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Zoznam kandidátov do parlamentu Vieme, ako chcú
z okresu Svidník zmodernizovať
Aj vo Svidníku bude Silvester priestor
pri knižnici
bez ohňostroja!
Aké prekvapenie mesto pripravilo?

Vo Svidníku chcú v roku 2021
postaviť veľké obchodné centrum

Milí čitatelia, v rukách držíte vianočné dvojčíslo našich novín.
Najbližšie vydanie našich novín nájdete na pultoch novinových stánkov
a vašich obľúbených predajní až v novom roku - v utorok 7. januára 2020.
Želáme vám pokojné sviatky a všetko dobré v novom roku 2020!
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Kto každý z okresu Svidník sa chce dostať do parlamentu?
Ministerstvo vnútra minulý týždeň zverejnilo kandidačné listiny
politických subjektov do nadchádzajúcich parlamentných volieb,
ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. februára budúceho roku.
Pre verejnosť sú prístupné na internetovej stránke www.minv.sk. Do budúcoročných parlamentných volieb sa chce zapojiť 25 politických strán, hnutí
a koalícií. Ich počet sa môže ešte znížiť, ak sa niektorá z nich rozhodne
vzdať sa.
Pripomeňme, že politické subjekty museli odovzdať kandidačné listiny do
1. decembra 2019 do polnoci. S kandidátkou odovzdali aj volebnú kauciu 17
000 eur. Vráti sa tým stranám, ktoré dostanú vo voľbách aspoň dve percentá
hlasov.
Parlamentné voľby, ako sme už uviedli, sa budú konať 29. februára 2020.
Oficiálna volebná kampaň sa začala 5. novembra. Politické subjekty môžu na
ňu minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Musia mať
transparentný účet. Kampaň sa končí volebným moratóriom, teda 48 hodín
pred dňom konania sa volieb.
Nuž a tu sú zaregistrované politické strany hnutia a koalície a volebné čísla,
ktoré im boli žrebovaním pridelené: 1 - Slovenská ľudová strana Andreja
Hlinku, 2 - DOBRÁ VOĽBA, 3 - Sloboda a solidarita, 4 - SME RODINA, 5 - Slovenské Hnutie Obrody, 6 - ZA ĽUDÍ, 7 - MÁME TOHO DOSŤ!, 8 - Hlas pravice,
9 - Slovenská národná strana, 10 - Demokratická strana, 11 - OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA
ZDOLA, 12 - Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia, 13 - STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, 14 - 99 % - občiansky
hlas, 15 - Kresťanskodemokratické hnutie, 16 - Slovenská liga, 17 - VLASŤ,
18 - MOST-HÍD, 19 - SMER - sociálna demokracia, 20 - SOLIDARITA - Hnutie
pracujúcej chudoby, 21 - HLAS ĽUDU, 22 - Magyar Közösségi Összefogás
- Maďarská komunitná spolupatričnosť, 23 - Práca slovenského národa, 24 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, 25 - Socialisti.sk.
Na kandidátnych listinách týchto strán, hnutí a koalícií sú aj kandidáti z
okresu Svidník, no niet ich veľa. My sme ich napočítali trinásť, teda konkrétne
tých kandidátov, ktorí majú ako miesto trvalého bydliska uvedené mestá alebo
obce okresu Svidník.
Za stranu DOBRÁ VOĽBA, ktorej šéfuje exminister zdravotníctva a vnútra
Tomáš Drucker, kandiduje s číslom 104 Daniela Vasiľová. 43-ročná Svidníčanka je špeciálnou pedagogičkou.
Za stranu Sloboda a solidarita na čele s predsedom Richardom Sulíkom s
číslom 51 kandiduje 44-ročná právnička Soňa Tchirová, ktorá si uvádza trvalé
bydlisko vo Svidníku, no žije a pôsobí v Bratislave.
Za stranu SME RODINA, ktorú riadi Boris Kollár, s číslom 134 kandiduje
Slavomír Sakalík. 46-ročný Svidníčan si uvádza, že je manažér spoločnosti,
konkrétne však pôsobí ako riaditeľ Územného spolku Slovenského Červeného
kríža vo Svidníku.
Za stranu ZA ĽUDÍ na čele s exprezidentom Andrejom Kiskom kandiduje
s číslom 109 Vladimír Šandala. 55-ročný Svidníčan uvádza, že je kontrolór.

Verejnosť ho však skôr pozná ako bývalého riaditeľa SOU odevného vo Svidníku či ako bývalého prednostu Mestského úradu vo Svidníku, kde pôsobil
osem rokov počas primátorovania Jána Holodňáka. Ten takisto kandiduje,
no za iný politický subjekt.
Za Slovenskú národnú stranu s číslom 55 kandiduje Jaroslav Olejár z Giraltoviec. 51-ročný okresný predseda Slovenskej národnej strany vo Svidníku si
uvádza, že je manažér. Rovnako za Slovenskú národnú stranu kandiduje aj
už spomínaný bývalý primátor Svidníka Ján Holodňák. 56-ročný exprimátor
uvádza, že je živnostník a kandiduje s číslom 71.
Za Demokratickú stranu na čele s predsedníčkou Janou Kiššovou kandiduje
s číslom 99 Vladislav Kačmár zo Stročína. 52-ročný invalidný dôchodca je
známy ako dlhoročný predseda Občianskeho združenia Spojme srdcia pre
zdravie.
Za koalíciu Progresívne
Slovensko a SPOLU - občianska demokracia, ktorú riadia
Michal Truban ako predseda
Progresívneho Slovenska a
Miroslav Beblavý ako predseda SPOLU - občianska
demokracia, s číslom 102
kandiduje Jozef Ľos-Božik
ml. 21-ročný študent vysokej
školy zo Svidníka je okresným
predsedom Progresívneho
Slovenska vo Svidníku.
Za Kresťanskodemokratické
hnutie na čele s predsedom
Alojzom Hlinom kandiduje s
číslom 81 Marcel Tkáč z Lúčky. 47-ročný bývalý kandidát
na poslanca Prešovského samosprávneho kraja za okres
SMER-sociálna demokracia
Svidník je riaditeľom Spojenej
59. Mikuláš Krajkovič, Mgr., MBA,
školy v Prešove. Za Kresťan51 r., poslanec NR SR, Vápeník
skodemokratické hnutie kandiduje aj Natalija Kravčenko
z Hrabovčíka. 45-ročná kandidátka je
stredoškolskou učiteľkou v Gymnázu
DH vo Svidníku.
Za stranu VLASŤ s predsedom Štefanom Harabinom kandiduje s číslom
52 Martin Sičák. 32-ročný bankový
poradca je z Hunkoviec.
Za stranu MOST-HÍD, ktorú ako
predseda riadi Béla Bugár kandiduje
s číslom 18 Michal Goriščák. 34-ročný
Svidníčan je riaditeľom Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.
Zároveň od vlaňajších komunálnych
volieb pôsobí aj ako viceprimátor
mesta Svidník.
Za stranu SMER-sociálna demokracie na čele s predsedom Robertom
Ficom kandiduje s číslom 59 Mikuláš
Krajkovič. 51-ročný súčasný poslanec
Národnej rady SR je z Vápeníka.
(pn)
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DOBRÁ VOĽBA
104. Daniela Vasiľová, Mgr.,
43 r., špeciálna pedagogička,
Svidník

Sloboda a solidarita
51. Soňa Tchirová, JUDr.,
44 r., právnička, Svidník

SME RODINA
134. Slavomír Sakalik,
46 r., manažér spoločnosti,
Svidník

ZA ĽUDÍ
109. Vladimír Šandala, Mgr.,
55 r., kontrolór, Svidník

Slovenská národná strana
55. Jaroslav Olejar, Mgr.,
51 r., manažér, Giraltovce

Slovenská národná strana
71. Ján Holodňák, Ing.,
56 r., živnostník, Svidník

Demokratická strana
99. Vladislav Kačmár, 52 r.,
invalidný dôchodca, Stročín

Koalícia PS a SPOLU - občianska
demokracia,
102. Jozef Ľos-Božik,
21 r., študent, Svidník

Kresťanskodemokratické hnutie
81. Marcel Tkáč, RNDr., 47 r.,
riaditeľ spojenej školy, Lúčka

Kresťanskodemokratické hnutie
85. Natalija Kravčenko, Mgr.,
45 r., učiteľka, Hrabovčík

VLASŤ
52. Martin Sičák, Ing., 32 r.,
bankový poradca, Hunkovce

MOST-HÍD
18. Michal Goriščák, JUDr.
PhDr., PhD., 34 r., riaditeľ
ÚPSVaR, viceprimátor mesta
Svidník, Svidník
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Bude mať Svidník nové obchodné centrum?
Vo Svidníku by malo vyrásť nové
obchodné centrum. Konkrétne na
trávnatej ploche pri kruhovom objazde
na vstupe do mesta od Stropkova po
ľavej strane.
Za pripravovaným projektom obchodného centra
v meste Svidník stoji spoločnosť KLM Real Estate
a.s., ktorá pôsobí na trhu už 15 rokov a zrealizovala 26 projektov, z toho 16 obchodných centier
tohto typu po celom Slovensku. Pracovnú verziu
vizualizácie projektu odprezentoval zástupca
spomínanej spoločnosti Radoslav Čačko aj pred
poslancami Mestského zastupiteľstva
na ich ostatnom zasadnutí v stredu 4.
decembra. „Jednalo by sa o nákupnú
zónu s 8 000 metrami štvorcových predajnej plochy. Malo by v nej byť približne
12 predajní, čo by výrazne rozšírilo
nákupné možnosti obyvateľov Svidníka,
ale aj blízkeho Stropkova.
V obchodnom centre by tiež vzniklo
viac ako 60 pracovných miest,“ informoval poslancov Radoslav Čačko, podľa
ktorej v prípade, že na plánovanom
zasadnutí mestského zastupiteľstva vo
februári 2020 bude schválená možnosť
zmeny a doplnenia územného plánu v
danej lokalite, bude možné dotiahnuť
projekt do finálneho štádia už v priebehu
roku 2021.
(ps)
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Ako sme už minulý týždeň informovali, podnikateľa a prezidenta 1. FK Svidník
vzal sudca svidníckeho Okresného súdu do väzby. „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. 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. V trestnej veci vedenej Okresným súdom
Svidník pre pokračovací zločin subvenčného podvodu bol obžalovaný vzatý
do takzvanej útekovej a preventívnej väzby,“ vysvetlila hovorkyňa Krajského
súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že obžalovaný Jozef Žák proti vzatiu do
väzby podal sťažnosť. O nej má rozhodnúť Krajský súd v Prešove, no minulý
týždeň tak ešte neurobil.
(ps)

Milí čitatelia,
pred nami sú najkrajšie sviatky roka Vianoce. Sviatky pokoja, plné stretnutí
s rodinou i priateľmi. Pre nás v redakcii
je to tiež čas, kedy tak trochu „uberieme
plyn.“ Dvere redakcie sa na chvíľu zatvoria, aby sme mohli počas slávnostných
dní načerpať silu a aby sme vám aj v
nadchádzajúcom roku prinášali aktuálne
a overené informácie.
V mojej mysli sú Vianoce oddávna späté
s vôňou kapustnice a koláčov z kuchárskej dielne babky i mamky. Na to všetko
pozorne dohliadalo oko môjho otca, ktorý
mal vždy situáciu v kuchyni pod kontrolou.
Môj „malý“ brat sa nevedel dočkať, kedy si
rozbalí darčeky pod stromčekom.
Stretli sme sa vždy celá rodina. Objali, pobozkali a vždy to boli chvíle naplnené nostalgiou, ale aj bolesťou za tými, ktorí už nie sú medzi nami. Tak
tomu bude aj tento rok.
Vianoce sú však také, aké si ich urobíme... Sú však o láske a teple domova,
ktorú dávame v týchto chvíľach.
Pre mňa osobne sa počas sviatočného obdobia čas na chvíľu zastaví. Tíško
v duši zbilancujem uplynulý rok. Pri dobrej knihe, poháriku vína a svetielkach
stromčeka nájdem povestný pokoj v duši.
Prajem aj vám, milí čitatelia, aby ste počas vianočného obdobia načerpali
silu. Nikdy nevieme, čo nám osud nadelí a kedy tú silu počas roka budeme
potrebovať pre seba i svojich blízkych. Strážte si to najcennejšie, čo máte
- zdravie.
Katarína Siváková,
šéfredaktorka týždenníka Podduklianske novinky
a poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
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V Nižnom Orlíku vznikne nová ulica s rodinnými domami
Nižný Orlík láka mladých ľudí. Súkromný investor tu začal s
prípravami na výstavbu rodinných domov. Na predaj bude štrnásť parciel úplne novej ulice.
V súčasnosti sa už realizujú terénne úpravy okolia. Ďalšou fázou bude rozdeľovanie parciel. Naňho bude v novom roku nadväzovať výstavba inžinierskych
sietí. Finálnym krokom bude predaj jednotlivých pozemkov. Dobrou správou
je, že v ponuke budú rôzne výmery parciel. Investor myslel na náročných i na
menej náročných užívateľov. Každý pozemok si nájde svojho majiteľa.
Kde presne táto ulica vznikne? Keď
sa pri ceste zo Svidníka zadívate
na krásnu lúku napravo nad stredom obce, pozeráte sa presne. Na
slnečnej stráni, mimo záplavového
územia si budúci majitelia budú môcť
vychutnať výhľad do okolia. Južná
orientácia pozemkov im zabezpečí
dostatok slnka po celý deň.
Rodiny sa majú na čo tešiť. Dočkali
sa ponuky, ktorá je v našom okrese
takpovediac nedostatkovým tovarom.
Okres je už dlhodobo eviduje dopyt
po kvalitných pozemkoch s dobrým
umiestnením. Tých je stále málo.
Prevažnú časť ponuky tvoria staršie
domy na predaj. Každý veľmi dobre
vie, že región dlhodobo zápasí s odli-

vom mladých ľudí. Odchádzajú za štúdiom a za prácou. Tí, ktorí sa rozhodnú
zostať, nemajú mnoho lukratívnych príležitostí na kúpu pozemku. V obciach,
kde túto možnosť ponúknu, získavajú mladú generáciu a perspektívu rozvoja
do budúcna.
V Nižnom Orlíku sa za posledné roky pre zlepšenie života obyvateľov veľa
preinvestovalo. Starostovi Jurajovi Petnému sa podarilo vybudovať chodníky, pribudli nové autobusové zastávky, zvnútra aj zvonka sa zrekonštruoval
kultúrny dom. Novú asfaltovú pokrývku získali niekdajšie poľné cesty okolo
obce. Dnes sú vo veľkej miere využívané na bicyklovanie, kočíkovanie, či
nedeľné prechádzky rodičov s deťmi.
„Kostol, krčma, cintorín,“ hovoria miestni
občania, „Máme tu všetko, čo k správnej
dedine patrí,“ povedal jeden z obyvateľov Nižného Orlíka. „Máme dokonca
aj miestnu raritu,“, prezradil ďalší z
domácich. „Z času na čas k nám zavíta
srnec albín.“ Vidieť ho možno práve v
miestach, kde sa plánuje nová výstavba.
„Budúci obyvatelia sa veru majú na čo
tešiť. Aj pre nás je to paráda, sledovať
ho na svitaní z okna svojho domu,“ dodal ďalší obyvateľ Nižného Orlíka.
Novým projektom individuálnej bytovej
výstavby sa otvárajú dvere rozvoju
obce. A nielen obce. Aj takto svojou
troškou prispeje k udržaniu mladých ľudí
v našom regióne.
(pn)

Silvester bude bez ohňostroja! 900 eur mesto posiela do Prešova
Nedávna tragédia v Prešove, kde v paneláku na Mukačevskej
ulici vybuchol plyn pohlo hádam každým. Mesto Svidník v zastúpení primátorkou Ivančovou podľa vyjadrenia PR manažérky
mesta Svidník Kristíny Tchirovej vyjadrilo podporu obyvateľom
dotknutej bytovky hneď po tragickej udalosti.
„Samotná primátorka sa intenzívne zaujímala o formu pomoci, ktorá by bola
vhodná. Na základe komunikácie so Slovenským Červeným krížom sa mesto
rozhodlo s pomocou počkať do ukončenia prvej vlny hromadnej pomoci, aby
sme pomohli v čase, keď bude pomoc menej intenzívna a o to viac dôležitá.
V súčasnosti sme pristúpili ku dobročinnému darovaniu nákladov na ohňostroj
na účet Prešova, ktorý je určený na pomoc obetiam tragickej udalosti.
Ďalšiu pomoc budeme konzultovať najbližšie dni so Slovenským Červeným

krížom a mestom Prešov,“ informovala Kristína Tchirová, z ktorej slov je jasné,
že tohtoročný Silvester bude aj vo Svidníku bez ohňostroja. „Udalosti spojené
s výbuchom v Prešove nás podnietili k zapojeniu sa do verejnej výzvy a pridali
sme sa k mestám a obciam, ktoré venujú čiastku za ohňostroj na dobročinný
účel - pre Prešovčanov postihnutých tragédiou, v našom prípade je to 900 eur,“
potvrdila zrušenie plánovaného silvestrovského ohňostroja Kristína Tchirová.
„Hlavnou myšlienkou Silvestra 2019 je zvyšovať ekologické vnímanie aj takejto
formy zábavy a znižovať hlučnosť samotnej oslavy Nového roka.
Tento rok sme práve zo spomínaných dôvodov pripravovali laserovú show v
kombinácii s klasickým, ale kratším ohňostrojom. Ohňostroj napokon rušíme a
pozývame Svidníčanov zabaviť so skupinou Alegro od 23:30 hod. a užiť si svetelnú show,“ dodala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. (ps)

Mestskí úradníci vo Svidníku dostali odmeny
Koncoročné odmeny už zamestnanci mesta Svidník dostali.
Stalo sa tak ešte v júni. „Dôvodom vyplatenia odmien v júni bola
zmena legislatívy v podobe odvodových a daňových úľav.
Všetci zamestnávatelia, ktorí využili
možnosť vyplatenia trinástych platov
z dôvodu čerpania letných dovoleniek, boli oslobodení od platenia preddavkov na daň z príjmov a odvodov
zdravotného poistenia do výšky 500
€,“ vysvetlila PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová.
V zmysle kolektívnej zmluvy boli na
svidníckom Mestskom úrade vyplácané odmeny najmenej vo výške 500 € a
najviac vo výške 800 € za podmienky,
že zamestnanec mesta Svidník má
nepretržitý pracovný pomer k 30.
aprílu tohto roka aspoň 24 mesiacov.
„Poskytnutý finančný benefit získalo
približne 80 zamestnancov, medzi

ktorými boli zamestnanci mestského
úradu, mestskej polície a opatrovateľky,“ konštatovala Kristína Tchirová
a podotkla, že vyplatenie odmien nie
je právne nárokovateľné, ale daný
postup vedenie Svidníka považuje za
dôležitý motivačný faktor. „Odmeny
neboli vyplatené primátorke mesta
Svidník, hlavnému kontrolórovi mesta Svidník, prednostovi mestského
úradu vo Svidníku, ktorý sa odmeny
vzdal a zamestnancom, ktorí nespĺňali požiadavku nepretržitého trvania
pracovného pomeru 24 mesiacov,“
uzavrela PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
(ps)
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Takto by mohlo vyzerať sídlisko UTRA po novom
Vizualizácie toho, ako by mohlo po rekonštrukcii vyzerať sídlisko UTRA, sú na svete. V druhý decembrový deň mesto podalo
žiadosť v rámci výzvy na realizáciu vodozádržných opatrení,
ktoré majú nespochybniteľný pozitívny ekologický dopad.
Tvrdí to PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, podľa ktorej sa
projekt vodozádržných opatrení týka sídliska UTRA. Pripomeňme, že podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválili poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 8. neplánovanom zasadnutí 12. novembra.
O jeho zvolanie k problematike financovania obedov v základných školách
požiadala skupina šiestich poslancov na čele s iniciátorkou riešenia danej
problematiky Katarínou Sivákovou. Konanie neplánovaného zasadnutia
využila primátorka a dala poslancom
schváliť podanie spomínanej žiadosti,
keďže sa blížil termín na podanie a
schválenie žiadosti na plánovanom
decembrovom zasadnutí by už bolo
po termíne.
Svidnícky mestský parlament tak
ešte v novembri schválil predloženie

žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Vodozádržné
opatrenia v lokalite Ul. 8. mája - Pešia zóna v rámci 40. výzvy na predkladanie žiadostí. Rovnako poslanecký zbor schválil spracovanie žiadosti na
realizáciu uvedeného projektu a takisto aj výšku maximálneho celkového
spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 10 000
€ bez DPH a zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu.
Poslanca Adriána Labuna pri prerokúvaní tohto bodu zaujímalo, či zberné
nádoby na vodu budú zabudované v zemi a či by sa tá voda následne nedala
použiť na údržbu ihriska, ktoré sa plánuje vybudovať v areáli ZŠ 8. mája. Primátorka Marcela Ivančová vysvetlila, že ide o komplexnejšie riešenie, na ktoré
sa môže maximálne získať 200 tisíc eur. Cieľom tohto projektu podľa nej je

podporiť zachytávanie dažďovej vody
a využívanie na zavlažovanie okolitého
prostredia v lokalite sídliska UTRA.
Ďalším opatrením je vybudovanie polopriepustných spevnených plôch. Celý
priestor v okolí knižnice sa môže stať
obchodno-oddychovou zónou, pričom
v ďalších výzvach sa bude možné
uchádzať o finančné prostriedky na
vybudovanie vodozádržných opatrení
aj v iných lokalitách mesta.
Poslanci však na stole nemali žiadnu
vizualizáciu toho, ako by vlastne celé
sídlisko UTRA mohlo vyzerať. „Tento
priestor by sa mohol zmeniť na malé
námestíčko s kaviarenským a neformálnym posedením, s malými hracími
prvkami pre deti, s pitnou fontánkou, s
novým osvetlením a hlavne s kvalitnou
a krásnou výsadbou (aj so zadržiavaním zrážkovej vody),“ konštatovala
primátorka Marcela Ivančová, no či
mesto s týmto projektom uspeje, je
zatiaľ otázne.
(ps)

Vyššie dane a poplatky
Žiada sa s poľutovaním skonštatovať, že iba piati poslanci Adrián Labun, Pavel Olejár, Peter Pilip, Katarína Siváková a Ján
Vook si uvedomujú svoj sľub, ktorý dali svojim voličom. Iba im
patrí poďakovanie za stanoviská v prospech občanov mesta a
voličov.
Zamysleli sa ostatní poslanci spolu s Mestským úradom na čele s primátorkou
na príjmy dôchodcov a zamestnancov s minimálnymi mzdovými príjmami?
Mnohí z nich zvažujú každý cent pri nákupoch.
Alebo vychádzali len z príjmov pracovníkov MsÚ a zárobkovo činných poslancov aj s príjmami za poslanecký post?
Nebyť občanov - voličov, nedostali by ste sa do poslaneckých kresiel.
Väčšina z vás podporuje aj také návrhy, ktoré sú v rozpore s potrebami
občanov. Odsúhlasili ste stiahnutie kontajnerov. Čo sa stalo? Mesto je plné

odpadov.
Natíska sa otázka:
ktorý z vás, poslancov,
prejednal so svojimi voličmi predmetný návrh?
Len piati.
Vaše rozhodnutia sú
v rozpore so sociálnym

cítením, so sľubmi, ktoré ste dávali svojim voličom.
Stali sa z vás obyčajní pochlebovači administratíve MsÚ. Začnite konečne
logicky myslieť nad následkami svojich rozhodnutí.
Vaši voliči
POZNÁMKA
REDAKCIE: Mená a priezviská autorov sú redakcii známe
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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. Tento týždeň si dočítate v našom
7-týždňovom seriály partizánovi Michalovi Kmiťovi.
Michal Kmiť sa na rodil 16. októbra 1919 v
Dobroslave. Pochádzal z 11-člennej roľníckej rodiny. Už v mladosti medzi rovesníkmi
vynikal veľkou odvahou. V marci 1942
nastúpil na základnú vojenskú službu do
Zvolena, kde sa presadzoval aj prirodzenou
zručnosťou. Po určitom čase sa dostal na
dovolenku a rodičom už vtedy hovoril, že
hoci by mal ísť bojovať na východný front,
do takejto vojny sa nezapojí. So slovenskou
armádou odišiel na východný front, ale 2.
novembra 1942 prešiel k sovietskym partizánom. Odvtedy sa listy posielané domov
vracali naspäť s poznámkou - „zradil slovenskú krv“. V dome jeho rodičov v Dobroslave
vykonali žandári niekoľko denných i nočných domových prehliadok. Skoro dva
roky bojoval v žitomírskej partizánskej divízii menom „Ščors“.
Na spoločné boje s Michalom Kmiťom si sovietsky partizán Bondarčuk zaspomínal v článku novín Práca z 25. 2. 1960. Citujeme: „Raz sa stalo, že sme
zamínovali trať, po ktorej mal prejsť vojenský transport takým spôsobom, že sa
už prakticky odmínovať nedala. Potom sme sa však dozvedeli, že najprv pôjde
vlak s našou mládežou na práce do Nemecka. Čo robiť? Boli sme bezradní.
Michal sa vydal k trati. V spínači pri náloži s nechtom vytiahol tenučký drôtik

bez toho, aby pritom spôsobil výbuch.
Bolo to nebezpečné a nádej, že sa to
podarí, bola sotva 1:100.“ Za tento
hrdinský čin mu bol udelený sovietsky
Rad Červenej hviezdy.
Po skončení vojny sa na oslobodenom území pod Duklou stal
príslušníkom národnej bezpečnosti.
Pomáhal civilnému obyvateľstvu pri
odstraňovaní mín z polí a príbytkov.
Dňa 29. marca 1945 Michal Kmiť so spolubojovníkom Papajlom tragicky
zahynul pred budovou terajšieho Múzea ukrajinskej kultúry. Pri odstraňovaní
bomby došlo k jej výbuchu a dva mladé životy vyhasli. Jeho pozostatky sú
pochované na cintoríne vo Svidníku, kde má skromný pomník. Jedná z ulíc
mesta je pomenovaná jeho menom. Sovietska vláda mu udelila vyznamenanie „Za odvahu“ a partizánsku medailu Vlasteneckej vojny I. stupňa. Bol aj
nositeľom sovietskeho odznaku „Otličnyj saper“. Československá vláda mu
udelila odznak Československý partizán.
Ul. part. Kmiťa je pomenovaná podľa partizána Michala Kmiťa od júla
1974.
Zdroj: J. Rodák:
Pozabudnutí hrdinovia
(vojnové a povojnové príbehy)

Ohliadnutie
sa za Mikulášom
Piatok 6. decembra si mnohí z nás
pripomenuli sviatok Sv. Mikuláša.
Mikuláš je patrónom študentov a
deti a preto snáď najväčšiu radosť z
jeho príchodu majú práve tí najmenší. Mnohí v tento deň berú na seba
podobu Mikuláša, aby obdarovali či
potešili milým slovom svojich blízkych. Na najmenších obyvateľov
mesta Svidník sme pamätali aj my,
motorkári z motoklubu TILTERS vo
Svidníku. Oslovili sme svojich známych a ľudí s dobrým srdcom, aby
spoločne pripravili bohatú mikulášsku
nádielku. Popoludní sme spolu s
anjelom a čertom zavítali medzi malých pacientov na detské oddelenie
Nemocnice vo Svidníku. Po návšteve
v nemocnici sme prišli potešiť aj deti
na námestie vo Svidníku, kde sme
na motorkách urobili sprievod Mikulášovi. Aj touto cestou sa chceme
poďakovať za spoluúčasť sponzorom: DAM -TECH s.r.o, D stav s.r.o,
Metal strih s.r.o, Lumasek Stropkov,
Extratech Svidnik, reštaurácii Družba,
Márii Berežnej, Adriánovi Labunovi a
Martinovi Kováčovi.
František Marko, TILTERS
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Čínsky veľvyslanec Lin Lin, ktorý trikrát navštívil Svidník, sa lúčil
Po piatich rokoch sa so Slovenskom lúčil čínsky veľvyslanec.
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Číny na Slovensku
Lin-Lin počas spomínaného obdobia trikrát navštívil Svidník.
V meste pod Duklou dokonca čínske
veľvyslanectvo zorganizovalo Deň

s čínskou kultúrou, počas ktorého
vlani v Dome kultúry neprezentovali

len kultúru, ale aj jedlá tejto krajiny.
Aj preto veľvyslanec Lin Lin na svoju
rozlúčkovú slávnostnú recepciu
pozval okrem iných aj vtedajšieho
primátora Svidníka Jána Holodňáka,
ale i šéfredaktorku Podduklianskych
noviniek a dnes aj mestskú poslankyňu Katarínu Sivákovú. Pred desiatkami diplomatov z mnohých krajín sveta
pôsobiacimi v Bratislave, politikmi a

ďalšími osobnosťami končiaci veľvyslanec Číny na Slovensku Lin Lin
vyzdvihol práve mesto Svidník a
zdôraznil, že v tomto kraji pod Duklou
si počas svojich troch návštev vždy
cítil mimoriadne dobre. „Na Svidník
budem vždy spomínať a vždy len
v dobrom,“ zdôraznil zo Slovenska
odchádzajúci čínsky veľvyslanec.
(ps)

Čínsky veľvyslanec Lin Lin v rozhovore s
bývalým svidníckym primátorom a aktuálnou
mestskou poslankyňou Katarínou Sivákovou

Na návšteve v poľskom Jaroslawe
V poľskom partnerskom meste Jaroslaw strávila predminulý víkend primátorka
Svidníka Marcela Ivančová a spolu s ňou aj prednosta Mestského úradu vo
Svidníku Miroslav Novák a vedúca Kancelárie primátorky Erika Červená. Ako
nás informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, „mesto Svidník bolo pozvané spolu s ďalšími štyrmi partnerskými mestami na slávnostný
program mesta Jaroslaw. Na počesť tragicky zosnulého primátora mesta Jaroslaw a zakladateľa udeľovania cien mesta sa tento rok organizovalo slávnostné
udeľovanie ceny Osobnosť mesta Jaroslaw,“ vysvetlila Kristína Tchirová s
tým, že pri spomínanej príležitosti bol pre pozvaných hostí pripravený bohatý
program. „Návšteva nášho partnerského mesta bola na reprezentačnej úrovni,“
dodala Kristína Tchirová.
(ps)

Čo vyrokovala primátorka Svidníka v Bratislave?
Hneď dva pracovné dni v Bratislave
strávila minulý týždeň svidnícka primátorka. Podľa slov PR manažérky
mesta Svidník Kristíny Tchirovej
primátorka Marcela Ivančová spolu
prednostom Mestského úradu vo
Svidníku Miroslavom Novákom
absolvovala sériu pracovných rokovaní.
„Služobné cesty si plánujem tak,
aby som mala čas a priestor na viac

stretnutí. Máme za sebou niekoľko
dôležitých a náročných rokovaní.
Rokovanie na Úrade pre verejné
obstarávanie vo veci „Zberný dvor“
z roku 2009 - o otázke pochybenia
pri verejnom obstarávaní a následnej
možnej pokute. Rokovanie na SIEA Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúre, tiež vo veci „Zberný dvor“
z roku 2009 - ide o korekciu 208
000 eur. Rokovanie s firmou Banské

Podduklianske osvetové kino

PARAZIT

18. decembra o 19. hodine
v priestoroch POS

O filme:
Čierna komédia sleduje chudobnú, ale
prefíkanú štvorčlennú rodinu, ktorá sa
rozhodne infiltrovať do bohatej domácnosti
biznismena Parka. Čo sa môže stať, keď
sa stretnú dva odlišné svety? Originálny
dielo majstrovsky pracuje s prvkami thrilleru, drámy ale aj satiry a prináša vtipný
a nepredvídateľný divácky zážitok. Mnohí ho označili za najzábavnejšieho
víťaza festivalu v Cannes od obdobia Pulp Fiction.
Réžia: Džun-ho Pon, žáner: dráma / komédia / thriller, Južná Kórea, 2019,
far., 132 min., MP: 15, vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €

projekty s.r.o. Výsledky tohto rokovania ukazujú, že budeme musieť
celý proces konzultovať s bývalým
vedením - a bývalého primátora Jána
Holodňáka požiadať o vysvetlenie
niektorých postupov a procesov.
Oznámenia na Úrade pre verejné
obstarávanie, ktoré sú novšieho dátumu, prídu na rad čoskoro. Absolvovala som aj rokovanie so zástupcami
SZĽH,“ takto o svojich rokovaniach v
hlavnom meste informovala primátorka Marcela Ivančová a dodala:
„Byť primátorkou znamená prevziať
na seba aj nedoriešené „veci“ z
minulosti. Tu sa opäť potvrdzuje, že
odkladanie riešenia (aj preto, že tieto
riešenia bývajú často nepopulárne
a prinesú aj negatívne ohlasy) nič
nerieši. Staviam sa k týmto výzvam
„CHLAPSKY,“ podotkla primátorka

Marcela Ivančová, no žiadne konkrétne výsledky či závery z jednotlivých rokovaní nezverejnila.
(ps)

Podávame vám pomocnú ruku
Počas sviatkov Narodenia Pána by nemal byť nikto sám, preto
Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku ponúka
osamelým občanom mesta Svidník možnosť stráviť spoločné chvíle
PRI ŠTEDROVEČERNOM STOLE v Dome sv. Jozefa. Kontakt: 0907
40 5632.
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Z 27. ročníka Betlehemského večera
V Dome kultúry vo Svidníku sa 8. decembra uskutočnil vianočný koncert, ktorý už 27. rokov organizuje Okresná organizácia
Rusínskej obrody vo Svidníku.

Podujatie bolo Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín. Poďakovanie patrí spoluorganizátorom Mestu Svidník
a Podduklianskému osvetovému stredisku.
Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku,
hlavný organizátor

POĎAKOVANIE
Končí sa rok 2019. Je čas bilancovania. Aj Slovenský Červený
kríž, územný spolok Svidník bilancuje svoju celoročnú činnosť,
plnenie úloh a hospodárenie.

Na koncerte sa zúčastnili deti z materských škôl na Ul. Generála Svobodu,
Ul. 8. mája a Ul. Ľudovíta Štúra, tanečníci, speváci a muzikanti z Detského
folklórneho súboru Makovička, žiaci ZŠ na ul. Karpatskej, deti z Detského domova vo Svidníku, žiaci ZŠ na Ul. 8. mája, žiaci Spojenej školy, žiaci základnej
školy na ulici Komenského, žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja a žiaci
Základnej umeleckej školy. Celý program sa niesol v Rusínskom jazyku.
Viac ako 200 účinkujúcich koledoval a vinšovalo v materinskom Rusínskom
jazyku.

V obci Ladomirová prezentovali
budúci kuchári svoje zručnosti

inzercia

Akreditovaný vzdelávací program „Kuchár“ organizovala nezisková organizácia Dôstojný život všetkým, n. o., v spolupráci s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny Bardejov.
Vzdelávací program trval od 1.10.2019 do 10.12.2019 a zúčastnilo sa ho
štrnásť uchádzačov o zamestnanie z obcí Ladomirová a Kapišová. Počas
celej realizácie mali účastníci možnosť osvojiť si teoretické poznatky a tiež
praktické zručnosti v oblasti gastronómie, ktoré zároveň aj dokázali na záverečnej skúške.
V deň skúšky to na obecnom úrade v Ladomirovej poriadne rozvoniavalo.
Budúci kuchári si najprv overili svoje teoretické poznatky počas záverečného
testu a následne pripravili pre hodnotiacu komisiu vynikajúce menu, ktoré
pozostávalo zo šiestich chodov. Porota hodnotila pri každom jedle nápad,
originalitu, kombináciu farieb, chuť, celkový vzhľad a postup prípravy pokrmu.
Účastníci kurzu úspešne zvládli záverečnú skúšku a získali osvedčenie o
absolvovaní vzdelávacieho programu Kuchár.
Dôstojný život všetkým, n. o.

Pri plnení úloh Slovenského Červeného kríža, územného spolku, ako sú
odbery krvi, súťaže v poskytovaní prvej pomoci HMZ I. a II. stupňa základných škôl, DPP - Mladých stredných škôl, zdravotných hliadok na verejných
podujatiach, ukážky a školenia prvej pomoci pre verejnosť a organizácie,
práca s dobrovoľníkmi, členmi a mládežou SČK, aktivačné a dobrovoľnícke
služby, sociálna činnosť, humanitárna pomoc, ako aj oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi je potrebná nielen snaha, dobrý vzťah k práci, ale
aj finančné krytie.
Počas roka ho zabezpečujeme zo zdrojov štátneho príspevku Ministerstva
zdravotníctva SR, príspevkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastných zdrojov, príspevkov od sponzorov, FO a PO, a v neposlednom rade aj
dotáciami, ktoré nám poskytli mestá Svidník, Stropkov a Giraltovce.
Touto cestou chceme úprimne poďakovať za celoročnú spoluprácu a získanú
finančnú pomoc poskytnutú vo forme dotácii od mestá Svidník vo výške 500
eur, mesta Stropkov vo výške 300 eur a od mesta Giraltovce vo výške 200
eur, ktoré nám pomohli pri plnení našich úloh a zrealizovaní spomínaných
akcií, hlavne pri realizácii súťaži prvej pomoci a oceňovaní bezpríspevkových
darcov krvi.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník
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Čo premieta Kino Dukla?
STAR WARS: VZOSTUP SKYWALKERA
Piatok 20. decembra o 19. hodine
Nedeľa 22. decembra o 19. hodine

Každá generácia má svoju legendu... Každá sága má svoj koniec. Posledný
príbeh zo vzdialenej galaxie.
Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znova spájajú sily, aby divákov vzali na
výpravnú cestu do ďalekej galaxie vo filme Star Wars: Vzostup Skywalkera.
V strhujúcom závere ságy Skywalker sa zrodia nové legendy a odohrá sa
konečný boj za slobodu.
USA, 155 minút, scifi, akcia, dobrodružný, vstupné: 5 eur

VLASTNÍCI
Sobota 21. decembra o 19. hodine

Komédia pre tých, čo to nezažili. Dráma pre tých, ktorí tým žijú.
Mnohí majitelia bytov to poznajú z vlastnej skúsenosti. Hrdinami filmu Vlastníci sú totiž práve majitelia. Majitelia bytov v staršom činžovom dome, ktorí
sedia na domovej schôdzi a pokúšajú
sa o nemožné. Vyriešiť vo vzájomnej
zhode problémy týkajúce sa správy
ich domu…Sú medzi nimi rojkovia
jednajúci v prospech celku, vypočítaví
prospechári či rafinovaní manipulátori,
ale aj ľudia stratení v pocitoch vlastnej
bezvýznamnosti. A títo všetci sa musia
nakoniec dohodnúť.
Česká republika, Slovensko, komédia, 96 minút, vstupné: 5 eur

TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE
Nedeľa 22. decembra o 15. hodine

Tvorcovia obľúbeného Shreka a postavičiek z Madagaskaru prichádzajú s
novou rozprávkou - Troll: Príbeh o chvoste. Pokojné spolunažívanie v trollskej
dedinke je narušené, keď odporný Grimmer premení trollského kráľa Groma
na kameň a jeho chvost ukryje v temnom lese. Podľa starodávneho proroctva
je jediným trollom, ktorý môže všetko napraviť, jeho syn, princ Trym. Má na
to však len 3 dni! Preto sa spolu s kamarátmi vydá na divokú a nebezpečnú
výpravu, aby zachránil svojho otca, získal jeho chvost späť a navrátil do
kráľovstva pokoj a harmóniu.
Kanada, Nórsko, animovaný, dobrodružný, vstupné: 5 eur

AMUNDSEN
Piatok 27. decembra o 19. hodine

Aby bol prvý, obetoval čokoľvek
Posledný Viging. Muž, ktorý nevedel byť druhý. Aj takto býva označovaný
Roald Amundsen, dobrodruh, ktorý zapĺňal prázdne miesta na mape sveta,
ako prvý dobyl južný pól a dosiahol obidva póly zemegule. Aký ale v skutočnosti bol tento slávny Nór? Celovečerný film Amundsen zachytáva nielen
jeho neuveriteľné výpravy do nepreskúmaných ľadových pustatín či polárne
lety vzducholoďou, ale odhaľuje aj súkromie a kontroverznú osobnosť legendárneho objaviteľa vrátane menej známych skutočností, ako bol jeho vzťah
s bratom alebo milostné aféry. Režisér filmu Espen Sandberg, ktorý natočil
Kon-Tiki a posledných Pirátov z Karibiku, sa nebál ani zobrazenia temnejších
stránok Roalda Amundsena.
Nórsko, Švédsko, dráma, životopisný, vstupné: 5 eur

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Sobota 28. decembra
o 19. hodine

Láska má mnoho podôb, ale nakoniec
si nájde každého.
Réžia: Jakub Kroner • Scenár: Adriana
Kronerová • Kamera: Mário Ondriš •
Hudba:Marián Čekovský • Hrajú: Táňa
Pauhofová, Emília Vášáryová, Gabriela Marcinková, Antónia Lišková, Zuzana Norisová,
Anna Kadeřávková, Karolína Tkáčová, Nina
Petrikovičová, Jiří Bartoška, Ján Koleník,
Tomáš Maštalír, Jakub Prachař, Marek Majeský, Petr Vaněk
Vianočná romantická komédia v réžii Jakuba
Kronera s výnimočným hereckým obsadením, natočená v zimnom prostredí Vysokých
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Tatier. Scenár filmu sa začína pár dní pred Vianocami a končí na Nový rok
a cez množstvo komických, ale i romantických situácií ukazuje, že láska má
veľa podôb, ale nakoniec si každého nájde.
Slovensko, romantický, komédia, 92 minút, vstupné: 5 eur

JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL
Nedeľa 29. decembra
o 15. hodine

Obľúbené herecké kvarteto Dwayne “The
Rock” Johnson, Jack Black, Karen Gillan a
Kevin Hart je späť!
V predvianočnej novinke sa Martha, Bethany
a Fridge vracajú do hry nájsť Spencera po
tom, čo záhadne zmizol. Zisťujú však, že hra
sa zmenila a prežiť vo svete Jumanji bude
omnoho náročnejšie ako predtým. Pretože
Jumanji viac nie je len džungľa, ale aj horúce
púšte či zasnežené pohoria s novými, nebezpečnými nástrahami…
USA, komédia, dobrodružný, 113 minút,
vstupné: 5 eur

Môj príbeh
Nedeľa 29. decembra o 19. hodine

Film inšpirovaný skutočným životným príbehom
Mladá sirota Elizabeth rezignuje na úspešnú kariéru baletky k vôli svojej
osudovej láske. Muž jej srdca má však dvojitú tvár, a tak sa život s ním stane
peklo. Elizabeth musí bojovať o vlastné prežitie. Počas jediného okamžiku
sa z krásnej ženy stane obluda bez tváre a budúcnosti. Počas nekonečnej
liečby prichádza Elizabeth k presvedčeniu že je na konci svojej cesty, že
nemá význam bojovať a najlepšie je sa vzdať. Tento stav podporuje ešte
aj alkoholom. Veľký zásah do bezútešnej situácie je poskytne jej teta, ktorá
donúti Elizabethu k naštartovaniu sa začať opäť plnohodnotne žiť. Všetko sa
obracia na dobré až do chvíle, kedy sa na scéne objavuje opäť jej manžel - a
vtedy musí Elizabeth začať opäť bojovať - so svojim strachom a závislosťou
na svojom manželovi...
Česká republika, romantická dráma, 90 minút, vstupné: 5 eur
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Kto daroval krv?
V stredu 11. decembra 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 28 bezpríspevkových darcov:
Dávid Ušala (17), Miloš Hnat (63), Maroš Červeňák (49), Ján Kokinda (55),
Ján Štefanišin (41), Martin Goc (49), Peter Barila (21), Peter Horbaj (28),
Peter Gula (79), Martin Ragan (26), Peter Vook (10), Peter Sokol (60),
Richard Šimko (16), Anna Ivančová (13), Ivo Hladoník (46), Marián Bilanin
(9), Jaroslav Vasičko (24), Natália Goriščáková (4), Igor Tabiš (52), Bibiana
Jarkovská (prvodarca), Henrich Andrejko (11), Róbert Andrejko (3), Rastislav
Kocak (24), Lenka Bučková (9), Peter Juško (76), Nikola Šlangová (4), Dávid
Kocak (2), Miroslava Vanatová (15).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

NOVOROČNÝ VÝSTUP NA ROHUĽU
Organizátor KST Beskyd Svidník, OZ Nízke Beskydy, obce N. Jedľová, V.
Jedľová, Belejovce, Kapišová, Kružlová, Svidnička organizujú v stredu 1.
januára Novoročný výstup na Rohuľu.
Trasa č.1: Svidník - Hrabníky - letisko - Rohuľa - Vyšná Jedľová - Krížov Svidník, Dĺžka: 16 km, Prevyšenie: 400 m, Zraz: o 9.30 hod. pri Vojenskom
múzeu vo Svidníku.
Trasa č. 2: Hviezdicový výstup na Rohuľu z jednotlivých obcí. Predpokladaný
čas zrazu na Rohuli o 11.30 hod.
Trasa je určená pre peších turistov. V prípade vhodných snehových podmienok aj na bežkách. Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastné nebezpečie!
Informácie: Michal Hajduk, 0905 957 123.

Štefanský výstup na Čiernu horu
Organizátor - KST Beskyd Svidník organizuje vo štvrtok 26. decembra
Štefanský výstup na Čiernu horu. Trasa: Svidník - Prielazok - Hora - Ostrý
vrch - Čierna hora - Svidník, Dĺžka: 12 km, Prevyšenie: 450 m.
Zraz: o 9.30 hod. pri Vojenskom múzeu vo Svidníku.
Trasa je určená pre peších turistov. V prípade vhodných snehových podmienok
aj na bežkách. Každý účastník sa zúčastňuje výstupu na vlastné nebezpečie!
Informácie: Michal Hajduk, 0905 957 123.
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VOLEJBAL EXTRALIGA MUŽOV / TJ SLÁVIA SVIDNÍK - MVK ZVOLEN 3:0 (17, 13, 21)
Svidnícki extraligoví volejbalisti v
uplynulú sobotu na domácej palubovke
zaznamenali štvrté víťazstvo za sebou.
Podľa očakávania zdolali Zvolen 3:0 a
upevnil si pozíciu lídra tabuľky. Zverenci
Petra Tholta majú bilanciu 12-3 a 35
bodov. Minimálne bod získali volejbalisti
Svidníka v 14-tich z 15 zápasov tejto
sezóny. Hráči Slávie mali duel jasne
v rukách, hoci nastúpili aj s niektorými
mladšími hráčmi. Do hry nezasiahol
najviac bodujúci hráč tímu, ukrajinský

smečiar Dmytro Fedorenko. Na jeho
mieste dostal šancu 18-ročný Adam
Repka, ktorý si pripísal 9 bodov a stal sa
najužitočnejším hráčom duelu (MVP).
Zostava Svidníka: J. Hriňák 6, Repka
9, Matušovský 8, Pietrzak 12, Tatarenko
14, Šellong 4, libero S. Paňko (Horňák
0, R. Vitko 0, Cihoň 1). Tréner: Peter
Tholt po domácom zápase so Zvolenom
povedal: „V tomto zápase dostali
priestor aj hráči, ktorí trošku menej
hrávajú. Ukázali sa v dobrom svetle

a nesklamali, čiže splnili sme cieľ,
ktorý sme si dali.“
Už v stredu minulý týždeň pritom
volejbalisti Svidník pred televíznymi
kamerami RTVS v bardejovskej športovej hale zdolali v nervydrásajúcom
východniarskom derby Prešov 3:2. O
víťazstvo sa tuho bojovalo dve a pol
hodiny. Prešov viedol 2:0 na sety, ale
domáci sa spamätali a vyrovnali na 2:2.
Tajbrejk priniesol presne také vyvrcholenie, aké si tento duel zaslúžil. Svidník

viedol v závere 13:10, ale potom prišiel
na servis skvele hrajúci kapitán Prešova
Martin Sopko st. a hostia vyrovnali. V
nervydrásajúcom finiši nevyužili prešovskí volejbalisti dva mečbaly, ale Svidník
premenil svoj piaty a po šťastnom ese
poľského univerzála Lukasza Pietrzaka
vyhral 21:19. Piaty z posledných siedmich duelov medzi týmito súpermi sa
skončil až po päťsetovej bitke.
V sobotu 21. decembra hrajú svidnícki
volejbalisti v Košiciach.
(pn, svf)

Futbalisti SK Svidník víťazom turnaja v Prešove
Minulú sobotu sa v Prešove uskutočnil už 17. ročník halového futbalového
turnaja KOMÉTA - MIX-CUP. Hralo sa v dvoch skupinách. Svidník sa stretol v
skupine hráčov nad 50 rokov spolu s bývalými hráčmi Bardejova, Giraltoviec
a domácej KOMÉTY Prešov.
Výsledky: SK Svidník - Giraltovce 1:1, gól: J. Venglár, na pokutové
kopy 3:2.

II. LIGA
Svidnícki druholigoví stolní tenisti privítali v domácom prostredí ŠKST Vojčice.
Pre obidve družstvá to bolo dôležité stretnutie v boji o prvú šestku v ďalšej
súťaži. Celé stretnutie bolo veľmi napínavé a dramatické až do konca. Ani
jedno družstvo si nevytvorilo väčší náskok a napokon skončilo remízou.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - ŠKST Vojčice 9:9
B.: Magdziak 3,5; Močilenko 2,5; Vodila 2; Gonos 1.
(ku)

V prvom svojom vystúpení hrali obidve mužstvá príliš opatrne, vyčkávali, s
čím vyrokuje ich súper. Svidník išiel do vedenia po vydarenej strele J. Venglára.
Súper vyrovnával po zbytočnom zaváhaní v obrane. Za tohto stavu Svidník
prevzal iniciatívu, vypracoval si gólové príležitosti, ktoré ostali nevyužité. O
víťazovi nakoniec rozhodovali pokutové kopy, na ktoré Svidník vyhral, a to
najmä vďaka výborne chytajúcemu brankárovi J. Bilasovi.
SK Svidník - Bardejov 1:0, gól: J. Olejár
Vo veľmi vyrovnanom stretnutí o víťazstve rozhodla hlavička J. Olejára a
výborná defenzívna hra Svidníka, ktorá nepustila súpera do väčších gólových
príležitostí.
SK Svidník - Prešov 3:1, góly: J. Olejár, M. Paňko a M. Čonka
V poslednom vystúpení Svidníčania mali celý zápas pod svojou kontrolou,
herne prevýšili súpera a zaslúžene zvíťazili.
Konečné poradie: 1. SK Svidník, 2. Bardejov, 3. Giraltovce, 4. KOMÉTA
Prešov. Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený J. Bilas. Zostava SK
Svidník: J. Bilas, Š. Cupák, M. Čonka, J. Drobňák, J. Kačúr, J. Olejár, J.
Venglár, A. Hrico, M. Leľo a M. Paňko.
(šc)

Stolnotenisový oddiel ŠŠK Centrál
Spojená škola Svidník a mesto Svidník organizujú Predsilvestrovský stolnotenisový turnaj O pohár primátorky
mesta Svidník.
Uskutoční sa v sobotu 28. decembra
v telocvični Spojenej školy vo Svidníku. 24. ročník prinesie dve výrazné
zmeny v kategóriách. Keďže tento
turnaj je zaradený do jedného zo
štyroch turnajov o Zemplínsky pohár,
tak na tomto turnaji bude iba jedna
hlavná kategória, ktorej sa môžu zúčastniť všetci hráči. Druhú kategóriu
vytvoria registrovaní hráči pôsobiaci v
medziokresnej súťaži, ale takisto v tej
druhej kategórii sa tohto turnaja môžu
zúčastniť aj neregistrovaní hráči, ktorí
majú trvalý pobyt v okrese Svidník a

Zabojujú o pohár
primátorky
Stropkov. Organizátori veria, že priaznivci stolného tenisu si nenechajú ujsť
tento turnaj, či už ako súťažiaci alebo
diváci, lebo vidieť niektorých stolnotenisových reprezentantov Slovenska
a východoslovenskú stolnotenisovú
špičku na jednom mieste, tak to sa
často nestáva. Bližšie informácie
môžete získať na tel. čísle 0905 977
842 (Miroslav Kurečko). PRIHLÁŠKY:
telefonicky na telefónnom čísle: 0905
347381 (Stanislav Dubec), email:dubecsanislav@stonline.sk resp.
osobne v deň turnaja do 8:00 h v
herni. Štartovné je 7 €, pričom v cene
je zahrnutý guľáš.
(ku)

Medziokresná súťaž družstiev
V uplynulý piatok odohrali stolní tenisti v medziokresnej súťaži
družstiev stretnutia 10. kola.
Výsledky 10. kola:
JMC Lužany C - TJ Radoma 10:8
B.: M. Cigán 3,5; Ľ. Tomko, M. Gdovin
po 2,5; Čižmár 1,5 - Baran, Šafranko
po 3; Hrušč 2.
STO Brusnica GS Vyšný Hrabovec 11:7
B.: Ľ. Antoš 3,5; J. Antoš 3; Čabala
2,5; Fečko 2 - Goč ml. 3,5; V. Medvec
1,5; Staničar, Kapa po 1.

ŠŠK Centrál Svidník D JMC Lužany pri Topli D 8:10
B.: Mikuš 4,5; Sviatko 3,5 - Vavrek
3,5; Sl. Gdovin 2,5; M. Gdovin, Rozkoš po 2.
STMK Stropkov B ŠM TJ Staškovce 7:11
B.: J. Bedruň 3; Polivčak, B. Bedruň
po 2 - M. Harvilko, Gojdič po 3,5;
Kočiš 2,5; Martin Maliňak 1,5.

ŠŠK Centrál Svidník B STMK Stropkov C 14:4
B.: Nemec, Gonos po 4,5; Antoš
3,5; Vasilenko 1,5 - Mulik 2, Pašeň,
Harmada po 1.
TABUĽKA
1. Staškovce
9 9 0 0 120:42 27
2. Centrál C
9 7 1 1 112:50 24
3. Lužany C
9 7 0 2 89:73 23
4. Centrál B
9 6 1 2 116:46 22
5. Stropkov B 10 5 0 5 100:50 20
6. Brusnica
9 4 0 5 87:75 17
7. Stropkov C 9 4 0 5 79:83 17

8. Lužany D 9 3 0 6 61:101 15
9. Radoma
9 3 0 6 67: 95 15
10. Hrabovec 9 1 0 8 44:118 11
11. Centrál D 9 0 0 9 25:137 9
11. kolo je na programe v piatok
20.12.2019 o 18. hodine a stretnú
sa v ňom: ŠM TJ Staškovce - JMC
Lužany C; TJ Radoma - STO Brusnica; GS Vyšný Hrabovec - ŠŠK Centrál Svidník D; JMC Lužany pri Topli
D - ŠŠK Centrál Svidník B; STMK
Stropkov C - ŠŠK Centrál Svidník C;
STMK Stropkov B voľno.
(ku)

Podduklianske novinky

Infoservis

16. december 2019

LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
16. decembra: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
17. decembra: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10)
18. decembra: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
19. decembra: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
20. decembra: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
21. decembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
22. decembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
23. decembra: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
24. decembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
25. decembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
26. decembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
27. decembra: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch SAD)
28. decembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
29.decembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
30. decembra: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
31. decembra: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10)
STOMATOLÓGOVIA:
21. a 22. decembra: MUDr. A. Vateha - Konštantínova 1751 v Stropkove.
Kontakt: 0903 883 455.
24. decembra: MUDr. B. Lišková - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach.
25. decembra: MDDr. M. Mikula - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach.
26. decembra: MUDr. S. Potomová vo Svidníku. Kontakt: 054/752 53 09.
28. a 29. decembra: MUDr. A. Bobáková - Komenského 77/31 vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 30 79.
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.
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o d 16 . d e c e m b r a 2 01 9
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
december 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

GÓRSKA-CZEKAJ, Magdalena a kol.:
365 dní v záhrade. Ilustrovaný poradca.
Žilina, Georg 2019. 323 s.
Záhrada vyžaduje intenzívnu
starostlivosť a celoročný dohľad
- iba tak prinesie veľké zadosťučinenie. Bohato ilustrovaný
poradca 365 dní v záhrade obsahuje informácie tykajúce sa
zakladania a udržiavania vysnívanej záhrady spolu s návrhom
druhov rastlín, ktoré sa v nej
oplatí vysadiť. Bez ohľadu na to,
či sa sústredíme na pestovanie
zeleniny, ovocných stromov a
kríkov alebo kvetov a okrasných
rastlín, v tejto príručke nájdeme
mnoho užitočných rád. Oboznámime sa s odporúčaniami týkajúcimi sa pôdy, záhradnej architektúry či záhradníckeho náradia. Dozvieme sa,
ako v záhrade treba hospodáriť s vodou a ako používať hnojivá. Spoznáme
spôsoby boja proti škodcom a burine. V slovníčku termínov sa nachádza
vysvetlenie najdôležitejších záhradkárskych pojmov.

SPIELBERG, Steven
Jeden z najvýznamnejších režisérov, producentov a scenáristov. Narodil sa
v predvianočnom čase 18. decembra v roku 1946. Keď mal Steven 12 rokov,
začal natáčať krátke filmy. K filmovaniu používal otcovu kameru. Tomuto koníčku úplne prepadol, pretože to bol jediný spôsob, akým mohol využiť svoju
bujnú fantáziu. To sa však nepáčilo jeho otcovi, ktorý z neho chcel mať vedca.
Naopak jeho mama ho v jeho koníčku podporovala. V čase svojho dospievania
skúšal a natáčal svoje vlastné filmy. Prvá skutočná práca prišla v roku 1969,
kedy režíroval pilotný diel hororového seriálu Night Gallery. Režíroval mnohé
významné filmy ako napr.: E.T. - Mimozemšťan, Zóna súmraku, Návrat do
budúcnosti, Schindlerov zoznam, Jurský park, Zachráňte vojaka Ryana.

AUSTENOVÁ, Jane (16.12.1775 - 18.7.1817)
Anglická spisovateľka. Narodila sa v Steventone v rodine vidieckeho duchovného. Už v období romantizmu rozvíjala realistickú metódu. Zobrazovala súkromné osudy vyššej zemianskej spoločnosti a pokojnú izolovanosť
provinciálneho života. Jej hlavné postavy sú zvyčajne inteligentné, morálne
silné hrdinky, ktoré ostro kontrastujú s pochabosťou svojho okolia. Napísala
romány Rozum a cit, Pýcha a predsudok, Mansfieldský park a Emma. Posmrtne vyšli autorke dva romány Northangerské opátstvo a Láska slečny
Elliotovej. Austenovej romány sú spoločenskými komédiami s obmedzeným
počtom postáv, vyznačujú sa uhladenosťou štýlu, vtipnými charakterizáciami.
Hoci bola autorka za svojho života málo uznávaná, značne ovplyvnila anglický
realistický román.

- Za najužitočnejší šport považujem box.
- Vy ste boxer?
- Nie, zubár.
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Farský kostol Svidník: Utorok 24.12.: sv. omša o 21.00 a o 24.00, Streda 25.12.: sv. omša o 8.00, 10.30 a o 18.00, Vianočná akadémia 25.12.
o 15.00, Štvrtok 26.12.: sv. omša o 8.00 a o 10.30, Piatok 27.12.: sv.
omša o 6.30 a o 18.00, Sobota 28.12.: sv. omša o 8.00, o 15.30 sv. omša
v Domove dôchodcov a o 16.30 v nemocnici, Nedeľa 29.12.: sv. omša o
8.00, 10.30 a o 18.00, Pondelok 30.12.: sv. omša o 18.00, Utorok 31.12.:
sv. omša o 17.00, Streda 1.1.: sv. omša o 8.00, 10.30 a o 18.00, Štvrtok
2.1.: sv. omša o 6.30 a o 18.00, Piatok 3.1.: sv. omša o 6.30 a o 18.00,
Sobota 4.1.: sv. omša o 8.00, o 15.30 sv. omša v Domove dôchodcov
a o 16.30 v nemocnici, Nedeľa 5.1.: sv. omša o 8.00, 10.30 a o 18.00,
Pondelok 6.1.: sv. omša o 8.00 a o 10.30.
Viac info na www.svidnik.rimkat.sk
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Bohoslužobný poriadok
na Roždestvo Isusa Christa
Nedeľa 5.1.: 6.00 Utreňa, 7.30 liturgia - prot. Ján Sovič,
10.00 liturgia - prot. Ján Pajkoš, Pondelok 6.1.: 19.00
Navečerije Roždestva Christova, Utorok 7.1.: Roždestvo Christovo - 9.00 liturgia, Streda 8.1.: Sobor
Presvjatoj Bohorodicy - 7.00 liturgia - prot. Ján Pajkoš,
9.00 Utreňa, 9.45 liturgia - prot. Ján Sovič, Štvrtok 9.1.:
sv. Prevom. Archidiakona Štefana - 6.00 liturgia - prot.
Ján Pajkoš, 8.00 Utreňa, 9.00 liturgia - prot. Ján Sovič.
Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má liturgiu
o 10.00 hod. Počas týždňa: pondelok, utorok - 6.00 liturgia
prot. Ján Pajkoš, 17.00 večerňa - slúži prot. Pajkoš, streda,
štvrtok, piatok, sobota - 6.00 liturgia, 17.00 hod. - večerňa - slúži prot. Ján
Sovič. Vo sviatky cez týždeň: 6.00 liturgia - prot. Ján Pajkoš, 8.00 - utreňa,
9.30 liturgia - prot. Ján Sovič.
Poznámka: V prípade pohrebov, sobášov, týždenných, ročných a iných
bohoslužieb sa duchovní vzájomne dohodnú.
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
Pondelok 23.12.: 6.30 + Mária, * Radoslav, Tatiana, Radoslav, Utorok
24.12. - Predvečer narodenia Pána: 8.00 Cárske časy, 14.00 Večiereň s lit.
Bazila Veľkého, 21.00 Veľké povečerie, Streda 25.12. - Narodenie nášho
Pána Ježiša Krista: 7.15 Utiereň, 8.00 * Vratko, Petra slov. lit. s myrovaním,
inzercia
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10.30 * Za farnosť csl. lit. s myrovaním, 17.30 slov. lit. s myrovaním, Štvrtok
26.12. - Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke: 8.00 * Za farnosť, 10.30
* Anna, Michal, Lýdia, Radoslav s rod., 15.30 Vianočné pásmo - koncert,
17.30 * Stano a Stanko s rod., Piatok 27.12. - Voľnica, Sv. prvomučeník
diakon Štefan: 6.30 + Duše v očistci, 17.30 * Andrej, Sobota 28.12.: 8.00
+ Ján, Mária, Helena, + Mária ročná lit. s panychídou, Nedeľa 29.12.: 7.00
Ruženec a 1. Čas, 8.00 * Za farnosť sl., 10.30 * Anna, Mária csl., 17.30 *
Táňa s rod. sl., Sv. liturgie v Domove dôchodcov: 25.12. - 8:30, 26.12. 8:30, 27.12. - 8:30, 29.12. - 8.30. Sv. liturgie v nemocnici: 23.12. - 14:00.
Pondelok 30.12.: 6.30 * Dušan (50 rokov), 17.30 + Vasiľ, Mária, Utorok
31.12.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Darina (poďakovanie),
17.00 Ďakovný akatist, 17.30 * Ďakovná sv. liturgia, 23.30 Adorácia
s požehnaním, Streda 1.1. - Obrezanie nášho Pána: 8.00 * Vivien
s rod., 10.30 * Za farnosť, 17.30 * Zuzana, Štvrtok 2.1.: 6.30
Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Marián, Samuel, Ema, Ján,
16.50 Ruženec za závislých, 17.30 + Demeter, Mária, Ján,
Michal, Anna a ost. z rod., tichá adorácia s požehnaním,
Piatok 3.1.: 6.30 * Paulína, Danka, Dávid, Marta, Ladislav s rodinami, Moleben k Božskému srdcu, 17.30 +
Anna, Michal, Anna, Vladimír, Eucharistická pobožnosť,
Sobota 4.1.: 7.00 Moleben k Bohorodičke, 8.00 + Duše
v očistci, Nedeľa 5.1. - Predvečer Bohozjavenia: 7.00
Ruženec + 1. Čas, 8.00 * Zuzana / * Matúš slov., 10.30 *
Za farnosť csl., 14.00 Veľká večiereň so svätením vody,
21.00 Veľké povečerie.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ
SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 16.12.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie
pre Mikuláša, Darinu a Annu, Utorok 17.12.: 17:00 Za zdravie a Božie
požehnanie pre Vieru, Viliama, Kamila, Moniku s rod., Jána s rod. a
Jozefa, Streda 18.12.: 17:00 + Ján, Štvrtok 19.12.: 7:00 Za zdravie a
Božie požehnanie pre Helenu a Pavla, Piatok 20.12.: 17:00 + členov
arcibratstva sv. ruženca, Sobota 21.12.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu s rod., Nedeľa 22.12.: 9:00 Za farnosť, Pondelok 23.12.:
17:00 + Peter, Utorok 24.12. - Predvečer Narodenia Pána: 12:30
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou; 21:00 Veľké povečerie, Streda
25.12. - Narodenie Pána: 9:00 Za farnosť, Štvrtok 26.12. - Zhromaždenie k Presv. Bohorodičke: 9:00 Za farnosť, Piatok 27.12.: 17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre
rod. Tarabčákovú, Sobota 28.12.:
7:00 + Mária, Ján, Mária, Zuzana,
Katarína, Anna, Nedeľa: 29.12.:
9:00 Za farnosť; 14:00 Modlitba
ružencov, Pondelok 30.12.: 17:00
+ Zoltán, Ľudmila, Mária, Štefan,
Peter, Anna, Utorok 31.12.: 7:00 Na
úmysel darcu, Streda 1.1. - Obrezanie Pána, Začiatok občianskeho
roka: 9:00 Za farnosť, Štvrtok 2.1.:
17:00 Na úmysel darcu, Piatok 3.1.:
17:00 Na úmysel darcu, Sobota
4.1.: 7:00 Na úmysel darcu, Nedeľa
5.1.: 9:00 Za farnosť; 14:00 Modlitba ružencov, Pondelok 6.1. - Sväté
Bohozjavenie - 9:00 Za farnosť; Veľké jordánske svätenie vody, Utorok
7.1.: 17:00 Na úmysel darcu.
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