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Pohľadnica pre známeho
Mesto Svidník vydalo sériu pohľadníc pri príležitosti 665. výročia
prvej písomnej zmienky o meste Svidník a zároveň ako podpora
cestovnému ruchu. Verejnosť od dnešné dňa vyzývame na kúpu
a zároveň darovanie pohľadnice, nech ľudia z celého Slovenska
podniknú výlet za históriou a kultúrou v kraji pod Duklou.
Svidník a okolie ponúka možnosť vydať sa po stopách vojenskej histórie.
Ľudia sa môžu vrátiť do minulosti návštevou skanzenu nad mestom a dopriať
si výhľad z oblakov letom
zo svidníckeho letiska.
Práve tieto tri témy sa
stali súčasťou prvej série
pohľadníc.
Autorom fotografií je
domáci amatérsky fotograf Dušan Ignác, ktorý
veľmi emotívnym spôsobom zachytil letisko nad
Svidníkom, Pamätník
sovietske armády, sochu
arm. gen. L. Svobodu,
skanzen vo Svidníku i
samotný kostol na skanzene. Pohľadnice je možné si zakúpiť za 0,50 eur
na Mestskom úrade v
klientskom centre.
„Krásny kraj vo východných Karpatoch nazývame s láskou kraj pod Duk-

lou a toto spojenie sa stalo aj symbol našich pohľadníc na
propagáciu kraja počas najbližších dovolenkových týždňov,“
povedala primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.
Spojenie „kraj pod Duklou“ súvisí s ťažkými bojmi počas II. sv.
vojny, ale na tomto území sa odohrali aj boje počas I. sv. vojny a
je silno ovplyvnené rusínskym a tiež ukrajinským dedičstvom.
„Mesto Svidník sériou pohľadníc reaguje aj na situáciou v
„pokoronovom“ období a zvýšenom záujme o dovolenky, či
výlety po Slovensku. Daný projekt podporujeme aj bulletinom s ubytovaním, stravovaním a voľným časom v regióne,
ktorý sme vydali ešte v minulom roku v spolupráci s dotknutými podnikateľmi,“ uzavrela Marcela Ivančová.
Kristína Tchirová,
PR manažérka mesta Svidník

Pamätník Vasiľa Biľaka v Krajnej Bystrej opäť zničili
Bez pamätných tabúľ osadených komunistami, ale za to s niečím
úplne iným. Pamätník niekdajšieho komunistického pohlavára
Vasiľa Biľaka v jeho rodnej obci Krajná Bystrá minulý týždeň
opäť zmenil podobu. Tentoraz sa k tomu jeden z košických
výtvarníkov aj otvorene priznal.
Fotografiami zo svojho skutku sa výtvarník z Košíc Ľuboš Lorenz pochválil
na sociálnej sieti. Pamätník Vasiľa Biľak v Krajnej Bystrej pretvoril podľa
svojho vkusu. „Dovtedy tam boli nejaké tabule, že to je pamätník hajzlovi,
konkrétne tam bol zašifrovaný pod menom Vasiľ Biľak, no a takto dostal
pamätnú tabulu, ktorá si pripomína presne to, čo chceli komunisti, že
sa v tej obci narodil Vasiľ Biľak,“ zareagoval minulý týždeň Ľuboš Lorenz.
„Jááááj, no nedajú pokoj chlapovi. Už keď mu postavili pamiatku, tak
už nech má. Koľko pamiatok po celom svete je urobených a nikomu
nevadia, akurát keď Biľak, tak toľko cirkusu,“ poznamenala jedna z obyvateliek Krajnej Bystrej.
Aktuálne Biľakov pamätník vyzerá tak, že ostal iba pylón a na ňom červený
nápis Sviňa. „Bol tam taký malý pisoár a napísali tam, že v Krajnej Bystrej
sa narodil hajzel,“ opísala obyvateľka Krajnej Bystrej to, čo košický výtvarník
urobil. Pripomeňme, že pamätník Vasiľovi Biľakovi postavili komunisti pred
piatimi rokmi. Hoci busta zakrátko zmizla, len 24 hodín po odhalení ju červenou
farbou poliali práve Ľuboš Lorenz a Peter Kalmus.
Oboch už právoplatne odsúdili na dvojmesačný podmienečný trest a náhradu
škody vo výške 80 eur. „Čo sú toto za spôsoby? To kto toto videl? A to už
nie raz, to už je možno desiatykrát. Takého hajzla chytiť, zabiť a koniec.
Vybavené,“ rázne vyhlásil jeden z obyvateľov Krajnej Bystrej. Komunisti
najnovší skutok nekomentovali.
Po poškodení pamätníka v apríli však reagovali takto: „Neviem, či je to
normálne také, aby niekto chodil a ničil majetok druhých. Veď nemusím
s niečím súhlasiť, ale za to nemusím ničiť to všetko,“ vyhlásil okresný
predseda KSS vo Svidníku Jozef Bilý a aj keď riaditeľ Okresného riaditeľstva
Policajného zboru vo Svidníku Jaroslav Suvák v uplynulú stredu informoval,
že polícia po najnovšom poškodení pamätníka Vasiľa Biľaka neeviduje žiadne oznámenie, napokon je všetko inak. Zástupcovia KSS už podľa našich
informácií trestné oznámenie podali. „Ja svoj boj proti propagácii hnutí
smerujúcich k potláčaniu ľudských práv neprestávam,“ tvrdil minulý

týždeň Ľuboš Lorenz a komunisti na jeho ničenie Biľakovho pamätníka už
skôr reagovali aj týmito slovami: „Asi chcel dokázať, že on, z Božej vôle
majstro, môže všetko. Neviem, tak pohŕdať štátnou mocou, či silou...
Neviem, niekto môže všetko?“ uzavrel Jozef Bilý.
(ps, foto: facebook Ľuboš Lorenz)
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Svidnícku Aquarutheniu po troch mesiacoch otvárajú - vstupné nezvyšujú!
„Bolo to veľmi komplikované,“ hovorí o období, ktoré uplynulo
od rozhodnutia, že všetky kúpaliska musia byť kvôli opatreniam
proti šíreniu pandémie koronavírusu zatvorené, šéf svidníckeho
kúpaliska Aquaruthenia Jozef Kráľ. „Všetci boli doma,“ dodáva
o situácii so zamestnancami v uplynulých troch mesiacoch.
Koronavírus na Slovensku prepukol zhodou okolností v týždni, keď svidnícka
Aquaruthenia oslávila piate výročie. „Oslávili sme to a ďalší týždeň sme
museli zavrieť,“ smutne poznamenal Jozef Kráľ, ktorý však po uvoľnení
opatrení v závere mája spolu so svojimi spolupracovníkmi rozbehol prípravu
na letnú sezónu.
Pozorne sledujú prijaté opatrenia, hoci je v nich veľa nejasností a veľa obmedzené, no snažia sa ich naplno zapracovať. „Návštevníci môžu chodiť
voľne, akurát pri vstupe sa im musí zmerať teplota a musia si pri vstupe
dezinfikovať ruky. Dezinfekčné prostriedky pritom v celom areáli musia
byť asi na desiatich miestach a
ako som už povedal, samotných
návštevníkov sa žiadne veľké obmedzenia netýkajú. Pokiaľ ide o
celoročný areál, musí sa dodržiavať
vzdialenosť nie dva metre, ale jeden a pol metra. Naši zamestnanci
musia mať na tvárach rúška, musíme častejšie dezinfikovať dotykové
plochy, ako kľučky, parapety a podobne,“ opísal obmedzenia v areáli
svidníckej Aquaruthenie jej šéf Jozef
Kráľ, podľa ktorého je skôr problém s
obmedzením počtu návštevníkov vo
vonkajšom areáli.
„Podľa nariadení môžeme mať
maximálne 1 000 návštevníkov a
ten počet je dosť obmedzujúci v
niektorých prípadoch. Obmedzenia sa pritom nerozlišujú podľa
vnútorného či vonkajšieho areálu.
Sú rovnaké. Bez obmedzení sú aj
Jozef Kráľ
sauny, čo spočiatku takto nevyzeralo, ale, chválabohu, obmedzenia
týkajúce sa používania sáun napokon padli. Spočiatku to vyzeralo, že
sa nebudú môcť využívať tobogány a šmýkalky, no ani toto už neplatí,
takže k dispozícii našim návštevníkom budú aj tobogány a šmýkalky,“
ozrejmil ďalšej Jozef Kráľ.
Hoci v prípade obmedzení na kúpaliskách to ešte možno nie sú jasné informácie, no jasnou informáciou je to, že v priebehu tohto týždňa chcú svidnícku
Aquarutheniu otvoriť. „Otvoríme vnútorný areál a dva vonkajšie bazény,
nuž a do konca mesiaca jún by sme chceli otvoriť komplet celý areál. Ak
to nevyjde do konca júna, tak v prvý júlový týždeň určite.“
Aj kúpaliská patria medzi tie subjekty, ktoré sa spoliehali na pomoc

štát. Predsa len, museli byť zatvorené a prišli o poriadnu časť príjmov.
Jozef Kráľ, ktorého spoločnosť prevádzkuje Aquarutheniu vo Svidníku,
to bral rovnako a na margo pomoci štátu v našom rozhovore povedal:
„Štát čiastočne pomohol a hoci ide skôr o symbolickú pomoc, vďaka
Bohu aj za to, ako nám pomohol. Zdalo sa, že nebude nič, no napokon
nám štát pomohol z hľadiska odvodov a príspevkov na zamestnancov,
no našou najväčšou záťažou sú paušály za energie. Stále ich musíme
platiť, hoci aktuálne máme tri mesiace nulovú spotrebu.
My máme rezervovaný odber 120 kW a berieme momentálne 3 kW, tri
mesiace sme však museli platiť za 120 kW a týka sa to plynu i elektriny.
Toto je veľmi zlé, pretože sa nám to nevráti, nesúvisí to totiž so spotrebou, ale je to jednoducho rezervovaný výkon energií. Musíme vlastne
platiť sa nedodané služby.“

Napriek uvoľneniu opatrení niektoré slovenské kúpaliska avizovali, že toto
leto neotvoria. Jozef Kráľ v rozhovore pre Podduklianske novinky povedal,
že o neotvorení nerozmýšľali. „Neotvorili by sme, ak by vláda nedala
súhlas. Inak sme nad tým, že neotvoríme, vôbec neuvažovali, pretože
pre celoročný areál sú tie podmienky, ktoré musíme splniť maximálne
prijateľné. Nemáme s tým žiaden problém, obmedzuje nás akurát to,
čo som už povedal, teda obmedzený počet návštevníkov v prípade
vonkajšieho areálu.
My máme kapacitu 3 200 či 3 500 návštevníkov a nariadenie je, že môže
byť maximálne 1 000 návštevníkov, čo vlastne znamená jednu tretinu a to
je dosť veľký pokles, aj čo sa týka tržieb, hoci to takto nechcem priamo
hovoriť. Ale je to tak, akoby niekto povedal, že v potravinách môžete
predať 50 rožkov, no zamestnancov tam musíte mať všetkých, akoby
ste predávali tisíc rožkov denne. A to isté je aj u nás.“
No a aj na internete sa už objavili informácie, že niektoré kúpaliska si straty
z uplynulých troch mesiacov budú refundovať zvýšením vstupného. Šéf
svidníckeho Aquaruthenie Jozef Kráľ vyhlásil, že oni takouto cestou nepôjdu.
„Nie, týmto smerom skutočne nepôjdeme. Chceme dať ľuďom najavo, že
chápeme túto situáciu, aby ľudia nezanevreli na náš areál. Preto chcem
ešte raz jasne povedať, že nie, neuvažujeme o tom, že by sme zvýšili
vstupné smerom hore. To nie!“ rázne uzavrel Jozef Kráľ.
(ps)

Opitý mladík nabúral, spolujazdkyňa sa zranila
23 ročný Jakub zo Svidníka bol obvinený z trestného činu ublíženie na zdraví. Prípad vyšetruje poverený príslušník Okresného
dopravného inšpektorátu vo Svidníku.
K udalosti došlo 8. júna v skorých ranných hodinách. Jakub ako vodič viedol
osobné vozidlo zn. Škoda po Ul. Hlavnej v Stropkove. Počas jazdy sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke
následkom čoho s vozidlom zišiel mimo cestu, dvakrát narazil do stĺpa verejného osvetlenia ako aj do kovového zábradlia na križovatke.
21 ročná spolujazdkyňa pri nehode utrpela zranenia, ktoré si podľa priebežnej lekárskej správy vyžiadajú dobu liečenia v trvaní 14 dní. Mladý vodič bol
podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok bol pozitívny a to s hodnotou
0,5 promile.
(krpz)

Podduklianske novinky

Spravodajstvo

16. jún 2020

4

Bytovky na Festivalovej ulici stále vyvolávajú vášne
- chytili sa poslanci s primátorkou i primátorka s hlavným kontrolórom
Slovná roztržka medzi dvomi poslancami a primátorkou, ale i
medzi primátorkou a hlavným kontrolórom tvorili dominantnú,
50-minútovú časť, ostatného neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku.
Návrh zmeny uznesenia, ktoré bolo hlavným bodom, poslanci schválili za
päť minút a zvyšný čas z hodinového rokovania venovali téme bytoviek na
Festivalovej ulici, ale i niekoľkým ďalším témam. Prioritnými však boli práve
spomínané bytovky, lepšie povedané, ich výstavba a následná kúpa.
***
VIACERO TÉM OD JÁNA VOOKA
V rámci interpelácií vystúpil poslanec Ján Vook a nadniesol hneď niekoľko
tém - zamestnanosť na svidníckom Mestskom úrade, problematiku príspevkov
pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, obecný podnik mesta,
odmeny, stav sporu s podnikateľom Michalom Gondekom ohľadom rekonštrukcie Parku Ludvíka Svobodu i dofinancovanie športových klubov v meste.
Reagovala primátorka Marcela Ivančová, ktorá začala športom a konkrétne
tým, že súťaže zatiaľ nebežia. Dofinancovanie činnosti športových klubov preto
mesto podľa primátorky bude riešiť vtedy, ak sa súťaže rozbehnú. Ohľadom
sporu s podnikateľom Michalom Gondekom uviedla, že „pán Gondek top
dal na súd, my sme sa odvolali a teraz to rieši príslušný súd v Banskej
Bystrici.“ Pripomeňme, že Michal Gondek si nárokuje úhradu viacerých
faktúr za, podľa neho, práce na už spomínanej rekonštrukcii Parku Ludvíka
Svobodu, s čím ale súčasné vedenie mesta nesúhlasí.

MARCELA IVANČOVÁ:
„Ak máš pocit, že sa
v reprezentačnom fonde mrhajú
peniaze, dajme urobiť kontrolu“

Na margo vzdania sa odmien mestských poslancov a návrhu Jána Vooka na
zriadenie špeciálneho fondu, kam by tieto peniaze smerovali a o ich použití by
následne rozhodli samotní poslanci, primátorka uviedla, že ak si chcú poslanci
zriadiť špeciálny fond, nič im v tom nebráni. „Bolo by to férové, pretože
my sme sa svojich odmien vzdali, čo predstavuje zhruba 30-tisíc eur a
gazdovať s nimi bude niekto iný,“ podotkol Ján Vook.
Požiadavku Jána Vooka a jeho kolegu Pavla Olejára, aby po vzdaní sa odmien
poslancami primátorka šetrila aj na mzdových nákladoch na Mestskom úrade,
Marcela Ivančová povedala, že šetriť sa dá aj redukciou zamestnancov a „my
to robíme. Vedeli sme, že to bude ťažký rok, ale že to bude až taký ťažký
rok, tak to sme nepredpokladali.“ Primátorka potom komentovala aj vyjadrenia Jána Vooka o potrebe šetrenia aj v položke výkon funkcie primátorky.
Podľa Jána Vooka sú to peniaze na reprezentačné pre primátorku a počas
pandémie primátorka podľa neho necestovala a ani nemala toľko rokovaní či
iných pracovných stretnutí ako bežne, preto by mohla šetriť. „Ak máš pocit,
že sa v reprezentačnom fonde mrhajú peniaze, dajme urobiť kontrolu,“
kontrovala mu primátorka a ešte dodala: „Sú to také obvinenia, že sa nedá
reagovať.“
***
ŠETRENIE ZO STRANY MESTA
Svidnícka primátorka Marcela Ivančová odmietla aj kritiku Jána Vooka. Ten
upozornil, že na predošlom zastupiteľstve mu primátorka povedala, že Bohumil Kačmár už na Mestskom úrade nepracuje, že odišiel do dôchodku, no

JÁN VOOK:
„Ten externý tím
sa rozplynul ako
para nad hrncom“
realita je podľa Jána Vooka taká, že popri dôchodku na úrade stále pracuje.
„Pán Kačmár robí na polovičný úväzok a riadi aktivačných pracovníkov.
Zohnať človeka, ktorý by toto robil, je veľmi ťažké a pán Kačmár to s
prehľadom zvláda.“
Poslanec Ján Vook poznamenal a narážal na slová primátorky z obdobia
predvolebnej kampane, keď hovorili o svojom externom tíme odborníkov. „Ten
externý tím sa rozplynul ako para nad hrncom.“
V téme odmien či osobných príplatkov vedúcich pracovníkov Mestského
úradu potom pokračoval poslanec Pavel Olejár. Od primátorky chcel vedieť,
keďže poslanci sa svojich odmien vzdali, či neplánuje niečo urobiť aj so svojim
platom, a to i v situácii, keď poberá zákonom stanovený plat bez navýšenia.
„Aj v takomto prípade sa dá niečo urobiť,“ poznamenal Pavel Olejár a
opäť zopakovala názor, že by mali byť upravené osobné príplatky aj vedúcim
zamestnancom Mestského úradu.
Zdôraznil, že na mysli nemá bežných zamestnancov, ale vedúcich pracovníkov - vedúcich odborov a prednostu úradu. „Nič neporuším, keď poviem, že
pán prednosta k svojmu platu, ktorý mu prináleží, poberá 100-percentný
príplatok,“ upozornil Pavel Olejár. Primátorka však len zareagovala, že opäť
ide len o získavanie lacných politických bodov.
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Bytovky na Festivalovej ulici stále vyvolávajú vášne
- chytili sa poslanci s primátorkou i primátorka s hlavným kontrolórom
BYTOVKY NA FESTIVALOVEJ
bolo deväť poslancov, proti boli Ján Vook a Katarína Siváková, hlasovania
No a potom prišla na pretras téma už spomínaných bytoviek na Festiva- sa zdržali Peter Breznoščák, Ján Hirčko a Pavel Olejár, pričom Peter Pilip
lovej ulici. Pripomeňme, že svidnícky mestský parlament zrušil uznesenie na rokovaní chýbal.
z predošlého volebného obdobia, ktoré sa týkalo výstavby bytov nižšieho
V závere svojho ostatného zasadnutia sa však svidnícki mestskí poslanci
štandardu pre Rómov na Festivalovej ulici. Navrhol to prednosta Mestského k tejto téme ešte vrátili. Poslanec Pavel Olejár naformuloval a predložil nový
úradu vo Svidníku Miroslav Novák po odporúčaní hlavného kontrolóra mesta návrh uznesenia. „Mestské zastupiteľstvo ukladá Mestskému úradu vo
Ivana Sagana. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku na 27. zasadnutí, ktoré sa Svidníku vypracovať správu k pochybeniam o rómskych bytovkách,“
konalo 29. marca 2017 prijalo uznesenie č. 364/2017 s nasledovným textom: takto znel návrh Pavla Olejára. „Som zvedavý na reakciu kolegov - poslan„Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku vyzýva primátora a vedenie mesta, cov.“
aby zaujalo oficiálny postoj k financovaniu o výstavbe bytov nižšieho
Svoj návrh napokon podporil on sám a pridali sa k nemu poslanci Kamil Beňštandardu a argumentom spochybňovania financovania a ekonomiky ko, Ján Hirčko a Katarína Siváková, šiesti poslanci sa hlasovania zdržali, Ján
celého procesu.“
Vook nehlasoval a štyria poslanci boli v tom čase na zasadnutí neprítomní.
Išlo o to, že predošlé svidnícke mestské zastupiteľstvo viackrát kritizovalo Vyzerá to teda tak, že po pochybenia z minulého volebného obdobia sa, aspoň
zadanie zákazky na výstavby spomínaných dvoch bytoviek na Festivalovej nateraz, svidnícki mestskí poslanci pravdu nedozvedia.
ulici i spôsob financovania. Požadovalo vysvetlenie, no odpovedí sa nedoč***
kalo. Práve preto poslanci v uplynulom období prijali spomínané uznesenie.
PRIMÁTORKA VERSUS KONTROLÓR
V zmysle kontroly plnenia uznesení z februára 2020, ktorú predniesol hlavný
No a k tejto téme sa vrátili na zasadnutí 3. júna. Poslanec Pavel Olejár
kontrolór mesta Svidník na 10. zasadnutí mestského zastupiteľstva, uvádza požiadal prednostu Mestského úradu Miroslava Nováka, aby urobil analýzu,
odporúčanie na zrušenie uznesenia. „Dôvodom návrhu na zrušenie je kto, kedy a kde urobil chybu.
prekročenie kompetencií mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní
Reagovala primátorka Marcela Ivančová s tým, že na to, aby dala celý proces
uznesenia,“ odôvodnil návrh na zrušenie uznesenia prednosta Mestského skontrolovať, nepotrebuje uznesenie zastupiteľstva. „O vykonanie kontroly
úradu Miroslav Novák.
som ihneď po skončení predošlého zasadnutia zastupiteľstva ústne
Ozrejmime, že podľa zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo požiadala pána hlavného kontrolóra a písomne ho o to požiadam hneď
nemôže vyzývať primátora. Poslanci tak dodnes nedostali informácie, ako zajtra,“ vyhlásila primátorka a po nej vystúpil hlavný kontrolór Ivan Sagan,
mesto zadalo zákazku na výstavbu bytoviek. „Dvanásť poslancov nás ktorý povedal, že nevie, akú kontrolu má robiť, keď už o kontrolu požiadali
toto uznesenie schválilo, vrátane dnešnej primátorky. Ak sme prekro- poslanci prednostu.
čilo právomoci, tak uprav„Neviem, či je to naschvál,
me uznesenie tak, aby bolo
že vy dáte urobiť kontrolu
správne. Podstata je však
prednostovi, tak my dáme
iná, a teda taká, že sme ako
urobiť kontrolu hlavnému
mesto zrejme pochybili pri
kontrolórovi. Je to jasný
výstavbe tých bytoviek a
útok na mňa a ešte mi popreto sme dostali pokutu.
viete, že podkusujem,“ poMy sme chceli vedieť, kde sa
vedal primátorke Ivan Sagan.
stala chyba a podobne.
„Nikdy som nič také neToto bola podstata, no ale
povedala,“ reagovala pridodnes sme nedostali odpomátorka. „Ale povedala,“
vede. Teraz je po voľbách a
nedal sa hlavný kontrolór.
hodili sme to za hlavu. Kto
„Prečo to beriete ako útok,
teda pochybil? Kto vlastne
ja vás žiadam o vykonanie
zaviedol MsZ? Mňa to trápi
kontroly a mám to vo svojej
dodnes,“ vyhlásil poslanec
kompetencii. Počkajme si
MARCELA IVANČOVÁ:
Pavel Olejár a primátorka Marna záver kontroly,“ uzavrela
cela Ivančová v reakcii uviedla, „O vykonanie kontroly som ihneď po skončení
tému primátorka Marcela Ivanže to trápi aj ju, pretože finančová a na poznámku poslanca
predošlého zasadnutia zastupiteľstva ústne
cie, ktoré musí mesto zaplatiť
Pavla Olejára, že vlastne
požiadala pána hlavného kontrolóra
ako pokutu, chýbajú, zvlášť v
prednosta Miroslav Novák a
a písomne ho o to požiadam hneď zajtra“
tomto období.
hlavný kontrolór sú dokonca
„Teraz sme si osvojili názor
rodina, tak im kontrola pôjde
hlavného kontrolóra, že je
ľahšie, ešte Marcela Ivančová
potrebné zrušiť nevykonateľné uznesenie. Je to v moci poslancov. Nie zareagovala, že istotne pri vykonaní kontroly budú spolupracovať.
je mi to jedno, je na vás či to zrušíte alebo prijmete nové uznesenie alebo
***
ako,“ uviedla primátorka. „Zrušme to, ale povedzme si pravdu, kto a kedy
OBHAJOVALI PRIMÁTORKU
urobil chybu. Vtedy sme boli poslanci, nemali sme informácie. Teraz ich
Dodajme už len, že tejto slovnej prestrelky by sa všetci bez problémov vyhli,
máme, osobitne ty ako primátorka, tak si povedzme pravdu,“ oponoval ak by už na predošlom zasadnutí zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia,
primátorke Pavel Olejár a pridal sa k nemu aj Ján Vook.
ktorý predložil poslanec Pavel Olejár. Žiaľ, nestalo sa, a potom dochádza k
Na poznámku či prosbu Pavla Olejára, že by bolo dobré, „ak by nám pán takýmto situáciám, k akým dochádzalo na ostatnom júnovom zasadnutí. K
prednosta poradil naformulovať uznesenie tak, aby bolo vykonateľné a vystúpeniu to vyprovokovalo poslanca Vladimíra Kaliňáka, podľa ktorého
aby sme sa dostali k tej pravde,“ už ale prednosta Miroslav Novák neod- niektorí poslanci vyťahujú „kváziproblémové témy a snažíte sa útočiť na
povedal. Vyjadril sa akurát hlavný kontrolór mesta Ivan Sagan.
pani primátorku. Vytvárate dojem, akoby sme v meste mali x neriešených
Zopakoval, že predmetné uznesenie je zmätočné. „Mestské zastupiteľstvo problémov namiesto toho, aby ste sa venovali rozvoju mesta.“
nemôže primátorke ukladať úlohy a ani opačne. Ak by Mestské zastuNo a k poslancovi Vladimírovi Kaliňákovi sa ešte pridal poslanec Jozef
piteľstvo požiadalo Mestský úrad o informácie, to by bolo riešenie,“ Poperník, ktorému sa nepáčilo, aké témy jeho kolegovia v rámci interpelácií
navrhol Ivan Sagan.
otvárajú. „Preštudujme si všetci rokovací poriadok, čo sú interpelácie,
***
ako a komu sa podávajú,“ nabádal Jozef Poperník, ktorý v minulosti viackrát
ZMENU UZNESENIA ODMIETLI
v rámci interpelácií hovoril napríklad aj o uvoľnenej skrutke na lavičke na
Hlasovaním napokon poslanci o zrušení uznesenia rozhodli, keď za zrušenie autobusovej stanici...
(ps)
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Poznáme detaily úspešných, ale aj zatiaľ nevyhodnotených projektov z dielne Svidníka
Vyhliadková veža na zdevastovanom vleku má zatiaľ stopku
Svidnícki mestskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí 3.
júna zobrali na vedomie informatívnu správu o stave podaných
projektov.
Medzi schválenými projektmi mesta
sú tri projekty zamerané na zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov troch
mestských základných škôl: ZŠ Komenského - 99 390,72 € schválených
z výzvy Ministerstva pôdohospodárstva, k tomu spoluúčasť mesta 5
231,09 €; ZŠ 8. mája - 128 167,10 € z
výzvy rovnakého ministerstva, k tomu
spoluúčasť mesta 6 745,67 €; ZŠ Kar-

Mesto uspelo aj s projektom na vypracovanie projektovej dokumentácie na
výstavbu cyklistickej komunikácie. Z
Ministerstva dopravy a výstavby má
získať 28 800 € a priložiť svojich 1
600 eur, no a tento projekt je v štádiu
prípravy verejného obstarávania.
Z Fondu na podporu umenia malo
mesto Svidník na projekt Svidnícka
hudobná jar a jeseň získať 3 000

Medzi schválenými projektmi mesta sú tri projekty
zamerané na zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov troch mestských základných škôl
patská - 144 568,16 € schválených z
výzvy rovnakého ministerstva, k tomu
spoluúčasť mesta 7 608,85 €. V prípade ZŠ 8. mája a ZŠ Karpatská ide
o projekty zamerané na rekonštrukciu
učební a na vybavenie učební, no a v
ZŠ Komenského ide o projekt zameraný na vybavenie učební, keďže táto
škola má zrekonštruované učebne.
Schválený je aj projekt pod názvom
Vybudovanie prístupových bodov v
meste Svidník. Ide o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby vo výške
14 250 €, pričom spoluúčasť mesta je
ďalších 750 €. Verejné obstarávanie
tohto projektu je na kontrole.
Zo Slovenského futbalového zväzu
má mesto Svidník schválených 20
000 € na rekonštrukciu tribúny na futbalovom štadióne a mesto má prispieť
sumou 6 667 €, pričom projekt je v
príprave verejného obstarávania.
Schválený je aj projekt z Úradu podpredsedníčky vlády pre investície a
informatizáciou zameraný na pomoc
marginalizovaný skupinám obyvateľov pri zabezpečovaní palivovej
základne. Mesto má získať 25 000 €
a priložiť svojich 7 000 € a aktuálne
mesto čaká na zmluvu.

€, no realizácia tohto projektu bola
pozastavená z dôvodu epidémie
COVID-19.
Pred podpisom zmluvy o dotáciu
má mesto tri projekty z fondu Kultminor: Česká národnostná menšina:
Bábkové predstavenie divadla AHOJ
z Chrudimi - 1 000 € z fondu a 76 €
spoluúčasť mesta; Rusínska národnostná menšina: Dnes nás zabáva
PUĽS - 1 000 € z fondu a 100 € spoluúčasť mesta; Ukrajinská národnostná
menšina: Koncert rusínskych piesní
- 1 100 € z fondu a 70 € spoluúčasť
mesta. Realizácia štvrtého projektu
z fondu Kultminor je naplánovaná na
mesiac august tohto roka. Ide o projekt Romathan baví v rámci podpory
Rómskej národnostnej menšiny a
mesto zo spomínaného fondu získalo
1 200 € a prispieva svojimi 60 €.
V rámci výzvy Gesto pre mesto na
kultúru v rámci Dní mesta Svidník
mesto získalo 1 000 €.
Na výstavbu oporného múra na
Festivalovej ulici mesto Svidník z
Úradu splnomocnenca vlády pre
rómske komunity získalo 10 000 € a
prispieva spoluúčasťou vo výške 32
864,07 €.

Z Ministerstva financií bola sumou
15 000 € podporená oprava podstavca pri soche arm. gen. L. Svobodu
a aktuálne je táto oprava v štádiu
zisťovania rozsahu opravy a prípravy
verejného obstarávania.
No a z Úradu predsedu vlády má
mesto k dispozícii 10 000 € na detské
ihrisko a aktuálne je v štádiu prípravy
verejného obstarávania.
NA KTORÉ PROJEKTY
SA ZATIAĽ ČAKÁ?
V dokumente o stave podaných
projektov, ktorý dostali svidnícki mestskí poslanci k dispozícii, primátorka
Marcela Ivančová uvádza aj ďalšie
projekty. Ide o projekty, ktoré mesto
podalo a čaká na výsledok.
Environmentálny fond: Svidnik - kompostéry pre rodinné domy a ich osveta: mesto žiada 131 000 e, spoluúčasť
mesta by mala byť 6 894,74 €.
Environmentálny fond: Rozvoj odpadového hospodárstva v meste
Svidník: mesto žiada 80 000 € a
spoluúčasť by mala byť 5 720 €.
Ministerstvo životného prostredia:
obstaranie zberovej a manipulačnej
techniky na komunálny odpad: mesto
žiada 305 000 € a spoluúčasť by mala
byť 15 000 €.
Ministerstvo vnútra: Vybudovanie
infraštruktúry na Festivalovej ulici:
mesto žiada 62 362,70 € a spoluúčasť
by mala byť 3 282,25 €.
Ministerstvo životného prostredia:
Vodozádržné opatrenia v lokalite Ul.
8. mája-Pešia zóna: mesto žiada 217
726,14 € a spoluúčasť by mala byť
11 459,22 €.
Výzva v rámci Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina: Mestská
informačná kancelária: mesto žiada
85 861 € a spoluúčasť by mala byť
4 519 €.
Ministerstvo financií: Rekonštrukcia
a modernizácia majetku obce - sprchových priestorov školského bazéna
ZŠ 8. mája: mesto žiada 15 000 € a
spoluúčasť by mala byť 5 000 €.
Výzva pre región PSK: Zastrešenie

existujúcej ľadovej plochy: mesto
žiada 200 000 €.
Výzva pre región PSK: Projektová
dokumentácia na cyklistický chodník
Svidník - Duplín: mesto žiada 17 500
€ a spoluúčasť by mala byť 7 500 €.
Vyzvanie predsedu vlády: Renovácia
pamätníka v parku Ludvíka Svobodu:
mesto žiada 2 000 €.
Vyzvanie predsedu vlády: Renovácia
pamätníka slobodníka M. Kučeru:
mesto žiada 2 500 €.
Ministerstvo vnútra: Rekonštrukcia
oplotenia a chodníka vojenského
cintorína vo Svidníku: mesto žiada
18 054,75 € a spoluúčasť by mala
byť 4 513,68 €.
Ministerstvo vnútra: Revitalizácia
verejného priestranstva vojenského
cintorína: mesto žiada 1 600 € a
spoluúčasť by mala byť 400 €.
Všetky tieto projekty má mesto podané a čaká na výsledok.
VYHLIADKOVÁ VEŽA MUSÍ POČKAŤ
Jasný je už výsledok podaného projektu na Úrad podpredsedu vlády:
Vyhliadková veža s útulňou v meste
Svidník: mesto žiadalo 50 000 €,
pričom spoluúčasť mala byť 14
536,41 €. V súvislosti s pandémiou
koronavírusu všetky podané projekty
v rámci tejto výzvy vicepremiérka
Veronika Remišová zrušila, čo na
zasadnutí svidníckeho mestského
parlamentu potvrdila aj primátorka
Marcela Ivančová. Povedala, že
napriek tomu mesto o vyhliadkovú
vežu zabojuje znovu v rámci iných
výziev. Nateraz sa však vyhliadková
veža na niekdajšom lyžiarskom vleku
stavať nebude.
AKÝ BOL ZÁMER?
V závere apríla sa pritom o tejto
vyhliadkovej veži v niektorých médiách hovorilo akoby o hotovej veci.
„Práve v tomto čase, keď je veľmi
pravdepodobné, že ľudia nebudú
cestovať na dovolenky do zahraničia, je treba pripraviť dostatok
atraktívnych miest v obciach a
mestách, aby sme turistický ruch
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Poznáme detaily úspešných, ale aj zatiaľ nevyhodnotených projektov z dielne Svidníka
trocha rozprúdili. Preto si myslím, že má naozaj veľký význam tú vežu
postaviť a dokončiť,“ uviedla ešte v závere apríla pre TASR primátorka
Svidníka Marcela Ivančová.
Projekt podľa nej pripravujú približne rok a pol. „Raz sme sa už uchádzali
o príspevok v rámci cezhraničnej spolupráce s poľským partnerom, žiaľ,
neboli sme úspešní. Teraz sme požiadali o príspevok Úrad podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu v oblasti regionálneho rozvoja,
kde máme žiadosť o financovanie tohto projektu," vysvetlila Marcela
Ivančová.
„Žiadali sme viac ako 50 000 eur, zvyšok by sme dofinancovali. Samozrejme, cenu určí súťaž, takže tam tiež budeme tlačiť na nejakú rozumnú
cenu. Potrebujeme naozaj v tomto čase získať externé peniaze, pretože
rozpočet mesta bude naozaj napätý v tomto roku. Veríme, že budeme
úspešní v podávaní žiadosti. Momentálne čakáme na vyhodnotenie,“
priblížila primátorka.
Vežu plánovali postaviť na v súčasnosti nefunkčnom lyžiarskom vleku
nad mestom. „Bude trocha atypická. Na spodnom poschodí bude malá
útulňa s presklenou stenou. Viem si predstaviť, že večer to môže byť
veľmi pekný pohľad. Nad útulňou budú ešte dve klasické poschodia,“
povedala Ivančová.
Verí, že sa im ju podarí postaviť čím skôr. „Je potrebné tam urobiť terénne úpravy, pretože vlek nepoužívaním už dosť zarástol. No a hneď sa
pustíme do budovania veže,“ doplnila primátorka. Termín, keď by mohla
byť veža dokončená, závisí podľa jej slov od naštartovania ekonomiky, ako
aj toho, či budú vedieť zabezpečiť firmu, ktorá ju postaví.
„Takáto veža sa dá postaviť za dva - tri mesiace reálneho času, takže
aj preto apelujem na zodpovedných a členov vlády, aby projektom regionálneho rozvoja naozaj venovali pozornosť. Je to jedna z možností,
ako naštartovať regióny, aby sme znova neboli iba dobiehajúce regióny oproti centru. Nemám očakávania v tom, že tu dotiahneme veľký
priemysel, ale na čom musíme stavať, je rozvoj cestovného ruchu,“
povedala Ivančová.
Nuž, realita je iná a aj plánovaná svidnícka vyhliadková veža aktuálne dostala
stopku. Mesto sa však tohto projektu nevzdáva a ako sme už uviedla, chce
sa s ním zapojiť do iných výziev.

ČO ZAUJÍMALO POSLANCOV?
Vráťme sa ešte na chvíľu k rozprave mestských poslancov k predloženej
správe o stave podaných projektov. Kamila Beňka zaujímalo, či už má mesto
na účte 300 000 € od vlády na zastrešenie ľadovej plochy. Dostalo sa mu
odpovede, že áno a navyše v najbližších dňoch má byť podľa primátorky
podpísaná zmluva so Slovenským zväzom ľadového hokeja o poskytnutí
čiastky 250 000 € na spomínané zastrešenie klziska. Viceprimátor Michal
Goriščák ocenil a vyzdvihol referát regionálneho rozvoja, ktorý spracoval
projekty a zapája sa do výziev.
Poslanec Martin Ždiňak sa zaujímal o predpokladaný termín ukončenia
verejného obstarávania na výstavbu cyklistickej komunikácie. Dostalo sa mu
odpovede od primátorky, mesto pripravuje podklady k verejnému obstarávaniu,
najprv sa musí vysporiadať so zásahmi do súkromných pozemkov a následne
začať proces verejného obstarávania.
(ps)

Otváranie škôl pokračuje, rodičia budú môcť poslať do tried aj staršie deti
Posledný týždeň pred letnými prázdninami sa budú môcť
do tried vrátiť aj šiestaci až deviataci základných škôl a žiaci
stredných škôl. A už od tohto týždňa budú môcť školy zjemniť
prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré prijali proti šíreniu ochorenia Covid-19.
„Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských
škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny
povolil,“ informoval na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu
a športu SR Branislav Gröhling.
Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie teploty žiakov
pri vstupe do školy a zrušia sa tiež mimoriadne obmedzenia na maximálny
počet žiakov v triede alebo skupine. Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený zákaz zmiešavania
detí v triedach. Denná prevádzka škôl bude rozšírená z pôvodných deviatich
hodín na desať. Tieto opatrenia sa od pondelka stávajú len odporúčanými,
nie povinnými.
Stredné školy a šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené na
sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020. Dochádzka žiakov v tomto
období nebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do
školy, ale ostanú s nimi doma bude preplatené ošetrovanie člena rodiny.
„Predpokladáme, že školy využijú tieto dni najmä na odovzdanie vysvedčení, prípadne na odovzdávanie učebníc a ukončenie ročníka. Určite
nebudeme odporúčať žiadne skúšanie ani testovanie,“ zdôraznil minister
školstva Branislav Gröhling. Školy však podľa neho môžu využiť návrat študentov a žiakov do tried na zistenie a overenie úrovne ich vedomostí, aby sa
vedeli pripraviť na leto a nový školský rok.
Podrobné informácie a organizačné usmernenia a odporúčania k ďalšiemu
otváraniu škôl zverejnilo ministerstvo školstva na svojej webstránke. (pn)
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Starým veciam a nábytku dáva druhý život
Zo starého kufra stolík, z včelieho úľa domov pre domáceho
miláčika, zo starých dverí veľké nástenné hodinky, zo stoličky
na vyhodenie pohodlné kresielko - toto je len zlomok toho, čo
dokáže vyrobiť či premeniť Olina Porcu z Kapišovej.
Poďme však pekne poporiadku. Olina Porcu pochádza z nášho regiónu. Dlho
však žila v Anglicku. „Do Anglicka som odišla ešte ako tínedžerka v roku
1999 spoznať svet, inú kultúru a privyrobiť si. Stalo sa napokon mojim
druhým domovom, keďže som tam spoznala môjho manžela Pina (zo
Sardínie) a založili sme si tam rodinu. Narodili sa nám tri zdravé deti,“
začala svoj príbeh Olina Porcu.

Staré kresielko s roztrhnutým poťahom (hore)
dostalo novú látku a nový imidž (dole)

Starý kufor by za iných okolností bol už dávno v kontajneri, takto však vyzerá ako príručný stolík...

Olina Porcu svoj voľný čas trávi renováciou starého nábytku. Navonok nepoužiteľný kus nábytku
pod jej rukami dostane nový šat...

Na Angličanov si Olina zvykla.
„Angličania, hoci sa o nich vraví,
že sú konzervatívni, sú nadmieru
srdeční, a neoblomní ľudia, ktorí
ma toho veľa naučili. Naučili ma
otvorenejšiemu pohľadu na svet
a život. Keďže som vyrastala v
rodine, kde bol otec krajčír, tak
som akosi prirodzene inklinovala
k tvorbe a dizajnu.
Dlhé roky manžel vlastnil a prevádzkoval reštauráciu a ja som
popritom šila, tvorila, navrhovala
oblečenie a interiérové doplnky
najprv pre známych, až to vyrástlo
do obchodíku - krajčírstva, kde
sme mali možnosť vytvárať krásne kúsky oblečenia, ale aj bytové
doplnky podľa tradičného vkusu
Angličanov,“ doplnila Olina Porcu.
Učarovali jej krásne tkané, hlavne
kárované latky. „Tie sú mojou slabosťou, mám ich všade!,“ priznala
Olina Porcu.
Olina so svojim manželom sa snažili
tvorenie a skúsenosti podávať ďalej
a tak aktívne zapájali komunitu do
kurzov šitia. Organizovali detské
narodeninové párty, kde si deti namiesto tradičného darčeka vytvorili
svoj vlastný. Na Slovensko však Olina

Podduklianske novinky

16. jún 2020

Spravodajstvo

9

Starým veciam a nábytku dáva druhý život
Porcu nezanevrela. „Každoročné dovolenky sme sa, ak to išlo, snažili
tráviť v mojej alebo manželovej rodnej krajine a tak akosi prirodzene v
nás oboch rástla túžba ísť domov. Ako vraví jedno anglické príslovie:
Život ťa vezme na nezvyčajné miesta, ale láska ťa vždy privedie domov.
Kúpili sme si starý domček v Kapišovej a tu som našla možnosť sa
naplno realizovať,“ povedala Olina Porcu.
Kúpili starý dom. Olina Porcu ho navrhla a zariadila. „Veľa ľudí nám radilo
zbúrať a postaviť nový, ale tam kdesi začalo naše spoločné hobby - dávať veciam druhú šancu. Tak sme nášmu domu dali druhú šancu a je
starý, ale predsa nový!.“
Podľa rozprávania Oliny Porcu, nebolo ľahké veľa vecí ohľadom dizajnu
poriešiť a veľakrát počúvala to strašidelné spojenie - „To sa nedá!“
Zručnosť sa Oline Porcu uprieť nedá! Presvedčili sme sa, že veľa vecí, ktoré
by sme akousi samozrejmosťou už vyhodili do koša alebo na zberný dvor
alebo odložili kdesi do pivnice, dostali novú šancu. „Tak som sa rozhodla
veľa veci vyrobiť. Možno nie ako vyučený majster ale ako laik, ktorý
to chce skúsiť! A najkrajšie na tom celom je, že každý kus nábytku a
doplnky majú svoj príbeh. Z tých „naj“ spomeniem starý drevený kufor,
ktorý dostal druhú šancu ako príručný stolík. Kúsky starých kachličiek,
ktorými som obložila schodíky a podobne,“ doplnila Olina Porcu.
Jedinečné kúsky si tak vyrobila sama. Napríklad ušila deťom originálne
závesy. A tak im na oknách visí mapa krajín... Ani indiánsky stan pre ňu nebol
problém... Jej najmladší syn má tak originálnu zábavu... „Bytový dizajn tu v
našom regióne chýba a rada by som sa mu naplno venovala a tvorila,“
uvažuje Olina Porcu.
A ak neviete ako oživiť svoj domov, istotne vám ochotne poradí. Pod jej
taktovkou vzniklo už niekoľko originálnych kúskov. Možno sa jej podarí dať
dokopy aj tú vašu predstavu...
(ks, foto: archív Olina Porcu)
Závesy v detskej izbe s vyobrazením krajín...

Takto skončilo staré hojdacie kreslo...

Olina Porcu s manželom Pinom zo Sardínie zrenovovali starý dom v Kapišovej...
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Matrikárky majú ochranné plexisklo a fungujú v normálnom režime
Celkové náklady mesta Svidník na zakúpenie dezinfekčných
prostriedkov a ochranných pomôcok z dôvodu pandémie COVID
19 boli doposiaľ vo výške 6 589 eur. Informovala nás o tom PR
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
Medzi tento materiál podľa nej patria ochranné rúška, respirátory, jednorazové
rukavice, dezinfekčné gély, ochranné okuliare pre opatrovateľky, bezkontaktný
digitálny teplomer, hygienické a čistiace prostriedky, ale aj dávkovač na dezinfekciu, ochranné štíty pre mestských policajtov a opatrovateľky, plexisklo na
Matričný úrad a Evidenciu obyvateľstva a tlač veľkých plagátov. „Ďakujeme
veľmi pekne aj darcom rúšok, lebo nám ušetrili časť nákladov. Rúška
nám darovala firma Etilog a Pavana a tiež Oli Porcu, spolu 650 rúšok,“
dodala Kristína Tchirová a my sa pozastavme pri spomínaných plexisklách
na Evidencii obyvateľstva a na Matričnom úrade.
Keď na Slovensku prepukla pandémia koronavírusu, mestská poslankyňa
Katarína Siváková sa písomne obrátila na primátorku Svidníka Marcelu
Ivančovú a žiadala ju o bližšie informácie o tom, ako „Mesto Svidník zabezpečuje preventívnu ochranu zamestnancov Mesta Svidník, resp.

Mestského úradu či Mestskej polície v rámci opatrení proti nakazeniu
koronavírusom.“
Poslankyňa zároveň primátorku prosila „o urýchlené prehodnotenie možnosti osadenia bezpečnostného skla na pult v matričnej miestnosti za
účelom ochrany zdravia zamestnankýň matričného úradu.“
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová poslankyni obratom písomne opísala
kroky, ktoré samospráva podnikala a podniká a pripomenula aj ďalšie aktivity
súvisiace s ochranou zamestnancov i obyvateľov mesta. „Po zasadnutí
krízového štábu sme pristúpili k zrušeniu úradných hodín na mestskom
úrade. Vyzvali sme občanov, aby služby podateľne a matriky využívali
iba v naozaj nevyhnutných prípadoch a v špeciálnom režime. Klienti
nevstupujú do priestorov matriky, ak potrebujú spracovať dokumenty,
napr. overiť listiny alebo iné nevyhnutné úkony, tieto dokumenty odovzdajú v klientskom centre, kde je izolácia zabezpečená sklenenou
stenou a používajú sa aj ochranné rúška.
Po vykonaní úkonu si klient predmetný dokument rovnakým spôsobom prevezme. Oddelením klienta a pracovníčky matričného úradu sa
dosiahne maximálna ochrana pracovníčky matriky i klienta v tejto situácii,“ napísala 13. marca primátorka Svidníka Marcela
Ivančová poslankyni Kataríne Sivákovej.
Situácia sa však vyvinula tak, že v polovici marca sa
už aj situácia na svidníckom Mestskom úrade vrátila
do normálu a aj Matričný úrad už vykonáva všetky
úkony vo svojich priestoroch. „Som preto rada, že
sa podarilo pre matrikárky zabezpečiť ochranné
plexisklo, ktoré by malo byť, nielen v dobe pandémie koronavírusu, samozrejmosťou. Takto bežne
vyzerajú moderné pracoviská, kde zamestnanci
prichádzajú do styku s klientmi, teda občanmi.
Oceňujem preto, že hoci to možno trochu trvalo,
no chápem, že to nebolo hneď nevyhnutné, keďže
matrika fungovala v inom režime, predsa len sa
to podarilo a ochranné plexisklo pomáha nielen
matrikárkam, ale i občanom, ktorí na matričný úrad
prichádzajú vybaviť si svoje záležitosti,“ reagovala
poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
Katarína Siváková.
(ps)

Kraj odporúča otvoriť župné stredné školy 30. júna
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja ostanú zrejme
zatvorené do posledného dňa školského roka. Svoje brány otvoria iba na jeden deň, a to 30. júna, kedy sa stredoškoláci po viac
ako troch mesiacoch budú môcť stretnúť so svojimi spolužiakmi
a prevziať vysvedčenia za školský rok 2019/2020.
Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ 73 stredných škôl v súvislosti s
uvoľňovaním protiepidemických opatrení odporúča riaditeľom otvoriť školy len
na odovzdanie vysvedčení. Malo by sa tak stať v posledný deň školského roka
30. júna s možnosťou prevziať si vysvedčenia ešte v termínoch od 1. do 3.
júla, respektíve po 24. auguste. Odovzdávanie a preberanie učebníc navrhuje
realizovať až v septembri na začiatku nového školského roka. Školské jedálne
a školské internáty ostanú do konca školského roka zatvorené.
„Nezdá sa nám celkom efektívne zabezpečiť plnohodnotnú prevádzku
škôl, jedální a internátov v posledný týždeň školského roka, keďže
opäť je dochádzka žiakov do škôl dobrovoľná. Navyše mnohé naše
zariadenia využili čas a už počas pandémie začali s opravami budov a
rekonštrukciami, ktoré nechceme zbrzdiť pre opätovnú zmenu režimu,
s ktorou sme už ani nepočítali,“ uviedol vedúci Odboru školstva PSK Ján
Furman. Ako dodal, do škôl sa v pondelok 22. júna vrátia pedagogickí, odborní
a nepedagogickí zamestnanci.
„Školy budú v posledný júnový týždeň ešte realizovať dištančné vzdelávania, ale musia sa pripraviť na ukončenie školského roka, uzatvorenie
triednych kníh a vyhotovenie vysvedčení. Okrem toho zamestnancov
čaká veľa administratívnej práce, zasadnutia pedagogických rád, pred-

metových komisií a zabezpečenie ďalšej agendy pri príprave nového
školského roka,“ dodal J. Furman.
Ako zároveň pripomenul, otvorenie stredných škôl, ako aj organizačné zabezpečene konca školského roka je v kompetencii vedenia príslušnej školy,
preto odporúča žiakom i rodičom sledovať konkrétne informácie a aktuálne
oznámenia aj na ich oficiálnych webových portáloch.
Prešovská župa usmerneniami reaguje na uvoľňovanie opatrení štátu na
stredných školách, na ktorých je od 22. júna možné realizovať prezenčné
vyučovanie. Odporúčania PSK sú okrem iného výsledkom obdobného postupu
samosprávnych krajov v rámci rokovaní SK8.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK
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Z pôvodne avizovaných 700-tisíc má vraj zastrešenie klziska stáť 1,4 milióna eur!
Zastrešenie ľadovej plochy zrejme bude drahšie, než sa pôvodne
očakávalo, či plánovalo. Komisia výstavby pri Mestskom zastupiteľstve a súčasne aj Mestská rada vo Svidníku minulý týždeň
prerokovala projektový zámer, za ktorý mesto projektantovi zaplatilo okolo 12-tisíc eur. Ten podľa našich informácií predpokladá
zastrešenie jestvujúcej ľadovej plochy za 1,4 milióna eur!
PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová pre naše noviny túto
sumu nepotvrdila, potvrdila však, že
o projektovom zámere diskutovali.
„Predmetom rokovania Mestskej
rady bol aj tento bod a vzhľadom k
tomu, že to bola prvá informácia a na
internej úrovni, radi by sme verejnosť
informovali, že sme v štádiu prípravy
projektovej dokumentácie a dopracovávania všetkých pripomienok.“
PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová zároveň potvrdila,
že v projektovej dokumentácii ide o
zastrešenie súčasnej ľadovej plochy.
Na margo sumy 1,4 milióna eur, o ktorej nás informoval náš zdroj, Kristína
Tchirová uviedla, že zatiaľ nebudú uvádzať sumu, pretože nejde o relevantný
údaj a bol to prvý pracovný variant od
projektanta. „Súčasťou projektovej
dokumentácie je zastrešenie ľadovej
plochy, tribúna pre divákov, nové
striedačky, ale aj vzduchotechnika, či
protipožiarne riešenia. Celá projektová
dokumentácia sa pripravuje veľmi
dôsledne, aby sme boli pripravení aj
do zapojenie sa do výziev. V dnešnej
dobe, kedy sa svet na chvíľu spomalil,
bude dôležité byť pripravený na nové
projekty a tiež aj na nové projektové
obdobie,“ podotkla Kristína Tchirová.

Keď spomíname, že by podľa aktuálneho projektového zámeru, ktorý
si mesto objednalo, malo zastrešenie
ľadovej plochy stáť 1,4 milióna eur,
pripomeňme si udalosti a vyjadrenia z
uplynulého obdobia. Vlani v septembri
na rokovaní v Giraltovciach
vláda Svidníku schválila na
zastrešenie ľadovej plochy
300-tisíc eur. Zakrátko primátorka Marcela Ivančová
informovala, že Slovenský zväz ľadového hokeja
prisľúbil ďalších 250-tisíc
eur. To by už spolu bolo
550-tisíc.
Po spomínanom rokovaní
vlády v Giraltovciach v
septembri minulého roku
pritom Marcela Ivančová
informovala, že zastrešenie
ľadovej plochy by malo stáť
650 – 700-tisíc eur a pod
strechou sme sa podľa jej
vtedajších vyjadrení mali korčuľovať
už túto sezónu. Dnes sa hovorí o
celkových nákladoch vo výške 1,4
milióna eur a primátorka Svidníka
hovorí toto:
„Mimoriadne dôležitý je aj aspekt
komplexnej využiteľnosti ľadovej plochy. Nechceme nič podceniť, naopak

Do Poľska zatiaľ môžeme maximálne na 48 hodín
Od polnoci z piatka 12. na sobotu 13. júna svoje hranice otvorilo
aj Poľsko. Znamená to, že poľské hraničné kontroly sú minulosťou a rovnako aj slovenské. „To však neznamená, že Policajný
zbor nebude i naďalej v prihraničných oblastiach kontrolovať
dodržiavanie opatrení,“ poznamenal riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku Jaroslav Suvák.
K Poliakom, ktorí ohlásili zrušenie hraničných kontrol, sa pridalo aj
Slovensko. Poliaci to však pri ceste k nám majú zložitejšie. „Na našom
území sa musia preukázať negatívnym Covid testom,“ podotkol Jaroslav
Suvák. Otvorené sú už všetky slovensko-poľské hraničné priechody.
Poľsko nemá pre Slovákov žiadne obmedzenia.
„Vraciame sa do stavu, aká tu bola pred prepuknutím epidémie Covid-19,“ povedal hovorca poľskej Hraničnej stráže Piotr Zakielarz. No
naše obmedzenia sú však jasné. Bez nutnosti negatívneho testu na
Covid 19 môžeme do Poľska maximálne na 48 hodín. „Uvedené osoby sú
povinné preukázať príslušníkovi Policajného zboru pri hraničnej kontrole
dodržanie lehoty.“
Hoci slovenská polícia stále oficiálne požaduje potvrdenie o prekročení
štátnej hranice, od nedeľňajšieho večera už stále policajné hliadky na
hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek nie sú a ani cez víkend,
žiadne potvrdenie nevyžadovali.
„V prípade, ak by občania Slovenska prekročili 48 hodinovú lehotu, je
potrebné, aby sa sami prihlásili na príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva,“ upozornil okresný policajný riaditeľ vo Svidníku
Jaroslav Suvák.
(ps)

urobiť rekonštrukciu využiteľnú aj viac
funkčne, mať športovisko k dispozícii
celoročne, pritiahnuť do Svidníka turistov a udržať si aj športovým vyžitím
mladú generáciu doma. Je to projekt
pre celý región a takto zodpovedne
sa k celej projektovej dokumentácii
aj staviame.“
My sme sa aj v súvislosti s informáciami o potrebe 1,4 milióna eur na
zastrešenie ľadovej plochy zaujímali aj
o to, odkiaľ chce mesto vziať peniaze.
Odpovedala nám PR manažérka

mesta Svidník Kristína Tchirová. „V
súčasnosti máme 300-tisíc z výjazdového rokovania vlády SR, prisľúbených máme 250 zo SZĽH, rokujeme
o príspevku z VÚC PSK.
Dofinancovanie zvyšnej časti
je v pláne riešiť ďalšími externými zdrojmi, prípadne nevyhnutnú
menšiu časť dofinancovať z vlastných zdrojov, ale to bude opäť
predmetom rokovaní s poslancami
mesta,“ uzavrela Kristína Tchirová.
(ps)
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Úradná správa č. 26 zo dňa 11. júna 2020
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
Správa zo zasadnutia VV OOFZ Svidník dňa 9.6.2020 v Stropkove:
- VV schválil odohratie 3. kola a finále Pohára predsedu OOFZ
- VV zvolal Konferenciu OOFZ dňa 10.7.2020 vo Svidníku
- VV vyzýva futbalové kluby aby do 30.6.2020 nahlásili na sekretariát OOFZ
jubilantov na ocenenie pri príležitosti životných jubileí (60,70,80 rokov)
- VV sa zaoberal odmeňovaním R a DZ
- VV schválil zníženie štartovného pre sezónu 2020/2021 o 50% oproti minuloročnej sezóne
- VV schválil odpustenie disciplinárnych trestov, ktoré mali byť vykonané v
jarnej časti súťaže do výšky 4 stretnutí
ŠTK OOFZ:
Vyzýva kluby OOFZ, aby v termíne do 30.6.2020 zaslali prihlášky do nového
súťažného ročníka 2020/2021. Prihlášky sa vyplňujú iba v ISSF (elektronická
podateľňa - prihláška do súťaže), za každé družstvo zvlášť (družstvo si treba
vytvoriť v ISSF)
Predpokladaný začiatok súťaže 9.8.2020
Na základe rozhodnutia VV OOFZ Svidník nariaďuje odohrať 3. kolo Pohára
predsedu OOFZ dňa 21.06.2020 o 17.00 hod. a finále pohára dňa 27.6.2020
o 17.00 hod., ktoré sa uskutoční na štadióne MŠK Tesla Stropkov
DK OOFZ:
Na základe rozhodnutia VV OOFZ Svidník odpúšťa disciplinárne tresty, ktoré
mali byť vykonané v jarnej časti súťaže do výšky 4 stretnutí
KR a DZ OOFZ:
3. kolo Pohára predsedu OOFZ Svidník: 21.6.2020 o 17.00 hod.:
Kalnište - Sitníky
Rovné - Breznica
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

V stredu 10. júna 2020 prišlo na
Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 35
bezpríspevkových darcov:
Dávid Ušala (19), Ján Hlavinka (85),
Martin Očipka (57), Matúš Očipka (3),
Vincent Miňo (42), Ľubica Kseničová
(19), Tatiana Kseničová (10), Jozef
Rozdilský (23), Zdenko Miga (31), Ján
Beloveščík (3), Peter Sokol (62), Mária Piňková (18), Jozef Čiernik (18),
Michal Mihaľ (95), Peter Hubáč (49),
Stanislav Čabala (36), Stanislava
Jenčová (prvodarca), Klaudia Krempaská (4), Martin Sakara (3), Jaroslav
Genco (25), Matej Fedoreňko (6),
Marianna Sopková (3), Dušan Geroč
(2), Marián Vatraľ (35), Tomáš Sabol
(10), Miroslava Babjarčiková (9),
Maroš Motyka (23), Samuel Sitkanič
(5), Milan Haňak (2), Ľuboš Paranič
(28), Marek Stanko (prvodarca),
Martina Demjanová (12), Daniel Hic
(9), Martina Zoščaková (35), Andrej
Franko (7).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku
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ZOMRELA MÁRIA BOJKOVÁ-LACOVÁ
Zhasínajú oči... Stíchli slová... 27. mája 2020 nečakane zaspalo večným
snom srdce ušľachtilej ženy Márie Bojkovej-Lacovej.
Mária Bojková-Lacová sa narodila 12. mája 1947 v roľníckej rodine v malebnej
lemkovskej dedine Ladomirová vo
Svidníckom okrese. Po ukončení
ukrajinskej základnej školy pokračovala v štúdiu na Strednej zdravotníckej škole (ukrajinská trieda) v
Prešove, ktoré ukončila s vyznamenaním v roku 1966. Až do odchodu
na zaslúžilý odpočinok pracovala
ako vrchná sestra v nemocnici vo
Svidníku. Vychovala dvoch synov
- lekára Igora a inžiniera Jozefa. Aktívnou účastníčkou ľudovej
umeleckej tvorivosti sa stala ešte
v základnej škole. Bola oslňujúcou
recitátorkou a niekoľkonásobnou
víťazkou súťaží v prednese prózy a
poézie. Jej obľúbenými básnikmi boli Alexander Duchnovič, Lesja Ukrajinka,
Taras Ševčenko.
Mária Bojková bola zakladateľkou a aktívnou členkou mládežníckeho súboru
Vesna v Prešove; od roku 1965 až po jeho likvidáciu v roku 1971 bola jeho
speváčkou a konferencierkou.
Národnostne uvedomelá Mária bola aktívna aj v práci s našou mládežou. Už
v roku 1969 bola členkou vedenia v mládežníckom letnom tábore v Lomnom,
ktorého organizátorom bola Rada ukrajinskej mládeže Slovenska; bolo v ňom
108 detí a mládeže.
Od založenia mládežníckej organizácie Skautov (PLAST) v roku 1991
pomáhala jeho vedeniu a v práci s mládežou. Zúčastnila sa 22 skautských
letných táborov ako ošetrovateľka. K deťom a dorastu, účastníkom letných
táborov, pristupovala s veľkým porozumením a láskou, bola im druhou mamou.
O veľkej úcte mládeže k Márii svedčí aj ten fakt, že na jej poslednej ceste sa
s ňou prišli rozlúčiť starší skauti z Medzilaboriec, Starej Ľubovne, Svidníka
a Bardejova. Ešte aj v tomto roku Mária sa chcela zúčastniť jubilejného 25.
ročného letného tábora.
My všetci s našou táborovou mládežou sa s ňou lúčime s hlbokým zármutkom v našich srdciach, nezabudneme na ňu a budeme ju spomínať „nezlym,
tychym slovom“.
Vičnaja jij pamjať!
Olenka a LevkoDohovyči, n. „Nove žyťťa“, Prešov, 2020, č. 11, s. 6.
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Slovensko otvorilo hranice s ďalšími 16 krajinami,
ruší sa povinná karanténa
Slovensko otvorí hranice s ďalšími 16 krajinami. K Maďarsku,
Českej republike a Rakúsku pribudne Nemecko, Lichtenštajnsko,
Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Cyprus,
Malta, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island. S týmito krajinami sa obnovujú tiež všetky formy dopravy.
Hranice budú teda otvorené pre 19 krajín.

ostatných členských štátov EÚ a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa navracajú
domov - do štátu, ktorého sú občanmi. Túto skutočnosť preukážu polícii pri
hraničnej kontrole predložením cestovného dokladu (dokladu totožnosti alebo
cestovného pasu).
Tranzit občanov ostatných členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov
cez územie Slovenskej republiky do členského štátu EÚ, v ktorom majú trvalý
alebo prechodný pobyt, je naďalej podmienený odsúhlasením MV SR.

V utorok 9. júna 2020 o tom informoval premiér Igor Matovič. Od stredy 10.
júna 7.00 hodiny sa ruší povinná karanténa a ekaranténa pre osoby, ktoré
sa vracajú na Slovensko z 19 bezpečných krajín. Platiť bude dobrovoľná
domáca karanténa.
"Tieto krajiny konzílium identifikovalo ako bezpečné pre občanov SR,"
skonštatoval premiér s tým, že platí aj to, že ani obyvatelia daných krajín nie sú
hrozbou pre SR. So všetkými štátmi však neplatia bilaterálne dohody, občania
by si mali preto overovať, aké podmienky má krajina, do ktorej cestujú.
„Ruší sa povinná štátna karanténa aj tzv. e-karanténa a prechádza sa
na dobrovoľnú domácu karanténu, v prípade, ak ľudia prichádzajú z
iných ako týchto 19 bezpečných krajín,“ vysvetlil tiež premiér. Hlavný
hygienik SR Ján Mikas však vyzval ľudí, aby sami kontaktovali regionálny
úrad verejného zdravotníctva, išli do domácej izolácie a dali sa otestovať na
nový koronavírus.
PRI PRÍCHODE Z OSTATNÝCH KRAJÍN JE POTREBNÉ PREUKÁZAŤ
SA NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM RT-PCR TESTU
To znamená, že osoby, ktoré vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich dní 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je na súčasťou zoznamu 19-tich
bezpečných krajín, sú povinné pri hraničnej kontrole na hranici s Poľskom
Od 10. júna môžu tranzitovať cez Slovensko aj osoby s prechodným alebo
trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ pri návrate do štátu,
ktorého sú občanmi; štátni príslušníci tretích krajín do niektorého z členských
štátov EÚ, v ktorom majú trvalý či prechodný pobyt. Pri vstupe na územie SR
sa musia preukázať negatívnym testom RT-PCR, nie starším ako 96 hodín,
vyhotoveným v anglickom, nemeckom, českom či slovenskom jazyku, alebo
do niektorého z týchto jazykov preloženým.
Vo všetkých štyroch prípadoch sú cestujúci povinní prejsť územím SR bez
zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu, a to vrátane času na nevyhnutné
tankovanie pohonných hmôt.
RÚŠKA
Rovnako sa zmenia aj podmienky pre nosenie ochranných rúšok na verejnosti. Od stredy je nosenie rúšok na verejnosti do vzdialenosti dva metre
len odporúčané, ak dôjde k stretnutiu s cudzími ľuďmi. Vo vnútri budú rúška
povinné, na pracovisku ostanú však len odporúčané, ak ľudia budú od seba
vzdialení aspoň dva metre. Podrobnosti na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.
Zdroj: MV SR, TASR, Úrad vlády, Úrad verejného zdravotníctva SR
a Ukrajinou odovzdať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 96
hodín, ktorý musí byť vyhotovený, alebo preložený v anglickom, nemeckom,
českom, alebo slovenskom jazyku. Ak vstupujú na územie Slovenskej republiky tam, kde sa hraničná kontrola nevykonáva, majú povinnosť bezodkladne
odovzdať uvedený výsledok negatívneho testu na príslušnom regionálnom
úrade verejného zdravotníctva. Následne sa týmto osobám nariaďuje izolácia
v domácom prostredí. Osoby sú ďalej povinné podrobiť sa najneskôr na 5 deň
laboratórnej diagnostike na ochorenie Covid19. Ak bude negatívny, domáca
izolácia sa skončí.
HRANIČNÉ KONTROLY
Hraničná kontrola sa naďalej vykonáva len na hranici s Poľskom a na
vonkajšej hranici s Ukrajinou. Na týchto hraniciach bude polícia kontrolovať
dodržiavanie opatrenia hlavného hygienika. Platí zásada, že tieto hranice je
možné prekročiť len na otvorených hraničných priechodoch.
Naďalej platí povinnosť osobám s prechodným, alebo trvalým pobytom na
území SR pri návrate z Poľskej republiky, pokiaľ ich pobyt na území Poľskej
republiky nepresiahol 48 hodín, preukázať sa tlačivom o dodržaní lehoty.
TRANZIT CEZ ÚZEMIE SR
Slovensko umožňuje cez hranice s Poľskom a Ukrajinou vykonať tranzit cez
naše územie bez predchádzajúceho súhlasu MV SR aj občanom všetkých
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
Od 15. do 21. júna 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
20. a 21. júna: MUDr. Ľ. Girašek - Letná 1946/3 v Stropkove.
Kontakt: 054/742 41 97.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00
do 12.00 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
Pondelok 15. júna: 6.30 hod.: † Kamil, 18.00 hod.: † Juraj, Zuzana, Júlia,
Utorok 16. júna: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Ján, Jolana, Janka, Iveta, Gabika s rodinami, 18.00 hod.: † Jozef, Streda 17. júna:
6.30 hod.: * Ján D. s rod., 18.00 hod.: † Jozef C., Štvrtok 18. júna: 6.30 hod.:
kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Michal, Michal, Paraska, 17.15 hod.:
ruženec za závislých - komunita Cenacolo, 18.00 hod.: † Michal D., večiereň
sviatku, NAJSLADŠIEHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA,
MILUJÚCEHO ĽUDÍ, Piatok 19. júna: 6.30 hod.: * Andrej, Mária, Andrea,
Ľuba, František, Mária, 12.00 hod.: * Jozefína, moleben k božskému srdcu,
18.00 hod.: * Jana / * Ján (60 rokov), moleben k božskému srdcu, PRESV.
BOHORODIČKA SPOLUTRPITEĽKA, sobota 20. júna: 8.00 hod.: † Ján M. / †
anna L. (panychída), 3. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI, hlas. 2, 21. júna: 7.00
hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Magdaléna (60 rokov života), - diakonská
vysviacka v Ľutine - Martin T., od 10.00 vysielanie cez TV Logos, 10.30 hod.:
* Matej, Mária, Martin, 18.00 hod.: * Jana
- V piatok 19.6. je sviatok Božského Srdca Ježišovho; sv. lit. o 6:30, 12:00,
18:00 s molebenom k BSJ.
- V piatok 19.6. bude pokračovať od 16:45 stretnutie detí a ich rodičov pred
prvou spoveďou. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov na katechéze i
príprave slávnosti.
- Sv. liturgia v nedeľu o 9:15 nebude, je diakonská vysviacka v bazilike v
Ľutine, ktorú príjme bohoslovec zo Svidníka, Martin Tokár. Prostredníctvom
TV Logos je možné sledovať priamy prenos od 10:00.
- Letné tábory pre deti/mládež v Gréckokat. centre Juskova Voľa - možnosť
prihlásiť sa na www.gmcbarka.sk
Viac info na plagáte v chráme, webstránke, alebo sakristii. Cena za pobyt
85 eur.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 16.6.: 18:00 + Jozef, Streda 17.6.: 18:00 + Peter, Helena, Ján, Anna,
Štvrtok 18.6.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava s rod., Piatok
19.6.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, Sobota 20.6.:
7:00 + Peter Kuderjavý, Nedeľa 21.6.: 9:30 Za farnosť.
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od 15. júna 2020
PARR, Maria: Vafľové srdce.
Bratislava, Verbarium 2020. 240 s.
V malebnom mestečku na brehu
nórskych fjordov žijú dvaja kamaráti Lars a Lena. On ju považuje za
svoju najlepšiu priateľku, aj keď nie
je si istý tým, či aj ona jeho. To mu
však nebráni v tom, aby ju slepo
nasledoval vo všetkých bláznivých
dobrodružstvách. A tak sa stane, že ju
musí zachraňovať pri horolezeckých
kúskoch, alebo na mori, keď sa hrajú
na Noemovu archu. A, samozrejme,
že jej pomôže aj v plnení najväčšej
túžby: nájsť dobrého otca, keďže
vyrastá iba s mamou. Len aký má byť
ideálny otec? Lars si myslí, že azda by
mal mať rád varenú kapustu, ako ten
jeho. A tak vyvesia na miestny obchod
inzerát... Vrúcny, veselý a dojímavý
príbeh pravého priateľstva.

ČOBEJOVÁ, Michaela
Michaela Čobejová je slovenská herečka. Narodila sa 16. júna 1970. Po
presťahovaní do Bratislavy takmer päť rokov účinkovala v Detskej rozhlasovej
dramatickej družine. V roku 1988 začala študovať herectvo na Vysokej škole
múzických umení. Počas štúdia hosťovala v Divadle Nová scéna v inscenácii
Kto sa bojí Virginie Woolfovej? Po skončení štúdia v roku 1992 prijala angažmán v Činohre Slovenského národného divadla. V bratislavskom Mestskom
divadle naštudovala hru Posadnutá láskou v réžii Ingrid Timkovej. Okrem
divadla, televíznych inscenácii, filmov a dabingu sa venuje aj vydavateľskej
a producentskej činnosti. S manželom Ivanom má dcéru Ivanu a Táničku.
Hrala aj v seriáli Ordinácia v ružovej záhrade.

PONIČAN, Ján (15.6.1902 - 25.2.1978)
Slovenský básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ a publicista. Vyštudoval
právo. Už počas štúdií bol zamestnaný ako advokátsky koncipient. V roku 1933
si otvoril advokátsku kanceláriu v Bratislave, kde zastupoval najmä robotníkov
a komunistov. Neskôr pracoval ako notár. Po roku 1945 bol tajomníkom a
podpredsedom Spolku slovenských spisovateľov v rokoch 1958-1959 vedúcim maďarskej redakcie Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry. Roku
1971 bol vymenovaný za národného umelca. Do literatúry vstúpil veršami vo
viacerých časopisoch. Vo svojich básňach vyjadroval svoje politické názory,
revolučné a proletárske nadšenie, no tiež vlastný nepokoj, erotické a ľúbostné
motívy, mestské zážitky a sociálne témy. Okrem poézie, prózy a drámy tiež
prekladal diela svetových a ruských autorov.

Začínajúci spisovateľ vraví staršiemu kolegovi:
- Raz by som chcel získať
Nobelovu cenu.
- Tak píš.
- Komu?
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Kino DUKLA Svidník opäť v prevádzke
#JSEMTADY
PIATOK 19. JÚNA O 20. HODINE
Keď sa slávny francúzsky šéfkuchár z čista jasná rozhodne vyraziť na
opačnú pologuľu za tajomnou dievčinou, ktorú spoznal na internete je
jasné, že jeho príbeh môže skončiť
všelijako.
Známy francúzsky šéfkuchár
Stéphane (Alain Chabat) žije kľudný
život a má všetky dôvody, prečo sa
by sa mohol cítiť spokojne. Napriek
tomu jedinou osobou, ktorá ho udržuje nažive, je tajomná mladá Kórejčanka Soo (Doo-na Bae), s ktorou sa
náhodou spojil na lnstagrame. Bavia
sa spolu na diaľku o umení aj sakurách, ktoré práve rozkvitajú, a zdá
sa, že si výborne rozumejú napriek
vzdialenosti, všetkým jazykovým aj
kultúrnym bariéram.
Jedného dňa sa Stéphane rozhodne Soo nečakane a bez ohlásenia
navštíviť v jej rodnom Soule. Aj
keď sa ukáže, že tento impulzívny
nápad na neohlásené stretnutie
nebol práve najlepší, Stéphane vďaka tomu spozná mnoho nových priateľov
a jeho dobrodružstvo má nakoniec úplne iné rozuzlenie, než ktoré očakával.
A na druhom konci sveta dokonca dokáže obnoviť pretrhnuté putá k svojim
blízkym.
Francúzsko / Belgicko, komédia, 98 minút,
české titulky, vstupné: 5 eur
TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVÁ
SOBOTA 20. JÚNA O 20. HODINE
PIATOK 26. JÚNA O 20. HODINE
3 ženy, 4 muži, 7 mobilov a 1 „nevinná“ hra
Réžia: Bora Dagtekin • Hrajú: Levi Eisenblätter, Florian David Fitz, Jella
Haase, Karoline Herfurth, Frederick Lau, Elyas M'Barek, Jessica Schwarz,
Wotan Wilke Möhring
Režisér bláznivých komédií „Fakjů pán učiteľ“
a ich tri hlavné tváre
vrátane predstaviteľa
učiteľa sa znovu zišli pri
jednom filme a natočili
spolu iskrivú komédiu
Takmer dokonalé tajomstvá. Na spoločnej
večeri sa zíde niekoľko
párov a po pár pohároch
sa rozhodnú, že svoje telefóny položia na stôl a všetky správy, odkazy aj
telefonáty budú ten večer zdieľať. Správy sa prečítajú nahlas, hovory budú
nahlas. Veď o nič nejde, bude zábava. Lenže práve náš chytrí a mobilný
kamaráti o nás vedia úplne všetko, poznajú naše tajnosti, druhé životy, drobné lži, milenky i milencov. Nevinná hra sa najskôr vyvíja ako veľká zábava,
potom ale začnú chodiť správy, ktoré so svojimi partnermi či priateľmi radšej
nezdieľate. Rozbehne sa séria šialených situácií a trapasov, niekomu pri
stole bude nepríjemne horúco a čoskoro bude horúco úplne všetkým. Odídu
domov partnerské páry, ktoré prišli, alebo budú v inom zložení alebo budú
po večeri všetci single?
Nemecko, komédia, 111 minút, český dabing, vstupné: 5 eur

KALIFORNSKÝ SEN
NEDEĽA 21. JÚNA O 20. HODINE
Keď sa rozhodnete ísť za svojím snom, pripravte sa na to, že cesta môže byť
tŕnistá a narazíte na mnoho križovatiek. Hviezda série Päťdesiat odtieňov Dakota Johnson hľadá svoj Kalifornský sen v rovnomennej hudobnej romanci.
Réžia: Nisha Ganatra • Hrajú: Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin
Harrison Jr., Ice Cube, Zoe Chao
Maggie (Dakota Johnson) sa túži stať úspešnou hudobnou producentkou.
Ako osobná asistentka popovej ikony Grace Davisovej (Trace Elliss Ross) by
teoreticky mala byť ideálne pripravená, lenže prakticky to takto jednoducho
nefunguje. Maggie je v Traceinom živote ten najposlednejší poskok, ktorý nosí
kávu, oblečenie z čistiarne a je dvadsaťštyri hodín denne je pripravená plniť
tie najbláznivejšie nápady svojej šéfky. Ak má nejaký ten umelecký nápad,
Traceiin producent Jack (Ice Cube) ho zakaždým pohŕdavo zamietne. A dobrý
nápad by sa pritom hodil, pretože doteraz úspešný hudobný kolotoč sa práve
začína trochu zadrhávať. Trace vie, že pokiaľ nechce aby jej ušiel vlak, mala
by prísť s niečím novým, ale vôbec netuší, čo by to malo byť. Nedocenená
Maggie objaví mladého pouličného muzikanta Davida (Kelvin Harrison, Jr),
rozhodne sa mu pomôcť s kariérou a sebe tak splniť svoj životný sen. Lenže
dve tak náročné profesie nejde vykonávať zároveň, ďalšie komplikácie prináša
aj to, že sa Maggie do svojho “klienta” zamiluje. Niektoré sny sa prežiť dajú,
z niektorých sa ale človek musí včas zobudiť.
“Myslím si, že príbeh mladej ženy, ktorá stavila všetko na jednu kartu, aby
mohla robiť vysnívanú prácu, tu už dlho nebol, naposledy snáď Podnikavé dievča a Diabol nosí Pradu“, hovorí režisérka Nisha Gantara. “Obe moje hrdinky
sú úplným protipólom tohto procesu. Jedna sa do šoubiznisu snaží za každú
cenu dostať a druhá sa v ňom chce zubami nechtami udržať, “dodáva.
USA, romantická dráma, 113 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur

INFORMÁCIE
Online predaj vstupeniek je dočasne zrušený. Vstupenky bude možné zakúpiť
len v pokladni Kina Dukla, a to 1 hodinu pred každým premietaním. Vstupenky
budú vydávané tak, aby boli dodržané požadované 2 m vzdialenosti medzi
divákmi. Vedľa seba môžu sedieť len rodinní príslušníci alebo partneri. Túto
skutočnosť je potrebné nahlásiť pri zakupovaní vstupeniek.
Žiadame návštevníkov, aby dodržiavali požadované hygienické opatrenia:
* vstup len s prekrytím nosa a úst,
* dezinfekcia rúk pri vstupe,
* konzumácia občerstvenia je v kinosále ZAKÁZANÁ.
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