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Predsedníčkou Okresnej volebnej komisie Jana Mihaličová
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 16. marca od 7.00 do
22.00 hodiny.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na
prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo
volieb konať v sobotu 30. marca od 7.00 do 22.00
hodiny. Uplynulý týždeň sa na pôde Okresného úradu
konalo zasadnutie Okresnej volebnej komisie.
Za predsedníčku Okresnej volebnej komisie bola
vyžrebovaná Jana Mihaličová (Kotleba - Ľudová
strana Naše Slovensko) a za podpredsedníčku Emília
Hermanová (Petičný výbor kandidáta na prezidenta

SR Štefan Harabin).
Ďalšími členmi Okresnej volebnej komisie pre
voľby prezidenta sú Miroslav Brudňák (Petičný výbor
kandidáta na prezidenta SR Mariana Kotlebu), Václav
Dudáš (Sme rodina - Boris Kollár), Bohumil Kačmár
(Petičný výbor kandidáta na prezidenta SR Bohumila
Tauchmannová), Jaroslav Olejar (Slovenská národná
strana), František Pochanič (SMER - sociálna
demokracia), Ján Troščák (Petičný výbor kandidáta
na prezidenta Robert Mistrík), Marek Vanát (MOSTHÍD).
(ks)
Za predsedníčku Okresnej volebnej komisie
bola vyžrebovaná Jana Mihaličová

Základné informácie týkajúce sa volieb prezidenta
PRÁVO VOLIŤ
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
PRÁVO BYŤ VOLENÝ
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej
republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia
slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin,
ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti
na právne úkony.
HLASOVACÍ PREUKAZ
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho
trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého
pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi
vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o
vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku.
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb
prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič
môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu
na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto
požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. Volič môže požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom
konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29.
3. 2019) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne: v listinnej forme tak, aby žiadosť
o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných

dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo
volieb najneskôr 11. 3. 2019),
elektronicky tak: aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr
25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto
účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu
na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú
adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno a
priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého
pobytu (obec, ulica, číslo domu), korešpondenčnú
adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je
odlišná od adresy trvalého pobytu). Prostredníctvom
osoby splnomocnenej žiadateľom: možno požiadať o
vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň
predo dňom konania volieb(t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre
druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno
a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu
trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Obec zašle hlasovací preukaz
voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú
adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací
preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných
rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací
preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a
číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne
osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť
svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej
miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím
preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého
dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.
(minv)
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Šokujúci prípad: V centre Svidníka horeli autá!
Obyvatelia Svidníka v noci z pondelka na utorok uplynulý
týždeň sledovali scénu ako z akčného filmu. Na parkovisku
pri Dome kultúry vo Svidníku šľahali plamene a horeli autá.
Viacerí obyvatelia si kládli otázky, čo sa vlastne v noci v tak
kľudnom meste stalo. Správy o požiari áut sa totiž Svidníkom
šírili raketovou rýchlosťou.

zhoreného auta. Niektorí obyvatelia bytovky stihli svoje autá preparkovať,
keď zbadali plamene.
Doslova v poslednej chvíli. Na veľké parkovisko pri svidníckom Dome kultúry
prišli nielen policajti, ale aj hasiči.
„Jednotka bola povolaná k požiaru motorových vozidiel. Jedno z vozidiel
bolo v značnom štádiu požiaru, druhému horela zadná časť,“ povedal veliteľ
hasičského zásahu Vladimír Lipták. Mladíci sa vraj mali pokúsiť ukradnúť
bielu Fabiu. No keď sa im ju nepodarilo naštartovať a uvedomili si, že v
aute po nich ostali stopy, podpálili ho. „V nočných hodinách došlo k požiaru
osobného motorového vozidla a následne od tohto motorového vozidla došlo
k poškodeniu ďalších troch vozidiel,“ skonštatoval okresný policajný riaditeľ
vo Svidníku Jaroslav Suvák. Dve z áut majú minimálne škody, najhoršie je
na tom Fabia a dvojročné SÚV. Majiteľ staršieho auta počítal škody. „No je to
nejakých 2 500, náradie nejaké som tam mal, no do troch tisíc, no ale toho
pána mi je viac ľúto, čo tam auto možno za 40-tisíc má.“
Dvaja mladíci po podpálení auta odišli, no zakrátko ich policajti zadržali.
K tomu, čo urobili, sa vraj priznali. „Boli obmedzené dve osoby na osobnej
slobode a v súčasnej dobe sú s nimi vykonávané procesné úkony,“ doplnil
Jaroslav Suvák.
Zhorené autá za bieleho dňa pútali pohľady okoloidúcich Svidníčanov.
Poniektorí len neveriacky krútili hlavami. Policajti boli krátko po tomto
incidente na slovo skúpi, informovali iba o tom, že na celom prípade pracujú.

Čo sa vlastne stalo?
Mladíci sa vlámali do auta a presunuli
ho o pár metrov ďalej. Aby zahladili
stopy, podpálili ho. Suma summárum
- škoda za 43-tisíc eur. Zámer dvoch
mladíkov bol však iný, no realita
taká, že vo Svidníku v noci nehorelo
len jedno auto, ale dve. Pohľad na
horiace auto čakal na muža z blízkej
bytovky v centre Svidníka okolo
polnoci. „Zavolali mi v noci, že mi horí
auto na parkovisku. Ja som vyšiel
vonku, no a auto stálo inde, než
som ho zaparkoval,“ povedal v noci
majiteľ zhoreného auta. Jeho staršie
auto však nebolo len preparkované.
Zakrátko sa od policajtov dozvedel,
čo sa stalo. „Dajakí mladíci, že s
ním nabúrali do iného auta, a potom
podpálili,“ doplnil informácie majiteľ

„Pre podozrenie z trestného
činu poškodzovania cudzej
veci hrozí páchateľom v
tomto prípade trest odňatia
slobody na tri až osem rokov,“
dodal Jaroslav Suvák. Na
sklonku uplynulého týždňa
informácie ešte doplnil o
fakt, že mladíkov prepustili
a budú stíhaní na slobode.
„Ja myslím, že aké problémy
si narobili tí mladíci, že to
podpálili, majú dostatočný
trest,“ povedal majiteľ
podpáleného auta.
Podľa našich informácií
študenti pred činom popíjali.
Auto chceli ukradnúť preto,
aby sa presunuli do baru v
inej časti mesta. Definitívny
záver prípadu urobí až súd.
(ps)

Podduklianske novinky

18. február 2019

Spravodajstvo

5

Starosta Príkrej Miroslav Goldir úraduje doma
Ráno vstane a už je v práci. Starosta jednej z najmenších obcí na Slovensku
úraduje vo vlastnej obývačke. Do vlaňajších volieb obecný úrad sídlil v budove,
o ktorej si väčšina miestnych myslela, že je obecná. Nebolo to tak, nový starosta
odmietol platiť nájom a úrad si zriadil doma.
Zo spálne rovno do kancelárie obecného
úradu - takto každé ráno začína úradovať
Miroslav Goldir. Je starostom dedinky Príkra.
Keď ho v novembri zvolili, zistil, že budova,
v ktorej sídli obecný úrad nie je obecná. „To
nebolo nikdy obecné. Dakedy sa platil
nájom za to,“ povedal starosta Príkrej
Miroslav Goldir.
Nájomné vraj nebolo nijako horibilné, no po
voľbách sa to zmenilo. Majiteľ budovy chcel
viac. „Zvýšil nájom, no a pre obec to bolo
podľa mňa dosť veľa ,“ dodal starosta.
Jedna z najmenších obcí na Slovensku
ročne hospodári so siedmymi tisíckami eur.
Požadované ročné nájomné bolo podľa
starostu neúnosné. „Tak okolo tisíc eur,“
ozrejmil Miroslav Goldir.
V novembri volený nový starosta tak inú

možnosť nemal, len presťahovať obecný úrad
do svojho rodinného domu. Takýto prípad,
aby starosta úradoval vo vlastnom dome,
poznáme spred niekoľkých rokov napríklad z
Ondavky pri Bardejove. V tejto obci dnes už
obecný úrad nemajú vôbec, obec dočasne
riadi okresný úrad. Príkrej pri Svidníku takýto
scenár podľa nového starostu nehrozí. Trvalé
bydlisko v Príkrej má momentálne dvanásť ľudí,
no reálne ich tu teraz v zimnom období žije
šesť. No a vďaka tomu, že obecný úrad teraz
sídli v starostovom dome, väčšie pohodlie budú
mať aj členovia volebných komisií, či už počas
prezidentských, alebo eurovolieb.
Doteraz si totiž členovia volebnej komisie
museli v prenajatej budove sami aj kúriť. V
dome starostu ich zohreje teplo z radiátorov.
(ps)

Zo spálne rovno do kancelárie obecného úradu - takto každé
ráno začína úradovať Miroslav Goldir

Tu kedysi sídlil obecný úrad...

Pohraničiari opäť kontrolovali na hranici
Opäť kontrolovali na hraniciach. Poľskí pohraničiari po necelých
dvoch mesiacoch počas uplynulého týždňa znovu kontrolovali
autá a ľudí. 24 hodín denne boli v strehu aj na hraniciach so
Slovenskom, tentoraz pre rokovania o mieri a bezpečnosti na
Blízkom východe.
Rovnaká situácia ako už niekoľkokrát predtým. Rušno bolo aj na hraniciach
s Poľskom. Vodičom kontrolovali dokumenty. Poliaci ubezpečovali, že kontroly
boli náhodné náhodne a neohrozovali plynulosť cestnej premávky. „Chvíľočku
počkať, overíme dokumenty a prinesieme,“ takto
reagovali pohraničiari. „Chcú kontrolovať, nech
kontrolujú. Tak zdržím sa dve - tri minúty, no
čo, nič strašného,“ zhodli sa cestujúci. Uplynulý
týždeň sme na našom najväčšom hraničnom
priechode s Poľskom pri Vyšnom Komárniku
stretli motoristov, ktorých kontroly zaskočili.
„Viete čo, prekvapený som, lebo sme v
Schengene a tu nejaká hraničná kontrola sa
pritrafila,“ povedal jeden z vodičov. Poľsko pritom
od vstupu do Schengenu hraničné kontroly
dočasne obnovilo už viackrát. Napríklad aj počas
európskeho futbalového šampionátu v 2012-tom.
„Kontroly sme dočasne obnovili napríklad aj v roku 2016 počas Svetových dní

mládeže v Krakowe, či počas summitu NATO vo Varšave,“ informovala Piotr
Zakielarz z poľskej Hraničnej stráže.
Naposledy to bolo vlani prelome novembra a decembra pre summit o
klimatických zmenách v Katoviciach. Podľa nášho ministerstva vnútra
rozhodnutie o dočasnej obnove kontrol na vnútornej hranici vyplýva najmä
z posúdenia rizík a vyhodnotenia bezpečnostných hrozieb. „Súvisí to s
ministerským stretnutím o Blízkom východe, ktoré sa tento týždeň koná vo
Varšave,“ informovala poľská Hraničná stráž.
„Aj v Slovenskej republike sa už konali viaceré masové podujatia. V súvislosti
s nimi boli prijímané rozsiahle bezpečnostné
opatrenia, nikdy však neboli vyhodnotené tak,
aby bolo treba pristúpiť k dočasnému obnoveniu
kontrol na vnútorných hraniciach,“ skonštatoval
hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov.
Počas kontrol v lete si poľskí pohraničníci vystačili
s jednoduchým prístreškom, vlani v decembri, keď
kontroly trvali takmer mesiac, mali k dispozícii aj
vyhrievané priestory. Tentoraz si už Poliaci na
hranicu žiadne unimobunky nepriviezli. Vystačili si
akurát so služobnou dodávkou. Dočasné hraničné
kontroly na vnútorných hraniciach Schengenu
Poliaci ukončili o polnoci zo soboty na nedeľu
počas uplynulého víkendu.
(ps)
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Svidnícki mestskí poslanci sa zídu vo štvrtok 21. februára
Na svojom treťom zasadnutí v novom volebnom období sa
vo štvrtok 21. februára zídu poslanci Mestského zastupiteľstva
vo Svidníku. Ich rokovanie zvolala primátorka mesta Marcela
Ivančová a v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy
vo Svidníku sa začne o 9. hodine.
Hlavný kontrolór mesta Ivan Sagan poinformuje o plnení uznesení z predošlých
zasadnutí a zástupca primátorky Michal Goriščák o záveroch z rokovania
Mestskej rady. Poslanci potom budú rokovať o troch návrhoch všeobecne
záväzných nariadení mesta, ktoré predloží poverená vedením Odboru
školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského úradu Erika Červená.
Prvým je návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, druhým bude návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu

detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na
úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na
režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov, nuž a
tretím bude návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení školských
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, o ktorom
sa očakáva hádam najväčšia diskusia poslancov spomedzi všetkých troch
predkladaných návrhov.
Keďže Svidník je stále v rozpočtovom provizóriu, mestskí poslanci sa
budú na svojom štvrtkovom zasadnutí zaoberať aj návrhom viacročného
rozpočtu mesta Svidník na roky 2019 - 2021. Predloží ho poverený vedením
Odboru finančného a správy majetku Mestského úradu vo Svidníku Nikolaj
Vlčinov a svoje stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu predloží hlavný
kontrolór mesta Svidník Ivan Sagan. Už spomínaný Nikolaj Vlčinov predloží
aj návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, návrh
Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Svidník a takisto aj návrh Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník.
Poverená vedením Odboru sociálneho, zdravotného, podnikateľskej činnosti
a obchodu Marta Jacková poslancov
predloží návrh na schválenie prenájmu
nebytového priestoru. Svidnícki
mestskí poslanci sa na štvrtkovom
rokovaní budú zaoberať aj správou o
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Ivana Sagana za rok 2018 a
takisto aj jeho informatívnou správou
o kontrole vybavovania sťažností v
minulom roku.
V programe rokovania Mestského
zastupiteľstva vo Svidníku sú tradične
aj interpelácie poslancov a bod
Rôzne.
(ps)

Zmeny v školských obvodoch
Zmeny v školských obvodoch. Schváliť ich sa chystajú
svidnícki mestskí poslanci na svojom tohtotýždňovom zasadnutí.
Navrhované zmeny súvisia aj so zmenou príslušného zákona,
keď napríklad zákonný zástupca žiaka bude mať právo na úhradu
cestovných nákladov na dopravu žiaka z obce jeho trvalého
bydliska do školy v spoločnom školskom obvode.

Zvýšia poplatky za stravu?
Poplatky rodičov za stravu detí v školách a škôlkach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník by sa mali zvýšiť.
Predpokladá to návrh príslušného Všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým mesto určuje poplatky za stravu.
Doterajšia výška príspevku rodičov za celodennú stravu (desiata, obed,
olovrant) dieťaťa v škôlke bola 1,05 eur, po úprave to bude 1,19 eur, čiže
navýšenie je o 0,14 eur denne, čo mesačne predstavuje navýšenie o 2,80 eur.
V školských jedálňach základných škôl pre stravníkov od 6 do 11 rokov to bolo
doteraz 0,88 eur denne (obed), po úprave to bude 1,01 eur, čiže navýšenie je
o 0,13 eur denne, mesačne navýšenie predstavuje sumu 2,60 eur.

V praxi to teda znamená, že napríklad žiaci z obcí Hrabovčík či Kečkovce
patrili do školského obvodu na ZŠ Ul. karpatská a pritom všetci žiaci navštevujú
ZŠ na Ulici Komenského. Po novom pre uvedených žiakov by mal byť platný
školský obvod ZŠ na Ul. Komenského.
Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia chce mesto riešiť aj situáciu
na Festivalovej ulici vo Svidníku. Mesto Svidník ako zriaďovateľ troch
základných škôl navrhuje rozdeliť obytné bytové domy na Festivalovej ulici
nasledovne: Základná škola na Komenského ulici - bytový
dom na Festivalovej ulici 133, Základná škola na Ulici 8. mája
- bytový dom na Festivalovej ulici 134 a Základná škola na Ulici
karpatskej - bytový dom na Festivalovej ulici 135.
Znamená to, že žiaci zo spomínaných troch bytoviek budú
mať presne stanovené, ktorú základnú školu v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Svidník budú navštevovať podľa toho, v
ktorej z troch bytoviek majú trvalé bydlisko.
O tomto návrhu z dielne mesta sa na rokovaní svidníckych
mestských poslancov očakáva pomerne rozsiahla diskusia.
Štvrtkové rokovanie by však malo dať rozdeleniu detí z
Festivalovej ulice do jednotlivých škôl definitívnu bodku. (ps)
Pre stravníkov ZŠ od 11 do 15 rokov to bolo doteraz 0,95 eur denne (obed), po
úprave to bude 1,16 eur, čiže navýšenie o 0,21 eur denne, mesačne navýšenie
predstavuje sumu 4,20 eur. Dospelí stravníci v školskej jedálni doteraz platili
1,05 eur denne (obed), po úprave to bude 1,19 eur, čiže navýšenie je o
0,14 eur, mesačne navýšenie predstavuje sumu 2,80 eur. Dôchodcovia,
ktorí sú bývalými zamestnancami škôl a školských zariadení doteraz platili
za odobratú stravu 2,35 eur (obed), po úprave to bude 2,60 eur, mesačne
zvýšenie predstavuje sumu 5,00 eur.
Navýšenie je z dôvodu zvýšenia nákladov na nákup potravín na jedno hlavné
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, preto mesto odporúča zvýšenie
stravného v školských jedálňach od februára 2019 do 3. finančného pásma.
Od roku 2012 sa svidnícke školy škôlky nachádzajú v 1. finančnom pásme, čo
na nákup potravín na jedno hlavné jedlo pre stravníka vôbec nepostačuje.
(ps)
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Primátorke chcú zvýšiť kompetencie pri narábaní s rozpočtom a majetkom mesta
Zo súčasných tisíc na 50-tisíc eur. Do takejto sumy chce mesto
Svidník umožniť primátorke Marcele Ivančovej robiť rozpočtové
opatrenia, jednoduchšie povedané zmeny v rozpočte bez schvaľovania v mestskom parlamente.
Vyplýva to z návrhu Zásad rozpočtového hospodárenia mesta
Svidník, ktorý na štvrtkové rokovania
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku predkladá poverený vedením
Odboru finančného a správy majetku
Mestského úradu vo Svidníku Nikolaj
Vlčinov.
Do mája 2015 mal primátor Svidníka
právomoc meniť rozpočet rozpočtovými opatreniami do 100-tisíc eur. Práve
v máji 2015 poslanci vtedajšieho
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
pristúpili k okliešteniu právomocí primátora. Poslanec Pavel Olejár vtedy
predložil dva návrhy uznesení na
schválenie dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Svidník a rovnako dodatku č.
1 Zásad rozpočtového hospodárenia
mesta Svidník. Priamo na zasadnutí
Pavel Olejár svoje návrhy neodôvodnil, poslanci hlasovali o oboch
samostatne, trinástka poslancov
hlasovala za, iba Ján Hirčko (NEKA)
sa hlasovania zdržal a Michal Zozuľák
(SMER-SD) na rokovaní chýbal.
Pavla Olejára sme sa v máji 2015
pýtali, prečo takýto návrh predložil.

„Primátor mesta má podľa štatútu
mesta a ďalších dokumentov svoje
právomoci. Svoje právomoci a
zodpovednosť má aj mestské zastupiteľstvo a týmito zmenami sa
posilnilo postavenie zastupiteľstva
a poslancov mesta. Dôvodom je
nespokojnosť s prácou primátora
mesta,“ zdôraznil Pavel Olejár. Trinásti mestskí poslanci v máji 2015 odklepli jeho návrh, podľa ktorého môže
primátor vykonávať zmeny rozpočtu
rozpočtovými opatreniami do výšky
1 000 € a musí o nich informovať
Mestskú radu a následne písomne
Mestské zastupiteľstvo. Dovtedy však
primátor mohol zmeny v rozpočte
robiť až do výšky 100 000 €, teda
stonásobne viac. Medzi trinástkou
poslancov, ktorí za zníženie sumy 100
000 € na 1 000 € zahlasovala, bola aj
dnešná primátorka Svidníka Marcela
Ivančová. Dnes na stoly mestských
poslancov prichádza návrh, aby
primátorka mesta mohla vykonávať
zmeny rozpočtu rozpočtový opatreniami do výšky 50 000 € namiesto
pre Jána Holodňáka schválených
1 000 €. Rozhodovať budú mestskí

Zrážka pri bývalom Tescu
Hrozivo vyzerajúca dopravná nehoda sa stala v uplynulý piatok predpoludním
na križovatke pri bývalom Tescu. Podľa neoficiálnych informácií to vyzerá
tak, že vodič Škody Fabia jazdil v smere od mesta a chcel odbočiť smerom k
bývalému Tescu, pričom nedal prednosť po hlavnej ceste smerom do mesta
idúcej Škode Octavia combi. Na mieste zasahovali svidnícki hasiči a dve
osádky záchranárov, no našťastie, nikto z
účastníkov tejto hrozivo
vyzerajúcej nehody
neutrpel vážnejšie
zranenia. V jednom z áut, konkrétne v Octavii
combi sa pritom
viezlo
a j

poslanci, či takúto zmenu
schvália alebo nie.
Rovnako budú poslanci
rokovať aj návrhu Zásad
hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Svidník. Do
roku 2015 rozhodoval primátor o nadobúdaní dlhodobého
hmotného a dlhodobého nehmotného majetku do výšky
20 000 € a rozhodoval o
nájme mestského majetku
na dobu určitú do 5 rokov a
od roku 2015 o nadobúdaní
dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
do výšky 1 000 € a o nájme
mestského majetku na dobu
určitú do 1 roka. Takto totiž v
už spomínanom máji 2015 za
vtedajšieho primátora rozhodli mestskí poslanci po návrhu
poslanca Pavla Olejára a za
hlasovala aj dnešná primátorka Marcela Ivančová. Dnes
dostáva poslanecký zbor na
stôl návrh, v ktorom v porovZvýšia mestskí poslanci právomoci prinaní s existujúcimi zásadami
mátorke Marcele Ivančovej pri narábaní s
najpodstatnejšia zmena je
rozpočtom a majetkom mesta?
zvýšenie právomoci primátora rozhodovať o nadobúdaní
primátora, naopak výrazne posilnilo
dlhodobého hmotného a dlhodobého funkciu poslanca a v celku funkciu
nehmotného majetku do výšky 10 poslaneckého zboru. Miska váh s
000 € a o nájme mestského majetku kompetenciami sa teda naklonila viac
na dobu určitú do 5 rokov. „Chceme k poslancom...
mať prehľad o financiách, za ktoré
Teraz to vyzerá tak, že postavenie
zodpovedá mesto a chceme vedieť, primátora, lepšie povedané primátorako sa plní rozpočet,“ odôvodnil v ky sa opäť posilňuje, hoci nie v plnom
máji 2015 Pavel Olejár. V máji 2015 rozsahu než tomu bolo do roku 2015,
sme na margo oklieštenia právmoci ale predsa len. Či sa tak naozaj stane,
vtedajšieho primátora Jána Holod- bude jasné vo štvrtok 21. februára na
ňáka písali, že rozhodnutie poslan- rokovaní Mestského zastupiteľstva vo
cov výrazne oklieštilo právomoci Svidníku.
(ps)

inzercia

malé
dieťa. Príčiny nehody vyšetrujú
svidnícki dopravní
policajti.
(ps)
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Teplákový ples otvorila primátorka s poslankyňou,
uzatváral ho prezidentský kandidát
Nultý ročník teplákového plesu zorganizovala vo svidníckom hoteli Rubín
v uplynulý štvrtok Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými
chorobami vo Svidníku.
Medzi 90 členov a sympatizantov tohto zväzu na úvod zavítala primátorka
mesta Svidník Marcela Ivančová, viceprimátor Michal Goriščák a poslankyňa
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. Po úvodných príhovoroch predsedníčky
svidníckej Základnej organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami
Ireny Prusákovej, okresného predsedu Michala Varcholíka, primátorky a
poslankyne práve dve posledne menované dámy, teda Marcela Ivančová s
Katarínou Sivákovou úderom na gong slávnostne otvorili teplákový ples. Do
tanca plesajúcim symbolicky na Valentína vyhrával hudobník Marek Kizák
a organizátori vďaka štedrým sponzorom nezabudli na bohatú tombolu.
V závere nultého teplákového plesu medzi zabávajúcich sa
zavítal aj sudca Najvyššieho súdu SR, dnes prezidentský
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Teplákový ples úderom na gong otvorili
Marcela Ivančová a Katarína Siváková

Michal Varcholík vyzdvihol a poďakoval za vynikajúcu spoluprácu
s mestom Svidník a rovnako za
podporu od nového vedenia mesta
a poslaneckého zboru

Zatancoval si aj viceprimátor
Michal Goriščák

kandidát Štefan Harabin, ktorého čiperné žienky
poriadne vytancovali a spoločne si i zaspievali.
Organizátori nultého teplákového plesu ďakujú
týmto sponzorom: Marcela Ivančová - primátorka
mesta, Katarína Siváková - poslankyňa MsZ, Emília
Giňovská, ALNA-A, Jaroslav Humeník, Božena
Skirková - Espresso, VERMEX LOKAL, Kozmetické štúdio Natália Grešlíková, Michaela Kováčová
- MUMAX, Kvetinárstvo Marcela Bilasová, Kvety
DECOR - Emília Kseničová, Autoservus Bilas, Ján
Marusin, Ľuba Vooková, Tomáš Matkobiš, Zdenka
Červeňáková, Danka Kurilcová, Marek Špak, Kamil
Petrík, Ján Sabol, Iveta Kočanová, Mária Petríková,
Anton Kekelík - TONI, Renáta Savčáková, Alena
Ličková, Darina Kačmárová, Likér Shop, Jana
Prezidentského kandidáta Štefana
Slivková, Vasiľ Bachuľak, Mária Kostová, Jela
Harabina na parkete poriadne vyzvŕtali a
Zimmermanová, p. Komišáková, Martin Ždiňak,
nezabudli ani na spoločné fotografie
Ján Hirčko, Ján Vook, Čínsky obchod pri Vermexe,
Mária Berežná, Lekáreň UNICUM, Anna Barburská,
BIO potraviny, Monika Kavuľová, Michal Kurilec, TOM ED - Ovocie zelenina,
Notár Miroslav Červeňák, Svetlana Keselicová, Kvetinárstvo Ľuba Oleárová,
Slavomír Petra, Ovocie zelenina Kamenica pri Sabinove a Červenica pri Sabinove.
(pn)

Pri tanci sme zastihli aj krajského a
mestského poslanca Jána Vooka
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10. Medzinárodné bienále Z krosna do Krosna prezentujú vo Svidníku
V roku 2000 sa Múzeum remesiel v Krosne (Poľsko) podujalo
pripraviť 1. ročník Medzinárodného bienále umeleckej ľanovej
tkaniny s príznačným názvom Z krosna do Krosna.
Hlavným cieľom začínajúceho
bienále bola prezentácia súčasnej
nielen poľskej, ale aj zahraničnej tapisérie, konkrétne jej malých foriem,
t.j. textilných diel s rozmermi od 25
do 60 cm. Základnou podmienkou
účasti v súťažnej prezentácii bolo,
aby každá práca zaslaná na výstavu
obsahovala minimálne 75 % prírodného alebo zafarbeného ľanového
materiálu, teda ľanovej priadze, nití
rôznej hrúbky alebo plátna.
Odvtedy uplynulo už 19 rokov a
v minulom roku múzeum v Krosne
usporiadalo 10. jubilejný ročník
bienále. Keďže SNM - Múzeum
ukrajinskej kultúry vo Svidníku ako
prvá z inštitúcií reprízuje pripravenú
výstavu, minulý týždeň, 12. februára, sa vo výstavných priestoroch
svidníckeho múzea uskutočnila
vernisáž spomínaného podujatia.
Slávnostného otvorenia výstavy sa
okrem riaditeľa SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Jaroslava

Džoganíka zúčastnili aj riaditeľka
Múzea remesiel v Krosne Ewa Maňkowska, zástupca primátora mesta
Krosno Bronislav Baran, vedúci odboru kultúry a športu mesta Krosno
Grzegorz Pólchlopek, primátorka
mesta Svidník Marcela Ivančová a
jedna z účastníčok bienále akad.
mal. Anna Boršovská-Nemcová.
Otvorenie výstavy svojim spevom
obohatili žiačky ZUŠ vo Svidníku
Vanesa Siváková a Juliana Vargová v hudobnom sprievode Mariána
Cuprišina.
Do 10. ročníka bienále sa prihlásilo spolu 92 umelcov, z ktorých 87
zaslalo svoje práce do súťaže, 1
umelkyňa sa súťaže nezúčastnila
a 4 výtvarníci, predstavujúci najmladšiu generáciu, prihlásili svoje
práce do súťaže Debut. Súťažnej
prehliadky sa zúčastnili umelci
z 12 krajín: Fínska, Francúzska,
Írska, Japonska, Litvy, Lotyšska,
Nemecka, Slovenska, Švajčiarska,

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová s riaditeľom SNMMUK Jaroslavom Džoganíkom a zástupcom primátora Krosna
Bronislavom Baranom (celkom vpravo) počas otvorenia výstavy

V Jurkovej Voli by mali vládnuť štyri ženy
Nového starostu, lepšie povedané starostku obce Jurkova Voľa
budú vyberať 13. apríla. Rozhodol o tom predseda Národnej
rady SR Andrej Danko, ktorý na tento deň vyhlásil doplňujúce
komunálne voľby.
Nášho regiónu sa to týka práve obce Jurkova Voľa, kde sa vlaňajšie
novembrové voľby nekonali, keďže nikto nekandidoval na starostu a ani na
poslancov Obecného zastupiteľstva.
Termín na podanie kandidátnych listín pre doplňujúce komunálne voľby
uplynul v uplynulý utorok 12. februára o polnoci. Podľa informácií od
dosluhujúceho starostu obce Jurkova Voľa Zdena Fedeša bola v obci podaná
jedna kandidátna listina na starostku obce a tri kandidátne listiny na poslankyne
obecného zastupiteľstva. Na starostku obce Jurkova Voľa kandiduje Iveta
Škrabová a na poslankyne Obecného zastupiteľstva v obci Jurkova Voľa
kandidujú Eva Kotuličová, Jana Kotuličová a Alena Duláková. V Jurkovej Voli
majú zvoliť troch poslancov, resp. tri poslankyne obecného zastupiteľstva, a
tak je takmer isté, že po 13. apríli budú Jurkovu Voľu riadiť štyri ženy.
(ps)

Ukrajiny, Maďarska a Poľska. Najpočetnejšiu skupinu predstavujú

súbor vystavených diel je z pohľadu
uvedených kritérií veľmi rozmanitý

výtvarníci z Poľska a Slovensko
zastupujú dve umelkyne - Anna
Boršovská-Nemcová zo Svidníka a
Halyna Grešlíková z Prešova.
Keďže bienále nie je tematicky,
žánrovo ani technicky obmedzené,

a pestrý. Svidnícku výstavu, ktorá
potrvá do 31. marca a na ktorú vás
všetkých srdečne pozývame, tvorí
86 diel súčasnej textilnej tvorby.
Ladislav Puškár,
SNM-MUK vo Svidníku

Aplikácia Botoxu a Kyseliny Hyalurónovej:
Omladnutie na počkanie!
Premýšľate nad využitím jednej z týchto látok? V Dermatovenerologickom
oddelení sanatórneho typu (DOST) Vám radi poradíme. Aplikácia prebieha
pod vedením skúsenej dermatovenerologičky MUDr. Hany Zelenkovej PhD.,
MBA.
Žiarivou mladou pleťou by sme sa chceli pýšiť pokiaľ možno čo najdlhšie.
Bohužiaľ postupom času
sa z kože stráca elasticita a
pleť neustále vystavovaná
nepriaznivým vplyvom
prostredia, starne. Botox je
najstaršou a najvyužívanejšou
omladzovacou metódou.
Aplikácia je obľúbená nie len
u žien ale aj u mužov.
V malom množstve sa využíva
na odstránenie vrások medzi
obočím, na čele, okolo očí
alebo kútikov úst. Zrejme ste
netušili, ale v zariadení DOST
sa využíva botox aj na liečbu nadmerného potenia v oblasti dlaní, podpazušia
či chodidiel.
Trvanie účinkov botoxu však nie je neobmedzené a spravidla ho po
určitom čase treba aplikovať znovu. Pri zvlášť hlbokých vráskach sa asi po
týždni musí vstreknúť doplňujúca plniaca látka ako kolagén, alebo kyselina
hyalurónová.
Krásne červené našpúlené pery nie sú len zvodné, ale pôsobia zdravo a
mladistvo. Spolu s výplňami vrások a správnou životosprávou sa dá pokoriť
pribúdajúci vek. Aj vy môžete omladnúť vďaka výplňovým materiálom, ktorých
aplikácia je možná u nás v zaradení DOST Svidník. Veď čo je príjemnejšie,
než sa cítiť výnimočne práve vo svojom tele.
Pred aplikáciou výplňového materiálu je však nevyhnutná vstupná konzultácia
v ambulancii lekára. V rámci tohto času je vám náš lekár plne k dispozícii . Za
tento čas si spoločne preberiete Vašu predstavu, prevedie vás jednotlivými
možnosťami aplikácie, ktoré by boli pre vás a vaše požiadavky najvhodnejšie.
Máte možnosť pýtať sa otázky súvisiace s aplikáciou a zbaviť sa tak
akýchkoľvek obáv zo zákroku. (dost@dost.sk, 0911 609 749)
DOST

Podduklianske novinky

18. február 2019

Spravodajstvo

10

Darovaním Vašich 2% z príjmu sa budete
v nemocnici Svidník cítiť komfortnejšie a príjemnejšie
Pripojte sa k iniciatíve vedenia nemocnice Svetu zdravia vo
Svidníku a jej zamestnancov.
Od roku 2014 sme aj vďaka Vašim príspevkom z 2% kompletne vymenili
lavičky, informačný navigačný systém, zrekonštruovali sme podlahy či sociálne
zariadenia, modernizovali operačné sály, či doplnili prístrojové vybavenie.
Našim cieľom je tento krát zakúpiť nový prístroj, tvz. modernú motorovú dlahu
kolenného a bedrového kĺbu pre Fyziatricko-rehabilitačné pracovisko.
Využíva sa k rehabilitácii po operáciách kolena alebo bedra, najmä po
TEP bedrového kĺbu, TEP kolenného kĺbu, plastike ACL kolenného kĺbu,
pooperačných stavov a ochorení kĺbov.
Ak sa rozhodnete darovať Vašich 2% z príjmu nemocnici vo Svidníku:
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení
dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť a vypočítať:
2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech
prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo
dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť

minimálne 3 €.
Vyberte si prijímateľa. Ak sa rozhodnete pre nemocnicu Svidník:
Prijímateľ - Svet zdravia Akadémia, n.o. , Sídlo prijímateľa (nemocnice) MUDr.
Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, IČO prijímateľa 37887343 - tieto údaje zadajte
do tlačivá Vyhlásenie. Tlačivá budú k dispozícii aj u koordinátorky ľudských
zdrojov (budova riaditeľstva) nemocnice Svidník, v čase od 07:30 hod. - 16:00
hod., resp. na recepcii nemocnice, ktorá je otvorená v každý pracovný deň
v čase od 07:00 hod. - 18:00 hod., alebo si ho môžete vytlačiť aj na stránke
www.rozhodni.sk
30.04.2019 - do tohto termínu je potrebné obe tlačivá, teda Potvrdenie o
zaplatení dane a Vyhlásenie doručiť na daňový úrad.
Beáta Matkobišová, Koordinátor internej
dokumentácie a marketingu Svet zdravia, a.s.

WORKSHOP URČENÝ AMATÉRSKYM FILMÁROM
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pripravuje
po skončení krajskej súťaže CINEAMA 2019 vo Svidníku pre
amatérskych filmárov workshop, ktorý sa uskutoční 12. do 14.
apríla.
Konať sa bude Roztokoch. Jeho súčasťou bude teoretická a praktická výroba
animovaného a krátkeho filmu, pod vedením skúsených lektorov. Účastníci
budú počas týchto dní aktívne pracovať na výrobe animovaných a krátkych
filmov, preto podmienkou účasti je vybavenie kamerou a príslušenstvom,
NB, strihacím programom. Organizátor podujatia zabezpečí ubytovanie a
celodennú stravu.
V prílohe Vám zasielame prihlášku, ktorú nám zašlite späť do 28. marca
2019 na mailovú adresu pos-zuc3@svitel.sk
Prosím o dodržanie termínu, nakoľko sa jedná o rezerváciu zariadenia a počet
účastníkov je obmedzený. Organizátor si vyhradzuje právo výberu účastníkov
workshopu. Bližšie informácie o organizačnom zabezpečení podujatia zašleme
vybratým účastníkom. Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Kontakt: Katarína Grúsová 054/752 10 68, 0910 327 852.

4. ročník lyžiarskych pretekov v obrovskom slalome
Centrum voľného času vo Svidníku v spolupráci so SKI Šarbov
usporiadalo v sobotu 9. februára 4. ročník lyžiarskych pretekov
v obrovskom slalome.
Hlavným rozhodcom bol aj tento rok Ján Kiza. Súťažilo sa v niekoľkých
kategóriách podľa veku a pohlavia detí. Tento rok bolo registrovaných 49
pretekárov z okresov Svidník, Stropkov a Prešov. Víťazi si odniesli medaily
a diplomy.
Výsledky: Kategória žiačky ZŠ I. stupeň: 1. Tamara Gibejová (Svidník), 2.

Darina Klemová (Fijaš), 3. Nelly Bariliková (Svidník), Kategória žiaci ZŠ I.
stupeň: 1. Marko Paliga (Svidník), 2. Norbert Vendeľ (Breznica), 3. Peter Polák
(Stropkov), Kategória žiačky ZŠ ll. stupeň: E. Sarah Chodelková (Svidník), 2.
Karin Pirščová (Svidník), 3. Ella Keselicová (Nižný Orlík), Kategória žiaci ZŠ
ll. stupeň: 1. Damián Matkobiš (Radoma), 2. Goran Pajkoš (Svidník), 3. Jakub
Zozuľak (Svidník), Kategória študentky SŠ: 1. Timea Marusinová (Svidník), 2.
Andrea Tokarová (Svidník), 3. Simona Krifková (Svidník), Kategória študenti
SŠ: 1. Pavol Tokár (Svidník).
(cvč)
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Kto daroval krv?
V stredu 13. februára 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice v rámci Valentínskej kvapky krvi darovať krv 31
bezpríspevkových darcov:
Marek Pytliak (12), Pavol Burda (31), František Gajdoš (40), Ján Vageľ
(34), Štefan Šafranko (5), Milan Michalko (5), Vladimír Marusin (5), Slavomír
Prokopovič (13), Michal Marčišin (39), Rudolf Nemec (13), Jaroslav Kurilla
(21), Daniel Lastivka (prvodarca), Peter Kopča (56), Valér Simko (19), Jozef
Rozdilský (10), Ľubomír Vorobeľ (10), Marián Ilčisko (2), Jana Korbová (7),
Valéria Kimáková (53), Jozef Kimák (65), Miroslav Ivančo (27), Štefánia Kutná
(3), Miroslava Vanatová (13), Martin Doruľa (26), Šimon Jancura (2), Sebastián
Cuprišin (4), Samuel Zasada (2), Miroslav Madzin (56), Imrich Kaplan (2),
Marek Baka (prvodarca), Miroslava Bogdanová (2).
V Giraltovciach 15. februára darovalo krv 34 bezpríspevkových darcov:
Štefan Galík (3), Anna Galíková (10), Stanislav Macák (29), Pavol Tchurik

(10), Marián Čubirka (10), Peter Kračinovský (5), Mikuláš Maťaš (3), Daniela
Maťašová (8), Brian Mikuláš Maťaš (4), Filip Tchurik (6), Samuel Cibuľka (4),
Rudolf Dvorský (2), Slávka Vajdová (7), Alena Dzubajová (3), Martin Dužda
(4), Jessica Juhasová (2), Štefan Sabolčík (13), Jakub Labuda (3), Andrea
Sabolová (6), Katarína Hliboká (5), Andrej Franko (5), Šimon Žatkovič (2),
Larisa Dikyová (5), Marta Mašlejová (prvodarca), Alena Zajacová (prvodarca),
Mária Kopčaková (prvodarca), Janette Bučková (prvodarca), Stanislav
Šimko (prvodarca), Veronika Havrilová (prvodarca), Alexandra Mašlejová
(prvodarca), Lucia Tchuriková (prvodarca), Matúš Bandžak (prvodarca), Ján
Foltin (prvodarca), Štefánia Partilová (prvodarca).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

Podduklianske novinky

18. február 2019

ČO PREMIETA KINO DUKLA?
ALITA: BOJOVÝ ANJEL
Piatok 22. februára o 19. hodine
Nedeľa 24. februára o 19. hodine
Alita je normálne dievča s robotickým telom, predurčená k veľkým veciam.
Len o tom zatiaľ nevie.
Réžia: Robert Rodriguez • Hrajú:
Rosa Salazar, Jennifer Connelly,
Christoph Waltz, Michelle Rodriguez,
Mahershala Ali, Jackie Earle Haley,
Eiza González, Keean Johnson, Ed
Skrein, Lana Condor, Leonard Wu,
Marko Zaror, Elle LaMont, Jorge A.
Jimenez, Sam Medina, Billy Blair, Liz
Tabish, Alex Livinalli, Gary Teague, Casper Van Dien, Jorge Lendeborg Jr.
Alita je stvorenie z čias temna a beznádeje. Pri pátraní po nepoužívaných
častiach kyborgov ju nájde doktor Ido. Alita si nespomína kto je, ani odkiaľ
prišla. Ale doktor Ido presne vie, s kým má tú česť. Alita je bojový anjel,
ktorý dokáže svetu pomôcť prerušiť éru smrti a deštrukcie, ktorú tu začal
Tiphares.
MP 12, USA, slovenský dabing, 115 minút, vstupné: 5 eur

MRAZIVÁ POMSTA
Sobota 23. februára o 19. hodine
POMSTA CHUTÍ NAJLEPŠIE ĽADOVO VYCHLADENÁ
Réžia: Hans Petter
Moland • Hrajú: Liam
Neeson, Emmy Rossum,
Tom Bateman, William
Forsythe, Laura Dern, Julia
Jones, Raoul Max Trujillo,
Domenick Lombardozzi,
Aleks Paunovic, Elysia
Rotaru, John Doman, Emily
Maddison, Victor Zinck
Jr., Ben Hollingsworth,
Nathaniel Arcand, Arnold Pinnock, Loretta Walsh, Bradley Stryker, Elizabeth
Thai, Jim Shield, Tom Jackson
Liam Neeson (Nels) sa vám tentokrát predstaví ako akčný hrdina v thrilleri
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Mrazivá pomsta. Niekto zavraždí jeho syna a všetky stopy vedú k obchodníkom
s drogami. Podarí sa mu pomstiť smrť jeho syna? Ako to dopadne sa dozviete
už vo februári.
MP 12, USA, české titulky, 118 minút, vstupné: 5 eur

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3
Nedeľa 24. februára o 15. hodine
Mladý Viking Štikút a drak Bezzubka sa vracajú v pokračovaní úspešnej
dobrodružnej animovanej série
Réžia: Dean DeBlois • Hrajú: Jay Baruchel, Kristen Wiig, T.J. Miller, Gerard
Butler, Jonah Hill, Cate Blanchett, Djimon Hounsou, Christopher MintzPlasse, America Ferrera, Craig
Ferguson
Ostrov Blp je dračí raj obývaný
Vikingami, alebo vikingský raj
obývaný drakmi, ako sa to vezme.
Bývalí odvekí nepriatelia tu žijú
v závideniahodnej harmónii.
Vládne im mladý náčelník Štikút,
ktorý miluje lietanie s okrídleným
parťákom Bezzubkou. A miluje
aj svoju kamarátku Astrid, len jej
to ešte nestačil naplno povedať.
Paradoxne práve láska sa stane predzvesťou mrakov, ktoré sa nad Blpem
začnú sťahovať. Štikút je v tom nevinne, môže za to rozkošná biela dračica,
ktorá doslova omráči Bezzubku, ktorá sa pod jej vplyvom premení z obávaného
Nočného draka na neistého puberťáka. Možno aj preto včas vo vzduchu
neucíti nebezpečenstvo pre všetkých drakov, ktoré sa k brehom ostrova blíži.
V snahe nájsť pre ne nové útočisko sa Štikút a Astrid vydávajú pátrať po mýtmi
ospevovanom Skrytom svete, v ktorom by sa všetci draci mohli pred touto
hrozbou ukryť. Nájdu ho? A nájdu ho včas?
Podle producentky filmu Bonnie Arnold spočíva úspech ságy v tom, že
rozpráva o veciach, ktoré sú každému z nás blízke, aj keď sa to na prvý pohľad
nemusí zdať. „Natočili sme univerzálny príbeh o priateľstve dospievajúceho
chlapca a jeho maznáčika. Štikútovimi očami vidíme, ako silné puto je možné
medzi dvoma rôznorodými bytosťami vytvoriť. Toto predsa prežívame všetci, aj
keď pritom nelietame v tak vizuálne podmanivom svete,“ hovorí producentka.
Tento svet už potretí krát vytvoril režisér Dean DeBlois, čo je kontinuita u
animovaných sérií pomerne výnimočná a zároveň záruka, že sa s filmom Ako
si vycvičiť draka 3 vrátime presne na miesta, ktoré máme tak radi.
MP, USA, slovenský dabing, 104 minút, vstupné: 5 eur

Regionálne kolo postupovej súťaže CINEAMA
CINEAMA je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej
tvorby, ktorá sa koná od roku 1995 a nadviazala na súťaže a prehliadky,
ktoré sa pod rôznymi názvami konali od roku 1960 (Celoslovenská prehliadka
amatérskych filmov, Celoslovenská súťaž amatérskeho filmu, Celoslovenská
súťažná prehliadka amatérskych filmov a videoprogramov a Celoštátna tvorivá
súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby).
Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom,
mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých
žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film,
experiment, videoklip, minútový film. CINEAMA napomáha rozvíjať nadanie,
umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické zručnosti v oblasti amatérskej
filmovej tvorby. Vytvára priestor pre umelecké stvárnenie skutočnosti, pre
autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov filmových diel.
Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí
nesúťažnú kolekciu prezentovanú na českej národnej súťaži Český videosalon
a kolekciu na svetovú súťaž amatérskych filmov UNICA. Regionálne kolo
postupovej súťaže CINEAMA 2019 sa uskutoční v priestoroch POS vo Svidníku
dňa 22. marca 2019 o 16.30 hod.
Do súťaže sa môžu prihlásiť autori aj kolektívy, svoje práce môžu prihlásiť
v týchto vekových a žánrových kategóriách:
I. veková skupina: autori do 16 rokov: a. kategória: animovaný film,
b. kategória: hraný film, c. kategória: reportáž, dokument, d. kategória:
experiment a videoklip; II. veková skupina: autori do 21 rokov: a. kategória:
animovaný film, b. kategória: hraný film, c. kategória: reportáž, dokument, d.
kategória: experiment a videoklip; III. veková skupina: autori nad 21 rokov:

a. kategória: animovaný film, b. kategória: hraný film, c. kategória: reportáž,
d. kategória: dokument, e. kategória: experiment, f. kategória: videoklip, g.
kategória: minútový film, h. kategória: zvučka pre súťaž CINEAMA (zároveň
pre UNICA - slovenskú kolekciu).
Termín uzávierky pre zaslanie súťažných filmov je 12.3.2019!
Do súťaže sa môžete prihlásiť pomocou online prihlásenia na stránke http://
www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama/ pod položkou Chcem sa prihlásiť,
alebo pomocou prihlášky. Návod na online prihlásenie, ako aj prihláška sú v
prílohe tejto správy.
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Z volejbalového turnaja o pohár primátorky mesta Svidník

Otvárací ceremoniál sa niesol vo valentínskom duchu. Za prítomnosti riaditeľky
školy Heleny Lacovej a riaditeľa CVČ Jozefa Dirgu turnaj otvorila primátorka
mesta Marcela Ivančová. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev starších žiačok
základných škôl z Prešova, Vranova, Bardejova, Giraltoviec, Stropkova, Svidníka a z Poľskej republiky, ktoré v dvoch telocvičniach odohrali 6 zápasov v
základnej skupine. Neskôr prví dvaja zo skupín pokračovali vo finálovej skupine
na I. ZŠ a tretí a štvrtí zo skupiny hrali o umiestnenie v telocvični SŠI. Odohrali
semifinálové zápasy na kríž a víťazi sa streli vo finále a porazení v súboji o
3. miesto. A práve v semifinálovom zápase s družstvom Vranova naše hráčky
podali zatiaľ svoj najlepší výkon tejto sezóny a postúpili do finále, no na lídra
súťaže starších žiačok MOV, Stropkov A, už im nezostalo síl a vo finále prehrali.
Rovnako veľmi pekný zápas odohrali Vranovčanky aj s družstvom Stropkova
B ešte v základnej skupine. Celkovo sa odohralo 20 zápasov. O vyrovnanom
turnaji svedčí aj fakt, že z ôsmich semifinálových a finálových zápasov, sa v
šiestich rozhodlo až v „tajbrejku.“
V závere turnaja boli vyhodnotené
najlepšie hráčky turnaja. Najlepšou
smečiarkou sa stala Laura Safková
- Svidník, nahrávačkou Lívia Marchevská - Svidník, blokárkou Soňa
Vasičková - Stropkov A, libero Sofia
Kočišová - Stropkov B a najvšestrannejšou hráčkou Katarína Bognárová
- Vranov nad Topľou. Zároveň boli
vyhodnotené aj najlepšie hráčky jednotlivých družstiev, tou našou sa stala
Miriama Hudačinová. Družstvá na
prvých troch miestach si odniesli pohár,
diplom a medaile, ostatní sladkú valen-

tínsku odmenu a diplom.
Konečné poradie: 1. ZŠ Mlynská Stropkov A,
2. ZŠ Komenského Svidník, 3. MŠK Vranov, 4. ZŠ
Mlynská Stropkov B, 5. VK Prešov, 6. VEA Bardejov, 7. Sokol Giraltovce, 8. Piwniczna Zdroj.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí pomohli túto vydarenú akciu zorganizovať.
Naše poďakovanie patrí: Mestu Svidník, Centru
voľného času Svidník, Základnej škole Komenského Svidník a jej Združeniu rodičov a priateľov školy,
SŠI Svidník, ŠK Komenského Svidník a skvelým
pánom Jánovi Hirčkovi, Kamilovi Beňkovi, Jánovi
Krajňákovi, Jánovi Nogovi, Martinovi Štefanišinovi. Takisto všetkým mladým volejbalistkám 6. a
7. ročníka, ktoré boli zapisovateľky, asistentky a
hostesky. A v neposlednom rade všetkým zberačom a darcom húb, z ktorých naše kuchárky uvarili
vynikajúcu mačanku.
Gabriela Haľková

inzercia

V uplynulý štvrtok 14. februára sa v telocvični ZŠ Komenského
Svidník stretli účastníci každoročného volejbalového turnaja o
pohár primátora, tentoraz primátorky, mesta Svidník.
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Svidníčania na Slovenský pohár nedosiahli
Volejbalisti VK MIRAD PU
Prešov a VK KDS Šport Košice
bojovali v uplynulú nedeľu večer o zisk Slovenského pohára
vo volejbale mužov. Finálový
turnaj v Humennom vyvrcholil
po uzávierke tohto vydania
našich novín.
Prešovčania sa do finále dostali po
semifinálovom víťazstve nad hráčmi
TJ Slávia Svidník. 3:1.
Semifinále
Slovenského pohára 2019
v Humennom:
VK MIRAD PU Prešov TJ Slávia Svidník 3:1
(24, 21, -18, 19)
Zostava Svidníka: Hriňák, Ciupa,
Majcher, Pietrzak, Ščerba, Matušovský, libero S. Paňko (R. Vitko).
Pred 900 divákmi v humenskej hale
začali lepšie Svidníčania, keď po
dobrých blokoch a odvážnom servise
viedli 5:2. Prešovu sa nedarilo skladať
loptu po príjme a na každý bod sa proti dobre hrajúcemu Svidníku natrápili.
Prešovčanov naštartovala až ľahká
výmena názorov medzi kapitánom
Martinom Sopkom a čiarovým rozhodcom, po ktorej otočilo družstvo Erika
Digaňu z 5:8 na 10:9. Tréner Svidníka
Peter Tholt zareagoval oddychovým
časom. Prešovčania začali čoraz viac

veľmi pomáhali
našimi chybami
na servise, tým
servisom sme
ani neublížili,
naopak oni nám
dávali esá. Keď
sme ich dostali
pod tlak, pomohli
sme im sa z neho
dostať tým, že
sme pokazili servis. Treba ísť ďalej, atmosféra v
Humennom bola
skvelá, taká akú
si ju pamätám a
som rád, že tu
dnes bolo počuť
svidníckych fanúšikov.“
tlačiť, k esu Juraja Jurka sa pridala
výborná obrana na sieti a stabilne
útočiaci Bogdanovič. Prešov aj preto
získal prvý set pre seba.
Dobre naladení Prešovčania sa vrhli
do druhého setu, ktorý takisto vyhrali
a boli krôčik od postupu do finále.
Svidníčania sa však nevzdávali a
v treťom sete zdramatizovali vývoj
zápasu, keď ho získali vo svoj prospech.
Štvrtý set bol od začiatku dlho vyrovnaný, ale Prešovčania ho napokon

s prehľadom dotiahli do víťazného
konca a teda k postupu do finále.
Tréner Svidníka Peter Tholt po
semifinálovom zápase povedal: „Nevidel som ešte poriadne čísla, ale
myslím, že sme dnes hrali dobre na
útoku, len sme nezvládli prihrávku
a servis. My sa s Prešovom pravdepodobne stretneme o mesiac v
play off a tam im budeme mať čo
vracať.“
Kapitán Svidníka Jakub Hriňák sa vyjadril takto: „My sme dnes Prešovu

Krajské súťaže družstiev / III. a IV. LIGA
III. LIGA
Treťoligisti nastúpili v domácom prostredí proti ŠKST
Humenné B s jednou zmenou v základnej zostave.
Namiesto Martina Močilenka, ktorý vypomáhal béčku,
nastúpil Michal Kmiť. Svidníčania aj v tomto stretnutí
ukázali, že sú právom lídrom tretej ligy a hosťom dovolili
uhrať iba štyri body.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník ŠKST Humenné B 14:4
B.: Stadtherr, Magdziak, Vodila, Kmiť po 3,5.
IV. LIGA
Béčko Centrálu privítalo v boji o záchranu ŠKP Prešov.

Svidníčania potrebovali v tomto dôležitom stretnutí bodovať naplno, aby nestratil bodový kontakt s ďalšími družstvami tejto skupiny. Na toto stretnutie nastúpili aj s Martinom
Močilenkom, čo sa nakoniec v konečnom účtovaní ukázalo
ako dobrý ťah. Úvodné štvorhry zvládli lepšie domáci. V
ďalšom priebehu stretnutia si domáci dvojbodové vedenie
udržiavali a postupne ho zvyšovali.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B ŠKP Prešov 12:6
B.: Močilenko 4,5; Nemec, Kurej po 2,5; Gonos 1,5;
Mikuš 1.
(ku)

(svf, pn)

Pozvánka pre turistov
Klub slovenských turistov Doliny
a Hory Svidník za podpory mesta
Svidník pozýva organizovaných aj
neorganizovaných milovníkov turistiky na 4. ročník akcie Zimný prechod
cez Nízky Beskýd, ktorá sa uskutoční
v sobotu 2. marca 2019.
Odporúčaná trasa: okolím obce
Driečna, Driečna - Czeremcha Driečna (cca 20km). Nástup na trasu
2. marca 2019 o 9.00 hod. na konci
obce Driečna.
Bližšie informácie poskytne Andrej
Slivka, mobil: 0905 398 544.
Poznámka: Akcia sa uskutoční
len za vyhovujúcich snehových podmienok a pri prihlásení účastníkov
do 28.2.2019, je potrebný úradný
dokument, trasa povedie štátnou hranicou, mimo územia SR, stravovanie
z vlastných zásob, k dispozícii ohnisko, každý účastník sa zúčastňuje na
vlastné nebezpečenstvo, ukončenie
akcie 2. marca 2019.
(as)

Medziokresná súťaž družstiev
Výsledky 15. kola v piatej lige priniesli iba jednu zmenu v
tabuľke. Radoma vďaka víťazstvu nad svidníckym Déčkom
a zaváhaním lužanského Déčka, ktoré prehralo v domácom
prostredí s V. Hrabovcom, sa posunula z posledného miesta
o stupienok vyššie. Družstvá z hornej časti tabuľky si pripísali zhodne po dva body. Ich stretnutia skončili remízami, čo
znamená, že bodové rozdiely zostali nezmenené.
Výsledky 15. kola:
JMC Lužany pri Topli D GS Vyšný Hrabovec 6:12
B.: Rozkoš 2,5; M. Gdovin 2; S. Gdovin
1; Vavrek 0,5 - Goč 4,5; Časar 3,5; R.
Kapa, Bunda po 2.

ŠM TJ Staškovce STMK Stropkov B 9:9
B.: Gojdič 4; Kočiš, Hrušč po 1,5; Martin
Maliňak, Michľovič po 1 - Malina 3,5; J.
Bedruň 2,5; B. Bedruň 2; Baláž 1.
STO Brusnica -

ŠŠK Centrál Svidník C 9:9
B.: M. Antoš 4,5; Ľ. Antoš 2,5; Fečko,
J. Antoš po 1 - J. Kosár 3,5; Kurečko
3; Ľ. Kosár 2,5.
JMC Lužany pri Topli C STOP Stropkov 9:9
B.: Cigán 3,5; Sabol 3; Maroš Michalko
2,5 - Pašeň 3,5; M. Harvilko 2,5; Mulik
2; Šafranko 1.
TJ Radoma ŠŠK Centrál Svidník D 10:8
B.: Hrušč 3; M. Baran 2; 5 x WO - Mikuš
3; Štefanco, Miňo po 2,5.
TABUĽKA
1. Lužany C 15 13 1 1 192: 78 42
2. Staškovce 15 11 1 3 165:105 38

3. Brusnica 15 10 2 3 162:108 37
4. Centrál C 15 9 2 4 153:117 35
5. Stropkov B 15 8 1 6 153:117 32
6. Stropkov A 15 5 4 6 121:149 29
7. Centrál D 15 4 0 11 119:151 23
8. Hrabovec 15 4 0 11 97:173 23
9. Radoma
15 3 0 12 98:172 21
10. Lužany D 15 2 1 12 90:180 20
V 16. kole v piatok 22. februára 2019
o 18. hodine sa stretnú:
STMK Stropkov B - JMC Lužany pri
Topli D; ŠŠK Centrál Svidník C - ŠM TJ
Staškovce; GS Vyšný Hrabovec - JMC
Lužany pri Topli C; STOP Stropkov - TJ
Radoma; ŠŠK Centrál Svidník D - STO
Brusnica.
(ku)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
18. februára: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA
(MUDr. Pribulu 149; MUDr. Jánošík)
19. februára: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
20. februára: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
21. februára: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
22. februára: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch SAD)
23. februára: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
24. februára: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA
23. a 24. februára: VAAL - Dent, s.r.o. - MUDr. Vateha, Konštantínova 1751
v Stropkove.
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: 6.15 hod.: 1. čas, 6.30 hod.: * Hana, Martin, Martin, Vladimíra,
17.30 hod.: * za pracovníkov a klientov charity, 18.15 hod.: večerné modlitby,
Utorok: 6.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Michal, Michal,
Paraska, 17.30 hod.: † Jozef, 18.15 hod.: 5. katechéza neokat. cesty, Streda:
6.30 hod.: * Erika, 7.15 hod.: 3. čas, 17.30 hod.: * Zuzana, Tomáš, Tomáš,
Tamara, 18.15 hod.: Večerné modlitby, Štvrtok: 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Peter, 16.45 hod.: Ruženec za závislých, 17.30 hod.: †
Michal, Ján, Jozef, 19.00 hod.: tichá adorácia, Piatok: 6.30 hod.: * Vladislav,
7.15 hod.: ranné modlitby, 17.00 hod.: zborik v pastoračke v chráme, 17.30
hod.: * Paraska, * Michal s rodinou, 18.15 hod.: 6. katechéza neokat. cesty,
Sobota: 17.30 hod.: za zosnulých - hramoty, Nedeľa o Kristovom súde: hlas.
7, 7.00 hod.: Svätý ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Za farské spoločenstvo sl.,
9.15 hod.: Czš, 10.30 hod.: * Jaroslav csl., 14.30 hod.: Večiereň + korunka k
BM, 17.30 hod.: * Rastislav, Lenka, Alex sl.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 18.2.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Zribkovú,
Utorok 19.2.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Annu, Streda
20.2.: 17:00 + Demeter, Mária, Štvrtok 21.2.: 7:00 + Ján (týždňová), Piatok
22.2.: 17:00 + Nataša (ročná), Sobota 23.2.: 7:00 + za zosnulých, panychída
s hramotami, Nedeľa 24.2.: 9:00 Za farnosť.
SÁLA KRÁĽOVSTVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042
vo Svidníku takto: Štvrtok 21. februára o 18.00 hod.: Náš kresťanský život a
služba: - Rimanom 7-8 kap., - Dychtivo očakávaš zjavenie Božích synov?, Rimanom 8:6 - Ako sa líši telesné zmýšľanie od duchovného, - Čo som sa
z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, o 19. hodine: Zborové
štúdium Biblie: Budeš nasledovať Ježišov príklad?, Nedeľa 24. februára o 9.30
hod.: Verejná biblická prednáška: Ľudské vlády - zvážené na váhach, Hlavné
myšlienky: - Ľudské vlády sa ukazujú ako nevyhovujúce, - Jehova predvoláva
národy na súd, - Božie Kráľovstvo bude vládnuť nad svetom, - Ako musíme
už teraz konať, aby sme mohli žiť pod Božím Kráľovstvom.
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Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
február 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

MRVA, Ivan: Mária Terézia vladárka a matka.
Bratislava, Perfekt 2018. 201 s.
Nik tejto mladej vzdelanej žene nedával šance, že
dokáže zmobilizovať sily monarchie. Nikto neveril,
že odolá náporu niekoľkých európskych mocností.
Stal sa však zázrak, mladá a pekná žena, navyše
bez politických skúseností, dokázala uhájiť integritu
ríše, hoci panovalo všeobecne presvedčenie, že
jej hrozí rozpad. Modernizačnými opatreniami a
premyslenými reformami upevnila habsburskú
monarchiu, vytvorila z nej centralizovaný, dobre
riadený štát a za štyri desiatky rokov vladárenia
prispela k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva.
Popri každodennom plnení štátnických povinností
priviedla na svet šestnásť detí. V jej osobnosti
sa snúbila manželka a starostlivá matka s
vynikajúcou panovníčkou, preto ju všetci poddaní
právom označovali za matku svojich národov. Takmer 400 rokov stálo na čele
habsburskej monarchie pätnásť mužov a len jediná žena - Mária Terézia.
Schopnosťami i výsledkami prevýšila všetkých.

MALEVIČ, Kazimir Severinovič (23.2.1878-15.5.1935)
Narodil sa 23. februára 1878 v Kyjeve. Je zakladateľom suprematizmu ako
smeru ruského konštruktivizmu, teda umenia, pripúšťajúceho v tvorbe len čisto
geometrické tvary. Patril k protagonistom abstraktného umenia 20. storočia.
Od roku 1912 sa prepracoval od kubizmu k vlastnému abstraktnému štýlu,
pričom si za cieľ stanovil maliarstvo bez akéhokoľvek predmetu, založené na
základných geometrických tvaroch. Najskôr maľoval viacfarebné kompozície,
neskôr sa venoval len čiernej a bielej farbe. V roku 1913 navrhoval scénu pre
futuristickú operu Víťazstvo nad slnkom, pozostávajúcu z jediného čierneho
štvorca. Túto kompozíciu preniesol na slávny obraz Čierny štvorec na bielom
podklade. V prvej fáze jeho umeleckého vývoja suprematizmu do roku 1915
dominovali jednoduché vznášajúce sa štvorce a farebné hranoly. O rok neskôr
vytvoril skupiny s horizontálne a vertikálne ohraničených tvarov. V poslednej
puristickej perióde (1917 - 1918) redukoval svoje obrazy na monochromatické
biele plochy s bielymi tvarmi. Zomrel 15. mája 1935 v Leningrade.

SUCHANSKÝ, Peter (18.2.1897-2.6.1979)
Prozaik a prekladateľ. Narodil sa v Nadlaku v Rumunsku, maturoval na
gymnáziu v Segedíne. Pôsobil ako redaktor Národných novín v Martine. V
roku 1926 odišiel do Brazílie, precestoval tam takmer všetky brazílske štáty
a vystriedal rozličné zamestnania. Po návrate pracoval opäť ako redaktor
Národných novín v Martine, ako spisovateľ z povolania i ako šéfredaktor
Slovenskej tlačovej kancelárie v Bratislave. Debutoval zbierkou poviedok Semtam a iné rozprávky. Napísal poviedkový súbor Tri snúbenice, dobrodružné
romány Záhadná krajina v tropickom vnútrozemí Brazílie, Diamantové údolie,
Zlaté mesto v pralesoch, Zelené peklo. Beletrizované cestopisy Za diamantami
v divočinách Brazílie, V Brazílii, spoločenský román Stratení ľudia, Záhadné
lietadlo, divadelnú hru Žena dvoch bratov a iné.

- Ani som nevedela, že váš zať kríva.
- Áno, ale iba vtedy, keď chodí.
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Konala sa slávnostná prezentácia knihy Básne z neba Večnosti
Podduklianska knižnica vo Svidníku bola na Deň zaľúbených,
teda vo štvrtok 14. februára, dejiskom slávnostnej prezentácie
knihy Alexandry Pagáčovej - Básne z neba Večnosti.
Alexandra Pagáčová sa narodila 10. septembra 1982 vo Svidníku. Študovala
na Hotelovej akadémii v Prešove a neskôr popri prvom dieťati úspešne
vyštudovala magisterské štúdium na Univerzite Jána Amosa Komenského v
Prahe v odbore Andragogika, teda vzdelávanie dospelých. Táto autorka má
dvoch synov, 14 ročného Martina a 5 ročného Vladimíra. Práve spomínaní
synovia uviedli zbierku básní do knižného života.
Od detstva rýmuje, najprv to boli žartovné verše medzi kamarátmi, neskôr
si ich aj zapisovala, ale všetky vyhodila. No jeden zostal zázrakom uchovaný
v liste pre sestru. Mala vtedy 14 rokov. Aj na strednej škole pokračovala v
písaní, a písala aj čiernu kroniku na stužkovú slávnosť. Ale to ešte netušila,
že jej poslaním budú básne. Uvedomila si to tri roky dozadu, keď na sociálnej
sieti uverejnila prvú báseň pod názvom Šaty. A po nej ďalšie a ďalšie...
Zo svojej tvorby sa autorka vyznáva: „Báseň je môj duchovný chlieb,
spoznávam cez ňu Pravdu, Boha, Stvorenie i samu seba. A tak som si
uvedomila, že milujem vlastne Slovo, a viem ho pochopiť v najjednoduchšom
podaní ako detskú riekanku, lebo v jednoduchosti je krása.“
Na jeseň v roku 2018 sa jej podarilo všetky básne napísané počas troch
rokov uložiť do jednej zbierky, ktorá vyšla knižne pod názvom Básne z neba
Večnosti. Autorka sa teší na ďalšiu zbierku, ktorej inšpiráciou bude sám život.
Báseň nepríde len tak, musí sa najprv niečo prežiť, pochopiť a preniesť do
slov. Ako sme sa dozvedeli autorka vo voľnom čase aj maľuje. Jej insitné diela
dotvorili slávnostnú atmosféru prezentácie básnickej zbierky v Podduklianskej
knižnici.
(pn)

Vydavateľ: Pavol Sivák - PONO PRESS, Ul. 8. mája 492/7, 089 01 Svidník, IČO: 37 653 903. Vychádzajú každý pondelok. Cena: 0,40 € (12,05 Sk). Šéfredaktorka: Katarína SIVÁKOVÁ, Grafická
úprava: Pavol Sivák, Katarína Siváková, prevádzka - adresa redakcie: Centrálna 274, Hotel RUBÍN,
089 01 Svidník, mobil: 0907 911 472, 0918 688 004, e-mail: redakcia@podduklianskenovinky.sk,
elektronická sadzba: redakcia, tlač: ROTAPRINT, s.r.o. Košice. Uzávierka každý piatok do 14.00
hod. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory
čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom vydavateľa. Vydavateľ nezodpovedá za obsah uverejnených inzerátov. Príspevky nehonorujeme. Rozširujú: KAPA DAB a súkromní predajcovia. Príjem
inzercie pondelok až piatok od 9.00 do 16.00 hod. Registrácia na Ministerstve kultúry SR pod číslom
EV 1283/08, ISSN: 1337-6187, ochranná známka ÚPV SR číslo 205 895.

