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Obec Havranec predáva lesné pozemky, použitie peňazí starosta nekonkretizoval
Bývanie v daňovom raji je teraz ešte prístupnejšie. Na mysli
však nemáme lukratívne svetové adresy, ale maličkú dedinku
Havranec. Za daňový raj ju miestni označili preto, lebo neplatia
žiadne miestne dane. Obec teraz predáva pozemky.
Od 168 eur až do 30-tisíc. Takéto sú minimálne ceny za každú z ôsmych
parciel v katastri tejto maličkej dedinky. „Nie je to nejaká lukratívna časť, ale
kto túži po tichu a kľude, tak určite odporúčam,“ povedal Michal Farkaš zo
svidníckej realitnej kancelárie. Celkovo chce obec Havranec predať pozemky
s výmerou takmer 100-tisíc metrov štvorcových. „Budú veľmi ťažko predajné
tieto pozemky. Viac-menej táto oblasť nie je vyhľadávaná a málokto o nej
vie,“ dodal Michal Farkaš.
Pripomeňme, že v Havranci aktuálne žije trinásť, prevažne starších ľudí, a
je to jedna z najmenších obcí na Slovensku. Milan Ščerba tu starostuje na
tretinový úväzok. „Zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce
bol schválený poslancami obecného zastupiteľstva v Havranci na verejnom
zasadnutí. Všetky patričné dokumenty obec zverejnila zákonom predpísaným
spôsobom,“ povedal nám starosta Havranca s tým, že ide o prebytočný majetok obce, prevažne lesné pozemky.
Podľa starostu je celý proces maximálne transparentný a obecné pozemky
chcú predať formou verejnej obchodnej súťaže. „Na každý pozemok je znaleckým posudkom stanovená cena tohto pozemku a jednoducho, ak by o
pozemky prejavili záujem iba osoby, ktoré by ponúkli nízke kúpne ceny, obec
ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže má tú možnosť, ktorú uviedlo
aj v podmienkach obchodnej verejnej súťaže, celú súťaž zrušiť,“ podotkol
Milan Ščerba, pričom lehota na podávanie ponúk uplynula v uplynulý utorok
26. novembra.

Na čo chce obec peniaze z predaja pozemkov použiť, starosta Milan Ščerba
nechcel konkretizovať. „Finančné prostriedky získané prípadným prevodom
daných pozemkov by boli v súlade so zákonom zakomponované do rozpočtu
obce a o ich následnom použití by rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva,“
zdôraznil ešte starosta Havranca Milan Ščerba. Oslovili sme sa aj hovorcu
Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka, ktorý na margo zámeru
obce Havranec povedal: „Predaj pozemkov je neopakovateľný príjem, lebo
každý pozemok môže obec predať iba jedenkrát, iba jedenkrát bude mať
z tohto predaja príjem a už sa to nikdy v budúcnosti nebude opakovať.“ A
podľa Michala Kaliňáka by jasné malo byť aj použitie finančných prostriedkov získaných z prípadného predaja pozemkov. „Ukazuje sa, že najlepšie
investované peniaze sú peniaze investované do rozvoja, pretože na bežný
chod alebo prevádzku sú to peniaze, ktoré nič nevyriešia a skôr či neskôr aj
tak budú obci chýbať,“ upozornil hovorca Združenia miest a obcí Slovenska
Michal Kaliňák.
Obchodník s realitami zo svidníckej realitnej kancelárie Michal Farkaš zopakoval svoj názor, že to obec s predajom bude mať ťažké. Jedným dychom
dodáva, že ak by to vyšlo, možno by to bolo pozitívom. „Možno o dvadsať
tridsať rokov sa situácia zmení a vtedy to možno bude zaujímavé, no momentálne to nie je nejaké exkluzívne. Držím palce, dúfam, že to pomôže obci,
možno aj turistike v našom regióne, ale budú to mať veľmi ťažké,“ uzavrel
Michal Farkaš.
Podľa našich informácií sa však do verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej
obcou Havranec prihlásilo hneď viacero záujemcov o kúpu pozemkov. Ako
napokon Obecné zastupiteľstvo v Havranci celú súťaž vyhodnotí, budeme
sledovať.
(ps)

Ženu zrazil na priechode pri Lidli
Na priechode pre chodcov mal zraziť chodkyňu. Nehoda sa
stala v uplynulú stredu krátko po poludní na križovatke pri Lidli
vo Svidníku.
Ako potvrdila hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková, posádka Rýchlej lekárskej pomoci Falck Svidník
zasahovala v spomínaný deň na spomínanej križovatke,
kde došlo k zrážke osobného auta s chodkyňou.
„Žena následkom nehody utrpela ľahšie poranenia, mala
suspektnú zlomeninu zápästia a odreniny v oblasti tváre.
Záchranári ju po ošetrení previezli do nemocnice vo Svidníku za účelom ďalších
vyšetrení,“
skonštatovala hovorkyňa
skupiny Falck
Katarína Načiniaková.
Dodajme,
že vodičom
osobného

auta bol mladík pracujúci pre istú svidnícku donáškovú službu. Dodajme
ešte, že nehodu vyšetrujú svidnícki dopravní policajti.
(ps)
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Mestskí poslanci by mali odklepnúť založenie Sociálneho podniku mesta Svidník
Svidnícki mestskí poslanci budú v stredu 4. decembra hovoriť
aj o založení Sociálneho podniku mesta Svidník, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo by malo schváliť založenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Svidník, s.r.o. so sídlom na Stropkovskej ulici. Informovať
o Sociálnom podniku mestských poslancov bude
prednosta Mestského úradu Miroslav Novák.
Majetková účasť mesta Svidník v obchodnej
spoločnosti Sociálny podnik mesta Svidník, s.r.o.
je vo výške 100 % vo forme peňažného vkladu
5 000 eur. Poslanecký zbor by mal odklepnúť aj
zástupcov mesta Svidník do orgánov obchodnej
spoločnosti Sociálny podnik mesta Svidník, s.r.o.
v nasledovnom znení: konateľ - Marcela Ivančová,
primátorka mesta Svidník, - dozorná rada: člen
Peter Pilip, poslanec Mestského zastupiteľstva vo
Svidníku, člen Matúš Majda, poslanec Mestského
zastupiteľstva vo Svidníku, člen Kamil Beňko, poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku.
Ozrejmime o čo vlastne ide? Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku na svojom 7. zasadnutí v
septembri tohto roku schválilo zámer na zriadenie
Sociálneho podniku pracovnej integrácie mesta
Svidník. Cieľom sociálneho podnikania je poskytnúť pracovnú skúsenosť a nadobudnutie pracovných zručností cieľovým skupinám so zhoršenou
zamestnanosťou a zlepšiť tak ich spôsobilosť uplatniť sa na otvorenom trhu
práce. Sociálne podniky vytvárajú stabilné a ekonomicky udržateľné pracovné
príležitosti, ktoré sú v počiatočnej etape podporované z verejných zdrojov,
avšak len dočasne, pričom sa predpokladá, že po určitom čase budú tieto
podniky a ich zamestnanci spôsobili fungovať zo svojich vlastných, predovšetkým podnikateľských zdrojov.
Ako sme už spomínali, sídlo novej spoločnosti je navrhované v budove vo

vlastníctve mesta Svidník na Stropkovskej ulici. Ide o budovu „Červeného
kríža“. Výhľadovo bude činnosť sociálneho podniku uskutočňovaná vo
viacerých prevádzkach, ktoré budú umiestňované prioritne vo vhodných
nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta,
V prípravnej fáze bude štatutárnym orgánom (konateľom) primátorka (je to
možné v prípade sociálneho podniku, v prípade, že
za činnosť nepoberá odmenu). Po získaní štatútu
sociálneho podniku, doriešení právnych náležitostí
a rozbehnutí zákazkovej náplne môže byť otázka
zmeny konateľa z dôvodu pracovnej vyťaženosti
vyriešená výberovým konaním so schvaľovacím
procesom v mestskom zastupiteľstve,
Dozorná rada je navrhovaná v počte 3 členov (po
jednom zo zástupcov z každej politickej strany a
z nezávislých poslancov), ak sú iné návrhy nie je
problém doplniť ich poslaneckým návrhom.
Predmetom podnikania spoločnosti je: 1. Spracovanie drevenej triesky, pilín, drevených a celulóznych materiálov a hmôt; 2. Čistenie brehov a
dna riek, jazier a vodných nádrží; 3. Podnikanie
v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným
odpadom; 4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien;
5. Prípravné práce k realizácii stavby; 6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov
a interiérov; 7. Sprostredkovateľská činnosť v
oblasti obchodu, služieb, výroby; 8. Kúpa tovaru
na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
Zo začiatku by sa spoločnosť Sociálny podnik Svidník, s.r.o. mala predovšetkým venovať najmä výrobe drevených brikiet a peliet, doplnkovou stavebnou výrobou (rekonštrukcia miestnych komunikácií, lesných turistických cestičiek). Týmito činnosťami sleduje svoj hlavný cieľ dosahovania merateľného
pozitívneho sociálneho vplyvu.
(pn)

Mestský policajt ratoval srnku na svidníckych „Belejovciach“
Žiakov do školy a dospelých do roboty vyprevádzala srnka.
Teda aspoň na svidníckom sídlisku zvanom Belejovce nad nemocnicou v uplynulý pondelok. Na pohľad vystrašené zviera
sa túlalo ulicami pomedzi domy. Zasiahnuť museli až mestskí
policajti, ktorí netradičné ráno rázne, no ľudsky ukončili.
Skúšal to tento jeden muž i staršia pani. Odohnať srnku z ulíc medzi domami na sídlisku vo Svidníku sa nedarilo. „Treba trošku mať v sebe aj ten cit
k zvieratám, pretože niekto sa aj bojí, lebo môže ublížiť hlavne rakytami na
zadných labách,“ vysvetlil mestský policajt Pavol Kobularčík, ktorý má v meste
na starosti aj odchyt túlavých zvierat. V civile je poľovník a keď srnku zbadal,
vedel o čo ide. „Javila známky stresu. Môže byť, že nejaký predátor ju v noci
zahnal.“ Skúsený poľovník Ivan Džupin situáciu okomentoval podobne. „Môže
to byť príčina pytliačacich psov alebo aj vlk to mohol byť, zver je vystresovaná
a v takom strese sa uchyľuje k obývaným častiam.“
Svidnícky mestský policajt Pavol Kobularčík neváhal. Vyľakanú srnku na Ulici

T. H. Sevčenka chytil do rúk a snažil sa ju čo najskôr dostať na okraj lesa.
S pomocou veterinárneho lekára sa to aj podarilo. „Urobili dobre, ale treba
ju vizuálne kontrolovať, pretože môže dôjsť k jej úhynu a v takomto prípade
treba kadáver patrične odpratať,“ upozornil poľovník Ivan Džupin a Pavol
Kobularčík ešte dodal: „Záleží, ako s tým stresom sa vyrovná, musí troška
sa aklimatizovať a uvidíme, čo bude zajtra.“
Aj preto v nasledujúcich dňoch svidnícki mestskí policajti do danej lokality
zašli častejšie. Srnku párkrát videli na okraji lesa, no do dvora niektorého z
rodinných domov ako v uplynulý pondelok už nezišla.
(ps)
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Mestskí poslanci budú schvaľovať zákon roka
Svidnícki mestskí poslanci sa zídu v stredu 4. decembra.
Rokovať začnú od 9. hodiny v spoločenskej miestnosti Domu
kultúry.
Na programe majú viacero dôležitých bodov, ako napríklad zákon roka mestský rozpočet. Poslanci si z úst hlavného kontrolóra Ivana Sagana vypočujú správu o kontrolnej činnosti z ukončených kontrol k 4. decembru. Potom
už príde na rad návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2019. Hovoriť
o ňom bude vedúci odboru financií Mestského úradu Nikolaj Vlčinov.
Na základe objektívnych potrieb vyplývajúcich aj z realizácie všetkých úloh,
ktoré mesto plní v rámci svojich samosprávnych funkcií a v rámci preneseného výkonu štátnej správy je potrebné
aktualizovať niektoré položky rozpočtu
mesta Svidník. Poslanci budú hovoriť
o navýšení financií na rekonštrukciu
mosta. „Pri akcii „Odstránenie havarijného stavu mosta na Ul. Festivalovej
vo Svidníku“ na základe upozornenia
stavebného dozoru sa pri zhotovení
stavby muselo prikročiť k navýšeniu
počtu kanalizačných vpustí, nakoľko
existujúci stav bol v rozpore s STN,
čo v PD riešené nebolo. Išlo o cca 80
metrov kanalizačného potrubia DN 200
a vybudovanie 3 nových kanalizačných
vpustí. Pri zhotovení stavby v rámci
výkopových prác bolo zistené nevyhovujúce existujúce prepojenie elektrorozvodov a bol zistený nevyhovujúci stav ich uloženia v rámci verejného
osvetlenia v rozpore s STN.
V dôsledku zisteného stavu sa prikročilo k vypracovaniu projektovej dokumentácie elektrorozvodov a k ich uloženiu tak, aby bolo zariadenie bezpečné
a bolo možné vydať revíznu správu. Pri začatí stavby po odklonení toku bolo
v rámci prípravných prác zistené, že sadnutá strana piliera má výšku základu

cca 0,2 až 0,3 metra namiesto 1,5 metra. V dôsledku toho boli práce pozastavené, bol zvolaný mimoriadny kontrolný deň za účasti projektanta, statika
a stavebného dozoru, bola vypracovaná PD na dodatočné vystuženie piliera
šikmou pilotážou a po odsúhlasení dotknutými stranami sa prikročilo k realizácii
zmeny. V dôsledku týchto objektívnych príčin sa rozpočet stavby navýšil o 37
811,85 eur, čo je navýšenie ceny investície o 6,5 %. Všetky tieto skutočnosti
sú riadne zdokumentované a zaznamenané v stavebnom denníku,“ píše sa
v dôvodovej správe predkladaného materiálu.
Poslanci by mali odklepnúť viacero miestnych zákonov, teda Všeobecne
záväzných nariadení mesta Svidník. Ide o návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Svidník č. 7/2019 o
výške mesačného príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu
detí, o výške príspevku v základnej
umeleckej škole, o výške príspevku
na úhradu nákladov na nákup potravín
v školskej jedálni, o výške príspevku
na režijné náklady v školskej jedálni
a o podmienkach úhrady príspevkov,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Svidník č.
2/2019, č. 1/2013 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole,
o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o
výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady
príspevkov. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 6/2019
o nájme nájomných bytov mesta Svidník.
Ako sme už v úvode spomínali, poslanci sa budú zaoberať aj návrhom
viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2020 - 2022. Vypočujú si aj
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na
rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 - 2022.
Hovoriť budú aj o zmluvných prevodoch vlastníctva nehnuteľného majetku
mesta Svidník či návrhu na uzatvorenie nájomných vzťahov v nebytových
priestoroch mesta Svidník. Odklepnúť by mali návrh na založenie obchodnej
spoločnosti pod názvom Sociálny podnik mesta Svidník, s.r.o.
Rovnako by mali poslanci schváliť návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2020 či výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie NFP zameranú na triedený zber komunálneho odpadu, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v najmenej rozvinutých okresoch. Medzi poslednými bodmi na programe je aj návrh plánu práce Mestského
zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2020. Chýbať nebudú ani interpelácie
poslancov, v rámci ktorých poslanci prednášajú problémy zo strany ľudí. Záver
už bude patriť tradične diskusii.
(pn)
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V Krajnej Poľane majú mať neprávoplatného obecného poslanca
Neprávoplatný poslanec, na nezákonnosť upozorňujúca poslankyňa a rozčúlený starosta. Autentické video poukázalo na
realitu ďalšej zo slovenských samospráv. Ukazuje, ako by to
nemalo byť, no stáva sa.
Ide o prípad z obce Krajná Poľana. Vo videu je zachytené, ako sa začína
rokovanie obecného zastupiteľstva a starosta dáva poslancovi zložiť poslanecký sľub. Ozýva sa poslankyňa Mária Drozdová. „Upozorňujem starostu
na jeho nezákonný postup.“
Pri našom stretnutí Mária Drozdová vysvetlila, v čom je podľa nej problém.
„Ten pán sa zúčastnil obecného zastupiteľstva 27.9.2019. Sedel vo vedľajšej
miestnosti, ale pri začatí rokovania ho pán starosta zavolal do rokovacej
miestnosti a bol tam celé obecné zastupiteľstvo, ale sľub nezložil.“ A tak ako
nám, aj pár dní predtým priamo na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Krajnej Poľane ozrejmila zákon. „Keďže si nesplnil svoju povinnosť zložiť sľub,
má sa za to, že odmietol sľub a tým mu mandát, bohužiaľ, zanikol.“ Video,
ktoré nakrútila práve Mária Drozdová, ďalej zachytáva hádku medzi ňou a
starostom Krajnej Poľany Jozefom Feciľakom. Vo videu jasne počuť, ako sa
poslanec Peter Gerek priznal, že na zasadnutí zastupiteľstva 27.9.2019 bol.
Starosta Jozef Feciľak však k tomu vyhlásil, že nebol ako poslanec. Mária
Drozdová opäť opakuje: „Prvou povinnosťou poslanca na výkon funkcie je
zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní.
Ja vás upozorňujem, že to bude protizákonné,“ upozornila starostu obecná
poslankyňa Mária Drozdová, na čo starosta dodal: „Keď bude protizákonné,
tak prosím.“
Následne Jozef Feciľak Petrovi Gerekovi prečítal sľub, ktorý ho potom

podpísal. V rozhovore pre naše noviny starosta Krajnej Poľany k tomuto prípadu povedal: „Pán Gerek zložil
zákonom právoplatne sľub, lebo
na predchádzajúcom zastupiteľstve sa zúčastnil, ale bol
práceneschopný, a preto nebol
v zápisnici na prezenčnej listine,
ani nikde uvedený, lebo bol iba
počas svojej vychádzky.“
To však podľa poslankyne
Márie Drozdovej nič nemení.
Opakuje zákon, že poslanec sa
poslancom stáva, ak zloží sľub
na prvom zasadnutí, na ktorom
sa zúčastní. „Pani Drozdová sa
snaží len škodiť obci a takisto aj
mne ako starostovi obce. Pani
Drozdová nech nikomu neodoberá poslanecké mandáty, lebo
ich nikomu nedala,“ zareagoval
Jozef Feciľak a Mária Drozdová
si to nenechala: „Stále na mňa
útočí, nedá si povedať, keď ho
upozorním, ako v tomto prípade,
že niečo ide mimo zákona, ale
aj tak to spravil takto.“
Postup uplatnený na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Krajnej Poľane odmietol aj hovorca
Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. Podľa neho
pochybil starosta, ale i hlavný kontrolór
obce. Toho však obec aktuálne nemá,
čo je problém, lebo práve on má jasnú
úlohu. „Práve hlavný kontrolór má byť na
to, aby sledoval dohľad nad zákonnosťou
a nad dodržiavaním paragrafov, pretože
toto je zo zákona jasne stanovená a vymedzená úloha, ktorá nebola dodržaná,“
vyhlásil hovorca Združenia miest a obcí
Slovenska Michal Kaliňák.
Na Krajnú Poľanu sa teraz pozrie prokuratúra, keďže poslankyňa Mária Drozdová
avizovala podanie. Spory vo vedení obce
sa zrejme tak skoro neskončia.
(ps)

Michal Goriščák má na kandidátke strany MOST-HÍD osemnástku
V uplynulú nedeľu 1. decembra do polnoci mohli politické strany, hnutia a koalície podávať kandidátne listiny pre parlamentné voľby, ktoré sa budú konať v sobotu 29. februára 2020. My sme sa
snažili priebežne zistiť, akí kandidáti z okresu Svidník by sa mohli uchádzať o priazeň voličov.
O kandidátoch ostatných strán píšeme v samostatnom príspevku na strane 6., no jedným z
tých kandidátov z okresu Svidník, ktorí zrejme
budú na kandidátnej listine pomerne vysoko, je
súčasný viceprimátor Svidníka a krajský predseda strany MOST-HÍD Michal Goriščák. Na kandidátnej listine tejto, v súčasnosti vládnej strany,
mu patrí 18. priečka. „Áno, môžem potvrdiť, že v
nadchádzajúcich parlamentných voľbách sa budem uchádzať o priazeň občanov na kandidátnej
listine strany Most-Híd na mieste číslo 18. Lídrom
kandidátky bude minister dopravy Árpád Érsek a
mňa teší najmä to, že sa počas jeho pôsobenia
na ministerstve začalo s výstavbou prvého úseku
rýchlostnej cesty R4. Verím, že výstavba ďalších
etáp R4 bude v blízkej dobe pokračovať, a teda

aj obyvatelia okresu Svidník sa budú môcť
tešiť z cesty, ktorá im umožní pohodlnejšie a
najmä bezpečnejšie cestovanie,“ povedal pre
naše noviny Michal Goriščák, ktorý pôsobí
ako riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny v Bardejove a popri tom je, ako sme
už uviedli, zástupcom primátorky Svidníka
Marcely Ivančovej. „V posledných rokoch som
sa venoval oblastiam regionálneho rozvoja a
znižovania nezamestnanosti. Týmto témam
sa chcem ešte intenzívnejšie venovať aj v
období kampane,“ dodal Michal Goriščák. Nuž
a ďalších už známych kandidátov z okresu
Svidník do parlamentných volieb uverejňujeme
na strane 6.
(ps)

Michal Goriščák (celkom vpravo) na tlačovom brífingu MostuHíd. Vedľa neho Árpád
Érsek a Attila Ágocs
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Vo Svidníku pribudli ďalšie poškriabané autá
Ďalšie poškriabané autá.. Za ostatné dni takéto nemilé prekvapenie čakalo hneď na dvoch majiteľov áut vo Svidníku. Obaja
netaja svoju zlosť, jedného z nich trochu upokojuje kamerový
záznam.
Marián Kurilec a Kamil Novák bývajú len tri ulice od seba. Najprv starší z nich
a potom i mladší si pred domom našli takto poškodené autá. „Idem k autu,
pozerám, auto poškriabané. Páchateľ išiel aj druhú stranu poškriabať, lenže
ho vyrušil pes, vlčiak. Začal brechať a on utiekol,“ povedal nám Svidníčan
Marián Kurilec. Ešte horšie dopadol mladý Svidníčan Kamil Novák. Jeho auto
je poškriabané zo všetkých strán. „Celé dookola, všetko. Kapota, dvere všetky,
strecha, zadný kufor, všetko.“
Už na pohľad je jasné, že ide o úmyselné poškriabanie. „Kľúč, možno skrutkovač, možno skrutka, neviem povedať, s čím to bolo robené,“ poznamenal
ešte Kamil Novák a Marián Kurilec ho doplnil: „Neviem, či je to s klincom
alebo skrutkovačom, ale ten maniak mi to už asi raz urobil, lenže nemal som
kamery.“ Teraz už Marián Kurilec kameru na svojom dome má a všetko má
zachytené na videozázname. Odovzdal ho policajtom, ktorí ho teraz skúmajú.
Kamil Novák je na tom inak. „Môže byť náhoda, neviem. Nemám vinníka,
nemám to na kamerovom zázname.“
Vráťme sa trochu do minulosti. V roku 2013 najprv desať poškriabaných
áut v Stropkove a o rok neskôr ďalších dvanásť v Giraltovciach. Prípadov

poškodených áut je aj v našom regióne pomerne veľa. „Prípady, ktoré boli
zaznamenané v Stropkove a v Giraltovciach sa nám podarilo objasniť,“ povedal
ešte pred pár rokmi okresný policajný riaditeľ vo Svidníku Jaroslav Suvák. Kto
však ešte v roku 2012 poškriabal priamo vo Svidníku takmer 50 áut policajti
dodnes nevypátrali. Nešťastných majiteľov pribudlo aj v ostatných dvoch rokoch. „V rokoch 2018 a 2019 sme evidovali po osem prípadov poškriabaných
motorových vozidiel, z toho v minulom
roku bolo 6 prekvalifikovaných ako prečin poškodzovania cudzej veci a tohto
roku tri prípady,“ informoval nás minulý
týždeň zástupca riaditeľa Okresného
riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku Ľuboš Jackanin.
Zo spomínaných prípadov za ostatné
dva roky pritom policajti objasnili dva
prípady. Na ďalšie nezabudli a k nim
teraz pribudli ďalšie dva z jedného
sídliska. „Zatiaľ na týchto prípadoch
polícia intenzívne pracuje,“ dodal
Ľuboš Jackanin a dvaja Svidníčania
zatiaľ odhadli škody. „No ja si myslím,
že je to cez 500 euro, lebo treba dávať
celú jednu stranu strieknuť,“ povedal
Marián Kurilec a Kamil Novák na margo poškodenia svojho auta uzavrel:
„No rátam možno 1 500 - 2 000 eur.
Celé auto treba striekať.“
(ps)

Kto každý z okresu Svidník sa chce dostať do parlamentu?
Aktuálne má okres Svidník v Národnej rady
SR len jediného poslanca. Vlastne dlhodobo
ním je Mikuláš Krajkovič ako poslanec strany
SMER-SD.
Na kandidátnej listine tejto vládnej strany pre
nadchádzajúce parlamentné voľby by Mikuláš
Krajkovič mal mať číslo 60. Pred štyrmi rokmi
bol pritom na 63. priečke. Teraz teda postúpil o
tri priečky, no pravdou zase je, že preferencie
strany SMER-SD klesli...
Zdá sa, že svojho kandidáta bude mať okres
Svidník aj na kandidátnej listine koalície Progresívne Slovensko a Spolu. Na 102. priečke
tohto politického subjektu by mal byť okresný
predseda Progresívneho Slovenska vo Svidníku Jozef Ľos Božík ml.
V prípade kandidátnej listiny Slovenskej národnej strany sa šepká o kandidatúre svidníckeho okresného predsedu Jaroslava Olejára,
ktorý nám však žiadne bližšie informácie v
závere uplynulého týždňa nevedel poskytnúť.

Jozef Ľos Božík ml.

Spomína sa pritom aj meno bývalého primátora
Svidníka Jána Holodňáka, no nič oficiálne potvrdené ešte nebolo.
Na kandidátnej listine KDH je na 58. mieste
starosta obce Lúčka Mikuláš Mašlej, na 81. mieste
Marcel Tkáč a na 85. mieste pedagogička Natália
Kravčenko.
Zisťovali sme aj zoznam kandidátov strany
SaS, no okrem rodáčky zo Svidníka s trvalým
bydliskom v Bratislave na nej žiaden kandidát
z okresu Svidník. Rovnako žiaden kandidát by
nemal byť ani na kandidátnej listine strany Borisa
Kollára SME RODINA a kandidátnu listinu strany
Ľudová strana Naše Slovensko sa nám zatiaľ
nepodarilo získať.
Svojich kandidátov zatiaľ oficiálne nepredstavili
strany Vlasť na čele so Štefanom Harabinom,
Dobrá voľba na čele s Tomášom Druckerom,
či Za ľudí na čele s Andrejom Kiskom a mnohé
ďalšie.
(ps)

Mikuláš Krajkovič
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Ocenili mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi z celého regiónu
Tradičné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi sa tentoraz konalo vo Svidníku. Pozvaní ocenení darcovia krvi sa zišli v
uplynulý piatok 29. novembra popoludní v kinosále svidníckeho
Domu kultúry.
S príhovorom vystúpil predseda Územnej rady Slovenského Červeného
kríža vo Svidníku Gabriel Kleban a po ňom aj primátorka Svidníka Marcela
Ivančová. Obaja vyzdvihli všetkých bezpríspevkových darcov krvi a primátorka pripomenula, že jedno darovanie krvi vie zachrániť tri ľudské životy. Tak
Gabriel Kleban ako aj Marcela Ivančová poďakovali všetkým darcom krvi za
ich nezištné poslanie, za ich pomoc, ktorú darovaním krvi poskytujú tým, ktorí
potrebujú tú najvzácnejšiu tekutinu - krv.
Potom už ocenili držiteľov plakiet prof. Jana Janského z celého regiónu
Svidníka, Stropkova a Giraltoviec. Ku gratulantom sa postupne pridali aj
riaditeľ Územného spolku SČK vo Svidníku Slavomír Sakalík, ale aj primátor
Stropkova Ondrej Brendza, zástupkyňa primátora Giraltoviec Slávka Vojčeková, prednosta Mestského úradu v Giraltovciach Pavol Tchurik. Gratulovali aj

Starosta Mlynároviec Peter Kidala gratuluje
svojej dcére Juliane

Darcov oceňovali Slavomír Sakalík
(druhý zľava) a Gabriel Kleban

viacerí starostovia obcí okresu Svidník a takisto aj niekoľkí zamestnávatelia
bezpríspevkových darcov krvi, ktorí takto tiež prejavili svoju úctu a vďaku.
Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi v Dome kultúry vo
Svidníku aj tentoraz
spestril bohatý kultúrny program, ktorý sa
prelínal s oceňovaním
darcov.
Hudbou, spevom
a tancom sa v ňom
predstavili žiaci Základnej umeleckej školy vo
Svidníku a folklórnym
pásmom Detský folklórny súbor Makovička zo
Svidníka.
(ps)

Darcom krvi zo Svidníka blahoželala aj primátorka

Ku gratulantom sa pridal aj
Ján Dančišin z Radomy

Koho ocenili?
Bronzovú plaketu prof. MUDr. Jana Janského si prevzali:
Viliam PODOLÁK (Svidník), Igor KESELICA (Svidník), Barbora JADVIŠOVÁ
(Svidník), Richard GAJDOŠ (Svidník), Jakub ŠKREPTÁČ (Svidník), Ľubomír
VOROBEĽ (Svidník), Martin SUŠINA (Svidník), Norbert ŠAK (Svidník), Marek
PASNIŠIN (Svidník), Ingrid LUKÁČOVÁ (Svidník), Peter NOVÁK (Stropkov),
Slavomír NEMEC (Stropkov), Branislav KASARDA (Stropkov), Martina DEMJANOVÁ (Stropkov), Henrich ANDREJKO (Stropkov), Klaudia TABIŠOVÁ
(Stropkov), Monika BIČEJOVÁ (Stropkov), Róbert VATEHA (Stropkov), Matúš
KIMÁK (Stropkov), Milan LEHOCKÝ (Stropkov), Matúš ZAJAROŠ (Stropkov),
Róbert PAŇKO (Stropkov), Ján ČABALA (Giraltovce), Pavol TCHURIK (Giraltovce), Jana FRANKOVÁ (Hunkovce), Jana DIGOŇOVÁ (Matovce), Anna
GALÍKOVÁ (Lúčka), Marek BOCHMAČ (Šandal), Nikola KUPCOVÁ (Nižná
Jedľová), Silvia HICOVÁ (Duplín), Matúš COCUĽA (Vyšný Mirošov), Ľudmila
GAJDOŠOVÁ (Breznica), Róbert KOČIŠ (Breznica), Jozef MIHAĽ (Kapišová),
Marta GAJDOŠOVÁ (Beňadikovce), Anna IVANČOVÁ (Francovce), Samuel
SKUBAN (Nižný Mirošov), Jaroslav TERAZ (Kečkovce), Marián ČUBIRKA
(Soboš), Mária BOGDANOVÁ (Vydraň), Klaudia CINOVÁ (Oľšavka), Kamil
RIPPER (Vislava), Andrea PALIGOVÁ (Vyšný Orlík), Marianna KRAVČUKOVÁ (Vyšný Orlík), Pavol GAJDOŠ (Havaj), Matúš SIMKO (Rovné), Zuzana
KONÁROVÁ (Chotča), Marek MOTYKA (Radoma), Patrik MIKITA (Brusnica),
Katarína KESELICOVÁ (Nižný Orlík), Peter KĽOC ( C i g l a ) , J á n L E Š K O
(Okrúhle), Ladislav IMRE (Kračúnovce), Jozef DRAB (Vyšná Olšava).

Striebornú plaketu prof. MUDr. Jana Janského si prevzali:
Valér SIMKO (Svidník), Peter BARILA (Svidník), Jana MILÁ (Svidník),
Marcel JAMROŠKOVIČ (Svidník), Roman HRIŽ (Svidník), Jaroslav SENAJ
(Svidník), Lýdia SKIČKOVÁ (Svidník), Martin KUNDRÁT (Stropkov), Ľuboš
ŠIMKO (Stropkov), Gabriela ČAJKOVÁ (Giraltovce), Jana ZAJACOVÁ (Ladomirová), Miroslav KRAJKOVIČ (Cernina), Tomáš VASILENKO (Hrabovčík),
Peter IVANČO (Hrabovčík), Ondrej BABJÁK (Jurkova Voľa), Michal BASISTA
(Kurimka), Marcela PETROVÁ (Kalnište), Michaela ŠKURLOVÁ (Stročín),
Patrik KAČMÁR (Stročín), Maroš MOTYKA (Kružlová), Jozef ROZDILSKÝ
(Vyšná Jedľová), Juliana KIDALOVÁ (Mlynárovce), Maroš MEDVEDZ (Nižná
Olšava).
Zlatú plaketu prof. MUDr. Jana Janského získali:
Katarína VOLOHDOVÁ (Svidník), Beáta FEDEŠOVÁ (Svidník), Zuzana
ZOZUĽAKOVÁ (Svidník), Jana BURJÁKOVÁ (Svidník), Milan ŠMAJDA
(Svidník), Jaroslav FEDOROČKO (Svidník), Ondrej SLIVKA (Svidník), Peter
GULA (Svidník), Stanislav BOKŠANSKÝ (Svidník), Dušan SLIVKA (Svidník),
Štefan TERAZ (Svidník), Štefan ČOBIRKA (Svidník), Martina DIRBASOVÁ
(Stropkov), Renáta LIČKOVÁ (Stropkov), Michal MARČIŠIN (Stropkov), Peter VOLČKO (Stropkov), Jana RIŠKOVÁ (Štefurov), Viera VEREŠPEJOVÁ
(Okrúhle), František GAJDOŠ (Radoma), Erik VRABEĽ (Breznica), Radoslav
ANTOL (Breznica), Miroslav MIGA (Kapišová), Peter HOMOĽ (Bžany), Valér
FEDÁK (Ladomirová), Vincent MIŇO (Mestisko), Ján KUĽHA (Košice).
Diamantovú plaketu prof. MUDr. Jana Janského získali:
Jozef POPERNÍK (Svidník), Miroslav KOSŤ (Svidník), Ján HLAVINKA (Giraltovce), Vladimír PERHÁČ (Cernina).
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NEPLATIČI V BYTOVOM DOME - NA ÚKOR KOHO VLASTNE NEPLATIA?
Vlastníci bytov v bytovom dome tvoria komunitu, ktorá ovplyvňuje každého jedného z jej členov. Týka sa to kvality susedských vzťahov, vzájomného ovplyvňovania rozhodnutiami na
schôdzach a zhromaždeniach o obnove a modernizácií, energetických otázkach, ale aj o finančnej kondícií bytového domu.
Koho dlžníkom je neplatič?
V zmysle § 13 bytového zákona (zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov) „je s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v
dome nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných
zariadení domu, príslušenstva a spoluvlastníctvo alebo iné spoločné práva k
pozemku“, v zmysle ktorého vlastníctvo bytu je síce výhradne súkromné, avšak
je s ním automaticky spojené spoluvlastníctvo výťahu, schodištia, všetkých
balkónov, celého obvodového plášťa a iných spoločných častí
a zariadení.
Z tohto princípu vychádza aj inštitút vzájomnej platobnej povinnosti podľa bytového zákona.
Ak je teda v bytovom dome vlastník, ktorý si túto povinnosť
neplní, nie je dlžníkom Službyt-u, s.r.o. ako mandatára, ale je
dlžníkom všetkých ostatných vlastníkov v celom bytovom dome,
tvoriacich spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB). Každá platobná
nedisciplinovanosť vlastníkov spôsobuje škodu ostatným vlastníkom bytov v dome. Neplatič fakticky žije na úkor ostatných.
SVB je totižto povinné uhrádzať za svoj bytový dom platby za
teplo, vodu, energiu spoločných priestorov, výťah a pod. V
domoch s menším počtom bytových jednotiek môžu neplatiči
spôsobiť kolaps v platbách SVB. V prípadoch neplatičov v dome
zákon povoľuje použiť prostriedky z fondu prevádzky, údržby a
opráv na úhradu faktúr za plnenia (§10 ods. 3).
Zverejnenie dlžníkov s dlhom nad 500 eur
Bytový zákon umožňuje v zmysle § 9 ods. 3 spoločenstvu na
účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na
preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na
úhradách za plnenie aspoň 500 eur v určitom rozsahu. Toto
právo je silnou pákou na dlžníkov a určite odporúčame takýto postup v bytovom dome realizovať. Ide o financie samotných vlastníkov a tie je nutné aj
týmto spôsobom chrániť.
Čo robiť, ak dlžník aj tak dlh neuhradí?
Klasickým postupom je najskôr dlžníka upozorniť, a uložiť dodatočnú lehotu
na zaplatenie, po márnom uplynutí lehoty následne vec postúpiť na súdne
konanie podanou žalobou. Spoločenstvu zákon neukladá povinnosť, že musia
dlžníkovi navrhnúť splátkový kalendár, dohoda o splátkach nie je automatic-

ká. Dohoda o splátkach je prejav vyjsť v ústrety dlžníkovi, a dlžník by si túto
možnosť mal vážiť, a dohodnuté splátky riadne splácať. Ďalším krokom vo
vymáhaní je zahájenie exekučného alebo dražobného konania.
Komunikácia o dlžníkoch aj na schôdzach - ide o spoločné peniaze
Dlžník svojím neplatením dlhšiu dobu, resp. iba splátkovou úhradou dlhu
vytvára deficit spoločných peňazí v SVB. Naša spoločnosť Službyt, s.r.o.
v rámci vymáhania dlhov dočasne pomáha spoločenstvám tak, aby počas
vymáhania dlhu bol minimálny dopad nedostatku financií vo fonde opráv. Ak
však neplatič dlhodobo neplatí, resp. sa bráni ukončeniu sporu zaplatením,
prípadne ak sa nemôže vymôcť dlh z objektívnych dôvodov - pričom faktúry
za plnenia (energie) za celý bytový dom je nutné mať uhradené v plnej výške
- na úhradu tohto deficitu sa použije v zmysle zákona spoločný fond opráv
daného bytového domu.
Každý predseda spoločenstva sa u nás na Úseku bytov (J. Studený, J. Gula)
môže informovať o aktuálnom stave nedoplatkov za jeho
bytový dom ako aj postupe vymáhania dlhov.
Novinkou v bytovom zákone je schvaľovanie na
schôdzach, resp. písomným hlasovaním už aj začatie
exekučných konaní voči neplatičom. Doteraz bola takáto
povinnosť iba pri dražbách. Vlastníkom určite odporúčame tieto návrhy odsúhlasovať, nakoľko v prípade
neschválenia exekúcie, dražby, alebo nevymoženia dlhu,
na úhradu dlhu slúži fond opráv.
Možno konštatovať, že vo väčšine prípadov sú dlžníci
slušní ľudia, ktorí sa o svoj dlh zaujímajú, a dohodnuté
splátky riadne uhrádzajú až do úhrady ich dlhu. V takýchto prípadoch vieme riešiť a riešime dlh bez negatívneho
dopadu na spoločný fond opráv, pričom spoločenstvo
častokrát ani neregistruje, že má neplatičov. No sú
prípady, že neplatičom je špekulant, zamestnaný človek
s príjmom, niekedy dokonca podnikateľ, ktorý žije na
úkor ostatných vlastníkov bytov, často seniorov s nízkym
príjmom a títo pri nevymožení dlhu sú nútení na neplatiča
- špekulanta doplácať zo spoločného fondu opráv. Takéto
arogantné konanie nemá nič spoločné s ľudským spolunažívaním v komunite bytového domu. Preto je dôležité
informovať na schôdzi, a aj vyvesením na nástenke (pri
výške dlhu nad 500 eur) informácie o takomto dlžníkovi.
Možno konštatovať, že práve seniori s minimálnym príjmom majú často
najzodpovednejší prístup k zákonným povinnostiam vyplývajúcim z vlastníctva bytu. Ak ostatní vlastníci doplácajú na takýchto neplatičov zo spoločného
fondu opráv, určite majú právo byť informovaní, ktorý sused - neplatič žije
na ich úkor.
Gabriel Kaliňák,
riaditeľ spoločnosti

Prezentácia knihy Júliusa Paňka Vrece plné pravdy
14. novembra 2019 v Centre ukrajinskej kultúry v Prešove sa
uskutočnila prezentácia doposiaľ poslednej knihy Júliusa Paňka
Vrece plné pravdy, rodáka z Dlhone pri Svidníku.
Podujatia sa zúčastnili vo veľkom počte kritici a milovníci
literatúry, čo svedčí o tom, že kniha vyvolala veľký záujem
medzi čitateľmi a navyše literárno-umelecký časopis Dukľa
uverejnil dve recenzie autorov Michala Romana z Prešova
a Vitalija Macka z Ukrajiny. Kniha vyšla vlani v Užhorode
a vyvolala na Ukrajine patričnú odozvu.
Po privítaní prítomných predsedom Spolku ukrajinských
spisovateľov na Slovensku Ivanom Jackaninom zaznela
ukážka novely, ktorú prečítala recitátorka pani Evelina
Hvaťová z Rešova. Novelu ohodnotil netradične, ale o to
účinnejšie Kurimčan Jaroslav Džoganík. Ocenil umelecké
majstrovstvo a novátorstvo diela, považuje ho za obohatenie našej literatúry. Novela svojou pozíciou, umeleckými
prostriedkami a štýlom sa vymyká z rámca iných diel, ktoré
doposiaľ boli napísané o ľuďoch pod Duklou v období 2.
svetovej vojny a po nej. Poukázal aj na iné prednosti tohto

diela. Je toho názoru, že novela sa rovná tomu, čo napísala o tomto kraji a
jeho obyvateľoch Eva Byssová.
Jeden z mnohých diskutujúcich, Jozef Šelepec, tiež rodák od Svidníka
(Ladomirová) pozitívne ocenil dielo. Zdôraznil, že autor výstižne zobrazil
jednotlivé postavy diela, tamojších
ľudí, ako aj tých, ktorí prichádzajú do
dedín pod Duklou hľadať artefakty
vojny, zabúdajúc často na vojnové
obete, ktoré priniesli bojujúci vojaci a
obyvatelia tohto kraja.
Prezentácia knihy a uverejnené recenzie nás presvedčili o tom, že novela
je skutočne umeleckým úspechom
autora, že kniha si zaslúži, aby si ju
čitatelia prečítali, lebo skutočne prináša veľa faktov a spomienok, vyvoláva
pozitívne emócie a zároveň vyvoláva
rôzne úvahy, duchovne obohacuje
čitateľa.
„Nove žyťťa“, Prešov, 2019,
č. 23, s. 2. (krátené)
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„Michalovská“ schôdza postihnutých civilizačnými chorobami aj s hudbou a tancom
Na pravidelnej tzv. Michalovskej schôdzi sa ešte vo štvrtok 21. novembra stretli
členovia Okresnej organizácie Slovenského zväzu postihnutých civilizačnými
chorobami vo Svidníku. Vo svidníckom hoteli Rubín schôdzu oficiálne otvoril
predseda Okresného výboru Slovenského zväzu postihnutých civilizačnými chorobami Michal Varcholík a privítal nielen členov, ale aj hostí. Boli nimi poslankyňa
Mestského zastupiteľstva vo Svidnícku, členka Komisie sociálnej, zdravotnej a
bytovej Katarína Siváková a prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav
Novák, ktorý členov spomínanej organizácie pozdravil, zaželal im pevné zdravie a poprial veľa elánu do ďalšej činnosti vo zväze. V kultúrnom programe sa
predstavili žiaci a učitelia svidníckej Základnej umeleckej školy, Michal Varcholík
poinformoval členov o výsledkoch zasadnutí celoštátnych orgánov zväzu a
ocenil viacerých členov organizácie, ktorí si v uplynulom období pripomenuli
významné životného jubilea a rovnako ocenil aj najaktívnejších členov zväzu.
vyvrcholením výročnej členskej schôdze bola tzv. Michalovská zábava s hudbou,
keďže sa konala na rusnáckeho Michala. Do tanca členov svidníckej Okresnej
organizácie Slovenského zväzu postihnutých civilizačnými chorobami vyhrával

muzikant Marek Kizák. A keďže sa schôdza konala na Michala, ako sme už
uviedli, členky organizácie nezabudli ani na gratuláciu okresnému predsedovi, už
spomínanému Michalovi Varcholíkovi.
(ps)

Deň študentstva na Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku
Študenti Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku si aj tento
rok pripomenuli Deň študentstva. Tento spomienkový deň sa
začal besedou s Jánom Jechom a Jozefom Leľom, ktorí patria
medzi významných absolventov nášho gymnázia.

Svojím zanietením, láskou k nášmu kraju a vedomosťami, ktoré nadobudli
aj na našom gymnáziu, sa významne pričinili o dobré meno našej školy i
mesta. Týchto ctených absolventov, a taktiež aj Emila Haľka, sme uviedli do
Galérie významných absolventov Gymnázia DH, kde už pred rokom pribudli
aj ďalší významní absolventi. Pri takejto príležitosti sme si vypočuli ich cestu
ku vzdelaniu, ktorá nebola ani zďaleka taká ľahká ako naša. Ich ďalšie životné
kroky a úspechy sme si vypočuli s napnutými ušami a so zatajeným dychom,
rovnako aj ich rady do života, ktoré nám láskavo odovzdali.
Ďalším účastníkom besedy bol Michal Iľkanin, ktorý úspešne absolvoval naše
gymnázium o niekoľko rokov neskôr, no aj on robí našej škole dobré meno.
Dozvedeli sme sa, aké to je byť hlavnou hviezdou filmu, že to nie je vždy
„med lízať“, ale ak má človek snahu, dá sa zvládnuť aj nemožné. Taktiež nám
porozprával, že už ako vysokoškolský študent mal úspešný podnikateľský plán
a neustále bol aktívny v rôznych oblastiach. Je nám príkladom v tom, že je
dôležité neustále rozširovať svoje obzory a skúšať nové veci. A tak sme si po
úspešnej prvej časti, besedách, trošku zasúťažili v rôznych disciplínach, ako
napríklad vedomostný kvíz, zatĺkanie klincov, šúpanie jabĺk, ale aj preťahovanie
lanom. Triedy sa navzájom povzbudzovali. Atmosféra bola veľmi súťaživá,
ale vyhrať mohla iba jedna trieda. Tento rok sa víťazom pri príležitosti Dňa
študentstva stala II.B, ktorej srdečne gratulujeme. Ďakujeme absolventom
školy za návštevu a povzbudzujúce slová a vedeniu školy, v spolupráci so
Žiackou školskou radou, za organizáciu tohto podujatia.
Laura Kuzmová, GDH Svidník
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Športovec Prešovského samosprávneho kraja 2019
Prešovský samosprávny kraj pripravuje v poradí 17. ročník
ocenenia Športovec roka PSK. Jednotlivcov a kolektívy, ktoré v roku 2019 dosiahli najvýraznejšie výsledky a uspeli na
slovenských, európskych a svetových športoviskách, vyberie
odborná komisia zložená z aktívnych novinárov, zástupcov PSK
a Krajského športového centra v Prešove.
K minuloročným oceneným kategóriám najúspešnejší športovec, najpopulárnejší športovec v internetovom hlasovaní, najúspešnejší znevýhodnený
športovec, najúspešnejší športový kolektív, najúspešnejší žiak - športovec
strednej školy, najúspešnejšia stredná škola, najúspešnejší športový kolektív
mládeže a Cena predsedu PSK pribudnú za rok 2019 nové kategórie. Vyberať
sa budú najväčší talent - športovec do 15 rokov, najúspešnejší tréner mládeže
do 18 rokov a najúspešnejší tréner dospelých Prešovského samosprávneho
kraja.
Komisia bude o ocenených rozhodovať na základe stanovených kritérií,
ktorými sú v prípade jednotlivcov účasť a umiestnenie na olympijských
hrách, majstrovstvách sveta, Európy, na podujatiach Svetového pohára či
majstrovstvách Slovenska. Medzi ďalšie zohľadňované hľadiská patrí aj reprezentácia Slovenska, podávanie dlhodobých špičkových výkonov, pozícia
lídra úspešného tímu a pomocné kritérium, ktorým je konkurencieschopnosť
v jednotlivých športových odvetviach.
U kolektívov je pre návrh ocenenia rozhodujúca účasť a umiestnenie v najvyšších európskych súťažiach či v dlhodobých najvyšších súťažiach v rámci
Slovenska, aj tu sa možno oprieť o pomocné kritérium, ktoré je rovnaké ako
u jednotlivcov. Odborná komisia sa bude zaoberať všetkými doručenými návrhmi na ocenenie. Prešovský samosprávny kraj si však v prípade nesplnenia
niektorých z požadovaných kritérií v jednotlivých kategóriách vyhradzuje právo
ocenenie neudeliť.
Do zoznamu nominovaných môžu športovcov a kolektívy tradične navrhnúť telovýchovné jednoty, športové kluby aj občania. Hlavnou podmienkou
nominovania je pôsobnosť športovca alebo klubu na území Prešovského

samosprávneho kraja.
Nominácie je potrebné zaslať najneskôr do 19. decembra 2019 elektronicky na email: sportovec@vucpo.
sk, prípadne poštou na adresu: Úrad
PSK, Športovec roka 2019, Námestie
mieru 2, 080 01 Prešov. Nominácie
musia obsahovať údaje nominovaného športovca, trénera alebo kolektívu (s ich klubovou príslušnosťou),
uvedenie kategórie, v ktorej budú
komisiou posudzovaní, informácie o
ich dosiahnutých úspechoch v roku
2019 a ich krátku športovú vizitku.
Samozrejmosťou sú kontaktné údaje
nominujúceho, ale i súhlas nominovaného a nominujúceho so spracovaním osobných údajov.
Všetky bližšie informácie o ocenení
Športovec roka PSK 2019 a potrebné
formuláre sú zverejnené na webovej
stránke krajskej samosprávy www.vucpo.sk.
Anketa Športovec roka píše v tomto roku 17. pokračovanie a počas svojej
histórie priniesla mená týchto ocenených: hádzanár Igor Čupryna (2018),
horolezec Peter Hámor (2017), olympionici Ladislav a Peter Škantárovci
(2016), volejbalista Martin Sopko (2015), olympionik Adam Žampa (2014),
hádzanári Dajnis Kristopans (2012 a 2013), Radoslav Antl (2011) a Alexander
Radčenko (2009 a 2010), kulturista Andrej Hlinka (2007), lyžiar Martin Bajčičák
(2005 a 2006), nohejbalista Marek Tomčišák (2004) a silová trojbojárka Eva
Svjanteková (2002). Za rok 2008 ocenenie nebolo udelené, v roku sa 2003
anketa nevyhlásila.
Ivana Ondriová, Oddelenie komunikácie a propagácie

Vyhodnotili výtvarnú súťaž Ochranárik Z okresného kola
v bedmintone

Prvý december si pripomíname ako národný deň čísla tiesňového volania 112. Z uvedenej
príležitosti sa v piatok 29. novembra na Okresnom úrade vo Svidníku uskutočnilo slávnostné
ocenenie najlepších prác okresného kola súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a
civilnej ochrany“ na tému „Záchranári na lúke, v lese a v horskom teréne“.

Súťaž bola vyhlásená Ministerstvom vnútra SR. Poslaním tejto súťaže bolo vykonať osvetu civilnej ochrany a jej
prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia
detí materských škôl a základných škôl.
Úspešných ocenených mladých výtvarníkov privítal vedúci odboru krízového riadenia, Ivan Kurilec, ktorý pochválil
deti za ich schopnosť vyjadriť zmysel integrovaného záchranného systému, ako efektívneho prostriedku na záchranu
životov, zdravia a majetku nás všetkých v čase krízových situácií. Poďakoval prítomným deťom a učiteľom za veľmi
pekné kresby a víťazom odovzdal zaujímavé vecné ceny. Súťaž v okrese organizoval Odbor krízového riadenia
Okresného úradu Svidník. Z 44 výtvarných prác porota, vymenovaná prednostom Okresného úradu Svidník, vybrala
tri víťazné práce z každej kategórie.
Prvé miesto získali: v kategórií materské školy Sofia Sovaková - Materská škola Ľ. Štúra Svidník, v kategórií základné
školy I. stupeň Zuzana Balažová - Základná škola Kružlová a v kategórií základné školy II. stupeň Bianka Brudňáková
- Súkromná základná škola Giraltovce.
(oú)

Centrum voľného času Svidník
organizovalo v uplynulom týždni
okresné kolá v bedmintone žiakov a
žiačok základných a stredných škôl.
Pondelok 25. novembra si svoje sily
zmerali žiaci a žiačky základných
škôl. Okresnej súťaže sa zúčastnilo
sedem základných škôl s nasledovným umiestnením:
Žiačky ZŠ: 1. miesto - ZŠ Giraltovce,
2. miesto - ZŠ Cernina, 3. miesto
- ZŠ Ul. 8. mája Svidník, Žiaci ZŠ:
1. miesto - ZŠ Ul. 8. mája Svidník,
2. miesto - ZŠ Spojená Svidník, 3.
miesto - ZŠ Komenského Svidník.
Utorok 26. novembra si svoje sily
zmerali žiaci a žiačky stredných
škôl. Okresnej súťaže sa zúčastnili
štyri stredné školy s nasledovným
umiestnením:
Žiačky SŠ: 1. miesto - GDH Svidník,
2. miesto - Spojená škola Svidník, 3.
miesto - SOŠ PaS Svidník, Žiaci SŠ:
1. miesto - GDH Svidník, 2. miesto
- Spojená škola Svidník, 3. miesto SOŠ PaS Svidník.
Všetkým zúčastneným ďakujeme
a víťazom srdečne blahoželáme.
Zároveň prajeme veľa úspechov na
krajských kolách.
(cvč)
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Odbornou prednáškou k eliminácii šikanovania
Nenávisť, zákernosť, závistlivosť, šikanovanie, vandalizmus sú
medzi deťmi čoraz bežnejším javom. Dnešné deti nevedia rozlíšiť
zlo od dobra, východiskový problém je, že si nebezpečnosť a
brutálnosť svojich činov častokrát neuvedomujú.
Slovo „šikanovanie“ pochádza z francúzskeho slova „chicane“, čo znamená
zlomyseľné obťažovanie, týranie, sužovanie, prenasledovanie... Za šikanovanie považujeme, ak silnejší žiak pre svoje vlastné uspokojenie a potešenie
opakovane úmyselne ubližuje iným. Môžeme povedať, že ide o zneužívanie
fyzickej a psychologickej sily. Spočiatku sú to iba zábavky, zosmiešňovanie,
ohováranie, pohľady a následne nastúpi fyzické násilie. Môže ísť aj o dlhodobé
fyzické či psychické týranie. Trieda sa delí na skupinky a prejavuje sa šikana.
K šikanovaniu medzi žiakmi dochádza v ústraní (šatni, WC,...).
Vzhľadom na vážnosť danej problematiky a jej častého výskytu sme na našu
Základnú školu v Giraltovciach pozvali sociálnu pedagogičku Janu Ducárovú
z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie zo Svidníka,
ktorá 21. novembra 2019 na tému súvisiacu so šikanovaním a jej prevenciou

Jeseň na cestách
V jesennom období, ktoré je typické zníženou viditeľnosťou,
skorým stmievaním, mrholím či inými obmedzujúcimi podmienkami. Polícia každoročne zaznamenáva nárast počtu dopravných
nehôd s účasťou nemotorových účastníkov cestnej premávky.
Výnimkou nie sú ani posledné dni na cestách.
Jednou z najčastejších príčin takýchto nehôd je náhly vstup chodca na
vozovku tesne pred idúce vozidlo, či nerešpektovanie svetelnej signalizácie
na priechodoch. V jesennom počasí sú klzké cesty čím sa predlžuje brzdná
dráha vozidla, vodič často nemá šancu bezpečne zastaviť. Je veľmi nebezpečné vchádzať na vozovku spoza stojaceho vozidla, či autobusu alebo spoza
neosvetlených miest.
Je nutné, aby aj vodiči rešpektovali práva chodcov na priechode a boli ohľaduplní a predvídaví. Nástrahy jesenného obdobia na cestách možno značne
znížiť a preto dopravná polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky
na dodržiavanie základných pravidiel:
- správať sa na cestách ohľaduplne a disciplinovane
- dodržiavať zásadu vidieť a byť videný a to používaním reflexných prvkov v
obci i mimo obce
- prechádzať cez cestu predovšetkým na miestach na to určených
- nepreceňovať svoje schopnosti.
Tieto jednoduché pravidlá môžu zachrániť ŽIVOT! Najzraniteľnejšími
účastníkmi cestnej premávky sú chodci. Iste nikoho neprekvapí, že stretnutie
chodca s motorovým vozidlom končí takmer vždy zranením chodca alebo v tom
horšom prípade jeho usmrtením. Najrizikovejšími sú deti a starší ľudia. Starší
človek má predĺžený reakčný čas, dieťa zase koná impulzívne, nerozvážne.
Najrizikovejšie miesta sú v okolí škôl, obchodných centier, kostolov, ale i
kultúrnych či reštauračných zariadení. Keď zbadáte na ceste, na chodníku
chodca - spomaľte! Aj keď nebudete na prípadnej nehode niesť vinu, výčitky
svedomia ostanú, svedomiu sa len veľmi ťažko odpúšťa. Treba si uvedomiť,
že vidieť a byť videný je životne dôležité.
Jana Ligdayová, hovorkyňa KR PZ v Prešove

Kto daroval krv?
V stredu 28. novembra 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 28 bezpríspevkových darcov:
Michal Homza (5), Jana Digoňová (11), Petronela Lažová (4), Ján Dančišin
(125), Jana Lehocká (8), Lenka Fečová (6), Andrej Vook (3), Ľuboslav Čakurda (33), Marta Slivková (24), Marcel Slivka (prvodarca), Jozef Mihaľ (12),
Milan Michalko (8), Ján Dovičák (18), Róbert Bajcura (13), Zuzana Konárová
(11), Ivana Gimová (3), Kristína Gonosová (4), Jozef Capko (10), Róbert
Hreško (33), Marián Čubirka (12), Jaroslav Genco (24), Slavomír Ivančo
(21), Stanislav Čabala (34), Angela Vatraľová (prvodarca), Peter Hubáč (46),
Tomáš Sabol (9), Marián Vatraľ (33), Michaela Škurlová (21).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

po svojej odbornej prednáške viedla so žiakmi 5. ročníka diskusiu. V rámci
nej naše žiačky a žiaci vyjadrili svoj postoj k tomuto sociálno-patologickému
javu a navrhovali tiež jeho riešenie, resp. elimináciu.
Účastník šikanovania agresor - ten, kto šikanuje, často týra fyzicky alebo
slovne. Najčastejšie je to chlapec, ale výnimkou nie je ani dievča. Trpí pocitmi
menejcennosti, závidí svojim kamarátom úspechy v školskej práci, ich hračky,
oblečenie... Väčšinou je sebaistý, nie je úzkostlivý. Prevláda v ňom túžba
dominovať, ovládať druhých, bezohľadne sa presadzovať, ubližovať druhým
je pre neho radosťou. Ľahko sa urazí, vidí agresiu proti sebe, no aj tam, kde
jej niet. Mnohokrát ničí veci zo zlomyseľnosti alebo pre zábavu, nerešpektuje
súkromné vlastníctvo. Podvádza a použije akékoľvek výhovorky, len aby
dosiahol svoje. Je dôležité si uvedomiť, že šikanuje ten, ktorý je šikanovaný.
Vždy ubližuje len ten, ktorému je ubližované. Preto apelujem na pomoc nielen
pre šikanovaných, ale aj šikanujúcim - aj oni sú prvotnými obeťami!
Šikanovanie v detstve môže pre žiaka znamenať veľkú traumu a problémy
do budúcnosti. Dieťa je frustrované, trpí pocitom menejcennosti, cíti sa utláčané. Toto nemá priaznivý vplyv na jeho ďalší rozvoj a vývin. Je dôležité, aby
sa dieťa nebálo zdôveriť svojim blízkym, že je mu ubližované. My, rodičia a
pedagógovia, mu musíme byť nápomocní, aby z našich detí vyrástli mravní
ľudia prínosní pre túto spoločnosť, navyše, keď sú naším „dielom“.
Janka Čubirková
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Mladí futbalisti z regiónu na Memoriáli Bohdana Benedika v Košiciach
Výber OOFZ - U13 Svidník pod vedením Pavla Piršča sa v sobotu a nedeľu 23. a 24. novembra zúčastnil halového futbalového turnaja - 15. ročníka
Memoriálu Bohdana Benedika v Košiciach, ktorý bol dlhoročným predsedom
VsFZ a viceprezidentom SFZ.
Turnaja sa zúčastnilo 10 oblastných výberov z 2. a 3 líg VsFZ a boli
rozdelení do dvoch päťčlenných
skupín. V A skupine boli výbery:
Svidník, Humenné, Michalovce, Košice, Prešov a v B skupine: Vranov,
Bardejov, Spišská Nová Ves, Stará
Ľubovňa, Rožňava. V sobotu sa
hrali zápasy v skupinách a výsledky
nášho výberu boli: Svidník - Košice
2:0, góly: Slivka, Cina, Svidník Prešov 3:3, góly: Olčák, Fedák,
Cuprišin, Svidník - Humenné 0:2,
Svidník - Michalovce 3:3, góly: Cina
2, Fedák. V skupine sme obsadili 3.
miesto a v nedeľu sme hrali o celkové umiestnenie: Svidník - Stará
Ľubovňa 0:2, Svidník - Prešov 1:0,
gól: Cina, Svidník - Košice 1:1, gól:
Fedák, na PK 0:2.
Po týchto výsledkoch sme skončili
na celkovom 6. mieste. Najlepším
hráčom celého turnaja sa stal hráč
nášho výberu Tobias Frederik Cina.
Turnaj mal výbornú úroveň, všetky
výbery mali zabezpečené ubyto-

Staršie žiačky

Doma stále bez straty setu
Staršie žiačky ŠK Komenského Svidník sa po tretíkrát predstavili na domácej
palubovke, keď privítali družstvo z Kežmarku. Bol to pre nás veľmi dôležitý
zápas, pretože hostky boli v tabuľke o jedno miesto pred nami, a keď sme
si chceli uchovať nádej o postup do skupiny o 4. až 6. miesto, museli sme
bezpodmienečne bodovať.
Pred slušnou diváckou návštevou sme sa predviedli sústredenou hrou,
založenou na výbornom podaní a kvalitnej práci v poli. Boli sme agresívni a
súpera sme prakticky k ničomu nepustili. Po veľmi zodpovednom výkone sme
si pripísali dve víťazstvá a šesť bodov.
ŠK Komenského Svidník - KV MŠK Oktan Kežmarok
3:0 (17, 16, 12) a 3:0 (17, 18, 17)
Zostava ŠK Komenského: L. Safková, O. Ľeľová, S. Benková, N. Siváková, D. Mikitková, A. Gulová, E. Keselicová, S. Savčaková, M. Šimcová, T.
Rodáková, N. Mangerová, libero M. Hudačinová, tréner R. Franko.
Za predvedený výkon si dievčatá zaslúžili tradičnú pizzu a od trénera pochvalu. Poďakovanie patrí aj rodičom, spolužiakom a všetkým divákom, ktorí
nás pravidelne na zápasoch podporujú.
Najbližšie domáce stretnutie hráme až 8.2.2020 proti družstvu Spišskej Novej
Vsi.
(rf)

vanie aj stravu, bolo veľa dramatických súbojov aj prekvapivých výsledkov.
Víťazom turnaja sa stal výber Rožňavy. Veľké poďakovanie za zabezpečenie
dopravy patrí Jozefovi Žákovi.
Výber OOFZ Svidník U-13: A. Štapinský (Kračúnovce), T. Cina, M. Slivka, M.
Olčák, O. Porizaník, F. Cuprišin, J. Moroz, M. Myvkanyč, A. Lemak, M. Fedák
(všetci 1.FK Svidník). Tréner: Pavel Piršč.
OOFZ Svidník

Priaznivci volejbalu, pozor!
Poznačte si v kalendári: 11.12.2019 - 18:00 hod.
Slovenská volejbalová federácia v spolupráci s RTVS odvysiela v
priamom prenose televízny zápas medzi TJ Slávia Svidník a VK Mirad
PU Prešov. Zápas sa odohrá na neutrálnej pôde - v Mestskej športovej
hale v Bardejove.

II. LIGA
Druholigisti ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník odohrali stretnutie ôsmeho
kola v domácom prostredí proti stolným tenistom z Veľkých Kapušian. Hosťom
vyšli úvodné štvorhry, ktoré obidve vyhrali. Domáci dvomi víťazstvami v prvej
sérii dvojhier zrovnali, ale ďalší priebeh stretnutia už bol v réžii hostí.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - MKST Veľké Kapušany 5:13
B.: Magdziak 3; Močilenko, Kmiť po 1.
(ku)

Medziokresná súťaž družstiev
Ôsme kolo prinieslo tri víťazstvá pre domáce družstvá
a dve víťazstvá si pripísali
hostia.
Výsledky 8. kola:
JMC Lužany C STO Brusnica 11:7
B.: M. Gdovin, M. Cigán po 3,5; Ľ.
Tomko 3; Čižmár 1 - Štefanišin 3,5;
Ľ. Antoš 2,5; J. Antoš 1.
STMK Stropkov B GS Vyšný Hrabovec 16:2

B.: Tirer, Polivčak po 4,5; B. Bedruň,
J. Bunda po 3,5 - Goč ml. 2.
ŠŠK Centrál Svidník B ŠM TJ Staškovce 7:11
B.: Nemec 3,5; Gonos 2,5; Vasilenko
1 - Gojdič 4,5; Martin Maliňak 3; M.
Harvilko 2,5; Kočiš 1.
ŠŠK Centrál Svidník C TJ Radoma 13:5
B.: J. Kosár, Kurečko po 4,5; Kostelník 2,5; Kosť 1,5 - Hrušč, Šafranko
po 2; Baran 1.
ŠŠK Centrál Svidník D STMK Stropkov C 5:13

B.: Sviatko 2,5; Mikuš1,5; Dudáš
1 - Mihok 4,5; Mulik 4; Pašeň 2,5;
Harmada 2.
JMC Lužany pri Topli D voľno.
TABUĽKA
1. Centrál C
8 7 1 0 107:37 23
2. Staškovce 7 7 0 0 96:30 21
3. Centrál B
8 5 1 2 102:42 19
4. Lužany C
7 5 0 2 68:58 17
5. Stropkov B 8 4 0 4 78:66 16
6. Radoma
7 3 0 4 56:70 13
7. Stropkov C 7 3 0 4 63:63 13
8. Lužany D
7 2 0 5 45:81 11
9. Brusnica
7 2 0 5 58:68 11

10. Hrabovec 7 1 0 6 30: 96 9
11. Centrál D 7 0 0 7 17:109 7
9. kolo je na programe v piatok
6.12.2019 o 18. hodine a stretnú
sa v ňom:
JMC Lužany C - GS Vyšný Hrabovec; STO Brusnica - ŠŠK Centrál
Svidník D; ŠM TJ Staškovce - ŠŠK
Centrál Svidník C; TJ Radoma STMK Stropkov B; STMK Stropkov
C - JMC Lužany pri Topli D; ŠŠK
Centrál Svidník B voľno.
(ku)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
2. decembra: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
3. decembra: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
4. decembra: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch SAD)
5. decembra: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
6. decembra: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
7. decembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
8. decembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
7. a 8. decembra: MDDr. M. Špak - Akad. Pavlova 323 v Stropkove. Kontakt:
054/742 46 29.
Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v
nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30
hod., Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok:
16.30 hod., Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší nájdete aj na internetovej
stránke www.svidnik.rimkat.sk
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má sv. liturgiu o 10.00 hod.
Počas týždňa: pondelok, utorok - sv. liturgia o 6.00 hod., Večerňa o 17.00 slúži prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - sv. liturgia o 6.00, Večerňa
o 17.00 - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: sv. liturgia o 6.00 - prot.
Ján Pajkoš, Utreňa o 8.00, sv. liturgia o 9.30 - prot. Ján Sovič.
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
Pondelok 2. decembra: 6.30 hod.: +Júlia, 17.30 hod.: + Júlia / Mária (40
dňová liturgia), 13. katechéza neokatechumenátnej cesty, Utorok 3. decembra:
6.00 hod.: Kláštor sestier bazilánok, 12.00 hod.: + Demeter, Mária, Peter,
Terézia, Anna, Mária, Viera, 17.30 hod.: + Ján, Jozef, Anna, Mária a ostatná z
rod. Kosťovej, Streda 4. decembra: 6.30 hod.: * Zuzana, 17.30 hod.: + Jozef,
moleben pred narodením Pána, Štvrtok 5. decembra: Prebodobný otec Sáva,
6.30 hod.: Kláštor sestier baziliánok, 12.00 hod.: + Duše v očistci, 16.50 hod.:
Ruženec za závislých, 17.30 hod.: * Ivana, Peter, Peter, 14. katechéza neokatechumenátnej cesty, Prvý piatok 6. decembra: Svätý Mikuláš Divotvorca,
6.30 hod.: * Členovia arcibratstva, 17.30 hod.: * Rodiny Mihaľovej a Barillovej,
eucharistická pobožnosť, Fatimská sobota 7. decembra: 7.00 hod.: Rozjímavý
ruženec a moleben pred narodením pána, 8.00 hod.: + Mária, Michal (panychída za všetkých) CSL., + Ján (40 dňová liturgia), 26. nedeľa po ZSD, HLAS
7, 8. decembra: Počatie presvätej Bohorodičky, 7.00 hod.: Ruženec a 1. čas,
8.00 * Zuzana slov. liturgia s myrovaním, 9.15 hod.: CZŠ sv. Juraja, 10.30
hod.: * Za farské spol. CSL lit. s myrovaním, 17.00 hod. Večiereň sviatku,
17.30 hod.: * Anna s rod., slov. liturgia s myrovaním.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 2.12.: 17:00 + Helena Mikitková, Utorok 3.12.: 17:00 Za zdravie
a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, Streda 4.12.: 17:00 + Mária, Michal,
Štvrtok 5.12.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnenie pre Danku s rod., Piatok
6.12.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnenie pre členov arcibratstva sv. ruženca,
Sobota 7.12.: 7:00 + z rod. Hafičovej, Fifíkovej a Vaňperovej, Nedeľa 8.12.:
9:00 Za farnosť; 14:00 modlitba ružencov.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici
2042 vo Svidníku: Štvrtok 5. decembra o 18.00 hod.: Náš kresťanský život
a služba: - Zjavenie 7-9 kap., - Veľký zástup získava Jehovovo požehnanie,
- Zjavenie 7:15-17 - Veľký zástup zažije na rajskej zemi veľa Jehovových
požehnaní, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?,
o 19. hod.: - Zborové štúdium Biblie: Prečo bolo nutné, aby Ježiš trpel a
zomrel?, Nedeľa 8. decembra o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Ako
prispievať k pokoju vo svete plnom hnevu, Hlavné myšlienky: - Vo svete je
čoraz viac neistoty a hnevu, - Všemohúci Boh Jehova natrvalo skoncuje s
nespravodlivosťou, - Prispievajme k pokoju a premáhajme zlo dobrom, - Keď
sme pokojamilovní, zažívame požehnania.

od 2. decembra 2 019
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
december 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

MACHÁČOVÁ, Adriana:
Čo má ona a ja nie?
Bratislava, Ikar 2019. 275 s.
Príbeh o láske, priateľstve, sklamaní,
súcite, ale aj sebectve a obetavosti
zachytáva život dvoch generácií.
Karin sa po svadbe nasťahuje k
manželovým rodičom. Konflikt medzi
svokrou a nevestou visí vo vzduchu.
Karin sa so svojimi starosťami zveruje priateľke Zore, ktorá je ochotná
ju kedykoľvek vypočuť a poradiť jej.
Netuší, že Zora má v tejto hre vlastnú
figúrku. Napokon Karin predsa len
odhalí tajomstvo, ktoré malo zostať
ešte dlho skryté. Časom pochopí, že
za svokrinou nevraživosťou je čosi
úplne iné.

COMBS, Holly Marie
Táto americká herečka sa narodila 3. decembra 1973. Keď bola malá, chcela
byť morskou biologičkou. Keď mala Holly sedem rokov, presťahovala sa do
New Yorku a začínala natáčať reklamy, no čoskoro začala túžiť po profesii
herečky. V roku 1992 získala úlohu v seriáli Picket Fenses. Počas neho
získala niekoľko cien i uznanie od kritikov. Bola bláznivá tínedžerka, a svoje
prvé tetovanie si dala spraviť už v pätnástich. Keď jej dobrá priateľka povedala
o novom seriáli, ktorý sa pripravuje - Charmed, Holly sa uchádzala o úlohu
prostrednej sestry. Získala ju a v súčasnosti ju už poznajú ľudia po celom
svete. Od roku 2002 je producentkou tohto spomínaného seriálu.

HABAJ, Michal (3.12.1974-)
Slovenský básnik. Študoval na gymnáziu a na Filozofickej fakulte UK slovenský jazyk a literatúru. Je vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry
SAV. Publikačne činný je od roku 1997, keď časopisecky začal uverejňovať
básne, poviedky a recenzie v časopisoch Dotyky, RAK, Romboid, Vlna.
Knižne debutoval básnickou zbierkou s prvkami conceptual- artu a pop-artu
pod názvom 80-967760-4-5. Michal Habaj píše recenzie a kritiky, v oblasti
literárnohistorického výskumu sa venuje slovenskej próze medzivojnového
obdobia. Medzi jeho básnické zbierky patria Gymnazistky, Prázdniny trinásťročnej, Korene neba, Básne pre mŕtve dievčatá a Michal Habaj.

- Čo myslíte, koľko mám rokov?
- pýta sa pani Danica svojho zákazníka.
- Nemám poňatia.
- Pomôžem vám moja dcéra chodí do škôlky...
- Ona je tam riaditeľkou?

