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Rusínsky ples
Svidník si pripomenul
aj so Šarišancami
75. výročie oslobodenia a vo vynikajúcej atmosfére
Na priestranstve po „rómskych bytovkách“
chcú nový obchodný dom
otvoriť už v jeseni

NOVINKY V POHREBNÍCT VE:
Už aj vo Svidníku pohreby bez večerného „svietenia“ a len so zatvorenou rakvou
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Na priestranstve po „rómskych bytovkách“
chcú nový obchodný dom otvoriť už v jeseni
Nový obchodný dom pod pracovným názvom Retail Park Svidník chcú otvoriť na prelome septembra a októbra tohto roku. V
rozhovore pre naše noviny to potvrdil jeden z dvojice konateľov
prešovskej spoločnosti W-Market, s.r.o. Michal Majdák s tým, že
už začali s prípravnými prácami.
Svidníčania a návštevníci mesta si minulý týždeň istotne všimli, že na
priestranstve po niekdajších rómskych bytovkách v centre Svidníka zavládol
pomerne čulý pracovný ruch. „Pustili sme sa do prípravných prác, konkrétne
realizujeme prekládku internetových sietí, ktoré sa nachádzali priamo na
parcele a museli sme ich dať preložiť bližšie k chodníku smerom k hlavnej
ceste. Poviem otvorene, že na pozemku bola priam internetová diaľnica, a
my vlastne musíme všetky tie inžinierske siete preložiť, aby sme našu parcelu
dostali do stavu, že na nej budeme
môcť začať stavať,“ ozrejmil aktuálnu situáciu Michal Majdák s tým, že
momentálne sú preto pred vydaním
stavebného povolenia.
Pripomeňme, že pozemok v
centre Svidníka s rozlohou 5,5
tisíc metrov štvorcových bol roky
prázdny, mesto sa ho viackrát
neúspešne snažilo predať. Vyšlo to
až v roku 2018. V poslednej realizovanej súťaži bol jeden záujemca,
spoločnosť W-Market s.r.o. Prešov,
Jeden z dvojice majiteľov a konateľov
prešovskej spoločnosti Michal Majdák

ktorý spĺňal podmienky súťaže a môže realizovať svoj projekt obchodného
domu Retail Park Svidník. Mesto pozemok predalo za 270-tisíc eur. Záujemca
tu postaví galériu s prevádzkami. „Celý tento podnikateľský zámer bol tvorený
už na základe existujúcich podmienok. To znamená, jednak možnosťami
priestorovými, potom polohou a požiadavkami trhu,“ povedal v septembri
2018 jeden z dvojice majiteľov a konateľov prešovskej spoločnosti Michal
Majdák, keď s vtedajším primátorom Svidníka Jánom Holodňákom podpísal
zmluvu o kúpe pozemku.
Svidníčanov i ľudí z okolia najviac zaujíma, aký sortiment tovaru budú
predávať v novom nákupnom centre. Spolumajiteľ firmy prezradil aj to. „Ako
pri podobných objektoch, tak aj v našom prípade to bude mix prevádzok,

ktoré v konečnom dôsledku by mali
vytvoriť nejakú synergiu a vzájomne si
dopomôcť. Jedná sa určite o kombináciu
rýchloobrátkového tovaru, to znamená,
že tam budú určite aj potraviny a môžem
prezradiť, že to bude prevádzka potravín
slovenského reťazca. Následne oblečenie, obuv, služby, lekáreň, drogéria. Nechcem byť zatiaľ ešte konkrétny, pokiaľ
všetko nebude definitívne uzavreté.“
Zhruba po roku sú tesne pred vydaním stavebného povolenia, stavať
chcú začať začiatkom marca a stihnúť
chcú už novú zimnú sezónu. „V praxi
to znamená, že našim zámerom je
otvoriť nových obchodný dom niekedy
v septembri, októbri tohto roku,“ vyhlásil
Michal Majdák, podľa ktorého v novom
obchodnom dome by mala byť napríklad aj podniková predajňa svidníckej
likérky Vanapo spojená s predajňou
pekárenských výrobkov od lokálneho
producenta. Pri plánovaných zhruba desiatich prevádzkach by malo vzniknúť 80
až 100 pracovných miest. Aktuálne je už
podľa slov Michala Majdáka vyriešená
aj otázka dopravy.
Pre nový obchodný dom bude vybudovaný nový príjazd a výjazd, ktorý bude
jednosmerný z a na kruhový objazd. K
novému obchodnému domu sa tak bude
prichádzať novou cestou, nie jestvujúcou cestou okolo zmrzliny. No a rovnakou cestou sa od nového obchodného
domu bude aj vychádzať. Dodajme ešte,
že pri novom obchodnom dome vytvoria
asi 80 parkovacích miest.
(ps)
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Prešovský súd prerušil konkurzné konanie
voči odevnej spoločnosti I.C.A. Svidník
Konanie o návrhu bývalých zamestnancov a zamestnankýň
odevnej spoločnosti I.C.A. vo Svidníku je prerušené. V utorok
minulý týždeň o tom rozhodol Okresný súd v Prešove.
Podľa informácií, ktoré bolo zverejnené, sa tak stalo na návrh samotnej firmy.
Firma s talianskym majiteľom má stále nevyplatené pohľadávky voči svojim
bývalým zamestnancom, ale aj poisťovniam. Celková výška pohľadávok, teda
dlhov odevnej spoločnosti, predstavuje približne 450-tisíc eur.
Hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji Ivana Petrufová informovala, že pojednávanie súd odročil na neurčito z dôvodu, že súdu doručili kópiu poverenia
dlžníka na vypracovanie reštrukturalizačného posudku správcom konkurznej
podstaty. „V tejto súvislosti bola doručená taktiež žiadosť na prerušenie predmetného konkurzného konania, o ktorej konkurzný súd následne rozhodne
v zmysle príslušných ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii,“
povedala pre médiá Ivana Petrufová. Sudkyňa Alena Paveleková priamo
na pojednávaní povedala, že súd nemal inú možnosť ako konanie prerušiť,
napriek tomu, že dlžník, teda odevná spoločnosť I.C.A. Svidník, dodnes aj
napriek dlžnej výzve nepreukázala svoju platobnú schopnosť. Podľa zákona
totiž súd preruší konkurzné konanie, ak dlžník preukáže, že ním poverený
správca pripravuje reštrukturalizačný posudok. „Súd pokračuje v prerušenom konkurznom konaní po uplynutí 60-tich dní od prerušenia konkurzného
konania. Na opakovaný návrh dlžníka súd neprihliada,“ dodala sudkyňa
prešovského Okresného súdu.
V reakcii na uznesenie súdu člen Predsedníctva Odborového zväzu (OZ)
KOVO Jozef Balica povedal, že ho rešpektujú, no návrh na vypracovanie

reštrukturalizačného posudku, o ktorom dlžník súd informoval iba deň pred
plánovaným rokovaním, ich zaskočil. „Zamestnávateľ nás o tomto návrhu neinformoval, pritom zo zákona
by takéto informácie odborárom podať mal,“ zdôraznil
Jozef Balica, ktorý zopakoval aj to, že aj naďalej budú
tlačiť na zamestnávateľa,
aby potvrdil pohľadávky
zamestnancov pre Sociálnu poisťovňu, na základe
čoho by tí mohli čerpať
dlžnú sumu z garančného
poistenia poisťovne. Pri žiadosti o čerpanie finančných
prostriedkov z garančného
fondu je podmienkou podanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu, čo podľa Jozefa
Balicu bolo splnené. „Je
však na zamestnávateľovi,
ako sa k tomu postaví. Zo
zákona je povinný dať tieto
potvrdenia, len bohužiaľ rečlen Predsedníctva Odborového
alita je taká, že ich doteraz
zväzu (OZ) KOVO Jozef Balica
napriek našim urgenciám
nepotvrdil,“ doplnil ešte člen Predsedníctva OZ KOVO pre Prešovský kraj Jozef Balica. Svoje vyjadrenie o pohľadávke súdu poslala aj Sociálna poisťovňa,
ktorá eviduje dlh vo výške viac ako 212-tisíc eur. Podľa údajov zverejnených
na webových stránkach poisťovní je výška dlhu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni na úrovni vyše 31-tisíc eur, takmer 25 500 eur dlží spoločnosť poisťovni
Dôvera a v poisťovni Union má dlh vo výške zhruba 2 250 eur.
Dodajme ešte, že svidnícka odevná spoločnosť firma I.C.A, vlani v dvoch
etapách prepustila vyše 130 svojich zamestnancov. Hromadné prepustenie
viac ako stovky ľudí spoločnosť oznámila vo februári minulého roka. Zdôvodnila to vtedy každoročným zvyšovaním nákladov, ktoré nie je schopná
vykryť tržbami.
Ďalších 31 pracovníkov prepustila v máji 2019. Mzdy pracovníkov podniku
I.C.A. Svidník sa podľa odborárov pohybovali na úrovni 450 až 480 eur v
čistom.
Dohodnuté odstupné bolo v priemere štvormesačné. Talianska spoločnosť
dlží podľa predstaviteľov OZ KOVO zamestnancom takmer 200-tisíc eur.
Výrobu presunuli na Balkán, konkrétne do Srbska. Uznesenie o začatí konkurzného konania vydal prešovský okresný súd na návrh veriteľov, dnes už
bývalých zamestnancov I.C.A. Svidník 28. októbra 2019.
(pn)

Vicepremiér Richard Raši v Giraltovciach
Vicepremiér Richard Raši v rámci pravidelných kontrol plnenia akčného plánu rozvoja v jednotlivých okresoch navštívil v okrese Svidník,
konkrétne v meste Giraltovce dve firmy, ktoré čerpajú regionálny
príspevok. Ten im poskytol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu.
Prvou navštívenou bola spoločnosť Komas, s.r.o., ktorej bol schválený
regionálny príspevok 104 249 eur. Pracuje v nej 75 zamestnancov, ktorí
vyrábajú obuv. Firma peniaze využila na dokončenie výrobnej haly a
vďaka nim v nej pribudlo 5 nových pracovných miest.
Z nej sa podpredseda vlády presunul do firmy Rikostav, s.r.o., ktorá
dostala regionálny príspevok 200 000 eur. Spoločnosť sa zameriava
na výrobu a predaj obytných, kancelárskych, sanitárnych, skladových
kontajnerov a kontajnerových systémov. Financie jej boli schválené
na nákup autožeriavu s mechanickou rukou. Takisto v nej bude vytvorených ďalších 5 pracovných miest. Vicepremiér aj v tomto meste
vyzdvihol zmysel regionálneho príspevku, ktorý pomáha zvyšovať počet
pracovných miest a tiež skvalitňovať život obyvateľom regiónov. (pn)
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Mesto Svidník chce vlastný stacionár pre seniorov,
o dotácii pre súkromný rozhodnú poslanci
Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb vo Svidník pokračuje v rokovaniach so svidníckou samosprávou. Zástupcovia
neziskovej organizácie Atrium, ktorá prevádzkuje zariadenie pre
seniorov a denný stacionár Atrium, rokovali v uplynulý pondelok 13. januára na Mestskom úrade vo Svidníku s primátorkou
Marcelou Ivančovou.
Primátorka podľa slov PR manažérky mesta Kristíny Tchirovej ocenila prácu
tohto neverejného poskytovateľa sociálnych služieb a poukázala na skutočnosť, že mesto Svidník v minulosti poskytlo jeden z najvyšších príspevkov
na prevádzku pre zariadenia pre seniorov a denný stacionár pre občanov zo
všetkých miest v okolí. Nás však zaujímalo, akú výšku finančného príspevku
na spomínané sociálne služby mesto Svidník poskytne v tomto roku. „Konkrétna výška príspevku pre jednotlivé zariadenia bude predmetom riadneho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku,“ vysvetlila Kristína Tchirová s tým, že mesto pripravuje podrobnú ekonomickú analýzu z podkladov
verejných poskytovateľov sociálnych služieb a sumarizuje žiadosti ďalších
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, v ktorých sú umiestnení
občania Svidníka.
„Keďže tieto ekonomické údaje nám zatiaľ verejní poskytovatelia nepredložili, ku konkrétnym číslam sa budeme vyjadrovať neskôr,“ podotkla Kristína
Tchirová a dodala, že mesto Svidník poskytne zariadeniam sociálnych služieb

zálohovú platbu na I. štvrťrok 2020 vo výške jednej štvrtiny zo schválenej
čiastky v rozpočte. Samotná primátorka Marcela Ivančová k téme financovania
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb povedala:
„V meste Svidník žije viac ako 2400 seniorov a sme radi, že mnohí z nich
využívajú služby zariadení v meste a okrem toho chcú svoj čas tráviť aktívne.
Navštevujú naše Denné centrum na akciách, na tvorivých dielňach, besedách,
prednáškach, či len na obyčajné ľudské stretnutia pri káve či popoludňajšom
čaji a spoločenských hrách. Podporujeme aj aktivity Jednoty dôchodcov v
našom meste, i kresťanských seniorov. Vážim si prácu každého zariadenia
v sociálnej oblasti, lebo je to práca s ľuďmi, o to viac sa budem tešiť, keď sa
podarí realizovať spustenie denného stacionára aj v správe mesta.“
Primátorka tak narážala na snahu mesta vytvoriť vlastný, mestský denný
stacionár pre dôchodcov. Napomôcť tomu má aj dotácia od vlády vo výške
100-tisíc, ktorú kabinet schválil na svojom vlaňajšom rokovaní v Giraltovciach.
Problémom je však to, že rekonštrukcia bývalej budovy SPŠ odevnej vo Svidníku, ktorá pred niekoľkými rokmi prešla do vlastníctva mesta, si vyžaduje
omnoho viac finančných prostriedkov na rekonštrukciu, než je spomínaných,
vládou schválených 100-tisíc eur. Či mesto potrebné financie nájde vo svojom rozpočte alebo z iných zdrojov, a kedy sa vôbec pustí do rekonštrukcie
spomínanej budovy, je však otázne.
(ps)

Koľko mesto celkovo zaplatilo
za opravu mosta na Festivalovej?
Poznáme definitívny účet za opravu mosta cez Ondavu na
Festivalovej ulici vo Svidníku. PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová potvrdila konečnú čiastku, ktorú mesto za
rekonštrukciu zaplatilo.
„Sme radi, že sám podarila namáhavá, ale veľmi potrebná rekonštrukcia
mosta na Festivalovej ulici, ktorá je realizovaná s finančnou podporou Úradu
podpredsedu vlády SR vo výške 500 tisíc eur. Celkové náklady na opravu
havarijného stavu mosta boli vo výške 613 353,85 eur,“ informovala nás
Kristína Tchirová, podľa ktorej na moste boli okrem pôvodnej projektovej
dokumentácie urobené tri dôležité až nevyhnutné zásahy. Inštalované boli
nové elektro rozvody na verejnom osvetlení podľa STN normy. Odkanalizovala
sa miestna komunikácia navýšením počtov kanalizačných vpúští a navýšili
sa počty pilót z dôvodu zabezpečenia statiky mosta. „Z celkového rozpočtu
predstavujú tieto práce 5% nákladov, presne 31 311,85 eur. Táto časť nákladov
bola po podrobnom predložení materiálov poslancom a schválení v Mestskom
zastupiteľstve v decembri 2019 uhradená,“ konštatovala Kristína Tchirová.
Most slúži občanom v plnej prevádzke od 1. októbra a priniesol obnovu
technického stavu samotného mosta, vybudovanie nových chodníkov zo
zámkovej dlažby, rozšírenie príjazdovej komunikácie o pol metra, osadenie
nového zábradlia, ktoré stavebník predĺžil na svoje náklady a rovnako esteticky
upravil vrchnú časť piliera.
(ps)

Svidníčanku zranila kvetinová výzdoba
Poverený policajt Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svidníku vedie
trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví, ku ktorému došlo koncom decembra minulého roku v nočných hodinách v jednom z barov vo Svidníku.
Za doposiaľ presne nezistených príčin páchateľ zvalil drevenú kvetinovú
výzdobu, ktorá bola opatrená drevenými doskami a tá spadla na 19 ročnú
slečnu. Svidníčanka utrpela viaceré zranenia (pomliaždenie hlavy, otras
mozgu, ... ).
Polícia preveruje presné okolnosti, za akých došlo k zraneniu slečny. Páchateľovi, ak sa vina preukáže, hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov
až na tri roky.
(krpz)

Rozšírený cintorín čaká
na výsledky prieskumu
O zmenách v zákone o pohrebníctve, ktoré sa od 1. januára tohto
roku dotýkajú aj pohrebných obradov, píšeme v samostatnom
príspevku. Prevádzkovatelia Domu smútku vo Svidníku a svidníckych cintorínov Jozef Laca st. a Jozef Laca ml. o zmenách
hovorili aj s primátorkou Marcelou Ivančovou na pracovnom
rokovaní minulý týždeň.
Hovorili spolu aj o tom, kedy bude možné využívať aj rozšírenú časť cintorína. „V tomto týždni bol vykonaný hydrogeologický prieskum terénu na novej
časti cintorína. Po doručení správy bude predložená Regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva vo Svidníku. Po kladnom vyjadrení hygieny môžeme
pristúpiť k využívaniu novej plochy na účel pochovávania. Predpokladáme,
že tieto úkony prebehnú v najbližších dňoch,“ skonštatovala v rozhovore pre
naše noviny PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová a dotkla sa aj
zákona o pohrebníctve.
„Od januára tohto roka je v platnosti zákon, ktorý neumožňuje verejnú rozlúčku so zosnulým pri otvorenej rakve, je tak možné učiniť v špeciálne vyhradenej
miestnosti, ktorá je na to uspôsobená. Týchto pravidiel sa musí držať aj Dom
smútku vo Svidníku, čo aj začal realizovať,“ potvrdila Kristína Tchirová.
(ps)
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Pohreby už len so zatvorenými rakvami a bez večerného „svietenia“
Novinky v zákone o pohrebníctve zmenia pohrebné tradície
nášho regiónu. Takto to aspoň vyplýva z informácií, ktoré nám
poskytli správcovia Domu smútku a cintorínov vo Svidníku Jozef
Laca st. a Jozef Laca ml.

„Podľa zákona 398/2019, ktorým sa dopĺňa zákon 131 z roku 2010 dochádza
k viacerým zmenám. V zákone je stanovené, že je zákaz vystavovať ľudské
pozostatky. Pokiaľ by sme chceli ľudské pozostatky vystavovať v otvorenej
rakve, musí byť na to vyčlenená samostatná miestnosť. Inak pred pohrebom
a počas pohrebu je zákaz vystavovať ľudské pozostatky v otvorenej rakve,“
vysvetlil situáciu platnú od 1. januára tohto roku Jozef Laca ml. zo svidníckeho
Domu smútku. Doteraz to pritom fungovalo takto: Zväčša deň pred pohrebom
sa konalo smútočné posedenie spojené s modlením, u nás nazývané aj svietenie. Pozostalí, priatelia a známi sa zišli v Dome smútku, kde bola na katafalku
vystavená rakva s telesnými pozostatkami zosnulého. Na večerné modlenie
Správcovia svidníckeho Domu smútku a cintorínov
zvykol prichádzať kňaz. „Áno, takto sa to robilo doteraz, lenže podľa nového
Jozef Laca st. a Jozef Laca ml.
zákona s účinnosťou od 1. januára je to zakázané,“ podotkol Jozef Laca st.,
podľa ktorého sa už tzv. svietenia vo Svidníku nekonajú.
ešte skôr než zvykneme otvárať obradnú miestnosť bežne pred pohrebom
OTVORENÁ RAKVA LEN V SAMOSTATNEJ MIESTNOSTI
Vo svidníckom Dome smútku majú miestnosť, takzvaný manipulačný priestor. a umožnili sme im vidieť zosnulého v rakve. Akonáhle sme rakvu presunuli
„V tomto manipulačnom priestore, ako ho nazývame, umožníme ľuďom postáť do obradnej miestnosti, rakva už bola uzatvorená,“ zdôraznil Jozef Laca ml.,
si pri zomrelom pred obradom. Pokiaľ ale už je rakva v obradnej miestnosti podľa ktorého zákon o pohrebníctve zaviedol napríklad aj takú novinku, že
pred pohrebom, musí byť uzatvorená. Do tej miestnosti, ktorú nazývame aj musia vyhotoviť obrazovú fotodokumentáciu, že hrob spĺňa požiadavky pre
manipulačný priestor, dá sa vstúpiť aj cez obradnú sieň, teda kto chce, môže pochovanie a fotodokumentácia sa musí uchovávať po dobu tlecej doby, teda
sa prísť rozlúčiť so zosnulým takto. Znovu zdôrazňujem, že akonáhle rakvu minimálne desať rokov.
KEDY SPRÍSTUPNIA ROZŠÍRENÝ CINTORÍN
dávame do obradnej miestnosti, musí byť uzatvorená. Keď už upravíme
Otec a syn Lacovci minulý týždeň absolvovali pracovné rokovanie s
nebohého, tak vlastne jeho ľudské pozostatky sú vystavené pre rodinu v
otvorenej rakve, ale nie v obradnej miestnosti, len vo vyčlenenej miestnosti, primátorkou Svidníka Marcelou Ivančovou. Dôvodom bolo, že na cintoríne
pri Dome smútku dochádzajú voľné
ako som už povedal,“ vysvetlil novinky
hrobové miesta a rozšírenie cintorína
v pohrebníctve Jozef Laca ml., podľa
ešte nie je oficiálne ukončené. „Na
ktorého to, čo sa vo Svidníku praktizuje
spôsob zatrávnenia máme k dispozícii
od Nového roku, v iných pohrebných
jedno hrobové miesto a na pochoslužbách, či v iných mestách praktizujú
vanie do hrobiek sedem. Cintorín je
už aj desať rokov a viac. „Dvojhodinové
rozšírený, len sa čaká na povolenie
večerné modlenie sa už nepraktizuje
mesta a hygieny. Mesto vlastne ponikde. Výnimkou bol práve náš svidtrebuje súhlas hygieny, ktorá musí dať
nícky a stropkovský región,“ pridal svoj
písomný súhlas, že sa cintorín môže
postreh Jozef Laca st.
prevádzkovať. Bolo mi povedané, že
AKO TO BUDE V OBCIACH?
v priebehu najbližších dní to povolenie
V obciach majú Domy smútku, v
bude vydané, no kedy presne, tak to
ktorom katafalk na vystavenie rakvy so
nevieme. Na rozšírenom cintoríne sa
zosnulým tvorí priamo chladiace zariavraj má ešte robiť hydrologický priestor,
denie. „Aj v chladiacich zariadeniach
V obradnej miestnosti Domu smútku už počas tak uvidíme,“ ozrejmil situáciu Jozef
by mala byť uzatvorená rakva, lenže do
pohrebov vystavujú len uzatvorené rakvy
Laca ml. Znamená to teda, že hoci na
tých špeciálnych boxov zrejme nevojde
rozšírenej časti cintorína sú osadené
kryt rakvy. Podľa môjho názoru aj v
obciach môže byť rakva otvorená, no len preto, aby sa rodina so zosnulým napríklad aj lavičky, pochovávať na nej ešte nemôžu.
CHCÚ PRIDAŤ HROBOVÉ MIESTA
rozlúčila, akonáhle sa začne pohreb, rakva musí byť uzatvorená, pretože platí
Aj preto prišli otec a syn Lacovci za primátorkou so žiadosťou, aby mesto
zákaz vystavovania ľudských pozostatkov. My sme u nás v Dome smútku mali
aj ľudí z hygieny a presne na toto nás upozorňovali,“ zdôraznili otec a syn posúdilo a prípadne vydalo súhlas s pochovávaním na voľnej časti súčasného cintorína pri Dome smútku v spodnej časti. „Uvidíme, čo bude skôr. Či
Lacovci prevádzkujúci Dom smútku a pohrebné služby vo Svidníku.
súhlas hygieny na nový cintorín alebo nebodaj bude viac pohrebov a teda
NOVINKY PRINIESLI NEGATÍVNE REAKCIE
V tomto roku už takú podobu, ako ju opisujeme v úvode nášho článku, jeden bude potrebný súhlas mesta, že môžeme na tomto mieste ešte pochovávať,“
pohreb vo Svidníku mal. „Poviem pravdu, že reakcie boli dosť negatívne. dodal Jozef Laca ml. zo svidníckeho Domu smútku s tým, že celkovo ide o
Vyčlenili sme však rodine miesto, nesvietilo sa od šiestej do ôsmej večer, ale trinásť hrobových miest.
(ps)
postáli pri zosnulom pol hodiny a v deň pohrebu sme rodine otvorili priestory

Rozšírený cintorín ešte nemôžu využívať na pochovávanie, nové hrobové
miesta preto možno vzniknú na priestranstve na fotografii vpravo
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Zamestnanci nemocnice sa zabávali na fašiangovom večierku
Zamestnanci Nemocnice Svet zdravia vo Svidníku si v predminulý piatok 10. januára vychutnávali atmosféru fašiangového
večierka. Zišli sa na Spojenej školy vo Svidníku.
Večierok zamestnancov svidníckej nemocnice sa niesol v dress code folklóru
a v rámci večera bol vyhradený aj priestor na fašiangové masky, ocenenie
naj pracovísk a jednotlivcov.
Po prvýkrát boli tombolové lístky predávané a vyzbieraná suma 1 100 eur
bude odovzdaná Svidníčanke, pani Frandoferovej pre potreby jej syna, ktorý
má vážne zdravotné problémy, v mene všetkých zamestnancov nemocnice
Svidník.
Spríjemnením večera bolo aj vystúpenie folklórnej speváckej skupiny Makovica, fotenie sa zamestnancov prostredníctvom foto boxu i príprava kávy
profesionálnymi baristami. Na večierok prijali pozvanie aj hostia, a to riaditeľka
ľudských zdrojov siete Svet zdravia a ProCare Andrea Borguľová a senior
špecialista pre ľudské zdroje Zuzana Lešová. Vďaka profesionalite a ochote
zamestnancov svidníckej Spojenej školy a jej žiakov, ktorí pre zamestnancov
nemocnice Svidník vytvorili nádherný priestor, zabezpečili bohaté a chutné
menu, v takte hudobnej skupiny REVIAL, bol večer skvelým odreagovaním sa
od bežných pracovných a osobných povinností.
(bm)
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Výsledky ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019
Ocenenie aj pre Michala Hudáka, Dukla Destination a Vermex Lokal
Šiesty ročník ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského
kraja pozná víťazov. Laureátov vybrala verejnosť v online hlasovaní, ako i odborná porota na neverejnom zasadnutí v sídle
Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod
Slovenska.
Víťazi vzišli z viac ako 40 nominácií v piatich hlavných kategóriách - Osobnosť
cestovného ruchu, NAJ produkt,
NAJ zariadenie a NAJ zamestnanec cestovného ruchu. Tento
ročník súťaže pribudla aj novinka
v podobe novej kategórie Remeslo
má zlaté dno.
Sedem členná porota ocenila
štyri osobnosti a dva produkty
Ocenenie za celoživotný prínos v
oblasti CR získal aj učiteľ, cestovateľ a fotograf Michal Hudák. Rodák
z Čertižného (okres Medzilaborce)
je tiež členom Zväzu slovenských
fotografov i Zväzu protifašistických
bojovníkov. Od roku 1970 verný
mestu Svidník. Fotografovaniu sa
začal venovať od roku 1955. Počas
svojho života navštívil 58 krajín sveta v Európe, Amerike či Ázii. Michal
Hudák, dnes už 91-ročný penzista,
nechýba na žiadnom slávnostnom
Michal Hudák
podujatí, festivale či kultúrnom
programe organizovanom v meste Svidník. Svojimi fotografiami dôstojne
reprezentoval a stále reprezentuje krásy severovýchodného Slovenska nielen
doma, ale aj v zahraničí.
Aj verejnosť vybrala svojich favoritov
Online hlasovanie verejnosti prebiehalo od 13. decembra 2019 (12.00 hod.)
do 13. januára 2020 (12:00 hod.) na stránke organizácie www.severovychod.
sk. Hlasovať bolo možné raz denne z jedného telefónneho čísla.
Verejnosť rozhodovala v kategóriách NAJ zariadenie, NAJ zamestnanec
cestovného ruchu a vybrala aj svojho favorita v kategórii Remeslo má zlaté
dno. Ku dvom produktom CR, ktoré ocenila porota pridala verejnosť ďalší Pokušenie Spiša.
Víťazi ankety sa tak pripoja k oceneným osobnostiam a produktom, o ktorých rozhodla odborná porota.
Ocenenia poputujú aj do Svidníka. Dominovali informačné
zariadenie Dukla Destination
a takisto reštaurácia Vermex
Lokal. „Milo nás potešilo zaradenie do online súťaže o NAJ v
cestovnom ruchu, v ktorej sme
sa zapojili o titul NAJ reštaurácia. Víťazstvo v tejto kategórii
pre nás znamená nielen zviditeľnenie našej reštaurácie, ale
aj zviditeľnenie nášho mesta
Svidník. Sľubujeme si od toho,
že budeme prvou voľbou medzi
turistami navštevujúcimi naše
malebné mestečko. Sme veľmi
vďační, že naši zákazníci hlasovali a tým nám vyjadrili svoju
podporu. Je to pre nás zároveň
veľký záväzok aj naďalej tvrdo
pracovať a tak poskytovať služby na úrovni nielen domácim,
ale aj turistom, a tým prezentovať naše mesto v čo najlepšom

svetle. Súboj to bol naozaj tesný, ale podarilo sa nám zvíťaziť vďaka vám. Za
každý hlas zo srdca ďakujeme,“ povedal manažér spoločnosti Erik Ducár.
Výsledky hlasovania verejnosti:

Vermex Lokal
NAJ KULTÚRNO-NÁUČNÉ ZARIADENIE, ATRAKCIA: Múzeum špeciálneho školstva, Levoča (4309 hlasov, 40 %), NAJ INFORMAČNÉ ZARIADENIE:
Dukla Destination, Svidník (3637 hlasov, 60 %), NAJ REŠTAURÁCIA: Vermex
Lokal, Svidník (3331 hlasov, 36 %), NAJ UBYTOVACIE ZARIADENIE: Hotel
Familia***, Stará Ľubovňa (2410 hlasov, 45 %), NAJ ZAMESTNANEC CR:
Emília Tomaščíková - majsterka odborného výcviku-kuchár, Prešov (3816
hlasov, 39 %), NAJ PRODUKT CR, online hlasovanie: Pokušenie Spiša
- Nestville, Hniezdne (4133 hlasov, 40 %), REMESLO MÁ ZLATÉ DNO:
Ladislav Horváth - výrobca fujár (2405 hlasov, 36 %)
„Všetci nominovaní v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja
prispievajú svojimi službami, aktivitami a kvalitou k rozvoju cestovného ruchu
v kraji. Veľmi sa tešíme, že aj týmto spôsobom sme tento rok mohli vyzdvihnúť aj prácu miestnych umelcov, remeselníkov. Hlasovaním mohla verejnosť
vyjadriť sympatie a podporu svojim obľúbencom,“ uviedol Martin Janoško,
riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.
Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje KOCR
Severovýchod Slovenska už od roku 2014. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji, pomáhajú pri jeho
rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných. Nominácie v
jednotlivých kategóriách bolo možné posielať do 30. novembra 2019.
Víťazi si ocenenia prevezmú z rúk predsedu Prešovského samosprávneho
kraja Milana Majerského a predsedu KOCR Severovýchod Slovenska Michala
Sýkoru na najväčšej slovenskej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour
23. januára 2020 v Bratislave.
František Baláž,
marketing PR KOCR Severovýchod Slovenska a PN

KTO DAROVAL KRV?
V stredu 15. januára 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne
oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 38 bezpríspevkových
darcov: Marián Kmec (55), Ján Lojiš (prvodarca), Emil Haninčik
(40), Peter Novotňak (74), Emília Chovancová (56), Ján Fecenko
(33), Ján Troščák (61), Regina Trebišovská (50), Ján Olejár (15), Damián
Mačoško (8), Radoslav Šafranko (31), Ján Calko (47), Alojz Servanský (34),
Andrea Kuzmová (prvodarca), Marcel Braslavský (37), Vladimír Pasnišin (2),
Róbert Kočiš (14), Erik Vrabeľ (41), Ján Ivanisko (5), Ján Klučár (36), Jaroslav
Kuruc (4), Marián Štefanišin (30), Slavko Surmaj (46), Peter Gibeľ (5), Jozef
Smoliga (10), Michal Giba (52), Gabriel Demjan (4), Dávid Demjan (18),
Miroslav Miga (41), Miroslav Gerek (72), Andrea Stašová (prvodarca), Adam
Škurla (2), Olivia Ivana Siňar (4), Dávid Sirý (3), Adam Popovec (10), Marek
Janov (14), Pavol Popovec (2), Ivo Zajaroš (25).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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Svidník spomínal a oslavoval 75. výročie svojho oslobodenia
Jubilejné 75. výročie oslobodenia Svidníka sme si pripomenuli hneď sériou podujatí.
Začali sa diskusným fórom,
pokračovali vedomostným
kvízom a vyvrcholili pietnymi
aktmi kladenia vencov a slávnostnou akadémiou v Dome
kultúry.
V uplynulú nedeľu 19. januára, teda
presne v deň 75. výročia oslobodenia
Svidníka sa program kladenia vencov
začal pri Pamätníku Československého armádneho zboru v Duklianskom
priesmyku. Zdá sa, že nielen okrúhle
75. výročie oslobodenia Svidníka, ale
i blížiace sa parlamentné voľby sa
zaslúžili o to, že účasť na pietnych
aktoch bola omnoho bohatšia než
po minulé roky. Program totiž prilákal
zástupcov, členov a sympatizantov

Miloslav Čaplovič. Položiť vence
prišiel aj poslanec Národnej rady SR
a prešovský vicežupan Jozef Lukáč,
nechýbala, samozrejme, delegácia
Okresného úradu vo Svidníku vedená prednostom Jozefom Baslárom,
členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, prvý tajomník
Veľvyslanectva Ruskej federácie na
Slovensku Igor Samoškin, zástupcovia spoločenských organizácií,
no a v neposlednom rade delegácia
mesta Svidníka, vrátane niektorých
mestských poslancov a na čele s
primátorkou Marcelou Ivančovou.
Pietne akty pokračovali pri Pamätníku
Sovietskej armády vo Svidníku, a
potom aj pri Soche arm. gen. Ludvíka
Svobodu. Po ich skončení nasledovala slávnostná akadémia v Dome kultúry. Vystúpenia žiakov a pedagógov
svidníckej Základnej umeleckej školy
boli popretkávané slovom recitátorky

V delegácii mesta Svidník boli aj niektorí
mestskí poslanci na čele s primátorkou
hneď viacerých politických
strán, pričom svojich priaznivcov na pietne akty aj sami
pozývali prostredníctvom
sociálnych sietí. Zo štátnych
predstaviteľov na spomienkové oslavy pri príležitosti
75. výročia oslobodenia Svidníka prišiel štátny tajomník
Ministerstva obrany Marián
Saloň, ktorého sprevádzal
riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave

Oľgy Uramovej a ďalšími vojnovými
príbehmi z čias oslobodzovania
Svidníka. Práve Oľga Uramová sa
na záver mimoriadneho citlivého a
dojímavého programu vyslúžila od
primátorky Marcely Ivančovej v mene
celého publika Ďakovný list a kyticu
kvetov a žiaci svidníckej ZUŠ-ky darčekový kôš. Celé spomienkové oslavy

75. výročia oslobodenia Svidníka sa
niesli v duchu hesla Ctíme si hrdinov,
oslavujeme oslobodenie, aj preto
všetci rečníci vo svojich príhovoroch
zdôraznili slová vďaky hrdinom vojny
a potrebu boja proti akýmkoľvek fašistickým prejavom, ktorých sme neraz
svedkami aj v dnešnom období.
(ps)

Zástupcovia štátnej správy a polície okresu
Svidník počas pietnych aktov na Dukle

Prišli aj chovanci a vedenie svidníckeho Centra
pre deti a rodinu

1. tajomník ruského veľvyslanectva počas
svojho príhovoru pri pamätníku vo Svidníku

V programe svidníckej ZUŠ-ky nechýbalo ani
folklórne pásmo, no s vojnovým nádychom

Oľga Uramová si od primátorky vyslúžila
Ďakovný list a kyticu kvetov
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Svidník spomínal a oslavoval 75. výročie svojho oslobodenia

Oslobodenie Svidníka si prišiel pripomenúť aj štátny tajomník Ministerstva
obrany SR Marián Saloň

Na spomienkových oslavách nechýbali ani zástupcovia
a sympatizanti viacerých politických strán

Žiaci a učitelia svidníckej Základnej umeleckej školy sa
predstavili s dojímavým kultúrnym programom

Delegáciu Prešovského samosprávneho kraja viedol
vicežupan a poslanec NR SR Jozef Lukáč (v strede)
Pamiatku padlých hrdinov si uctili aj predstavitelia svidníckych organizácií a firiem

Spomienkové oslavy 75. výročia oslobodenia Svidníka sa konali aj za
bohatej účasti členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
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OSOBNOSTI NAŠICH ULÍC
Mesto Svidník oslávilo 19. januára 2020 už 75 rokov od oslobodenia Svidníka. Porážka fašizmu bola významným medzníkom,
ktorý si chceme pripomenúť aj seriálom o vojenských osobnostiach, po ktorých sú pomenované naše ulice. Tento týždeň sa
dočítate o čat. Vasiľovi Nebiljakovi.
Keď v ranných hodinách 6. októbra 1944 prekročila čs. hliadka štátne hranice
na Duklianskom priesmyku, bol tento deň najvýznamnejším okamžikom čs.
armádneho zboru na jeho bojovej ceste. Kto boli títo vojaci, ktorí ako prví
prekročili štátnu hranicu? V kronike veliteľstva čs. jednotiek v Sovietskom
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zväze je zápis zo 6. októbra 1944: „O 6.30
hod. moskovského času vyrazila prieskumná
hliadka št kpt. Knopa pod velením čat. Nebiljaka
v zostave - des. Týrek, des. Počil, voj. Hejda,
voj. Kučeravý, voj. Perehaň, voj. Nemrich, voj.
Koubela, voj. Mazur, ktorá ako prvá dosiahla čs.
štátnych hraníc pešo a na ceste u Duklianskeho
priesmyku vztýčila štátnu vlajku.“
O čatárovi Vasiľovi Nebiljakovi sa v archíve
evidencie vojenských osôb nachádza jeho kmeňový list. Uvádza sa v ňom, že sa narodil 28.
augusta 1920 v obci Vyšná Ruňa, okres Siget-Marmaroš, národnosť rusínska.
Jeho rodná obec sa podľa všetkého nachádza v Rumunsku neďaleko hraníc
s Podkarpatskou Rusou. V októbri 1941 ho ako vojaka rumunskej armády
poslali na východný front. O dva mesiace zbehol k Rusom a bol v tábore pre
zajatcov v Krasnogorsku, odkiaľ ho 4. apríla 1944 poslali do Jefremova, kde
sa formovala čs. jednotka.
Vo vojenských dokladoch sa uvádza, že čatár Nebiljak bol v dňoch 1. až
10. októbra 1944 zranený. Nikde nie je zápis že zomrel. V hlásení šéflekára
z 12. decembra 1944 sa však uvádza, že Nebiljak Ivan padol 6. októbra
1944 a má náhrobok v poľských Jasliskách. Vojnový chaos pravdepodobne
zapríčinil, že niekto prekrstil Vasiľa na Ivana. V našom armádnom zbore totiž
nebol príslušník s menom Ivan Nebiljak, ale Vasiľ Nebiljak. 7. októbra 1944,
teda deň po jeho smrti, vyšiel v novinách zboru Za svobodné Československo
článok s titulom „Na hranici“ podpísaný čatárom Nebiljakom. Okrem iného sa
v ňom píše: „So samopalom v rukách, s granátom za opaskom som sa plazil
k pohraničnému stĺpu. Do cieľa mi zostávalo najviac 15 metrov. Srdce mi bilo
a tvár horela, cítil som, že o pár minút budem na rodnej pôde. “
Nikto už nezistí, s kým sa stihol podeliť o zážitky z toho dňa, ktorý bol jeho
posledným. Po čat. Nebiljakovi je pomenovaná jedná z ulíc v meste Svidník
od roku 1974.
(MsÚ, Zdroj: J. Rodák: Pozabudnutí hrdinovia
(vojnové a povojnové príbehy), Podduklianská knižnica)

Na prešovskej župe otvorili stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“)
Miroslav Hlivák spolu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja ( ďalej len „PSK”) Milanom Majerským otvorili stále
pracovisko ÚVO v sídle Úradu PSK v Prešove.
„Som rád, že už aj na východe Slovenska máme svoje stále pracovisko.
Je to predĺžená ruka dôležitého kontrolného orgánu, ktorý si želá, aby sa za
verejné peniaze na Slovensku skvalitňoval život občanov. Ďakujem pánovi
županovi za poskytnutie priestorov pre našu kanceláriu stáleho pracoviska v
sídle župy,” povedal M. Hlivák.
Predseda PSK M. Majerský očakáva, že tento kontaktný bod ÚVO v Prešove pocítia občania župy vo svojom každodennom živote. „Zlepšovanie a
skvalitňovanie života občanov v našom kraji je našou prioritou. Verím, že stále
pracovisko ÚVO bude v tomto smere nápomocné. Pod našu župu spadajú
mnohé školy, kultúrne, sociálne a ďalšie zariadenia, ktoré nakupujú za verejné
peniaze. Som preto rád, že sme im umožnili mať tu kontaktný bod dôležitého
úradu, ktorý im pomôže pri správnom uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní. Túto pomoc sme tiež sprostredkovali všetkým obciam a mestám
v našom kraji. A v neposlednom rade takýto prístup pomôže aj miestnym

podnikateľom.” vyhlásil predseda PSK M. Majerský.
Predseda ÚVO M. Hlivák vysvetlil, že úrad uplatňuje svoj proklienstký prístup
voči všetkým subjektom, ktoré vstupujú do procesu verejných nákupov. „Dovoľte mi zdôrazniť, že tieto stále pracoviská sú zamerané na vyhlasovateľov
súťaží, ale samozrejme, že v prípade záujmu poskytneme základné rady aj
miestnym podnikateľom, ako napríklad o tom, kde sa o verejnej súťaži môžu
dozvedieť. Komunikácia s podnikateľmi má však byť v záujme a má byť prioritou samotných vyhlasovateľov súťaží. My im neustále prízvukujeme, aby
vytvárali podmienky pre čo najširšiu hospodársku súťaž, aj keď sa to týka
zákaziek s nízkou hodnotou. Takéto zákazky je možné vyhlasovať cez náš
systém elektronického verejného obstarávania EVO. Vytvára sa tak priestor
pre zdravú, čestnú konkurenciu, aby sa získala čo najlepšia hodnota za verejné
peniaze,” objasnil M. Hlivák.
ÚVO od začiatku tohto roku otvorilo svoje stále pracoviská aj v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Takéto svoje miesto prvého kontaktu úrad postupne
zriadi vo všetkých krajoch.
(psk)

Koľkí Svidníčania chcú
voliť zo zahraničia?
Predvolebná kampaň je v plnom prúde, parlamentné voľby
nás čakajú 29. februára a na našich stránkach vám pravidelne
prinášame novinky, ktoré sa volieb do Národnej SR týkajú.
Najnovšie uplynul termín, dokedy mohli ľudia - voliči žijúci v zahraničí požiadať
o voľbu poštou, keďže v týchto voľbách sa dá voliť aj zo zahraničia. PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová nás informovala, že do stanoveného
termínu mesto Svidník dostalo 179 žiadostí o voľbu poštou. Žiadosti podľa nej
prišli z týchto krajín: Česká republika, Veľká Británia, Holandsko, Belgicko,
USA, Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Austrália, Island, Nórsko,
Írsko, Poľsko, Španielsko, Maďarsko, Vietnam, Škótsko a Dánsko.
(ps)
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Rusínsky ples aj so Šarišancami a vo vynikajúcej atmosfére
Rusínsky ples rezkým krokom a vynikajúcou zábavou
napísal v uplynulý piatok 17. januára ďalšiu stranu svojej
tradície. Viac než 130 plesajúcich sa zabávalo vo svidníckej reštaurácii Martin a do tanca im vyhrávala hudobná
skupina Alegro.
Rusínsky ples tradičným rozštiepaním polienka spoločne otvorili hlavný organizátor plesu Stanislav Hvozda
ml., reprezentujúci Občianske združenie Mladý Svidníčan
a Jozef Čan, ktorá je najstabilnejším účastníkom Rusínskeho plesu vo Svidníku.

Spravodajstvo
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Spestrením zábavy bol koncert ľudovej hudby Šarišanci, ktorí
vystúpili aj so speváčkou, Svidníčankou Vladimírou Keselicovou, no a najlákavejšia bola, samozrejme, tombola. V nej bolo
množstvo hodnotných cien. Tú najhlavnejšiu - veľký smart
televízor - venoval poslanec Prešovského samosprávneho
kraja a Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Ján Hirčko.
Organizácia Dukla Destination, ktorú pred pár rokmi založil,
sa takisto podieľala na organizovaní Rusínskeho plesu, ktorý
si už za niekoľko rokov našiel svojich priaznivcov a sympatizantov, o čom svedčil aj ostatný, vydarený ročník.
(ps)

Rusínsky ples spestrilo aj zábavné
fotenie vďaka špeciálnej fotoskrinke

Jozef Čan s manželkou patria medzi
najstabilnejších účastníkov plesu, aj
preto ho tentoraz slávnostne spolu s
hlavným organizátorom otváral

Na tradičnom Rusínskom plese sa zabávali ľudia zo Svidníka a zo širokého okolia. Do tanca im vyhrávala kapela Alegro
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BLAHOŽELANIE
Prajeme Ti šťastie, pretože je krásne,
prajeme Ti zdravie, pretože je vzácne,
prajeme Ti lásku, lebo je jej málo,
a všetko dobré, čo by za to stálo.

Pekný sviatok 18. januára 2020
- 65 rokov - oslávil MICHAL KUDLA
K tvojmu nádhernému sviatku z úprimnej hĺbky srdca
Ti prajeme všetko najlepšie. Nech deň za dňom Tvoje
srdce v láske rozkvitá opájané v šťastí s Tvojimi najbližšími; nech radosť zo života Tvoja duša nikdy nestratí a nech pevné zdravie
Tvoje telo nikdy neopustí.
Všetko najlepšie želajú priateľka Danka s dcérou Alexandrou
a syn Kamil

Oslávili zlatú svadbu
50. výročie svojej svadby oslávili 10. januára manželia pán Ján Gutt a manželka Emília z obce Stročín. Prežiť v manželskom zväzku 50 rokov je nielen
krásnym vzájomným darom dvoch milujúcich sa ľudí. Je to zároveň vyjadrenie
úžasnej zodpovednosti k hodnotám života a rodiny. Oslava zlatej svadby je
preto významnou chvíľou, keď môžeme manželom, ktorí po spoločnom boku
prežili pol storočia, zablahoželať.
Je nám cťou, že môžeme svojim spoluobčanom - Stročínčanom z celého
srdca zablahoželať k výročiu. Našim želaním je, aby vaše manželstvo ostalo
také pevné, ako doteraz. Aby bolo aj naďalej pre vás tichým prístavom, v
ktorom nájdete pohodu a pokojný život. Želáme vám, okrem pevného zdravia
a osobného šťastia, aby ste boli vždy oporou jeden druhému. Aby vám vaša
vzájomná láska a úcta prinášali obom aj naďalej radosť a spokojnosť.
Tibor Sluťak, starosta obce Stročín a kolektív Obecného úradu

Infoservis

12

SPOMIENKA
Do tmy si zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz naveky nespoja.
Posledný pozdrav šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha.

22. januára 2020 si pripomenieme 25 rokov,
od smrti nášho drahého syna, manžela,
otca, starého otca a brata
Jána STACHA zo Svidníka
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

SPOMIENKA
Lúče spomienok na milovaného človeka
nikdy nezmiznú v tieni smútku.
Chýbaš nám, otec...

14. decembra 2019 sme si pripomenuli smutný rok,
odkedy nás opustil náš milovaný manžel a otec
Mgr. Pavel ZOZUĽAK zo Svidníka
Všetci, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna a dcéra Zina

SPOMIENKA
Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása, že otec čestne život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude pamiatka jeho stále živá.

27. januára 2020 si pripomíname 10 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
Michal MIČÁK zo Svidníka
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, syn
Jaro, dcéra Anka s rodinami a ostatná rodina
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SLOVENSKÝ POHÁR / TJ Spartak Myjava - TJ Slávia Svidník 3:2
(-20, -26, 18, 25, 18) - prvý zápas 1:3, postúpil Svidník
Volejbalisti TJ Slávia Svidník a VK OSMOS Prievidza si v nedeľu 9. februára
o 18.00 hod. zmerajú sily v boji o novú Trofej Štefana Pipu v historickom Superfinále Slovenského pohára vo volejbale mužov. V Eurovia Aréne (ŠH Pasienky)
v Bratislave to bude repríza finále SP spred dvoch rokov, keď domáca Prievidza
zdolala Svidník v troch setoch. Svidníčania si vybojovali postup do pohárového
finále v televíznom zápase na Dvojke RTVS v Myjave v uplynulú stredu, kde po
triumfe v domácom prvom zápase semifinále (3:1) získali potrebné dva sety;
domáci napokon duel otočili a zvíťazili 3:2. Slávia už s obmenenou zostavou
mala vo štvrtom sete dva a v tajbrejku tri mečbaly, ale nepremenila ich. Myjava
zas mala ešte za nerozhodnutého skóre v druhom sete setbalovú možnosť
vyrovnať na 1:1, ale rovnako v tej chvíli nepochodila. Hostia dohrávali bez
ukrajinského smečiara Dmytra Fedorenka, ktorý si podvrtol členok, no ešte stihol
pomôcť tímu k postupu. Vstupenky na Superfinále, v rámci ktorého vyvrcholí aj
ženská pohárová súťaž, sú k dispozícii v sieti Ticketportal.
Zostava Svidníka: J. Hriňák 2, Tatarenko 26, Macko 7, Pietrzak 16, Fedorenko 11, Matušovský 5, libero S. Paňko (R. Vitko 1, Repka 8, Šellong 5, Cihoň
0). Tréner Peter Tholt po zápase povedal: „Mať istotu postupu čo najskôr,
takto sme si to predstavovali, ale v Myjave sa vždy hrá ťažko a išli sme k
súperovi s veľkým rešpektom. Úvodný set bol trochu nervózny, navyše
Fedorenko si trochu podvrtol členok, ale tvrdou náturou aj cez bolesť
pokračoval. Boli sme trpezlivejší, čo nám prinieslo ovocie. Finále je už o
jednom zápase; naposledy sme Prievidzi podľahli, ale myslím si, že šance
budú vyrovnané. Samozrejme, Prievidza má veľmi kvalitný a silný tím, my
sa na finále veľmi tešíme.“
(pn, svf)

Najmladšie žiačky
Najmladšie volejbalistky ŠK Komenského Svidník v nedeľu 12. januára vycestovali do Sniny a Spišskej Novej Vsi. V týchto mestách sa hrali ďalšie kolá
trojkového volejbalu. V Spišskej Novej Vsi sa predstavili hráčky Áčka, ktoré
postúpili do finálovej časti a bojujú o postup na Majstrovstvá SR. Momentálne
im patrí síce nepostupové 3. miesto, ale výsledky sú veľmi tesne a do konca
zostávajú ešte štyri kolá. Uvidíme.
Hráčky B-čka sa predstavili v Snine. Tieto mladučké volejbalistky sú narodené v roku 2009 a môžu túto súťaž hrať aj v ďalšej sezóne. Do finále síce
nepostúpili, ale úspešne zbierajú skúsenosti na ďalší rok v skupine o 7. - 10.
miesto. V nedeľu sa im celkom darilo a svojou hrou si vybojovali dve výhry,
keď porazili staršie hráčky zo Spišskej Novej Vsi a aj z ŠŠK 8. mája Svidník.
Nad ich sily boli len hráčky Sniny, ktoré využili výhodu domáceho ihriska a
tiež fakt, že hrajú už druhú sezónu.
Výsledky - finálová skupina: ŠK Komenského Svidník A - Spišská Nová
Ves A 1:2 (17, -13, -10), ŠK Komenského Svidník A - ŠŠK 8. mája Svidník A
2:0 (7, 20), ŠK Komenského Svidník A - Vranov 1:2 (-23,16,-5), ŠK Komenského Svidník A - Poprad 2:0(13, 14), ŠK Komenského Svidník A - Stropkov
2:0 (24, 20). Zostava: E. Keselicová, S. Chodelková, S. Miková, B. Lažová,
J. Hvozdová, A. Šepitková, B. Kotuličová, S. Vancová, K. Tupyová, tréner
Franko, asistentka Haľková.
Výsledky - skupina o umiestnenie: ŠK Komenského Svidník B - Spišská
Nová Ves B 2:0 (17, 21), ŠK Komenského Svidník B - MVK Snina 0:2 (5, 17),
ŠK Komenského Svidník B - ŠŠK 8. mája Svidník B 2:0 (13, 22). Zostava:
Petrová, L. Bochnovičová, Mikitová, Haľková, K. Bochnovičová, Ščerbová,
Bačovčinová, Zozuľaková, Hnátová, Fecušová, tréner Franko, asistentka
Haľková.
(rf)

Šport
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EXTRALIGA MUŽOV / VK KDS Šport Košice - TJ Slávia Svidník
3:0 (26, 16, 23)
V extralige, konkrétne v sobotňajšom zápase 2. kola nadstavbovej časti
Edymax extraligy vyhrali Košice v derby nad Svidníkom 3:0 a vrátili sa na
čelo skupiny o 1. - 4. miesto.
Košice tak natiahli víťaznú sériu na domácej palubovke na 11 zápasov,
pred vlastnými fanúšikmi v tejto sezóne ešte neprehrali. Víťazi základnej časti
prehrávali v prvom sete 19:23, ale koncovku otočili a vyhrali 28:26. Svidník
nastúpil bez smečiara Dmytra Fedorenka, ktorý sa zranil v stredajšom odvetnom zápase semifinále Slovenského pohára v Myjave. Druhý set patril jasne
domácim (25:16). Hladký priebeh malo aj tretie dejstvo. Hostia ešte záver
zdramatizovali, keď vyrovnali z 19:23 na 23:23, ale Košice napokon získali
ďalšie dva body, Svidník zdolali aj tretíkrát v sezóne a pripísali si do tabuľky tri
body za 15. víťazstvo v sezóne. Svidník v nadstavbe ešte nezískal ani set.
Zostava Svidníka: J. Hriňák 1, Repka 2, Šellong 5, Pietrzak 18, Tatarenko
15, Matušovský 7, libero S. Paňko (Cihoň 0, R. Vitko 2). Tréner Svidníka
Peter Tholt po zápase povedal: „Mrzí ma určite prvý set, v ktorom sme
boli málo dôrazní v útoku. Druhý set mal súper vo svojich rukách. V
treťom sete potešili mladí hráči tým, že bojovali a takmer sme to mohli
otočiť - veľa nechýbalo.“
Najbližšie sa svidnícki extraligoví volejbalisti predstavia na domácej palubovke. V sobotu 25. januára o 18.00 hod. nastúpia proti Komárnu. (pn, svf)

Staršie žiačky
Staršie žiačky ŠK Komenského sa po prvýkrát v roku 2020 predstavili na
domácej palubovke, keď privítali družstvo zo susedných Giraltoviec.
Pred slušnou diváckou návštevou sa predviedli sústredenou hrou. Mohli sa
oprieť hlavne o stabilné a účinné podanie, ktorým družstvo Giraltoviec zatlačili
a odtlačili od siete. Po veľmi zodpovednom výkone, keď sa na palubovke
prestriedalo všetkých dvanásť dievčat, sme si pripísali dve víťazstvá.
ŠK Komenského Svidník - TJ Sokol Giraltovce
3:0 (15, 10, 10) a 3:0 (12, 14, 12)
Zostava ŠK Komenského: L. Safková, O. Leľová, S. Vooková, S. Hvozdová, S. Benková, N. Siváková, A. Gulová, E. Keselicová, S. Savčaková, T.
Rodáková, N. Mangerová, libero M. Hudačinová, tréner R. Franko.
V sobotu 25. januára 2020 o 10.00 hod. sa predstavíme na palubovke v
Stropkove.
(rf)

Pozvánka na turistiku
Klub slovenských turistov Beskyd Svidník
pozýva organizovaných aj neorganizovaných priaznivcov turistiky
na individuálnu turistiku
Zima na horách
v sobotu 22. februára 2020 na Štrbskom Plese a v Starom Smokovci.
Odchod: 6.00 hod z parkoviska pri kine Dukla Svidník. Poplatok za dopravu: 8 € členovia KST, 10 € neorganizovaní turisti. Potrebná platba vopred v
NIKÉ u p. Vašutu, mobil: 0902 581 300, do 20.2.2020. Poistenie: členovia
KST sú poistení pre zásah HS cez UNION poisťovňu, nečlenovia sa poisťujú
samostatne. Predpokladaný návrat: okolo 20.00 hod. Výstroj: bežkári - bežecká výstroj, zjazdári - zjazdová výstroj, pešiaci - zimné turistické oblečenie
a vhodné obutie.
Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.

Medziokresná súťaž družstiev
Po vianočných a novoročných sviatkoch sa začala odvetná časť piatej ligy.
Prvé tri družstvá si bez problémov poradili so svojimi súpermi. V klubovom
derby stropkovských mužstiev si prekvapujúco hladko poradilo Béčko s
Céčkom. Stretnutie Radoma - V. Hrabovec odohrajú v náhradnom termíne
pre nemoc hráčov Hrabovca.
Výsledky 11. kola:
ŠM TJ Staškovce STO Brusnica 12:6
B.: Hrušč, Gojdič po 3,5; M. Harvilko,
Kočiš po 2,5 - Štefanišin 4; Ľ. Antoš 2.
TJ Radoma - GS Vyšný Hrabovec
odložené pre nemoc
ŠŠK Centrál Svidník D -

ŠŠK Centrál Svidník B 5:13
B.: 5xWO - Gonos, Nemec po 4,5;
Vasilenko 4.
JMC Lužany pri Topli D ŠŠK Centrál Svidník C 3:15
B.: Rozkoš, K. Cigán po 1; Sl. Gdovin,
Vavrek po 0,5 - Kurečko 4,5; Petrík, J.
Kosár po 4; Kostelník 2,5.

STMK Stropkov C STMK Stropkov B 2:16
B.: Pašeň 2 - Polivčak, J. Bedruň po
4,5; B. Bedruň, J. Bunda po 3,5.
JMC Lužany C voľno.
TABUĽKA
1. Staškovce 11 11 0 0 142: 56 33
2. Centrál C 11 9 1 1 137: 61 30
3. Centrál B 11 8 1 2 141: 57 28
4. Lužany C 10 7 0 3 97: 83 24
5. Stropkov B 11 6 0 5 116: 82 23
6. Brusnica
11 4 0 7 101: 97 19
7. Stropkov C 11 4 0 7 89:109 19

8. Radoma
10 4 0 6 77:103 18
9. Lužany D 11 3 0 8 70:128 17
10. Hrabovec 10 2 0 8 54:126 14
11. Centrál D 11 0 0 11 38:160 11
13. kolo je na programe v piatok 24.
januára o 18 hodine a stretnú sa: ŠM
TJ Staškovce - GS Vyšný Hrabovec;
TJ Radoma - ŠŠK Centrál Svidník
D; STMK Stropkov B - JMC Lužany
pri Topli D; ŠŠK Centrál Svidník C ŠŠK Centrál Svidník B; JMC Lužany
C - STMK Stropkov C; STO Brusnica
voľno.
(ku)

Podduklianske novinky

Šport

21. január 2020

15

Dárius Magdziak a Ján Stolárik obhájili tituly
majstrov okresov Svidník a Stropkov pre rok 2020

Prestávku v stolnotenisových
súťažiach využil Ondavský
oblastný stolnotenisový zväz vo Svidníku na usporiadanie Majstrovstiev mužov okresov Svidník a Stropkov v stolnom tenise.
V nedeľu 12. januára v telocvični Spojenej školy vo Svidníku sa
predstavilo celkovo 38 hráčov, čo je o šesť hráčov viac oproti
minulému roku.

Najväčšie zastúpenie bolo už tradične z ŠŠK Centrál Svidník (19 hráčov),
JMC Lužany pri Topli (9), STMK Stropkov (6), Radoma (2), Brusnica a Staškovce po 1. V dvojhre bolo vytvorených 10 skupín. Z každej skupiny postupovali
prví dvaja hráči do druhého stupňa, ktorý sa hral vyraďovacím systémom. Aj
na týchto majstrovstvách tvrdili muziku hráči ŠŠK Centrál Svidník. V hlavnej
súťaži bolo semifinále presnou kópiu minuloročných majstrovstiev. V hornom
pavúku sa do semifinále dostali Dárius Magdziak a Jakub Vodila. V dolnom
pavúku zase Jozef Fiľarský a Martin Močilenko. Obidva semifinálové zápasy
sa vyznačovali veľkým nasadením a bojovnosťou. Nakoniec do finále sa po
výsledkoch 3:1 dostali Magdziak a Močilenko. Aj tento zápas nebol o nič menej
dramatický ako predošlé, ale lepšie ho zvládol Dárius Magdziak.
Vo štvorhre sa do semifinále prebojovali dvaja zástupcovia z ŠŠK Centrál
Svidník, jeden pár bol z JMC Lužany a jeden z JMC Lužany a STMK Stropkov. Prvá finálová dvojica vzišla zo súboja Tomka a Stolárika proti Vodilovi
a Kmiťovi s výsledkom 1:3. V druhom semifinále sa predstavili Močilenko s
Magdziakom proti Kurejovi a Fiľarskému s výsledkom 3:1. V dramatickom
finále, s množstvom pekných útočných, ale i obranných herných situácií, sa
lepšie darilo Magdziakovi s Močilenkom, ktorí zvíťazili 3:0.
V kategórii nad 50 rokov sa do finále prebojoval Ján Stolárik, ktorý zdolal
v semifinále Michala Malinu 3:1. Druhým finalistom sa stal Michal Antoš,
ktorý prešiel cez Miroslava Kurečka po výsledku 3:0. Vo finálovom zápase
si titul Majster nad 50 rokov vybojoval opäť Ján Stolárik po víťazstve 3:2.
Vo všetkých kategóriách boli hráči na prvých štyroch miestach odmenení
diplomami a pohármi.
OOSTZ vo Svidníku zhodnotil tieto Majstrovstvá ako vydarené s dobrou
organizáciou, za čo patrí poďakovanie Stanovi Dubcovi za žrebovanie a
spracovanie údajov, ŠŠK Centrál Svidník za technickú realizáciu, Spojenej
škole za priestory, firme Roko (Koreň, Eliaš) a všetkým, ktorí sa akoukoľvek
činnosťou podieľali na organizovaní týchto Majstrovstiev.

Štvorhra: 1. Dárius Magdziak, Martin Močilenko (ŠŠK Centrál Svidník),
2. Michal Kmiť, Jakub Vodila (ŠŠK Centrál Svidník), 3. - 4. Jozef Fiľarský,
Kevin Kurej (STMK Stropkov, JMC Lužany pri Topli), Erik Tomko, Ján Stolárik
(JMC Lužany pri Topli), 5. - 8. Michal Malina, Michal Antoš (STMK Stropkov),
Miroslav Kurečko, Michal Kostelník (ŠŠK Centrál Svidník), Ján Kosár, Edo
Kočiš (ŠŠK Centrál Svidník, TJ ŠM Staškovce), Bohuš Bedruň, Jozef Bedruň

(STMK Stropkov), 9. - 16. Ľubo Pavlišin, Milan Hrušč (STO Radoma), Maroš
Michalko, Rudolf Vavrek (JMC Lužany pri Topli), Anton Gonos, Ľuboš Kosár
(ŠŠK Centrál Svidník), Marián Gdovin, Miroslav Cigán (JMC Lužany pri
Topli), Milan Petrík, Michal Kosť (ŠŠK Centrál Svidník), Ján Bunda, Vladimír
Vasilenko (STMK Stropkov, ŠŠK Centrál Svidník), Juraj Antoš, Stanislav Olijár
(ŠŠK Centrál Svidník), Milan Gdovin, Pavol Rozkoš (JMC Lužany pri Topli),
17. - 19. Marián Martinec, Sergej Mindoš (ŠŠK Centrál Svidník), Andrej Dudáš,
Viliam Vasilenko (ŠŠK Centrál Svidník), Jakub Gergeľ, Damián Bačišin (ŠŠK
Centrál Svidník, STO Brusnica).
Miroslav Kurečko, predseda OOSTZ Svidník

Výsledky - hlavná súťaž: 1. Dárius Magdziak (ŠŠK Centrál Svidník), 2.
Martin Močilenko (ŠŠK Centrál Svidník), 3. - 4. Jakub Vodila (ŠŠK Centrál
Svidník), Jozef Fiľarský (STMK Stropkov), 5. - 8. Michal Kmiť (ŠŠK Centrál
Svidník), Michal Antoš (STMK Stropkov), Ján Stolárik (JMC Lužany pri Topli),
Erik Tomko (JMC Lužany pri Topli), 9. - 16. Ján Kosár (ŠŠK Centrál Svidník),
Miroslav Kurečko (ŠŠK Centrál Svidník), Maroš Michalko (JMC Lužany pri
Topli), Kevin Kurej (JMC Lužany pri Topli), Bohuš Bedruň (STMK Stropkov),
Milan Hrušč (TJ Radoma), Anton Gonos (ŠŠK Centrál Svidník), Juraj Antoš
(ŠŠK Centrál Svidník).
Nad 50 rokov: 1. Ján Stolárik (JMC Lužany pri Topli), 2. Michal Antoš
(STMK Stropkov), 3. - 4. Miroslav Kurečko (ŠŠK Centrál Svidník), Michal
Malina (STMK Stropkov), 5. - 8. Ján Kosár (ŠŠK Centrál Svidník), Juraj Antoš (ŠŠK Centrál Svidník), Ľubo Pavlišin (STO Radoma), Michal Kosť (ŠŠK
Centrál Svidník), 9. - 16. Milan Petrík (ŠŠK Centrál Svidník), Rudolf Vavrek
(JMC Lužany pri Topli), Sergej Mindoš (ŠŠK Centrál Svidník), Jozef Bedruň
(STMK Stropkov), Vladimír Vasilenko (ŠŠK Centrál Svidník), Edo Kočiš (TJ
ŠM Staškovce), Miroslav Cigán (JMC Lužany pri Topli), Andrej Dudáš (ŠŠK
Centrál Svidník), 17. Marián Martinec (ŠŠK Centrál Svidník).

ŠŠK Centrál Spojená škola
začína odvetnú časť II. ligy
Stolní tenisti Svidníka už počas nasledujúceho víkendu odštartujú druhú
časť druholigovej súťaže. Po prvej časti sa družstvá rozdelili na dve skupiny
1. - 6. a 7. - 12. Svidníčania skončili na siedmom mieste. Hoci oproti Vojčiciam majú lepšie celkové skóre, v ich prípade sa berie vzájomný zápas. Ten
skončil remízou, ale na sety bolo 37:32 pre Vojčice. Centrál sa tak stretne s
družstvami, ktoré skončili za ním, a to doma a vonku. Body z prvej časti sa
presúvajú aj do druhej časti. Svidníčania majú dobrú východiskovú pozíciu,
ktorú, veríme, že aj využijú a druhú ligu si zahrajú aj v ďalšej sezóne.

POZVÁNKA
Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník pozýva priaznivcov
stolného tenisu na stretnutie II. ligy. V sobotu 25.1.2020 o 17.00 hod. privíta
ŠŠK Centrál Svidník stolných tenistov TJ Čečehov. Hrá sa v telocvični Spojenej školy vo Svidníku.
(ku)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
21. do 27. januára 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
25. januára: MUDr. Ľ. Girášek - Letná 1946/3 v Stropkove.
Kontakt: 054/7424197.
26. januára: MUDr. Ľ. Girášek - Letná 1946/3 v Stropkove.
Kontakt: 054/7424197.
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 21. januára: 6.00 hod.: kláštor sestier Bazilánok, 12.00 hod.: * Anna,
Mária, 17.30 hod.: † Jozef L.,
Streda 22. januára: 6.30 hod.: † o. Jozef Z., 17.30 hod.: † Jozef, Mária, Ján,
Radim, Ježišova modlitba,
Štvrtok 23. januára: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Darina
B., / † členov arcibratstva, 16.45 hod.: ruženec za závislých, 17.30 hod.: †
Helena C. a Peter, tichá adorácia s požehnaním,
Piatok 24. január: 6.30 † Michal, Mária, Mikuláš, Anna, Marián, Vladko, 17.30
† Mária, Michal, Anna, Mária, mládežnícke stretko,
Sobota 25. januára: sv. Gregor teológ, 8.00 hod.: † Helena, Michal, Helena,
Michal, † Ján M., (panychída za všetkých),
Nedeľa o Zachejovi, hlas. 8, 26. januára: 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00
hod.: * Mária s rod., 9.15 hod.: Czš sv. Juraja, * členov arcibratstva ruženca,
10.30 hod.: * za farnosť, 17.00 hod.: moleben bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi,
* Anna, Ľuba, Anna, Milan, Maroš, Daniela s rod.,
Pondelok 27. januára: 6.30 hod.: * Janka, 17.30 hod.: † duše v očistci /
†Pavol F. (40 dňová lit.).
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
21. januára: Utorok - 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie
pre Helenu, Vladimíra s rod. a Danku s rod.
22. januára: Streda - 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava
23. januára: Štvrtok - 07:00 + Mária, Júlia, Juraj
24. januára: Piatok - 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcela
25. januára: Sobota - 07:00 Za zdravie a Božie požehnanie
pre Petra a Helenu
26. januára: Nedeľa - 09:00 Za farnosť; 14:00 Modlitba ružencov
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici 2042
vo Svidníku: Štvrtok 23. januára o 18. hod.: Náš kresťanský život a služba, o
19. hod.: - Zborové štúdium Biblie, Nedeľa 26. januára o 9.30 hod.: Verejná
biblická prednáška.
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Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
december 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

DUGONI, Robert: Hrob mojej sestry.
Bratislava, Aktuell 2019. 356 s.
Sarah, mladšia sestra Tracy Crosswhiteovej, zmizla pred dvadsiatimi rokmi celkom
bez stopy. Odvtedy Tracy premýšľa, čo sa
naozaj stalo. Neverí, že Edmund House,
obvinený a odsúdený za vraždu jej sestry,
je skutočný vinník. Chce spoznať pravdu a
postarať sa o spravodlivosť. Vzdáva sa učiteľského miesta vo svojom rodisku, úspešne
ukončí policajnú akadémiu a zapadne do
kolektívu detektívov z oddelenia vrážd v
meste Seattle, aby zasvätila život „lovu“
ťažkých zločincov. Keď dvaja poľovníci po
rokoch úplnou náhodou natrafia v neďalekých horách nad mestom Cedar Grove,
kde Tracy a Sarah vyrástli, na plytký hrob s
pozostatkami tela Tracinej sestry, rozhodne sa konečne nájsť odpovede na mnohé
nezodpovedané otázky... Kedykoľvek si čitateľ myslí, že pozná pravdu, nové
udalosti to spochybnia. Je obvinený naozaj vinný, alebo je už dvadsať rokov
vo väzení na základe zmanipulovaných dôkazov?

NORISOVÁ, Zuzana
Herečka a muzikálová speváčka Zuzana Norisová sa narodila 24. januára
1979 v Malackách. Vyštudovala konzervatórium v Bratislave hudobno-dramatický odbor. Po skončení štúdia účinkovala v niekoľkých slovenských divadlách.
Bolo to napr. Divadlo Andreja Bagara v Nitre a pôsobila aj v Slovenskom
národnom divadle a to v muzikáli Malá nočná hudba. Spolu so svojou kamarátkou a herečkou Michaelou Badinkovou, odišli do Českej republiky, kde
dostali ponuku účinkovať v muzikáli Pomáda. Neskôr sa objavila v muzikáli
Niekto to rád horúce v Bratislave. Popularitu jej priniesol až film Rebelove.
Na divadelných doskách sme ju mohli vidieť v muzikáloch: Kleopatra, Traja
mušketieri, Angelika, Tajomstvo, Limonádový Joe.

WOOLFOVÁ, Virginia (25.1.1882 - 28.3.1941)
Anglická spisovateľka, kritička a esejistka. Narodila sa v Londýne. Už v
mladosti mala psychické problémy, trpela depresiami. Jej prvý román Plavba
vyšiel po šesťročnej práci. Ďalej nasledovali romány Noc a deň, Jakubova
izba, Pani Dallowayová, K majáku, Vlny, Roky, fantastický román Orlando.
Posmrtne vyšli spisovateľkine poviedky Dom, v ktorom straší a Spisovateľkin
denník. Virginia Woolfová bola aj plodnou esejistkou, napísala viac ako 500
esejí do rôznych časopisov a zbierok. Woolfová patrila k hlavným predstaviteľkám expresionizmu a subjektivizmu v anglickej literatúre. Depresia a duševná
choroba ju dohnali k samovražde.

Šéf sa pýta svojho podriadeného:
- Veríte v posmrtný život?
- Nie. Prečo sa pýtate?
- Včera, keď ste odišli na pohreb
vášho starého otca, prišiel vás sem hľadať...
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Čo premieta Kino Dukla
POHNI HLAVOU
Streda 22. januára o 19. hodine

Talkshow o tom, ako myslíme a nemyslíme...
Účinkujúci: Tomáš Hudák, Jakub Gulík, Samo
Marec a ďalší...
Nová stand-up show „Pohni hlavou“ predstavuje zmes humoru, rozhovorov a dobrej hudby.
V tejto podobe chce priniesť malý návod na
používanie vlastného mozgu a vtipne poukázať
na intelektuálnu lenivosť, teda na najväčšiu
chorobu človeka informačnej doby.
Aj keď sme iba jeden klik od faktov, je otázne
nakoľko si ich vieme dať do kontextu. Na základe týchto faktov robíme dôležité rozhodnutia
a na to, aby boli správne, musíme vedieť odlíšiť lož od pravdy. Ako na to v
dobe argumentačných faulov, spoločenských stereotypov a intelektuálnej
lenivosti ukazuje exkluzívna zostava stand-up komikov, publicistu, blogera
a miestneho hosťa.
Hlavná časť programu zahŕňa stand-upové spracovanie témy kritického
myslenia, rozhovor so zaujímavým hosťom z regiónu doplnený o komentáre
stand-up komika. VSTUP VOĽNÝ

BAD BOYS NAVŽDY
Piatok 24. januára o 19. hodine

Kultoví zlí chlapi sa vracajú!
Will Smith a Martin Lawrence ako svojskí partneri
z miamskej polície si ešte raz zmerajú sily s nepriateľmi v očakávanom pokračovaní populárnej
akčnej komédie..
Rok výroby: 2019, USA, akcia, komédia, 120
minút, slovenské titulky, vstup: 5 eur

DOLITTLE
Sobota 25. januára o 19. hodine

Príbeh výnimočného muža, pozoruhodného najmä
tým, že si oveľa viac rozumel so zvieratami ako s
ľuďmi. A to doslova. Náš doktor Dolittle avšak nie
je nudný veterinár, ale stopercentný dobrodruh, po
ktorého boku sa nudiť určite nebudete.
Rok výroby: 2020, USA, rodinný, komédia, fantasy,
106 minút, slovenský dabing
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za záchranou svojho milého. Jej sprievodcom sa
stáva vodník, ktorého na
začiatku svojho putovania
zachráni pred zlým sedliakom. Spoločne prežijú
celú radu dobrodružstiev
a zábavy. A napriek tomu,
že vodnícke kúzla dokážu Aninke pomôcť, tak k
uzdraveniu nemocných,
tak na obranu proti lúpežníkom, k záchrane Vítka bude potrebovať predovšetkým svoju pravú lásku.
Zakliate pierko je rozprávka o láske a dobrom srdci, ktoré pomôžu prekonať
všetky nástrahy. A o tom, že byť dobrým človekom, je jedna z najväčších
hodnôt, ktoré v živote máme.
Rok výroby: 2020, Česká republika,
rozprávka 94 minút, vstupné: 5 eur

CATS
Nedeľa 26. januára o 19. hodine

Príbeh sa odohráva na legendárnom mačacom bále, ktorý sa odohráva raz
ročne a jedna vybraná mačka na ňom vždy dostane šancu na nový život. Voľbu
sprevádza tá najstaršia z nich, pravidlá pozná snáď len ona, ale všetci sa snažia, čo im schopnosti a sily stačia, aby sa práve oni stali tými vyvolenými.
„Každý deň som si pri natáčaní pripadal nie ako režisér, ale skôr ako tréner
špičkového športového týmu,“ hovorí Tom Hooper, ktorý svoju snahu o dokonalosť dotiahol naozaj k absolútnej dokonalosti. Všetci zúčastnení sú majstri
svojho remesla, v Cats sa stretli herecké ikony Judi Dench, Ian McKellen a
Idris Elba s hviezdami súčasnej populárnej hudby Taylor Swift a Jason Derulo.
V tanečných sekvenciách zase žiari primabalerína Kráľovského baletu Francesca Hayward po boku Les Twins, asi najlepších hiphopových tanečníkov
súčasnosti. Tí všetci sa premenia na mačky, spievajú a tancujú v rozprávkovom
svete videnom z mačacej perspektívy. „Pripadala som si ako Alenka v ríši
divov,“ komentuje Judi Dench natáčanie v nadrozmerných kulisách.
Muzikál Cats napísal skladateľ Andrew Lloyd Weber (Jesus Christ Superstar,
Evita) na motívy básnickej zbierky Praktická príručka o mačkách T. S. Eliota.
Vďaka komplexnému prepojeniu hudby, tanca a herectva patrí medzi najlepšie
muzikály vôbec, ústredná pesnička Memory patrí k najhranejším skladbám
všetkých čias.
USA, Veľká Británia, muzikál, 106 minút, vstupné: 5 eur

ZAKLIATE PIERKO
Nedeľa 26. januára
o 15. hodine

Nová rozprávka Zdeňka Trošku je príbehom odvážnej dievčiny, ktorá sa vyberie do
ďalekého sveta, aby oslobodila zakliateho
princa.
Réžia: Zdeněk Troška • Hrajú: Anastasia
Chocholatá, Sara Sandeva, Lukáš Pavlásek,
Šárka Vaculíková, Lucie Polišenská, Marek
Lambora, Václav Svoboda, Martin Stránský,
Dana Syslová, Jitka Smutná, Petr Urban, Jakub Volák, Václav Duchek, Andrea Hoffmannová
Aninka žije na statku so svojimi namyslenými sestrami, ktorým musí slúžiť.
Jedného dňa nájde pierko, pomocou ktorého si privolá princa Vítka, zakliateho do vtáčej podoby. Keď zlé sestry zistia, že sa Aninka schádza s pekným
chlapcom, pierko jej zoberú, zničia a Vítek zmizne. Jedinou možnosťou, ako
zlomiť prekliatie je, že ho Aninka nájde kdesi vo svete. A tak sa vydáva na cestu
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