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Čierna stavba, zásah do mestského pozemku,
rozpor s územným plánom, terasa na vodnej ploche
- ostrá diskusia o predaji pozemku pri niekdajšej Veveričke
Staval vlastnú stavbu, zasiahol do mestského pozemku, a tak
mu mesto predmetný pozemok predalo. Takto v jednoduchosti
sa dá zhrnúť dlho sa vlečúci problém súvisiaci s Fast foodom
Vermex na Centrálnej ulici vo Svidníku. Podľa niektorých poslancov je však pri tejto stavbe viac problémov a načrtli ich aj
na ostatnom zasadnutí svidníckeho mestského parlamentu.

uložená pokuta, ktorú zaplatil a neprebieha žiadne stavebné konanie,“
vyhlásil Miroslav Novák, ktorý je aktuálne aj poverený vedením Odboru výstavby, dopravy a životného prostredia Mestského úradu vo Svidníku.
Poslanec Peter Pilip však opakovane uviedol, že podnikateľ Ladislav Ducár
zasiahol do mestského pozemku v rozpore s Územným plánom, keďže staval
na ploche, ktorá je určená ako vodná plocha, nie plocha na výstavbu. „Ty
si bol v uplynulom volebnom období poslanec a viceprimátor, prečo
V predkladacej správe mestskí úradníci skonštatovali, že podnikateľ Ladislav si to vtedy neriešil. Opakujem, že prvotný dokument bol schválený
Ducár vlastní Reštauráciu Vermex na Centrálnej ulici oproti OD Makos vo Svid- 15.10.2018,“ pomerne tvrdo reagovala na Petra Pilipa primátorka Marcela
níku a na základe stavebného povolenia realizoval prístavbu terasy a rozšíril Ivančová a Peter Pilip oponoval: „Bola si tiež poslankyňou a napokon, ja
jedálenskú časť objektu. „V procese prístavby terasy a rozšírenia jedálne som hlasoval proti, aj kolega Kaliňák, ty veľmi dobre vieš, že v mojich
zasiahol do pozemku vo vlastníctve mesta. Z tohto dôvodu požiadal rukách nebolo nič. Neohýbajme tie paragrafy, ako nám komu pasujú,“
Ladislav Ducár o zámenu pozemkov. Navrhujeme schváliť odpredaj časti nabádal ešte poslanec Peter Pilip.
Svidnícka primátorka Marcela Ivančová zopakovala, že toto zastupiteľstvo sa
pozemku vo výmere 14 m2 za cenu 80 eur za meter štvorcový. Zámer na
odpredaj schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 24. júna len vyrovnáva s uzneseniami, ktoré boli prijaté v roku 2018. „To, či schválite
predaj, je výsostná záležitosť
2020,“ napísali mestskí úradníci
zastupiteľstva.“
v dôvodovej správe.
Prednosta Miroslav Novák ju doSvidnícki mestskí poslanci mali
plnil, že sú uvedené fakty, ktoré
na septembrovom zasadnutí
boli zistené a nikto podľa neho
predaj pozemku schváliť defininie je uvedený do omylu.
tívne a aj schválili, no predchá***
dzala tomu pomerne rozsiahla
PAVEL OLEJÁR:
diskusia.
„VYTVÁRAME PRECEDENS“
Aj v samotnom uznesení sa
Petra Pilipa sa zastal poslatotiž píše, že pozemok sa prenec Pavel Olejár. „Vytvárame
dáva z dôvodov hodných osoprecedens, že ak niekto omybitného zreteľa vyplývajúcich z
lom zasiahne do mestského
toho, že budova vo vlastníctve
pozemku, tak docieli to, že
Ladislava Ducára zasahuje na
prechádza celá tá procedúra
mestský pozemok, pričom tri
a nárokuje si na kúpu mestmetre štvorcové pozemku sú v
Ladislav Ducár vlastní Reštauráciu Vermex na Centrálnej
ského pozemku,“ vyhlásil
Územnom pláne mesta Svidník
ulici oproti OD Makos vo Svidníku
Pavel Olejár, ktorého tak trochu
definované ako vodné plochy. A
práve tento fakt, že ide o vodnú plochu, zaujal poslanca Petra Pilipa. „My nepriamo podporil aj mestský prednosta. „Všetko prešlo riadne procesom,
vlastne ideme predávať vodnú plochu. Zaujímalo by ma, či predkladateľ aký mal byť. N Nie je to prvý takýto prípad,“ povedal Miroslav Novák s tým,
neuviedol zastupiteľstvo do omylu. Stavba je tam načierno a my to ideme že po zistení nelegálnej stavby sa stavba neprešila, ale zastavila. „Toto je delegalizovať tým, že schválime zmenu územného plánu v tejto lokalite. dičstvo minulosti, s ktorým sa my a vy musíme vysporiadať. Jednoducho
Stavebný zákon v paragrafe 88 hovorí jasne, čo má pri zistení čiernej tu bolo také zvykové právo a my s tým musíme bojovať, a už to nikdy
stavby nasledovať. Pýtam sa preto predkladateľa, či je toto uznesenie také nebude, ale my s tým musíme bojovať,“ zdôraznila primátorka.
***
v súlade so zákonom?“ pýtal sa poslanec Peter Pilip a primátorka Marcela
JOZEF POPERNIK: „CHÁPEM VEDENIE MESTA“
Ivančová reagovala, že uznesenie týkajúce sa návrhu na zmenu Územného
Ku kritikom sa v tejto téme pridal aj poslanec Jozef Popernik. „Ak niekto
plánu v danej lokalite bolo schválené 15. októbra 2018, teda ešte v minulom
ide stavať, tak by si mal poriadne uvedomiť, čo ide stavať, kde a na
volebnom období.
akom pozemku. Chápem vedenie mesta, že to chce vyriešiť, ale ak to
***
predáme, je to príklad negatívny, ale príklad pre ostatných, že tiež si to
PETER PILIP: „LEGALIZUJEME ČIERNU STAVBU“
Aj prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav Novák vyhlásil, že zmena tak môžeme urobiť, ako to urobili títo pred nami.“
Územného plánu je podľa Okresného úradu v Prešove v súlade so zákonom. „Jedná sa o terasu, ktorú chce p. Ducár obmurovať a zasiahol do
„Áno, zmena by bola v poriadku, keby tam nestála čierna stavba. My mestského pozemku. Áno, je to veľmi zlý precedens aj pre ostatných
vlastne teraz zmenou Územného plánu legalizujeme čiernu stavbu. Ja stavebníkov. Je na nás, či necháme, aby sa ten priestor zveľadil alebo
som pritom už skôr namietal iba to, že aj keď sa Územný plán zmenil, tam bude stáť ten objekt Veveričky, ktorý aj tak trochu špatí to prostrebol schválený, stavba zasahuje do vodného toku a zasahuje do parcely, die. Mám k tomu osobitý vzťah, lebo tadiaľ denno-denne prechádzam
do práce. Ten objekt sa užíva, bol skolaudovaný a užíva sa. Ale teraz
ktorý je v rozpore s územným plánom.
Treba dať veci na pravú mieru. Ja nebojujem s pánom Ducárom, ja ide o tú prístavbu,“ upozornil Vladimír Kaliňák, ktorý tak potvrdil, že terasa
hovorím, že je to zmätočné. Stavba zasahuje do vodného toku. Stavebný skolaudovaná nie je, na čo upozorňoval Peter Pilip, ktorý však upozornil, že
zákon nepozná postup, že Stavebný úrad preruší konanie o čiernej stavbe na terase, hoci dodnes nebola skolaudovaná, bežne sedávajú ľudia...
Spomedzi štrnástich prítomných poslancov napriek pochybnostiam, ktoré aj
a pretláča to cez zastupiteľstvo,“ zdôraznil Peter Pilip.
podľa poslanca Petra Pilipa nikto úplne nevysvetlil, napokon dvanásti poslanci
***
predaj pozemku podnikateľovi Ladislavovi Ducárovi napokon schválili. A to
MIROSLAV NOVÁK: „BOLA ULOŽENÁ POKUTA“
Mestský prednosta Miroslav Novák odmietol, že by záujmom Stavebného i napriek tomu, že v Územnom pláne je uvedený ako vodná plocha... Proti
(ps)
úradu mesta Svidník bolo legalizovať stavbu. „Práce boli zastavené a bola hlasoval iba Peter Pilip a hlasovania sa zdržal Jozef Popernik.
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Policajti sa vrátili na hranicu, no zatiaľ iba na jeden deň
V uplynulý piatok Polícia SR vykonávala kontroly na všetkých
hraničných priechodoch a výnimkou nebol ani hraničný priechod
Vyšný Komárnik - Barwinek.
„Dobrý deň, pán vodič, hraničná kontrola, poprosím, predložte vodičský,
občiansky preukaz a technický preukaz.“ Tieto slová si v uplynulý piatok
vypočuli aj desiatky šoférov smerujúcich prevažne za nákupmi k našim severným susedom, prípadne naspäť domov. Policajti totiž hraničné kontroly od
rána do večera vykonávali obojsmerne. „Bola informácia, že budú kontroly
priebežne, že sa bude kontrolovať, takže žiadny problém,“ reagovala jedna
z cestujúcich do Poľska. „Ak je to potrebné, tak nech kontrolujú,“ pridal
sa ďalší motorista. Podľa pokynov nezastavovali každého. Boli to náhodné
kontroly osobných áut. Policajti však uprednostňovali Slovákov, no na cieľ
cesty alebo na to, odkiaľ cestujú, sa pýtali aj Poliakov či Ukrajincov.
Aj táto jednodňová akcia policajtov súvisela s opatreniam proti šíreniu ochorenia COVID-19, no aké ďalšie opatrenia slovenské úrady prijmú, nebolo v čase
uzávierky toto vydania našich novín známe.
(ps)

Chcú rokovať o odpade
- požiadali o zvolanie zastupiteľstva
Šesť svidníckych mestských poslancov požiadalo primátorku Svidníka Marcelu Ivančovú o zvolanie neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo
Svidníku. Žiadosť o jeho zvolanie podpísali poslanci Pavel Olejár, Peter Pilip,
Adrián Labun, Kamil Beňko, Ján Vook a poslankyňa Katarína Siváková.
Podľa dostupných informácií chcú rokovať o odpadovom hospodárstve a podľa zákona o obecnom zriadení je primátorka povinná zvolať toto zasadnutie.
Kedy tak urobí a kedy sa svidnícky mestský parlament zíde, zatiaľ známe nie
je. Pripomeňme, že ostatné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
sa konalo 16. septembra.
(ps)
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Šestnástim podnikateľom Svidník znížil nájom,
dane však zatiaľ samospráva upraviť nechce
Keď to v júni navrhoval poslanec Ján Vook, väčšinový poslanecký klub pre Svidník to odmietol. V septembri rovnaký návrh
z dielne mesta už schválili. Politikárčenie vo svidníckom mestskom parlamente sa prejavilo naplno.
VOOKOV NÁVRH V JÚNI NEPREŠIEL
Pripomeňme, že na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku v júni
tohto roku návrh na zníženie ceny nájmu podnikateľom pôsobiacim v mestských priestoroch predniesol poslanec Ján Vook. „Navrhujem vypracovať
návrh dodatku k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Svidník zo dňa 21.2.2019 s cieľom znížiť nájomné v mestom prenajímaných priestoroch z dôvodu COVID-19 o 50 percent z ceny nájmu.
Zľava na nájomnom v súvislosti s mimoriadnou situáciou vo výške 50
percent je jednoznačne určená z dôvodu mimoriadnej situácie nájomcom,
ktorí nemohli objektívne prevádzkovať svoje prevádzky nachádzajúce sa
v prenajatých priestoroch alebo nemohli vykonávať činnosť za účelom,
na ktorý mali priestory prenajaté, kvôli opatreniam prijatým vládou,
orgánmi štátnej správy na úseku verejného
zdravotníctva, zriaďovateľmi škôl a školským
zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu a užívanie ktorých bolo
znemožnené uzavretím predmetu nájmu,
prerušením vyučovania v školách,“ predniesol
svoj návrh poslanec Ján Vook a odôvodnil to
dopadom koronakrízy.
Navyše spomenul aj to, že k rovnakému kroku
pristúpili aj na úrovni Prešovského samosprávneho kraja. „Toto isté sme mali na rokovaní
krajského parlamentu a podporili sme takýto
návrh, pretože je to návrh pre podnikateľov
žijúcich a pôsobiacich v kraji a verím tomu, že
to kolegovia podporia aj tu u nás v meste.“
V rozprave k predloženému návrhu Jána Vooka na zasadnutí 24. júna nevystúpil nikto. Pri prvom hlasovaní, ktoré vzápätí kvôli technickým problémom
vyhodnotili ako zmätočné, hlasovali za návrh Jána Vooka na zníženie nájmu,
šiesti poslanci - Ján Vook, Pavel Olejár, Kamil Beňko, Katarína Siváková,
Adrián Labun a Martin Ždiňak, šiesti poslanci sa hlasovania zdržali a traja boli
neprítomní. Pri opakovanom hlasovaní však už návrh Jána Vooka podporilo
len päť poslancov - Ján Vook, Kamil Beňko, Katarína Siváková, Adrián Labun
a Pavel Olejár. Poslanec Martin Ždiňak sa už hlasovania zdržal, rovnako
urobilo aj ďalších sedem poslancov, už aj vrátane Vladimíra Kaliňáka, ktorý
sa vrátil do rokovacej miestnosti. Neprítomní boli akurát poslanci Ján Hirčko
a Peter Pilip.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová však napriek výsledku hlasovania v júni
zopakovala, že touto myšlienkou, teda znížením ceny za prenájom mestských
priestorov pre podnikateľov sa na Mestskom úrade vo Svidníku zaoberajú.
To, čo už mestskí poslanci mohli po návrhu Jána Vooka schváliť v júni, tak
napokon schválili 16. septembra. V dôvodovej správe mesto pripomenulo, že
12. marca 2020 bola na území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna
situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19. V nadväznosti na túto mimoriadnu situáciu následne boli
vydané hlavným hygienikom SR opatrenia, ktoré mali za následok uzatvorenie
prevádzok - maloobchodných a reštauračných zariadení, resp. obmedzenie
ich činnosti. Ministerstvo hospodárstva SR poskytne príspevok nájomcom za
nájomné v takej výške, v akej poskytne prenajímateľ úľavu na nájomnom. „To
znamená, že ak prenajímateľ poskytne úľavu na nájomnom vo výške 50%,
potom aj štát refunduje nájomcom nájomné vo výške 50% a nájomcovi
tak vznikne úľava na nájomné v plnom rozsahu,“ konštatovalo vedenie
Svidníka, ktoré tak navrhlo schváliť zníženie nájomného za nebytové priestory
vo vlastníctve mesta Svidník o 50 % počas doby úplného uzatvorenia jednotlivých prevádzok pre nájomcov, ktorých právo užívať predmet nájmu vzniklo
najneskôr od 1. februára 2020 a užívanie predmetu nájmu bolo v súvislosti so
zamedzením následkov šírenia choroby COVID-19 opatreniami príslušných
orgánov znemožnené uzavretím predmetu nájmu. „Dotkne sa to 16 nájomcov a celkové zníženie príjmov rozpočtu mesta Svidník z nájmu nebude
viac ako 2 000 eur,“ konštatovalo sa v dôvodovej správe.
***

KOHO SA DOTKNE ZNÍŽENÝ NÁJOM?
Zníženie nájmu bude poskytnuté, ak je predmetom nájmu miestnosť alebo
jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, a v ktorých nájomca predáva tovar alebo
poskytuje služby konečným spotrebiteľom, vrátane súvisiacich obslužných
priestorov a skladových priestorov. Zníženie nájomného bude poskytnuté na
základe odôvodnenej písomnej žiadosti nájomcu. Žiadateľom môže byť len
fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba - podnikateľ a právnická osoba
- nepodnikateľ.
Poslanca Petra Breznoščáka zaujímalo, kam majú podávať žiadosti, ak chcú
refundáciu nájmu od štátu a aký je posledný termín na Ministerstve hospodárstva. Dostala sa mu odpovede od vedúceho Odboru financií Mestského
úradu Nikolaja Vlčinova, že termín je do konca novembra. „Som zvedavý,
ako budete hlasovať dnes, keď sme dávali takýto návrh v júni a vy ste
to nepodporili. Mám len jednu otázku: ak sú podnikatelia, ktorí majú
polovičný nájom, to sa ráta, že aj oni budú mať zľavu?“ pýtal sa poslanec
Ján Vook.
Otázky kládol aj poslanec Peter Pilip, ktorý už
pred pár mesiacmi upozornil na list podnikateľov,
ktorí žiadali úľavu na daniach. „Zvažovala si,
pani primátorka, aby aj ostatní podnikatelia
mali nejakú satisfakciu kvôli pandémii, aby
sme im vyšli v ústrety na daniach? Nielen
tým 16-tim podnikateľom na nájme.“ Na túto
otázku Petra Pilipa odpovedal Nikolaj Vlčinov, že
v priebehu roka sa nedajú meniť sadzby daní,
na čo Peter Pilip uviedol, že to podnikatelia, samozrejme, vedia. „Nás však zaujíma, či neuvažujeme o tom, že by sme to zmiernenie mohli
urobiť úpravou sadzby daní koncom tohto
roka pre budúci rok?“ podotkol Peter Pilip.
***
PAVEL OLEJÁR: „VŠETKO, ČO NAVRHNEME MY, JE APRIORI ZLÉ,
LEBO DNES TO VYZERÁ TROŠKU SMIEŠNE“
Do diskusie sa pridal aj poslanec Pavel Olejár. „Nerozumiem, prečo vôbec
mesto takýto návrh pripravilo, keď Mestské zastupiteľstvo v júni jasne
povedalo, že to nechce, lebo to odmietlo v júni. Nestavajte sa k tomu tak,
že všetko, čo navrhneme my, je apriori zlé, lebo dnes to vyzerá trošku
smiešne,“ poznamenal Pavel Olejár a primátorka zareagovala, že to vôbec
nebolo o tom, že to nechcú schváliť, lev júni ešte neboli všetky podmienky
jasné. Poslanec Ján Vook na to zareagoval, že Zastupiteľstvo Prešovského
samosprávneho kraja nájom znížilo aj napriek tomu, že podmienky štátnej
pomoci neboli jasné, a krajskí poslanci s tým nemali problém. „Skutočne neviem, na čo si to robila, keď ti poslanci povedali, že to nechcú,“ podotkol
Ján Vook a primátorka mu odpovedala, že ona to brala ako dobrú vec.
No a po troch mesiacoch od prvotného návrhu Jána Vooka napokon mestský parlament zníženie ceny nájmu za prenájom mestských podnikateľských
priestorov hlasmi všetkých prítomných poslancov schválil.
(ps)

To, čo už mestskí poslanci mohli po návrhu Jána Vooka
schváliť v júni, tak napokon schválili 16. septembra
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O čom diskutujú svidnícki mestskí poslanci
- kontajnerové stojiská, nočný kľud, parkovanie, stĺpy, ale aj retardéry a vyhradené miesta
Hneď viacero zaujímavých tém nadniesli na ostatnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku mestskí poslanci.

je tam zvýšený vstup áut do tejto zóny,“ zdôraznil Michal Iľkanin a pozornosť upriamil aj na parkovanie pri paneláku na Ulici 8. mája, konkrétne medzi
panelákom najbližšie k futbalovému ihrisku III. Základnej školy a garážami.
Poslanec Ján Vook sa zaujímal o problémy s verejným osvetlením, o aktu- „Autá tam parkujú na tráve oproti garážam, pomerne nadivoko. Možno
álny stav v snahe o vybudovanie kontajnerových stojísk, ale aj o to, kam je by bolo treba tú plochu spevniť, aby tam vzniklo aké také parkovisko,“
zvedená kanalizácia z futbalového ihriska a z amfiteátra. Primátorka Marcela navrhoval Michal Iľkanin a jeho podnet Technické služby mesta Svidník už
Ivančová mu odpovedala, že o kanalizácii mu odpovedia písomne, na riešení minulý týždeň vyriešili, keď predmetnú plochu spevnili na parkovanie.
Do rozpočtu na rok 2021 poslanec Jozef Popernik navrhol vyčleniť finančné
problém s výpadkami verejného osvetlenia pracujú a aj pred pár dňami sa
stretli so zástupcami firmy, ktorá výmenu verejného osvetlenia realizovala. prostriedky na stĺpy verejného osvetlenia. „Treba ich očistiť a namaľovať,
„Hľadáme riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre obidve strany,“ podotkla lebo nám ich hrdza zožerie,“ zdôraznil Jozef Popernik, podľa ktorého treba
primátorka a na margo snáh o zriadení kontajnerových stojísk, samozrejme, spevniť aj schodíky pri vstupe na cintorín na nižnom Svidníku a takisto navrhol,
uzamykateľných uviedla, že bude zvolané samostatné rokovanie k tejto téme aby sa zastupiteľstvo vrátilo k rokovaniu od 9. hodiny, namiesto aktuálneho
a poslancom zatiaľ môžu poslať meilom prieskum trhu, hovoriaci o tom, koľko popoludňajšieho rokovania. V tom, aby zastupiteľstvo rokovalo ráno, sa s
Jozefom Popernikom zhodol aj poslanec Kamil Beňko.
by kontajnerové stojiská mohli stáť.
Poslanec Vladimír Žak žiadal posúdiť umiestnenie retardérov na spomalenie
Poslanec Peter Breznoščák sa sťažoval na rušenie nočného kľudu obchodným reťazcom Kaufland a takisto aj vrtuľníkmi. O tých píšeme v samostatnom rýchlo jazdiach áut na Dlhú ulicu a Peter Pilip aj na Ulicu Dezidery Millyho.
príspevku, no na margo Kauflandu Peter Breznoščák povedal, že k rušeniu „Neviem, či ste si všimli, ale vo Svidníku máme nové logistické centrum,“
nočného kľudu dochádza pri zásobovaní. „Bolo by dobré, ak by zásobova- s poriadnou dávkou nadsázky takto Peter Pilip načrtol ďalší problém. „Medzi
nie tohto obchodného reťazca neprebiehali v noci ale len v čase, kedy pol šiestou a šiestou ráno sa v areáli autobusovej stanice každé ráno deje
neplatí nočný kľud,“ zdôraznil Peter Breznoščák a poďakoval za vyriešenie prekládka tovaru z poľských nákladných áut do slovenských. Ja neviem,
svojej interpelácie z júna tohto rok, kedy upozornil na detské ihrisku na síd- ale možno si za to poľské firmy platia, lebo ja si neviem predstaviť, že by
sme toto robili my v Poľsku, niekde
lisku „na Belejovciach.“ „Život sa tam
v Krosne na stanici,“ vyhlásil Peter
začal rozvíjať, som za to vďačný a
Pilip a primátorka mu odpovedala,
ešte by som chcel poprosiť o taký
že nikto žiaden zmluvný vzťah nemá
nejaký menší altánok, aby sa tam
a že to celé preveria a zistia, čo sa
mohli stretávať mladí,“ dodal Peter
vlastne deje.
Breznoščák.
Petra Pilipa zaskočila aj situácia na
Ihrisko „na Belejovciach“ chválil
parkoviskách, napríklad na Centrálnej
aj poslanec Kamil Beňko, no mal
ulici za domom služieb, teda tam, kde
pripomienku k inému problému v
je napríklad holičstvo, či sídlo poľovtejto lokalite. „Bolo by treba nejako
níckej komory. Sú tam vyznačené
dohliadnuť na to, lebo je tam poparkovacie miesta pre jednotlivé firmy a
merne veľa detí, aby tam rýchlo a
subjekty sídliace v budove v mestských
tým pádom pomerne nebezpečne
podnikateľských priestoroch. Rovnaká
nejazdili rýchlo jazdci na bicykloch
situácia podľa neho je aj na Ulici Soči rôznych iných podobných dovietskych hrdinov pri tlačiarni Akcent,
pravných prostriedkoch,“ upozornil
kde navyše podľa Petra Pilipa ani nie je
Kamil Beňko a pozornosť upriamil aj
mestský pozemok. „Platia si firmy za
na chodník k lávke popri rodinnému
Michal Iľkanin pozornosť upriamil aj na parkovanie
vyhradené parkoviská? Podľa mňa
domu a živému plotu p. Slotovej ktorý
pri paneláku na Ulici 8. mája pri futbalovom ihrisku
to nie je na mieste. Teraz to vyzerá
je veľmi rozbitý a my o ňom píšeme v
samostatnom príspevku. Kamil Beňko ukázal aj fotografiu rozbitej brány pri podľa značiek tak, že na tých parkovacích miestach môžu parkovať len
Skateparku v centre Svidníka za AB-čkou. „Takáto rozbitá brána je tam už oni a kde majú parkovať klienti, ich zákazníci alebo bežní obyvatelia?“
pýtal sa poslanec Peter Pilip. „Na parkovanie mám taký istý názor, nerobia
asi mesiac,“ poznamenal.
Poslanec Michal Iľkanin pripomenul, že asi pred polrokom upozornil na si dobre meno, vyzveme ich listom, aby takto, že sú to miesta pre ich
problém na sídlisku UTRA v obchodnej zóne, kde podľa neho jazdia autá, zákazníkov, sa k nim aj správali,“ odpovedala Petrovi Pilipovi primátorka
ktoré tam nemajú čo robiť. „Chcel by som vedieť, či to Mestská polícia už Marcela Ivančová.
(ps)
riešila, či už boli aj uložené pokuty alebo aká je tam situácia, pretože opäť
Petra Pilipa zaskočila aj situácia na parkoviskách, napríklad na Centrálnej ulici za domom služieb
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Novodobí otroci zo Svidníka - nechali sa zlákať
na lukratívnu prácu v Anglicku, no doplatili na to
Bez poriadnej stravy, dvanásť hodín denne za pásom v hydinárni
a bez výplaty. Takto živorili v Anglicku takmer rok a pol dvaja
muži zo Svidníka. Tento prípad potvrdzuje, že obchodovanie s
ľuďmi má rozličné podoby.
Denná, nočná a tak dookola. Dvanásť hodín v kuse musel za pásom vo
fabrike na spracovanie hydiny drieť aj František, bývajúci vo svidníckom Dome
sv. Jozefa. Keď si mohol v ubytovni oddýchnuť, bolo to ešte horšie. „Bola
tam veľká zima. Staré okná, potkany tam pobehovali, veľký neporiadok
a špina.“
Dlhé mesiace nemal spolu s ďalším kamarátom poriadne čo do úst. „Keď
ma videl pán v hydinární, že som nevládny, tak mi zo svojho dal jesť,
inak neviem, či by som to vôbec zvládol,“ opísal svoju situáciu v Anglicku
František. Sľubovaná robota sa zmenila na hotové peklo. A pritom to vraj
takto pekne začalo. „Prišli sem na takom striebornom Mercedese z Michaloviec,“ opísal František a pokračoval: „Sľubovali nám, že budeme sa
mať dobre, že nebudeme vonku spať, že budeme mať všetko pri sebe,
že budeme mať peniaze, všetko.“ Marek Fek ako riaditeľ Domu sv. Jozefa
vo Svidníku vysvetlil, že nahovoriť týchto mužov na prácu v Anglicku nebolo
vôbec ťažké. „Oni sa dajú ľahko zlákať a po druhé sú to slobodní ľudia,
oni si môžu robiť, čo chcú.“
Stanovisko k celému prípadu poskytla polícia. Hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka povedal: „Počas operácie s krycím názvom
„VICTIMS“ vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii
vzniesol obvinenie dvom občanom Slovenskej republiky pre zločin
obchodovania s ľuďmi. Obvinený Milan K. (34) prostredníctvom ďalšej
osoby oslovil v meste Svidník dvoch mužov vo veku 27 a 21 rokov, že
im vybaví lukratívnu prácu vo Veľkej Británii. Uviedol ich do omylu, že
budú riadne pracovať a dostávať mzdu. Obvinená Kristína K. (32) im
kúpila lístky na autobus do Bradfordu.
Čo ich tam čakalo sa im asi nesnívalo ani v tom najhoršom sne. Boli
ubytovaní v zlých hygienických podmienkach. Po príchode im vzali
osobné doklady a pod nátlakom za pomoci obvinených museli vybrať
rôznu drobnú elektroniku na splátky. Museli pracovať 1,5 roka vo fabrike na spracovanie hydiny a v autoumývarke šesť dní v týždni 10 až
12 hodín denne.
Zarobené peniaze nikdy od obvinených nedostali. Obetiam sa neskôr

podarilo od obvinených ujsť a prostredníctvom charitatívnej organizácie
sa dostali späť na Slovensko. Obvinení sa obohatili sumou, ktorá mohla
dosiahnuť až 40.000 €. Za tento zločin im po dokázaní viny hrozí trest
odňatia slobody vo výške od štyroch do 10 rokov. Vyšetrovanie naďalej
prebieha a predpokladáme, že sa na skutku podieľalo aj viac osôb,“
informoval hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka.
Zo svidníckeho Domu sv. Jozefa, kde žijú ľudia v tiesni, takto za prácou
do Anglicka vycestovalo asi desať ľudí. Riaditeľ hovorí, že nie všetci mali to
šťastie, že sa mohli vrátiť naspäť. „Tí, čo sa vrátia, obstáli veľmi dobre,
ale viete, sú prípady, že naložia vozíčkara a už ho nikto nikdy nevidí,“
priznal riaditeľ Domu sv. Jozefa vo Svidníku Marek Fek. Policajti predpokladajú, že na tomto zločine obchodovania s ľuďmi sa podieľalo viacero osôb
a vo vyšetrovaní preto pokračujú. „Samozrejme, vyšetruje sa to, chodia k
nám, riešia to a ja som len rád,“ uzavrel Marek Fek.
(ps)
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Rozbitý chodník ukázal na problém
s pozemkom - padnú za obeť tuje?
Najprv jej dovolili užívať mestský pozemok a vysadiť si na ňom
tuje. Teraz od nej chcú, aby ich vykopala. Rozdiel v protichodných postojoch je však dvadsať rokov. To, čo platilo vtedy, dnes
neplatí. Samosprávu totiž ľudia tlačia do opravy chodníka, ktorý
tuje nielen lemujú.
Problém s chodníkom okolo domu Svidníčanky Magdalény Slotovej sa
ťahá už druhý rok. Ľudia sa sťažujú na to, že je rozbitý a že sa po ňom nedá
poriadne chodiť. „Chodník je v dezolátnom stave. Nedá sa ani s vozíkom
prejsť, a nieto ešte pešo,“ povedala náhodná okoloidúca.
Problém sa snažili riešiť aj mestskí poslanci, na ktorých sa rodina Magdalény
Slotovej obrátila, Katarína Siváková a Kamil Beňko. Druhý menovaný sa na
to pýtal aj na ostatnom zasadnutí svidníckeho mestského parlamentu. Celý
problém siaha až do roku 1999. Práve vtedy manželia Slotovci dostali súhlas
od mesta Svidník, aby si postavili prístavbu k paneláku a takisto aj zabrali
časť mestského pozemku. „Bolo im dovolené užívať mestský pozemok
a posadiť si presne podľa nákresu naň tuje, teda živý plot,“ potvrdila
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. „Mesto nám to dalo, že

to môžeme užívať donekonečna. Obstrihujeme to dvakrát za rok. Ja s
tým mám toľko roboty, ja by som rada, keby som si dala riadny plot, ale
nedovolia mi to,“ zareagovala Magdaléna Slotová.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová sa k tomuto problému vyjadrila tiež.
Na zasadnutí mestského parlamentu povedala: „Tento pozemok nebol vysporiadaný. Pozemok okolo domu pani Slotovej je mestský,“ zdôraznila
Marcela Ivančová a PR manažérka mesta Kristína Tchirová situáciu ozrejmila
ešte viac. „Mesto Svidník si po dvadsiatich rokoch uvedomilo, že to na
začiatku bolo zlé. Každý by mal mať pozemok, ktorý užíva, vo vlastnom
vlastníctve.“
Zdá sa však, že tuje pri dome Magdalény Slotovej by ani dnes nikto neriešil,
keby Svidníčania nezačali volať po oprave chodníka. „Ak chceme urobiť
tento chodník, je potrebné spíliť tento živý plot. Lebo bez toho to nejde,
je to prerastené, je to rozrušené tými koreňmi,“ vyhlásila rázne primátorka
Marcela Ivančová.
Magdaléna Slotová
sa však tuje zatiaľ
rúbať nechystá.

Zdá sa však, že tuje pri dome Magdalény Slotovej
by ani dnes nikto neriešil, keby Svidníčania nezačali
volať po oprave chodníka
Stále sa chce dohodnúť s mestom
a rovnako aj samospráva. Otázka
je, či sa im to podarí. „Dali sme aj
žiadosť o odkúpenie, ale veľa od
nás pýtajú. Nechávame to tak. Je
to tak a uvidíme, čo bude ďalej,“
doplnila Magdaléna Slotová a nás
zaujímalo, aké je riešenie celého
problému. „Riešením, aby dotyčná
majiteľka neprišla o tuje a aby ľudia
mali pekný nový chodník, je, ten
chodník posunúť o pol metra. Aby
si za primeranú čiastku odkúpila
pozemok aby sa ďalej starala o tie
tuje a druhá možnosť, aby si odkúpila pozemok a postavila si riadny
plot,“ vysvetlila ešte PR manažérka
mesta Svidník Kristína Tchirová,
podľa ktorej odstránenie tují považuje
samospráva za krajnú možnosť. Či to
napokon predsa len nebudú musieť
urobiť, ukážu rokovania.
(ps)

Podduklianske novinky

29. september 2020

Spravodajstvo

8

Pozitívni svadobčania - zo 130-tich zatiaľ testovali 45-tich, pozitívnych je 29
Pozitívni svadobčania na svadbe v Stropkove. Potvrdila to riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
vo Svidníku Helena Hrebeňáková.
„Môžem potvrdiť, že svadby v
Stropkove sa zúčastnila osoba,
ktorá bola neskôr pozitívne testovaná. Na svadbe bolo cca 130 ľudí,“

skonštatovala regionálna hygienička
v uplynulý piatok a podľa našich informácií sa svadba konala v sobotu
19. septembra a pozitívne testovaná
osoba nebola z nášho regiónu, no
bola hosťom na svadbe.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa slov jeho riaditeľky
Heleny Hrebeňákovej zabezpečil
všetky potrebné protiepidemické
opatrenia. „Všetkým osobám, ktoré
boli na svadbe, je nariadená izolácia, objednávajú sa na testovanie
na ochorenie COVID-19. V mieste
konania svadby je nariadená dezinfekcia priestorov,“ ozrejmila opatrenia

regionálna hygienička.
K piatku 25. septembru mal okres
Svidník 3 aktívne prípadov COVID-19.
„Všetci pochádzajú z okresu Svidník
a prišli do kontaktu s potvrdeným prípadom. Domáca izolácia je nariadená
189 osobám,“ dodala ešte v uplynulý
piatok v rozhovore pre naše noviny
Helena Hrebňáková.
Počas dvoch víkendových dní sa
však situácia rapídne zmenila. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Svidníku zaznamenal
nárast počtu pozitívne testovaných.
„RÚVZ Svidník eviduje za piatok a
sobotu 29 potvrdených prípadov zo
svadby, ktorá sa konala v Stropkove.
Otestovaných bolo zatiaľ 45 ľudí,
ktorí boli na svadbe. Všetkým pozitívnym je nariadená
domáca izolácia,
priestorom, kde
sa konala svadba,
bola nariadená
dezinfekcia,“ konštatovala v nedeľu 27. septembra
popoludní Helena
Hrebeňáková s
tým, že, ako sme
už uviedli, na
svadbe bolo 130
ľudí vrátane personálu, ktorému

Aj svadobčanov testujú prevažne na mobilnom odberovom
mieste vo Svidníku

sa nákaza takisto nevyhla. „Z ôsmich
členov personálu boli pozitívni traja,“
potvrdila regionálna hygienička.
Vo Svidníku tak prišli na rad opatrenia. Od pondelka 28. septembra ostali
zatvorené dve stredné školy - Stredná zdravotnícka škola milosrdného
Samaritána a Škola umeleckého
priemyslu. Na Gymnáziu DH je v
povinnej izolácii jedna trieda druhého

lého víkend dohľadávali a obvolávali
kontakty, ktoré súvisia s predmetnou
svadbou v Stropkove. „Je to zatiaľ
okolo dvesto kontaktov doteraz pozitívne testovaných vrátane učiteľov zo
škôl, žiakov z triedy, personál.“
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová na nedeľňajšieho popoludnie
zvolala zasadnutie Krízového štábu
mesta. Podľa primátorky zintenzívnia

Zatvorené sú napríklad Škola umeleckého priemyslu (na dolnej
fotografii) i Základná škola na Karpatskej ulici vo Svidníku

ročníka, ktorej je pozitívne testovaná
študentka, a jednej štvrtáckej triede
dal zatiaľ len na pondelok riaditeľ
Gymnázia DH Ján Rodák riaditeľské
voľno. Zatvorená je aj Základná škola
na Karpatskej ulici vo Svidníku. Jeden
z učiteľov bol medzi svadobčanmi a
je zároveň aj volejbalovým hráčom a
trénerom. „Nariadená je aj izolácia
všetkým členom aj dospelého tímu, aj
mládežníckeho volejbalového tímu,“
povedala riaditeľka Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so
sídlom vo Svidníku Helena Hrebeňáková. Spolu s kolegyňami počas ce-

dezinfekciu verejných priestorov, zvýšia dôraz na dodržiavanie všetkých
bezpečnostných a protiepidemiologických nariadení, zrušili všetky hromadné kultúrne podujatia. Opatrenia
sa dotknú aj ľudí prichádzajúcich na
Mestský úrad. „Budeme evidovať
pohyb ľudí na úrade, pri vstupe na
úrad bude potrebné sa zaevidovať,
zapísať, nechať kontaktný údaj, číslo
telefónu, poprípade meil, aby sme
vedeli v prípade niečoho okamžite
kontaktovať danú osobu,“ vysvetlila
primátorka Svidníka.
Uvedené čísla pozitívne testovaných za piatok 25. septembra a
sobotu 26. septembra však v žiadnom
prípade nie sú definitívne. Riaditeľka Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
Helena Hrebeňáková predpovedá
jasný vývoj. „Očakávame nárast
prípadov, pretože viac ako polovica
účastníkov svadby bude testovaná
v pondelok.“
Ľudí, ktorí prišli do kontaktu s už
potvrdenými pozitívnymi prípadmi,
otestujú vo Svidníku, prípadne aj na
iných odberových miestach, počas
týždňa.
(ps)

Nemocnica sa pripravuje na zhoršenie epidemiologickej situácie
Svidnícka nemocnica z dôvodu bezpečnosti pacientov aj personálu od 1.
októbra (v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie okamžite) otvorí iba
dva vchody do nemocnice, ktoré budú kontrolované, a to:
- hlavný vstup do nemocnice (pohotovostný vstup), otvorený 24/7
- vchod pri fyziatricko-rehabilitačnom pracovisku, otvorený každý pracovný
deň od 6.00 do 18.00 h
Na tých miestach budú pacienti prechádzať cez vstupný filter:
- bez ochrannej tvárovej masky, resp. šatky nie je možný vstup do budovy
nemocnice,
- každému pacientovi je zmeraná telesná teplota,
- pacient si pri vstupe dezinfikuje ruky pripraveným dezinfekčným prostried-

kom,
- na vstupe sú umiestnené stojany s kontrolnými otázkami pre pacientov, ktoré
sa týkajú možných príznakov ochorenia COVID-19. Ak má pacient niektorý z
príznakov, teda odpovedal aspoň jedenkrát kladne, má povinnosť upozorniť na
to pracovníka nemocnice pri vstupe, ktorý ho informuje o ďalšom postupe,
- nemocnica žiada pacientov, aby medzi sebou dodržiavali dvojmetrové
odstupy (to platí aj pre lavičky v čakárňach, ktoré budú za týmto účelom
označené samolepkou)
Nemocnica ďakuje pacientom za súčinnosť a rešpektovanie hygienických
a bezpečnostných opatrení.
(pn)
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Nočné prelety vrtuľníkov ponad Svidník znepokojili ľudí
Ešte v druhej polovici augusta mnohých Svidníčanov
vyrušili v noci ponad Svidník
prelietavajúce vrtuľníky. Malo
sa tak stať viackrát a podľa
mnohých Svidníčanov vrtuľníky lietali veľmi nízko ponad
obytné zóny.
Na ostatnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva vo Svidníku na to poukázal napríklad aj poslanec Peter
Breznoščák. Vedúci Odboru financií
Mestského úradu vo Svidníku Nikolaj
Vlčinov vysvetlilm že malo ísť o vrtuľníky košického výcvikového strediska
pilotov vrtuľníkov a že mestu vedenie
tejto organizácie prisľúbilo, že sa to
nebude opakovať. „Do konca sep-

tembra by mali prísť ich zástupcovia
na rokovanie s pani primátorkou, tak
sa budeme touto témou podrobnejšie
zaoberať,“ reagoval Nikolaj Vlčinov.
My sme sa obrátili priamo na samotné výcvikové centrum
- Slovak Training Academy
v Košiciach. Jeho hovorca
DušanTokarčík v stanovisku pre naše noviny uviedol:
„Naše letové koridory sú
nastavené tak, že obchádzajú obývané územia.
Budeme sa však aj naďalej
snažiť vychádzať v ústrety
verejnosti, pričom každý
podnet dôsledne preverujeme a vyhodnocujeme.
Sme presvedčení, že obyvatelia
Svidníka a blízkeho okolia už te-

Kto riadi svidnícku pobočku
Sociálnej poisťovne?
Sociálnu poisťovňa vo Svidníku má novú, zatiaľ dočasne poverenú riaditeľku. Je ňou Monika Stojáková.
Pre naše noviny to potvrdil hovorca Sociálnej poisťovne v Bratislave Peter
Višváder. Pripomeňme, že dlhoročným riaditeľom svidníckej pobočky Sociálnej
poisťovne vo Svidníku bol Martin Blicha, ktorý sa však podľa slov Petra Višvádera pre odchod z funkcie rozhodol sám. „Pán riaditeľ odišiel na vlastnú
žiadosť, našiel si nové zamestnanie, novú prácu si hľadal dlhodobo a
bolo to jeho vlastné rozhodnutie, nikto ho neodvolával. Poverená riadením pobočky bola doterajšia skúsená pracovníčka,“ konštatoval pre naše
noviny hovorca Sociálnej poisťovne v Bratislave Peter Višváder.
Nuž a tou dlhoročnou pracovníčkou je Monika Stojáková, ktorá svidnícku
pobočku Sociálnej poisťovne riadi od druhého septembrového dňa.
(ps)

raz pocítili zníženú intenzitu nášho
leteckého výcviku. Zároveň pripravujeme ďalšie opatrenia, ktoré by
aj do budúcnosti mali priniesť väčší
komfort pre obyvateľov dotknutých

lokalít. Musíme však uviesť aj to, že
naša spoločnosť neporušuje žiadne
pravidlá letovej prevádzky. Nočné
lety sú nevyhnutnou súčasťou výcviku
pilotov vrtuľníkov a nie je možné ich
úplne eliminovať.“
Hovorca Slovak Training Academy
Dušan Tokarčík tak vysvetlil aktuálnu
situáciu a potvrdil snahu o komuniká-

ciu so samosprávami. „Chceme sa
podieľať na konštruktívnom dialógu s
predstaviteľmi samospráv, iniciujeme
stretnutia so starostami a primátormi, kde hľadáme východiská nášho
spoločného záujmu, ktorým je
dôvera verejnosti.“
Podľa informácií zo sociálnych sietí mal jeden veľmi hlučný vrtuľník ponad Svidník lietať
napríklad o pol druhej v noci
17. augusta. My sme sa preto
pýtali, o čo išlo, no hovorca
Slovak Training Academy v Košiciach Dušan Tokarčík vylúčil,
že by to bol ich vrtuľník. „Môžeme s absolútnou presnosťou
vylúčiť, že vo vami uvedenom
čase, teda v noci zo 17.8. na 18.8.,
sa naše vrtuľníky nenachádzali nad
Svidníkom ani v blízkom okolí. Nie
každý vrtuľník, ktorý nad oblasťou
preletí, musí byť zároveň vrtuľníkom
našej spoločnosti,“ podotkol Dušan
Tokarčík a my budeme túto tému,
samozrejme, pozorne sledovať.
(ps)

Tento rok bez tradičných trhov
Tento rok je mimoriadne špecifický a aj
keď boli predpoklady,
že druhá vlna pandémie COVID-19 príde na
jeseň, vedenie Svidníka
dúfalo, že dopady budú
menšie.
Nás preto zaujímalo,
ako v tomto roku bude s
tradičnými Predvianočnými predajnými trhmi.
Tie sa vždy konali za-

čiatkom novembra, no
teraz je isté, že tohto
roku tomu tak nebude.
„Vzhľadom na časovo náročnejšiu dobu
prípravy a neistú epidemiologickú situáciu
sa po porade vedúcich pracovníkov úradu rozhodlo vedenie
mesta Svidník tohtoročné Predvianočné
predajné trhy neusku-

točňovať. Tomuto rozhodnutiu predchádzala
aj konzultácia s RÚVZ
Svidník a štúdium opatrení, ktoré sa týkajú
usporadúvania tohto
tipu podujatí,“ potvrdil
neorganizovanie Predvianočných predajných
trhov PR manažérka
mesta Svidník Kristína
Tchirová.
(ps)

Napadol mladíka
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Stropkove
viedol trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva, ku ktorému došlo koncom
augusta tohto roku asi hodinu po polnoci na mieste verejnosti prístupnom.
V Stropkove na Konštantínovej ulici vtedy 26 ročný miestny muž fyzicky
napadol 21 ročného mladíka z obce Chotča. Päsťou ruky ho udrel do tváre.
Útočník bol obvinený z uvedeného trestného činu, ak sa mu vina preukáže,
hrozí mu trest odňatia slobody až na tri roky.
(krpz)

Podnikateľ Ladislav Ducár vybuduje mestské parkovisko
Svidnícke Mestské zastupiteľstvo na svojom septembrovom
zasadnutí schválili aj ďalší materiál týkajúci sa podnikateľa Ladislava Ducára. Poslanci schválili Zmluvu o spolupráci a zmluvu
o nájme medzi mestom Svidník a Ladislavom Ducárom.
Podnikateľ Ladislav Ducár sa v zmluve zaviazal, že vybuduje na časti pozemku pri Reštaurácii Vermex na Centrálnej ulici vo Svidníku oproti OD Makos
verejné parkovisko s kapacitou 7 parkovacích miest.
Parkovisko bude po vybudovaní a kolaudácii prevedené do vlastníctva mesta
Svidník. V dôvodovej správe však mestskí úradníci píšu, že podnikateľ Ladislav
Ducár požiadal mesto Svidník o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku

za účelom vybudovania parkoviska pre Reštauráciu Vermex na Ul. Centrálnej
oproti OD Makos. „Žiadateľ žiada o nájom za symbolickú cenu. Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník neumožňujú primátorke mesta uzatvárať nájomné zmluvy za cenu nižšiu ako obvyklú.
Na základe následných rokovaní súhlasil so zmluvou o spolupráci.
Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme schváliť zmluvu o spolupráci
za účelom vybudovania parkoviska. Výstavbu zabezpečí Ladislav Ducár
podľa technickej špecifikácie zadanej mestom Svidník a po dokončení
parkoviska bude stavba odovzdaná do majetku mesta.“
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku takéto riešenie schválením zmluvy o
spolupráci odkleplo.
(ps)
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Primátorka gratulovala seniorom - jubilantom i rodičom najmenších Svidníčanov
V uplynulý štvrtok 24. septembra pokračovala už zaužívaná tradícia. Primátorka Svidníka Marcela Ivančová v obradnej miestnosti mesta Svidník
prijala jubilantov, teda Svidníčanov, ktorí sa v uplynulých mesiacoch dožili
významného životného jubilea.
Odovzdala im drobnú pozornosť a zaželala hlavne pevné zdravie, ktoré je
osobitne v dnešnej dobe mimoriadne vzácne. Nezabudla ani na poďakovanie

za všetko, čo dnešní seniori - jubilanti, počas svojho plodného života urobili
pre Svidník a celú spoločnosť.
Neskôr v ten istý deň primátorka Svidníka Marcela Ivančová prijala aj tých
najmenších Svidníčanov a ich rodičov. V obradnej miestnosti sa zišli rodičia
s bábätkami, teda Svidníčanmi, ktorí prišli na svet v uplynulých mesiacoch,
žiaľ v pôrodniciach iných miest. Primátorka rodičom bábätiek zablahoželala k
nerodeniu , vyslovila presvedčenie, že im ich ratolesti robia len a len radosť,
zapriala, nech rastú do krásy a takisto im odovzdala drobnú pozornosť. Prijatie
jubilantov i detičiek spestril aj krátky kultúrny program a všetci účastníci sa
zapísali aj do Pamätnej knihy mesta.
(pn)
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Oslavy Dňa hrdinov Dukly v utorok 6. októbra chcú bez hromadnej účasti verejnosti

Prídu na Duklu prezidentka, predseda parlamentu i premiér?
Oslavy Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie (KDO) a 76.
výročia KDO na Dukle a vo Svidníku sa tento rok pre pandémiu
nového koronavírusu uskutočnia v obmedzenom režime.
Pripomeňme, že pietnych aktov sa
v minulých rokoch okrem popredných
predstaviteľov štátu zúčastňovali viacerí hostia z domova a zo zahraničia,
vojnoví veteráni i široká verejnosť.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová potvrdila, že v tomto roku budú
oslavy 6. októbra skromnejšie, aj
vzhľadom na opatrenia, ktoré vyplývajú zo súčasnej pandémie.
Informovala tak o záveroch koordinačnej komisie, ktorá má na
starosti prípravu spomienkových
osláv a ktorá na svidníckom Okresnom úrade za dodržania všetkých
bezpečnostných a protiepidemických opatrení rokovala vo štvrtok
24. septembra. Primátorka na nej,
podobne ako okresný prednosta
Michal Iľkanin, kvôli iným pracovným
povinnostiam chýbala, no zastúpení
ju Erika Červená z Mestského úradu
vo Svidníku a okresného prednostu
Helena Petrisková.
„Boli prijaté veľmi prísne opatrenia,
čiže budú platiť rozostupy, rúška a
dezinfekcia. Nebude možný hromadný príchod delegácií napríklad
protifašistických bojovníkov, ako to
bolo po minulé roky, keď aj 30 autobusov bolo na oslavách,“ tlmočila
záverty z rokovania komisie Marcela
Ivančová s tým, že v rámci programu
je plánovaný prelet stíhačiek.
Osláv sa v minulosti zúčastňovali
aj žiaci svidníckych škôl, čo podľa
jej slov nebude teraz možné. Oslavy
sa každoročne konajú i v Poľskej
republike. Podľa primátorky je nateraz otázne, ako to bude tento rok.
Nateraz je isté, že zo Slovenska na
oslavy do Poľska vycestuje maximálne 30 zástupcov.

Na margo účasti popredných
predstaviteľov štátu na oslavách vo

Svidníku a na Dukle, pozvaní sú,
ako povedala, primátorka Svidníka,
všetci.
„Zatiaľ nie je oficiálne potvrdená
účasť ani jedného z nich. Samozrejme, asi tiež čakajú, ako sa vyvinie
celá situácia s epidémiou nového
koronavírusu," dodala Marcela
Ivančová.
Podľa našich informácií by minimálne na Duklu mali prísť všetci
traja najvyšší ústavní činitelia - prezidentka Zuzana Čaputová, predseda
Národnej rady SR Boris Kollár a
takisto aj predseda vlády Igor Matovič. Samozrejme, ich účasť bude
definitívne a oficiálne potvrdená
tesne pred oslavami, ktoré sa na
Dukle a vo Svidníku uskutočnia v
utorok 6. októbra.
Hlavným organizátorom osláv 76.
výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie 6. októbra 2020

je Okresný úrad Svidník, ďalšími
organizátormi sú: Mesto Svidník,
Prešovský samosprávny kraj, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Ústredná rada SZPB.
Pripomeňme ešte, že Karpatsko-

venska. Vojská Červenej armády a
Prvého československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý
odpor nemeckých jednotiek. Útočná
operácia, ktorá mala spojiť povstalecké sily Slovenského národného

duklianska operácia bola najväčšou
a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiaca s územím Slo-

povstania so sovietskymi vojskami,
trvala od 8. septembra 1944 do 28.
októbra 1944.
(ps)

PROGRAM OSLÁV 76. VÝROČIA
KARPATSKO-DUKLIANSKEJ OPERÁCIE
UTOROK 6.10.2020
9:00 - 10:30 hod.:
Pietny akt kladenia vencov
k Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle
11:15 - 11:50 hod.:
Pietny akt kladenia vencov
k soche arm. gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku
12:15 - 13:15 hod.:
Pietny akt kladenia vencov
k Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku
Účasť verejnosti a škôl pri tohtoročných spomienkových aktoch je podľa
informácií, ktoré nám poskytla PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová
obmedzená. „Radi by sme všetkých prosili, aby akt vzdania úcty padlým vojakom prejavovali individuálne,“ povedala Kristína Tchirová.
(pn)

Nadpis SVIDNÍK dostane
Ako ďalej s tzv. modrým mostom?
medenú farbu a umiestnia ho inak
Nadrozmerný nadpis SVIDNÍK už nie je na konci pešej zóny. Zobrali ho
preč robotníci, aby mu mohli dať definitívny náter. A to ešte nie je všetko. Aj
na základe nášho podnetu mesto uvažuje, že tento nadpis umiestni inak, než
tomu bolo v uplynulých dňoch.
„Nápis Svidník považujeme za vydarený propagačný ťah mesta. Jeho konečná podoba sa realizuje v týchto dňoch a s farbou, ktorú vybrali zapojení
občania do ankety. Víťaznou farbou je medená a zvažujeme v akej veľkosti
a prevedení by sme vedeli do nápisu zakomponovať aj erb mesta,“ povedala
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, podľa ktorej sa mesto teší
každému názoru a veľmi pozorne vnímajú diskusie o všetkých objektoch v
meste. „Aj pri nápise je to spôsob participácie občanov a teší nás, že je v
meste veľa aktívnych ľudí. Tým, že sme mali nápis umiestnený na niekoľko dní
v pracovnej verzii, mali sme možnosť zvažovať jeho konečnú podobu a práve
pracujeme na zakomponovaní nápisu nad plochu s okrasnými drevinami vedľa
hodín na začiatku pešej zóny,“ dodala Kristína Tchirová.
(ps)

Mesto Svidník stále nevie, ako ďalej s tzv. modrým mestom cez rieku
Ladomirka.
Pripomeňme, že pred niekoľkými
týždňami museli uzavrieť jednu lávku,
či jeden chodník, ktorý je súčasťou
tohto mosta. Primátorka Svidníka
Marcela Ivančová na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku v stredu 16. septembra pred
poslancami povedala, že v najbližších
dňoch budú mať v rukách posudok
znalca a podľa toho rozhodnú, ako
ďalej. Samotná Marcela Ivančová
sa však skôr ako k rekonštrukcii
jestvujúceho pontónového mosta
prikláňa k výstavbe nového. Priznala

to sama vo svojom vystúpení pred
poslaneckým zborom. Faktom ale
je, že minulý týždeň posudok znalca
ešte na Mestskom úrade nemali a
rovnakou faktom je aj to, že diery na
uzatvorenom chodníku zatiaľ stále
nikto neopravuje. „V najbližších dňoch
očakávame doručenie mostových zošitov od projektanta a jeho následnú
konzultáciu k predmetnému mostu.
Potvrdzujeme vyjadrenie z predošlých dní, že je nutné sa zaoberať
vyčlenením finančných prostriedkov
na štúdiu realizovateľnosti k novému
mostu na Ul. Ľ. Štúra,“ reagovala na
naše otázky PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová.
(ps)
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Vajcovka vo Vyšnom Orlíku chytá vďaka miestnym zanietencom druhý dych
Náš región je bohatý na podzemné vody a pramene. Celkom je na území
okresov Bardejov, Svidník a Stropkov evidovaných 89 prameňov. Takmer
každý okres má vo svojom katastri aspoň jeden minerálny prameň či lokálnu
lesnú studničku s pitnou vodou. V okrese Svidník ich je jedenásť.
Ani naša obec Vyšný Orlík nie je výnimkou. Prameň minerálnej vody sa nachádza juhozápadne od našej obce, asi 500 m od jej okraja. Záchyt prameňa
je prekrytý drevenou strieškou. Minerálna voda je sírnatá, ľudovo nazývaná
„vajcovka.“ Vyviera v prameni, sčasti priesakmi, sčasti voľne po povrchu odteká
do blízkeho potoka Riečka. Názov „vajcovka " je daný typickým zápachom
vody po skazených vajciach, spôsobenom sulfánom, H2S, ktorého obsah
v našom prameni je 19,90 mg.1-1 Vďaka tomu má voda podľa odborníkov
priaznivé účinky na trávenie, pomáha pri zažívacích ťažkostiach a črevných
ochoreniach.
Sírne pramene sú pomerne vzácne, Aj preto k nášmu prameňu vajcovky, aj
keď nevonia práve vábne, pristupujeme s vážnosťou a úctou. Naša osvedčená obecná partia, posilnená o ďalších členov, vyčistila okolie prameňa od
polomu a haluzia, ktoré tu zostalo po ťažbe zamestnancami štátnych lesov
a bolo ho toľko, že striešku prekrytia studničky s prameňom z neho takmer
nebolo vidieť. Pokosili a pohrabali sme okolie dreveného altánku a ohniska
v blízkosti prameňa, vysekali schodíky pre pohodlnejší prístup z lesnej cesty.

Chlapi sa potrápili s výrobou podstavcov pod dosku stola a pod lavičky. Ešte
to síce bude chcieť jednu brigádu kvôli inštalácii posedenia v altánku, no aj
tak sme v piatok odviedli kus poctivej práce a neprekážal nám ani dážď. Odchádzali sme s príjemným pocitom, že
sme vynovili oddychový priestor nielen
pre obyvateľov našej obce, ale aj pre
mnohých návštevníkov z okolia, ktorí
tento prameň vyhľadávajú kvôli jeho
chutnej a zdravej vode alebo sa prídu
osviežiť pri turistickej prechádzke
lesnou dolinou Riečky.
Vajcovka tu pre nás bola už v čase
môjho detstva. Staráme sa o ňu, aby
nám jej voda chutila a jej okolie s altánkom a ohniskom slúžilo na oddych
rodinám z obce i turistom a verím, že
si vodu z jej prameňa budú vychutnávať aj naše vnúčatá a pravnúčatá v
budúcnosti.
Jitka Lehotská

Leto v meste 2020 prinieslo 9 víkendov, 12 rôznych podujatí a stovky spokojných návštevníkov
„Tento rok sme mnoho podujatí
museli veľmi obozretne prehodnocovať, aby sme sa pustili do samotnej
organizácie. O to viac sme spokojní,
že vyšlo pestré Leto v meste, ktoré
potešilo rodiny, športovcov i ľudí s
umeleckou dušou,“ vyhlásila pre
naše noviny PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová. Princípom všetkých akcií podľa nej boli
stretnutia na čerstvom vzduchu,
atraktívnosť pre deti, pre dospelých
i starších ľudí a pestrosť žánrov.
Od júla do septembra mali možnosť

Svidníčania zažiť od premietania
pod holým nebom, cez koncerty až
po tradičný Dukelský beh mieru, ako
sa hovorí, všehochuť leta stráveného
na Slovensku. „Väčšina Slovákov sa
snažila leto tráviť doma a preto sme
mimoriadne potešení z dobre prijatej
informačnej kampane a návštevnosť
podujatí len potvrdila, že aj doma sa
dá urobiť kvalitný program,“ podotkla
Kristína Tchirová a zhrnula všetky
letné podujatia. „Výborná spolupráca
priniesla tento rok akcie v réžii mesta
Svidník, SNM-MUK Svidník, OZ

Mladý Svidníčan, SČK ÚzS Svidník
a Aeroklub Svidník.
Viaceré projekty počas LETA V
MESTE boli realizované s finančnou
podporou. Podporil nás Fond na
podporu umenia (Svidnícke hudobné
leto - Koncert s orchestrom Júliusa
Selčana), Fond na podporu kultúry
národnostných menšín (Divadlo Ahoj
z Chrudimi na podujatí Rodina sa
baví, Romathan baví skanzen, hudobno-zábavný program pre rómsku
národnostnú menšinu) a tiež projekt
Raiffeisen banky (detský program

Bojko a Zmrzlinka počas 61. ročníka
DBM). Celkovo boli v meste organizované tieto podujatia: Premietanie pod
holým nebom, Dukelský pohár, Remeselné trhy, Koncert v záhrade, Prvá
pomoc rozprávkou, Sídliskový festival, V galérii trochu inak..., Rodinná
cyklotúra a piknik v prírode - bábkové
divadlo Ahoj, Galakoncert Štefana
Šteca, Deň otvorených dverí Letiska
Svidník, Romathan baví a Dukelský
beh mieru 61. ročník,“ skonštatovala
PR manažérka mesta Svidník Kristína
Tchirová.
(pn)

Svidnícki tenisti na turnajoch v Bardejove a v Stropkove
Po dlhšom čase sa znova uskutočnili dva tenisové turnaje, na ktorých nechýbali ani
tenisti z nášho regiónu.
15. septembra sa na dvorcoch športcentra Bardejov uskutočnil 7. ročník medzinárodného
tenisového turnaja vo štvorhrách VERONICA Cup 2020.
Na kvalitne obsadenom turnaji sa zúčastnilo 34. deblistov z východného Slovenska a z
Poľska. Hralo sa v troch skupinách, z ktorých do vyraďovacích bojov postupovalo osem
najlepších dvojíc. Asi najviac to vyhovovalo svidníckym deblistom Cupák-Maskalik, ktorí
ako jediní prešli celým turnajom bez straty setu a domov priniesli ten najcennejši skalp!
Vo finále zdolali dvojicu Kurimská - Tarcala 6:5 (tajbrejk 7:5).
V sobotu 12. septembra sa uskutočnil v Stropkove obnovený turnaj s dlhoročnou tradíciou
Stropkov Open, ktorý kvôli rekonštrukcii kurtov absentoval dva roky.
V konkurencii tímov zo Stropkova, Popradu, Košíc a Prešova, sa svidnícka dvojica

Cupák-Maskalik umiestnila na 3.mieste. Druhé miesto obsadili
Macko - Michalov a víťazmi sa stali otec a syn Senajovci zo
Stropkova.
(jc)
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Svidnícka nemocnica otvorila ambulanciu tropickej medicíny
V Nemocnici Svet zdravia Svidník otvorili ambulanciu tropickej medicíny. Cestovatelia v nej nájdu odpovede na otázky, aké
očkovania absolvovať pred cestou do tropických krajín, kedy
preventívne nasadiť antimalariká a na čo všetko si dať pozor
počas pobytu v trópoch a subtrópoch. Nová ambulancia je v
prevádzke od septembra.
Ambulancia tropickej medicíny poskytuje služby pre cestovateľov, vyšetrenia
pre cudzincov, očkovania, konzultácie, diagnostiku a liečbu importovaných
cudzokrajných chorôb. Cestovateľ, ktorý sa ocitne v neznámom prostredí,
je vystavený viacerým rizikám. Ide napríklad o výraznú zmenu teploty, nadmorskej výšky, vlhkosť, exotické potraviny, čistotu vody či úroveň hygieny. So
všetkými rizikami sa budú snažiť cestovateľov v novej ambulancii oboznámiť.
Zároveň cestovateľom poradia, ako rizikám nákazy predchádzať alebo aspoň
minimalizovať zdravotné ťažkosti, ktoré sú s nimi spojené.
Lekárom ambulancie je Martin Kolibáb, ktorý okrem nemocníc v Poprade,
Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici či v kúpeľoch v Dudinciach pracoval aj
pre Tropic team Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
Pôsobil tak v rámci humanitných projektov v Kambodži, Burundi, Južnom
Sudáne, Indii, Libanone, ako aj v utečeneckých táboroch v Grécku (Alexandria, Lesbos) a Slovinsku.
Ambulancia tropickej medicíny poskytuje:

- špecializovanú starostlivosť a poradenstvo nielen s očkovaním do tropických krajín, ale aj riešenie všetkých zdravotných problémov súvisiacich s
cestovaním,
- vyšetrenie cestujúcich pred a po ceste do cudziny (turistický, pracovný,
študijný pobyt),
- poradenskú činnosť pre cestovateľov do trópov a subtrópov, očkovanie
cestovateľov,
- celkovú prípravu osôb na ich cestovanie do cieľových miest s nepriaznivými hygienicko-epidemiologickými podmienkami tak, aby sa zdravotné riziko
minimalizovalo na čo najmenšiu možnú mieru,
- zdravotné prehliadky migrantov na základe žiadosti z cudzineckej polície,
problematika migrantov, importovaným tropickým chorobám,
- vstupné prehliadky pre cudzincov pred dlhodobým pobytom na Slovensku,
- lekárske prehliadky pred dlhodobým pobytom v cudzine,
- prevenciu malárie, predpis antimalarickej profylaxie,
- ponuku očkovania (Hepatitída A, Hepatitída B, Hepatitída A + B, Brušný
týfus, meningokoková meningitída A,C,W-135,Y, meningokoková meningitída
B, besnota, kliešťová meningoencefalitída, a iné).
Ambulancia sa nachádza v rámci priestorov infektologickej ambulancie na
prízemí hlavnej lôžkovej budovy, má samostatný vchod. Pacienti sa môžu
objednať na vyšetrenie na 0917 556 425, a to každý pracovný deň od 13.00
do 15.00 hod.
(pn)

Nadácia PSK pre podporu rodiny opäť pomáhala
Prerozdelila viac ako 19-tisíc eur
Spolu 29 rodín z desiatich okresov Prešovského kraja má dôvod na radosť. Nadácia PSK pre podporu rodiny im na svojom
poslednom zasadnutí rozdelila viac ako 19-tisíc eur. Prím medzi
žiadosťami mali opäť rehabilitačné pobyty.
Nadácia PSK pre podporu rodiny opäť rozdeľovala financie pre ľudí v núdzi.
Celkovo 29 žiadateľom z desiatich okresov Prešovského kraja rozdelila 19
210 eur. Najviac ich bolo z okresu Prešov.
Nadácia pomohla desiatim rodinám z okresu Prešov, šiestim rodinám z okresu
Poprad, trom z okresu Snina, ale aj dvom rodinám z okresov Svidník, Sabinov
a Kežmarok. Pomocnú ruku podala aj po jednej rodine z okresu Stropkov,
Humenné, Vranov nad Topľou a Stará Ľubovňa.
Väčšina finančných prostriedkov je určených na rehabilitačné pobyty pre deti,
tiež na školské potreby či na zabezpečenie základných životných potrieb stravu, ošatenie či bývanie. Žiadatelia sa obracali na nadáciu aj s požiadavkami
o peňažnú pomoc na invalidný vozík, delfinoterapiu, génovú terapiu v USA či
liečbu kmeňovými bunkami v Mexiku. Najnižšia pridelená suma predstavovala
200-eurový finančný príspevok, najvyššia 1000-eurový.
Nadácia PSK pre podporu rodiny prerozdelila za dva roky svojho pôsobenia
vrátane poslednej pomoci takmer 120-tisíc eur. Pomoc smerovala rodinám,

ktoré sa ocitli v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej či existenciálnej núdzi. Tie
sa môžu obrátiť na nadáciu počas celého roka. Viac informácií nájdu žiadatelia
na www.nadacia-psk.sk.
Lea Heilová, Oddelenie komunikácie a propagácie

Kto daroval krv?
V stredu 24. septembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 34 bezpríspevkových darcov:
Stanislav Olijar (35), Pavel Piršč (7), Šimon Kačur (prvodarca), Andrej Vook
(6), Ing. Ľuboš Jackanin (30), Ing. Silvia Stašková (19), Bc. Ondrej Michališin
(17), Peter Fedorko (37), Ľuboš Sahajda (7), Marián Sahajda (22), Miloš Hnát
(65), Zdenko Miga (31), Ján Belovežčík (3), Matúš Zasada (4), Mgr. Peter Nemec (5), Miroslav Matkobiš (10), Ing. Miroslav Vanát (18), Slavomír Vaškanin
(62), Ing. Milan Tchir (33), Patrik Zavoda (8), Richard Horochonič (2), Vratko
Michalič (3), Pavel Kočán (prvodarca), Radovan Vitko (2), Michal Kmiť (2), Ing.
Jozef Adamica (40), Pavol Bičej (16), Ľuboš Angelovič (3), Ladislav Harakaľ
(18), Ján Ivančo (26), Rastislav Švahla (4), Peter Palidrab (67), Bc. Zuzana
Rusnáková (18), Ing. Marek Sadiv (44).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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SPOMIENKA
Jediné srdce na svete sme mali,
čo dokázalo nás milovať,
aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli,
neozve sa už viackrát.

27. septembra 2020 uplynulo 10 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
MICHAL DZUPÁK zo Svidníka
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena,
dcéra Karin, synovia Marián a Martin s rodinami

SPOMIENKA
Modlitba na perách spomienku otvára,
pri nej sa srdce do žiaľu ponára.
Hoc jej hviezda zhasla
a slnko už nemôže hriať,
stále je s nami a vždy budeme spomínať.

29. septembra 2020 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustila naša mamka a babka
ANNA BEŇOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Anička s rodinou a Mirka,
syn Jaro a Jozef s rodinou

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, čo vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.

V pondelok 21. septembra 2020 uplynulo
15 rokov, odkedy nás navždy opustila naša
milovaná babka, prababka a praprababka
HELENA ORENIČOVÁ, rod. Bojkasová
z Nižnej Jedľovej
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú vnúčatá s rodinami

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, čo vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.

V nedeľu 20. septembra 2020
uplynulo 15 rokov,
odkedy nás navždy opustila naša
milovaná mamka, babka a prababka
HELENA MAKAROVÁ, rod. Oreničová
z Nižnej Jedľovej
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Tatiana
s rodinou, dcéra Marianna s rodinou, syn Ján
a syn Peter s rodinou
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III. LIGA / ŠK ODeva Lipany - 1. FK Svidník 7:1 (2:1)
V 10. kole III. futbalovej ligy Východ sa futbalisti 1. FK Svidník
predstavili v Lipanoch a veľa radosti fanúšikom nepriniesli.
Domov sa totiž vracali po potupnej prehre.
Paradoxom konečného výsledku tohto zápasu je to, že Svidníčania v
Lipanoch viedli, keď hneď v prvej minúte sa strelecky presadil Tokar. Bolo
že to radosti vo svidníckom tábore, no netrvala dlho. Povzbudil ich síce ešte
jeden z domácich hráčov, ktorý v 13. minúte nepremenil pokutový kop, no
domácim to potom predsa len vyšlo. V 29. minúte vyrovnali z priameho kopu

a dve minúty pred koncom prvého polčasu zvýšili na 2:1 a otočili tak skóre
zápasu. Po zmene strán Lipančania pridali ďalšie góly v 50., 65., 72., 75. a
napokon aj v 90. minúte. To už Svidníčania tento zápas od 71. minúty dohrávali bez vylúčeného Ducára. Zverenci trénera Gabriela Bocka tak domov
cestovali bez bodu.
Zostava Svidníka: Dzupina - Makara, Zapotocký, Hudák, Matkobiš, Čabala,
Tokar, Ducár, Gajdoš, Potoma, Košč.
V 11. kole III. ligy sa futbalisti Svidníka v nedeľu 4. októbra od 14.30 hod.
predstavia na domácom ihrisku proti Spišskému Podhradiu.
(ps)

HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA / HbK Lion Svidník - Protef Považská Bystrica 3:8 (0:5, 1:1, 2:2)
Extraligoví hokejbalisti HbK Lion Svidník vstúpili do novej sezóne s úplne
vynoveným a omladeným kádrom, no a hneď v prvom kole narazili na súpera
viac než zdatnejšieho. Do Svidníka pricestoval aktuálny hokejbalový majster
z Považskej Bystrice.
Prvá tretina stačila majstrom na to, aby zápas vyhrali. Počas prvej pätnásťminútovky Svidníčanom nastrieľali päť gólov, pričom už po štvrtom vyhnali z
bránky J. Balogáča. V ostatných dvoch tretinách mali svidnícki mladí okolo
skúseného Jána Vooka aj svetlejšie chvíľky a dokázali sa presadiť aj strelecky,
no na mimoriadne kvalitný tím majstrovskej Považskej Bystrice to nestačilo.
Góly Svidníka: 27. Vook, 44. Baláž (Ondria), 45. Baláž (Ondria).
Zostava Svidníka: J. Balogáč (14. Trnka) - Janík, Marciňák, Lukáč, Stanislav,
Sedlák, Parnica, Gulik, Zbuňák, Vook, M. Balogáč, Baláž, Ondria, Mikláš,
Zahuranec. Tréner: Rastislav Holečko.
(ps)

Striebro pre staršie žiačky ŠK Komenského z turnaja v Poprade
V uplynulú sobotu sa staršie žiačky ŠK Komenského Svidník predstavili na
turnaji v Poprade. Na tomto športovom podujatí sa predstavilo 6 družstiev,
ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Dievčatá zo Svidníka sa v skupine
stretli s celkom Revúcej a s družstvom Stropkova A. V druhej skupine sa stretli
družstvá Stropkova B, Spišskej Novej Vsi a Popradu.
Po dlhej dobe sme sa zúčastnili nejakého turnaja a preto sa dievčatá na
turnaj veľmi tešili. Prípravu sme začali v auguste a už od začiatku sme sa
zamerali na zmenu herného systému. Pre náš veľmi mladý káder je to dosť
zložité, ale dievčatá sú zodpovedné, tréningová morálka je vysoká a preto
náš výkonnostný progres by sa mal v dohľadnej dobe ukázať.
A bolo to vidieť už aj v Poprade, pretože v Poprad aréne sme od zápasu k
zápasu predvádzali lepšie výkony. Napokon sme sa prebojovali až do finále,
v ktorom sme podľahli družstvu Stropkova A 2:1.
Finále malo dobrú úroveň a na úvod sezóny predviedli obe družstvá pekný
volejbal. V prvom sete sme boli lepším družstvom a získali sme ho pre seba.
Celý druhý set sme sa na súpera doťahovali v koncovke sme viedli 21:20, ale
po zbytočných chybách sme koncovku nezvládli. V skrátenom treťom sete,
sme už súperovi nestačili.
Výsledky: ŠK Komenského - Revúca 2:0 (14,15), ŠK Komenského - Stropkov A 0:2 (-18,-16), semifinále: ŠK Komenského - Poprad
2:0 (21, 14),
finále: ŠK Komenského - Stropkov A 1:2 (21, -22, -6).
Poradie: 1. Stropkov A, 2. ŠK Komenského Svidník, 3. Poprad, 4. Spišská
Nová Ves, 5. Revúca, 6. Stropkov B. Zostava ŠK Komenského Svidník: A.
Gulová, E. Keselicová, T. Rodáková, S. Benková, S. Vooková, S. Vančišinová,
K. Siváková, T. Bilá, S. Savčáková, M. Šimcová, O. Petraníková, J. Bodáková,
liberá T. Paligová a A. Sadivová. Tréner R. Franko.

Poďakovanie za podporu v hľadisku a pomoc pri doprave patrí rodine Gulovej,
pani Rodákovej a pánovi Paligovi.
(rf)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
Od 28. septembra do 4. októbra 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu
463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
3. a 4. októbra: MUDr. M. Štefanovičová - Akad. Pavlova 323 v Stropkove.
Kontakt: 054/749 12 28.
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
Utorok 29. september: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Boris
s rod., 18.00 hod.: † Anna,
Streda 30. september: 6.30 hod.: * Rastislav, 18.00 hod.: † Michal Peľak,
večiereň sviatku,
Štvrtok 1. október: presv. Bohorodička ochrankyňa - pokrov, myrovanie 6.30
hod.: * za farnosť csl. sv. lit., 12.00 hod.: * Helena (odpustenie hriechov), tichá
adorácia, 17.15 hod.: ruženec za závislých - komunita cenacolo, 18.00 hod.:
* Ivan, myrovanie - moleben k Bohorodičke,
Prvý piatok 2. október: 6.30 hod.: * Anna s rod., 18.00 hod.: * arcibratstvo
ruženca eucharistická pobožnosť,
Fatimská sobota 3. október: 7.00 hod.: ruženec a moleben k Bohorodičke,
8.00 hod.: † Vladimír Mitaľ, Pavel Michalič (panychída za všetkých),
18. nedeľa po päťdesiatnici, HLAS 1., 4. október: zbierka na dobročinné diela
svätého otca, 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Juraj a viera (poďakovanie), 10.30 hod.: * za farnosť, 18.00 hod.: * Ľubica.

Gréckokatolícky chrám Svidník - Záhradná
28. septembra: - Pondelok - 17:00 + Milan, 29. septembra: Utorok - 17:00 +
Michal, Mária, Eliáš, Mária, 30. septembra: Streda - 07:00 + Jozef, 1.10.2020
- Štvrtok - 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rod., 2. októbra:
Piatok - 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv.
ruženca, 3. októbra: Sobota - 07:00 + Helena Harvilová, 4. októbra: Nedeľa
- 09:00 Za farnosť

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia
Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č.
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00
a nedeľu 9.30 hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť akým
spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe. Môžete si
pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je možné si on-line čítať Bibliu a
nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny aj iných životných situácií. Sú tam
tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho prostredia a ktorí
našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko kvalifikovaní odborníci a vedci,
iní boli predtým závislí od drog alebo boli vo väzení, ale zmenili svoj život.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie údaje
získate na tel. čísle 0918 178 485.

od 28. septembra 2020
FIELDINGOVÁ, Joy: Na zlých miestach.
Bratislava, Ikar 2020. 378 s.
Mladá žena Paige, jej sesternica a odveká rivalka Heather, najlepšia priateľka Chloe s mama
Joan si stiahnu mobilnú aplikáciu zoznamovacej
stránky, vytvoria si profil a dúfajú, že sa preklikajú k láske a šťastiu. Každú k tomu privedie
iná forma zúfalstva - rozvod, nuda, partnerská
nevera či smrť milovaného manžela. Jedna z
nich si však nevedomky dohodne rande so zabijakom a rozbehnú sa preteky so smrťou. Muž s
prezývkou Ten pravý ihneď v profile dobre vie, že
dokonalým zovňajškom, podmanivým úsmevom
a šarmantným vtipkovaním zvyčajne ľahko umlčí
akékoľvek prípadné pochybnosti neznámych
žien, ktoré s nim bez obáv odídu domov. Za
zatvorenými dverami prenajatého bytu už na ne
čaká večera s vínom pri sviečkach... a na záver
bolesť a pomalá mučivá smrť.

RADAČOVSKÝ, Mário
Mário Radačovský je slovenský tanečník a choreograf. Narodil sa 29. septembra 1971 v Partizánskom. Absolvoval Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v
Bratislave, po absolvovaní získal angažmán v Balete SND. V roku 1990 vyhral
Československú baletnú súťaž v kategórii A. Onedlho sa v SND stal sólistom.
Účinkoval v baletoch ako Rómeo a Júlia, Carmen, Giselle a Dáma s kaméliami.
V roku 1999 sa stal prvým sólistom Les Grands Ballets v Montreale. Stvárnil
tu hlavné postavy baletov Giselle, Luskáčik, Labutie jazero, Poľná omša či
Piková dáma. Začal tu aj prvýkrát choreograficky tvoriť, jeho prvým dielom bola
miniatúra The Letter. V ten istý rok vytvoril aj Inspiration a v roku 2004 Train
Station. Mário Radačovský pôsobil na pozícii riaditeľa Baletu Slovenského
národného divadla od roku 2006 do mája 2010. Vo veku 27 rokov prekonal
onkologické ochorenie. V roku 2008 založil v Bratislave tradíciu benefičných
predstavení svetových baletných hviezd Balet Gala.

WIESEL, Elie (30.9.1928 - 2.7.2016)
Americký prozaik, esejista, dramatik, filozof, humanista, politický aktivista,
náboženský mysliteľ a nositeľ Nobelovej ceny za mier. Wiesel mal americké
občianstvo, ale pochádzal z rodiny ortodoxných rumunských židov. V mladosti
bol väzňom nacistických koncentračných táborov Auschwitz a Buchenwald. Po
druhej svetovej vojne žil vo Francúzsku, kde študoval na Sorbonne a potom
pracoval ako novinár. Neskôr žil v USA, kde prednášal humanitné vedy na
univerzite v Bostone. V roku 1958 vydal svoju prvú knihu Noc, v ktorej opisuje
svoje zážitky a skúsenosti z koncentračných táborov. Celkom napísal cez
štyridsať románov, zbierok poviedok a esejí.

- Čo vás viedlo k tomu,
aby ste
ukradli to auto?
- Viete, pán sudca, tri dni stálo
v blízkosti cintorína, tak som
si myslel, že majiteľ zomrel.
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
NARUŠENÝ
PIATOK 2. OKTÓBRA O 19. HODINE
MÔŽE SA TO STAŤ AJ VÁM
Držiteľ Oscara Russell Crowe hrá v
tomto thrilleri psychopata, akého určite
stretol každý z nás - frustrovaného
človeka, z ktorého sa za volantom na
preplnených cestách stane nepríčetné
monštrum. Rachel (Caren Pistorius) sa
ponáhľa do práce a na semafore zatrúbi
na auto, ktoré ju zdržuje. Netuší, že
náhodou tým spustí reťazovú reakciu
a stane sa objektom záujmu neznámeho muža, ktorý sa rozhodne udeliť
jej životnú lekciu. Začína sa smrteľne
nebezpečná hra na mačku a myš, ktorá
je dôkazom, že nikdy neviete, kto sedí
v aute vedľa vás...
Dĺžka: 90 min, rok výroby: 2020,
USA, triler, slovenské titulky,
vstupné: 5 eur
***

BÁBOVKY
NEDEĽA 4. OKTÓBRA O 20. HODINE

Film Bábovky nakrútený podľa knižného bestselleru spisovateľky Radky
Třeštíkovej rozpráva o tom, že všetci sme navzájom prepojení a vďaka tomu
aj malé veci dokážu niekedy pohnúť svetom.
Hrajú: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Denisa Biskupová, Rostislav Novák ml.,

Kino Dukla / Pozvánka

20

Jiří Langmajer, Oskar Hes, Brigita
Cmuntová, Kristýna Podzimková,
Karel Freund, Oliver Vyskočil •
Réžia: Rudolf Havlík • Scenár:
Radka Třeštíková, Rudolf Havlík •
Kamera: Václav Tlapák • Hudba:
Ondřej Konvička
Príbehy hrdinov filmu Bábovky
nám ukážu, že niektoré stretnutia
môžu navždy zmeniť život. Všetci
sme totiž prepojení. Vzťahmi,
prácou, náhodami, nenávisťou či
láskou. Sme súčasťou komplikovanej siete, utkanej z emócií, medzi
ktorými nechýba humor, irónia, bolesť, napätie a pochopiteľne láska a
vášeň. Bábovky popisujú súčasné
partnerské a rodinné vzťahy, ukazujú zábavné a trefné situácie z
každodenného života, ktoré pozná
a prežíva každý z nás.
V hlavných postavách príbehu sa
predstavia Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík,
Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer,
ktorých doplnia aj predstavitelia nastupujúcej hereckej generácie Denisa
Biskupová, Kristýna Podzimková
a Brigita Cmuntová. Pod scenár k
filmu sa podpísala autorka knihy
Radka Třeštíková a režisér filmu
Rudolf Havlík. Je to už ich druhá
úspešná spolupráca, podľa ich
prvého spoločného scenára
natočil režisér Havlík výbornú
komédiu Po čom muži túžia. O
filme Bábovky prezradil: „Podarilo
sa nám nakrútiť skvelý veľký český
film. Hneď od začiatku sme venovali
pozornosť každému detailu. Bábovky
spájajú príbehy žien, ktoré sa snažia
urobiť veľké životné rozhodnutie, ale
do ich precíznych plánov nečakane
zasiahne osud. Z jednotlivých malých
príbehov sa nakoniec poskladá jeden
veľký.
Producent filmu Petr Erben (Teória
tigra, Teroristka) jeho slova doplnil:
„Film sa primárne snaží osloviť hlavne
ženské publikum, rovnako ako kniha.
Sú v ňom však aj silné mužské postavy,
ktoré svoje ženské polovičky vynikajúco dopĺňajú. Veríme, že film priláka
do kín aj mužských divákov." A Radka
Třeštíková sa pripája: „Myslím si, že
Bábovky sú pre každého, sú predsa
o živote. Diváci sa môžu tešiť predovšetkým na emócie. Od smiechu až po
plač. Presne tak s emóciami pracujem
aj vo svojich knihách a verím, že sa
to Rudolfovi podarilo preniesť aj na
filmové plátno."
Rok výroby: 2020, Česká
republika, romantický,
komédia, 97 minút, vstupné: 5 eur
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