inzercia
inzercia

13. október 2020
UTOROK

42/20

AZYLOVÝ
DOM
VYVOLAL
OSTRÚ DEBATU
inzercia

PRIŠIEL
IGOR MATOVIČ
I BORIS KOLLÁR

76. VÝROČIE KDO
BEZ OFICIÁLNYCH OSLÁV
inzercia

Podduklianske novinky

13. október 2020

Spravodajstvo / Inzercia

2

Vedeli či nevedeli mestskí poslanci, o čom rokujú a za čo hlasujú?
Najprv akoby sa to báli otvorene povedať, a potom sa handrkovali či a kto o tom vôbec vedel a kto nevedel. Polemiky o tom,
či svidnícki mestskí poslanci vedia, čo schvaľujú, nemali konca.
Faktom ale je, že mesto vypracovalo, predložilo poslancom a tí
to schválili. No a zrazu zmena. Primátorka nepodpísala uznesenie, skupina poslancov požiadala o zrušenie schváleného, a tak
primátorka zvolala neplánované zasadnutie.

inzercia

funkčnosť územia a svoj investičný zámer. Podpísaním predmetného
uznesenia primátorkou mesta, nedokáže mesto Svidník účinným spôsobom regulovať urbanizmus a funkčnosť svojho územia v prospech
občanov mesta Svidník a jeho aktívneho rozvoja.“
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová vysvetlila, že primátorka
Marcela Ivančová nepodpísala predmetné uznesenie z dôvodu, že spoločnosť Metalimpex, s.r.o. nedostatočným spôsobom vysvetlila zámer zmeniť
funkčnosť územia a svoj investičný zámer.
Primátorka zvolala neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku na svojom septembrovom zasadnutí Svidníku na stredu 7. októbra so začiatkom o 13. hodine v Dome kultúry a
schválilo Zmeny a doplnky Územného plánu mesta (ÚPN) mesta Svidník č. jedným z bodov programu bolo: Zrušenie uznesenia č. 209/2020 zo dňa
10. Predložil ich prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav Novák, 16.9.2020 k bodu: Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svidník
pričom materiál spracoval on spolu s Viliamom Staurovským, referentom č. 10. Žiadosť bola podpísaná poslancami, ktorí sa v septembri zdržali hlainvestičnej výstavby Mestského úradu vo Svidníku.
sovania: Peter Breznočšák, Ján Hirčko, Michal Goriščák, Vladimír Kaliňák
Ide o štyri zmeny, označené ako A, B, C, D, pričom „problematická“ má a pridali sa k nim aj dvaja poslanci, ktorí v septembri hlasovali ZA - Michal
byť jedna z nich. Napokon aj Mestská rada vo svojom stanovisku odporúča Iľkanin a Vladimír Žak.
Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku prerokovať a schváliť materiál Návrh
***
zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svidník č. 10 s tým, že body C) a
O ČO VLASTNE IDE?
D) sa majú doplniť o občiansku vybavenosť a v bode E) doplniť odôvodnenie
O čo vlastne ide? Záujem o kúpu pozemku, ktorý dnes vlastní spoločnosť
navrhovanej zmeny. Žiaden bod E však materiál, predložený poslancom, neob- Metalimpex má združenie, ktoré vo Svidníku na „nižnom“ Svidníku prevádzkuje
sahuje... V bode D Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku súhlasilo s obstaraním Dom sv. Jozefa. V tomto dome sú v podnájme a majú záujem o presťahovanie
zmeny č. 10 Územného plánu mesta Svidník za účelom zmeny funkčného sa do nových priestorov na okraj mesta a teda do priestorov, ktoré si chcú
vybudovať na spomínanom pozemku
pri spoločnosti Metalimpex smerom na
Jedľovku. Ide o firmu, ktorý vykupuje
druhotné suroviny a pozemok chcela
preto v Územnom pláne preklasifikovať. Dom sv. Jozefa, ktorý poskytuje
ubytovanie ľuďom bez domova, by
tak odišiel zo sídliska s individuálnou
bytovou výstavbou na okraj mesta,
teda tak, ako je vo väčšine miest
bežné. Ich snahou je chovať domáce
zvieratá a pestovať poľnohospodárske
produkty, aby tak mohli ušetriť na prevádzke samotného zariadenia. Vyzerá
to však tak, že takáto snaha narazila
na odpor...
Zaujímavé preto bolo sledovať, aké
vysvetlenia k tejto téme zazneli na
minulotýždňovom zasadnutí mestského parlamentu, ale i to, ako sa
k tomu postavili napríklad poslanci,
Záujem o kúpu tohto pozemku, ktorý dnes vlastní spoločnosť Metalimpex má združenie, ktoré vo Svidníku
na „nižnom“ Svidníku prevádzkuje Dom sv. Jozefa. V dome na „nižnom“ Svidníku sú v podnájme a majú ktorí v septembri hlasovali za zmenu
územného plánu.
záujem o presťahovanie sa do nových priestorov na okraj mesta
Dnes totiž počuť z viacerých strán, že
vyvstali nové informácie, ktoré v tom
využitia plochy v lokalite na smerom na Jedľovku (prevádzka spoločnosti čase nevedeli. Evidentné však je, že boli aj takí poslanci, ktorí veľmi dobre
Metalimpex, s.r.o.) z plochy výrobného územia a dopravy na plochu verejnej vedeli, o čo pri tejto zmene Územného plánu ide..., keďže hlasovali za, proti
občianskej vybavenosti.
alebo sa hlasovania zdržali a napokon teraz časť z nich požiadala o zrušenie
Miroslav Novák a Viliam Staurovský v dôvodovej správe uviedli, že žiadosti, schváleného uznesenia.
ktoré boli spracované do návrhov jednotlivých uznesení navrhujú mestskému
(ps)
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.
Tak sa aj stalo, svidnícky mestský parlament zmeny a doplnky Územného
plánu schválil, no pomerne zaujímavé bolo hlasovanie práve pri bode D, týkajúcom sa spoločnosti Metalimpex, s.r.o. ZA hlasovali poslanci Kamil Beňko,
Michal Iľkanin, Adrián Labun, Pavel Olejár, Peter Pilip, Katarína Siváková,
Ján Vook a Vladimír Žak. PROTI boli poslanci Matúš Majda a Jozef Poperník
a ZDRŽALI SA Peter Breznoščák, Michal Goriščák, Ján Hirčko a Vladimír
Kaliňák. Na zasadnutí nebol prítomný Martin Ždiňak.
***
PRIMÁTORKA VYUŽILA SISTAČNÉ PRÁVO
Na prekvapenie niektorých však primátorka Svidníka Marcela Ivančová toto
uznesenie, ktoré predložili zamestnanci Mestského úradu Miroslav Novák a
Viliam Staurovský a ktoré poslanecký zbor schválil, nepodpísala.
Pri zverejnenom uznesení na webovej stránke mesta je k tomu napísané:
„Primátorka mesta Svidník Mgr. Marcela Ivančová využíva svoje sistačné
právo nepodpísať uznesenie č. 209/2020 z dôvodu zjavnej nevýhodnosti
pre mesto Svidník. Vyvolávateľ zmeny územného plánu spoločnosť
Metalimpex, s.r.o. nedostatočným spôsobom vysvetlila zámer zmeniť
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Marek Fek z Domu sv. Jozefa:
„Našim klientom by bolo lepšie na okraji mesta“
Zástupca Domu sv. Jozefa vo Svidníku Marek Fek poslancov
informoval, že v tomto zariadení je 20 klientov a v novozriadenej
nocľahárni 4 klienti. Zdôraznil, že taká je aj celková kapacita.
Marek Fek: „Chceme mať väčší pozemok na pestovanie
ovocia či zeleniny, ako aj na chov zvierat“
„Chceme „Chceme sa presťahovať a mať väčší pozemok na pestovanie
ovocia či zeleniny, ako aj na chov zvierat, aby sme si boli podľa možností čo najviac sebestační,“ zdôraznil Marek Fek a postupne vysvetľoval
ďalšie otázky. Napokon zdôraznil, že aj z hľadiska dnešnej situácie súvisiacej
s pandémiou koronavírusu je dobré mať takýchto ľudí na periférii než medzi
domami. „Na mysli mám hygienické normy a podobne, oni potrebujú
byť separovaní.“
Marek Fek zdôraznil, že ich zariadenie pôsobí vo Svidníku už 23 rokov a farár
Peter Gombita ho nezaložil z rozmaru, ale z potreby. „Z ľudí, o ktorých sa
staráme a ktorým pomáhame, plynú aj isté hygienické ohrozenia. Nikto
za nich nedá ruku do ohňa, nikto im nepomôže, len tá organizácia, ktorá
to robí zadarmo.
Sú medzi nimi aj deti, ktorí vyšli z detského domova a jednoducho
nemajú kam ísť. A ak aj poniektorí zo Svidníka odídu, vrátia sa, lebo
nemajú kde byť. Oni tu jednoducho vyrastali v tom detskom domove,
tu sú doma a niekto im pomôcť musí, aby neskončili na ulici. Podobne
rôzne rodiny, matky s deťmi, ktoré sa z rôznych príčin ocitnú na ulici.
My im podávame pomocnú ruku a dávame im strechu nad hlavou,“
hodnotil Marek Fek, ktorého sa poslankyňa Katarína Siváková pýtala otázky,
ktoré podľa nej nadniesli aj niektorí poslaneckí kolegovia a ktoré zbytočne
kolujú vo verejnosti ako nezodpovedané a pôsobia dezinformačne. „Viete
nám povedať, či sa určite odsťahujete? Povedzte napríklad, čo všetko
vaši klienti robia, či skutočne sú namieste obavy z toho, že by kradli?
A pokiaľ ide o ten detský domov, áno, títo ľudia sa vlastne Svidníčanmi
stali kedysi dávno rozhodnutím štátu o zriadení detského domova, a tak
k nim treba pristupovať,“ upozornila poslankyňa a Marek Fek odpovedal, že
ich zariadenie je pod kamerami. „Ľudia si našich klientov chvália, pracujú
napríklad v upratovacej firme a sú s nimi spokojní.“
Na otázky Vladimíra Žaka o záruke, že to nebude tretí azylový dom, Marek
Fek odpovedal: „V súčasných priestoroch sme v podnájme, majiteľom je
Rímskokatolícka cirkev. Ak my odídeme, neviem, čo tam majiteľ urobí,
ale dostal som informáciu, že tam bude internát Strednej zdravotníckej
školy. Neviem, možno to cirkev predá,“ povedal Marek Fek a privodil si
ďalšie otázky od poslancov. „Prípadným presťahovaním sa zvýši kapacita?
Viete nám to povedať? Môžete nám garantovať, že sa to nezväčší?“ položil
Marek Fek zdôraznil, že ich zariadenie
pôsobí vo Svidníku už 23 rokov

hneď tri otázky Ján Hirčko. „Keby ste dávali
pozor, pán poslanec, vedeli by ste, že som
povedal toto: 24 ľudí odchádza a 24 ľudí
bude v nových priestoroch. Všetko ostatné sú hypotetické otázky. Ja vám neviem
garantovať, aké budú potreby. Chcem ale
povedať, že máme veľký prínos pre mesto,
no nebránim sa tomu, aby sme ešte bližšie spolupracovali s mestom,“ zdôraznil
zástupca Domu sv. Jozefa Marek Fek.
Následne celú tému zhrnula primátorka
Marcela Ivančová a vy si jej slová môžete
prečítať v samostatnom príspevku. Pred
svojimi vyjadreniami už primátorka neudelila
slovo poslancom Petrovi Pilipovi a Kamilovi
Beňkovi. Preto, lebo už ukončila rozpravu...
(ps)
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Jedni hovoria o mylných informáciách, druhí o tom,
že nevyšli počty - čo bude s Domom sv. Jozefa?
Vysvetlenie poslancom na pracovnom rokovaní deň pred zasadnutí zastupiteľstva podal konateľ spoločnosti Metalimpex Ján
Ivančo, ale aj zástupca Domu sv. Jozefa Marek Fek. Na diskusiu
s nimi sa svidnícki mestskí poslanci odvolávali aj na samotnom
zasadnutí v stredu minulý týždeň.
MICHAL IĽKANIN O MYLNÝCH DOMNIENKACH
Zišli sa všetci pätnásti poslanci a žiadosť o zvolanie neplánovaného zasadnutia s návrhom na zrušenie predmetného uznesenia odôvodnil Michal Iľkanin,
teda jeden z dvojice poslancov, ktorí od 16. septembra zmenili svoj postoj.
„Mylne som sa domnieval, že sa tam bude realizovať individuálna bytová
výstavba. To, čo sa tam plánuje, si však vyžaduje širšiu diskusiu, ktorá
už aj prebehla včera na pracovnom stretnutí,“ zdôraznil Michal Iľkanin,
ktorý tak navrhoval v septembri schválené uznesenie zrušiť.

Poslanec Michal Iľkanin odôvodňoval mýlne hlasovanie
***
PAVEL OLEJÁR: „LEN VÁM NEVYŠLI POČTY“
„Dá sa zrušiť niečo, čo nie je platné?“ pýtal sa poslanec Pavel Olejár a
dôvodil, že primátorka pozastavila výkon uznesenia. „Stačí počkať tri mesiace, či ho MsZ neprelomí dvojtretinovou väčšinou a ak nie, stráca platnosť. Inak, Mestská rada to odporúčala schváliť, komisia to odporúčala
schváliť a Mestské zastupiteľstvo to schválilo. Príde mi to divné, že mesto
predloží uznesenie, kde je odporúčanie schváliť, poslanci vyjadria svoj
názor, primátorka využila právo, na čo má nárok. My ho teraz nemáme
rušiť, ale máme ho potvrdiť a ak nie, stratí platnosť.
Zastávam názor, že pán Ivančo sa správal zodpovedne a seriózne,
povedal, čo tam chce robiť, vy ste vedeli, čo tam chce robiť, len vám
nevyšli počty. Budem rád, keď sa podobná diskusia ako včera, vyvinie
aj dnes, aby sme našli riešenie,“ vyhlásil Pavel Olejár a pridal sa k nemu
aj poslanec Peter Pilip. „Tiež som toho názoru, že nemôžme zrušiť niečo, čo nie je v platnosti. Buď ho potvrďme alebo vyčkajme tú zákonnú

Poslanec Vladimír Kaliňák hovoril o vážnom
zásahu do verejného záujmu

lehotu. K samotnému projektu chcem povedať, že budem podporovať
podnikateľské subjekty a fandím ľuďom, ktorí chcú niečo urobiť a platia
dane do mestskej kasy, na rozvoj podnikateľských subjektov ja vždy
dám zelenú. Určite väčšina z nás vedela, o čo ide. Zámer nie je len o
presťahovaní azylového domu.
Podľa vás by bolo lepšie, aby začal stavať, postupne zlegalizoval
stavbu a napokon dal zmeniť územný plán? Toto by bolo lepšie? Pán
Ivančo sa správal seriózne, otvorene povedal, o čo ide. Moja otázka
znie na poslancov z prvého volebného obvodu: ako poviete občanom
- voličom, že ľudia z azylového domu sa chcú sťahovať a my im bránime. My ich nevyháňame, oni sami chcú ísť mimo rodinných domov,“
podotkol Peter Pilip.
***
VLADIMÍR KALIŇÁK: „VYŽADUJE
SI TO HLBŠIU A ŠIRŠIU DISKUSIU“
V následnej rozprave vystúpilo viacero poslancov, zaujal napríklad Vladimír
Kaliňák, ktorý oponoval Petrovi Pilipovi. Tvrdil, že nikto nebráni podnikateľom,
aby podnikali a sám si myslí, že Metalimpex robí dobrú podnikateľskú robotu. „Ani na stavebnej komisii sme nevedeli, aký je dôvod predloženia
žiadosti, a to isté sme nevedeli v Mestskej rade. Nevedeli sme, že sa
tam chystá azylový dom,“ tvrdil Vladimír Kaliňák a diskusiu následne otočil
úplne iným smerom.
„Pri téme výstavby Zariadenia pre seniorov veľká diskusia, množstvo
otázok, priam pochybností a pri tomto bode z vašej strany nič. Vyvstáva
mi preto otázka, či to nebol zámer tichúčko to schváliť. Bavíme sa o oblasti, kde prechádza turistický chodník k chatovej oblasti na Jedľovku.
Nemám nič proti Domu sv. Jozefa, ale pri takomto zámere je to vážny
zásah do verejného záujmu mesta. Vyžaduje si to hlbšiu a širšiu diskusiu. Takáto diskusia ako včera, mala prebiehať pred zastupiteľstvom,
ktoré sme mali 16. septembra. Treba to postaviť z hlavy na nohy a ten
proces treba spustiť odznova,“ aj tieto slová vyslovil a adresoval ich hlavne
poslancom, ktorí zmenu Územného plánu schválili, Vladimír Kaliňák. „Vlado, nehnevaj sa, ale veď je známe, že vy ste koaliční poslanci, vy ste
predložili materiál, predkladal ho prednosta Miroslav Novák, stanovisko
Mestskej rady bolo jasné, že to treba schváliť. Vám, jednoducho nevyšli
počty,“ zopakoval Pavel Olejár a narážal na to, že pravdepodobná dohoda
väčšinového klubu zrejme bola taká, že návrh neschvália.
„My keď dostaneme materiály a aj si ich pozorne prečítame, keď komisie
odporučia a pripraví to aparát MsÚ, tak si myslím, že tu niet čo riešiť.
Na konci predsa bolo napísané SCHVÁLIŤ. A napokon, schvaľovali sa
aj rôzne iné zmeny Územného plánu a okolo ničoho nebola debata. U
mňa neobstojí, že v tichosti, veď niekto nám tie podklady dal, tak ako
aj vám,“ dodal Peter Pilip.
***
MICHAL GORIŠČÁK O ZNEMOŽNENÍ CELÉHO PRIESTORU
V ďalšej časti rečnili aj poslanci Ján Hirčko, Michal Goriščák či Adrián
Labun.

Poslanec Ján Vook hovoril o potrebe každého
druhu sociálnej služby
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Jedni hovoria o mylných informáciách, druhí o tom,
že nevyšli počty - čo bude s Domom sv. Jozefa?

Poslanec Matúš Majda spomenul aj otca Petra
Gombitu, ktorý má tiež dodržiavať pravidlá
Ján Hirčko podporil všeobecnú a verejnú diskusiu, viceprimátor Michal Goriščák vyhlásil, že azylový dom v predmetnej lokalite by bol len na obtiaž a
znemožnil by využitie celého širšieho priestoru, no a Adrián Labun povedal, že
„keď ste nemali podklady, tento bod nemal byť zaradený do rokovania
MsZ. A keď je vo verejnom záujme výstavba zariadenia pre seniorov,
toto nie je vo verejnom záujme?“ pýtal sa Adrián Labun. Vladimír Kaliňák
potom opäť otáčal diskusiu smerom k poslancom, ktorí nie sú zaradení do
väčšinového klubu Pre Svidník. „Veľmi vehementne ste diskutovali o tak
potrebných projektoch pre mesto. Pri tak jasných projektoch ste kládli
otázky a spochybňujúce pripomienky. Ja som nevedel, čo tam má byť,
preto som sa zdržal. Prečo ste pri tomto projekte nediskutovali, nepripomienkovali, len v tichosti odhlasovali a išli ďalej?“
Pavel Olejár mu okamžite odpovedal: „Poslanci vyjadrili svoj názor a
pani primátorka využila svoje právo. A pokiaľ ide o ľadovú plochu či
zariadenie pre seniorov - všetko to boli z našej strany úplne legitímne
otázky,“ zdôraznil poslanec Pavel Olejár a opäť Vladimírovi Kaliňákovi zopakoval, čo si o ich snahe zrušiť schválené myslí. „Vám jednoducho nevyšli
počty, to je celé.“
***
JÁN VOOK: „PÁN FARÁR GOMBITA
TU ODCHOVAL PONIEKTORÝCH Z VÁS“
Poslanci Vladimír Žak a Ján Hirčko potom takisto zdôrazňovali, že podporujú
podnikateľské subjekty, ale zároveň ich úlohou je aj hájiť záujmy občanov.
„Vlado, máš pocit, že tu poniektorí šúchame nohami? Ja nie. Každý druh
sociálnej služby v meste je potrebný. Pán farár Gombita tu odchoval
poniektorých z vás samotných i vaše deti a vy sa idete stavať do situácie, akoby tam neviem čo išiel robiť. Prečo ste nepodporili osvetlenie
chodníka na Jedľovku? Keď je to taký turistický chodník. Keď poznáme
prácu p. Feka a prácu p. Gombitu, je tam záujem o ľudí, ktorí nemajú kam
ísť. Tak nič nie je na tom zlé, aby do toho išli,“ tvrdil Ján Vook a na neustále
napádanie hlavne od Vladimíra Kaliňáka zareagoval aj Peter Pilip. „Podľa
vás má Ján Ivančo načierno urobiť stavbu, a potom mu to zlegalizujete,
lebo máte väčšinu hlasov? A napokon ešte mu aj zmeníte územný plán,
tak ako nedávno v inom prípade? Nemôžu sa robiť výnimky, potom to
takto dopadne. Treba sa správať rovnako ku všetkým.“
Vladimír Kaliňák opäť podotkol, že žiadna diskusia nebola k tejto téme na
zastupiteľstve, keď mala byť a Pavel Olejár mu opäť zopakoval svoje tvrdenie:
„Nehlasovali ste za to preto, lebo ste vedeli, čo tam bude, nie preto, že
ste nevedeli.“
Viacerí diskutujúci potom podotkli, že sa tešia rozvinutej diskusii a vyjadrovali
sa aj k tomu, čo je lepšie pre ľudí bez domova. Sporili sa, či medzi rodinnými
domami či na okraji mesta. Poslanec Michal Iľkanin poznamenal, že akoby
„nám chýbal konštruktívny dialóg aj mimo kamier a zdá sa mi, že človek
tu hovorí len preto, lebo ho berú kamery.“
***
KATARÍNA SIVÁKOVÁ: „ZBYTOČNE SA V MESTE
ŠÍRIA DEZINFORMÁCIE“
Zodpovedne sa rozhodnúť. Toto za svoju prioritu v poslaneckej práci považuje
poslankyňa Katarína Siváková, ktorá vyhlásila, že si preto zisťovala všetky

bližšie informácie, a preto hlasovala za. „Na verejnosť sa však dostali rôzne
informácie, že tam má byť Azylový dom, ľudia zo záhradkárskej oblasti
sa vraj boja o krádeže a o svoju úrodu. Hovorím otvorene a preto som
si zisťovala bližšie informácie, ktoré som postupne získala. Všetci sme
včera chválili charitatívny podtón a myšlienku. Treba však povedať,
že pozemok nepatrí mestu, mesto tam domy nepostaví. Patrí pánovi
Ivančovi. Môže tam byť napríklad sklad pneumatík.
Veľmi som rada, že nám včera pán Fek na pracovnom stretnutí ozrejmil,
o čo im ide. Zbytočne sa totiž v meste šírili rôzne dezinformácie, ktoré
niekto vypustil. Nie je pravda, že ostane na nižnom Svidníku Azylový
dom a bude aj nový. Chcú si viac dopestovať a dochovať, preto chcú
väčší pozemok. Často sa skloňuje, že pomáhame ľuďom z iných miest.
Nie je to pravda. Sú to Svidníčania. Mnohí o mne vedia, že mám blízko
k charite. Keď sa mal zriadiť Dom sv. Faustíny, takisto bolo rušno. Ľudia sa tiež báli, no nie je tam najmenší problém. Nebudem veľa rečniť,
nebudem obhajkyňou celého projektu.
Včera som požiadala p. Feka, aby prišiel na dnešné zasadnutie. Je
tu, tak nech sa páči, pýtajte sa a dostanete informácie z prvej ruky. Ide
totiž o zariadenie, ktoré v meste pôsobí 23 rokov a za tu dobu pomohlo
350 ľuďom. A robia aj prácu za mesto,“ nabádala kolegov poslankyňa
Katarína Siváková a Adrián Labun ešte ponúkol jeden postreh. „Riešime
veci súkromného investora. Mesto nie je prevádzkovateľom azylového
domu. Mesto neprispieva na jeho prevádzku, na jeho chod. Preto som
prekvapený, že nad tým váhame.“
Pred vystúpením Mareka Feka sa pridal aj poslanec Matúš Majda. „Každý má
trošku tej svojej pravdy, ja som si však po zvolení za poslanca povedal,
že budem ku každému pristupovať s rovnakými pravidlami alebo aspoň
sa k nim približovať. Pán podnikateľ má zámer a chce ho prezentovať.
Mali sme tu podnikateľa, ktorý nám trikrát prezentoval svoj zámer. A
napokon s otcom Petrom Gombitom som omnoho väčší kamarát, ako
všetci ostatní a tiež mu poviem, že má dodržiavať pravidlá.“
***
AKO DOPADLO HLASOVANIE?
Po tom, čo k vystúpeniu poslankyňa Katarína Siváková vyzvala aj Mareka
Feka ako zástupcu Domu sv. Jozefa, poslanci hlasovali. Michal Iľkanin predložil
návrh na zrušenie predmetného uznesenia zo septembrového zasadnutia.
ZA hlasovalo osem poslancov - Peter Breznoščák, Michal Goriščák, Ján
Hirčko, Michal Iľkanin, Vladimír Kaliňák, Matúš Majda, Jozef Poperník a
Vladimír Žak, PROTI hlasoval Martin Ždiňak a ostatní poslanci - Kamil
Beňko, Adrián Labun, Katarína Siváková, Ján Vook, Pavel Olejár a Peter
Pilip - nehlasovali.
Osem poslancov tak nateraz snahu o presťahovanie azylového Domu sv. Jozefa z nižného Svidníka na okraj mesta smerom na Jedľovku stoplo. Vyjadrenia
Mareka Feka prinášame v samostatnom príspevku a rovnako v samostatnom
príspevku prinášame aj vyjadrenie primátorky Marcely Ivančovej.
(ps)

Poslankyňa Katarína Siváková požiadala pána Feka o vystúpenie a
ozrejmenie informácií. Poslanci mu napokon udelili slovo...
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Primátorka Marcela Ivančová: „V auguste som
sa dozvedela, že tam chcú vybudovať azylový dom“
„Poskytli sme vám všetky oficiálne informácie, ktoré sme mali
k dispozícii. Myslím si, že 100 percent z vás vedelo, čo tam bude.
Je to vaše výsostné právo, páni poslanci, rozhodovať o zmene
územného plánu,“ vyhlásila primátorka Marcela Ivančová, keď
sa snažila celú tému zhrnúť.
„Ešte raz zdôrazňujem túto vetu: Mesto ako predkladateľ poskytlo
všetky oficiálne informácie. Samozrejme, že oficiálne, pretože my s
neoficiálnymi pracovať nemôžeme,“ podotkla primátorka a zhrnula celý
proces od podania žiadosti o zmenu Územného plánu. „Bolo v nej veľmi
vágne a veľmi naširoko rozpísané, čo vlastne vyvolávateľ tejto zmeny,
teda firma Metalimpex, v danom území chce. Do poslednej chvíle sme
čakali, že firma nám podá férovú informáciu. Aj po rokovaní Mestskej
rady sme žiadali o špecifikáciu zmeny.
Prišla nám odpoveď, ktorú sme vám prečítali. Do poslednej chvíle sme
dávali šancu, aby sa vyjadrili. Ja nepopieram, že hneď v auguste, keď
som sa dozvedela informáciu, že sa tam chystajú vybudovať azylový
dom, stretla som sa aj s pánom Fekom a aj s pánom Ivančom a upozornila
som ich na to, že akokoľvek dobrý zámer to môže byť, môže stroskotať
na tom, že občania, poslanci, verejnosť nebudú dostatočne informovaní,“
vyhlásila primátorka a treba poznamenať, ako to teda vlastne s vedomosťou
o tom, čo sa má v danej lokalite stavať, bolo...
Primátorka priznala, že už v auguste vedela, o čo ide, no napriek tomu, že o
tom hovorila s tými najpovolanejšími, teda Marekom Fekom a Jánom Ivančom,
nepovažuje ich za oficiálne informácie...
Primátorka pred poslancami zopakovala, že im dala všetky oficiálne informácie a ten férový prístup, o ktorom hovoril poslanec Peter Pilip, keď hodnotil
postup podnikateľa Jána Ivanča, podľa primátorky prišiel až po nepodpísaní
uznesenia. Marcela Ivančová podobne ako napríklad poslanec Vladimír
Kaliňák povedala, že diskusiu čakala už v septembri, no zdôraznila, že „dupľovane si vážim túto debatu.“

Primátorka hovorí o vrátení sa na začiatok procesu
Podľa nej je to teraz celé o tom, aby sa všetko vrátilo na začiatok procesu.
„Som presvedčená, že mesto má konať tak, aby sa chránil verejný záujem
pred individuálnymi záujmami jednotlivcov.
Myslím si, že nepodpísaním uznesenia som dokázala, že takýto individuálny záujem presadzovať nebudem. Keď sa debata vráti na začiatok,
keď možno aj nejaká vizualizácia bude, veď bežne s nimi pracujeme, tak
možno aj k tomu sa postavíme takto.
Keď uvidíme presne, čo tam bude, aké to bude veľké, ako to bude vyzerať, akú to bude mať kapacitu, zistíme, že je to dobrý zámer, potom so
slobodnou vôľou a so všetkými informáciami po debate s verejnosťou je
to vaše výsostné právo páni poslanci, rozhodovať o zmene Územného
plánu mesta,“ uzavrela svoje vystúpenie k predmetnej téme primátorka Marcela Ivančová.
(ps)

Škody po vytopení najväčšej svidníckej školy stále nevyčíslili
Škody po vytopení v Základnej škole na Komenského ulici
vo Svidníku stále nemajú vyčíslené. Informovala nás o tom PR
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
Pripomeňme, že školu vytopilo počas víkendu od 25. do 27. septembra, pričom v škole na to prišli až v pondelok 28. septembra ráno. „Radi a ochotne
informujeme médiá i verejnosť o situácii na predmetnej škole, ale sumy
ešte nie sú ani zriaďovateľovi, ani manažmentu školy známe. Situácia

Znalec z poisťovne si obzrel stavebné škody

na škole je stabilizovaná, vyučovanie prebieha klasickou formou v
priestoroch školy i poskytnutých zriaďovateľom. V prvom rade bolo
potrebné spustiť elektrinu na škole, teda zabezpečiť vysušenie stien a
upratať škody, čo sa podarilo v prvých dňoch po udalosti,“ informovala
Kristína Tchirová s tým, že táto fáza bola najnáročnejšia. „Chceme sa preto
poďakovať personálu školy, zapojeným organizáciám, rodičovi a mestskému podnikateľovi v jednom za okamžitú fyzickú i technickú pomoc a
aj spoločnosti Kaufland za prejavený záujem s hmotnou pomocou.“
Škola je, samozrejme, poistená, no poistná
udalosť je stále v riešení. „O nákladoch na
odstránenie škôd je teda predbežné hovoriť.
Denne sme v kontakte s riaditeľkou školy a
oceňujeme jej vysoko profesionálny manažérsky prístup.
Znalec z poisťovne si obzrel stavebné škody, zdokumentoval ich a požiadal školu o
podrobný súpis škôd na majetku. Škody na
nábytku a technike sa v týchto dňoch veľmi
podrobne spisujú. Ide o spisovanie všetkých
kusov nábytku, ich súpisných čísel, formy
poškodenia a atď. Na odporúčanie znalca
sa zatiaľ dotknuté triedy, chodby, kabinety a
ďalšie priestory nepoužívajú, preto budú aj v
najbližších týždňoch využívané alternatívne
priestory,“ dodala PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová.
Pripomeňme, že žiaci 1. a 2. ročníka sa učia v
škole, rovnako aj žiaci druhého stupňa, teda 5. až
9. ročníka. Tretiaci a štvrtáci využívajú priestory
v Dome kultúry a v Základnej umeleckej škole
vo Svidníku.
(ps)
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Odpadové hospodárstve v centre pozornosti,
analýzu nákladov poslanci od mesta nechcú
Druhou nosnou témou minulotýždňového neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku bolo odpadové
hospodárstvo. O zvolanie zasadnutia s týmto bodom programu
požiadalo šesť mestských poslancov - Pavel Olejár, Ján Vook,
Peter Pilip, Katarína Siváková, Adrián Labun a Kamil Beňko.

naozaj končilo všetko a následne sme to vyvážali na skládku,“ reagoval
riaditeľ Technických služieb Lukáš Dubec, ktorý so spolupracovníkmi pripravuje viacero noviniek a pilotných projektov v odpadovom hospodárstve,
ale napríklad aj modernú webovú stránku so všetkými informáciami, ktoré
občania potrebujú.
Technické služby mesta Svidník totiž dnes, v 21. storočí vlastnú internetovú
Keď primátorka Marcela Ivančová otvorila tento bod programu a slovo si stránku nemajú. „Pripravujeme zároveň manuál výstavby kontajnerových
vzal iniciátor Pavel Olejár a začal rečniť, poslanci väčšinového klubu Pre stojísk, snažíme sa komunikovať s inými mestami a snažíme sa poučiť z
Svidník postupne vychádzali z rokovacej miestnosti.
chýb iných. Chceme vybrať konkrétnu časť mesta
Primátorka zareagovala vyhlásením prestávky a po
a pri klasickom zmesovom odpade začipujeme
nej mohol poslanec Pavel Olejár spustiť svoje, ako sa
kontajnery. Čipy a ďalšie veci sú firmy ochotné
napokon ukázalo, 37-minútové vystúpenie.
zapožičať a my následne získame analytické
***
informácie, ktoré potom vieme vyhodnotiť a rozPAVEL OLEJÁR DOPODROBNA ROZOBRAL
hodnúť sa ďalej.
PROBLÉMY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
Skúšame na viacerých frontoch, ako sa hovorí,
Dopodrobna, priam do poslednej nitky, v ňom roviacero projektov, nedá sa všetko naraz, ale ja
zobral problémy v odpadovom hospodárstve mesta
vás všetkých prosím o pomocnú ruku, aká máte
Svidník. Upozornil hlavne na rozdielne údaje a čísla
poznatky, informácie, skúsenosti, tipy, poraďte a
v jednotlivých dokumentoch z Mestského úradu vo
pomôžte, nech to všetko aj v oblasti odpadového
Svidníku, keď dlhodobo žiada rôzne podklady súvihospodárstva posunieme do 21. storočia,“ nasiace s odpadovým hospodárstvom. Viackrát sa pýtal,
bádal poslancov riaditeľ Technických služieb mesta
ktoré čísla sú vlastne pravdivé, keď sú podľa neho
Svidník Lukáš Dubec, ktorý je vo funkcii od druhého
vždy rozdielne, hoci hovoria o rovnakých položkách
septembrového dňa.
a sú vždy z toho istého úradu, teda Mestského úradu,
***
len od rozličných úradníkov. Pavel Olejár poukázal
VLADIMÍR KALIŇÁK NABÁDAL
aj na to, že v meste nedostatočne separujeme a že
K EKOLOGICKÉMU MYSLENIU
do údajov o separovaní a množstve odpadu sú zahrPoslanec Vladimír Kaliňák v diskusii nabádal aj k
nuté aj údaje od súkromných firiem, napríklad aj od
nielen ekonomickému, ale aj ekologickému mysleniu
zberne druhotných surovín. Podľa neho to deformuje
a podľa neho by sa už na rokovaní mestského zastukonečné čísla tak, aby to vychádzalo, že separujeme
piteľstva veľkoobjemové kontajnery ani nemali viac
dostatočne. Pavel Olejár tvrdí, že svoje otázky a
spomínať. „Robíme budúcnosť v odpadovom hospochybnosti, ktoré však podľa jeho vlastných slov
podárstve a netreba sa nám vracať niekde 15 roviackrát dostatočne podložil jasnými dôkazmi, opakuje
kov dozadu,“ podotkla primátorka Marcela Ivančová.
pravidelne už niekoľko rokov, no odpovedí sa mu Poslanec Pavel Olejár
Poslanec Ján Hirčko s myšlienkou na zintenzívnenie
nedostáva. Poukázal na rôzne inovatívne príklady zo
ekologickej výchovy od tých najmenších, ktorú prezensusedných miest, napríklad zo Stropkova, kde sa podľa neho v odpadovom toval Vladimír Kaliňák takisto podporil a povedal, že toto je tá správna cesta
hospodárstve posúvajú dopredu. „Ja sa pýtam - kde sme sa s odpadovým a Pavel Olejár viackrát zopakoval, aby si všetci pri odpadovom hospodárstve
hospodárstvom posunuli my?“
naliali čisté víno. Rozpravu nepriamo uzavrel Vladimír Kaliňák, keď povedal:
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová mu viackrát oponovala, jeho tvrdenia „Už sa tu handrkujeme, nenaťahujme čas, ukončme rozpravu.“
odmietla a reagovala napríklad aj na kritiku Pavla Olejára, že natočiť propaPrimátorka ho počúvla a rozpravu ukončila. Následne poslanec Pavel Olejár
gačné video nestačí. „Niekedy treba natočiť aj nejaké propagačné video. predložil návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku žiada Mestský
Ja viem, že nie som žiadna herečka, viem, že to nebolo dokonalé, ale je úrad, aby vypracoval a predložil analýzu odpadového hospodárstva za roky
to tiež potrebné,“ vyhlásila 2017 až 2020 a vypracoval návrh opatrení rozvoja odpadového hospodárstva,
primátorka. Do diskusie sa poskytovania služieb občanom mesta Svidník s cieľom minimalizovať náklady
zapojil aj riaditeľ Technických na vývoz a uloženie odpadu s dôrazom na separáciu komunálneho odpadu.
služieb mesta Svidník Lukáš Za tento návrh poslanca Pavla Olejára hlasovalo šesť poslancov, teda všetci
Dubec.
tí, ktorí rokovanie o odpadovom hospodárstve požadovali, osem poslancov
Na margo prípadných po- sa hlasovania zdržalo a poslanec Peter Breznoščák nehlasoval.
lopodzemných kontajnerov
(ps)
napríklad povedal, že Svidníčania nie sú pripravení na
polopodzemné kontajnery.
Lukáš Dubec sa vyjadril aj
k veľkoobjemovým kontajnerom, ktorých stiahnutie
z ulíc mesta kritizuje nielen
Pavel Olejár, ale i niektorí
ďalší poslanci.
Podľa Pavla Olejára totiž
stiahnutie kontajnerov žiadne
ušetrenie financií neprinieslo.
„Vyjdime ľuďom v ústrety
veľkoobjemovými kontajnermi, áno, ale nemôžu
byť v uliciach k dispozícii
celoročne. Skúsme nájsť
Riaditeľ Technických služieb
iné riešenie, lebo v nich
mesta Svidník Lukáš Dubec
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76. výročie Karpatsko-duklianskej operácie bez oficiálnych osláv,
v priebehu dňa prišiel premiér i šéf parlamentu
Žiadne autobusy plné ľudí, len zopár jednotlivcov a skupiniek,
no za to množstvo policajtov a vrtuľníky nad hlavami. Namiesto
zrušených oficiálnych osláv len tiché položenie vencov. Takto sa
v uplynulý utorok 6. októbra spomínalo na tuhé boje o Duklu.
Oficiálne oslavy 76. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov
Dukly Ministerstvo obrany SR ako hlavný organizátor zrušilo. Rešpektoval to aj
prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin. „Takúto situáciu zažívame historicky prvýkrát. Je smutné, že oslavy KDO nemali ten punc, aký
každoročne majú. Tentokrát je to hlavne o zodpovednosti a preventíve.
O to viac by sme mali v tento deň myslieť a modliť sa za našich hrdinov,
ktorí nám vybojovali slobodu a mier,“ vyhlásil Michal Iľkanin, podľa ktorého
nikomu nebolo upreté tiché položenie vencov v minimálnom počte.
Platilo to aj v prípade predsedu vlády SR Igora Matoviča či predsedu Národnej
rady SR Borisa Kollára, ktorí si pamiatku padlých bojovníkov uctili na Dukle
i vo Svidníku, no samostatne.
***
AKO PRVÝ PRILETER IGOR MATOVIČ
Ako prvý na svidnícke letisko na vojenskom vrtuľníku BlackHawk priletel
premiér Igor Matovič a spolu s ním aj minister obrany Jaroslav Naď. Už deň
predtým do Svidníka priletel aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl
SR Daniel Zmeko, ktorý v utorok 6. októbra o pol desiatej ráno
premiéra a ministra čakal pred Pamätníkom Československé-

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová víta premiéra
Igora Matoviča

Zástupcovia mesta na čele s primátorkou

ho armádneho zboru na Dukle. Ešte pred nimi veniec k pamätníku v mene
prezidentky republiky Zuzany Čaputovej položili zástupcovia jej vojenskej
kancelárie. „Je veľmi dôležité si pripomínať ľudí, ktorí sa zaslúžili o

Premiér Igor Matovič pri soche arm. gen. L. Svobodu

Oficiálne oslavy 76. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov Dukly Ministerstvo obrany SR ako hlavný organizátor zrušilo

Premiér s okresným prednostom M. Iľkaninom
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76. výročie Karpatsko-duklianskej operácie bez oficiálnych osláv,
v priebehu dňa prišiel premiér i šéf parlamentu
našu slobodu. Nikdy by sme nemali zabudnúť, a práve preto sme sem
prišli. Myslím si, že pandémia nám zdôrazňuje možno takto symbolicky
aj kontrast medzi slobodou a vojnou, čiže medzi obdobím, keď nie sme
až úplne slobodní, ako je dnes, a obdobím, keď sme neboli rovnako
slobodní, keď sme tu mali okupantov. O to viac potom spoločne môžeme
túžiť tak ako pred 76 rokmi po slobode od okupantov, dnes po slobode
od vírusu a situácie, ktorá tu nastala,“ v rozhovore pre médiá premiér Igor
Matovič. „Je to naozaj symbolické a je to mimoriadne dôležité, ale zároveň
tak veľmi úprimné a s veľkou vďakou a pokorou sme sem prišli,“ pridal
sa minister obrany Jaroslav Naď.
Spoločne sa po návšteve a prehliadke vyhliadkovej veže na Dukle presunuli

do Svidníka, aby si uctili pamiatku armádneho generála Ludvíka Svobodu pri
jeho soche a takisto aj pamiatku padlých bojovníkov pri Pamätníku Sovietskej
armády. Veteránom, ktorí sa na oslavách nemohli zúčastniť pre pandémiu,
premiér s ministrom zaželali pevné zdravie, aby sa s nimi mohli o rok stretnúť.
„Tento rok sme mali historicky najviac návštevníkov na Dukle, turistov,
ktorí sa prišli pozrieť na miesta, kde naši starí otcovia bojovali za našu
slobodu. Verím tomu, že sa nám podarí v ďalšom období tu investovať
trocha viac peňazí, aby sme priniesli ľuďom históriu tak, aby ju dokázali
lepšie pochopiť, najmä mládež,“ skonštatoval Jaroslav Naď.
Asi hodinu po premiérovi a šéfovi rezortu obrany na svidníckom letisku pristál
vrtuľník, na palube ktorého bol predseda Národnej rady SR Boris Kollár. Aj on

Bývalý predseda Národnej rady SR Andrej Danko

Veniec k pamätníku v mene prezidentky republiky Zuzany Čaputovej
položili zástupcovia jej vojenskej kancelárie

Neoficiálne si pamiatku hrdinov Dukly uctila napríklad aj trojčlenná
delegácia Prešovského samosprávneho kraja

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár pri kladení vencov

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár s prednostom Okresného úradu
Michalom Iľkaninom

Premiér Igor Matovič medzi Svidníčanmi...
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76. výročie Karpatsko-duklianskej operácie bez oficiálnych osláv,
v priebehu dňa prišiel premiér i šéf parlamentu
položil veniec k pamätníku na Dukle i k pamätníkom vo Svidníku. „Padlo tu
cez 60-tisíc ľudí a priniesli nám slobodu. A vďaka tejto operácii a Slovenskému národnému povstaniu sme ako štát ostali na strane víťazov,“
podotkol pre médiá predseda Národnej rady SR Boris Kollár, pre ktorého zvlášť

Premiér Igor Matovič si pozrel aj vežu na Dukle

rodnej rady strany a na čele s jej predsedom a bývalým predsedom Národnej
rady SR Andrejom Dankom. Vence položil aj prednosta Okresného úradu vo
Svidníku Michal Iľkanin s riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru
vo Svidníku Jaroslavom Suvákom, či primátorka Svidníka Marcela Ivančová
s delegáciou, v ktorej okrem mestských úradníkov bol aj viceprimátor Michal
Goriščák. Pamiatku padlých hrdinov si uctila aj mestská poslankyňa Katarína
Siváková.
***
NAJVÄČŠIA A NAJKRVAVEJŠIA BITKA
Pripomeňme, že Karpatsko-duklianska operácia bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiaca s územím Slovenska. 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 povstania so sovietskymi
vojskami, trvala od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944.
Špecifické neoficiálne oslavy 76. výročia Karpatsko-duklianskej operácie
sa tak navždy zapíšu do histórie. Takúto podobu totiž ešte nikdy v histórii
nemali. Všetci účastníci individuálnych pietnych aktov museli mať rúška a
na priebeh celého dňa nielen v okolí pamätníka na Dukle, ale i pamätníkov
vo Svidníku dohliadali policajti, samozrejme, najintenzívnejšie vtedy, keď sa
v regióne nachádzali dvaja z troch najvyšších ústavných činiteľov - premiér
Igor Matovič a šéf parlamentu Boris Kollár.
(ps)

dojímavé bolo položenie venca k Soche arm. gen.
Ludvíka Svobodu v centre Svidníka. Opravu podstavca tejto sochy pritom robotníci ukončili len ráno,
teda presne v deň 76. výročia Karpatsko-duklianskej
operácie. „Pre mňa to bol pán prezident. Prvý môj
pán prezident, takže je to pre mňa také silné,
keď tu teraz stojím pred týmto pamätníkom,“
priznal Boris Kollár.
Neoficiálne si pamiatku hrdinov Dukly uctila napríklad aj trojčlenná delegácia Prešovského samosprávneho kraja. „Nie je to oficiálne podujatie, ale
chodím tu každý rok ako predseda Prešovského
samosprávneho kraja (PSK), pokladal som si
za povinnosť prísť aj dnes. To, že je to v takom
tichom duchu, možno iba viac umocňuje tichú
spomienku na padlých hrdinov,“ povedal doplnil
predseda PSK Milan Majerský, ktorý na Duklu a do
Svidníka prišiel v spoločnosti vicežupana Martina
Jakubova.
Pri pamätníkoch sme si všimli napríklad aj vence
ruského či nemeckého veľvyslanca, v priebehu utorka sme na Dukle a vo Svidníku zazreli aj zástupcov
Komunistickej strany Slovenska či Slovenskej ná-

Premiér Igor Matovič, minister obrany Jaroslav Naď a riaditeľ Vojenského historického
ústavu v Bratislave Miloslav Čaplovič pri prehliadke vojenských exponátov
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Školský bazén zatiaľ neotvárajú
Opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu ovplyvnia aj
prevádzku školského bazéna pri Základnej škole na Ulici 8. mája
vo Svidníku. Otvoriť bazén a sprístupniť ho verejnosti sa zatiaľ
nechystajú.
V rozhovore pre naše noviny to potvrdila poverená vedúca Odboru školstva,
kultúry, športu a mládeže Mestského úradu vo Svidníku Erika Červená: „V

súvislosti s pandémiou COVID -19 a z dôvodu odporúčaní MŠVVaŠ sú
školské telocvične a teda aj školský bazén na účel vyučovania uzavretý.
Vzhľadom na kulmináciu nárastu pozitívne testovaných na COVID - 19
na Slovensku je v našom záujme chrániť zdravie občanov, preto pre
verejnosť neplánujeme v najbližších týždňoch prevádzku spúšťať,“
potvrdila Erika Červená s tým, že rovnako samospráva postupovala aj pri
zrušení mestských verejných podujatí i pri uzavretí Kina Dukla.
Na margo bazénu pri Základnej škole na Ulici 8. mája vo Svidníku Erika
Červená povedala, že keďže ide o staršiu prevádzku, každoročne sa mesto
Svidník zaoberá nutnými opravami a o komplexnejšiu opravu sa zaujímajú
formou získania externých prostriedkov. „Bazén je obľúbené športovisko
a zlepšením stavu sociálnych zariadení i šatní sa zvyšuje úroveň poskytovaných služieb. Na získaní financií na tieto dôležité rekonštrukcie
sa preto pracuje,“ podotkla Erika Červená, no faktom je, že šatne a ani
toalety zatiaľ neopravujú. „Havarijný stav týkajúci sa bazéna pri ZŠ nebol
vyhlásený,“ zdôraznila ešte poverená vedúca Odboru školstva, kultúry, športu
a mládeže Mestského úradu vo Svidníku Erika Červená.
Zaujímavosťou však je, že na stránke mesta je zverejnená objednávka
mesta, ktorou si od Jána Kaliňáka z Nižného Orlíka za 1 100 eur objednalo
„vypracovanie projektovej dokumentácie na „Odstránenie havarijného stavu
šatní a toaliet krytej plavárne pri ZŠ na Ul. 8. mája Svidník.“
(ps)

Priame televízne prenosy z dreveného chrámu v Ladomirovej
RTVS vysielala počas uplynulého
víkendu priame prenosy hneď z
dvoch svätých liturgií v drevenom

gréckokatolíckom chráme sv. Michala
archanjela v Ladomirovej. Prvú v
sobotu o pol šiestej večer na Trojke

Svidníckym hygieničkám
by mali prísť na pomoc vojaci
199 v okrese Svidník a 155 v okrese Stropkov. Takýto bol aktuálny počet
pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 v našom regióne v nedeľu
11. októbra.
Informovala nás o tom vedúca Oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Ingrid Senajová. Ako v rozhovore pre naše noviny v nedeľu podvečer uviedla, v okrese Svidník pribudlo za
sobotu 10. októbra 15 a v okrese Svidník 8 pozitívne testovaných. Podľa jej
slov ide o dohľadávané kontakty, ktoré majú súvis so svadbami konanými v
Stropkove. Hygieničky vo Svidníku i naďalej pracujú na dohľadávaní kontaktov
a izolácií sú aktuálne v okresoch Svidník a Stropkov stovky ľudí, ktorí boli v
kontakte s už potvrdeným pozitívnym prípadov.
Vláda súhlasila s vyčlenením vojakov, ktorí majú teraz v čase pandémie
pomáhať všade, kde sú potrební. Podľa dostupných informácií prídu v priebehu
tohto týždňa, s najväčšou pravdepodobnosťou už v utorok 13. októbra aj do
Svidníku a na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva budú vypomáhať
aj hygieničkám pri dohľadávaní a kontaktovaní možných infikovaných. (ps)

celebroval Ľubomír
Petrík, protosynkel
Prešovskej archieparchie a druhú, v
nedeľu predpoludním
na Dvojke celebroval
prešovský gréckokatolícky arcibiskup a
metropolita, vladyka
Ján Babjak.
Televízne prenosy
súviseli s obmedzeniami, ktoré priniesli
opatrenia proti pandémii koronavírusu.
Tie sa dotýkajú aj
svätých liturgií v kostoloch a v chrámoch.
RTVS ako verejnoprávna inštitúcia sa
tak rozhodla vyjsť v
ústrety veriacim, v
tomto prípade tým
gréckokatolíckym.
(ps)
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III. LIGA / TJ MLadosť Kalša - 1. FK Svidník 8:0 (3:0)
Po predminulotýždňovom odloženom zápase kvôli potvrdenému pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 vo svidníckom klube sa treťoligoví hráči 1. FK Svidník v uplynulú sobotu
predstavili v Kalši, no domov sa vracali s poriadnou nádielkou
a hanbou.
V stretnutí 12. kola mál tréner Svidníka Gabriel Bocko na lavičke k dispozícii
len troch náhradníkov a z nich bol jeden brankár, ktorý napokon aj zasiahol

do diania na ihrisku. Po prvom polčase totiž vystriedal brankára Mikluša.
Svidníčania predviedli v Kalši odovzdaný výkon, bez nasadenia a bez šancí
zabodovať. Napokon v tomto stretnutí inkasovali až 8-krát a domov cestovali
nielen bez bodu, ale za to s poriadnou hanbou.
Zostava Svidníka: Mikluš (46. Dzupina) - Makara, Zapotocký, Hudák, Čabala, Tokar, Gajdoš (86. Peter Kamenický), Košč, Kočan, Potoma, Remeta.
V najbližšom 13. kole sa futbalisti 1. FK Svidník predstavia na domácom
trávniku. Od 14. hodiny privítajú futbalistom MFK Vranov nad Topľou. (ps)

HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA / HbK Lion Svidník - Kometa Vrútky 1:3 (1:0, 2:0, 0:0)
Hokejbaloví extraligisti HbK Lion Svidník sa v uplynulú sobotu predstavili v
domácej GMT projekt Aréne. Ich súperom boli hokejbalisti z Vrútok.
Svidníčania nezačali zle a vlastne počas celého stretnutia mali viac z hry a
prevahu, no v zakončovaní boli bezmocní. Po prvej tretine prehrávali o dva góly
a v tej druhej hráči Vrútok pridali tretí. V záverečnej tretine domáci hráči ešte

viac pridali na dôraze a odmenou im bol iba jeden gól, ktorým len kozmeticky
upravili záverečný výsledok. Gól Svidníka: M. Balogáč (Zahuranec).
Zostava Svidníka: J. Balogáč - Duhoň, Lukáč, Stanislav, Sedlák, Habovčík,
Hrušovský, Gulík, Zbuňák, Vook, M. Balogáč, Šiňanský, Baláž, Zahuranec.
(ps)

Turisti z regiónu spoznávali Slovenský raj a Veľký Choč
Situácia okolo koronavírusu obmedzila alebo zakázala organizovanie hromadných akcií, ako sú športové a kultúrno - spoločenské akcie. Aj v Klube
slovenských turistov Doliny a Hory Svidník sa touto udalosťou museli zaoberať, nakoľko sa rušili akcie a bolo potrebné riešiť danú situáciu bez toho, aby
boli narušené odporúčania k danej situácii. Riešením udalostí je individuálna
turistika tak, aby príroda bola v plnom rozsahu zdrojom imunity pre účastníka
tejto akcie. Po malých akciách vo Vysokých Tatrách individuálne sme začali
navštevovať Slovenský raj, a to zo severnej časti návštevou Tomášovského
výhľadu spojenú s Letanovským mlynom a návštevou Sokolej doliny spojenú
s Kláštoriskom. Obe akcie sme začínali v stredisku Čingov. Lákadlom pre nás

bola južná časť Slovenského raja. Najmä dopravné spojenie do tejto časti je
viac menej nedôstojné tomuto krásnemu kúsku Slovenska, no v danej situácii víkendový spoj čiastočne riešil problematiku hoci len na päť hodín. Pre
začiatok sme vybrali lokalitu Stratená - Geravy - Dedinky. Nenáročná trasa
spájajúca viacero turisticky značených trás v dĺžke cca 13 km s možnosťou
občerstvenia na Geravoch. Následná akcia bolo Stratená - Občasný prameň Havrania skala - Stratená v dĺžke cca 9 km. Sokolie skaly, pozoruhodný úkaz
Občasného prameňa, nádherné výhľady z Havranej skaly a v závere trasy
Stratenský kaňon sú odmenou za krátku, ale namáhavú trasu. Pre dopravné
spojenie na juh Slovenského raja sme zrealizovali a prechod z juhu na sever.
Východiskovým bodom je obec Mlynky. Prekvapenie, vystupujeme na železničnej stanici označenej Mlynky, v skutočnosti je to Prostredný Hámor, preto
akcia je Prostredný Hámor - Mlynky - Havrania Dolina - Zadný Hýľ - Flajšer
- vyhliadka Matka Božia - Košiarny briežok - Spišská Nová Ves v dĺžke cca 25
km. Odmenou tejto akcie sú prekrásne výhľady na Královú hoľu a časť Vysokých Tatier, prekrásne prostredie v priestoroch Košiarny briežok, v priestoroch
Flajšer získavame nové námety pre juh Slovenského raja, ktoré, žiaľ, zostali
bez realizácie pre spojenie, ktoré bolo ako také do 15.9.2020. Nakoľko sme
realizovali výstup na Čebrať, rozhodlo sa aj o výstupe na kultovú horu Oravy,
a to na Veľký Choč. Akciu realizovaná z obce Valaská Dubová na Veľký Choč
do obce Jasenová v dĺžke cca 12 km s prevýšením cca 1100m. Žiaľ, ako nám
vychádzalo počasie, tak z Veľkého Choča neboli žiadne výhľady pre nepriaznivé počasie, náhrada bolo pri zostupe do obce Jasenová, rodiska spisovateľa
Martina Kukučina, na Oravskú Maguru, a to najmä na Minčol a okolie. Pobyt
v prírode určite posilnil našu imunitu a verím, že sme sa stali odolnejší voči
nástrahám. Zostali sme zodpovední voči iným, ale aj voči prírode.
Činnosť klubu Doliny a Hory Svidník je podporená darmi ako finančnými Mesto Svidník vo výške 100 €, tak aj mediálne Podduklianskymi novinkami, za
čo sa im chceme poďakovať a tešíme sa na spoluprácu v iných dôstojnejších
časoch. Viac info na dolinyahory.szm.com
(as)

Sezóna starších žiačok ŠK Komenského sa začala víťazne
V uplynulú sobotu sa začala súťaž starších žiačok. V skupine C sa mali
stretnúť družstvá ŠK Komenského Svidník, TJ Sokol Giraltovce, ŠŠK 8. mája
Svidník a VEA Bardejov. Žiaľ družstvo Bardejova sa v 1. kole nepredstavilo,
pretože sa nachádza v karanténe. Zápasy s Bardejovom sa majú dohrať
neskôr. Dievčatá ŠK Komenského sa na novú sezónu veľmi tešili. Káder je
značne omladený a veľmi perspektívny. V prvom stretnutí s Giraltovcami boli
naše hráčky dosť nervózne, z čoho pramenili viaceré nevynútené chyby. Podržalo nás však podanie a v zápase sme jasne dominovali a zvíťazili. V druhom
stretnutí s družstvom ŠŠK 8. mája Svidník sme opäť výborne podávali, súpera
sme zatlačili do defenzívy a napokon v oboch setoch dominovali. Výsledky:
TJ Sokol Giraltovce - ŠŠK 8. mája Svidník 2:0 (17, 17), ŠK Komenského
Svidník - TJ Sokol Giraltovce 2:0 (16, 11), ŠK Komenského Svidník - ŠŠK 8.
mája Svidník 2:0 (6, 11). Zostava ŠK Komenského: A. Gulová, S. Vooková,
S. Vaškaninová, S. Beňková, T. Rodáková, E. Keselicová, T. Bilá, K. Siváková,
J. Bodáková, liberá: T. Paligová, A. Sadivová, tréner R. Franko. Poďakovanie
patrí rodičom dievčat, ktorí v tejto neľahkej dobe pomohli pri organizácií prvého
kola Majstrovstiev oblastí Východ v kategórií starších žiačok.
(rf)
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Bardejovské kúpele po sľubnom rozbehu pribrzdila druhá vlna
Len o niečo viac ako dva mesiace trvala prevádzka Bardejovských kúpeľov, a.s. bez obmedzení, v plnom režime a s naplnenými kapacitami. Nástup druhej vlny koronavírusu a opatrenia
hygienikov tento sľubný letný rozbeh pribrzdili a priniesli podnikateľskú neistotu.
Napriek tomu Bardejovské kúpele poskytujú všetky kúpeľné služby pre klientov zdravotných poisťovní i samoplatcov
bez výrazných obmedzení. Zabezpečujú
pritom svojim klientom maximálny možný
servis a k tomu prijali koncom septembra
opatrenia, ktoré sú na úrovni schválenej
UVZ (Úradom verejného zdravotníctva)
SR. Obmedzenia sa týkajú hlavne R - O
- R (rúška-odstup-ruky) a zákazu spoločenských udalostí a tanečných večerov.
Informuje o tom ekonomicko-obchodná
riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s.,
Tamara Šatanková.
„Život v našich kúpeľoch sa po koronakríze vrátil do normálu až v polovici
júla, ale nové opatrenia prijaté v posledných týždňoch opäť brzdia fungovanie cestovného ruchu. Len čo sme
sa rozbehli, už musíme spomaľovať
a v takomto neistom podnikateľskom
prostredí sa nedá dlhodobo udržať. Naozaj nevieme čo bude a sme v
obrovskej neistote.

Pamiatku hrdinov KDO si uctili aj odbojári
Na hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie nezabudli ani členovia SZPB,
ktorí vedení svojim predsedom Pavlom Sečkárom si prišli do Svidníka a na
Duklu uctiť ich hrdinstvo v boji za slobodu a mier nielen v tomto regióne.
Keďže tohtoročné 76. výročie je poznačené epidemiologickou situáciou
rozhodol predseda SZPB, že ním vedená delegácia SZPB si uctí pamiatku
KDO 5. októbra. Pietny akt kladenia vencov začal na Dukle a ukončil sa na
pamätníku sovietskej armády vo Svidníku, na ktorom historik Jozef Rodák
priblíž prítomným históriu jeho výstavby a zaujímavosti z osláv KDO v rokoch,
keď ešte žilo mnoho pamätníkov týchto krutých bojov.
Jozef Žižák

Počas prvej vlny koronavírusu sme boli takmer 2 mesiace úplne
odstavení a nábeh na plné vyťaženie kapacít trval ďalšie 2 mesiace.
Letná sezóna nám straty čiastočne skresala, ale nedala sa nafúknuť
a už skončila. Čas keď sme boli zatvorení, už nie je šanca dobehnúť.
Leto bolo plné, ale to z hľadiska celkových tržieb nebolo dostatočné,“
vysvetlila vývoj T. Šatanková.
Dodala, že počet klientov v indikačnej skupine A (plne hradenej poisťovňami)
je medziročne oveľa nižší a ubúda aj
počet návrhov na kúpeľnú liečbu. Kúpele sú však pripravené poskytovať čo
najlepšie služby aj pri prípadných ďalších
obmedzeniach.
„Existenciu rekreačných príspevkov
od zamestnávateľov vnímame veľmi
pozitívne a klienti ho vo veľkej miere
využívajú. V lete sme mali aj vyšší
počet samoplatcov, ale stále to nebolo
na úrovni minulého roka. Klientov v
skupine B (čiastočne hradenej) máme
tiež menej. Ale aj títo klienti si môžu
uplatniť príspevok od zamestnávateľa, aj keď nie každý zamestnávateľ
ho preplatí. Preto si to treba overiť u
neho vopred. Pomohlo by, keby prevzal na seba v rámci boja proti kríze
toto preplácanie štát, spolu s ďalšími
opatreniami, napríklad znížením DPH pre služby v cestovnom ruchu,“
konštatovala T. Šatanková.
Poukázala nato, že kúpele sami chystajú akcie pre samoplatcov a seniorov.
„Na zimu sme už pripravili pobyt pre samoplatcov do hotela Alexander,
kde ponúkame viac menej podobné ceny ako rok predtým, v cene je plná
penzia, atraktívne procedúry a luxusné ubytovanie. To všetko už od 71
EUR na osobu a noc. Pre seniorov máme pobyt senior špeciál v cene už
od 43 EUR pre osobu a noc v dvojlôžkovej izbe so všetkými službami,“
povedala T. Šatanková.
Doplnila, že pohodlie klientov a procedúr je maximálne zabezpečené, pri
dodržaní nevyhnutných hygienických opatrení v interiéroch, hlavne nosenia rúšok. V priestoroch hotelov sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky,
zamestnanci pracujú s rúškami a v jednorazových rukaviciach, upratovanie
v hoteloch prebieha so zvýšeným dôrazom na dezinfekciu a pri konzumácii
jedál a v prevádzkach sú dodržiavané odstupy. V exteriéri je voľný pohyb bez
obmedzení. Pandémia koronavírusu spôsobila zatiaľ kúpeľom výpadok na
tržbách vo výške niekoľko miliónov EUR.
Čo sa dá robiť v kúpeľoch a okolí
K dispozícii je celá škála relaxačných i liečebných pobytov, prechádzky
nádherným parkom s vysokými stromami a historickými budovami, kúpanie sa
a wellness hneď v dvoch hoteloch, k tomu masáže, minerálne kúpele, soľná
jaskyňa a pitné kúry. Sú tu tenisové dvorce, krytá hala, preliezačky, minigolf,
„kúpeľné singletracky“, 5km je do historického mesta BARDEJOV - pamiatky
Unesco, podobne je vzdialený hrad Zborov, Slnečný majer s možnosťou jazdy
na koni a mnohé iné atrakcie.
Bardejovské kúpele, a. s., patria medzi špičku slovenského kúpeľníctva s
dlhoročnou tradíciou. V Bardejovských kúpeľoch sa liečia onkologické choroby,
choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej
výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích
ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia. Kúpele si vychutnávala cisárovná
Alžbeta, ale aj rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia
manželka cisára Napoleona (1809), ruský cár Alexander I. (1821) a poľská
kráľovná Mária Kazimiera Sobieska.
Vlani mali Bardejovské kúpele, a.s. najlepší rok v histórii. Navštívilo ich 31
011 osôb a zaznamenali aj zvýšenie počtu prenocovaní na celkových 289 353.
Za rok 2019 dosiahla akciová spoločnosť Bardejovské kúpele tržby vo výške
15, 804 mil. EUR. Prepočítaný stav zamestnancov bol vlani 357.
Viac informácií na: www.kupele-bj.sk
Centrálne rezervačné oddelenie:
Tel.: 054/477 4346, 477 2717,
e-mail: rezervacie@kupele-bj.sk, pk@kupele-bj.sk
(pn)
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SPOMIENKA
Ako ticho žila, tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.

10. októbra 2020 uplynuli dva roky,
odkedy nás navždy opustila naša milovaná
mamka, babka a prababka
Anna KURILLOVÁ z Beňadikoviec
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomína smútiaca rodina

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

16. októbra 2020 si pripomenieme 8 rokov,
odkedy nás vo veku 82 rokov navždy opustila naša
milovaná mamka a babka
Paraska MIHALÍKOVÁ zo Svidníka
6. októbra 2020 sme si pripomenuli 39 rokov, odkedy nás
navždy opustil náš milovaný otec a dedko
Michal MIHALÍK zo Svidníka
27. októbra 2020 si pripomenieme 11 rokov, odkedy nás
navždy opustil náš milovaný brat
Michal MIHALÍK ml.
S láskou a úctou spomínajú deti Mária, Vladimír, nevesta Anna,
vnuk Michal s manželkou a synom Miškom, vnuk Vladimír
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
Od 13. do 19. októbra 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
17. a 18. októbra: MUDr. A. Bobáková - Komenského 77/31 vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 30 79.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30
hod., Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok:
16.30 hod., Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší nájdete aj na internetovej
stránke www.svidnik.rimkat.sk
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má liturgiu o 10.00 hod. Počas
týždňa: pondelok, utorok - 6.00 liturgia prot. Ján Pajkoš, 17.00 večerňa - slúži
prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - 6.00 liturgia, 17.00 hod. - večerňa - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: 6.00 liturgia - prot. Ján
Pajkoš, 8.00 - utreňa, 9.30 liturgia - prot. Ján Sovič. Poznámka: V prípade
pohrebov, sobášov, týždenných, ročných a iných bohoslužieb sa duchovní
vzájomne dohodnú.
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
Pondelok 12. október: 6.30 hod.: * Peter Ž. (uzdravenie), 18.00 hod.: † Radovan (panychída), akatist k Bohorodičke 1.- 4. ikos, Utorok 13. október: 6.30
hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Mária a Jozef Š., 18.00 hod.: †
Šimon, akatist k Bohorodičke 5.- 9. ikos, Streda 14. október: naša prepodobná
matka Paraskeva Trnovská, 6.30 hod.: * Mária a Anna, 18.00 hod.: † Ján,
Anna, Mária, Jozef a ost. z rod., akatist k bohorodičke 10.- 13. ikos, Štvrtok
15. október: 12.00 hod.: * Dušan s rod., tichá adorácia, 17.15 hod.: ruženec za
závislých - Komunita Cenacolo, 18.00 hod.: † Ján a Helena, tichá adorácia s
poţehnaním, Piatok 16. október: 6.30 hod.: † Mária, 18.00 hod.: † Vladimír Z.,
Sobota 17. október: 8.00 hod.: † Ján M. (ročná lit. s panychídou), 18.00 hod.:
večiereň a slov. sv. lit. 20. nedeľa po päťdesiatnici, sv. apoštol a evanjelista
Lukáš, HLAS 3, 18. október: farská odpustová slávnosť, 7.00 hod.: ruženec
a 1. čas, 8.00 hod.: * za farnosť slov. lit. s myrovaním, 9.15 hod.: slov. sv. lit.
s myrovaním, 10.30 hod.: * Anna a Mária csl. lit. s myrovaním, 18.00 hod.: *
Jaroslav, Jaroslav, Monika, Monika, Ján slov. lit. s myrovaním.
V nedeľu, 18.10. máme farskú odpustovú slávnosť prepodobnej matky
Paraskevy Trnovskej, ktorej je zasvätená historická Cerkov. Sväté liturgie sú:
v sobotu po večierni s platnosťou na nedeľu, a v nedeľu 8:00, 9:15, 10:30,
18:00 s myrovaním.
Nakoľko platia obmedzenia kvôli pandémii, duchovná obnova pred slávnosťou sa neuskutoční, avšak pozývame na spoločné slávenie eucharistie v
chráme na odpustovú slávnosť. Je možné obnoviť si čítanie mien zosnulých
na panychíde v čase Pamiatky zosnulých, ktoré budú v pondelok, 2. novembra
pri rannej a večernej liturgii.
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 13.10.: 17:00 + z rod. Fečušovej, Streda 14.10.: 17:00 Za zdravie
a Božie požehnanie pre Lukáša, Adrianu a Alexandru, Štvrtok 15.10.: 7:00
+ Vasiľ, Mikuláš, Mária, Piatok 16.10.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie
pre r. Boršovskú, Sobota 17.10.: 7:00 + Peter Kudejavý, Nedeľa 18.10.: 9:00
Za farnosť; 10:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu.
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.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

od 12. októbra 2020
KING, Stephen:
Inštitúcia.
Bratislava,
Ikar 2020. 605 s.
Únosy detí, o ktorých sa nikto
nikdy nemal dozvedieť. Detí s
nadprirodzenými schopnosťami,
ktorých tajná misia nesmie byť
prerušená. Sú odsúdené na smrť.
Ale čo ak sa jeden článok v tejto
mašinérii vzbúri? Uprostred noci,
v dome na pokojnej ulici na predmestí Minneapolisu, ozbrojené
komando potichu zavraždí rodičov dvanásťročného Luka Ellisa
a chlapca naloží do čierneho
terénneho auta. Operácia nezabrala viac ako dve minúty. Luke
sa prebudí v Inštitúcii. Je v izbe,
ktorá vyzerá ako jeho vlastná, ale
nemá okno. Za dverami sú ďalšie dvere a za nimi ďalšie deti s
mimoriadnym nadaním - ovládajú
telekinézu alebo telepatiu. Slúžia
neznámemu účelu a ich život
nemá nijakú cenu. Luke vie, že
nemá veľa možností, ako pomôcť sebe a svojim novým kamarátom. Vyberá
si medzi veľkým a menším zlom - len nevie, ktoré je ktoré.

ŽIDEK, Radoslav
Radoslav Židek je slovenský snoubordista, športovec, ktorý ako prvý v ére
samostatného Slovenska získal medailu na ZOH 2006 v Turíne. Začínal v
Žilinskom športovom klube. Slovenský snoubordista súťaží v snoubordkrose
a v paralelnom obrovskom slalome. Je všestranným športovcom na viacero
športov. Radoslav je vyštudovaný operátor nábytkárskej techniky. Snoubordista Židek bol prvým slovenským športovcom, ktorý sa kvalifikoval na zimnú
olympiádu v Turíne v individuálnom športe. Na majstrovstvách sveta vo
švajčiarskej Arose skončil v snoubordkrose 17. Najlepší výsledok vo Svetovom pohári dosiahol v americkom Lake Placid, obsadil 13. miesto. V sezóne
2006/2007 vyhral v čílskom EI Colorade preteky Juhoamerického pohára v
snoubordkrose a paralelnom obrovskom slalome.

MONTALE, Eugenio (12.10.1896-12.9.1981)
Taliansky básnik. Jeden z významných predstaviteľov súčasnej talianskej
lyriky. Nazývaný „kamenistý básnik“ . Vydal zbierky Kosti sépie, Domy colníkov, Príležitosti, Koniec sveta, Búrka a iné. Je nositeľom Nobelovej ceny
za literatúru.

- Môj otecko má nové auto, chváli sa Petrík.
- A kdeže je, há?
- V garáži. V noci ho
prefarboval a teraz schne.

Podduklianske novinky

13. október 2020

Infoservis

20

Kto daroval krv? V revitalizácii amfiteátra pokračujeme
V stredu 7. októbra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 23 bezpríspevkových darcov:
Denisa Palidrabová (4), Miloš Palidrab (2), Juraj Štochmal (11), Martin Smolko (49), Jozef Spišák (15), Andrej Spišák (11), Ján Olejár (19), Juraj Gibej
(50), Emília Timanová (prvodarca), Dušan Jurina (28), Viera Fedorišinová
(prvodarca), Juraj Piskorik (18), Róbert Kudla (32), Lucia Halajová (3), Slávka
Pilipová (41), Richard Pilip (12), Lenka Bučková (11), Alexandra Bodnárová
(12), Ivana Kašperanová (9), Katarína Škurlová (63), Martin Štefanisko (9),
Jana Gombitová (10), Ivana Capová (12).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

VIII. ročník obľúbeného podujatia Festivalu kultúry Rusínov Slovenska
bol už tradične týždňovým vyvrcholením príprav a prezentácie Rusínov na
celoštátnej úrovni.
Sprievodné akcie obohatili koncerty, divadlo a vernisáž mladého a talentovaného umelca T. Olijára. Hlavný program na amfiteátri počas troch dní
zhliadli tisícky divákov. Novinkou tohto ročníka bol online prenos a hudobná
prehliadka mladých spevákov a muzikantov. Jedinečnosť podujatia sa umocnila oficiálnym otvorením revitalizovaného hľadiska amfiteátra a kvetinového
záhonu v tvare Mesta Svidník.
V revitalizácii pokračujeme, ďakujeme za podporu SK27 0900 0000 0051
7210 5186 transparentný účet Zveľaďuj SVIDNÍCKY AMFITEÁTER.
Za priazeň ďakujeme všetkým návštevníkom a partnerom podujatia. S
prípravami na IX. ročník Rusínskeho festivalu 24. - 30.5.2021 sme už začali a všetkých Vás srdečne pozývame opäť zažiť najväčší sviatok Rusínov
Slovenska.
Okresná organizácia rusínskej obrody vo Svidníku

MANŽELSTVO UZAVRELI
JUDr. Eduard Vojček (Svidník) a Mária Popovcová (Svidník), František Haniš
(Svidník) a Jana Haninčíková (Svidník), Mikuláš Vadoc (Svidník) a Simona
Slivková (Kožuchovce), Ing. Marek Kovalik (Bratislava - Petržalka) a Lucia
Balentová (Mlynárovce), Lukáš Čižmár (Svidník) a Stanislava Drimáková
(Nová Polianka), Michal Gajdoš (Radoma) a Bc. Jaroslava Kapišovská (Rakovčík), Ing. Martin Babej (Svidník) a Ing. Júlia Gocová (Svidník), Peter Bubák
(Svidník) a Júlia Mackaničová (Kružlová), Miloš Gališin (Kurimka) a Nadežda
Lachatová (Svidník), Štefan Bujňák (Svidník) a Mgr. Juliána Kurtyová (Nižná
Pisaná), Dávid Juhás (Nižný Orlík) a Lenka Štefancová (Krajná Poľana), Ing.
Mgr. Jozef Pribocký (Stropkov) a Mgr. Nikola Kupcová (Nižná Jedľová), Ing.
Jaroslav Duchoslav (Svidník) a Lýdia Brunčíková (Železník), Kristián Miko
(Varadka) a Viktória Čonková (Svidník), Ľuboš Cimbal (Vyšný Orlík) a PhDr.
Simona Fejová (Svidník), Juraj Homoľa (Svidník) a Klaudia Želizňaková
(Vyšná Jedľová), Bc. Marián Bernát (Malá Ida) a Bc. Martina Vooková (Svidník), MDDr. Martin Kadlic (Trnava) a MUDr. Mária Mačugová (Trnava), Peter
Varchol (Svidník) a Petra Uhrinová (Krompachy), Daniel Hutňan (Svidník) a
Mária Božíková (Svidník).
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ján Andrijko (1937, Mičakovce), Helena Kseničová (1937, Rovné), Mária
Vančišinová (1945, Svidník), Andrej Hniďak (1944, Medzilaborce), Milan
Harbist (1950, Ňagov), Michal Bača (1944, Kečkovce), Emil Barburský (1951,
Stropkov), Ján Vachaľ (1955, Bukovce), Anna Juhasová (1957, Svidník),
František Mirga (1970, Poprad), Juliana Lehocká (1938, Stropkov), Mária
Rusinková (1950, Stropkov), Juraj Petráš (1951, Baňa), Mária Štefanišinová (1932, Rovné), Michal Bejda (1957, Svidník), Ján Slobodník (1938,
Lukačovce), Michal Hajduk (1945, Mlynárovce), Anna Vasilčinová (1949,
Dubová), Magdaléna Ferčáková (1951, Medzilaborce), Mária Byncová (1931,
Svidník), Karol Senaj (1951, Stropkov), Ján Mikula (1934, Lopúchov), Andrej
Spišak (1933, Železník), MUDr. Peter Blicha (1945, Svidník), Irena Cimbová
(1937, Valkovce), Vladimír Kavuľa (1958, Svidník), Juraj Mňahončák (1961,
Ladomirová), Helena Džurbanová (1974, Roztoky), Margita Kovaľová (1937,

Jesenné upratovanie
Milí občania, v najbližšom čase budú pre Vás pristavené veľkoobjemové
kontajnery (VOK) na väčší odpad z domácnosti.
Tento hromadný zber opakujeme trikrát do roka, aby ste mali možnosť zbaviť
sa väčšieho odpadu priamo vo svojej lokalite.
O dátume pristavenia a rozmiestnenia VOK Vás budeme informovať v najbližších dňoch. Ak v tomto čase orezujete stromčeky a kríky a nemáte možnosť ich
inak zlikvidovať aj tento odpad budete môcť vyhodiť k pristaveným VOK.
ZBERNÝ DVOR SVIDNÍK
Do času pristavenia VOK môžete využiť služby Zberného dvora na Stropkovskej ulici vo Svidníku, ktorý je otvorený takto:
Otváracie hodiny
zberného dvora vo Svidníku:
Po: 06:00h - 14:00h
Ut: 06:00h - 14:00h
St: 06:00h - 18:00h
Št: 06:00h - 14:00h
Pi: 06:00h - 14:00h
So: 14:00h - 18:00h
Kontakt Technických služieb na objednanie kontajnera, prípadne odvezenie
väčšieho množstva odpadu od smetných košov je: 0917 450 442.
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