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 Opakované voľby do orgánov samosprávy miest a obcí sa 
budú konať v sobotu 13. apríla. Rozhodol o tom predseda 
Národnej rady SR Andrej Danko. Nášho regiónu sa to týka 
obce Jurkova Voľa, kde sa novembrové voľby nekonali, keďže 
nikto nekandidoval na starostu a ani na poslancov Obecného 
zastupiteľstva. 

V Jurkovej Voli by mali starostu a poslancov na druhý pokus voliť 13. apríla

  Na celom Slovensku sa opakované voľby uskutočnia v 45 obciach. Z údajov 
v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu fi nancovania politických 
strán o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí vyplýva, že v piatich 
obciach sa z dôvodu nepodania žiadnej kandidátnej listiny nevykonali voľby 
poslancov obecných zastupiteľstiev a v 24 obciach bol z dôvodu nepodania 
kandidátnych listín zvolený nižší počet poslancov, ako bol určený obecným 
zastupiteľstvom. 
  Dôvodom pre opakovanie komunálnych volieb v 11 obciach je skutočnosť, 
že v novembri sa nevykonali voľby starostu obce z dôvodu nepodania 
kandidátnych listín a v 9 obciach získali kandidáti na starostu obce rovnaký 
počet hlasov. Opakované voľby sa teda uskutočnia v sobotu 13. apríla v čase 
od 7. do 22. hodiny. Kandidátnu listinu môže podať politická strana alebo 
politické hnutie, ale aj nezávislí kandidáti. 
  Urobiť tak musia najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, teda najneskôr 
12. februára zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, pričom jeho meno, 
telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. 
na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. 

(pn)  

  Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo 
Svidníku vedie trestné stíhanie za zločin nedovolená výroba 
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, 
ich držanie a obchodovanie s nimi.

Mladík z Chotče pestoval konope 
  Na základe dôkaznej situácie bolo z uvedeného skutku vznesené obvinenie 19 
ročnému mladíkovi z obce Chotča. Mladík si mal od doposiaľ nestotožnených 
osôb zadovažovať semená rastliny konope, tieto ďalej pestovať a upravovať do 
konečnej podoby potrebnej k užívaniu omamnej látky konope.  Takto vyrobený 
konečný produkt pre svoju potrebu a konzumáciu prechovával.  Omamná látka 
bola zaistená a zaslaná na expertízne skúmanie. Obvinenému mužovi hrozí 
trest odňatia slobody na tri až desať rokov.                                           (krpz) 

  V obci Cernina pracuje na báze dobrovoľnosti Dobrovoľný 
hasičský zbor, ktorý má ofi ciálne 33 členov. 

V Cernine postavili hasičskú zbrojnicu 

  Dobrovoľný hasičský zbor je zaradený do skupiny B, kde je mu každoročne 
poskytovaná dotácia z Ministerstva vnútra SR na fungovanie hasičského 
zboru.  Vzhľadom na tieto skutočností obec požiadala Ministerstvo vnútra 
SR o poskytnutie dotácie na výstavbu novej hasičskej zbrojnice, kde jej na 
základe zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola v roku 2018 poskytnutá 
dotácia vo výške 30 000 eur. Keďže ide o novostavbu, ktorej výstavba bola 
fi nančne náročná, obec na jej výstavbu použila vo forme spoluúčasti aj svoje 
fi nančné prostriedky. Obec ďakuje Ministerstvu vnútra SR za poskytnutie 
dotácie.                                                                                                    (hm) 
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  Niekedy si viacerí kladieme otázku, čo alebo aj kto, sa vlastne 
preváža v kamiónoch po našich cestách. Medzinárodnou 
cestou smerujúcou na Poľsko totiž cez naše územie prejdú 
stovky ba až tisícky kamiónov. A práve v jednom z nákladiakov 
prechádzajúcom cez Slovensko, poľskí pohraničiari našli 
nelegálnych migrantov. Na jablká si už zrejme nechajú zájsť 
chuť, štyri dni totiž vo svojom úkryte nejedli nič iné. 

Poľskí pohraničiari našli v kamióne nelegálnych migrantov 

  Je už pomerne bežný spôsob, ako sa nelegálni migranti môžu dostať do 
západnej Európy. „Vojdú cez strechu alebo cez dvere, ak nie sú uzamknuté,“ 
povedal nám jeden z kamionistov, ktorého sme oslovili pod Duklou. Spomínaný 
prípad je predsa len o čosi iný. Srb za volantom kamióna vôbec nesmeroval 
na západ. To však zrejme organizovaná skupina prevádzačov nevedela. 
Po tritisíc eur za prepravu do vyspelého sveta, ako Poliaci neskôr zistili, od 
migrantov zinkasovali ešte v Srbsku. 
 „Oni sa chcú do Nemecka dostať,“ zhodli sa kamionisti. Kamión, 
v ktorom sa viezli migranti, však smeroval do Ruska. „No tak to je 
smola, veľká smola. Netrafi li dobre,“ dodali kamionisti. 
  Vodič počul podozrivé zvuky z úložnej plochy nákladiaka  na jednom 
z parkovísk asi 160 kilometrov od slovenských hraníc. „Po otvorení 
kamióna sa ukázalo, že vo vnútri sú dvaja mladí muži, 19-roční 

obyvatelia Afganistanu, ktorí pri sebe 
nemali žiadne doklady. Svoju štvordňovú 
cestu začali v Srbsku, kde sa dovnútra 
kamióna dostali nelegálne a následne 
trasa viedla cez Maďarsko a Slovensko do 
Poľska,“ skonštatovala hovorkyňa poľskej 
Hraničnej stráže Elzbieta Pikor. Plné ruky 
práce mali poľské úrady, ktoré dvojicu 
afganských migrantov po ich štvordňovej 
strastiplnej ceste zadržali. „Živili sa iba 
jablkami, no pri zadržaní boli očividne 
uzimení a hladní,“ dodala Elzbieta Pikor. 
  Šoféri, ktorých sme uplynulý týždeň 
oslovili, priznali, že o podobných prípadoch 
už čo to počuli. Vždy sa však týkali 
kamiónov, ktoré smerovali do západnej 
Európy. 

  Na Slovensku v podobných prípadoch policajti zasahujú len v prípade jasného 
podozrenia či náhodného objavenia nelegálnych migrantov. Colníci Finančnej 
samosprávy kamióny kontrolujú častejšie a zameriavajú sa aj na cudzincov. 
Napokon migrantov ukrytých v kamiónoch už objavili aj u nás. Vlani napríklad 
dvakrát pri Zvolene. V tomto roku je to zatiaľ prvý prípad, keď sa nelegálni 
migranti v kamióne dostali na poľské územie cez Slovensko. Vlani však 
poľská hraničná stráž zaznamenala sedem takýchto prípadov. „Boli to hlavne 
obyvatelia Afganistanu, Turecka a Sýrie,“ uzavrela hovorkyňa poľskej Hraničnej 
stráže.                                                                                                       (pn)

Hovorkyňa poľskej Hraničnej 
stráže Elzbieta Pikor

  Ďalšie prípady drogovej trestnej činnosti zaznamenali policajti vo 
Svidníku a v Giraltovciach. 

Svidníčan Dušan predával metamfetamín 

  Zadržaný bol Svidníčan menom Dušan, u ktorého bola vykonaná osobná 
prehliadka, prehliadka iných priestorov i domová prehliadka. Dušan bol obvinený 
zo zločinu nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Zákon pri tomto trestnom čine 
stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody na tri až desať rokov. Dušanovi bolo 
preukázané, že neoprávnene zadovažoval, prechovával i odpredával ďalším osobám 
metamfetamín v okresoch Svidník a Stropkov. Vyšetrovateľom bol aj vzhľadom ku 
kriminálnej minulosti obvineného spracovaný návrh na jeho väzobné stíhanie, ktorý 
bol prokurátorom akceptovaný. Súd rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. 
  Ďalšia akcia sa uskutočnila v Giraltovciach. Pri nej bol zadržaný podozrivý 
muž menom Dávid, u ktorého bola vykonaná osobná prehliadka, prehliadka 
iných priestorov a domová prehliadka. Na základe zhromaždených dôkazov 
bolo vyšetrovateľom Dávidovi vznesené obvinenie zo zločinu drogovej trestnej 
činnosti. Ide o trestnú sadzbu odňatia slobody na tri až desať rokov. Dávid si v 
Čechách, kde pracuje, kúpil sušené v časti rastliny konope (Cannabis) a tie aj po 
príchode na Slovensko prechovával pri sebe. V tomto prípade obvinený Dávid bol 
vyšetrovateľom na základe súhlasu prokurátora prepustený zo zadržania a stíhaný 
bude na slobode.                                                                                                    

   (krpz) 

Dušanovi bolo preukázané, že neoprávnene zadovažoval, 
prechovával i odpredával ďalším osobám metamfetamín v 
okresoch Svidník a Stropkov
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s prácou, ktorú má a má jej naozaj 
dosť. Ako už skôr povedala, majú 
naozaj rozmanitý repertoár, za jednu 
sezónu majú aj desať premiér na 
dvoch javiskách. Dostáva krásne role 
a je rada, že to všetko plánuje niekto 
iný za mňa a ona sa len necháva milo 
prekvapovať. „Dokonale mi to vyhovu-
je. Sme veľký súbor a máme aj veľa 
hosťujúcich kolegov, takže nerobíme 
všetci všetko, ja mám v priemere 
15 - 18 predstavení mesačne. Ale sú 
kolegovia, ktorí toho majú ešte viacej. 
A do toho ešte máme rodiny. Ale 
herci sú zvláštny druh, čím viac práce 
máme, tým sme šťastnejší.“ 
   Svojho syna Josífka, ako ho nazýva, 
už spomenula, rovnako aj to, že si s 
ním občas zahrá na jedno javisku. 
Aký má herecký talent? „Ťažko sa 
mi to hodnotí, keďže je to môj syn, 
asi nedokážem byť úplne nezaujatá. 
Ja si myslím, že talentovaný je a už 
to párkrát snáď aj ukázal, ale u detí 
sa to často môže zameniť za roztomi-
losť. Je to nezmerateľná veličina. Čo 
sa ale dá už dnes povedať, myslím, 
že skvele cíti rytmus a má hudobný 
sluch. Divadlo ho baví nesmierne 
a ak pri ňom zostane, budem rada, 
ak bude šťastnejší inde, tiež dobre,“ 
úprimne sa vyznala herečka a spe-
váčka Ivana Vaňková, ktorá sa domov 

Muzikálová a divadelná herečka Ivana Vaňková z Hrabovčíka 
po osemnástich rokoch v Brne prvýkrát na Vianoce nachystala pirohy 

„Divadlo je môj život, môj koníček, môj relax“
99 rokov. „Keď mal tento muzikál asi 
pred desiatimi rokmi u nás premiéru, 
bola som práve na materskej, vtedy 
ma to obišlo. Ale pred tromi rokmi 
naraz otehotneli dve z troch hlavných 

predstaviteliek a ja 
som bola povolaná 
na záskok. Bolo to 
skvelé, lebo som si 
prvýkrát zahrala aj 
so svojim synom 
Josífkom, lebo v 
predstavení hrajú 
veľké úlohy dve 
malé deti.“ Keď 
sme sa jej pýtali 
na to, čo má radšej 

- herectvo či spev 
- bez váhania 

zareagova-
la ,  že má 
rada jedno i 
druhé. Jed-

ným 
d y c h o m 

d o - dala, že má 
š ťa s t i e , keďže sa v 
repertoári divadla, v ktorom pôsobí, 
striedajú také skvelé kusy, že sa jej 
nič nestihne, ako sa hovorí, „prejesť.“ 
Majú totiž veľmi pestrý program na 
dvoch scénach, činohernej a mu-
zikálovej, a myslím si, že každý si 
príde na svoje, aj diváci aj oni, herci. 
Momentálne napríklad pripravujú 
Tolstého Annu Kareninu v réžii muža 
Ivany Vaňkovej Petra Gazdíka. „To 
mi zamestnáva hlavu vo dne v noci, 
ale veľmi ma to baví a teší. Premiéru 
budeme mať 23. februára.“
   Keď sme v úvode spomenuli, že Iva-
na Vaňková pôsobí v Brne, no nielen, 
tak to preto, lebo brnianske Mestské 
divadlo často hosťuje v zahraničí. 
Spomeňme Nemecko, Španielsko, 
Portugalsko, Malorku, Sicíliu, Maltu, 
najďalej boli na Azorských ostrovoch. 
A nedávno prišlo pozvanie z ostrova 
Tenerife, z ktorého sa vrátili práve 
minulý týždeň, len deň predtým, 
ako sme sa s Ivanou Vaňkovou 
zhovárali. „Na ostrove Tenerife sme 
zahrali päť predstavení Jesus Christ 
Superstar a zdá sa, že úspešne a že 
nás možno pozvú aj nabudúce. Je 
to skvelé, trošku sa takto uprostred 
januára ísť ohriať k moru,“ usmiala sa 
Ivana, ktorá má za sebou aj fi lmové 
skúsenosti a aj vďaka fi lmu sa stretla 
s mnohými osobnosťami českého 

hereckého sveta. „Asi pred 15 rokmi 
som natáčala Četnické humoresky 
a tam som sa stretla s mnohými 
známymi českými hercami. Najviac 
som natáčala s Mirkom Donutilom a 
Táňou Vilhelmovou. Veľmi príjemné 
bolo pre mňa stretnutie s Bolkom 
Polívkom, ktorý pravidelne hosťuje 
v našom divadle a spolu sme hrali v 
predstavení Král Lear. Je s ním nao-
zaj taká sranda, ako sa o ňom traduje, 
lebo dokáže takmer každú svoju vetu 
ukončiť nejakou vtipnou glosou. A 
neuveriteľne skvelá baba je Monika 
Absolonová, ktorá ako hosť tiež hrala 
Mary Poppins v našej inscenácii a 
takisto sme sa alternovali v postave 
Inez v muzikáli Zoro.“ 
   V rozhovore s Ivanou Vaňkovou s 
rodinnými koreňmi v Hrabovčíku pri 
Svidníku sme trochu načreli aj do 
jej súkromia. Jej muž Peter Gazdík 
je herec, vynikajúci spevák a režisér 
a tiež je šéfom muzikálového súbo-
ru. Mestské divadlo v Brne je totiž 
formálne rozdelené na tri súbory - 
muzikálový, činoherný a spevoherný 
- Ivana je v činohernom - ale aj tak 
všetci hrajú všetky žánre. Ich syn 
Josífek má 11 rokov a už od siedmych 
hrá v niektorých ich predstaveniach. 
„Spolu hráme napríklad v muzikálovej 
komédii Děsnej pátek (podľa fi lmu 
Strelený piatok 
s  J a m i e  L e e 
Curtis a Lindsay 
Lohan), kde pri 
j e d n e j  h á d k e 
matke s dospie-
vajúcou dcérou 
„preskočia duše.“ 
Tak dlho sa tie 
dve  háda jú  o 
tom, ktorá to má 
v živote ťažšie, až 
to vesmír zariadi 
tak, aby si to obe 
vyskúšali v tele 
tej druhej. Takže 
ja hrám matku, do 
ktorej vstúpi duša 
dcéry a Josífek 
hrá môjho syna 
- brata. Môj muž 
to režíroval a tiež 
tam hrá a dokon-
ca je tam aj moja 
svokra Jana, tiež 
herečka. A v tejto 
zostave sa občas 
stretneme na ja-
visku aj v iných 
inscenáciách.“
   Ivana Vaňko-
vá hovorí, že je 
veľmi spokojná 

   Už na základnej škole, ktorú 
navštevovala vo Svidníku, ju 
mama a neskôr aj pani Seman-
cová, jej bývalá učiteľka spevu 
zo svidníckej ZUŠ-ky a dodnes 
priateľka, viedli umeleckým 
smerom. Na rôznych recitač-
ných a speváckych súťažiach 
bola skoro viac ako doma. 
Bol to jej život a logicky v tom 
pokračovala. Ivana Vaňková 
pochádza z Hrabovčíka 
a dnes žije a pôsobí v 
Brne, no nielen tam. 

   Bolo logickým vyús-
tením, že jej ďalšia ces-
ta zo Svidníka viedla na 
Konzervatórium do Košíc. 
Tam vyštudovala hudobno-
dramatický odbor u Jožka 
Úradníka, po maturite si 
vyskúšala jednu sezónu v 
Divadle Alexandra Duchno-
viča v Prešove a nakoniec 
sa presunula do Brna, kde 
prijali na muzikálové he-
rectvo na Janáčkovej 
akadémii múzických 
umení. „Po škole som 
dostala angažmá v Mestskom divadle 
v Brne a táto sezóna na tejto scéne 
je už moja osemnásta,“ začala náš 
rozhovor Ivana Vaňková, ktorej mama 
Anna bola dlhoročnou pracovníčkou 
svidníckeho Vojenského múzea, ale 
aj známou milovníčkou literatúry, 
poézie a prózy. Ako Ivana povedala, 
v Brne pôsobí osemnástu sezónu a 
priznala, že ju ani raz za celý ten čas 
nenapadlo odísť do iného divadla, aj 
keď občas hosťovala aj inde. „Naše 
divadlo je totiž skvelé!“ 
   V rozhovore s ňou sme tak trochu 
načreli do toho, čo má ako herečka 
či speváčka na svojom konte. „Začí-
nala som v krásnom muzikáli West 
Side Story v úlohe Anity, hrala som 
Nancy (muzikál Oliver), Lucy (Jekyll 
a Hide), Máriu Magdalénu (Jesus 
Christ Superstar), Aldonzu (Muž z 
kraja la Mancha), Alexu (Čarodejnice 
z Eastwicku), Velmu Kelly (Chica-
go), Alex Owensovú (Flashdance), 
Marlene Dietrich (Vrabčák a anděl), 
Katherine Blake (Děsnej pátek) Elišku 
(Noc na Karlštejne) Mary Poppins...a 
z činohier Mašu (Tri sestry), Jelenu 
(Strýček Váňa), Regan (Král Lear), 
Hanu Hanákovu (Skleněný pokoj), 
Irenu (Žítkovské bohyně )... a veľa 
ďalších.“ Priznala, že najviac si užíva-
la Mary Poppins, muzikál o zázračnej 
pestúnke plný kúziel, skvelej hudby 
s príbehom pre celú rodinu od 5 do 



28. január 2019Podduklianske novinky 5Spravodajstvo / Pozvánka

do Hrabovčíka v posledných rokoch 
dostáva len cez letné prázdniny, kedy 
majú aj v divadle viac voľna. „Rodina k 
nám ale jazdí aj trikrát - štyrikrát za rok 
skoro na všetky naše predstavenia. 
Ja už v Brne žijem väčšiu polovicu 
svojho života, už sa stalo mojim do-
movom. Keby sme sa ale s rodinou 
mohli vidieť častejšie, keby Hrabovčík 
bol bližšie, bolo by to, samozrejme, 
lepšie,“ priznala Ivana, ktorej sme sa 

pýtali aj na to, ako s rodinou trávila 
ostatné Vianoce. „Ešte 22. decembra 
sme boli v divadle, takže na prípravu 
Vianoc veľa času nebolo, ale okrem
tradičnej večere (rybacia polievka a 
šalát s rybou) som tento rok prvýkrát 
skúsila uvariť pirohy. Stále môjmu 
mužovi sľubujem, že raz urobím 
rusínsku vianočnú večeru, všetkých 
tých 7 či 9 chodov. Ale musím začať 
postupne. Pirohy mali veľký úspech, 

v nasledujúcich dvoch týždňoch som 
ich musela variť ešte trikrát,“ usmiala 
sa Ivana, pre ktorú je to, čo robí, teda 
herectvo, jej život, jej koníček, radosť, 
relax. A ešte v jednom je podľa nej 
divadlo špecifi cké. „Aspoň teda od 
mojich kolegýň často počujem, že 
doma je toľko práce a deti a všetko, 
že už sa tešili, že si v divadle odpo-
činú. Ja sa tiež vždy veľmi teším do 
divadla a z divadla zase domov. Priala 

by som každému, aby preňho práca 
bola každý deň zážitkom. A netvrdím, 
že je to vždy ružové, nie vždy sa 
všetko darí a je to aj veľký stres, ale 
je to návyková látka prospievajúca 
duševnému aj telesnému zdraviu,“ 
uzavrela náš rozhovor muzikálová a 
divadelná herečka pochádzajúca z 
Hrabovčíka a pôsobiaca v Brne Ivana 
Vaňková.                                    (ps)
        FOTO: archív Ivany Vaňkovej

Muzikálová a divadelná herečka Ivana Vaňková z Hrabovčíka 
po osemnástich rokoch v Brne prvýkrát na Vianoce nachystala pirohy 

   Štyri svidnícke mosty si minulý týždeň obzrela primátorka Svid-
níka Marcela Ivančová. Nebola sama, spolu s ňou stav mostov 
kontrolovali príslušní zamestnanci mesta za prítomnosti odborne 
spôsobilej osoby - statika, mostára. 

   Svidník spláca pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie. Ide o pokutu, ktorú 
mesto po podnete priamo zo Svidníka dostalo za priame zadanie zákazky 
na výstavbu bytov nižšieho štandardu na Festivalovej ulici. Dohodu o uznaní 
dlhu a o jeho splatení formou splátok podpísal ešte bývalý primátor Svidníka 
Ján Holodňák. „Mesto Svidník je v súdnom konaní s Úradom pre verejné 
obstarávania. Správnou žalobou sme napadli právoplatné rozhodnutie 
Úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty. Toto konanie stále pre-
bieha, ale v spojitosti s čerpaním fi nančných prostriedkov z Úradu vlády 
na rekonštrukciu mosta na Festivalovej ulici sme museli v zmysle zákona 
uzavrieť dohodu o splátkovom kalendári na pokutu z Úradu pre verejné 
obstarávanie. Pokuta bola rozvrhnutá na tri splátky na tri roky, pričom po 
ukončení konania v prospech mesta, bude pokuta mestu vrátená. Táto 
dohoda nám umožnila uchádzať sa o prostriedky na rekonštrukciu mosta 
na Ul. Festivalovej, čo prinieslo mestu 500-tisíc eur na tento účel,“ potvrdila 
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.                                       (ps)

Čo ukázala kontrola mostov?

   „Cieľom obhliadky bolo posúdenie 
technického stavu a zavedenie most-
ných zošitov za účelom správneho 
nastavenia systému hospodárenia 
s mostami, ktorý v meste chýbal,“ 
vysvetlila PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová. 
   Statik podľa nej obhliadkou kon-
štatoval zlý technický stav mostov na 
Ulici Festivalovej a na Ulici Ľ. Štúra. 
„Predmetom odborného posúdenia 
je aj projektová dokumentácia na 
rekonštrukciu mosta na Ulici Festi-
valovej, a to za účelom zistenia kva-
lity vypracovania, aby sme predišli 
prípadným nedostatkom a chybám. 
V súčasnosti preverujeme verejné 
obstarávanie na dodávateľa sta-
vebných prác. Ak bude celý proces 
kontrolou ošetrený, predpokladáme, 
že s rekonštrukciou by sa mohlo za-
čať v jarných mesiacoch,“ povedala 
Kristína Tchirová. 
   Financie na rekonštrukcia mosta 
na Festivalovej ulici pritom mesto má 

zabezpečené. Ešte bývalý primátor Ján 
Holodňák totiž podpísal zmluvu na čer-
panie 500-tisíc eur z regionálneho prí-
spevku v rámci Akčného plánu rozvoja 
okresu Svidník. Rekonštrukcii tohto 
mosta by teda nemalo nič brániť. 
   Most na Ulici Ľ. Štúra je predmetom 
osobitného odborného posúdenia za 
účelom vypracovania mostného zošita 
a posúdenia kvality vykonaných natie-
račských prác. Dôvodom je napríklad 
aj toľko kritizované natieranie mosta za 
takmer 26-tisíc eur. „Vedenie mesta 
Svidník s plnou vážnosťou, zodpo-
vedne a odborne vykonáva všetky 
kroky k tomu, aby problémy, ktoré 
pri správe a údržbe mostov sú, boli 
odstránené. Po získaní všetkých 
podkladov z odborných posúdení,  
vykonáme potrebné právne úkony, 
na ktorých máme rovnako, ako 
celá verejnosť, naliehavý právny 
záujem,“ citovala vedenie Svidníka PR 
manažérka mesta Kristína Tchirová. 

(ps)

Pokutu za bytovky už mesto splácaIvana Vaňková so 
svojim mužom Petrom 
Gazdíkom v jednom z 

predstavení
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  Vyzerá to tak, že Kaufl and vo Svidníku bude. Spoločnosť 
KAUFLAND SR v.o.s. Bratislava v zastúpení spoločnosťou 
DEVELOPMENT 3 s. r. o., Bratislava, podala 22. januára 
na Stavebnom úrade vo Svidníku žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu „OBCHODNÉ CENTRUM 
KAUFLAND SVIDNÍK“ v rozsahu hlavnej stavby a 
súvisiacich podobjektov. Zároveň Kaufl and podal žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu: 
„OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND SVIDNÍK.“
  Stavebný úrad vo Svidníku preto začal stavebné konanie 

Kaufl and požiadal o stavebné povolenie

  Svidník už mesiac funguje v rozpočtovom provizóriu. Nový 
mestský poslanecký zbor na čele s novou primátorkou Marcelou 
Ivančovou na svojom ostatnom zasadnutí vlani v decembri 
krátko pred Vianocami schválil len piatu zmenu vlaňajšieho 
rozpočtu. 

   Po odvolaní vedúcich odborov má 
Mestský úrad vo Svidníku stále len 
poverených vedúcich. Aktuálne sú 
nimi prednosta Mestského úradu 
Miroslav Novák, Erika Červená, Marta 
Jacková, Nikolaj Vlčinov a Karol 
Richvalský. 
  Prednosta Mestského úradu vo 
Svidníku Miroslav Novák v rozhovore 
pre naše noviny po nástupe do 
funkcie začiatkom tohto roka povedal, 
že výberové konania by chceli 
vyhlásiť čo najskôr s tým, aby v 
priebehu februára bol celý proces 
výberu nových vedúcich ukončený. 
V závere minulého týždňa nás PR 
manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová informovala, že vyhlásenie 
výberového konania na vedúcich 

Na kompostéry od mesta si svidnícke domácnosti ešte nejaký ten čas musia 
počkať. Úspešný projekt, vďaka ktorému mesto domácnostiam v rodinných 
domoch bezplatne poskytne kompostéry, je totiž podľa PR manažérky 
mesta Svidník Kristíny Tchirovej v štádiu realizácie. „Verejné obstarávanie 
bolo ukončené a práve prebieha jeho kontrola Slovenskou agentúrou 
životného prostredia v Bratislave. Po úspešnom ukončení bude prebiehať 
zazmluvnenie dodávateľa a samotný proces dodania kompostérov do 
domácností,“ povedala pre naše noviny Kristína Tchirová, pričom našu 
otázku, kedy domácnosti kompostéry dostanú, nekomentovala. 
  V Centrálnom registri zmlúv je zverejnená zmluva medzi mestom Svidník a 
spoločnosťou Elkoplast Slovakia, s.r.o. Trenčianske Teplice. Podľa tejto zmluvy 
spoločnosť dodá mestu Svidník dva druhý kompostérov - jedných bude 350 
kusov a druhých 538, teda celkovo mesto kupuje 888 kompostérov. Celková 
cena, ktorú mesto za kompostéry vďaka úspešnému europrojektu zaplatí, je 98 
500 eur.                                                                                                     (ps) 

  Len veľmi pomaly prechádza internetová stránka mesta 
Svidník aktualizáciami a zmenami po vlaňajších novembrových 
voľbách. Zoznam poslancov bol ešte v závere minulého týždňa 
stále bez ich fotografi í, no postupne sú informácie predsa len 
aktualizované podľa výsledkov volieb. 

Primátorka zvažuje, ako bude zverejňovať svoj pracovný program

   Nás v tejto súvislosti zaujímalo napríklad aj plnenie jedného zo sľubov novej 
primátorky. Marcela Ivančová totiž v predvolebnej kampani viackrát avizovala, 
že v prípade svojho zvolenia bude dopredu zverejňovať svoj pracovný program. 
„Primátorka mesta zvažuje 
formu, akou by o svojom 
p r a c o v n o m  p r o g r a m e 
informovala,“ reagovala na 
naše otázky PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová 
s tým, že sú aktivity, ktoré sú 
plánované vopred a dali by 
sa predpokladať aj v piatok, 
v čase uzávierky novín, ale 
mnoho pracovných rokovaní 
sa plánuje aj počas týždňa. 
Verejnosť by možno uvítala 
zverejňovanie pracovného 
programu primátorky trebárs 

Mesto pripravuje návrh rozpočtu, sériu rokovaní ukončia poslanci

  Podľa dostupných informácií 
mestskí úradníci intenzívne pracujú 
na príprave tohtoročného rozpočtu 
a vedenie mesta už absolvovalo 
napríklad aj stretnutie s riaditeľmi škôl 
o podobe rozpočtu. 
  Rovnako je podľa našich informácií 
naplánované, zrejme už na tento 
týždeň, aj pracovné stretnutie vedenia 
mesta s mestskými poslancami o 
rozpočte. 
  Aj preto sme sa PR manažérky mesta 
Svidník Kristíny Tchirovej pýtali, kedy 
a s akým programom by sa malo 
uskutočniť najbližšie zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. 

Vychádzame z toho, že mesto by 
malo mať schválený rozpočet, hoci, 

Na Mestskom úrade vo Svidníku 
možno očakávať ďalšie zmeny

samozrejme, rozpočtové provizórium 
je takisto plne v súlade s predpismi a 
zákonmi. „Dátum a čas najbližšieho 
mestského zastupiteľstva je ešte 
v štádiu prípravy a najskôr by 
sme chceli informovať poslancov 
MsZ, následne bude informácia 
zaslaná aj vám, teda médiám,“ 

zareagovala na naše otázky Kristína 
Tchirová, no podľa našich informácií 
by sa mal mestský parlament zísť 
pravdepodobne v druhej polovici 
februára, pričom návrh rozpočtu 
mesta na tento rok bude len jedným 
z viacerých bodov, ktoré budú mať 
poslanci na stole.                       (ps)

a o jeho začatí upovedomil všetky kompetentné a dotknuté 
orgány a inštitúcie.
  Ako sme už na našich stránkach informovali pred 
niekoľkými týždňami, Kaufl and potvrdil svoj záujem o 
výstavbu prevádzky vo Svidníku, tá bude o čosi väčšia 
než bol pôvodný zámer, no súčasťou Kaufl andu nebude 
priľahlá Galéria s obchodmi. Podľa dostupných informácií 
by mohol byť Kaufl and vo Svidníku postavený ešte v 
tomto roku.                                                                  

           (pn)

Na kompostéry od mesta Svidníčania ešte musia čakať
odborov mestského úradu by radi 
uskutočnili na začiatku februára. 
„Všetky informácie budú súčasťou 
vyhlásenia výberového konania,“ 
povedala Kristína Tchirová. 
   Personálne zmeny na Mestskom 
úrade však zrejme ani po uskutočnení 
výberových konaní na miesta 
vedúcich odborov nebudú konečné. 
Je totiž pravdepodobné, že niektorí 
zamestnanci v dôchodkovom veku 
odídu do dôchodku, prípadne dôjde 
aj k iným zmenám. Aktuálne však 
PR manažérka mesta Svidník ďalšie 
plánované zmeny nekonkretizovala. 
„Ďalšie zmeny vyplynú zo zmeny v 
organizačnej štruktúre mestského 
úradu, o ktorej budeme informovať 
už v blízkej dobe.“                    (ps)

aj na stránkach regionálnych novín, no podľa mnohých by možno vhodné 
bolo zverejňovanie programu na webovej stránke mesta. Akú formu si 
napokon primátorka Marcela Ivančová zvolí, bude hádam jasné v najbližších 
dňoch. Mimochodom, práve v uplynulý piatok, keď sme sa o zverejňovanie 
jej pracovného programu zaujímali, bola primátorka Marcela Ivančová 
na zahraničnej pracovnej ceste, s najväčšou pravdepodobnosťou prvej 
vo funkcii, v poľskom Rzeszowe. „Dnešné podujatie, Slovenské fórum 
v Rzeszowe, sa týka spoločných vzťahov Slovenska a Poľska, so 
zohľadnením hospodárstva, zahraničnej politiky, kultúry, bezpečnosti, 
sociálnej politiky a cezhraničnej spolupráce. Primátorka bola pozvaná 
na diskusný panel „Cezhraničná spolupráca - doterajšie projekty a 
plány do budúcnosti,“ organizovaný v rámci fóra, počas ktorého sa 
pozvaní prednášajúci pokúsili zhrnúť doterajšie výsledky spoločných 
aktivít susediacich poľských a slovenských regiónov, realizovaných v 
rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 
a defi novať priority tejto spolupráce v budúcnosti počas ďalšieho 
fi nančného výhľadu EÚ v rokoch 2021-2027,“ vysvetlila v uplynulý piatok 
25. januára PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.                   (ps) 
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  Prístavbu budovy Podduklianskeho osvetového strediska vo 
Svidníku by mohli sprístupniť v jeseni. Vyplýva to z informácií, 
ktoré nám poskytla riaditeľka Podduklianskeho osvetového 
strediska vo Svidníku Mária Pajzinková. 

Nové priestory svidníckej osvety by mohli sprístupniť v jeseni

  Podľa jej slov s výstavbou prístavby začali v júli minulého roka. Práce realizuje 
svidnícka stavebná spoločnosť HKK mont a aktuálne je hotová hrubá stavba, 
osadené sú okná a dvere i základný krov strechy. Osadiť treba strešnú krytinu 
a následne sa bude pokračovať realizáciou prác vo vnútri budovy. Z 500-tisíc 
eur, ktoré Podduklianskemu osvetovému stredisku poskytol zriaďovateľ, 
teda Prešovský samosprávny kraj, už v minulom roku preinvestovali zhruba 
300-tisíc eur. Ostáva asi 200-tisíc a ďalších 200-tisíc eur by mali krajskí 
poslanci vyčleniť aj v rozpočte kraja na tento rok. 
  Dokončiť treba fasádu, vzduchotechniku, prepojenie s hlavnou, historickou 
budovou svidníckej osvety a zrealizovať treba napríklad aj stanovené 
protipožiarne opatrenia, terénne úpravy a podobne. Podľa slov Márie 
Pajzinkovej, ak všetko pôjde hladko, v jeseni by mala byť prístavba hotová 
a funkčná. „Beriem to tak, že v októbri je každoročne deň osvetových 
pracovníkov, tak nám to hádam vyjde ofi ciálne otvoriť niekedy v tomto 
období. Bude to chcieť, samozrejme, ešte interiérové vybavenie, no to už 
budeme riešiť priebežne v priebehu roka, napríklad aj cez rôzne granty, 
ktoré sú každoročne vyhlásené,“ povedala Mária Pajzinková. 
  V prístavbe budovy Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku po 
dokončení na prízemí vznikne multifunkčný priestor na výstavy, koncerty, 
diskusie, súťaže či fi lmový klub a na poschodí bude klasická tanečná sála 
s rozlohou asi 200 metrov štvorcových a takisto aj hudobná miestnosť pre 

hudobnú zložku folklórny súborov Makovica a Makovička. „Náš zámer je, 
že táto tanečná sála nebude slúžiť len Makovici a Makovičke, ale aj 
akýmkoľvek iným tanečným zoskupeniam pôsobiacim vo Svidníku,“ 
dodala riaditeľka Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku Mária 
Pajzinková, podľa ktorej prístavba prinesie aj istú pridanú hodnotu, a to tým, že 
vďaka výťahu a prepojeniu s historickou budovou bude mať aj tá bezbariérový 
prístup, čo doteraz chýbalo.                                                                     (ps) 

 Nepríjemne citeľné to bude, keď sa roztopí, no nepríjemné na 
pohľad je to teraz. Bielu snehovú prikrývku znetvorujú fľaky 
od štvornohých miláčikov. Jedni tvrdia, že chýbajú miesta na 
venčenie psov, iní zas, že chyba je v ľuďoch. 

Bielu snehovú prikrývku znetvorujú fľaky od štvornohých miláčikov

  Vidieť to v každom ročnom období, no 
teraz v zime to priam bije do očí.  „No je 
to katastrofa a je to chyba ľudí, tých čo 
venčia psov.“ „Keď z vchodu vyjdem 
len a už pred vchodom, tak to je hanba,“ 
zhodli sa Svidníčania. 
  Tento problém sa opakuje každý rok. 

Najobľúbenejšie miesta ľudí na 
prechádzky sú teraz plné žltých 
a hnedých fľakov. „Hlavne deti 
sa tu sánkujú dolu tým brehom 
a je to také potom škaredé,“ 
dodal ďalší Svidníčan. 
  Pravidelne a osobitne v zime 
sa spustí polemika o tom, kto za 
to celé môže. Jedni ukazujú na 
majiteľov psov, iní na samosprávu. 
„Bolo by lepšie, rozumiete, 
pre tých psíčkarov, keby mali 

nejaké miesto na to venčenie,“ povedal nám jeden z majiteľov psa. 
  Nádoby na psie exkrementy sú napríklad aj na násype popri rieke Ladomirka 
vo Svidníku. Ľudia so psami sem prichádzajú pravidelne a pravidelne vidia aj 
takýto obrázok - kôš na psie exkrementy bez vrecúšok. Vrecúška chýbajú. 
  Podľa Svidníčanov je to chyba aj mesta, lebo mesto by malo dávať napríklad 
aj vrecúška do tých nádob. „Je na každom jednom chovateľovi, aby 
zabezpečil odstránenie exkrementu,“ skonštatoval zástupca náčelníka 
Mestskej polície vo Svidníku Marián Mikita. 
  Mestskí policajti tvrdia, že robia, čo môžu, no kým konkrétneho psa 
a jeho majiteľa neprichytia, 
n ič  s i  n e p o m ô ž u .  „ J e 
ťažko dokázateľné, že kto 
spôsobil to znečistenie, 
alebo ktorý pes to spôsobil. 
Až priamym prichytením 
sa dá identifi kovať majiteľ 
psa a dá sa uložiť bloková 
pokuta ,“  doda l  Mar ián 
Mikita. 
  Mesto roky sľubuje, že 
maj i te ľom psov vy jde v 
ústrety. Hovorilo sa napríklad 
aj o špeciálnom mieste na 
venčenie psov č i  o tom, 
aby vrecúška v stojanoch 
nechýbali. Najnovšie vraj 
platí, že sa to celé zmení v 
jari. „Zvažujeme alternatívu 
využiť nejaký priestor viac 
v centre, aby tí psíčkari 
nemuseli so svojimi psíkmi 
chodiť ďaleko, aby to naozaj 
brali ako ihrisko. Zvažujeme 
jednak doplniť počet tých 
košov a zvažujeme aj 
pravidelnejšie dopĺňanie 
tých vrecúškov,“ informovala 
mestská hovorkyňa Kristína 
Tchirová.                         (pn)

Zástupca náčelníka Mestskej po-
lície vo Svidníku Marián Mikita

Tento Svidníčan si nosí vlastné 
vrecúška na psie exkrementy  
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  Milá redakcia, dovoľte mi, aby som sa s vami podelila o 
skúsenosť. V obci Kapišová 17. decembra 2018 dôchodcovia 
dostali od pána starostu dodatočne k mesiacu úcty  k starším 
nákupné poukážky bez vyznačeného dátumu platnosti so 
želaním pekných Vianoc a Nového roku.

Nákupné poukážky bez vyznačeného dátumu 

  Ale keďže poukážky boli rozdané dôchodcom 5 pracovných dní pred sviatkami 
a počas sviatkov bolo zopár dní pracovného voľna a pokoja, tak sa moji rodičia 
(dôchodcovia 70 a 75 rokov) k využitiu poukážok dostali až 8. januára 2019 
v jednej z možných predajní na nákup, tiež nevyznačených na poukážkach 
(Domáce potreby Alna vo Svidníku), kde im bolo oznámené, že bohužiaľ 
poukážky už boli vyfakturované a nie je možné ich uplatniť.
  Po dožadovaní sa vysvetlenia na Obecnom úrade mi bolo povedané, že 
ešte taký problém nemali! A vraj prečo nešli skôr, a vraj tie obchody im robia 
láskavosť!
  Pani vedúca v spomínanej predajni sa mi vyhýbala a ani po 2 návštevách na 
mňa nemala čas, bola zaneprázdnená preberaním tovaru, takže jej vysvetlenie 
nemám. Neostáva mi nič iné, len sa zamyslieť nad veľkorysosťou pána starostu 
a obchodníkov, ktorí nám zákazníkom robia láskavosť.                 Oli Porcu

  Pracovníci Technických služieb mesta Svidník sa v januári ešte 
poriadne nezastavili. V rozhovore pre naše noviny to povedal 
ich riaditeľ Michal Pich.

Technické služby sa pri odpratávaní snehu od začiatku roka nezastavili

  V pohotovosti pre zimnú údržbu síce boli od 2. decembra, no vďaka dobrým 
poveternostným podmienkam sa mohli venovať inej práci. Do zimnej údržby 
miestnych komunikácií a chodníkov naplno vpadli od prvého januárového 
dňa a odvtedy prakticky non-stop robia to isté. Odhŕňajú sneh z miestnych 
komunikácií a chodníkov. „V akcii máme non-stop nasadené štyri traktory a 
dva multikary. Traktormi odhŕňame 
sneh z miestnych komunikácií a 
multikary využívame na odhŕňanie 
snehu z chodníkov i na posypovanie 
chodníkov a takisto aj ciest,“ vysvetlil 
riaditeľ Technických služieb mesta 
Svidník Michal Pich. 
  Do uplynulého piatku 25. januára 
štyri traktory v rámci zimnej údržby 
odjazdili zhruba 570 motohodín, dva 
multikary takpovediac preorali sneh 
na chodníkoch celkovo v dĺžke 2 
720 kilometrov a navyše pri posype 
miestnych komunikácií najazdili ďalších 
540 kilometrov a pri posype chodníkov 
440 kilometrov. Do uplynulého piatku 
Technické služby mesta Svidník na 
zimnú údržbu ciest a chodníkov v 
meste minuli asi 50 ton soli a okolo 
jednej tony kameniny a piesku. 
  Pokiaľ ide o fi nancie, riaditeľ Michal Pich zatiaľ náklady vyčísliť nevie, 
fi nancie čerpajú z rozpočtu a vyhodnotia to až po skončení zimnej údržby. Už 
teraz však môže jasne povedať, že počas tejto zimy minú na zimnú údržbu 

omnoho viac než pred rokom. „Od prvého januára non-stop odhŕňame 
sneh a posypujeme chodníky i miestne komunikácie. Robíme na dve 
zmeny, po sedem ľudí máme v obidvoch. Keď trošku sneženie ustálo, 
tak sme sa snažili vyvážať sneh napríklad od Sochy Ludvíka Svobodu či 
z pešej zóny, no keďže začalo opäť snežiť, museli sme sa znovu vrátiť 
k odhŕňaniu snehu. Popri tom demontujeme vianočnú výzdobu, no 
prvoradá je zimná údržba,“ zdôraznil Michal Pich, podľa ktorého im najväčšie 
problémy robia autá zaparkované na cestách po celom meste.   
  Najhoršie je to podľa neho pri rodinných domoch, keď autá neparkujú 

na chodníkoch č i  vo dvoroch, 
ale priamo na cestách. Traktory 
odhŕňajúce sneh musia potom takto 
zaparkované autá obchádzať, čo 
spôsobuje komplikácie. Aj preto sa 
mesto Svidník prostredníctvom PR 
manažérky Kristíny Tchirovej obracia 
na Svidníčanov s prosbou o spoluprácu. 
„Občanov v domoch prosíme o 
parkovanie vo svojich dvoroch a 
garážach, aby prešli odpratávacie 
vozidlá. Občanov, ktorí potrebujú 
parkovať pred domami, prosíme, 
aby sa snažili čo najviac uvoľniť 
cestu pre mechanizmy. Občanov pri 
bytových blokoch prosíme, aby sa 
parkovaním snažili nezachádzať do 
chodníkov, aby prešli mechanizmy 
po chodníku. Všetkých občanov 
prosíme, ak je to len trochu možné, 

o vyhadzovanie snehu na zelené plochy, nie na vedľajšie parkovacie 
miesto, cestu, chodník,“ povedala PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová.                                                                                                   (ps) 

  Do redakcie sme dostali zaujímavý podnet od Svidníčanky 
Mariany Gecejovej, ktorá upozorňuje na zlé autobusové spojenie 
medzi Kysakom a Svidníkom. Skonštatujme, že nie je to prvý 
takýto podnet od občanov. Svidníčanka oslovila primátorku 
mesta Marcelu Ivančovú. Jej list uverejňujeme v plnom znení. 

JE NEMOŽNÉ DOSTAŤ SA Z KYSAKU DO SVIDNÍKA!

  „Dobrý deň, pani primátorka. Dovolila som si kontaktovať Vás, pretože ako 
občianka Svidníka, žijúca v Prahe som rozhorčená nad dopravnou situáciou a 
dopravným spojením medzi Kysakom a Svidníkom. V skratke: JE NEMOŽNÉ 
DOSTAŤ SA Z KYSAKU DO SVIDNÍKA!
Za posledných 5-7 rokov sa v tejto situácií nič nezmenilo k lepšiemu. 
Všetkým je nám známa kauza, keď 
bývalý pán primátor nezmyselne a 
alibisticky zmaril pokusy pána Jančuru, 
majiteľa Regiojetu, ktorý chcel poskytnúť 
autobusové spojenie medzi Kysakom a 
Svidníkom. Odôvodnenie bývalého 
primátora bolo „...ohrozenie lokálneho 
dopravcu...“.
  Niečo neskutočné! Svidníčanovi záleží na kvalitnom spojení s domovom 
menej ako cudziemu človeku z Českej republiky. Samozrejme, pán primátor 
mal fi remné auto s osobným šoférom, ktoré poňho prišlo do Kysaku 5:47 k 
vlaku Regiojet a ešte ho mal aj krásne zahriate, takže nemusel v mínusových 
teplotách v januári trpieť na stanici.
  A čo urobil lokálny dopravca? Dodal spoje ku vlakom do Kysaku? Nedodal! 
Takže to vyzerá tak, že z Prahy dorazí rýchlik Regiojet 5:47 do Kysaku. 
Z Kysaku sa človek dostane do Prešova osobným vlakom 6:18.
A v Prešove sa Svidníčan, prepáčte za výraz, môže dať „vypchať“!!!
DO SVIDNÍKA NEIDE NIČ DO 7:50!!! Možnosti sú spojenie cez Stropkov, alebo 
cez Bardejov. Takže ďalších plus cca 4 hod navyše a dohromady nám to dá 
viac ako 12 hod z Prahy do Svidníka s 3 prestupmi v teplotách mínusových v 
januárových mrazoch. Takže do okresného mesta sa dostaneme len vďaka 
iným okresom? Nie je to strašné?     

  V každom prípade, nebudem Vás obťažovať a oberať Vás o Váš čas, ale 
chcem na Vás apelovať, aby ste ako novozvolená primátorka, s pokrokovými 
myšlienkami, mladým zmýšľaním a ženskou logikou, skúsili v tomto smere 
niečo zmeniť a vylepšiť!“
  O reakciu sme požiadali aj samotnú primátorku mesta Svidník Marcelu 
Ivančovú. „Situácii v dopravnom spojení Kysak - Svidník sa mesto Svidník 
bude venovať. Vieme, že pre občanov, ktorí cestujú zo vzdialenejších 
miest je tento stav nevyhovujúci, a preto sa budeme zaujímať o výstupy z 
posledných rokovaní. V prípade potreby vstúpime do nových rokovaní,“ 
takto znie stanovisko mesta Svidník.                                                       (pn)
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  Rok 2018 je už dnes starým rokom, teraz sa učíme písať na konci 
deviatku. Ale na ten predošlý rok ešte spomíname a bilancujeme, 
teda hlavne na to, čo bolo dobré, no aj rozmýšľame, čo urobiť, 
aby ten ďalší rok bol lepší.

  Svidnícki mestskí poslanci sa na ostatnom zastupiteľstve stretli 
ešte pred Vianocami. Záver zasadnutia mestského parlamentu 
už tradične patrí interpeláciám mestských poslancov, v rámci 
ktorých hovoria o tom, čo trápi Svidníčanov a upozorňujú na 
problémy. 

O čom diskutujú mestskí poslanci? 

  Poslanec Ján Vook už niekoľkokrát, aj v predošlom volebnom období, 
upozornil na detské ihrisko na pešej zóne. Podľa neho mesto počas dvoch 
rokov neumiestnilo na tomto ihrisku gumenú rohož, aj napriek tomu, že fi nancie 
na ňu boli vyčlenené v mestskom rozpočte. Deti sa 
tak naďalej hrávajú v blate. 
  Poslanec Kamil Beňko interpeloval vtedajšieho 
vedúceho odboru výstavby Ľuboša Čepana, 
kedy bude dokončený novonatretý most, okolo 
ktorého bola dlhá diskusia. Podľa primátorky 
Marcely Ivančovej nedávno sa konalo rokovanie 
za prítomnosti Dáriusa Jenča, realizátora stavby, 
právnika mesta, vedúceho odboru výstavy Ľuboša 
Čepana a zástupcov Dobrovoľného hasičského 
zboru Svidník, pretože fi rma pána Jenča realizuje 
aj rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.  Mesto 
dôrazne upozornilo Dáriusa Jenča, aby most 
bezodkladne dokončil. Dárius Jenča sľúbil, že ak 
mu poveternostné podmienky dovolia, tak práce 
na moste určite dokončia. Mesto podniklo aj ďalšie 
kroky, aby overilo postup a rozsah prác a takisto 
tak postupuje aj v prípade rekonštrukcie hasičskej 
zbrojnice.  
  Poslanec Vladimír Kaliňák hovoril o tom, že do 
poštových schránok bol doručený plán vývozu separovaného odpadu. Znova 
sa opakuje situácia zo začiatku minulého roka, kedy sa frekvencia vývozu 
plastov predlžuje z 2 týždňov na jeden mesiac a dokonca frekvencia medzi 
januárom a februárom je viac ako 40 dní. Poslanec žiadal, aby sa frekvencia 
vývozu separovaného odpadu vrátila do pôvodnej frekvencie raz za dva 
týždne. Úlohou mesta je, aby aj v rámci PR manažmentu robilo osvetu aj 
na ostatných ľudí, nielen na detí v školách, ale hlavne na dospelých, aby sa 
odpad v čo najvyššej miere separoval. Primátorka mesta Svidník Marcela 
Ivančová spomenula, že rokovala s PR manažérkou, pretože jej funkciu si 

nepredstavuje len tak, že bude komunikovať iba s médiami, ale že taktiež bude 
vytvárať propagačné kampane a jedna z nich sa týka aj odpadu. 
  Poslanec Jozef Poperník svoju interpeláciu smeroval na riaditeľa Technických 
služieb a vedúceho odboru výstavby Ľuboša Čepana, že ak bude mesto 
Svidník v budúcom roku plánovať údržbu chodníkov, tak je potrebné 
zrealizovať opravu chodníka na Ul. Partizánskej. Upozornil na to, že pravá 
strana od Centrálnej ulice smerom hore je veľmi poškodená. Oveľa horšie 
je, že v mieste pred trafostanicou je chodník veľmi šikmý a v prípade zlého 
počasia hrozí nebezpečenstvo pádu. Poslanec Jozef Poperník hovoril aj o tom, 

že ho občania požiadali o zmenu nastavenia svietidiel 
na Ul. Dlhej, v mieste od križovatky Ul. V. Nejedlého 
po koniec Ul. Dlhej tak, aby osvetľovali aj protiľahlý 
chodník. Poslanec navrhol pre dopravnú komisiu 
zvážiť možnosť zavedenia jednosmernej premávky na 
Ul. 8. mája, ktorá je kolmá na Ul. Sov. hrdinov, popred 
tri bytové domy. Rovnako sa pýtal, kedy dostanú 
obyvatelia rodinných domov kompostéry a prečo ich 
nemajú doteraz. Podľa vtedajšieho vedúceho odboru 
výstavby Ľuboša Čepana, čo sa týka kompostérov 
mesto pripravilo dvakrát elektronickú verejno-
obchodná súťaž. Dvakrát sa výherca súťaže vzdal 
tejto súťaže, teraz mesto robí súťaž tretíkrát. Mesto 
verí, že dodávateľ, ktorý túto súťaž vyhrá sa nevzdá 
a že to zrealizuje. Čo sa týka nastavenia svietivosti, v 
spolupráci s Technickými službami mesto zabezpečí 
nastavenie osvetlenia. Rovnako jednosmernú 
premávku na Ul. 8. mája mesto rieši v spolupráci s 
mestskou políciou a dopravným inšpektorátom tak, 
aby táto ulica bola prejazdná. Čo sa týka údržby 

chodníkov, Ul. Partizánska bude zahrnutá do plánu vysprávok chodníkov a 
miestnych komunikácií a bude závisieť od toho, čo bude schválené. 
  Poslanec Matúš Majda doplnil tému separácie a vývozu odpadu. V porovnaní 
s tabuľkami z predchádzajúcich období pokles odpadu je približne o 30 percent, 
čiže nepriamo je navýšená cena odpadu pre obyvateľa. Napríklad, hliník, ktorý 
bol v minulom období zberaný, teraz je v tabuľke uvedená nula. Poslanec 
pevne verí, že každý má doma aspoň nejakú plechovku a nevie, kde ju má 
vyhodiť a potom sa zlostíme, že koľko máme odpadu a koľko nás to stojí. 

(pn)

Rok 2019 odštartovali aj zamestnanci Senior domu Svida

  Zamestnanci Senior domu SVIDA Svidník zahájili rok 2019 slávnostným 
spoločenským stretnutím v reštaurácii Športcentrum. Ide o už tradičné 
stretnutie pri slávnostnej večeri, ale aj bowlingu a sprevádzané diskusiami o 
udalostiach starého roka a očakávaniach nového roka. Štvrtkový večer otvoril, 
a viac ako 50 zamestnancov privítal riaditeľ Senior domu SVIDA Jaroslav 
Ivančo a predsedníčka ZO OZ Jana Cimborová. V úvodných slovách vyjadril 
poďakovanie všetkým zamestnancov za prácu. Práca v sociálnych službách 
vyžaduje obrovské psychické aj fyzické nasadenie. Aj samotného posedenia 
sa nemohli zúčastniť všetci zamestnanci, keďže zariadenie je v nepretržitej 
prevádzke a starostlivosť o ľudí nepozná sviatky. 
  Slávnostný večer sa niesol v príjemnej atmosfére rozhovorov, zábavy aj 
hudby. Vzájomná súdržnosť a spolupatričnosť sa, veríme, pretaví aj do 
pracovného života v roku 2019. 
  Hovorí sa, že je dobré nájsť si prácu, ktorá nás napĺňa a zároveň teší. Ale 
nájsť si v tej práci kamarátov, či dokonca priateľov, je krásny benefi t. Je 
dôležité na tom pracovať, byť dobrým kolegom. Želáme Vám, aby ste ten 
svoj dobrý kolektív našli.
  Na prahu roka 2019 želáme všetkým našim klientom, našim obchodným 
partnerom, kolegom a kolegyniam pracujúcim v sociálnych službách a v 
neposlednej miere všetkým ľudom pevné zdravie, rodinnú aj pracovnú 
pohodu.  

Senior dom Svida

Poslanec Matúš Majda doplnil tému 
separácie a vývozu odpadu
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  V nedeľu 20. januára sa v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja 
otvorili dvere pre rodičov, žiakov, priateľov a všetkých zvedavých 
návštevníkov. 

Deň otvorených dverí v Cirkevne základnej škole sv. Juraja

  Stretnutie začalo nádhernou rozprávkou Statočný cínový vojačik v podaní 
hercov divadla Babadlo, v ktorej zvíťazili nad zlom hodnoty ako sú dobro, 
obetavosť a dôvera. Po skončení predstavenia si mohli návštevníci vybrať 
zaujímavé aktivity. Nechýbali tradičné tvorivé dielne, interaktívne hry, šachové 
turnaje. 
  Veľký záujem vzbudila aktivita Malý chemik, kde sa okrem iného vyrábal 
aj obľúbený sliz v rôznych farbách. Naše úspešné zdravotníčky vyskúšali 
hostí aj z 1. pomoci. Kto mal chuť, mohol maľovať v našom novom ateliéri. 
A už neodmysliteľnou súčasťou týchto dní je legorobotika v podaní našich 
siedmakov, ktorí predstavili svoj úspešný projekt zo súťaže - Život a cestovanie 
vo vesmíre. 
  Pre najmenších bolo v ŠKD pripravené legokráľovstvo, trampolína, stolný 
hokej, či futbal. Úžasné divadielko, super zábava, milé stretnutia, dobrá 
kávička i perník. Tím zamestnancov spolu s pomocníkmi - našimi suprovými 
žiakmi - pripravil všetko do detailov na 100%. Aj keď to dalo všetko zabrať, 
odmenou boli rozžiarené očká návštevníkov malých i veľkých. A hlavne bol 
to čas, ktorý sme mohli venovať našim deťom a rodinám. Veď nakoniec my, 

všetci, sa tu cítime ako jedna rodina. 
A taká rodinná bola aj výhra - večera 
vo Vermexe, ktorú vyhrala rodinka 
Bačová. 
  Tak takúto krásnu nedeľu sme prežili v 
našej školičke.                          (czš)

Stretnutie začalo nádhernou rozprávkou 
Statočný cínový vojačik v podaní hercov diva-
dla Babadlo, v ktorej zvíťazili nad zlom hodnoty 
ako sú dobro, obetavosť a dôvera

Spravodajstvo

   Popri už tradičných plesoch v našom regióne sa tohto roku konajú aj ďalšie, 
ktoré si buď chcú získať svojich priaznivcov alebo sú určené konkrétnemu 
okruhu hostí. Tak tomu bolo napríklad v uplynulý piatok 25. januára, kedy 
sa v Motoreste Polianka pred Svidníkom konal Ples Obvodného oddelenia 
Policajného zboru vo Svidníku. Ako nás informoval jeden z organizátorov 
Tomáš Horochonič, účastníci plesu venovali výťažok z tomboly v zmysle 

Policajti zo svidníckeho obvodného oddelenia plesali a pomáhali
hesla pomáhať a chrániť malému chlapcovi na zlepšenie zdravotného stavu. 
Vyzbieralo sa pekných 500 €. Osobitné poďakovanie podľa Tomáša Horocho-
niča patrí personálu Motorestu Polianka za profesionálny prístup na čele s 
majiteľom Jozefom Potičným, ktorý sa v ten večer ukázal aj ako výborný DJ. 
Ďalšie poďakovanie patrí partnerom plesu, ktorí prispeli k jeho úspešnému 
zorganizovaniu a priebehu.                                                                 (th, pn)
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  Deň pred výročím oslobodenia Svidníka, teda v piatok 18. 
januára sa uskutočnil v poradí už 9. ročník vedomostnej súťaže Z 
histórie svidníckeho regiónu 2019, ktorý sa konal pri príležitosti 
74. výročia oslobodenia mesta Svidník.

Kto bodoval vo vedomostnej súťaži o histórii svidníckeho regiónu? 

  Na príprave vedomostnej súťaže sa podieľal 
Vojenský historický ústav - Múzejné oddelenie 
VHM Svidník v spolupráci s Mestským úradom vo 
Svidníku. Vedomostná súťaž bola podobne ako v 
predchádzajúcich troch ročníkoch pripravená aj 
tentokrát v priestoroch Domu kultúry vo Svidníku, 
ktorého hľadisko sa zaplnilo žiakmi svidníckych 
základných škôl. Na slávnostnom otvorení kvízu, 
ako aj na celkovom vyhodnotení, sa zúčastnili 
nielen predstavitelia Vojenského historického 
ústavu, ale aj zástupcovia miestnej samosprávy 
a štátnej správy, vrátane novozvolenej primátorky 
mesta Svidník Marcely Ivančovej. 
  Tak ako po minulé roky, tak aj v tomto ročníku 
súťaže žiaci piatich základných škôl mesta Svidník 
odpovedali najskôr v rámci štyroch ústnych 
kôl a potom v záverečnom písomnom teste na 
nasledovný okruh tém: história mesta Svidník od 
prvej písomnej zmienky až po súčasnosť, prvá 
svetová vojna v Európe a boje v Karpatoch na 
prelome rokov 1914 - 1915, druhá svetová vojna 
v Európe a vo svete, a Karpatsko-duklianska 
operácia. Novinkou tohtoročnej súťaže bolo, že dva 
zo štyroch ústnych kôl boli spracované v podobe 
zaujímavých powerpointových prezentácií, v 
ktorých žiaci najskôr odpovedali na otázky týkajúce 
obdobia prvej svetovej vojny so zameraním na 

boje v Karpatoch, ktoré sa na prelome rokov 1914 - 1915 odohrali na území 
severovýchodného Slovenska, a následne mali možnosť svoje bodové 
konto navýšiť prostredníctvom správneho vyriešenia úloh týkajúcich sa 
priebehu Karpatsko-duklianskej operácie, a taktiež aj jednotlivých osobností 
i pamätníkov a pomníkov v správe Vojenského historického ústavu viažucich 

sa k tejto operácii. 
  Víťazom vedomostnej súťaže sa stali žiaci základnej školy na Karpatskej 
ulici, pričom výborné vedomosti v rámci jednotlivých okruhov otázok preukázali 
aj žiaci ostatných základných škôl, o čom svedčí aj fakt, že zo 40 otázok 
položených v štyroch ústnych kolách bolo až 35 zodpovedaných správne. V 
prestávke medzi prvým a druhým ústnym kolom súťaže si žiaci v hľadisku 
mohli v predstihu pozrieť krátky dokumentárny fi lm z dielne Vojenského 
historického ústavu Bratislava o živote jednej z najvýznamnejších osobností 
novodobých dejín Slovenska, diplomata, politika, letca, generála, ale aj 
astronóma a fotografa Milana Rastislava Štefánika (21.7.1880 - 4.5.1919). 
Následne po skončení ústnych kôl mali žiaci možnosť vzhliadnuť aj fi lm s 
názvom Špunti na vode. V popoludňajších hodinách sa konali oslavy 74. 
výročia oslobodenia mesta Svidník. Pietne akty pripomínajúce hrdinstvo a 
obete československých a sovietskych vojakov sa najskôr uskutočnili v areáli 
Pamätníka 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, potom 
pokračovali pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku a 
napokon boli ukončené na Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku. 

Text a foto: VHÚ 
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  Prestávku v stolnotenisových súťažiach využil Ondavský 
oblastný stolnotenisový zväz vo Svidníku na usporiadanie 
Majstrovstiev mužov okresov Svidník a Stropkov v stolnom 
tenise. 

Dárius Magdziak po ročnej pauze opäť dvojnásobný stolnotenisový majster

  V polovici januára sa v telocvični Spojenej školy vo Svidníku predstavilo 
celkovo 32 hráčov. Najväčšie zastúpenie bolo už tradične z ŠŠK Centrál 
Svidník (18 hráčov), JMC Lužany pri Topli a STMK Stropkov po 5, Brusnica 
2, Radoma a V. Hrabovec po 1. V dvojhre bolo vytvorených 8 skupín. Z 
každej skupiny postupovali prví dvaja hráči do druhého stupňa, ktorý sa hral 
vyraďovacím systémom. 
  V hornom pavúku sa do semifi nále dostal Dárius Magdziak a Jakub Vodila. V 
dolnom pavúku zase Jozef Fiľarský a Martin Močilenko. Obidva semifi nálové 
zápasy sa vyznačovali veľkým nasadením a bojovnosťou, o čom svedčí aj fakt, 
že všetky zápasy sa hrali na päť setov. Nakoniec sa do fi nále dostal Dárius 
Magdziak a Martin Močilenko. Aj tento zápas nebol o nič menej dramatický 
ako predošlé a päťsetovú drámu lepšie zvládol Dárius Magdziak.  
  Vo štvorhre sa do semifi nále prebojovali traja zástupcovia z ŠŠK Centrál 
Svidník, jeden pár bol z JMC Lužany. Prvá fi nálová dvojica vzišla zo súboja 
Tomko, Sabol   proti Vodila, Magdziak s výsledkom 0:3. 
  V druhom semifi nále sa predstavili Močilenko, Kmiť proti Kurej, Stadtherr s 
výsledkom 3:2. V dramatickom fi nále, s množstvom pekných útočných, ale 
i obranných herných situácií, sa lepšie darilo Magdziakovi s Vodilom, ktorí 
zvíťazili 3:1. 

  V kategórii nad 50 rokov sa do fi nále 
prebojoval Ján Stolárik, ktorý zdolal v 
semifi nále Mira Sabola 3:0. Druhým 
fi nalistom sa stal Juraj Antoš, ktorý 
prešiel cez Jozefa Štefanišina po 
výsledku 3:2. Vo fi nálovom zápase 
si titul Majster nad 50 rokov vybojoval 
opäť Ján Stolárik po víťazstve 3:2.Vo 
všetkých kategóriách boli hráči na 
prvých štyroch miestach odmenení 
diplomami a pohármi. 
  OOSTZ vo Svidníku zhodnotil 
tieto Majstrovstvá ako vydarené s 
dobrou organizáciou, za čo patrí 
poďakovanie Stanovi Dubcovi za 
žrebovanie a spracovanie údajov, 
ŠŠK Centrál Svidník za technickú 
realizáciu, Spojenej škole za priestory, 
Mirovi Sabolovi za chutný guľáš, 
nemenovanému darcovi, fi rme Roko 
(Koreň, Eliaš), a všetkým, ktorí sa 
akoukoľvek činnosťou podieľali na 
organizovaní týchto Majstrovstiev.

Miroslav Kurečko, 
predseda 

OOSTZ Svidník

VÝSLEDKY:
  Hlavná súťaž: 

  1. Dárius Magdziak (ŠŠK Centrál Svidník), 2. Martin Močilenko (ŠŠK Centrál 
Svidník), 3.- 4. Jakub Vodila (ŠŠK Centrál Svidník), Jozef Fiľarský (STMK 
Stropkov), 5. - 8. Michal Kmiť (ŠŠK Centrál Svidník), Ľuboš Mitter (STMK 
Stropkov), Ján Stolárik (JMC Lužany pri Topli), Erik Tomko (JMC Lužany 
pri Topli), 9.-16. Ján Kosár (ŠŠK Centrál Svidník), Patrik Stadtherr (ŠŠK 
Centrál Svidník), Michal Antoš (JMC Lužany pri Topli), Kevin Kurej (ŠŠK 
Centrál Svidník), Miroslav  Sabol (JMC Lužany pri Topli), Jozef Štefanišin 
(STO Brusnica), Milan Petrík (ŠŠK Centrál Svidník), Juraj Antoš (ŠŠK Centrál 
Svidník), Nad 50 rokov: 1. Ján Stolárik (JMC Lužany pri Topli), 2. Juraj Antoš 
(ŠŠK Centrál Svidník), 3. - 4. Miroslav Sabol (JMC Lužany pri Topli), Jozef 
Štefanišin (STO Brusnica), 5. - 8. Ján Kosár (ŠŠK Centrál Svidník), Miroslav 
Kurečko (ŠŠK Centrál Svidník), Milan Petrík (ŠŠK Centrál Svidník), Ján Antoš 
(STO Brusnica), 9. - 16. Michal Malina (STMK Stropkov), Peter Štefanco 
(ŠŠK Centrál Svidník), Ľubo Pavlišin (STO Radoma), Marián Martinec (ŠŠK 
Centrál Svidník), Mikuláš Vasiľ (ŠŠK Centrál Svidník), Rudolf  Vavrek (JMC 
Lužany pri Topli), Sergej Mindoš (ŠŠK Centrál Svidník), Viliam Mihok (STMK 
Stropkov). 

Štvorhra
  1. Dárius Magdziak, Jakub Vodila (ŠŠK Centrál Svidník), 2. Michal Kmiť, 
Martin Močilenko (ŠŠK Centrál Svidník), 3. - 4. Patrik Stadtherr, Kurej Kevin 
(ŠŠK Centrál Svidník), Erik Tomko, Miroslav Sabol (JMC Lužany pri Topli), 
5. - 8. Juraj Antoš, Michal Antoš (ŠŠK Centrál Svidník, STMK Stropkov), 

Ján Kosár, Ján Stolárik (ŠŠK Centrál 
Svidník, JMC Lužany pri Topli), Michal 
Malina, Viliam Mihok (STMK Stropkov), 
Ľuboš Mitter, Jozef Fiľarsky (STMK 
Stropkov), 9. - 16. Ľubo Pavlišin, 
Viliam Vasilenko (STO Radoma, 
ŠŠK Centrál Svidník), Ján Antoš, 
Jozef Štefanišin (STO Brusnica), 
Peter Štefanco, Rudolf Vavrek (ŠŠK 
Centrál Svidník, JMC Lužany pri 
Topli), Marián Martinec, Sergej Mindoš 
(ŠŠK Centrál Svidník), Anton Gonos, 
Ľuboš Kosár (ŠŠK Centrál Svidník), 
Miroslav Kurečko, Michal Kostelnik 
(ŠŠK Centrál Svidník), Milan Petrík, 
Mikuláš Vasiľ (ŠŠK Centrál Svidník),            
Slavomír Gdovin, Ján Bunda (JMC 
Lužany pri Topli, GS V. Hrabovec). 

Finalisti zľava predseda OOSTZ Svidník Kurečko, 3. miesto Fiľarsky, 
Vodila, majster Magdziak, 2. miesto Močilenko, hlavný rozhodca Dubec
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EXTRALIGA MUŽOV /TJ SLÁVIA SVIDNÍK - VKM STARÁ ĽUBOVŇA 3:0 (17, 10, 17)
   Až posledný zápas prvej časti rozhodol o tom, že extraligovým 
volejbalistom TJ Slávia Svidník sa nepodarilo postúpiť v druhej časti 
do skupiny o 1. až 4. miesto. 

   Hrajú preto v skupine o 5. až 10. 
miesto a v uplynulú sobotu v 1. kole 
tejto skupiny na domácej pôde privítali 
Starú Ľubovňu.  

   Po vianočných a novoročných sviatkoch pokračovala tretia 
a štvrtá liga odvetnou časťou, ktorá je rozdelená na dve 
skupiny: 1. - 6. a 7. - 12. ŠŠK  Centrál A v tretej lige hrá v 
skupine, ktorá bojuje o víťazstvo a postup do vyššej súťaže. 
Béčko Centrálu vo štvrtej lige hrá v dolnej časti, čo znamená, 
že v ich skupine je cieľ zachrániť štvrtú ligu. 

III. LIGA
   Treťoligisti vo svojom úvodnom kole privítali družstvo z Ka-
menice nad Cirochou. Domáci nastupovali na toto stretnutie 
trochu s rešpektom, lebo v súperovom tíme hrajú skúsení 
stolní tenisti, ktorí hrávali aj vo vyšších ukrajinských ligách 
ako je naša tretia liga. Napriek tomu nesklamali a vybojovali 
cenné víťazstvo. 

ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - 
ŠKST Kamenica nad Cirochou 15:3

Svidníčania potvrdili úlohu favorita a 
s poslednou Starou Ľubovňou doma 
bez problémov vyhrali 3:0. Najlepším 
hráčom duelu sa stal poľský smečiar 

Lukasz Ciupa, najviac bodoval jeho 
krajan, univerzál Lukasz Pietrzak - ten 
za dva sety nazbieral 14 bodov. Stará 
Ľubovňa stále čaká na prvé víťazstvo a 
bod v sezóne.
   Zostava Svidníka: Matušovský, 
Oleárnik, Ščerba, Majcher, Pietrzak, 
Ciupa, libero S. Paňko (Markovič, R. 
Vitko, Marjov). 

   V tejto sezóne sa zatiaľ najviac darí nováčikom. Najmladšie hráčky - šiestačky, 
si po štyroch kolách vybojovali postup do fi nálovej šestky. Najväčším súperom 
bolo družstvo Vranova nad Topľou, s ktorým sa pravidelne striedali na prvom 
mieste tabuľky. V poslednom vzájomnom zápase už išlo len o prestíž, pretože 
obidve družstvá mali istý postup. Naše dievčatá v tomto zápase podali veľmi 
dobrý výkon a zaslúžene vyhrali. V ďalších dvoch zápasoch dostali priestor už 
všetky dievčatá, pretože družstvo tvorí až 14 dievčat. 
   Zostava: Sadivová, Petraníková, Bodáková, Pilipová, Rodáková, Paligová, Cho-

delková, Vooková, Siváko-
vá, Kimáková, Keselicová, 
Pásztorová, Bilaninová, 
trénerka Haľková. 
   Výsledky: Svidník - Vra-
nov nad Topľou 2:0 (17, 
22), Snina - Svidník 2:1 
(14, -19, 10), Svidník - Gi-
raltovce 2:1 (10, -22, 4).        
            Gabriela Haľková
   
   Štvrtým kolom sa skončila 
základná časť v trojkovom 
volejbale mladších žiačok 
v oblasti Východ. Naše 

Krajské súťaže družstiev / III. a IV. LIGA

Mladšie žiačky z Komenského a 8. mája do fi nálovejk šestky

   Tréner svidníckych volejbalistov Peter 
Tholt po zápase podľa portálu svf.sk po-
vedal: „V tomto zápase sme boli lepší 
vo všetkých herných činnostiach.“ 
   V najbližšiu sobotu 2. februára hrajú 
volejbalisti Svidníka opäť na domácej 
palubovke. Od 18. hodiny privítajú 
Myjavu. 

(svf, pn)

Medziokresná súťaž družstiev
   Aj v 12. kole sa zrodili zaujímavé výsledky. To sa odzrkadlilo aj v 
priebežnej tabuľke. Viac sa darilo hosťom, ktorí v troch stretnutiach 
zvíťazili a v jednom remizovali. Najväčšie zmeny nastali v dolnej 
časti tabuľky. 

   Doteraz posledné družstvo lužanské 
Déčko si poradilo v domácom prostredí 
s Radomou a postúpilo na ôsmu priečku. 
Radoma touto prehrou klesla zo siedme-
ho miesta na posledné desiate miesto. 
Svidnícke Déčko sa po víťazstve vo 
Vyšnom Hrabovci posunulo na siedme 
miesto a Hrabovec klesol na deviate. 
V hornej časti k zmene došlo iba v 
jednom prípade, keď svidnícke Céčko 
po remíze so STOP-kou kleslo na štvrté 
miesto. Prehra stropkovského Béčka 

s lídrom súťaže a víťazstvo Brusnice 
v Staškovciach viac vyrovnali bodový 
rozdiel medzi družstvami od druhého 
po šieste miesto.      

Výsledky 12. kola:
ŠM TJ Staškovce - 
STO Brusnica 8:10

B.: Hrušč, Gojdič po3; Martin Maliňak, 
Kočiš po 1 - M. Antoš 4,5; Štefanišin, 
Fečko po 2,5; J. Antoš 0,5. 

GS Vyšný Hrabovec - 
ŠŠK Centrál Svidník D 6:12

B.: Goč 4; Bunda 2 - Mikuš, Antoš po 
3,5; Štefanco, Dudáš po 2,5. 

JMC Lužany pri Topli D - 
TJ Radoma 10:8

B.: Rozkoš 4,5; Vavrek 3,5; Sl. Gdovin 
2 - M. Baran 3,5; Pavlišin 2; Juhas 1,5; 
Dančišin 1. 

STMK Stropkov B - 
JMC Lužany pri Topli C 5:13

B.: J. Bedruň 2; Tirer, Malina, Polivčák 
po 1 - Lukáč, Maroš Michalko po 4,5; 
Cigán 3,5; Tomko 0,5. 

ŠŠK Centrál Svidník C - 
STOP Stropkov 9:9

B.: J. Kosár 4; Kurečko 3; Ľ. Kosár, 
Kostelnik po1 - Šafranko 3,5; Harvilko, 
Pašeň po 2,5; Harmada 0,5.

TABUĽKA

1. Lužany C  12 11 0   1  158:  58 34
2. Staškovce  12   9 0   3  130:  86 30
3. Brusnica A  12   8 1   3  129:  87 29
4. Centrál C  12   8 1   3  127:  89 29
5. Stropkov B  12   7 0   5  125:  91 26
6. Stropkov A  12   5 3   4  104:112 25
7. Centrál D  12   3 0   9    92:124 18
8. Lužany D  12   2 1   9    75:141 17
9. Hrabovec  12   2 0 10    64:152 16
10. Radoma  12   2 0 10    76:140 16
   13. kolo je na programe v piatok 
1.2.2019 o 18. hodine a stretnú sa: 
   ŠM TJ Staškovce - GS Vyšný Hrabo-
vec; STO Brusnica -  JMC Lužany pri 
Topli D; TJ Radoma- STMK Stropkov B; 
JMC Lužany pri Topli C -  ŠŠK Centrál 
Svidník C; STOP Stropkov - ŠŠK Centrál 
Svidník D.                                      (ku)

   Školský športový klub Centrál Spo-
jená škola Svidník pozýva všetkých 
priaznivcov stolného tenisu na tretí 
turnaj Slovenského pohára mládeže v 
kategórii dorastenky, na ktorom by sa 
mala predstaviť kompletná slovenská 
špička tejto vekovej kategórie. Turnaj sa 
uskutoční v sobotu 2.2.2019 v telocvični 
Spojenej školy vo Svidníku. Začiatok tur-
naja je o 9.00 hod. Finálové zápasy sú 
predpokladané okolo 14.00 hod.  Vstup 
je voľný.                                        (mk) 

B.: Stadtherr, Magdziak  po 4,5; Močilenko 3,5; Vodila 2,5.
IV. LIGA

   Béčko Centrálu privítalo v boji záchranu svojho tabuľkového 
suseda STK Lemešany B. Na hostí však nestačili a vysoko 
im prehrali. 

ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B - 
STK Lemešany B 1:17

B.:Gonos.
Pozvánka na stolnotenisové stretnutia III. a IV. ligy

   Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník pozýva 
priaznivcov stolného tenisu na stretnutie  tretej ligy a štvrtej ligy 
hrané v sobotu 2.2..2019 o 17.00 hod. Treťoligisti ŠŠK Centrál 
Svidník privítajú MŠK VSTK Vranov B a štvrtoligisti TJ Magura 
Zborov. Hrá sa v telocvični Spojenej školy vo Svidníku.  

(ku)

dievčatá z A družstva si dvomi víťazstvami poistili prvé miesto v skupine B a v ďalšej 
časti tak budú jedným z troch hostiteľov najlepších šiestich družstiev východu. Ich 
súperkami v bojoch o postup na Majstrovstvá Slovenska budú hráčky MVK Stropkov 
A, MŠK Vranov nad Topľou, ŠK Komenského Svidník, VK ZŠ Lendak a VK Spišská 
Nová Ves A. 
    Výsledky 4. kola: MVK Stropkov B - ŠŠK ZŠ 8. mája Svidník A 0:2 (-20, -13), MVK 
Stropkov A - ŠŠK ZŠ 8. mája Svidník B 2:0 (13, 4), ŠŠK ZŠ 8. mája Svidník B - ŠŠK 
ZŠ 8.mája Svidník A 0:2 (-8, -18), MVK Stropkov B - ŠŠK ZŠ 8.mája Svidník B 2:0 (6, 
13), ŠŠK ZŠ 8. mája Svidník A - MVK Stropkov A 1:2 (20, -24, -10). 
Zostava ŠŠK ZŠ 8. mája 
Svidník A: A. Musig, E. 
Močilenková, N. Vojteko-
vá, T. Dzurová, A. Jancu-
rová, A. Krempaská. 
   Zostava ŠŠK ZŠ 8. 
mája Svidník B: D. Voj-
teková, B. Feckaninová, 
N. Halajová. K. Kuriľá-
ková, K. Hamarčáková, 
T. Simčáková, E. Šupša-
ková, tréneri Peter Tholt, 
Jaroslav Genco. 
           Jaroslav Genco

Slovenský pohár mládeže 
v stolnom tenise vo Svidníku
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CARLANOVÁ, Audrey: Večná vášeň. 
Bratislava, Ikar 2018. 277 s.
  Učiteľka jogy Genevieve Harperová nesie na 
pleciach obrovské bremeno. Po tragickej nehode 
rodičov sa stará o svojich dvoch súrodencov a robí, 
čo môže, aby vyžila. Hoci má len dvadsaťštyri rokov, 
vôbec nemá čas na mužov, ... hlavne na krásavcov, 
ktorí by jej mohli zlomiť srdce. Bejzbalista Trent Fox 
je fakt trieda, či už na ihrisku, alebo v posteli. Je 
jedným z najlepších pálkarov na svete. Nedávne 
zranenie ho privádza do Lotosu, centra jogy, kde 
spoznáva Genevieve, tmavookú útlu blondínku so 
šťavnatými perami, ktoré okamžite zatúži pobozkať, 
a nie len to. Pravidelné schôdzky s ohybnou sexi 
blondínou si poistí súkromnými hodinami, vďaka 
ktorým sa presvedčí, aká dokáže byť joga zmyselná. A neostane to bez 
následkov.

RUBINSTEIN, Arthur (28.1.1887 - 20.12.1982)
  Americký klavirista poľského pôvodu. Narodil sa 28. januára 1887 v Lodži. 
Bol jedným z najvýznamnejších klaviristov 20. storočia. Ako zázračné 
muzikálne dieťa koncertoval prvýkrát ako päťročný, ako dvanásťročný mal 
prvé dôležité vystúpenie na orchestrálnom koncerte v Berlíne. Dvadsaťročný 
bol v Európe známy ako vynikajúci interpret Chopina a novších španielskych 
skladateľov. Jeho klavírny štýl sa vyznačoval farebnosťou a zreteľnosťou. 
Rubinsteina hodnotili rovnako ako sólistu aj ako komorného hráča. S 
huslistom Jasche Haifetzom a violončelistom Emanuelom Feuermannom 
založil legendárne trio. Intenzívne sa venoval súčasnej hudbe a účinkoval na 
mnohých premiérových uvedeniach. Vystupoval často pre charitatívne účely. 
Zomrel 20. decembra 1982 v Ženeve. Zanechal po sebe ohromné dielo v 
gramofónových nahrávkach.

HVIEZDOSLAV, Pavol Országh (2.2.1849 - 8.11.1921)
  Zakladajúca osobnosť poézie slovenského realizmu, lyrik, epik, dramatik. 
Po štúdiách v Miškovci a v Kežmarku ukončil štúdium práva na Právnickej 
akadémii v Prešove. Ako advokát pôsobil dvadsať rokov v Námestove. 
Potom až do smrti v Dolnom Kubíne. Po vydaní básnickej prvotiny Básnické 
prviesenky Jozefa Zbranského sa venoval dramatickej tvorbe. Napísal tragédiu 
Pomsta, drámu Otčim. Vrcholom jeho dramatickej tvorby je dráma Herodes a 
Herodias. Jeho najznámejšie lyrické zbierky sú: Krb a vatra, Letorosty, Žalmy 
a hymny, Prechádzky jarom, Prechádzky letom, Dozvuky a Krvavé sonety. 
Venoval sa aj epike: Hájnikova žena, Bútora a Čútora, Ežo Vlkolinský, Gábor 
Vlkolinský a balade: Zuzanka Hraškovie, Anča, U kaplice a iné. 

- Pred mesiacom Karol zrazil autom jednu dievčinu 
a teraz sa s ňou ožení. 

- Keby sa také veci prihodili častejšie, 
ľudia by šoférovali oveľa pozornejšie. 

LEKÁRNE 
28. januára: Lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 10; bývalá mikrobiológia)
29. januára: Lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
30. januára: Lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2, zariadenie DOST)
31. januára: Lekáreň UNICUM (Sov. hrdinov 64; oproti polícii)
 1. februára: Lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
 2. februára: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
 3. februára: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 2. a 3. februára: SABMED spol. s r.o. - MUDr. Richard 
Sabanoš - Nemocnica vo Svidníku. 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.

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. 

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: 6.15 hod.: 1. čas, 6.30 hod.: * Mária s rodinou, 17.30 hod.: * Ján, 
Mária, Jana, Monika, Marianna s rod., 18.15 hod.: večerné modlitby, Utorok: 
6.00 hod.: kláštor sestier baziliánok, 11.30 hod.: Czš, 12.00 hod.: † Pavol, 
Peter, 17.30 hod.: † Jana, Svetlana, 18.15 hod.: večiereň, Streda: Traja sv. 
svätitelia Bazil Veľký, Ján Zlatoústy, Gregor Teológ, 6.30 hod.: * Helena s 
rodinou, 7.15 hod.: 3. čas, 17.30 hod.: * Slavomír, Alena s rodinami, 18.15 hod.: 
večerné modlitby, Štvrtok: 6.30 hod.: kláštor sestier baziliánok, 12.00 hod.: 
† Michal, Zuzana, Mária, Ján, Michal, Štefan, Jozef, 16.45 hod.: Sv. ruženec 
za závislých, 17.30 hod.: † Agnesa, 18.15 hod.: eucharistická pobožnosť s 
modlitbami za uzdravenie, Piatok: 6.30 hod.: † Michal, 7.15 hod.: moleben k 
bs so zasvätením, 16.45 hod.: detský zborik v chráme, 17.30 hod.: † Michal, 
Mária, Anna, Mária, † za členov arcibratstva, 18.15 hod.: moleben k bs so 
zasvätením, 18.45 hod.: stretko mládeže, Fatimská sobota, stretnutie Pána 
požehnanie sviec, myrovanie, 8.00 hod.: * Anna, Mária,  9.15 hod.: Czš, 10.30 
hod.: * Juraj, Alena, Erika, Nedeľa o Zachejovi, hlas 4., 7.00 hod.: sv. ruženec 
+ 1. čas, 8.00 hod.: * za farské spoločenstvo sl., 9.15 Czš, 10.30 hod.: * Táňa 
s rodinou  csl., 14.30 hod.: večiereň + korunka k bm, 17.30 hod.: * Anna, Ivan, 
Leonard, Robert sl.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
  Pondelok o 17.00 hod.: + Anna, Jozef, Elena, Utorok o 17.00 hod.: Za zdravie 
a Božie požehnanie pre Adrianu s rod., Streda o 17.00 hod.: Za zdravie 
a Božie požehnanie pre Helenu s rod., Štvrtok o 7.00 hod.: Za zdravie a 
Božie požehnanie pre Vieru s rod., Piatok o 17.00 hod.: Za zdravie a Božie 
požehnanie pre členov Arcibratstva sv. ruženca, Sobota o 8.00 hod.: Za zdravie 
a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, Nedeľa o 9.00 hod.: Za farnosť. 

Sála Kráľovstva Jehovových svedkov 
  Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 
2042 vo Svidníku takto: Štvrtok 31. januára o 18.00 hod.: Náš kresťanský 
život a služba: - Skutky 27-28 kap., - Pavol sa plaví do Ríma, - Skutky 27:9  
„Čo znamenal „pôst dňa zmierenia“?, - Čo som sa z čítania Biblie na tento 
týždeň naučil o Jehovovi?, o 19. hod.: Zborové štúdium Biblie: Ja som... život, 
Nedeľa 3. februára o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Aké hodnoty 
sú pre teba dôležité?, Hlavné myšlienky: Väčšina ľudí hľadá hodnoty, ktoré 
dávajú životu zmysel, - Ciele, o ktoré sa snaží väčšina, odrážajú hodnoty tohto 
sveta, - Hodnoty, o ktorých hovorí Biblia, sú jedinečné, - Usiluj sa o to, čo je 
hodnotné a čo prináša trvalú odmenu.         
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GLASS
Piatok 1. februára o 19. hodine  

Nemôžete poprieť, kým skutočne ste.
Réžia: M. Night Shyamalan  •  Hrajú: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James 
McAvoy, Anya Taylor-Joy, Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard, Sarah 
Paulson
  M. Night Shyamalan uvádza úplne nový thriller inšpirovaný komiksom, 
nazvaný Sklenený. Spája tak dva samostatne úspešné fi lmy Vyvolený (2000) 
a Rozpoltený (2016). Z fi lmu Vyvolený sa vracajú herecké hviezdy Bruce 
Willis v úlohe Davida Dunna a Samuel L. Jackson ako Eliah Price, známy 
pod pseudonymom Pán Sklenený. Z thrilleru Rozpoltený sa objavuje James 
McAvoy, ktorý stvárňuje rolu Kevina Wendell Crumba a jeho viacnásobné 
identity, ktoré v sebe ukrýva. A práve narušeného Crumba so svojimi 24 
osobnosťami sleduje v novom fantasy thrilleri David Dunn, ktorý na to využíva 
svoje nadprirodzené schopnosti.
132 minút, Žáner: thriller, mysteriózny, slovenské titulky, vstupné: 5 €

SERENITY: TICHO PRED BÚRKOU
Sobota 2. februára o 19. hodine 

  Pravda je skrytá pod povrchom
Réžia: Steven Knight  •  Scenár: Steven Knight  •  Kamera: Jess Hall  •  Hudba: 
Benjamin Wallfi sch  •  Hrajú: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason 
Clarke, Djimon Hounsou, Kenneth Fok, Diane Lane, Jeremy Strong, Robert 
Hobbs
  Mrazivý triler SERENITY: TICHO PRED BÚRKOU nás prenesie cez tajomný 
príbeh kapitána rybárskej lode Bakera Dilla (Matthew McConaughey), ktorého 
minulosť sa vráti, aby ho na malom tropickom ostrove prenasledovala a 
následne jeho život zamotala v celkom novej realite. Táto realita ale nakoniec 
môže byť niečím úplne iným, než sa na prvý pohľad zdá.

Minulosť v tomto prípade znamená jeho ex-manželku Karen (Anne Hathaway). 
Tá ho vyhľadá s prosbou o pomoc. Zachrániť ju a jej dieťa pred jej sadistickým 
manželom (Jason Clarke), ktorý ju týra. Plán je jednoduchý. Vylákať ho na 
more a hodiť ho žralokom. Baker sa musí rozhodnúť, čo je správne, čo nie, 
a čo chce so svojim životom vlastne urobiť...

Žáner: thriller, dráma, slovenské titulky, vstupné: 5 €

ĽADOVÁ SEZÓNA 2
Nedeľa 3. februára o 15. hodine 

Cool partička je späť!
Réžia: Tim Maltby  •  Producent: Daniel Altiere, Steven Altiere
Ľadový medveď Norm si na zimný spánok vôbec nepotrpí. Práve naopak. Keď 
sa vonku ochladí, začína pre neho a pre celú partiu kamarátov zo severu tá 
pravá Ľadová sezóna, sezóna plná dobrodružstva a zábavy. Norm najskôr 
spôsobí poriadny rozruch na svojej výprave do New Yorku, aby ho po návrate 
domov čakala jedna dôležitá úloha. Musí z ostatných zvierat severu postaviť 
hokejové družstvo a v jednom veľkolepom zápase zachrániť drahocenný ľad 
a ich ľadový domov.

90 minút, Žáner: Animovaný, Komédia, vstupné: 5 € 

ČO PREMIETA KINO DUKLA?

Infoservis

Kto daroval krv?    

91. (Podduklianske o)svetové kino 

JACK STAVIA DOM (ČSFD 68%)

Streda 30. január o 19. hodine 

v priestoroch POS vo Svidníku 

O fi lme:
  Ponurý, ale zároveň groteskne humorný fi lm nás 
zavedie do USA 70. rokov. Pre sériového vraha 
Jacka je každé zabitie umeleckým dielom. Svoje 
temné majstrovstvo sa snaží počas rokov vybrúsiť 
k dokonalosti. Napriek jeho vysokej inteligencii 
sa polícia pomaly približuje, zatiaľ čo Jack viac a 
viac riskuje na ceste k dokonalej vražde. Násilné 
činy mu pomaly ale isto dláždia cestu do horúcich 
pekiel…  

Réžia: Lars von Trier, žáner: dráma/thriller/
komédia, Dánsko/ Francúzsko/ Nemecko/
Švédsko, 2018, 152 min, MP: 18+, vstup: 3 €/ 
s preukazom FK: 2 € 

  V stredu 23. januára 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie 
svidníckej nemocnice darovať krv 38 bezpríspevkových darcov: 
  Ladislav Koudelka (14), Valér Fedák (39), Jaromír Vanda (23), Jozef Skirkanič 
(12), Marek Pasnišin (10), Jozef Manduľa (61), Martin Močilenko (37), Ján 
Tkáč (23), Pavel Piršč (5), Ján Olejár (12), Miroslav Gerek (69), Adam Popovec 
(7), Damián Mačoško (5), Matej Fedoreňko (prvodarca), Dušan Kočeniak (2), 
Martin Feciskanin (34), Kamil Hric (16), Erik Vrabeľ (13), Jana Keselicová 
(38), Kristína Tchirová (22), Milan Tchir (29), Eva Čikovská (8), Stanislava 
Zavodová (3), Dávid Petrik (3), Vladimír Perháč (78), Radoslav Michalko (12), 
Annamária Mičková (prvodarca). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku  


