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Aj Svidník má poslankyňu v t í m e n ov
ového premiéra
Igora Matoviča!

45-tisíc
na opravu
30-ročného auta
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Svidnícki mestskí poslanci robili prvé zmeny v tohtoročnom rozpočte:
45-tisíc na opravu 30-ročného auta alebo bude zo starej baby mladá nevesta?
24-tisíc eur na pasportizáciu miestnych komunikácií a vypracovanie koncepcie parkovania v meste, 30-tisíc eur na zakúpenie
troch konvektomatov po 10-tisíc eur pre tri materské školy v
meste, ale i 45-tisíc eur na generálnu opravu 30-ročného nákladného auta Škoda 706 MTSP 25 - sypač, ktoré po dopravnej
nehode v roku 2019 zostalo nepojazdné.
Poslankyňa Katarína Siváková:
„30-ročné auto nikdy nebude nové auto“
Aj tieto čiastky schválili v uplynulú stredu 26. februára na svojom 10. neplánovanom zasadnutí poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku v rámci
vedením mesta navrhovanej prvej zmeny tohtoročného rozpočtu. A práve
hlavne dve zo spomínaných položiek sa stali hlavným terčom kritiky niektorých
poslancov. Poslankyňa Katarína Siváková sa pýtala na 45-tisíc eur určených
na spomínanú generálnu opravu nákladného auta Technických služieb, ktoré
ostalo nepojazdné po tom, čo doň vlani vo Francovciach pri Giraltovciach
narazilo osobné auto.
Riaditeľ Technických služieb mesta
Svidník Michal Pich vysvetľoval generálnu opravu auta za 45-tisíc eur

Kataríne Sivákovej sa suma 45-tisíc eur na opravu starého auta zdala privysoká. „Možno si poviete, že ako žena autám príliš nerozumiem, ale preto
sa pýtam, či ide o skutočne správne riešenie. Nikde nie je vysvetlené, aké
staré je to auto, koľko kilometrov má najazdených, ani to, či mesto alebo
Technické služby niečo dostali z poistenia po nehode. Isté vysvetlenia síce
máme k dispozícii, ale aj tak sa mi to nezdá,“ povedala poslankyňa Katarína
Siváková, ktorá sa skôr prikláňala k
inému riešeniu, napríklad k zakúpeniu
nového auta.
„Áno, viem, že ide o vysokú čiastku,
no mali by sme nad tým pouvažovať,
či nie je rozumnejšie kúpiť nové auto,
napríklad na lízing a postupne ho
splácať, ako takúto vysokú čiastku investovať do starého auta. Mali by sme
sa vydať cestou revitalizácie vozového
parku Technických služieb. Pretože nik
nám nezaručí, že vozidlo po generálnej
oprave bude fungovať desať rokov, či v
budúcnosti prejde STK a EK.“
Riaditeľ Technických služieb mesta
Svidník Michal Pich priamo pred
poslancami po otázkach poslankyne
Kataríny Sivákovej, ale i vedenie mesta
v odôvodnení sumy 45-tisíc eur na
opravu nákladného auta uviedli, že
vzniknutá situácia sa dá vyriešiť troma

Poslankyňa Katarína Siváková sa pýtala na 45-tisíc eur určených na
spomínanú generálnu opravu nákladného auta Technických služieb, ktoré
ostalo nepojazdné po tom, čo doň vlani vo Francovciach pri Giraltovciach
narazilo osobné auto a vyletelo z cesty plne naložené asfaltom
spôsobmi - zakúpením nového vozidla, zakúpením a následnou opravou
ojazdeného vozidla alebo opravou havarovaného vozidla. Technické služby
mesta Svidník podľa riaditeľa Michala Picha vozidlo používajú výlučne na
vysprávky miestnych komunikácií, čo je práca hlavne cez letné mesiace a
výlučne na malé vzdialenosti. „Nákup nového vozidla z vlastných zdrojov je
nerentabilný vzhľadom na návratnosť investície (cena vozidla cca 170 až
200-tisíc eur).
Cena ojazdených vozidiel, ktoré sú viac ako 10-ročné a majú najazdených
okolo 100 000 km, sa pohybuje tiež nad 35-tisíc eur. V prípade takéhoto
vozidla je potrebné uvažovať minimálne s ďalšími 20-tisíckami eur na odstránenie existujúcich vád a okrem toho, vozidlá vyrobené po roku 2000 sú
vybavené turbínou, ktorá u starého auta vzhľadom na špecifiku prevádzky
na malé vzdialenosti bude trvalý problém,“ konštatovalo vedenie mesta v
dôvodovej správe.
„Po prehodnotení spôsobu využitia, návratnosti investície, zachovalý stav
havarovaného vozidla a po konzultácii s odborníkmi, odporúčame ísť cestou
generálnej opravy nášho sypača. Podľa prieskumu cena tejto opravy by nemala presiahnuť 45-tisíc eur. Je v tom zahrnutá generálna oprava agregátu,
prednej a zadnej nápravy vrátane predného náhonu, kabíny, prevodovky,
výmena elektroinštalácie, opieskovanie nosného rámu vrátane nastriekania
a výmena celého brzdového systému. Vzhľadom na to, že je to prakticky viac
ako 70 % renovácia auta, oprava by mala zabezpečiť bezporuchovú funkčnosť
vozidla minimálne na ďalších 10 rokov,“ dôvodilo vyčlenenie 45-tisíc eur vedenie mesta. Pridal sa aj samotný riaditeľ Technických služieb mesta Svidník
Michal Pich, ktorý Kataríne Sivákovej odpovedal, že auto má najazdených
okolo 50 - 60-tisíc kilometrov.
„Po oprave bude papierovo síce staré, ale v skutočnosti takmer ako nové
auto,“ poznamenal Michal Pich, na čo poslankyňa Katarína Siváková reagovala, že „30-ročné auto nikdy nebude nové auto.“
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Svidnícki mestskí poslanci robili prvé zmeny v tohtoročnom rozpočte:
45-tisíc na opravu 30-ročného auta alebo bude zo starej baby mladá nevesta?
Pasport miestnych komunikácií je tvorený textovou časťou, tabuľkovou časťou,
Poslanec Peter Pilip: „45-tisíc eur na opravu 30-ročnej
umožňuje aktualizáciu údajov, a mapovou časťou. Výstupom pasportizácie
haraburdy sa mi zdá luxus“
Ku Kataríne Sivákovej sa pridal jej poslanecký kolega Peter Pilip. „45-tisíc sú výkazy, ktoré sú spracované v papierovej forme a v digitálnej forme. Poeur na opravu 30-ročnej haraburdy sa mi zdá luxus. Keď chceme zabezpečiť kiaľ ide o koncepciu parkovania, nejedná sa len o zmapovanie jestvujúcich
rozvoj Technických služieb, tak sa k tomu skutočne postavme rozumne. parkovacích miest.
Samozrejme, to si vieme urobiť aj sami alebo v spolupráci s miestnymi proNeopravujme staré vraky, ale kúpme nové auto. Zvážme to. Teraz môžeme
jektantmi alebo inými odborníkmi. Tu sa však jedná o
dať 45-tisíc eur a postupne formou lízingu by sme dokávýpočty a návrh nových parkovacích miest a určenie
zali zabezpečiť celé vyfinancovanie. Veď napokon takto
lokalít pre nové parkovacie miesta. Znamená to, že
fungujeme aj v Prešovskom samosprávnom kraji, čo
okrem pasportizácie by sme mali mať aj výstup, ktorý
kolegovia môžu potvrdiť. A po ďalšie, na nové auto sa dá
nám výpočtovo preukáže a určí nové plochy nielen
dokúpiť nadstavba, akú len budeme potrebovať. Skutočne
pre nové parkovacie miesta, ale aj pre parkovacie
nad tým porozmýšľajme a zvážme rozhodnutie, pretože
domy,“ vyhlásil Karol Richvalský, ktorý následne na
nikdy nebude zo starej baby mladá nevesta,“ vyhlásil Peter
otázku primátorky, či má mesto aktuálnu pasportizáPilip a riaditeľ Technických služieb mesta Svidník Michal
ciu komunikácií, odpovedal, že áno, ale zo septembra
Pich ešte dodal, že v rámci poistky za škodu pri dopravnej
1989. Návrh Pavla Olejára, aby čiastku 24-tisíc eur
nehode mesto dostalo 5-tisíc eur. „Chceme, aby technické
vyškrtli z rozpočtu, čo vlastne nepriamo navrhla aj
služby riadne fungovali a nedoprajeme im novú techniku.
finančná komisia vzhľadom na nedostatočný prebytok
Skutočne sa to nedá riešiť cez lízing?“ pýtal sa ešte raz
bežného rozpočtu, poslanci neschválili.
poslanec Peter Pilip.
Celkovú prvú zmenu tohtoročného rozpočtu však
Zamyslenie sa nad sumou 45-tisíc eur priznala aj primánapokon poslanci odklepli, keď proti boli iba poslanci
torka a uznala, že ide o ťažké rozhodnutie. Poslankyňa
Pavel Olejár a Ján Vook, ktorý sa zaujímal aj o akKatarína Siváková napokon predložila pozmeňujúci návrh,
tuálnu situáciu riešenia sporu s firmou GAS-MG. Tá
aby sa 45-tisíc ponechalo v rezerve a aby vedenie Techrealizovala rekonštrukciu centra mesta a žiada úhranických služieb pripravilo cenovú ponuku na zakúpenie
du faktúr za určité práce, ktoré však mesto neuznáva.
nového auta, predložilo ju Mestskému úradu a následne
Poslanec Pavel Olejár kritizoval Podľa primátorky Marcely Ivančovej ide o zložitú tému
hoci aj na neplánované zasadnutie mestského parlamentu,
sumu na pasportizáciu miest- na samostatné rokovanie a nevylúčila, že sa tým bude
aby jeho prípadná kúpa mohla byť schválená čo najskôr.
nych komunikácií a parkovísk
musieť mestský poslanecký zbor zaoberať. Navyše
Tento jej návrh však neprešiel, keďže za hlasovali iba
prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav
poslanci Adrián Labun, Kamil Beňko, Peter Pilip a spomínaná Katarína Siváková. Ostatní prítomní poslanci sa hlasovania zdržali alebo Novák priznal, že je viac ako pravdepodobné, že celý spor skončí na súde.
„Máme informáciu, že pán Gondek sa chce dohodnúť, že trvá na zaplatení
nehlasovali. 30-ročné auto technických služieb tak opravia za 45-tisíc eur.
istiny bez úrokov z omeškania a my sa tým budeme zaoberať.
V prvej zmene tohtoročného rozpočtu poslanci schválili aj vyčlenenie 30-tisíc
Pavel Olejár o prehnanej sume na pasportizáciu miestnych
eur na zakúpenie troch konvektomatov po 10-tisíc eur pre tri materské školy v
komunikácií a vypracovanie koncepcie parkovania
Druhou kritizovanou položkou bolo 24-tisíc eur na pasportizáciu miestnych meste, a to z dôvodu havarijného stavu elektrických rúr a plynových sporákov
komunikácií a vypracovanie koncepcie parkovania v meste. Poslancovi v školských jedálňach. Preklasifikovali 11-tisíc eur z bežných výdavkov na kapiPavlovi Olejárovi sa táto suma zdala prehnaná. „To si skutočne nevieme tálové výdavky pre Základnú umeleckú školu za účelom zakúpenia klarinetu a
spočítať parkovacie miesta či chodníky v meste?“ pýtal sa Pavel Olejár a digitálneho piana, navýšili rozpočet v položke Organizácia kultúrnych podujatí
vysvetlenie dostal od vedúceho Odboru výstavby Mestského úradu Karola o dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 3-tisíc eur na projekt Svidnícka
Richvalského. „Pasportizácia miestnych komunikácií sa vypracováva podľa hudobná jar a jeseň a rovnako navýšili rozpočet v položke Výstavba kultúra a
ustanovenia cestného zákona, ktorý znie: správcovia diaľnic, ciest a miestnych šport o dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 10-tisíc eur na výstavbu detského
(ps)
komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu. ihriska.

Kaufland daroval Centru voľného času vo Svidníku 2 292 eur
Spolu s otvorením svojej prvej predajne vo Svidníku sa spoločnosť Kaufland rozhodla finančne podporiť miestne centrum
voľného času. Symbolický šek na sumu 2 292 € odovzdala hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová riaditeľovi centra
Jozefovi Dirgovi.
Počas prvých troch dní od otvorenia
predajne prispel Kaufland na činnosť
centra z každého nákupu v minimálnej
hodnote 20 € sumou 1 €. „Veríme, že
novú predajňu si Svidníčania obľúbia,
nájdu v nej všetko čo potrebujú a bude
pre nich príjemným prostredím pre
každodenné nákupy. Rovnako nás
teší, že sme mohli podporiť aj miestnu
organizáciu, ktorá deťom a mládeži
poskytuje možnosť kvalitného trávenia
voľného času,“ povedala Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.
CVČ vo Svidníku funguje už osem
rokov. Pre svidnícky okres s viac ako

32-tisíc obyvateľmi organizuje počas
celého roka rôzne záujmové krúžky,
olympiády, športové súťaže, výlety,
tábory a iné aktivity. V tomto roku
plánuje CVČ obnoviť činnosť svojho
Mama centra, ktoré bude pre mamičky
s deťmi do 5 rokov pripravovať pravidelné stretnutia a prednášky s detskými
psychológmi, špeciálnymi pedagógmi,
laktačnými poradcami či pediatrami.
„Finančný dar od spoločnosti Kaufland, ktorý si veľmi vážime, použijeme
na nákup materiálov pre krúžkovú
činnosť a športových potrieb, ktoré
nám umožnia pripraviť ešte viac kva-

litných podujatí pre väčšie množstvo
detí. Rovnako nám však financie
pomôžu aj pri nákupe edukačných,
didaktických a rozvojových pomôcok

pre naše Mama centrum,“ povedal po
prevzatí šeku riaditeľ CVČ vo Svidníku
Jozef Dirga.
(pn)
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AKO SME VOLILI V OBCIACH POD DUKLOU?
(poznámka redakcie: uvádzame
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112, Sme rodina 38, OĽANO 21,
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SD 20, OĽANO 6, ĽSNS 3,
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VYŠNÝ MIROŠOV: 55,89 %,

OĽANO 20, Sme rodina 9,

MESTISKO: 65,30 %, SMER-SD

ROZTOKY: 39,50 %, SNS 41,

SMER-SD 88, OĽANO 79, Vlasť

HAVRANEC: 84,21 %, SNS,

65, KDH 60, SNS 21,

OĽANO, SMER-SD po 15, Vlasť

18,

SMER-SD po 3, KDH, Sme rodi-

MIČAKOVCE: 68,64%, SMER-SD

8,

VYŠNÝ ORLÍK: 64,77 %, SMER-

na, PS a Spolu po 2, Za ľudí, Vlasť,

20, SNS 13, ĽSNS 11,

SOBOŠ: 70,63 %, SMER-SD 48,

SD 72, OĽANO 37, SNS 21,

OĽANO, Most-Híd po 1,

MIROĽA: 79,36 %, SMER-SD 20,

OĽANO 16, Vlasť 7,

ŽELEZNÍK: 60,20 %, SMER-SD

HRABOVČÍK: 77,41 %, SMER-SD

Most-Híd 8, Sme rodina 6,

STROČÍN: 59,51 %, OĽANO 59,

61, OĽANO 37, ĽSNS 29,

76, OĽANO 26, KDH 23,

MLYNÁROVCE: 69,02 %, SMER-

SMER-SD 58, ĽSNS 26,

ŽELMANOVCE: 69,66 %, SMER-

HUNKOVCE: 62,26 %, OĽANO 47,

SD 71, ĽSNS 19, KDH 7,

SVIDNIČKA: 69,69 %, SMER-

SD 47, OĽANO 41, Sme rodina

SMER-SD 33, Vlasť 23,

NIŽNÁ JEDĽOVÁ: 65,90 %, SMER-

SD 31, SNS 16, ĽSNS, OĽANO

25.

JURKOVA VOĽA: 73,68 %, SMERSD 12, OĽANO 9, Sme rodina 8,
KALNIŠTE: 64,43 %, SMER-SD
79, OĽANO 46, KDH 45,
KAPIŠOVÁ: 56,62 %, OĽANO 63,
SMER-SD 34, ĽSNS 22,
KEČKOVCE: 48,94 %, SMER-SD
23, OĽANO 11, ĽSNS 10,
KOBYLNICE: 67,44 %, SMER-SD
16, ĽSNS 14, OĽANO 7,

59,36 %,

NO 20,

Koľko „krúžkov“ získali kandidáti z okresu?
Z okresu Svidník sa o priazeň

DOBRÁ VOĽBA: 104. Daniela

KDH: 56. Mikuláš Mašlej - 681; 81.

voličov v uplynulých parlamentných

Vasiľová - 236;

Marcel Tkáč - 1 343; 85. Natalija

voľbách uchádzalo 15 kandidátov,

SaS: 51. Soňa Tchirová - 796;

Kravčenko - 136;

jeden z nich - Slavomír Sakalík z

SME RODINA: 134. Slavomír Sa-

VLASŤ: 52. Martin Sičák - 479;

hnutia SME RODINA - sa kandida-

kalík - vzdal sa kandidatúry - 444;

MOST-HÍD: 18. Michal Goriščák

túry tesne pred voľbami vzdal.

ZA ĽUDÍ: 109. Vladimír Šandala

- 1 271;

- 184;

SMER-SD: 59. Mikuláš Krajkovič

Prinášame počet prednostných

KOREJOVCE: 71,42 %, Most-Híd

hlasov, ktoré kandidáti z okresu

SNS: 55. Jaroslav Olejar - 615; 71.

- 867;

12, ĽSNS 8, SMER-SD 4,

Svidník tým, že ich voliči zakrúž-

Ján Holodňák - 671;

Kotlebovci - ĽSNS: 147. Jakub

KRAČÚNOVCE: 67,10 %, OĽANO

kovali, získali. Uvádzame ich v po-

DS: 99. Vladislav Kačmár - 29;

Hajduk - 257.

199, SMER-SD 128, KDH 100,

radí, v akom ich politické subjekty

PS a SPOLU: 102. Jozef Ľos-Božik

KRAJNÁ BYSTRÁ: 38,97 %,

kandidovali.

ml. - 377;

(pn, zdroj: volbysr.sk)
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Parlamentné voľby v okrese Svidník vyhral SMER-SD pred OĽANO a Sme rodina
V uplynulú sobotu 29. februára 2020 sa na celom území Slovenska od 7. do 22. hodiny konali voľby do Národnej rady SR.
V okrese Svidník parlamentné voľby vyhral SMER-SD pred OĽANO a Sme
rodina. Na štvrtom mieste pod Duklou skončili Kotlebovci-ĽSNS a na piatom
mieste KDH. Ostatné strany získali v okrese Svidník menej
ako tisíc hlasov.
OKRES SVIDNÍK
Vytvorených bolo 78 volebných okrskov, zapísaných v nich
bolo 25 558 voličov, pričom volieb sa zúčastnilo 15 362 ľudí
a volebná účasť v okrese Svidník tak dosiahla 60,10 %. Zo
spomínaného počtu bolo 15 047 obálok odovzdaných osobne
a 306 bolo návratných obálok z cudziny.
Jednotlivé politické subjekty získali v okrese Svidník takýto
počet hlasov:
SMER-SD 28,05 % - 4 261 hlasov, OĽANO 19,61 % - 2 980
hlasov, SME RODINA 8,16 % - 1 240 hlasov, ĽSNS 7,50 % - 1
140 hlasov, KDH 7,19 % - 1 093 hlasov, SNS 6,45 % - 980
hlasov, VLASŤ 4,65 % - 707 hlasov, DOBRÁ VOĽBA 3,94
% - 599 hlasov, PS a SPOLU 3,23 % - 491 hlasov, ZA ĽUDÍ
3,18 % - 484 hlasov, SaS 3,15 % - 479 hlasov, MOST-HÍD
2,48 % - 378 hlasov, Socialisti.sk 0,69 % - 105 hlasov, Máme
toho dosť! 0,47 % - 72 hlasov, SĽS 0,38 % - 59 hlasov, DS
0,23 % - 36 hlasov, SOLIDARITA 0,14 % - 22 hlasov, SHO
0,09 % - 15 hlasov, STANK 0,07 % - 12 hlasov, Slovenská liga 0,06 % - 10
hlasov.
ROK 2016 V OKRESE
Pre porovnanie ešte uvádzame výsledky parlamentných volieb v okrese
Svidník spred štyroch rokov. V roku 2016 skončili voľby pod Duklou takto:
SMER-SD 6 215 hlasov, SNS 1 412 hlasov, ĽSNS 1 071 hlasov, OĽANO 1
059 hlasov, SIEŤ 965 hlasov, KDH 813 hlasov, SaS 784 hlasov, Sme rodina
625 hlasov, Most-Híd 385 hlasov, KSS 180 hlasov, TIP 179 hlasov, SMS 130
hlasov. Ostatné strany v roku 2016 získali v okrese Svidník menej ako 100
hlasov.

MESTO SVIDNÍK
V meste Svidník bolo vytvorených 9 volebných okrskov a zapísaných v
nich bolo 8 477 ľudí, Z tohto počtu bolo 4 699 osobne odovzdaných obálok
a návratných obálok z cudziny bolo v meste Svidník 153. Volebná účasť v
meste Svidník dosiahla 57,29 %.
Jednotlivé politické subjekty získali v meste Svidník takýto
počet hlasov: SMER-SD 28,58% - 1 375 hlasov, OĽANO
18,58 % - 894 hlasov, Sme rodina 8,23 % - 396 hlasov,
ĽSNS 7,42 % - 357 hlasov, KDH 5,88 % - 283 hlasov, Vlasť
5,34 % - 257 hlasov, SNS 5,19% - 250 hlasov, PS a Spolu
4,44 % - 214 hlasov, Dobrá voľba 4,38 % - 211 hlasov, SaS
4,13 % - 199 hlasov, Za ľudí 3,82 % - 184 hlasov, Most-Híd
1,76 % - 85 hlasov, Socialisti.sk 0,97 % - 47 hlasov, Máme
toho dosť! 0,37 % - 18 hlasov, SĽS 0,18 % - 9 hlasov,
Solidarita 0,18 % - 9 hlasov, DS 0,16 % - 8 hlasov, STANK
0,10 % - 5 hlasov, SHO 0,06 % - 3 hlasy, Slovenská liga
0,06 % 3 hlasy.
MESTO GIRALTOVCE
V druhom meste okresu Svidník, v Giraltovciach, boli vytvorené tri volebné okrsky a v nich bolo zapísaných 3 167
voličov. Volieb sa zúčastnilo 1 805 ľudí, pričom percentuálna
účasť voličov v meste Giraltovce predstavuje 56,99 %. V
Giraltovciach bolo 1 766 osobne odovzdaných obálok a 39
bolo návratných obálok z cudziny.
Jednotlivé politické subjekty získali v Giraltovciach takýto počet hlasov:
OĽANO 29,31 % - 520 hlasov, SMER-SD 24,85 % - 441 hlasov, KDH 8,17
% - 145 hlasov, Sme rodina 7,44 % - 132 hlasov, ĽSNS 6,36 % - 113 hlasov,
Dobrá voľba 4,22 % - 75 hlasov, Za ľudí 4,22 % - 75 hlasov, SNS 4 % - 71
hlasov, PS a SPOLU 3,43 % - 61 hlasov, Vlasť 2,81 % - 50 hlasov, SaS 2,64
% - 47 hlasov, ostatné strany získali menej ako jedno percento hlasov.
ZAUJÍMAVOSŤ
Najvyššiu volebnú účasť v okrese Svidník dosiahli v obci Príkra - 94,11 %,
keď zo sedemnástich zapísaných voličov volili šestnásti.
(ps)

Aj Svidník má poslankyňu - v tíme nového premiéra Igora Matoviča!
Svoje želiezko v ohni, ako sa hovorí, bude mať aj Svidník. V
novom slovenskom zákonodarnom zbore ho bude zastupovať
Anna Andrejuvová. Na hlasovacom lístku síce ako bydlisko
mala uvedenú Bratislavu, no je to Svidníčanka, dcéra zdravotnej
sestry Anny a veterinárneho lekára, v minulosti aj svidníckeho
mestského poslanca Juraja Andrejuvova.
39-ročná politologička a právnička
Anna Andrejuvová kandidovala za zoskupenie Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti, NOVA, Kresťanská únia
a Zmena zdola. Bola na 15. mieste
kandidátnej listiny hnutia, ktoré sa
stalo jasným víťazom sobotňajších
parlamentných volieb. Anna Andrejuvová získala 6 034 prednostných
hlasov a pred voľbami ju dnes víťazné
hnutie charakterizovalo takto: „Rodená východniarka, ktorá vyrastala vo
Svidníku a v Bardejove. Vyštudovala
politológiu a právo. Do tímu OĽANO
prišla z hnutia NOVA spolu s Gáborom Grendelom a Danielom Lipšicom.
Okrem oblastí bezpečnosti a spravodlivosti sa venuje témam slobody.
Ochrana života nenarodených detí,
podpora rodín a dôstojnosť v starobe
sú podľa nej oblasti s veľkými medzerami, kde sa dá mnohé vylepšiť.
Súčasne pôsobí ako dobrovoľníčka
Národného pochodu za život.“

Na otázku - máme sa v 21. storočí
báť o slobodu? - Anna Andrejuvová
pred voľbami odpovedala takto: „Sloboda dnes začína byť obmedzovaná.
Tento trend prichádza paradoxne
z EÚ, napríklad v oblasti slobody
prejavu, slobody vierovyznania, výchovy
detí alebo obmedzenia legálnej držby
zbrane. Slobodu si
musíme neustále
brániť.“
S Annou Andrejuvovou sme komunikovali vo volebnú
sobotu, ale i krátko po
oznámení predbežných výsledkov volieb
a napokon v nedeľu
predpoludním, keď
bolo jasné, že zoskupenie na čele s
Igorom Matovičom

vyhralo parlamentné voľby. Jasné
bolo aj to, že Anna Andrejuvová s
rodinnými koreňmi vo Svidníku sa
stáva poslankyňou Národnej rady
SR. Spolu s ňou priamo v trnavskej
športovej hale, kde mal svoj štáb Igor
Matovič, úspech oslávili aj rodičia zo
Svidníka. Anna Andrejuvová v našom
rozhovore povedala:
„V mene OĽANO NOVA - KÚ - Zmena Zdola ďakujem
všetkým, ktorí
odovzdali svoj

hlas vo voľbách nášmu hnutiu. Osobne a špeciálne sa chcem poďakovať
všetkým vo Svidníku a v Bardejove,
kde som prežila veľkú časť svojho
života a kde som získala podporu z
tohto regiónu. Budem robiť všetko pre
to, aby som bola vašim hlasom v parlamente, hlasom mladých ľudí, žien,
rodín, ale aj starších a seniorov. Keďže do Svidníka
chodievam pravidelne
aj teraz, budem
veľmi rada, ak
mi to, čo budem
vedieť zlepšiť v
Národnej rade
SR, poviete
osobne. Veľmi
sa teším, že
ste mi dali svoju
dôveru a verím,
že nová vláda,
ktorá vznikne, bude
robiť kroky k zlepšeniu
podmienok pre život aj na
východnom Slovensku. Nech nám v
tom pán Boh pomáha!“
(ks, ps)

Annu Andrejuvovú prišli v sobotu do športovej haly v Trnave, kde sídlil volebný štáb
zoskupenia Igora Matoviča, podporiť aj rodičia
Anna a Juraj Andrejuvoví zo Svidníka
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Poľovníci pod Duklou dostali prvé chladiace boxy
V rámci novej nárazníkovej zóny proti africkému moru ošípaných už realizujú prvé opatrenia. Pripomeňme, že nová nárazníková zóna platí od 1. januára tohto roku a zahŕňa územie od
krajného severovýchodu až po sever Slovenska, teda vrátane
okresu Svidník.
Uplynulý týždeň, v utorok, do regiónu priviezli prvé chladiace boxy. Určené
sú pre poľovnícke združenia na to, aby mali kam odkladať ulovené či uhynuté
diviaky. „Z každého uloveného kusa diviačej zveri berieme vzorky na vyšetrenie
afrického moru ošípaných,“ ozrejmil situáciu predseda Poľovníckeho združenia
Lysý vrch v Korejovciach Jaroslav Derco. Jeden chladiaci box je určený na
desať kusov diviakov. Prvý vyložili v obci Medvedie pre už spomínané poľovnícke združenie, druhý v Miroli a tretí v Stropkove. „My máme v súčasnosti 34
poľovníckych združení. Prioritne ich budú dostávať, tak ako dnes, poľovnícke
združenia priamo susediace s Poľskou republikou,“ vysvetlil riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo Svidníku Ľubomír Hrišo.
Zvieratá po ulovení či uhynutí poľovníci musia uložiť do týchto chladiacich
boxov, vzorky poputujú do laboratórií. „Po dodaní vzorky sme schopní do
24 maximálne do 48 hodín informovať zástupcu poľovníckeho združenia o
výsledku vyšetrenia,“ vyhlásil Ľubomír Hrišo a hoci v našom regióne zatiaľ
nezaznamenali ani len jeden prípad afrického moru ošípaných, poľovníci i
štátni veterinári tvrdia, že opatrenia sú nevyhnutné. „Nie je vylúčené, že sa
tu môže africký mor ošípaných objaviť,“ poznamenal predseda Poľovníckeho
združenia Lysý vrch v Korejovciach Jaroslav Derco a regionálny veterinárny
lekár Ľubomír Hrišo zdôraznil: „Každý zastrelený diviak, resp. uhynutý diviak
v nárazníkovej zóne musí byť vyšetrený na africký mor ošípaných a my sme
nárazníková zóna v súvislosti s výskytom ohnísk afrického moru ošípaných

v Poľskej republike.“
Jaroslav Derco ešte doplnil, že rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy rešpektujú. „Keď to Štátna veterinárna a potravinová správa vyhodnotila, že tie opatrenia majú byť, tak musíme ich dodržiavať.“
Jeden chladiaci box podľa dostupných informácií stojí takmer 6-tisíc eur. Štyri
roky budú majetkom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. „Po tomto
období bezplatným prevodom tieto chladiace zariadenia prejdú do vlastníctva
poľovníckych združení,“ dodal riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy vo Svidníku Ľubomír Hrišo.
Lov diviakov je povolený celoročne. Úrady budú chladiace boxy poľovníkom
v slovensko-poľskom pohraničí dodávať ešte niekoľko týždňov.
(ps)

Navždy nás opustil priamy účastník II. svetovej vojny Ján Jurčišin
V uplynulý utorok 25. februára sme sa navždy rozlúčili s priamym účastníkom II. svetovej vojny Jánom Jurčišinom, bývalým
vojakom čs. armádneho zboru gen. L. Svobodu a dlhoročným
funkcionárom Oblastného výboru SZPB vo Svidníku.
Ján Jurčišin bol v prvom rade čestný a zodpovedný človek, ktorý týmito
vlastnosťami pôsobil na svoju rodinu a deti. Narodil sa 17. decembra 1924 vo
Vagrinci, kde so svojim straším bratom Vasiľom prežíval chudobné detstvo.
Prebíjal sa neľahkým životom a vážil si to, čo dokázal pre seba i ostatných
urobiť. Bol vždy ochotný za lepší život zabojovať nepozerajúc ani na vlastnú
obeť. Tak tomu bolo aj koncom roku 1944, keď vojaci gen. L. Svobodu došli
po Ondavu a nachádzali sa tu v obrannom postavení. Vtedy do radov našich
vojakov bola vyhlásená mobilizácia, dlho nerozmýšľal a dobrovoľne vstúpil
do ich radov.
Vtedy ako 20-ročný sa zúčastnil základného výcviku v čs. jednotke v Šemetkovciach a 19. januára 1945 spolu s našimi vojakmi ako delostrelec sa
zúčastnil pri oslobodzovaní Svidníka. Potom jeho bojová cesta pokračovala cez
Bardejov, Poprad a zastavila sa pri Liptovskom Mikuláši. Tu ako protitankový
delostrelec v Okoličnom - Smrečanoch - Závažnej Porube sa zúčastnil ťažkých
bojov. Potom s našimi vojakmi postupoval na západ a jeho bojová cesta sa
zastavila v Hrušove na Morave, kde ho zastihol aj koniec II. svetovej vojny.
Odtiaľ sa presunul do Prahy, kde 17. mája 1945 sa zúčastnil slávnostného

defilé s čs. jednotkami. Domov
sa vrátil 2. júla 1945.
Celý svoj život zostal verný
odkazu bojovníkov II. svetovej
vojny. Zúčastňoval sa rôznych
besied so školskou mládežou,
kde ich nabádal k vlastenectvu a k mieru. Pravidelne sa
zúčastňoval osláv Karpatskoduklianskej operácie na poľskej a slovenskej strane.
S uznaním na jeho činnosť
v oslobodzovacích bojoch
sa vyjadrovala aj Ústredná
rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v
Bratislave. Jeho zásluhy aj
patrične ocenila viac ako 30
vyznamenaniami.
Česť jeho pamiatke!
Jozef Žižák , tajomník OblV
SZPB vo Svidníku
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Komu a koľko sa ujde v rámci dotácií zo svidníckeho mestského rozpočtu?
118 750 eur z tohtoročného rozpočtu mesta Svidník už pozná
svojich prijímateľov. Takúto sumu rozdelili traja mestskí poslanci a traja mestskí úradníci ako členovia komisie a následne ju
schválil aj celý poslanecký zbor.
60 tisíc eur) a HbK Lion Svidník (žiadal 25 tisíc eur). Komisia odporúčala
futbalistom odklepnúť 42 tisíc eur,
volejbalistom 45 tisíc eur a hokejbalistom 8 550 eur, a tak sa aj stalo. O
financie žiadali aj rôzne zväzy, spolky,
cirkvi, školy či umelecké kluby.
V rozprave sa za Občianske združenie Chránime kraj pod Duklou, ktoré
na aktivity a činnosť žiadalo 1 000 € a
komisia mu navrhla 300 €, prihovorila
poslankyňa Katarína Siváková. Argumentovala výpočtom aktivít združenia
a podotkla, že aj komisia by mala
viac pozerať na činnosť jednotlivých
združení a organizácií.
Poslanec Ján Vook povedal, že
hoci hokejbalisti, medzi ktorých patrí
aj on sám, žiadali viac, ďakujú aj za
to, čo je im navrhnuté a poslanec
Pavel Olejár pripomenul, že netreba
zabúdať na sľuby. „Pánovi Vookovi
sme sľúbili, že keď bude robiť hokejbal s deťmi, tak mu pridáme. Začal
pracovať s deťmi, a my mu napriek
tomu uberáme z dotácie,“ upozornil
Pavel Olejár.
inzercia

Celkovo je v rozpočte mesta na tento rok na dotácie pre fyzické a právnické osoby vyčlenených 125-tisíc
eur. V lehote do 30. novembra 2019
bolo podaných 43 žiadostí v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Svidník 5/2019 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Svidník. Jedna žiadosť - žiadosť Cirkevného zboru
ECAV nespĺňala podmienky z dôvodu, že bola doručená po termíne.
Komisia na prerokovanie žiadostí o
pridelenie dotácií na rok 2020 zasadla
11. februára a skonštatovala, ako
sme už uviedli, že bolo podaných 43
žiadostí o pridelenie dotácií. Po prerokovaní jednotlivých žiadostí komisia
v zložení Peter Breznoščák, Jozef
Poperník, Vladimír Žak, mestskí úradníci Erika Červená, Marta Jacková a
Nikolaj Vlčinov odporučila Mestskému
zastupiteľstvu vo Svidníku schváliť
prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 118 750 €.
Najviac z koláča dotácií si ukroja
športovci, a to 1. FK Svidník (žiadal 50
tisíc eur), TJ Slávia Svidník (žiadala

Reagoval poslanec Vladimír Žák,
ktorý komisii prerozdeľujúcej dotácie
šéfuje. Uznal, že každý by chcel viac,
no takéto sú možnosti mesta a snažili
sa dotácie prerozdeliť čo najserióznejšie a najspravodlivejšie.
Za rozdelenie dotácií z rozpočtu

mesta potom hlasovali samotní poslanci a okrem Jána Vooka, ktorý sa
hlasovania zdržal a Pavla Olejára,
ktorý nehlasoval, boli všetci prítomní
poslanci za návrh, ktorý predložila
príslušná komisia.
(ps)
É

ÁLEN

SCHV
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Dve dopravné nehody za hodinu na jednom mieste - v Stročíne
Po nedávnej tragickej dopravnej nehode medzi Stročínom
a Svidníkom, pri ktorej po
čelnej zrážke osobného auta
s kamiónom zahynul 23-ročný
Erik, pribudli uplynulý týždeň
do policajných štatistík ďalšie
dopravné nehody a zhodou náhod napríklad dve v Stročíne.

policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej
vyčíslená na 4-tisíc eur. Druhá dopravná nehoda sa stala pred deviatou
ráno, ešte počas dokumentovania tej

Stali sa v uplynulý utorok 25. februára
ráno. Na mieste zasahovalo päť hasičov zo Svidníka s dvomi kusmi techniky. V jednom prípade išlo o dopravnú
nehodu nákladného motorového vozidla naloženého drevom a osobného
motorového vozidla. Jeden jazdný
pruh bol uzavretý. K zrážke osobného
auta s nákladiakom došlo po tom,
čo 49-ročný vodič osobného auta z
Kalnišťa v okrese Svidník smeroval
do svidníckej nemocnice. Bolo okolo
ôsmej ráno, keď už vychádzal z obce
Stročín v smere na Svidník a podľa
dostupných informácií údajne dostal
mikrospánok a prešiel do protismeru.
V aute s ním sedeli ešte dvaja spolujazdci, na mieste preto okrem hasičov
zasahovali aj záchranári, no vážne
zranenia nezaznamenali. Alkohol
policajti nezistili šoférovi osobného
auta a ani 39-ročnému vodičovi z
Vyšného Mirošova, ktorý šoféroval
nákladné auto naložené drevom. Škoda na vozidlách bola podľa krajskej

prvej, a takisto sa zrazili dve autá, no
tentoraz osobné. V jednom z nich
sedel 23-ročný muž z Kalnišťa, syn
vodiča z prvej nehody, ktorý spolu s

ďalšími spolujazdcami smeroval za
otcom, keďže mal nehodu. Druhé
auto šoféroval 20-ročný muž zo Stročína, syn majiteľa nákladného auta z
prvej nehody. Mladík z Kalnišťa jazdil
v protismere, keďže sa ponáhľal k otcovi, pričom z bočnej uličky uprostred
Stročína spoza kostola vyšlo druhé
spomínané auto do smeru svojej
jazdy a došlo k zrážke. Aj pri tejto
dopravnej nehode museli zasahovať
hasiči i záchranári, no k vážnejším
zraneniam nedošlo. Alkohol u vodičov
bol vylúčený dychovou skúškou a
škoda na vozidlách bola vyčíslená na
2 500 eur.
(ps)

Starostovia hodnotili činnosť Spoločného obecného úradu Nižný Orlík
Na výročnej schôdzi sa v uplynulú stredu 26. februára vo svidníckej reštaurácii LOKAL zišli starostovia obcí patriacich pod
Spoločný obecný úrad Nižný Orlík.
Správu o jeho činnosti v uplynulom roku
predniesol štatutárny
zástupca Spoločného
obecného úradu a zároveň starosta Nižného
Orlíka Juraj Petný.
Skonštatoval, že pri
počte 49 obcí bol v
roku 2019 počet obyvateľov 11 256. Počet
zamestnancov úradu

sa nezmenil, je 6,3
pracovného úväzku. V
priebehu obdobia podľa Juraja Petného riešili
vzniknuté situácie a
problémy, ktoré sú pri
prevádzke úradu. Na
zasadnutiach výborov
sa s nimi zaoberajú a
hľadajú riešenia. Pripomeňme, že Spoločný

obecný úrad Nižný Orlík vykonáva činnosti na úseku stavebného poriadku a
územného plánovania, na úseku pozemných komunikácií, ochrany prírody,
vodného hospodárstva, ale aj na úseku spracovanie účtovníctva obcí a škôl,
spracovania miezd pracovníkov obcí a škôl a takisto aj na úseku opatrovateľskej služby.
„Fungovanie úradovne je zabezpečované podľa možností. Je potrebná priebežná oprava a obmena kancelárskej techniky. Robme spoločne tak, aby sme
sa na našom spoločnom úrade cítili dobre a bol nám za pomoci pracovníkov
úrad maximálne nápomocný,“ vyhlásil Juraj Petný, podľa ktorého je zo strany
obcí potrené si plniť záväzky voči úradovni včas a s pochopením. „K dnešnému
dňu máme všetky finančné záväzky obcí voči úradovni vyrovnané, čo svedčí
o serióznom prístupe vás, starostov,“ dodal Juraj Petný.
(ps)
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Vyhodnotili 12. ročník regionálnej súťaže neprofesionálnej
výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020
Výtvarné spektrum je najstaršou celoštátnou postupovou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Slovenskej
republike. Vyhlasuje a realizuje sa každoročne.
Je určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Súťaž nie je žánrovo ani
tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v
celej jej rozmanitosti - v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v
prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia,
land-artu a pod.). Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo
členov klubov a spolkov amatérskych výtvarníkov.

Aj tohtoročná súťaž Výtvarné spektrum priniesla opäť zaujímavé a kvalitné
diela. Autori v tejto súťaži majú jedinečnú možnosť spoznať najnovšie výdobytky umeleckej práce svojich kolegov. Mladších i starších, i svojich rovesníkov,
a to v rôznych médiách. Je tu zastúpená široká škála výtvarných prejavov,
techník, nových výtvarných postupov a experimentov. Niektoré práce vyjadrujú
predovšetkým emócie a náladu, autorom sa otvoril nový pohľad na maľbu,
inšpirovaný súčasným domácim a svetovým vývinom a usilujú sa o ďalšie
rozvíjanie tvorivého procesu.
Amatérski výtvarníci zachytávajú svoje vizuálne zážitky, sny a nápady vo
svojej tvorbe veľmi širokou škálou postojov, názorov a spracovaním jednotlivých diel. Tohtoročná regionálna výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Výtvarné spektrum 2020 sa prezentuje vo výstavných priestoroch spoločenskej
sály mesta Stropkov od 14. februára do 13. marca 2020.

Svojou jedinečnou a zaujímavou prehliadkou výtvarnej tvorby amatérskych
výtvarníkov svidníckeho a stropkovského okresu od 39 autorov.
Odborná porota s jej predsedom, akademickým maliarom, Petrom Kocákom si so záujmom prezrela všetky súťažné výtvarné práce a ohodnotila ich
nasledovne:
OKRES SVIDNÍK
I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov
MAĽBA
1. miesto: Natália Frandoferová za prácu „Harlekýn“
2. miesto: Ivana Kopačková za prácu „Kvet bez kvetov“
3. miesto: porota neudelila
GRAFIKA
1. miesto: Radoslav Sahajda za práce „kríž“, „Adam a Eva“ a
„Prvá vražda“
2. miesto: Marek Gramata za prácu „Abstrakcia - bod a línia“,
Laura Kostilníková za práce „Ex Libris I. - III.“
3. miesto: Natália Frandoferová za prácu „Na hrane štítov“,
Peter Grundza za práce „Pod vodou“ a „ Západ slnka“
PLASTIKA
1. miesto: porota neudelila
2. miesto: Samuel Sokol za prácu „Vážka“
3. miesto: Patrícia Lešková za prácu „Kostol sv. kríža Prešov“
II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov
MAĽBA
1. miesto: Pavol Mochnacký za práce „Akty I. - V.“,
2. miesto: Edward o´Toole za práce „Genessis“ a „ Apocrypha“,
Gabriela Madejová za prácu „Skaliská“
3. miesto: Jozef Horkavý za prácu „Žito v makoch“,
Andrej Uram Murín za prácu „Toreádor“
Čestné uznanie: Jaroslav Patlevič: za práce „Jeseň“ a „Na prechádzke“
D. kategória: insitná tvorba
1. miesto: porota neudelila
2. miesto: Miroslav Potoma za prácu „Čas orby“,
Maria Soročinová za kolekciu prác:
„Symbolika viery a folklóru“
3. miesto: porota neudelila
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Vo svidníckom okrese ústup, Schôdza rybárov
v susednom stropkovskom vzostup
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu vo

Svidníku pozýva členov organizácie na výročnú členskú

Chrípka a chrípke podobné ochorenia sú v okrese Svidník na ústupe, naopak
v susednom okrese Stropkov na vzostupe. Takto to aspoň vyplýva z informácií,
ktoré nám poskytli z Oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva vo Svidníku.
V okrese Svidník bolo v uplynulom deviatom kalendárnom týždni hlásených 494 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1513,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 6 - 14 rokov
(3656,1/100 000) a 0 - 5 rokov (3468,2/100 000). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k
poklesu chorobnosti o 11,74 %. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.
Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v dvoch materských školách (Kružlová, Ladomirová) a
v troch základných školách (Kružlová, Ladomirová a 8. mája vo Svidníku).
V susednom okrese Stropkov bolo v deviatom kalendárnom týždni hlásených 296 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1435,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov
hlásiacich v tomto týždni. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 6 - 14 rokov (3409,7/100
000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o 12,12 %.
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená. Výchovno-vzdelávací proces
nebol prerušený v žiadnej materskej a ani základnej škole v okrese Stropkov.
(pn)

schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 15. marca o 9.
hodine v kinosále Domu kultúry vo Svidníku s týmto
programom:
- 1. Otvorenie, 2. Voľby pracovného predsedníctva,
mandátovej a návrhovej komisie, 3. Správa mandátovej
komisie, 4. Správa o činnosti organizácie za rok 2019,
5. Správa o zarybnení, úlovkoch za rok 2019 a plán
zarybnenia na rok 2020, 6. Vyhodnotenie rozpočtu a
účtovnej závierky za rok 2019, rozpočet a plán činnosti
na rok 2020, 7. Správa kontrolnej komisie za rok 2019,
8. Diskusia, 9. Prestávka spojená s občerstvením, 10.
Losovanie zliav na povolenky a vecné ceny, 11. Návrh
na uznesenie, 12. Záver.
Ján Giňovský, tajomník
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Tento rok sa naše mesto nesie aj v znamení 665. výročia prvej
písomnej zmienky o Svidníku. Pri tejto príležitosti pokračujeme v
seriáli o osobnostiach nášho mesta, o tých nevojenských. Tento
týždeň Vám priblížime osobu MUDr. Mirona Pribulu.
Miron Pribula bol prvý povojnový a dlhoročný lekár v
okrese Svidník. Narodil sa r. 1917 vo Vyšnom Orlíku v
rodine učiteľa. Po skončení základnej školy študoval na
Evanjelickom kolégiu v Prešove. V štúdiu pokračoval na
Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V r. 1943 sa stal lekárom.
Pred príchodom do Svidníka pracoval ako vojenský lekár
v Dolnom Kubíne a neskôr v Ružomberku. Celý svoj život
zasvätil zdravotníctvu a nášmu podduklianskemu kraju.
Mal veľkú zásluhu na výstavbe Nemocnice s poliklinikou
vo Svidníku v r. 1963.
Ako jeden z mála lekárov prežil útrapy druhej svetovej
vojny, ale najmä povojnové obdobie spolu s obyvateľmi
tohto regiónu. V jednej osobe ako šofér - lekár, asistent,
zdravotno-osvetový pracovník a ekonóm s mladíckym
elánom sa púšťal do riešenia veľmi nepriaznivej a zložitej zdravotnej situácie. Veľkú pozornosť venoval najmä
boju proti infekčným chorobám a zníženiu prenatálnej a
dojčenskej úmrtnosti. Jeho spomienky na toto obdobie
a zrod zdravotníctva v okrese Svidník boli publikované
v zborníku spomienok „Cesta k slobode“, ktoré vydalo
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku.
Zo spomienok MUDr. Pribulu vyplýva, že vo Svidníku začal pracovať v máji
1945 ako jediný lekár v celom okrese a bol skutočným pamätníkom zrodu prvej
nemocnice vo Svidníku a rozvoja zdravotníctva v podduklianskom regióne.

S dôverou a úctou k nemu prichádzali nielen pacienti, ale aj
obyvatelia mesta i okolia častokrát pre dobre slovo a radu.
Okrem lekárskej praxe Miron Pribula dlhé roky pracoval ako
poslanec Mestského národného výboru a člen rady MsNV vo
Svidníku, bol vedúcim ONV – odbor zdravotníctva i okresným
hygienikom. Rodný kraj mu prirástol k srdcu, a preto v ňom
nezostal zabudnutý. Zomrel v r. 1983 vo Svidníku.
Jeho menom je pomenovaná jedna z ulíc v meste Svidník od
roku 1995, predtým sa táto ulica nazývala Letná.
Zdroj: Mičáková N., Prechádzky ulicami môjho rodného mesta,
Podduklianska knižnica vo Svidníku (MsÚ)

O materinskom jazyku netradične
Slovenský jazyk je krásny a ľubozvučný, no ako vyučovací predmet v školách nepatrí medzi
obľúbené. O to ťažšie je vyučovať slovenský jazyk a literatúru na strednej odbornej škole technického zamerania, kde sa žiaci sústreďujú na praktické zručnosti v odbore, ktorý študujú.

KTO DAROVAL KRV?
V stredu 26. februára 2020 prišlo v rámci Valentínskej kvapky
krvi na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice
darovať krv 22 bezpríspevkových darcov:
Andrej Vook (4), Slavomíra Jaškaničová (prvodarca), Peter Ivančo
(21), Pavol Šidelský (18), Marián Sahajda (20), Róbert Bajcura (14), Jozef
Sabo (9), Ján Kavuľa (8), Patrik Zavoda (6), Dominika Čečková (4), Miroslav
Bandurič (4), Kristián Pračko (prvodarca), Peter Hubáč (48), Stanislav Čabala
(35), Marián Vatraľ (34), Tomáš Sabol (10), Milan Tchir (32), Michal Homza
(6), Kevin Kriško (prvodarca), Júlia Bereščáková (2), Tatiana Vasilenková (2),
Andrej Franko (7).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

Preto som sa rozhodla našim
žiakom študujúcim odbor mechanik - elektrotechnik ukázať, že aj
slovenčina môže byť zábavná.
Vhodnejší deň ako 21. február,
keď celý svet slávi Medzinárodný
deň materinského jazyka, som si
nemohla priať. Pripravila som pre
žiakov kreatívno-zábavný kvíz, v
ktorom si merali svoje jazykové a
štylistické zručnosti švorčlenné
družstvá žiakov z každého ročníka. Po úvodnom motivačnom
rozhovore so žiakmi o význame
osláv Dňa materinského jazyka,
o jazykovej rozmanitosti na našom území s dôrazom na jazyky
národnostných menšín a nárečia
východného Slovenska, žiaci v
skupinách plnili úlohy s časovým
limitom, zamerané na tvorivú hru
so slovnou zásobou materinského
jazyka.
V 1. úlohe si každý člen skupiny
precvičil jazyk rýchlym a bezchybným čítaním jazykolamov, aby
v 2. úlohe mohli postupne tvoriť
reťazový príbeh plynulým pripájaním jedného slova na danú tému.
3. úloha preverila pozornosť a

postreh žiakov pri čítaní vtipného
textu s obrázkami o slovenskom
jazyku a východoslovenských
nárečiach. 4. úloha bola zameraná
na umeleckú tvorivosť - štylizáciu
vlastnej básne na tému Môj rodný jazyk. Keďže mozgové závity
žiakov už bežali na plné obrátky,
nemali v 5. úlohe problém tvoriť čo
najväčší počet štor a viacpísmenkových slov v štýle počítačovej hry
Piknik. 6. úloha - veta od A po Z
- žiakov potrápila najviac, pretože
vytvoriť čo najdlhšiu logickú vetu
začínajúcu zadaným slovom REČ
tak, aby sa nasledujúce slovo
vždy začínalo na písmeno, ktorým
sa končí predchádzajúce slovo,
nie je vôbec jednoduché.
Atmosféra počas celého kreatívno-zábavného kvízu bola výborná,
tvorivá, žiaci pracovali s nadšením
a ani chvíľu sa nenudili. Celú
akciu hodnotili veľmi pozitívne a
prejavili záujem o podobné aktivity
aj na ďalších vyučovacích predmetoch. Diplomy a vecné ceny
udelené jednotlivým družstvám
boli už len čerešničkou na torte
príjemne stráveného dopoludnia.
Už sa tešíme na ďalšiu akciu!
Jitka Lehotská,
SOŠE Stropkov
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Čo premieta Kino Dukla
TEMPOS
Piatok 6. marca o 19. hodine

Hudobný dokument TEMPOS rozpráva príbeh
Patrika „Rytmusa“ Vrbovského a jeho 30-ročnej
rapovej kariéry. Príbeh filmu je mapovaním cesty
z nuly na vrchol - prehry, výhry a fakty. Film na
pozadí zároveň odhaľuje dejiny rapu a hip-hopu
na Slovensku. Tri dekády slovenskej hip-hopovej
scény sú prerozprávané samotným Rytmusom,
kde odhalí rôzne zákulisné príhody či nečakané
nástrahy a sklamania, ktoré vo svojej hudobnej
kariére zažil.
Rok výroby: 2020, Slovensko, dokument,
90 minút, vstupné: 5 eur

NEVIDITEĽNÝ
Sobota 7. marca o 19. hodine

Keď Cecilia /Elisabeth Moss, hviezda zo seriálu Príbeh služobníčky/ pochopila, že chodí s psychopatom, bolo už žiaľ neskoro. Odrezaná od sveta
v luxusnom sídle majetníckeho vynálezcu pochopí, že ak chce prežiť, musí
ujsť. Podarí sa jej to, a keď sa od ex partnerovho právnika navyše dozvie, že
ten jej odchod neuniesol a spáchal samovraždu, môže sa po rokoch znovu
slobodne nadýchnuť. Okrem toho je ešte aj veľmi bohatá, lebo jej mŕtvy milenec
z nejakého zvláštneho zvráteného dôvodu zanechal obrovský majetok. Tak
prečo je stále taká nepokojná? Prečo má stále nervy na prasknutie? Prečo
sa okolo nej dejú veci, ktoré si nevie vysvetliť a ktoré majú stále desivejší
priebeh a dôsledky? Existujú len dve vysvetlenia. Buď sa Cecília celkom vážne
zbláznila, alebo sa v jej blízkosti pohybuje niekto doslova neviditeľný, niekto,
kto má jediný cieľ - pripraviť Cecíliu o všetko, na čom jej v živote záleží.
Rok výroby: 2020, USA, 120 minút, triler, vstupné: 5 eur

VPRED
Nedeľa 8. marca o 15. hodine

inzercia

Nový animovaný film Vpred od štúdia Disney Pixar sa odohráva na jednom
predmestí vo fantazijnom meste a svete, z ktorého dvaja mladí elfskí bratia
vyrážajú do sveta na pozoruhodnú výpravu s cieľom zistiť, či ešte vo svete
existuje trochu mágie a kúziel. Film VPRED sa odohráva vo svete kde niekedy existovali čary a mágia a v ktorom žijú dvaja elfskí pubertálni bratia Ian
a Barley Lighfootovci.
Rok výroby: 2020, USA, animovaný, komédia,
slovenský dabing, vstupné: 5 eur

JUDY
Nedeľa 8. marca o 19. hodine

Renée Zellweger v úlohe jednej z najväčších
hollywoodskych legiend všetkých čias.
Judy Garland je fenomenálna speváčka a úspešná herečka, ktorá sa už od
útleho veku stáva miláčikom celej Ameriky.
Jej talent si podmaňuje milióny divákov na
celom svete. Jej kariéra je doslova splneným
snom.
Ale všetko má svoju cenu. Úspech a sláva
si vyberajú vysokú daň. Jej život sprevádza
pocit osamelosti, jej démonom je alkohol a
závislosť na liekoch.
V zime v roku 1968 prichádza Judy do Londýna, aby vystúpila na turné beznádejne vypredaných koncertov. Peniaze jej dochádzajú
a manželstvo je v troskách. Od začiatku jej
celosvetového úspechu v muzikály Čarodejník z krajiny Oz uplynulo už 30 rokov...
Neodolateľným zmyslom pre humor a srdečnosťou okúzľuje všetkých vôkol seba, či sú to
muzikanti, fanúšikovia, alebo priatelia. Jej sny o romantickej láske sa stávajú
skutočnosťou, keď stretáva Mickeyho Deansa.
Ale pod maskou šťastnej hviezdy sa skrýva krehká žena. Potom, čo v žiari
reflektorov strávila uplynulých 40 rokov, je vyčerpaná. Vracajú sa jej spomienky
na stratené detstvo a zo všetkého najviac túži byť doma so svojimi deťmi.
Nájde v sebe silu pokračovať?
Rok výroby: 2019, Veľká Británia, romantický, hudobný,
dráma, 118 minút, vstupné: 5 eur

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ.
Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
29. februára 2020 uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy
opustil naš milovaný otec, dedko a pradedko

Ján KIDALA z Mlynároviec
Všetci, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú syn Ján,
dcéry Mariena, Helena a Darina s rodinami

Podduklianske novinky

3. marec 2020

Spravodajstvo / Inzercia

13

Vyhodnotili výtvarnú súťaž Vesmír očami detí 2020
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s
hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami
voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami organizuje
v roku 2020 už tridsiatypiaty ročník výtvarnej súťaže „Vesmír
očami detí.“ Pre okresy Svidník a Stropkov okresné kolo zabezpečuje Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.
Do okresného kola súťaže sa zapojilo 39 základných, materských a základných umeleckých škôl z okresov Svidník a
Stropkov s počtom prác 431.
Odborná porota, ktorej predsedom bol Ing. arch. Pavel Mochnacký a jej členmi Mgr. art. Tomáš Olijár, Gabriela Madejová a
Katarína Grúsová, vybrali v jednotlivých kategóriách päť rovnocenných prác v okrese Svidník a päť rovnocenných prác
v okrese Stropkov, ktoré postupujú do celoslovenského kola
súťaže v Hurbanove.
Otvorenie výstavy spojené s vyhlásením výsledkov a odovzdávaním cien Vesmír očami detí 2020 pre okresy Svidník a Stropkov
sa uskutočnilo vo výstavných priestoroch POS vo Svidníku 25.
februára 2020. Výstava pre okres Svidník v POS potrvá do 20.

Žiaci Školského klubu Základnej školy na Karpatskej ulici vo Svidníku pod
taktovkou dlhoročného trénera Vlada Sluka získali na Majstrovstvách okresov
Svidník a Stropkov vo všetkých vekových kategóriách tie najvyššie umiestnenia. Majstrovstvá sa konali 16. februára na Spojenej škole vo Svidníku.
Najmladší žiaci: 2009 a ml.: 1. miesto: Dalibor Kavuľa 4.a, 2. miesto: Martin
Fecenko 3.a, 3. miesto: Radoslav Bajcura 3.a.
Mladší žiaci: 2007 a ml.: 1. miesto: Dalibor Kavuľa 4.a, 3. miesto: Daniel
Pecha 5.a.
Starší žiaci 2005 a ml.: 1. miesto: Dalibor Kavuľa 4.a,
Gratulujeme víťazom za dobrú reprezentáciu školy a nášho mesta Svidník,
ktoré nám dlhoročne finančne prispieva na činnosť stolného tenisu.
Vladislav Sluk, tréner

inzercia

Úspech stolných tenistov

marca 2020. Práce za okres Stropkov sú vystavené v priestoroch Mestskej
knižnice v Stropkove od 27. februára do 20. marca 2020.
Postupujúci v jednotlivých kategóriách
okres Svidník
1. kategória: Alžbeta Patvarická (MŠ gen. Svobodu Svidník), Matias Macko
(MŠ gen. Svobodu Svidník), Rastislav Sivák (MŠ Vyšný Orlík), Alex Čonka
(MŠ Stročín), Alexandra Tyčová (MŠ gen. Svobodu Svidník).
2. kategória: Barbora Fedáková
(Spojená škola-ZŠ Giraltovce),
Tamara Augustínová (Spojená
škola-ZŠ Giraltovce), Ľuboš Horochonič (CZŠ sv. Juraja Svidník),
Adam Dzuro (CZŠ sv. Juraja
Svidník), Martina Kozáková (ZŠ
Karpatská Svidník).
3. kategória: Katarína Ščerbová
(ZŠ Komenského Svidník), Klára
Sochovičová (CZŠ sv. Juraja
Svidník), Sofia Schrenková (ZŠ
Giraltovce), Timea Grundzová
(ZŠ Kružlová), Timea Palidrabová
(ZŠ Komenského Svidník).
4. kategória: Jakub Kuzmiak
(ZUŠ Svidník), Lívia Sluková
(ZUŠ Svidník), Barbora Karalová
(ZUŠ Svidník), Vanesa Paligová
(ZUŠ Svidník), Mário Haluška (ZUŠ Svidník).
5. kategória: Gregor Kuzmiak (ZUŠ Svidník), Iveta Jurková (ZUŠ Svidník),
Natália Holodňáková (ZUŠ Svidník), Olexander Lemák (ZUŠ Svidník), Laura
Klimová (ZUŠ Svidník).
(kg)
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Play off Edymax extraligy mužov
úspešne odštartovali volejbalisti TJ
Slávia Svidník. V prvom štvrťfinálovom
zápase na domácej palubovke zdolali
Myjavu 3:1 a platilo tak známe Môj dom,
môj hrad.
Hoci hostia z kopaníc mali do zápasu
dobrý vstup a prvý set vyhrali 25:22,
Svidníčania sa nevzdali. Doma sú veľmi
silní a potvrdili to aj v tomto zápase.
Kvalitným servisom dostali postupne
Myjavčanov pod tlak a otočili na 2:1 vo
svoj prospech (19, 15). Štvrtý set bol
vyrovnaný do stavu 18:18, ale potom
získala Slávia päť bodov za sebou a
zlomila odpor hostí. Poľský univerzál
Lukasz Pietrzak prispel k víťazstvu
22 bodmi (1 eso, 1 blok), štyri esá dal
Dmytro Fedorenko, päť blokov si pripísal
kapitán, nahrávač Jakub Hriňák. Myjava
uspela vo Svidníku naposledy 25. marca 2017, keď tam vyhrala 3:0 v prvom
zápase o 5. - 8. miesto.
Zostava Svidníka: Tatarenko 11,
Šellong 8, Pietrzak 22, Fedorenko 15,
Matušovský 4, J. Hriňák 7, libero S.
Paňko.
Tréner Peter Tholt po víťaznom zápase
povedal: „Dnešný zápas sme zvládli, ale
na Myjave náš čaká omnoho ťažší duel.

Šport
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EXTRALIGA MUŽOV - ŠT VRŤFINÁLE
TJ Slávia Svidník - TJ Spartak Myjava 3:1 (-22, 19, 15, 20) - stav série 1:0
Výkon Myjavy určite porastie a budeme
to mať veľmi ťažké.“
Pripomeňme, že extraligové štvrťfinále

sa hrá na dve víťazstvá. Odveta je na
programe v stredu 4. marca od 18.30
hod. v Myjave a prípadný tretí zápas je

naplánovaný na sobotu 7. maca o 18.
hod. vo svidníckej športovej hale.
(pn, svf)

Pohár primátorky Svidníka pre mladé Stropkovčanky
Znovu po roku Základná škola Komenského Svidník privítala
účastníčky volejbalového turnaja starších žiačok. Po otvorení
turnaja primátorkou Svidníka Marcelou Ivančovou sa kolotoč
zápasov mohol začať. Osem družstiev, v dvoch telocvičniach,
odohralo spolu dvadsať zápasov, ktoré vyvrcholili až vo večerných hodinách. Na našej palubovke sa predstavili družstvá
Svidník A, Stropkov B, Vranov a Lendak. V telocvični SŠI družstvá Svidník B, Stropkov A, Bardejov a Prešov. Hráčky nášho
Áčka v prvých dvoch zápasoch podali veľmi sústredený výkon
a družstvo Vranova a Stropkova B predčili vo všetkých herných
činnostiach. Najviac si pomohli podaním. V poslednom zápase
v skupine sme sa stretli s Lendakom, ktorý je momentálnym
lídrom dlhodobej súťaže starších žiačok v oblasti východ. Po
zlom začiatku sme v druhom sete zabrali a vynútili sme si tajbrejk, v ktorom sme ťahali za kratší koniec povrazu, pretože sa
prejavila lepšia fyzická pripravenosť súperiek. V semifinále sme
sa stretli so Stropkovom A a bol to z našej strany odovzdaný a
bezduchý výkon. Dievčatá hrali s prílišným rešpektom a vôbec
si neverili. V zápase o 3. miesto sme sa na naše prekvapenie
stretli opäť s Lendakom, ktorý v prvom semifinále tesne podľahol družstvu Prešova. A náš výkon bol výborný. Dievčatá
zrazu ožili a v prvom sete boli jednoznačne lepším družstvom.
Aj v druhom sete sme mali navrch, ale len do stavu 22:19. Za

tohto stavu vo vyrovnanej výmene sme spravili hlúpu chybu,
znervózneli sme a set a aj zápas sme prehrali. Obsadili sme
konečné 4. miesto. Dievčatá si však za predvedenú hru v
zápase o 3. miesto od trénera vypočuli pochvalu. Pochvalu
si zaslúžia aj siedmačky, hráčky Svidníka B, pretože vekom
ešte len mladšie žiačky, statočne bojovali v každom zápase.
Na konto si pripísali dve výhry a konečné 6. miesto. Najlepší
výkon podali v zápase so stropkovskými ôsmačkami, kde sa
síce z výhry netešili, ale po dobrom výkone si vynútili tretí set
a celkovo zanechali na turnaji dobrý dojem. Poradie: 1. ZŠ
Mlynská Stropkov A, 2. Elba Prešov, 3. VK Lendak, 4. ZŠ
Komenského Svidník A, 5. ZŠ Mlynská Stropkov B, 6. ZŠ
Komenského Svidník B, 7. MŠK Vranov, 8. VEA Bardejov.
Ocenené boli aj najlepšie hráčky družstiev a najlepšie hráčky
turnaja. Najlepšia nahrávačka Stanislava Semionová z VK
ŠK Elba Prešov, najlepšia smečiarka Laura Safková zo ŠK
Komenského Svidník, najlepšia blokárka Laura Lehotská z
MVK Stropkov a najvšestrannejšia hráčka Jana Neupauerová
z VK Lendak. Na záver poďakovanie všetkým, ktorí pomohli,
aby sa tento turnaj mohol uskutočniť: Mestu Svidník, ZŠ a
ZRPŠ Komenského Svidník, CVČ Svidník, SŠI, p. Hirčkovi,
p. Krajňákovi, p. Dudášovi, p. Gulovi, p. Manduľovi - TMAN a
všetkým fanúšikom.
(gh)

Svidnícky futbal riadi zastupujúci prezident Michal Kurilec - futbalisti už trénujú
Treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník už zarezávajú v rámci zimnej prípravy. Po vzatí do väzby prezidenta 1. FK, podnikateľa
Jozefa Žáka dlho trvalo, kým sa príprava futbalistov na jarnú
časť súťažnej sezóny začne. Napokon sa tak stalo vo štvrtok
20. januára.
Ako sme už uviedli, prezident 1. FK Svidník Jozef Žák je vo väzbe, zastupujúcim prezidentom klubu je Michal Kurilec, ktorý doteraz pôsobil ako manažér a
viceprezident klubu. „Chlapci začali trénovať pod vedením trénera Roberta Petruša
vo štvrtok 20. januára. Trénujeme v Bardejove na umelej tráve, ale aj v telocvični
bývalého odevného učilišťa vo Svidníku,“ potvrdil informácie o začiatku zimnej
prípravy Michal Kurilec.
Po jesennej časti v kádri Svidníka ostali takmer všetci hráči. Odišli akurát dvaja
- Kuhajdík na hosťovanie do Raslavíc a Kevin Čekan takisto na hosťovanie do
Ľubotíc. „Mali sme devätnásť hráčov, dnes ich máme sedemnásť, pričom na skúške
máme troch Ukrajincov, tak uvidíme, ktorého z nich a či vôbec si tréner vyberie. Z
ruských hráčov, ktorí u nás hrali už v jesennej časti, predminulý týždeň prišiel Maslov,
v priebehu tohto týždňa prídu Doblaev, Veprik a Subotin a črtá sa, že prísť by mohol
ešte jeden útočník, možno to bude Srb, možno hráč inej národnosti, no určite to bude

zahraničný futbalista,“ opísal situáciu v hráčskom kádri 1. FK Svidník zastupujúci
prezident Michal Kurilec a zdôraznil najdôležitejšiu vec, ktorou podľa neho je to, že
hráči trénujú. „Podarilo sa aj vďaka pánovi Podhájeckému a pánovi Labunovi pozháňať sponzorské financie, ktoré sme vyplatili hráčom, pretože niektorým klub dlhoval
za dva i za tri mesiace. Nie je to stopercentné, ale je to lepšie aj z tohto pohľadu,“
podotkol Michal Kurilec, podľa ktorého svidníckych futbalistov čakajú aj prípravné
zápasy, v uplynulú nedeľu hrali v Bardejove, dohodnutý majú aj zápas s popradskou
19-tkou. Prvý majstrovský zápas jarnej časti ich čaká v nedeľu 22. marca doma
proti Snine. Po jesennej časti je svidnícky klub na ôsmom mieste tabuľky a podľa
Michala Kurilca cieľom do jarnej časti je skončiť práve do ôsmeho miesta. „Musím
však povedať aj to, čo ma mrzí a síce určití takzvaní tiežfanúšikovia, ktorí po Svidníku
šíria bludy, že Svidníku stačí hrať piatu ligu a s vlastnými hráčmi. Neviem však, s
akými domácim hráčmi, keď všetci mladí odchádzajú za školou a v meste končia s
futbalom. Piata liga Svidníku absolútne neprináleží, v tomto roku futbal vo Svidníku
oslávi 95. výročie založenia, tradícia tu teda ja. Problémy sú všade, aj v ligových
kluboch, musíme však cez tieto problémy prejsť a ísť ďalej. Je tu jasná tradícia a
Svidníku tretia liga patrí. Preto mám ťažké srdce na takzvaných tiežfanúšikov, ktorí
však, ak chcú pomôcť, nech pomôžu, ale nech nešíria po meste medzi ľuďmi takéto
somariny,“ posťažoval sa v závere nášho rozhovoru zastupujúci prezident 1. FK
Svidník Michal Kurilec.
(pn)

Medziokresná súťaž družstiev
Stretnutia 18. kola medziokresnej stolnotenisovej súťaže priniesli tieto výsledky:
Výsledky 18. kola:
Centrál Svidník D Lužany C 8:10
B.: J. Sviatko 3.5, A. Dudáš 2, V.
Vasilenko 1.5, P. Lišivka 1 - M. Cigan
4.5, Ľ. Tomko 2.5, M. Michalko 2, R.
Tomko 1.
STMK Stropkov B Brusnica A 10:8
B.: B. Bedruň 3, J. Bedruň 3, J. Bunda 2, D. Polivčak 2 - Ľ. Antoš 3.5,
J. Štefanišin 3.5, D. Bačišin 0.5, J.

Antoš 0.5.
Centrál Svidník C Vyšný Hrabovec A 17:1
B.: M. Kosť 4.5, M. Petrík 4, S. Olijar
3, M. Kostelník 2.5, J. Kosár 2.5, P.
Bartko 0.5 -J. Staničar 1.
Centrál Svidník B Radoma A 13:5
B.: M. Nemec 4.5, L. Kriško 2, V.
Vasilenko 2, A. Gonos 2, J. Antoš
1.5, S. Čipčovský 0.5, M. Breznoščak
0.5 - M. Hrušč 3, J. Šafranko 1, M.

Baran 1.
Lužany D Staškovce A 6:12
B.: P. Rozkoš 2.5, K. Cigán 2, R.
Vavrek 0.5, S. Gdovin 0.5, M. Gdovin
0.5 - P. Gojdič 3, M. Harvilko 3, S.
Maliňak 3, E. Kočiš 3.
TABUĽKA
1. Staškovce 16 16 0 0 199: 89 48
2. Centrál C 17 15 1 1 221: 85 48
3. Centrál B 17 11 1 5 201:105 40
4. Lužany C 16 11 0 5 151:137 38
5. Stropkov B 17 10 0 7 179:127 37
6. Radoma 16 7 0 9 136:152 30
7. Stropkov C 16 7 0 9 144:144 30

8. Lužany D 17 5 0 12 111:195 27
9. Brusnica 16 5 0 11 132:156 26
10. Hrabovec 16 2 0 14 86:202 20
11. Centrál D 16 0 0 16 60:228 16
19. kolo je na programe v piatok 6. marca 2020 o 18 hodine a
stretnú sa:
STMK Stropkov C - ŠŠK Centrál
Svidník D; GS Vyšný Hrabovec STMK Stropkov B; TJ Radoma - ŠŠK
Centrál Svidník C; STO Brusnica
- JMC Lužany pri Topli C; ŠM TJ
Staškovce - ŠŠK Centrál Svidník B;
JMC Lužany D voľno.
(ku)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
3. do 8. marca 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
7. a 8. marca 2020: MUDr. A. Kožíková - MUDr. Pribulu 2057 vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 07 10.
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 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
Utorok 3. marca: 11.40 hod.: 6. čas, 12.00 hod.: † Ján, Anna, Belo, Mária,
Jozef, 18.00 hod.: † Anna, Teodor, Ľubomíra / † Ján, Mária, Peter,
Streda 4. marca: 18.00 hod.: * Anna s rod. lit. VPD,
Štvrtok 5. marca: 11.40 hod.: 6. čas, 12.00 hod.: † členov arcibratstva,
17.15 hod.: ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Jozef, tichá adorácia s požehnaním,
Piatok 6. marca: 16.00 hod.: kláštor sestier baziliánok lit. VPD, 17.00 hod.:
sviatosť zmierenia, 18.00 hod.: * Pavol, Miriam, Mia, Filip lit. VPD,
2. zádušná sobota - Fatimská, 7. marca: 7.00 hod.: ruženec a moleben
k Bohorodičke, 8.00 hod.: † zosnulí farnosti (csl. panychída), 18.00 hod.: †
zosnulí farnosti (slov. panychída),
2. pôstna nedeľa, hlas. 6, 8. marca: 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.:
* za farnosť lit. sv. Bazila veľkého, 9.15 hod.: CZŠ sv. Juraja, * Peter (pomoc
sv. ducha), 10.30 hod.: * Michal, 17.15 hod.: modlitba krížovej cesty, 18.00
hod.: * Dária (odpustenie hriechov, požehnanie).
Sv. liturgie v nemocnici: 24.2. - 14:00, 26.2. - 14:00, 2.3. - 14:00, 4.3. - 14:00.
Sv. liturgie v domove dôchodcov: 21.2. - 8:30, 23.2. - 8:30, 28.2. - 8:30, 1.3.
- 8:30, 6.3. - 8:30.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Utorok 3. marca: 17.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rod.
Streda 4. marca: 17.00 + Anna, Michal
Štvrtok 5. marca: 7.00 Za zdravie a Božie požehanie pre Vieru, Viliama,
Kamila, Moniku s rod., Jána s rod. a Jozefa
Piatok 6. marca: 16.15 Krížová cesta; 17:00 Za zdravie a Božie požehanie
pre členov arcibratstva sv. ruženca
Sobota 7. marca: 7.00 Za zosnulých; panychída s hramotami
Nedeľa 8. marca: 9.00 Za farnosť; 14:00 Modlitba ružencov
Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici
2042 vo Svidníku:
Štvrtok 5. marca o 18.00 hod.: Rozbor biblické časti z 1. Mojžišovej 22.-23.
kap. K čomu nás podnecuje to, keď rozmýšlame o Božej láske? V časti Život
kresťana: Ako nás poslušnosť Bohu chráni?
Nedeľa 8. marca o 9.30 hod.: Zaznie biblická prednáška: Môžu nám biblické
zásady pomôcť zvládnuť dnešné problémy? Spoločný rozbor Biblie o 10.hodine: (Matúš 28:19) Čo znamená pokyn „robiť učeníkov" pre nás osobne?
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od 2. marca 2020
HAUCK, Rachel: Svadobné šaty. [Bratislava],
Christian Projekt Support. 311 s.
Charlota vlastní svadobný salón v Birmingahe a jej práca je zároveň vášňou,
ktorú miluje a napĺňa ju. Prichádza
však čas jej vlastnej svadby. Napriek
skutočnosti, že urobila spokojnými a
šťastnými nevesty, ktoré prišli do jej
salóna, sama pre seba si nevie vybrať
šaty, ktoré by boli perfektné a dokonalé! Alebo tá nerozhodnosť vychádza z
neistoty, či si má vziať Tima?
Chartola nájde v starom kufri svadobné šaty. Sú veľmi zachovalé, ručne
šité, v nadčasovom dizajne. Odkiaľ sú
tie šaty? Kto ich nosil? Charlota sa začne zaujímať o ich históriu, hľadá k nim
nevestu začína sa odvracať od svojho
neistého milostného života. Spoznáva
životné príbehy žien, ktoré mali tieto
šaty oblečené - Emily v roku 1912,
Mary Graceová v roku 1939 a Hillary
v roku 1968. Každá z nich má svoj
vlastný príbeh sľubu, bolesti a osudu.
Každá má niečo jedinečné, s čím sa
môže podeliť so Charlotou...

VONDRÁČKOVÁ, Lucie
Lucie Vondráčková sa narodila 8. marca 1980. Je česká speváčka, divadelná
a filmová herečka. Lucka je potomkom textárky Hany Sorrosovej a hudobníka
Jiřího Vondráčka, ktorý sa snažil preraziť ako spevák, ale nikdy nedosiahol
takú slávu ako Luciina teta, populárna Helena Vondráčková. Už v roku 1990
ju režisér Ráža obsadil do televízneho seriálu Územie bielych kráľov. Ale do
povedomia mladých divákov a poslucháčov sa dostala vďaka prvému pesničkovému albumu Marmeláda, za ktorý obdŕžala zlatú a platinovú dosku. Vtedy
mala 12 rokov. Už ako 10-ročná stala na divadelných doskách Národného
divadla. Počas štúdia na konzervatóriu hosťovala v divadle Rokoko a dodnes
je jeho členkou. Lucia je žena mnohých tvári a nielenže stvárňuje mnohé
muzikálové úlohy, ale taktiež spieva, hra v divadle, vo filme a moderuje.

GODWIN William (3.3.1756 - 7.4.1836)
Anglický spisovateľ a filozof. Považuje sa za zakladateľa filozofického
anarchizmu. Svoje názory na spoločnosť a morálku vyjadril v diele Úvaha o
politickej spravodlivosti. Ako hlásateľ ideí Francúzskej revolúcie bol socialistom a materialistickým ateistom, ale jeho filozofia má zároveň i anarchické,
individualistické a idealistické črty. Racionalistickú vieru v človeka vyjadruje
v románoch a hrách Caleb Williams, Veci, aké sú a Fleetwood.

- Mária, čo máš v tom medailóne?
- Vlasy môjho muža.
- Ale veď on ešte žije!
- To áno, ale vlasy už nemá.
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Spoločenské posedenie pri zabíjačkových dobrotách v Mlynárovciach
Pri zabíjačkových špecialitách sa v predminulú sobotu zišli

zavítal aj prednosta Okresného úradu vo Svidníku Jozef Baslár a oce-

obyvatelia Mlynároviec. Ich stretnutie pripravil starosta Peter

nil úroveň podujatia, ktorého cieľom bolo spestriť život v obci a utužiť

Kidala spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva. V Mlyná-

vzťahy. Okrem zabíjačkových dobrôt si v Mlynárovciach vychutnali

rovciach však miestni neboli svedkami zabíjačky, ale rovno si

aj piesne v podaní známeho muzikanta Mareka Kizáka, ku ktorému

pochutnávali na dobrotách.

sa pridali aj miestni obyvatelia, napríklad aj vrátane starostu Petra

O samotnú zabíjačku sa postaral už spomínaný starosta Peter Kidala
s poslancami a skúseným hentéšom, teda mäsiarskym majstrom

Kidalu a spoločne si na záver fašiangového obdobia zaspievali.
(ps)

Jozefom Jesenským zo Stročína už deň predtým. Spoločne pripravili
tradičné zabíjačkové špeciality, ktoré na druhý deň v sále kultúrneho
domu servírovali všetkým občanom Mlynároviec, ktorí prijali pozvanie.
Pochutnali si na ovarovej zabíjačkovej polievke, neskôr na tlačenke
a paprikovanom laloku a, ako sa hovorí, čerešničkou na torte boli výpečky a jaternica s kyslou praženou kapustou. Medzi Mlynárovčanov
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