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Z klzísk
cez futbalové trávniky
až na súťažné pódiá

Jozefa Žáka
vzali do väzby,
aby sa nevyhýbal
súdom!
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Vyššie dane a poplatky pod stromčekom od desiatich poslancov
Bez dôvodovej správy, iba rovno s návrhom uznesenia predložilo vedenie mesta Svidník na rokovanie mestského poslaneckého
zboru návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č.
8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Pripomeňme, že mesto všeobecne záväzným nariadením ukladá tieto miestne
dane: a) daň z nehnuteľností, b) daň za psa, c) daň za užívanie verejného
priestranstva, d) daň za ubytovanie, e) daň za predajné automaty, f) daň
za nevýherné hracie prístroje a rovnako mesto ukladá miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Začnime práve miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pretože práve ten na základe návrhu vedenia mesta od 1.
januára 2020 vzrastie najvýraznejšie. Vráťme sa však na chvíľu do histórie
a pripomeňme, že od 1. januára 2012 sadzba poplatku za komunálny odpad
bola pre bežného občana stanovená vo výške 17,90 € na osobu a rok. Pre
právnické osoby a podnikateľov bol od 1. januára 2012 poplatok za množstvový
zber vo výške 0,76 € na rok za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov.
Od 1. januára 2013 bola sadzba poplatku za komunálny odpad pre fyzickú
osobu stanovená vo výške 19,00 € na osobu a rok a pre právnické osoby a
podnikateľov za množstvový zber vo výške 0,85 € na rok za 1 liter komunálnych
odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
MESTO REAGUJE NA PODMIENKY ŠTÁTU
Odvtedy sa poplatok za komunálny odpad neupravoval. Vlani v novembri
zvolená primátorka Svidníka Marcela Ivančová od svojho nástupu do funkcie
viackrát upozorňovala na vážnosť problematiky týkajúcej sa odpadov. Niekoľkokrát upozorňovala, že zo zákona vzrástla cena za uskladnenie odpadu
a verejnosť nabáda k zvýšenej miere separovania odpadu. Teraz primátorka
prišla s návrhom na úpravu miestneho poplatku za komunálne odpady. „Pristúpili sme k analýze príjmov a výdavkov a sme nútení reagovať na podmienky,
ktoré nám pripravil štát. Jednak zvýšením poplatku za uloženie odpadu, ktorý
je zo zákona zvýšený. Ďalej ide o minimálne mzdy, desaťpercentné navýšenie platov a to nám robí „dieru“ v rozpočte 400 000 eur, čo nie je málo. Čiže
jedným z opatrení, ak sa chceme naozaj správať zodpovedne, je aj nárast
miestnych daní a poplatkov, ale naozaj zvyšujeme to v minimálnej miere,“
povedala primátorka Svidníka Marcela Ivančová.
O TRI EURÁ VIAC ZA ODPAD
Poplatok za komunálne odpady sa zvýši o 25 centov na občana za mesiac,
inak povedané - o tri eurá na občana za rok. „Doteraz tento poplatok nebol
zvyšovaný osem rokov a cena odpadu naozaj rastie skokom. Takže musíme
na toto reagovať,“ zdôraznila primátorka. Pri dani zo stavieb je na základe
návrhu vedenia mesta od 1. januára 2020 takisto zvýšenie. Pri priemernom
byte o 2,40 € za rok a pri priemernom rodinnom dome o 5,40 € za rok. Úľavy
pre osoby nad 70 rokov sa pritom znížili z 50 na 30 percent.
Mesto tiež zaviedlo podmienku poskytnutia úľavy na daniach zo stavieb
na bývanie a bytov, aby v nich nebývali osoby, ktoré podmienky pre úľavu

nespĺňajú. Rovnako boli zrušené úľavy na dani z pozemkov pre občanov nad
62 rokov. „Porovnávali sme aj okolité mestá a snažili sme sa prispôsobiť, aby
podmienky boli také isté. Viac-menej sme to brali za hlavný ukazovateľ,“ vysvetlil vedúci Odboru financií svidníckeho Mestského úradu Nikolaj Vlčinov. Na
základe zvýšenia daní a poplatkov pribudne podľa primátorky do mestského
rozpočtu približne 76 000 eur. Zdôrazniť treba aj to, že dochádza k zvýšeniu
daní z pozemkov a zo stavieb aj v prípade podnikateľov.
PORIADNA KRITIKA NIEKTORÝCH POSLANCOV
A práve zvyšovanie daní z nehnuteľností a hlavne poplatku za komunálne
odpady sa stalo terčom poriadnej kritiky niektorých poslancov.
PAVEL OLEJÁR: „Mesto prenieslo ťarchu na plecia občanov“
Poslanec Pavel Olejár kritizoval, že sa vedenie mesta vôbec nesnažilo hľadať
iné riešenie, len finančnú ťarchu prenieslo na plecia občanov. „Vôbec sme
nehľadali finančné zdroje inde. Jednoducho sme ich našli u občanov mesta
Svidník a hotovo,“ kritizoval Pavel Olejár.
Pridala sa aj poslankyňa Katarína Siváková, ktorá sa takisto vyjadrila proti
zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad. Kritizovala, že mesto v uplynulom
období neurobilo nič pre skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti odpadov a rovnako kritizovala aj stiahnutie veľkoobjemových kontajnerov z ulíc
mesta. „Stiahnutím kontajnerov oberáme ľudí o určitý druh služby a ideme
im zvýšiť poplatky. Zoberme si len susedný Stropkov. Za uplynulé dva roky
investovali 120-tisíc eur do štyroch stojísk s polopodzemnými kontajnermi a
teraz si môžu dovoliť zvýšiť poplatky. Takouto cestou by sme mali ísť aj my.
Mali by sme najprv skvalitniť poskytované služby, poskytnúť občanom niečo

viac. Súhlasím, že za posledné roky vzrástli poplatky stanovené
štátom, vzrástli mzdy, odvodové zaťaženie, no u nás sa poplatky
za komunálny odpad nezvyšovali. Aj ty si, pani primátorka, bola
osem rokov poslankyňou mesta. Chcem sa ťa preto opýtať, pani
primátorka, aké investície plánuješ v budúcom roku v odpadovom
hospodárstve? Koľko stojísk s polopodzemnými kontajnermi alebo
koľko klietok s kontajnermi, aby mohli byť uzamykateľné, aby nefungovala tá kontajnerová turistika, ako sama hovoríš, a nevozili
nám odpad do mesta ľudia z obcí, plánuješ vybudovať?“
Primátorka Marcela Ivančová reagovala, že toto je spoločná
úloha všetkých, jej ako primátorky, zamestnancov Mestského
úradu vo Svidníku i mestských poslancov. Podľa Marcely Ivančovej len vďaka stiahnutiu veľkoobjemových kontajnerov si môže
mesto dovoliť zvýšiť poplatok za odpad len o tri eurá. „Ak by sme
tieto opatrenia neurobili, boli by sme na tom ešte horšie. Chcem
ešte zdôrazniť, že rozhodujeme spoločne - vy, pätnásti poslanci
a ja ako primátorka,“ podotkla Marcela Ivančová a poslancom
prezentovala konkrétne čísla súvisiace s množstvom odpadu za
posledné dva roky.
No a práve to, že nemajú k dispozícii presné čísla za predošlé
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Vyššie dane a poplatky pod stromčekom od desiatich poslancov
roky kritizoval poslanec Pavel Olejár a narážal aj na primátorkou predložené
údaje o ušetrení financií po stiahnutí veľkoobemových kontajnerov a hlavne
na znížení objemu odpadu vyvezeného na skládku. „Ušetrili sme 16 % na
množstve odpadu a cenu navyšujeme o 26 %,“ upozornil Pavel Olejár.
PETER PILIP: „Zvýšenie zhorší podnikateľské podmienky“
Kritika smerovala aj k zvyšovaniu daní z nehnuteľností. Prišiel s ňou poslanec
Peter Pilip. „Žiaľ, podnikateľský úspech sa vo Svidníku neodpúšťa a preto
dnešným návrhom VZN sa podnikateľskej sfére zrejme ako forma „odmeny“
navrhuje zvýšenie dane z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad,
aby sa im ešte viac zhoršil ich podnikateľský život a podmienky,“ vyhlásil Peter
Pilip, ktorý sa podrobnejšie zameral na postupný úpadok mesta. „Uvedené
zvýšenie daní a poplatkov zhorší podnikateľské podmienky a prostredie, zhorší
efektívnosť, zníži úroveň zamestnanosti, zníži podielové dane a nadväzne aj
príjmy mesta a tým sa urýchli jeho ďalší úpadok,“ zdôraznil poslanec Peter Pilip
a kritizoval aj zvýšenie poplatkov za odpad v kontexte s tým, mesto zlyhalo
ako spoločník vo firme vlastniacej skládku v Šemetkovciach.
Spomenul aj neschopnosť mesta zabezpečiť pre obyvateľov v rodinných
domoch kompostéry. „A teraz, v návrhu VZN sa žiada od občanov, aby tieto
škody zaplatili formou zvýšených poplatkov, s čím nie je možné súhlasiť. Je
to neopodstatnené, nemorálne a arogantné zo strany navrhovateľa aj preto,
že vďaka vysokým príjmom z podielových daní mesto má dostatočný finančný
priestor na riešenie tohto problému. Návrh na zvýšenie daní z nehnuteľnosti
a poplatkov za komunálny odpad nemá reálne ekonomické, politické ani
morálne opodstatnenie. Nie je možné s ním súhlasiť z toho titulu, že ich
zvýšenie spôsobí pre podnikateľské subjekty a obyvateľov mesta zníženie
úrovne efektívnosti a zamestnanosti a v konečnom dôsledku sa prejaví nespokojnosťou obyvateľov v meste a vysťahovalectvom, a tým sa prehĺbi ďalší
úpadok mesta Svidník,“ skonštatoval Peter Pilip, s tým, že v meste je veľa
malých a stredných podnikateľov, ktorých zvýšenie daní „môže tak zaťažiť,
že nemusia ani podnikateľsky prežiť.“

ZNÍŽENIE DANE ZA PSA
Primátorka Marcela Ivančová v reakcii uviedla, že v pripomienkovom konaní
k navrhovanému VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku nebola
vznesená žiadna pripomienka. V rámci úpravy miestnych daní a poplatkov
však predsa len dochádza aj k ich zníženiu, a to konkrétne dane za psa. Od
1. januára 2020 sa daň za psa v byte zníži z približne 36 eur na 30 eur a v
rodinnom dome z približne 23 eur na 10 eur. Pre podnikateľské subjekty sa daň
za psa zníži z takmer 57 na 25 €. „Dane za psy znižujeme, pretože chceme
dosiahnuť pozitívny efekt, že keď znížime daň za psa, tak budeme mať viac
psov prihlásených oficiálne v meste. Teraz je v meste veľmi malý počet psov,
okolo 200, čo reálne nie je pravda. Sú v meste na návšteve a sú prihlásené
v okolitých dedinách,“ vysvetlila primátorka Marcela Ivančová.
Poslankyňa Katarína Siváková sa k zníženiu dane za psa vyjadrila tiež. „Zdá
sa mi, že akoby sme takto nepriamo priznávali, že sme pre psíčkarov nič
neurobili, preto im znížime daň. Pán poslanec Kaliňák, ty si pred pár rokmi
presadzoval vybudovanie nejakého parčíka či priestoru pre psíčkarov, no
neurobilo sa nič. Nebolo to šírenie poplašnej správy?“ pýtala sa poslankyňa
Katarína Siváková svojho poslaneckého kolegu, no ten to nekomentoval. Reagoval len, že stále trvá na svojom tvrdení o tom, že slová Kataríny Sivákovej
z ostatného neplánovaného zasadnutia zastupiteľstva o školských obedoch
boli šírením poplašnej správy.
Pridala sa aj Marcela Ivančová, že na ten parčík pre psov sa treba pýtať
„na inej adrese, pretože sa to riešilo ešte v minulom volebnom období.“ Na
margo zníženia dane za psa ešte vyhlásila: „Všetky peniaze, ktoré vyberieme
sa zaevidovaných psov dáme hneď pre psíčkarov na skvalitnenie služieb,

napríklad aj na nové koše na psie exkrementy.“
ADRIÁN LABUN: „Podnikatelia si zaslúžili osobitné stretnutie“
Vystúpil ešte poslanec Adrián Labun, ktorý sa vrátil k téme daní z nehnuteľností. „Myslím si, že k tak vážnej téme by si naši podnikatelia zaslúžili
osobitné stretnutie, veď predsa rozvíjajú naše mesto.“ Poslanec Peter Pilip
doplnil svoje predošlé vyjadrenie s tým, že na zvýšenie daní napokon najviac
doplatia občania, pretože všetci podnikatelia si zvýšené náklady podľa neho
zahrnú do cien tovarov a služieb.
KATARÍNA SIVÁKOVÁ: „Občania a podnikatelia si nezaslúžia
pod stromček zvýšenie daní a poplatkov“
Nuž a poslankyňa Katarína Siváková zdôraznila, že súhlasí s kolegom Petrom
Pilipom a podporuje jeho postoj, pokiaľ ide o dane z nehnuteľností. „Myslím
si, že naši občania a podnikatelia si nezaslúžia pod stromček zvýšenie daní
a poplatkov.“ Spolu upozornili na ťažké podnikanie v kraji pod Duklou, ktorý
patrí medzi najmenej rozvinuté okresy na Slovensku.
Z poslancov väčšinového klubu nazvaného Pre Svidník okrem Vladimíra
Kaliňáka, ktorého na reakciu vyzvala Katarína Siváková, vystúpil už len poslanec Vladimír Žak. Povedal, že ak by sa v uplynulých rokoch miestne dane
a poplatky postupne upravovali podľa reálnych nákladov a potrieb, dnes by
sa zvyšovali len minimálne. Zaujímavosťou je, že aj Vladimír Žak rovnako
ako primátorka Marcela Ivančová sedeli aj v predchádzajúcich poslaneckých
zboroch a mali právomoc navrhovať akékoľvek úpravy miestnych daní a
poplatkov.
Diskusiu o návrhu na zvyšovanie daní a poplatkov chcel ukončiť poslanec Ján
Vook, ktorý navrhol, aby predkladateľ návrh stiahol z rokovania, no poslanecký
zbor to neschválil. Za stiahnutie hlasovali iba Adrián Labun, Pavel Olejár, Peter
Pilip. Katarína Siváková a Ján Vook, ostatní sa hlasovania zdržali.
A keď primátorka napokon dala hlasovať o predloženom návrhu z dielne
vedenia mesta, bolo jasné, že až na daň za psa sa budú ostatné miestne dane
i poplatok za odpad od 1. januára 2020 definitívne zvyšovať. Za hlasovali poslanci už spomínaného klubu Pre Svidník Peter Breznoščák, Michal Goriščák,
Ján Hirčko, Michal Iľkanin, Vladimír Kaliňák, Matúš Majda, Jozef Poperník,
Vladimír Žak, Martin Ždiňak a pridal sa k nim aj poslanec Kamil Beňko. Proti
zvyšovaniu daní a poplatkov boli poslanci Adrián Labun, Pavel Olejár, Peter
Pilip, Katarína Siváková a Ján Vook.
(ps)
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Minister životného prostredia diskutoval so Svidníčanmi a otvoril vynovenú telocvičňu
Po tretíkrát v tomto roku do Svidníka prišiel podpredseda vlády SR a minister životného prostredia László Sólymos. Najprv
v pondelok večer s obyvateľmi Svidníka a regiónu absolvoval
v Dome kultúry diskusiu o aktuálnych politických otázkach a
v utorok predpoludním sa na začiatok celodenného programu
stretol s novinármi.
Na tlačovej besede, na ktorej okrem ministra bol aj riaditeľ Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, zároveň viceprimátor Svidníka Michal
Goriščák a starosta Šarišského Štiavnika Michal Kimák, najprv László Sólymos vyhlásil, že od roku 2016 išlo na energetickú efektívnosť, ochranu vôd
a ovzdušia do okresov Svidník, Bardejov, Medzilaborce a Stropkov takmer
štyrikrát viac financií ako za predchádzajúce tri roky. Investície do zelených
projektov, ktorých cieľom je zlepšiť životné prostredie a kvalitu života ľudí, sú
podľa šéfa rezortu životného prostredia v regióne Šariša a horného Zemplína
čoraz viac výraznejšie. „Envirorezort za posledné štyri roky podporil v okresoch
Svidník, Bardejov, Medzilaborce a Stropkov celkovo 163 projektov za vyše 36
miliónov eur. Dovolím si povedať, že vraciame na mapu záujmu regióny, na
ktoré sa v minulosti zabúdalo. Na ministerstve podporujeme zelené projekty,
ktorých cieľom je zlepšenie životného prostredia a teda i života ľudí, ktorí tu
žijú,“ povedal na tlačovej besede vo Svidníku podpredseda vlády a minister
životného prostredia László Sólymos, podľa ktorého podpora ministerstva
za posledné roky smeruje najmä do oblasti ochrany a využívania vôd, znižova-

nia energetickej náročnosti budov, ale
aj do podpory triedenia a recyklácie
odpadov či zlepšenia kvality ovzdušia. „V rámci Environmentálneho
fondu ministerstvo v rokoch 2016 až
2019 podporilo 113 projektov samospráv z okresov Svidník, Bardejov,
Medzilaborce a Stropkov za vyše 13,2
milióna eur. Pre porovnanie, v rokoch
2013 až 2015 bolo podporených 43
projektov za bezmála 3,6 milióna
eur,“ informoval minister László
Sólymos. Z európskych zdrojov v
rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia získali navyše
štyri spomínané okresy na severovýchode Slovenska takmer 23 miliónov
eur v rámci 50-tich podporených
projektov.
Po tlačovej besede sa minister so
svojim sprievodom naobedoval v
školskej jedálni Základnej školy Karpatská vo Svidníku, keďže jedným z
naposledy takto podporených projektov je práve vynovená telocvičňa Základnej školy Karpatská vo Svidníku.

Za účelom zvýšenia energetickej účinnosti tejto budovy získalo mesto Svidník
dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 170-tisíc eur. V rámci projektu
išlo najmä o zateplenie strechy a budovy telocvične, novú omietku, výmenu
dverí a okien, vonkajších parapetov, či osadenie nového bleskozvodu. Práve
vynovenú telocvičňu minister životného prostredia László Sólymos spolu s
primátorkou Marcelou Ivančovou, jej zástupcom Michalom Goriščákom, štátnym tajomníkom Ministerstva školstva Petrom Krajňákom a riaditeľkou školy
Nadeždou Ignácovou oficiálne odovzdal do užívania. Po pracovnom stretnutí
s primátorkou Svidníka potom vicepremiér a šéf rezortu životného prostredia
potom pokračoval v ďalšom pracovnom programe v okrese Bardejov.
(ps)
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Jozefa Žáka vzali do väzby, aby sa nevyhýbal súdom
Od poľnohospodárstva cez volejbal a futbal do väzby. Podnikateľa Jozefa Žáka z Ladomirovej odviedli policajti s putami
na rukách. Vraj sa vyhýbal súdnym pojednávaniam. A doplatil
práve na to, že na jedno prišiel.
Podnikateľ Jozef Žák, známy
hlavne zo sponzorovania nielen
svidníckeho volejbalu a v poslednej
dobe aj futbalu, má podľa hovorkyne
Krajského súdu v Prešove Ivany Petrufovej viac problémov. Ako pre naše
noviny povedala, Jozefa Žáka stíhajú
vo viacerých prípadoch a nielen na
úrovni okresu, ale aj kraja.
VYHÝBAL SA
SÚDNYM POJEDNÁVANIAM
„Okresný súd Svidník vedie
trestné konania na základe trinástich podaných obžalôb okresnou
a krajskou prokuratúrou a v prípade ponechania obžalovaného
na slobode hrozí pokračovanie
trestnej činnosti,“ vyhlásila minulý
týždeň Ivana Petrufová. Ako sme
už uviedli, podnikateľ je z obce
Ladomirová a dlhé roky sa venuje
podnikaniu v poľnohospodárstve.
Či práve s týmto odvetvím súvisia
jeho stíhania, však zatiaľ nie je oficiálne známe, no dá sa to viac než
predpokladať. „Obžalovaný sa v
konaniach vedených Okresným
súdom Svidník vyhýba trestnému
stíhaniu a v prípade jeho nevzatia
do väzby hrozí dôvodná obava,
že sa trestnému stíhaniu bude
vyhýbať i naďalej, a to z dôvodu

hrozby vysokého trestu,“ upozornila hovorkyňa Krajského súdu
v Prešove Ivana Petrufová.
ZO SVIDNÍCKEHO SÚDU
ROVNO DO VÄZBY V PREŠOVE
Na ostatné súdne pojednávanie v
uplynulý utorok 3. decembra popoludní podnikateľ Jozef Žák prišiel.
No a zo svidníckeho Okresného
súdu ho policajti ešte v ten istý
deň eskortovali rovno do väzby v
Prešove. „V trestnej veci vedenej
Okresným súdom Svidník pre
pokračovací zločin subvenčného
podvodu bol obžalovaný vzatý do
takzvanej útekovej a preventívnej
väzby,“ vysvetlila Ivana Petrufová s
tým, že ide ho sudca vzal do väzby,
aby neušiel, nevyhábal sa súdnym
pojednávaniam a prípadne nepokračoval v trestnej činnosti.
AKTIVITY VO SVIDNÍCKOM
VOLEJBALE I FUTBALE
Popri extraligovom a nielen
svidníckom volejbale, kde svoje
dlhoročné sponzorstvo obmedzil, od
leta Jozef Žák pôsobí ako prezident
treťoligového futbalového klubu 1.
FK Svidník. Priamo na svidníckom
futbalovom štadióne o vzatí prezidenta a sponzora klubu do väzby
nevedeli a nikto to ani nechcel ko-

Podnikateľ Jozef Žák je aktuálne prezidentom treťoligového 1. FK Svidník
mentovať. „K osobe pána Žáka
sa mesto nemôže vyjadrovať,
pretože spolu nemáme žiadny
pracovnoprávny vzťah a ani iný
vzťah,“ zareagovala PR manažérka
mesta Svidník Kristína Tchirová,
ktorej sme sa na Jozefa Žáka pýtali
len preto, lebo stojí na čele klubu,
ktorý od mesta každoročne dostáva
vysoké dotácie. „Mesto Svidník poskytlo finančnú dotáciu futbalovému klubu štandardne ako iným

združeniam, ktoré si požiadalo o
dotáciu a ktorým bola schválená
a rovnako budeme postupovať aj
pri zúčtovaní dotácie,“ dodala ešte
Kristína Tchirová.
PROTI VZATIU DO VÄZBY
PODAL SŤAŽNOSŤ
Podnikateľ a aktuálne aj svidnícky
futbalový prezident proti vzatiu do
väzby podal sťažnosť a rozhodovať
o nej bude prešovský Krajský súd.
(ps)

Svoje aktivity vo volejbale síce obmedzil, no pri
svidníckom extraligovom tíme pôsobí aj naďalej

Na začiatku letnej prípravy svidníckych treťoligových futbalistov sme Jozefa Žáka zastihli v spoločnosti dnes už bývalého
športového riaditeľa klubu Adriána Hricova (celkom vľavo),
trénera Roberta Petruša a primátorky Marcely Ivančovej

Rodinný dom v Ladomirovej, v ktorom podnikateľ Jozef Žák žije so svojimi rodičmi
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Zasadala Bezpečnostná rada okresu Svidník
Bezpečnostná rada okresu Svidník zasadala 2. decembra pod
vedením svojho predsedu Jozefa Baslára.
V programe zasadnutia dominovali témy pripravenosti samospráv obcí
Železník, Želmanovce a mesta Giraltovce na riešenie situácií pri vzniku možných mimoriadnych udalostí. Z jednotlivých správ boli analyzované prívalové
povodne, ako najčastejšie sa vyskytujúce ohrozenia. Ide o prírodný jav, ktorý
v našich podmienkach je nevyspytateľný tým, že v priebehu pár minút sa malý
potok rozvodní a prívalové vody zaplavia nehnuteľnosti v katastri obcí a tak
spôsobia veľké materiálne škody na majetku obcí a fyzických osôb.
Pre zabránenie týchto škôd bola v meste Giraltovce s podporou Vlády Slovenskej republiky vybudovaná na ľavobrežnej hrádzi rieky Topľa protipovodňová
ochrana, ktorá zlepšila odtokové pomery a tým znížila stupeň povodňového
ohrozenia. Do programu zasadnutia rady bola zaradená aj informácia o plnení
úloh odborom krízového riadenia Okresného úradu Svidník v roku 2019 v ktorej zaznelo, že od mája do augusta 2019 bolo povodňou zasiahnutých osem
obcí v okrese (Kobylnice, Kračúnovce, Lúčka, Železník, Mičakovce, Šarišský
Štiavnik, Matovce a Rakovčík). V týchto obciach boli za účasti povodňových
komisií realizované záchranné alebo zabezpečovacie práce. Výška nákladov
na záchranné práce bola vyčíslená na 4 892,40 eur.
Bezpečnostnú radu okresu o bezpečnostnej situácií v okrese za predchádza-

júce obdobie roku 2019 ústne informoval Jaroslav Suvák, riaditeľ Okresného
riaditeľstva Policajného zboru. Konštatoval, že doteraz zaznamenali 291
trestných činov čo je pokles o 13 prípadov v nápade trestnej činnosti oproti
roku 2018, čo predstavuje objasnenosť na úrovní 73,5 %. Bezpečnostná
situácia na teritóriu okresu je stabilizovaná.
Jednotlivé sledované skupiny trestnej činnosti sú nasledovné. Násilných
trestných činov bolo 32 s 75 % objasnenosťou. Na úseku majetkovej trestnej
činnosti bolo zaznamenaných 103 prípadov s 63% objasnenosťou. Ekonomická trestná činnosť s 48 prípadmi a 58% objasnenosťou.
V oblasti dopravno-bezpečnostnej situácie bolo v priebehu 10 mesiacov
roka 2019 na cestách okresov Svidník, Stropkov a Giraltovce nahlásených a
zaevidovaných 95 dopravných nehôd, čo je oproti minulému roku o 9 menej, pri
ktorých došlo k usmrteniu 4 osôb, čo je o 3 viac, 9 osôb utrpelo ťažké zranenie
čo je o 6 menej a 27 osôb utrpelo ľahké zranenie, čo je o 12 menej.
Za hodnotené obdobie bolo nahlásených 363 škodových udalosti, čo je oproti
roku 2018 o 32 viac, kde z daného počtu škodových udalosti bolo 127 s lesnou
zverou, čo je oproti roku 2018 o 24 viac.
Členovia BRO schválili po prerokovaní aj Plán práce Bezpečnostnej rady
okresu Svidník na rok 2020. V závere predseda bezpečnostnej rady poďakoval
členom za aktívny prístup na zasadnutiach a zaželal im všetko najlepšie v roku
2020.
(okr)

Financovanie školských obedov poslanci napokon predsa len upravili
Snaha o zosúladenie mestských predpisov s tými štátnymi,
ale aj tvrdenia o tom, že všetko je v poriadku, ba dokonca, že
sa zišli zbytočne. Aj takto vyzeralo 8. neplánované zasadnutie
svidníckych mestských poslancov v polovici novembra.
Primátorka ho zvolala na žiadosť
šiestich poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svidníku a jeho témou
bolo financovanie stravovania v školských jedálňach. Pod žiadosť o zvolanie rokovania mestského parlamentu
sa podpísali Katarína Siváková, Kamil
Beňko, Pavel Olejár, Adrián Labun,
Ján Vook a Peter Pilip.
Poslankyňa Katarína Siváková v
novembri vysvetlila, že do prvého
septembra tohto roku platili finančné
pásma Ministerstva školstva, podľa
ktorých mal rodič v našich základných
školách na nákup potravín uhrádzať
finančný príspevok v súlade s tretím
finančným pásmom. Pre žiakov vo
veku od šesť do 11 rokov to bolo jedno
euro a jeden cent za jeden obed a
pre žiakov vo veku od 11 do 15 rokov
to bolo jedno euro a deväť centov.
Výška príspevku rodičov na režijné
náklady v školskej jedálni za výrobu
a výdaj jedál a nápojov bola zároveň
zriaďovateľom, teda Mestom Svidník,
určená Všeobecne záväzným nariadením na jedno euro mesačne.
Od 1. septembra deti v základných
školách majú takzvané obedy zadarmo. Štát platí školám za každý jeden
vydaný obed žiakovi základnej školy
euro a dvadsať centov. Od 1. septembra navyše platia nové finančné
pásma Ministerstva školstva na nákup
potravín na jedno jedlo jedného žiaka. Sú to tri pásma a riaditeľky škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Svidník sa podľa poslankyne Sivákovej dohodli na tom, že v školách

bude platiť prvé finančné pásmo. V
praxi to znamená, že na jeden obed
žiaka vo veku od 6 do 11 rokov sa zo
sumy jedno euro a dvadsať centov,
ktoré poskytuje štát, použije už nie
jedno euro a jeden cent, ale jedno
euro a osem centov. V prípade žiakov vo veku od 11 do 15 rokov to
nebude jedno euro a deväť centov,
ale jedno euro a 16 centov. V prvom
prípade, teda v prípade žiakov na
prvom stupni, to predstavuje rozdiel
7 centov za jeden obed a v prípade
žiakov na druhom stupni je ten rozdiel
takisto 7 centov. „Viem, poviete si,
to je pár centov, lenže pri celkovom
počte žiakov v škole by suma,

ktorú by školy mohli použiť na
prípravu obedov, už nebola až taká
zanedbateľná. Samozrejme, ak
by sme toto Všeobecne záväzné
nariadenie prijali ešte pred začiatkom školského roka, odkedy platia
nové normy,“ vyhlásila v novembri
Katarína Siváková. Vedúce Kancelárie primátorky Erika Červená vtedy
tvrdila, že nové VZN nebolo potrebné
schvaľovať pred prvým septembrom.
Napriek tomu ho poslancom predložila, ktorí ho v novembri iba vzali
na vedomie a riadne ho schválili v
uplynulú stredu 4. decembra. Platiť
bude od 1. januára 2020. V rozprave
vystúpili poslanci Pavel Olejár a Ján
Vook, ktorí kritizovali postoj mesta
a Pavel Olejár sa dokonca znovu
pýtal, na čo vlastne majú na stole
návrh nového VZN, keď podľa mesta
nebolo nevyhnutné schvaľovať ho.
Jasnej odpovede sa však ani teraz,

rovnako ani na novembrovom zasadnutí mestského parlamentu nedočkal.
Žiaci vo svidníckych školách tak od
1. januára 2020 budú mať na svojich
tanieroch obedy vo vyššej finančnej
hodnote, pretože mestskí poslanci
návrh nového mestského nariadenia
schválili. Dá sa tak povedať, že dali
za pravdu skupine poslancov, ktorí na
základe iniciatívy poslankyne Kataríny Sivákovej prijatie tohto nariadenia
presadzovali už v novembri. Škoda
len, že tak kompetentní neurobili skôr,
pretože deti by finančne hodnotnejšiu
stravu mohli mať už od začiatku školského roka. Pravdou je tiež to, že celá
dotáciu štátu - 1,20 € na jeden obed
jedného žiaka - ostala napriek tomu v
školách. Rozdiel medzi cenou podľa
VZN a štátnou dotáciou jedálne používali na prídavok k obedu, ale mohli
ho použiť napríklad aj na prevádzkové
náklady.
(ps)

Sociálny podnik mesta Svidník bude realitou
Svidník bude mať vlastný Sociálny podnik. O založení
obchodnej spoločnosti s názvom Sociálny podnik mesta
Svidník, s.r.o. so sídlom na Stropkovskej ulici vo Svidníku
rozhodli v uplynulú stredu 4. decembra poslanci Mestského
zastupiteľstva vo Svidníku.
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
odklepol 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.
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. Ako

sme už spomínali, sídlo novej spoločnosti bude 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. 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).
(pn)
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OSOBNOSTI NAŠICH ULÍC
Mesto Svidník oslávi na začiatku roka 19. januára 2020 už 75 rokov od oslobodenia Svidníka.
Porážka fašizmu bola významným medzníkom, ktorý si chceme pripomenúť aj seriálom o vojenských osobnostiach, po ktorých sú pomenované naše ulice. Na začiatok 7 týždňového seriálu
sme zaradili vojenskú osobnosť, ktorá sa ako jediná spája s iným obdobím než II. sv. vojnou, je
to ruský vojvodca z obdobia Napoleonských vojen Kutuzov.
Michail Illarionovič Kutuzov (1745 - 1813) bol ruský vojvodca, spoluzakladateľ ruskej vojenskej vedy, poľný maršal. Narodil sa v Petrohrade ako syn
generálporučíka. Od raného veku prejavoval lásku k vedomostiam. Prekladal
aj krásnu literatúru. Pomerne rýchlo sa naučil po francúzsky a po nemecky a
prečítal kopu kníh. Mal možnosť stretávať sa s vedcami a spisovateľmi. Na
vojenskú činnosť ho pripravovali od
detských rokov, študovať ho poslali do
ženijného učilišťa.
Na pôdu vojenských činností vstúpil v
období významných zmien vo vnútornej
i zahraničnej politike krajiny. Ruská
armáda bola najmocnejšia armáda
tých čias. Zúčastnil sa bojov proti Turkom, bol mimoriadnym veľvyslancom
v Turecku, stal sa hlavným veliteľom
ruských vojsk, ktoré mali poskytnúť
pomoc rakúskej armáde v boji proti
Napoleonovi.
Začiatkom januára 1806 cez naše
mesto prechádzal Kutuzov so svojim
vojskom. Cez Svidník vtedy prešlo

okolo 30 tisíc vojakov a 7 000 koní.
Svidníčania s veľkým pohostinstvom
privítali ruských vojakov. S mimoriadnou starostlivosťou sa tu starali o
ranených a nemocných bojovníkov. Kutuzov prenocoval vo Svidníku a potom
pokračoval v ďalšej ceste cez Duklu a Halič domov.
Kutuzov bol dojatý pohostinstvom Svidníčanov, „ktorí
žijú v núdzi a biede a predsa ruským vojakom prejavili
mnoho bratskej starostlivosti a priateľstva,“ práve to
zdôraznil v liste, ktorý napísal v poľskej Dukle a poslal
do Svidníka. Pamätná tabuľa s reliéfom na budove
Okresného úradu vo Svidníku pripomína Kutuzova v
smere na Duklu.
Po vpáde Francúzov do Ruska roku 1812 cár Alexander I. menoval Kutuzovova za hlavného veliteľa
ruskej armády. Za svoje služby vlasti dostal Kutuzov
titul kniežaťa Smolenského a najvyššie vojenské
pocty a vyznamenania. Začiatkom roku 1813 tento
talentovaný a rozvážny vojvodca zomrel v malom nemeckom mestečku Bunzlau. Pochovaný je v kazanskej
katedrále v Peterburgu.
Ul. Kutuzovova je pomenovaná podľa slávneho vojenského veliteľa od roku 1965, predtým sa táto ulica volala Sidorjakova.
(msú,
zdroj: Podduklianska knižnica)

Potvrdenia o nedoplatkoch
už nie je potrebné žiadať
Finančná správa sa pridala k štátnym
inštitúciám, ktoré sa snažia znižovať
byrokratickú záťaž pre podnikateľov
a občanov.
Od decembra už fyzické a právnické
osoby nemusia sami žiadať úrady
finančnej správy o potvrdenie o nedoplatkoch, ktoré museli predkladať
iným štátnym a verejným inštitúciám. Tie si informácie nájdu priamo
prostredníctvom portálu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu OverSi.gov.sk.
Fyzické a právnické osoby od decembra 2019 nemusia sami iným štátnym/verejným inštitúciám predkladať
potvrdenie, že nemajú nedoplatky voči
finančnej správe (daňovým a colným
úradom). Potvrdenie o nedoplatkoch
- daňových, colných, daňových a
colných - si ostatné orgány verejnej a
štátnej správy preveria sami prostredníctvom portálu OverSi.gov.sk.
Len za prvé decembrové dni táto
novinka uľahčila život už viac ako
30 fyzickým a právnickým osobám,
ktoré by museli predložiť inej štátnej/
verejnej inštitúcii potvrdenie o nedoplatkoch voči finančnej správe.
(is)
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Z klzísk cez futbalové trávniky až na súťažné pódiá
Z hokejových klzísk, cez zelené futbalové trávniky až na súťažné
pódia. Aj tak by sa dala veľmi v skratke zhrnúť moja športová
cesta. K športu som mal vždy blízko a už v piatich rokoch si
moje srdce získal hokej.
Nástupom do športovej triedy som ako piatak začal s futbalom a po trávnikoch, opäť v drese rodného Svidníka, som sa súťažne naháňal pekných
pár rokov. S prichádzajúcimi rokmi som vymenil kopačky za činky, ktoré ma
sprevádzali od detstva a postupne ma stále viac začal lákať svet kulturistiky,
ťažkých želiez a s tým spojenej aj zdravej životosprávy. Postupne som cvičeniu úplne prepadol, získal si ma ten „dobrý pocit“ po cvičení, aj keď moje
telo bolo dosť často unavené.
Cvičenie pre mňa znamenalo viac, ako len možnosť „zabiť čas“, alebo mať
peknú postavu. Bolo a je pre mňa relax, odreagovanie, vyčistenie hlavy od
starostí, problémov a prekonávanie samého seba.
Na to, že by ma cvičenie postupne priviedlo až na súťažné pódiá, som vôbec
nemyslel. Postupne sa však s pribúdajúcimi skúsenosťami a povzbudením
okolia vo mne čoraz viac prebúdzala zvedavosť a snaha skúsiť si porovnať
svoju aktuálnu formu aj s konkurentmi na súťažnom pódiu. Tak som sa nakoniec, musím priznať, že po dlhšom zvažovaní, rozhodol osloviť trénera a
prvýkrát som sa prihlásil na súťaž Mozolani Fitenes Cup v Žiline v roku 2016
a tá pre mňa dopadla veľmi dobre, keďže som obsadil 1. miesto.
To mi postupne dodalo odvahu a motiváciu do ďalšej práce a postupne som
absolvoval aj ďalšie súťaže Dynamic Cup v Dolnom Kubíne a Tatranský pohár
v Prešove v roku 2017, kde som obsadil 3., respektíve 2. miesto.
Po týchto súťažiach som myslel, že už ďalej súťažiť nebudem, ale vášeň k
tomuto športu zvíťazila a po dvoch rokoch som sa opäť postavil na súťažné
pódiá, konkrétne vo Vranove na Amix Cup (5. miesto) a repete som si dal v
Poprade na Tatranskom pohári, kde som skončil 2.
Táto sezóna však bola pre mňa výnimočná, pretože som bol nominovaný
do širšieho výberu slovenskej reprezentácie a mal som možnosť bojovať o

účasť na majstrovstvách sveta
(Spojené Arabské Emiráty) a
reprezentovať tak svoju krajinu.
Na moju smolu aj napriek dobrej
forme a 2. mieste na nominačnej
súťaži v Poprade som vybraný
nebol. Určite som bol sklamaný,
ale už len to, že som zaujal reprezentačných trénerov, mi dalo
pocit zadosťučinenia a chuť do
ďalšej prípravy a absolvovania
jarnej sezóny.
Kulturistika je krásny šport,
ale ten finálny efekt si vyžaduje strašne veľa a okrem vecí,
ktoré musím zvládnuť sám, je
neskutočnou podporou, keď
máte pri sebe ľudí, ktorí vám k
tomu finále pomôžu. Ja mám to
šťastie, že takých ľudí pri sebe
mám a hlavným motívom, prečo
som sa rozhodol napísať týchto
pár riadkov o „mojej ceste“, je
poďakovanie všetkým, vďaka
ktorým tá moja cesta bola o niečo
jednoduchšia. Bez ich podpory,
podmienok na prípravu, povzbudenia, rád a pomoci by som to
veľmi ťažko zvládol.
V prvom rade to je moja rodina
a hlavne moja mama, ktorá toho

musela pri mne veľa podstúpiť
a aj napriek tomu ma podporovala. Druhou dôležitou osobou
je Lukáš Skirka, pretože vytvoril
vo Svidníku super podmienky
pre tento šport, keď otvoril posilňovňu Fitt + a svojimi vedomosťami ma posúval ďalej. Vraví
sa „viac hláv, viac rozumu“ a
preto ďakujem mojim trénerom
Janovi Kráľovi, Ľubomírovi Hečkovi a Janovi Jankovčinovi. So
sparing partnerom ide cvičenie
ľahšie, takže ďakujem Adam
Kríž. Nakoniec, ako všetko aj
tento šport si vyžaduje financie
a som veľmi rád, že aj napriek
dobe, aká je, kedy sa na peniaze ťažko pracuje, sa našli ľudia,
ktorí boli ochotní mi pomôcť
Martin Čurila, Ľuboš Štefanisko, Michal Hlivjak, Miroslav
Vit, Ján Mižov, Radoslav Halaj.
Vám všetkým patrí moje veľké
ďakujem.
Róbert Kaňuk
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Projekt „O, do sadu, ďivčata...“ je na konci
Uplynulé tri víkendy boli pre členov DFS Makovička vždy pracovné: „Echo slávnosti našich“, „Oceňovanie darcov krvi“ a
„Viflejemskyj večur 2019“.
Symbolicky tak urobili tri bodky za takmer uplynulým rokom 2019, kedy od
januára usilovne pracovali na nahadzovaní
aktuálneho repertoáru. Na posilnenie súdržnosti a predovšetkým rýchlejšej práce s
choreografiami sa členovia DFS Makovička
v priebehu roka stretli na viacerých celovíkendových sústredeniach, kde pod odborným
vedením nacvičili časť nového repertoáru.
Vďaka týmto sústredeniam sa mohli predstaviť na celosúborových vystúpeniach počas
„Rusínskeho festivalu“, „Osláv MDD“ a „Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska“,
kde okrem vystúpení potešili tancuchtivých
divákov aj školou tanca. Naplnili tak aj hlavné
výstupy plánovaného celoročného projektu
„O, do sadu, ďivčata...“, ktorý „Z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu kultúry
národnostných menšín.“
Počas prvého kvartálu tohto celého procesu,
prešla choreografickými úpravami aj napríklad
skupina detských hier „Uťikaj, uťikaj...“ , ktorú
zo zbierkových fondov Melánie Nemcovej pre
súbor zostavil p. Bačinský. Deti sa s týmto
programovým číslo prebojovali viacerými

Vianočný Krakov
V čase adventu sú už neodmysliteľnou súčasťou aj vianočné
predajné trhy. Inak tomu nie je ani tento rok, a preto sme sa my,
žiaci troch ročníkov hotelovej akadémie, rozhodli navštíviť jedny
z najkrajších z nich, a to v Poľskej metropole Krakow.
Naša cesta sa začala v skorých ranných hodinách a už po príchode do tohto
rozprávkového mesta nás čakal pán sprievodca, s ktorým sme absolvovali
prehliadku niekoľkých krás Krakova. Plný nových informácií sme sa vybrali na
našu ďalšiu zastávku do jedného z najväčších nákupných centier v Poľsku.
Po dobrej káve a nákupoch nasledovala naša posledná a najočakávanejšia
zastávka, a to samotné trhy. Celým vysvieteným námestím už rozvoniaval
vianočný punč či tradičné krakovské pochutiny. Nechýbalo ani množstvo suvenírov, ozdôb a sladkých maškŕt. Vianočnú pohodu sme nasávali z každého
rohu a už teraz sa nevieme dočkať, kam sa poberieme o rok! Ďakujeme aj
našim triednym učiteľkám za skvelý výlet a veselú cestu domov.
Róbert Karsa, 4. HA

postupovými kolami až na celoštátnu prehliadku detských folklórnych súborov
„Eniki-beniki 2019“, ktorá sa uskutočnila začiatkom júna v Košiciach.
Vďaka pestrému repertoáru zorganizoval DFS Makovička v druhom kvartáli
2019 dva výchovné koncerty pre žiakov prvého stupňa všetkých základných
škôl pôsobiacich na území mesta. O pár dní po výchovných koncertoch,
ktoré navštívilo takmer 500 detí sa najstaršia
skupina súboru predstavila v hlavnom meste
našich východných susedov. V ukrajinskom
Kyjeve okrem „štandardných javiskových
vystúpení“ deti napríklad predstavili divákom
aj časť pestrého krojového archívu, ktorý bol
vystavený vo vestibule miestneho divadla
počas celého trvania festivalu.
Začiatok nového školského roka bol u
tanečnej zložky predovšetkým v znamení
začlenenia nových členov do už existujúcich
choreografií. Hudba a spev sa však naopak
začala naplno venovať zberu a hľadaniu zaujímavého spevného a piesňového materiálu
z nášho regiónu, keďže budúci rok sa nesie
v znamení celoštátnej postupovej súťaže
„Vidiečanova Habovka“, kde na celoštátnom
kole obe tieto naše zložky žali úspech (ľudová
hudba zlaté pásmo a spevácka skupina zas
strieborné pásmo). A čo by bolo krajšie ako
tieto úspechy obhájiť?! Materiál už je vybraný,
nové programové čísla sa memorujú už takmer
celú jeseň.
Uvidíme, či naši členovia nadviažu na predošlé úspechy a dokážu tak, že snaha vynaložená počas celého roku 2019 nebola márna.
(mš)
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Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny
Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku
požiaru, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích
zariadení a komínov je človek a jeho vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Podľa skúseností hasičov zodpovednejším prístupom občanov k prevádzkovaniu vykurovacích
telies a ku kontrole a čisteniu komínov možno predísť až 90 %
požiarov.
Je predovšetkým na občanoch, aby túto oblasť nebrali na ľahkú váhu a
prejavili dostatok záujmu predchádzať vzniku požiarov, ktorých príčinou sú
práve činnosti spojené s vykurovaním.
KOMÍNY A DYMOVODY
Základné zásady používania komínov a dymovodov
- Dodržujte správny technický postup pri výstavbe komína a nešetrite financie
na realizáciu vykurovacieho systému použitím lacných materiálov.
- Nielen havarijný stav, ale aj zmena systému vykurovania (napr. inštalácia
moderného spotrebiča na biomasu a pod.) si vyžaduje preskúšanie komína a
zvyčajne jeho vyvložkovanie. Pred vyvložkovaním kominár posúdi existujúce
komínové teleso (napr. či nie je prieduch poškodený) a rozhodne, či nie je
potrebné ho opraviť (v ktorej časti a ako).
- Vzdialenosť telesa komína od horľavých
stavebných konštrukcií určí výrobca.
- Pred pripojením spotrebiča na komín,
pred zámenou lokálneho spotrebiča palív
na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred
zmenou druhu paliva alebo po stavebných
úpravách na telese komína je potrebné
zabezpečiť odborné preskúšanie komínov
osobou s odbornou spôsobilosťou.
- Zásada bezpečnej vzdialenosti platí tiež pre
komínové teleso; horľavé látky by od neho
mali byť v podkrovných priestoroch v bezpečnej vzdialenosti. Do komínového muriva
nesmú zasahovať ani k nemu tesne priliehať
žiadne horľavé stavebné prvky (ako konštrukcia krovu, stropu, obloženie a pod.).
- Komíny a dymovody udržujte v dobrom technickom stave (udržiavanie celistvosti a nepriedušnosti komínového plášťa) a zabezpečujte ich pravidelné
čistenie a vykonávanie kontroly.
- Dbajte na riadne zaústenia dymovodu do komína, dodržujte návody a technické podmienky stanovené výrobcom tepelných spotrebičov. Aj v prípade
komína môže mať zanedbanie negatívne následky. Zlé (netesné) zaústenie
dymovodu do komínového telesa môže vďaka nekontrolovateľnému uvoľňovaniu splodín spôsobiť vážne poškodenie zdravia.
- Dymovod vedúci z vykurovacieho spotrebiča do komína musí byť správne
izolovaný.
- Bežnou prevádzkou, najmä spaľovaním vlhkého paliva dochádza k usadzovaniu sadzí a dechtu v komíne, čím sa zhoršuje ťah komína a zvyšuje riziko
požiaru. Ak je vrstva hrubšia ako 3 mm, stáva sa horľavou a vzniká komínový
požiar (teplota v komíne stúpne až na 1200 ° C, čo môže viesť k popraskaniu
muriva; do interiéru môžu prenikať spaliny a okolie komína môže dosiahnuť
teplotu až 150 °C. Pri tejto teplote veľmi ľahko dochádza k vznieteniu suchého dreva či iných materiálov v okolí komína a vzniká požiar). Pri zanedbaní
pravidelnej kontroly a čistenia komína sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku
požiaru v komíne.
- K požiaru môže dôjsť aj od nedostatočne zaistených alebo netesných komínových dvierok, z ktorých potom môžu vylietavať iskry či žeravé materiály.
Vyberacie dvierka určené na vymetanie na povale.
- Odporúčame majiteľom a užívateľom starších stavieb, prípadne aj kupcom
takých objektov, aby si skontrolovali, či práve v ich komíne nie je zamurovaný
drevený trám alebo iná drevená a horľavá časť povaly či strechy.
Komín treba udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená
jeho pravidelná kontrola a čistenie najmenej v lehotách uvedených vo vyhláške
MV SR č. 401/2007 Z. z.
O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto
čistenie a kontrolu vykonal, potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína
alebo dymovodu alebo urobí zápis do denníka čistenia a kontroly komína
alebo dymovodu.

Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, ktoré
nemožno odstrániť bezprostredne pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo
dymovodu.
O vykonaní preskúšania komína vydáva osoba s odbornou spôsobilosťou,
ktorá vykonala preskúšanie komína (revízny technik komínov) potvrdenie o
vykonaní preskúšania komína. Čistenie komínov a kontrolu celkového technického stavu odporúča Hasičský a záchranný zbor ponechať na odborníkov.
PRED KAŽDOU SEZÓNOU
- Zabezpečte pravidelné čistenie a kontrolu komínov.
- Pamätajte, že najmenšia nečistota v komíne môže spôsobiť veľké nepríjemnosti, (či už dlhodobé žeravenie a následný otvorený požiar, alebo otravu
ľudí toxickým oxidom uhoľnatým). Pravidelné vymetanie sadzí v komíne a
vyberanie odpadu by malo byť preto samozrejmosťou, rovnako ako kontrola
jeho technického stavu.
Skontrolujete, riadne upevnenie dymovodu, taktiež či nie je niekde spotrebič
alebo dymovod prepálený a taktiež skontrolujte funkčnosť a tesnosť komínových dvierok. - Uchovávajte a predkladajte v prípade potreby kontrolným
skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo
dymovodu a potvrdenie o vykonaní preskúšania komína.
- Skontrolujte či nie sú umiestnené horľavé predmety v nebezpečnej vzdialenosti od komínového telesa. - Nespaľujte
mokré alebo čerstvé drevo, odpadky, plasty,
impregnované drevo.
ŠTATISTIKA POŽIAROVOSTI
Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že
požiare, ktorých príčinou bola porucha a
nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov v období rokov 2018
-2019 na území okresov Svidník a Stropkov
spôsobili škody za 9 560 €.
POŽIARNA PREVENCIA - ZHRNUTIE
Niekoľko pravidiel, zásad a odporúčaní,
na ktoré počas vykurovacieho obdobia
nezabúdajte: - dodržiavajte návody na
obsluhu, - dbajte na to, aby vykurovacie
spotrebiče - sporáky, pece a pod. boli
umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch, - neskladujte a nesušte
v blízkosti vykurovacích spotrebičov horľavé materiály; popol z vykurovacích
telies ukladajte do nehorľavých nádob s uzatvárateľným vekom, - dodržiavajte
predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie tuhých, kvapalných
a plynných palív
ZÁVER
Každý z nás si musí uvedomiť, že protipožiarnu bezpečnosť pri vykurovaní
ovplyvňuje svojím konaním, správnymi rozhodnutiami a v neposlednom
rade dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.
Majme na pamäti, že požiar môže v priebehu niekoľkých minút zničiť celý
Váš majetok.
Nezabúdajme, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá
každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu sám a je povinný zabezpečovať
pravidelné čistenie a kontrolu komínov, zabezpečiť odborné preskúšanie
komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením alebo zámenou
palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča
na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po
stavebných úpravách na telese komína.
Čistenie komínov a kontrolu celkového technického stavu odporúča Hasičský
a záchranný zbor ponechať na odborníkov. Pri kontrole je vhodné zamerať
sa na celkové stavebné prevedenie a funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu
materiálu a jeho následnému poškodeniu alebo opotrebeniu.
Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich
domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina
prežili zimné vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.
Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia, a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia.
ÚzO DPO SR Stropkov, Svidník
Michal Holub, predseda PVK ÚzO DPO SR
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Čo premieta Kino Dukla?
ČIERNE VIANOCE
Piatok 13. decembra o 19. hodine
Réžia: Sophia Takal • Hrajú: Imogen Poots, Cary Elwes, Aleyse Shannon,
Lucy Currey, Brittany O'Grady, Lily Donoghue
Úchylný zabijak si vybral vianočné prázdniny ako ideálne obdobie pre vraždenie vysokoškolských študentiek. Avšak emancipačné tendencie nie je možné
zastaviť a tak študentky nemajú chuť uspokojiť sa s rolami bezbranných obetí
a rozhodnú sa vrátiť úder.
USA, horor, triler, slovenské titulky, 98 minút, vstupné: 5 eur
VOLANIE
Sobota 14. decembra o 17. hodine
Trojportrét mníchov o ľudskom premenení.
Réžia: Erik Praus • Scenár: Erik Praus • Hudba:
David Kollar • Producent: Peter Neveďal Filmpark
production, s.r.o, RTVS, FilmWorx Studios s.r.o. •
Hrajú: otec Gabriel, otec Nazarij, otec Vicilentius
a ďalší
Cez portréty troch mníchov zachytáva celovečerný
dokumentárny film Erika Prausa neopakovateľnú
duchovnú atmosféru a mystiku pravoslávneho
kláštora Počájivská lávra, ktorý leží na kopci nad
mestečkom Počájiv v Ternopiľskej oblasti na západe Ukrajiny. Otcovia Gabriel, Vicilentius a Nazari sa
tu zbavili traumatizujúcej minulosti, dosiahli pokoj a
vyrovnanosť a našli zmysel života. Ich príbehy sú
metaforami zduchovnenia a očistenia od ľudských
vášní na pozadí divokej ukrajinskej reality. Pod
tlakom materiálnej biedy a duchovného zúfalstva navštevujú toto pútnické
miesto masy veriacich, aby načerpali nové sily a odpustenie. Film s úctou
pozoruje každodenný život mníchov, ale všíma si aj okázalú nádheru kláštorného prostredia. Cesta viery nie je len výsadou vyvolených. Je otvorená
pre každého, kto pocíti „volanie“.
Slovensko, dokument, 70 minút, vstupné: 3 eurá
LAST CHRISTMAS
Sobota 14. decembra o 19. hodine
Niekedy stačí len veriť
Hrajú: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson, Michelle Yeoh, Patti
LuPone, Ingrid Oliver, Sue Perkins, Lydia Leonard, Rebecca Root, Ritu Arya,
Laura Evelyn, Joe Blakemore • Réžia: Paul Feig • Scenár: Emma Thompson
• Hudba: Theodore Shapiro
Hviezda z filmu Hry o tróny Emilia Clarke žiari, zabáva a dojíma v romantickej
vianočnej komédií Last Christmas. V jej príbehu sa dokonale spája autorský
talent herečky a oscarovej scenáristky Emmy Thompson s nadčasovými
skladbami Georga Michaela.
Keby hľadala Bridget Jonesová
väščiu smoliarku než je ona
sama, s Kate /Emilia Clarke/ by
trafila klinec rovno po hlavičke.
To dievča síce vyzerá ako roztopašný čertík, v skutočnosti však
priťahuje problémy všetkého
druhu – nerozumie si s vlastnou
rodinou, nevyzná sa sama v sebe,
nevie si nájsť normálneho chlapa
a navyše pracuje v obchode s vianočnými dekoráciami. Oblieka si škriatkovský kostým, cinká rolničkou a v hlave sa jej stále točí vianočný hit Georga
Michaela Last Christmas.
A hoci pred rokom pri komplikovanej operácií balansovala na hrane života
a smrti, druhú šancu vôbec nevyužíva tak, ako by sa očakávalo. Okázalo na
všetko kašle a vyberá si v živote vždy tú najjednoduchšiu cestu. Všetko sa
ale zmení, keď spozná záhadného mladíka, ktorý sa jej stále častejšie pletie
nielen do cesty, ale aj do života. A hoci Kate neplánuje nič meniť, pod vplyvom
tohto chlapca a magických svetiel vianočného Londýna, sa aj jej predčasne
zatvrdené srdce začne pomaličky roztápať.
USA, Veľká Británia, romantický, komédia,
slovenské titulky, vstupné: 5 eur
VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU
Nedeľa 15. decembra o 19. hodine
Film o najväčšej legende (česko)slovenskej poetickej scény
- Jozefovi Urbanovi.
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Réžia: Tomáš Magnusek • Hrajú: Roman Pomajbo (Jozef Urban), Martin
Dejdar (Juraj Kuniak), Jan Kanyza (Dušan Daniš), Miroslav Mejzlík (Ľubomír
Feldek), Vašo Patejdl (Vašo Patejdl)
Úsmevno - dramatický príbeh jedného z najväčších slovenských básnikov,
predstaviteľa takzvanej stratenej generácie. Autora libreta k muzikálu Kráľ
Dávid a mnohých známych piesňových textov, ako napríklad Vráť trochu lásky
medzi nás, (Money Factor), Len s ňou (Miro Žbirka), ale hlavne Voda čo ma
drží nad vodou (Elán). Básnika, ktorý bol aj človekom a ktorý bol zároveň aj
svojim vlastným protikladom. Génia, ktorý jednoducho síce nebol schopný
vyrovnávať sa s nástrahami každodennosti, ale už v svojej tridsiatke bol maturitnou
otázkou. Človeka číreho, ako diamant, ale
zároveň niekedy aj takého ostrého.
Film zachytáva obdobie od nástupu na
poetickú scénu, ale hlavne posledných
sedem rokov jeho búrlivého života. Jeho
lásky, nádeje, sklamania, pády a vzostupy a
boj so svojimi vnútornými démonmi. Vrcholí
práve napísaním textu Voda čo ma drží nad
vodou, popisuje autentické okolnosti jeho
vzniku i obrovské nádeje, ktoré doň autor
vkladal. Textu piesne, ktorej sa on už nedožil
a tragicky zahynul pri autohavárii.
Česká republika, Slovensko, hudobný,
dráma,
životopisný, 74 minút, vstupné: 5 eur

Kto daroval krv?
V stredu 4. decembra 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 29 bezpríspevkových darcov:
Martin Močilenko (40), Ján Petraško (8), Martin Očipka (55), Patrik Kačmár
(21), Iveta Pavelčáková (4), Marek Motyka (13), Juraj Piskorik (15), Ľubica
Kseničová (18), Mária Zajarošová (13), Juraj Zajaroš (92), Denis Jaselský
(2), Ivana Piňďarová (prvodarca), Gabriela Džalaj (4), Samuel Sitkanič (3),
Martina Dirbasová (31), Dana Jaroščáková (29), Vladimír Zelizňák (31), Marek
Barila (24), Mikuláš Baka (7), Kamil Hric (19), Adriana Vabnová (prvodarca),
Richard Mendeľ (prvodarca), Filip Fek (4), Radoslav Božik (5), Rastislav
Skirkanič (prvodarca), Jozef Kriško (9), Radovan Bičej (49), Martin Slivka
(25), Ján Slivka (8).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

Navždy nás opustili
Lenka Červeňáková (1938, Stropkov), Peter Cuper (1943, Dubová),
Milan Čepa (1969, Vislava), Vojtech Cina (1951, Vyšný Mirošov),
Mária Mihalcová (1936, Hrabovčík), Demeter Mazurik (1935, Mlynárovce), Juliana Pisanská (1929, Cernina), Michal Zajaroš (1933,
Krišľovce), Michal Suvák (1939, Pstriná), Mária Gdovinová (1951,
Lužany pri Topli), Michal Blanár (1949, Miroľa), Mária Čaklošová
(1950, Stropkov), Mária Barnová (1934, Svidník), Ján Barilla (1944,
Svidník), Pavol Uličný (1945, Medzilaborce), Mária Kačurová (1946,
Bystrá), Paraska Michalková (1941, Vyšná Jedľová), Milan Ferenc
(1956, Vyšný Mirošov), Miroslav Gonos (1954, Breznica), Juraj Cigan
(1931, Lužany pri Topli), Ján Skorohid (1952, Kračúnovce), Helena
Dribňaková (1935, Medzilaborce), Štefan Šivák (1983, Giraltovce),
Michal Sivák (1931, Svidník), František Bosák (1944, Stropkov),
Helena Papuľáková (1932, Čičava), Juraj Marko (1954, Kalnište).
Manželstvo uzavreli
Marek Janov (Stročín) a Veronika Chudíková (Svidník), Ing. Lukáš
Klim (Svidník) a Ing. Katarína Gulová (Svidník).
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VOLEJBAL EXTRALIGA MUŽOV / TJ SLÁVIA SVIDNÍK - TJ SPARTAK MYJAVA 3:0 (16, 11, 17)
Volejbalová Edymax extraliga mužov mala v uplynulú sobotu na
programe tri zápasy 13. kola. Domáce prostredie využili hráči
Svidníka, keď po výbornom výkone vyhrali nad Myjavou 3:0,
zosunuli Spartak z čela tabuľky a dostali sa pred Spartak na
druhú priečku.

v stredu nás čaká televízny zápas v Bardejove proti Prešovu, na ktorý
sa tešíme.“
Tak len zopakujme, že v stredu 11. decembra o 18. hod. hrajú svidnícki
extraligví volejbalisti východniarske derby v bardejovskej športovej hale proti
Prešovu pred televíznymi kamerami RTVS 2 a v sobotu 14. decembra o 18.
hod. na domácej palubovke privítajú volejbalistov zo Zvolena.
(pn, svf)

Na vedúcu pozíciu sa po víťazstve 3:0 nad Zvolenom dostali obhajcovia
titulu z Prievidze. Vedúce trio Prievidza, Svidník a Myjava má zhodnú bilanciu
10 - 3 a 30 bodov, o poradí rozhoduje pomer setov.
Svidník je doma veľmi silný, čo potvrdil aj v uplynulú sobotu. V súboji s
Myjavou dobre útočil, podával aj bránil a nedal hosťom žiadnu šancu. Zverenci trénera Petra Tholta odčinili prehru z Kopaníc a dobre sa naladili pred
stredajším televíznym derby v Bardejove s Prešovom. Svidník zaznamenal
až 12 es, z toho Lukasz Pietrzak 5 a Bogdan Tararenko 4, pridali 12 blokov polovicu (6) si pripísal Tibor Matušovský, ktorý sa stal najužitočnejším hráčom
zápasu (MVP). Svidník vyhral doma šesť zo siedmich duelov.
Zostava Svidníka: Šellong 4, J. Hriňák 2, Tatarenko 10, Matušovský 9,
Pietrzak 12, Fedorenko 12, libero S. Paňko. Tréner: P. Tholt.
Tréner svidníckych extraligových volejbalistov Peter Tholt po zápase povedal:
„Som veľmi rád, že sme to zvládli, naviac teší, že po dobrom výkone.
Podali sme koncentrovaný a dobrý výkon, chalani si určite zaslúžia
pochvalu. Bolo to kolektívne víťazstvo, všetci hrali veľmi dobre. No a

Mladším žiačkam ŠK Komenského Svidník sa darí
Vyzerá to tak, že mladšie žiačky ŠK Komenského Svidník si už zabezpečili
postup do finálovej časti v obidvoch svojich súťažiach, v šestkovom volejbale
mladších žiačok a aj v tom štvorkovom.
Družstvá od začiatku sezóny trápia choroby a zranenia, dievčatá sa na
ihrisku striedajú a zatiaľ ani na jeden zápas nenastúpili v kompletnej zostave.
V nedeľu 1. decembra do Giraltoviec
vycestovalo len 5 volejbalistiek. Napriek
tomu si domov doniesli tri víťazstvá a vo
štvorkovom volejbale mladších žiačok sú
po dvoch kolách bez prehry. Darilo sa im
najmä na podaní a blysli sa aj viacerými
peknými útokmi na sieti.
Výsledky 1.12.2019 v Giraltovciach:
ŠK Komenského Svidník - TJ Sokol Sever
Trebišov 2:0 (16, 12), MVK Stropkov - ŠK
Komenského Svidník 1:2 (-19, 21, -7),
TJ Sokol Giraltovce - ŠK Komenského
Svidník 0:2 (17, 22). Zostava: Rodáková,
Keselicová, Bodáková, Sadivová, Chodelková, trénerka Haľková.
Skoro kompletná zostava sa po prvýkrát
stretla v sobotu 7. decembra na palubovke
ZŠ 8. mája Svidník, ale bohužiaľ, len na
spoločnej fotografii po zápasoch 4. kola.
Znova bez dvoch hráčok základnej zostavy museli nastúpiť aj na záverečne kolo

základnej časti v šestkovom volejbale mladších žiačok. Napriek tomu znovu
dokázali dvakrát vyhrať a podľahli len starším Stropkovčankám, s ktorými
odohrali veľmi pekný prvý set. Siahali aj na výhru, ale nezvládli záver setu, čo
sa následne odrazilo na výkone v tom druhom. Spolu so Stropkovom postúpili
do šesťčlenného finále.
Výsledky 7.12.2019 vo Svidníku: ŠŠK 8.mája Svidník - ŠK Komenského Svidník 0:2 (10, 13), MVK Stropkov - ŠK Komenského Svidník 2:0, VEA Bardejov - ŠK
Komenského Svidník 0:2. Zostava: Gulová, Rodáková, Keselicová, Siváková,
Bodáková, Paligová, Bilá, Klimová, Sadivová, trénerka Haľková.
(gh)

Medziokresná súťaž družstiev
9. kolo v stolnotenisovej lige prinieslo opäť zmenu na čele
tabuľky. V priamom súboji o lídra tabuľky zdolali Staškovce
dosť hladko svidnícke Céčko. Jednoznačné víťazstvo získalo
aj stropkovské Béčko s Radomou. V tomto kole sa viac darilo
domácim družstvám, ktoré dokázali štyrikrát zvíťaziť.
Výsledky 9. kola:
JMC Lužany C GS Vyšný Hrabovec 11:7
B.: Čižmár 4; Michalko, Štekla po 2,5;
R. Tomko 2 - R. Kapa 3,5; Staničar
2,5; V. Medvec 1.
STO Brusnica ŠŠK Centrál Svidník D 18:0
B.: Ľ. Antoš, Bačišin , J. Antoš po 4,5;

Štefanišin 2,5; Fečko 2.
ŠM TJ Staškovce ŠŠK Centrál Svidník C 13:5
B.: Gojdič 4,5; Kočiš 3,5; Martin Maliňak, M. Harvilko po 2,5 - J. Kosár,
Kostelník po 2; Vasiľ 1.
TJ Radoma STMK Stropkov B 3:15
B.: Baran 2; Šafranko 1 - B. Bedruň,

J. Bedruň po 4,5; Polivčak 3,5; Tirer
2,5.
STMK Stropkov C JMC Lužany pri Topli D 12:6
B.: Mulik 4,5; Pašeň 4; Mihok 3; Harmada 0,5 - Rozkoš 2,5; K. Cigán 1,5;
Vavrek, M. Gdovin po 1.
ŠŠK Centrál Svidník B voľno.
TABUĽKA
1. Staškovce 8 8 0 0 109:35 24
2. Centrál C 9 7 1 1 112:50 24
3. Lužany C 8 6 0 2 79:65 20
4. Stropkov B 9 5 0 4 93:69 19
5. Centrál B 8 5 1 2 102:42 19
6. Stropkov C 8 4 0 4 75:69 16

7. Brusnica
8 3 0 5 76: 68 14
8. Radoma
8 3 0 5 59: 85 14
9. Lužany D 8 2 0 6 51: 93 12
10. Hrabovec 8 1 0 7 37:107 10
11. Centrál D 8 0 0 8 17:127 8
10. kolo je na programe v piatok
13.12.2019 o 18. hodine a stretnú
sa v ňom:
JMC Lužany C - TJ Radoma; STO
Brusnica - GS Vyšný Hrabovec; ŠŠK
Centrál Svidník D - JMC Lužany pri
Topli D; STMK Stropkov B - ŠM TJ
Staškovce; ŠŠK Centrál Svidník
B - STMK Stropkov C; ŠŠK Centrál
Svidník C voľno
(ku)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
9. decembra: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
10. decembra: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
11. decembra: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
12. decembra: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
13. decembra: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch SAD)
14. decembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
15. decembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
14. a 15. decembra: MUDr. Štefanovičová - Akad. Pavlova 323 v Stropkove.
Kontakt: 054/749 12 28.
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 9. decembra: 6.30 hod.: * Zuzana, 17.30 hod.: † Peter, Štefan,
Utorok 10. decembra: 6.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: *
Imrich (uzdravenie), 17.30 hod.: † Anna, Ján, Streda: 11. decembra: 6.30 hod.:
* Anna, 17.30 hod.: * Dávid, Matúš, Michal, Anna, Moleben k bl. biskupovi
Vasiľovi Hopkovi, Štvrtok 12. decembra: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok,
12.00 hod.: † Anna, 16.50 hod.: ruženec za závislých, 17.30 hod.: † Jozef,
moleben pred narodením pána, katechéza, požehnávanie kňazmi, Piatok 13.
decembra: sv. muč. Eustratios a spol, 6.30 hod.: † Michal, Helena, 17.30 hod.:
† Jozef, Mária, Ján, Radim, Sobota 14. decembra: 8.00 hod.: † Duše v očistci,
modlitby chvál so spoloč. dvaja - traja v Kristovi, Nedeľa sv. praotcov, HLAS.
2, 15. decembra: 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Za farské spol.,
9.15 hod.: CZŠ sv. Juraja, 10.30 hod.: * Mária CSL., 17.00 hod.: moleben pred
narodením pána, * Zuzana. Eucharistická adorácia je vždy vo štvrtok po sv.
liturgii o 12.00 do nasledujúcej liturgie. Sv. liturgie v nemocnici: 9.12. - 1400
, 11.12. - 14.00 , 16.12. - 14.00, 18.12. - 14.00, Sv. liturgie v domove soc.
služieb: 13.12. - 8:30, 20.12. - 8:30, 22.12. - 8:30 hod.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 9.12.: 17:00 + Michal, Anna, Andrej, Utorok 10.12.: 17:00 Za
zdravie a Božie požehnanie pre Andreja, Streda 11.12.: 17:00 + Juraj, Mária,
Jozef, Anna a ost., Štvrtok 12.12.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre
Jána a Evu, Piatok 13.12.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku
a Gabiku, Sobota 14.12.: 7:00 + Helena a Jozef, Nedeľa 15.12.: 9:00 Za
farnosť; 14:00 Modlitba ružencov.

od 9. 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

NAGAJ, Ondrej - NAGAJOVÁ,
Viera:
Kocúr Žabo s bielou bradou.
Martin,
Vydavateľstvo Matice slovenskej 2019. nestr.
Milí kamaráti, volám sa Žabo.
Viem, pre kocúra je to čudné, vari až
smiešne meno, ale mne ho dal jeden
chlapec. Mal som len tri dni a nevedel
som ešte poriadne chodiť. Len som
skackal a hopkal ako žabka. „Veď
si ty žaba,“ povedal chlapec. Meno
mám napísané aj v pase, lebo aj my
kocúrikovia máme pasy. Ujo doktor,
ktorý ma prezeral, sa veľmi čudoval,
lebo kocúra s takým menom ešte
nikdy nestretol. Napokon sme sa
spriatelili. A veľký kamarát som bol aj s chlapcom, čo mi dal moje smiešne
meno. Bol som u neho veľmi dlhý čas. Veľa som sa naučil, zažili sme spolu
mnoho dobrodružstiev a postvárali vari ešte viac huncútstiev. Prečítajte si,
všetko čo som u nich zažil.

HAŠČAKOVÁ, Barbara
Narodila sa 11. decembra v roku 1979. Je slovenská speváčka, skladateľka,
textárka, tanečníčka, modelka a producentka. Spevu sa venuje od malička a
od šiestich rokov sa učila hrať na klavír. Vo februári 1994 naspievala vokály
v piesni Pár bielych ruží a Anjel skupiny Maduar. Neskôr zo skupiny odišla
spolu s Erikom Arestom a založili skupinu Mc Erik a Barbara, ktorá sa v decembri 1998 definitívne rozpadla. V tomto roku Barbara získala aj ocenenie
Zlatý slávik 1998. Krátko na to odišla do USA a od roku 2000 žije a pôsobí
v Amerike. V roku 2014 dáva speváčka opäť o sebe vedieť aj na slovenskej
hudobnej scéne. Spolu so spevákom Mirom Jarošom naspievala romantický
duet Nepozerám.

MAHFÚD, Nadžíb (11.12.1911 - 30.8.2006)
Egyptský spisovateľ. Priekopník realistického románu v arabskej literatúre.
Čerpal prevažne z prostredia káhirskej maloburžoázie. Vo svojich románoch
zachytáva psychologický vývoj ľudí žijúcich v mestskom prostredí. Napísal
romány Škandál v Káhire, Začiatok a koniec, Putovanie Ibn Fattúmu a iné.
Panoramatický obraz egyptskej spoločnosti v období medzi dvoma vojnami
podáva trilógia Bajna-l-Kasrajn, Kasr aš-šawk a as-Sukkarijja. Všetky tri diely
sú nazvané podľa ulíc v káhirskej štvrti. Mahfúd vydal aj niekoľko zbierok
poviedok. Zaslúžil sa o modernizáciu arabskej literatúry. Je nositeľom Nobelovej ceny za literatúru.

- Prepáčte, prosím,
býva v tomto
dome istý pán Vták?
- Áno. Býva na najvyššom
poschodí a volá sa Slávik.
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Podoby Mikuláša vo svidníckom regióne

Záver uplynuého pracovného týždňa priniesol
tradičnú každoročnú návštevu Mikuláša. Na našich
fotografiách vidíte, že s darčekmi prišiel naozaj všade.
Zavítal do nemocnice, škôl,
škôlok, do Prezidentského
paláca v Bratislave, ale aj
na svidnícku pešiu zónu i k
nám do redakcie. Nielenže
doniesol darčeky, ale rozdával aj dobrú náladu spolu so
svojimi pomocníkmi. (pn)

Mikuláš z Domu sv. Faustíny u nás v redakcii

Mikulášska nálada vďaka tamojším
podnikateľom a predavačkám vládla aj v
Obchodnom dome Profit vo Svidníku

Návštevou Mikuláša sa nám pochválil aj riaditeľ
Základnej školy v Rovnom Slavomír Derco
Na svidnícku pešiu zónu prišiel Mikuláš
na koni a rozdával deťom darčeky

V Prezidentskom paláci spolu s
prezidentkou Zuzanou Čaputovou
Mikulášsky deň strávili aj tieto
učiteľky zo ZŠ v Kružlovej
Aj malých škôlkárov v MŠ na Ul. 8.
mája vo Svidníku potešil Mikuláš

Do nemocnici vo Svidníku prišlo hneď viacero
Mikulášov - napríklad aj motorkári z klubu Tilters

Sladkosti a dobrú náladu rozdával aj
poštársky Mikuláš, za ktorého sa prezliekla jedna zo svidníckych poštárok
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