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Svidnícki poslanci rokovali sedem hodín, schvaľovali zákon roka
Sedem hodín rokovania a schválený rozpočet mesta na budúci
rok. Takýto je hlavný záver zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, ktoré sa konalo v stredu 9. decembra. Poslanci
rokovali za prísnych hygienických opatrení, keď primátorka
viackrát upozornila na nevyhnutnosť mať po celý čas správne
nasadené rúško.
HLASMI DVANÁSTICH POSLANCOV ROZPOČET PREŠIEL
V rozpočte mesta na budúci rok svidnícky mestský parlament hlasmi dvanástich poslancov, keď Pavel Olejár bol proti, Adrián Labun nehlasoval a Peter
Pilip už v tom čase na rokovaní nebol, schválil okrem iného čerpanie úveru
mesta Svidník prijatého od Všeobecnej úverovej banky na krytie výdavkov
mesta Svidník v rozpočtovom roku 2021. Pripomeňme, že v roku 2020 poslanci schválili úver vo výške 887-tisíc eur, pričom tohto roku z neho mesto
vyčerpalo 176 592,64 eur.
Ostalo 710 407,33 eur a tieto na základe rozhodnutia poslancov bude môcť
mesto čerpať v roku 2021. K tomu mestské zastupiteľstvo schválilo prijatie
ďalšieho termínovaného úveru do výšky 660-tisíc eur takisto na krytie výdavkov mesta Svidník v rozpočtovom roku 2021. Spolu to predstavuje viac
než 1,3 milióna eur.
Presné použitie finančných prostriedkov nie je známe, poslanci Pavel Olejár
a Katarína Siváková požadovali, aby dostali presný rozpis použitia úverových
zdrojov. Primátorka reagovala s tým, že nikde nie je dané, aby mesto vyčerpalo
úverové zdroje v plnej výške, no s poskytnutím predpokladaného použitia
úverových zdrojov na konkrétne investičné akcie súhlasila.
Svidnícky mestský parlament zároveň súhlasil s krátkodobou finančnou
výpomocou vo výške 100-tisíc eur z účtu na výsadbu a údržbu drevín, a to
takisto na krytie výdavkov mesta v roku 2021 s podmienkou, že splatenie
poskytnutej výpomoci bude zabezpečené najneskôr do 31. decembra 2023,
nuž a navyše poslanci schválili poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
z rozpočtu mesta Svidník vo výške 20-tisíc eur pre Sociálny podnik mesta
Svidník, s.r.o. s návratnosťou do 31. decembra 2024.
***
TRI UKAZOVATELE:
INFRAŠTRUKTÚRA, ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A PROJEKTY
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová uviedla, že rozpočet mesta na rok
2021 má tri základné ukazovatele - Infraštruktúra, Odpadové hospodárstvo a
Príprava Svidníka na úspešné programovacie obdobie 2021 - 2027. Vysvetlila
základné ukazovatele a priority rozpočtu a poslancov poprosila o podporu.
Rozpočet mesta počíta s nákupom novej techniky pre Technické služby mesta
Svidník v celkovej výške 790-tisíc eur, s rekonštrukciou strechy na futbalovom
štadióne vo výške 46-tisíc eur, rekonštrukciou budovy Technických služieb

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová uviedla, že rozpočet
mesta na rok 2021 má tri základné ukazovatele
mesta Svidník vo výške 20-tisíc eur, s modernizáciou tepelného hospodárstva
vo výške 143-tisíc eur, s výstavbou zariadenia pre seniorov vo výške 1,6
milióna eur, s projektom vodozádržných opatrení na Ulici 8. mája (sídlisko
Utra) vo výške 229-tisíc eur, so zriadením Mestskej informačnej kancelárie
vo výške 90-tisíc eur, s rekonštrukciou bazéna pri Základnej škole na Ulici 8.
mája vo výške 20-tisíc eur, s rekonštrukciou športového areálu pri Základnej
škole na Ulici 8. mája vo výške 603-tisíc eur, so zastrešením klziska vo výške
1,2 milióna eur, ale okrem iného napríklad aj s rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov vo výške 180-tisíc eur, s výstavbou vyhliadkovej veže
na vleku vo výške 65-tisíc eur, s výstavbou chodníka na Festivalovej ulici vo
výške 61-tisíc eur, či s rekonštrukciou fontány na pešej zóne vo výške 35-tisíc
eur. Poslaneckým zborom schválený rozpočet toho obsahuje, samozrejme,
omnoho viac, no toto sú tie najdôležitejšie body a investície.
***
TECHNIKA PRE TECHNICKÉ SLUŽBY
Spomenúť treba aj to, že niektoré investičné akcie sú závislé od toho, či
mesto uspeje s podanými projektmi. Platí to napríklad pre nákup techniky pre
Technické služby mesta Svidník.
Aj na to sa pýtala poslankyňa Katarína Siváková. Ocenila naplánovanie
financií na obnovenie technicky Technických služieb, no keďže má ísť o
financie z projektov, chcela vedieť, či už boli tie projekty schválené. Rovnako
ju zaujímalo, prečo mesto zriaďuje informačnú kanceláriu, keď vo Svidníku
pôsobí Informačné centrum neziskovej organizácie Dukla Destination.

Regionálna hygienička pred Vianocami informuje, upozorňuje a prosí
„Nachádzame sa v mimoriadne
náročnom období. Pandémia zmenila život každého z
nás. Pociťujeme dopady
pandémie v súkromí, ale
aj v práci. Mnohým to
negatívne ovplyvňuje
živobytie a u niektorých to vyústilo to až
do straty práce. Nemôžeme preto namietať,
že ľudia cítia frustráciu
a hnev. Chápeme to
a ľudsky nás to mrzí,“
vyhlásila v rozhovore
pre naše noviny krátko
pred Vianocami riaditeľka Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
Helena Hrebeňáková.
„Bohužiaľ, epidemiologická situácia
naozaj nie je dobrá. Je vážna a prognózy jej vývoja nie sú priaznivé. Denne
nám na COVID-19 zomierajú v prieme-

re desiatky ľudí. Zdravotnícky systém
je preťažený, pričom zdravotníci robia
viac ako maximum pre záchranu životov pred týmto
infekčným ochorením.
Nejde tu o banálnosti.
Úlohou epidemiológov a
verejných zdravotníkov
je v tejto situácii chrániť zdravie a životy ľudí.
Aj v našom regióne sa
epidemiologická situácia
rapídne zhoršila. Od 1.
decembra sme zaznamenali v okrese Svidník
363 pozitívne testovaných
osôb na COVID-19, z
toho 178 bolo potvrdených RT-PCR
testom a 185 antigénovým testom.
Pritom od pondelka 7. decembra je
ochorenie COVID-19 potvrdené u
175 osôb, z toho 115 RT-PCR testom
a 60 antigénovým testom. Najvyššia
chorobnosť je vo vekovej skupine nad

65 rokov,“ zdôraznila Helena Hrebeňáková a informovala j o situácii v okrese
Stropkov. „V okrese Stropkov od 1.
decembra evidujeme 218 ochorení
COVID-19, z toho 83 bolo potvrdených
RT-PCR testom a 135 antigénovym
testom. Za posledný týždeň od 7.
decembra sme zaznamenali 174 pozitívnych testov na COVID-19, z toho
64 bolo potvrdených RT-PCT testom
a 110 antigénovým testom. Najvyššia
chorobnosť je vo vekovej skupine 5564 ročných.“
Regionálna hygienička spolu s celým
svojim kolektívom prosia ľudí, aby
ešte vydržali a dodržiavali nariadené
opatrenia. Obchádzanie nariadených
opatrení, ktoré sú vydávané za účelom
ochrany zdravia a životov, neprispievajú k priaznivejšiemu vývoju epidemiologickej situácie. „Každý sa chceme
vrátiť k životu, na ktorý sme boli zvyknutí pred pandémiou. Obraciame sa
na všetkých občanov s prosbou, aby

zvážili svoju návštevu v preplnených
obchodných centrách. Vieme, že
obdarovanie svojich blízkych patrí
k Vianociam. Ak sa už rozhodneme
obchodné centrá navštíviť, prosíme
Vás dodržiavajte zásadu ROR (rúška,
odstup a dezinfekcia rúk). Aj počas
sviatkov buďte opatrní, stretávajte sa
len s úzkym okruhom ľudí. Je potrebné
chrániť pred infekciou hlavne najzraniteľnejších, to znamená starších ľudí
a ľudí s chronickými ochoreniami.
S prosbou sa obraciame aj na zamestnávateľov, aby neorganizovali
koncoročné firemné posedenia na
pracoviskách. Organizovať akékoľvek
hromadné podujatia je v súčasnej
dobe nerozumné a nezodpovedné,“
podotkla Helena Hrebeňáková a v
závere v mene svojom a v mene zamestnancov RÚVZ popriala všetkým
krásne vianočné sviatky, veľa zdravia
a šťastia.
(ps)
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Svidnícki poslanci rokovali sedem hodín, schvaľovali zákon roka
Poslankyňa Katarína Siváková sa ďalej zaujímala aj o to, či sú v rozpočte a je otázka, či sa nemáme zaoberať inou, lacnejšou alternatívou. O veži
zahrnuté financie na budovanie kontajnerových stojísk, o ktorých aj ona sama v vieme, že je sponzorského daru, ale nič bližšie. Mesto sa rozhodlo, že
minulosti viackrát hovorila, poukázala aj na vyhliadkovú vežu na vleku, keď sa sponzorský dar pôjde na vežu, zvyšok k tomu doloží a ideme robiť vežu.
suma 65-tisíc eur v porovnaní napríklad a vyhliadkovou vežou, hoci nižšou, na Neviem, či je to správne. Celkovo mám pochybnosti, či toto všetko sú
Čiernej hore za 12-tisíc eur zdala pomerne vysoká, no a zaujímala sa aj o to, či priority, ktoré nám prinesú osoh v meste,“ dodal Pavel Olejár.
má mesto náhradu za šiestich členov Miestnej občianskej poriadkovej služby,
***
ktorej činnosť financovaná štátom končí posledným dňom tohto roka.
VYHLIADKOVÁ VEŽA A JEJ FINANCOVANIE
Primátorka Marcela Ivančová potvrdila, že projekty, z ktorých má byť nakúPrimátorka Marcela Ivančová vysvetlila, že v prípade financovania výstavby
pená technika pre Technické služby mesta Svidník, zatiaľ neboli schválené. vyhliadkovej veže ide o dar spoločnosti, ktorej mestské zastupiteľstvo schválilo
„Niečo plánujeme z vlastných peňazí, no väčšinu z projektov, ale ten zmenu územného plánu pri Duklastave, aby mohlo realizovať výstavbu nákupschvaľovací proces trvá veľmi dlho. Čakáme na vyhodnotenie,“ povedala ného centra, na čo Pavel Olejár poznamenal, že o požití tohto sponzorského
primátorka.
daru by tiež mali rozhodnúť poslanci. „Ty si sa rozhodla, kde pôjde 40 000
Pripomeňme, že Technickým služ- eur? To nemôžeš myslieť vážne! Poslanci schválili stavbu, tak poslanci
bám chcú zakúpiť multikáru a elek- by mali rozhodnúť aj o tom, kam pôjde 40 000 eur.“
trické vozidlo (prostredníctvom proPodľa Marcely Ivančovej konečné ceny vyhliadkovej veže či zastrešenia
jektu v celkovej cene 170-tisíc eur), klziska určia verejné súťaže, o problematike odpadu s riaditeľom Techniczberovú a manipulačnú techniku na kých služieb mesta Svidník úzko komunikujú a spolupracujú, no a na margo
komunálny odpad (prostredníctvom viacerých priorít dodala: „Sústrediť sa celý čas iba na jeden projekt by
dvoch projektov - dotácia 589-tisíc bolo zlé.“
eur), ale aj technické a technolo***
gické vybavenie potrebné k zvozu
POSLANEC JÁN VOOK AJ O DEMOGRAFICKOM VÝVOJI
a separácii odpadov v zbernom
Poslanec Ján Vook v rozprave o rozpočte hovoril zoširoka o problematike
dvore. Jedná sa teda o investíciu mesta napríklad aj s demografickým vývojom, kládol si otázky, či mesto bude
zameranú na obstaranie zberovej a schopné splácať úvery v budúcnosti a na margo zastrešenia klziska povedal,
manipulačnej techniky.
že narazil na firmu, ktorá mestu ponúkala lacnejší variant zastrešenie, aj boli
Hlavnou aktivitou projektu je zvý- s vedením mesta na rokovaní, no žiadnej reakcie sa nedočkali.
šenie kvality životného prostredia
Primátorka mu odpovedala, že „v krátkej dobe budeme mať stavebné
triedením komunálneho odpadu, povolenie, budeme vypisovať súťaž, ide to do európskeho vestníka a
zakúpenie vozidiel a strojov na verím, že sa firmy o to pobijú. Nenechám sa natlačiť do úplne lacných
zvoz a nakladanie s odpadmi. Ako riešení, ktoré budú vyzerať ako obyčajný hangár. Popros firmu, nech sa
sme však už uviedli, tieto projekty prihlásia, ja budem veľmi rada, ak nám to za takúto cenu, ako hovoríš,
Lukáš Dubec zdôraznil pri hodnotení
zatiaľ neboli schválené, pričom pri postavia, ale v požadovanej kvalite.“
rozpočtu aj to, že počíta s navyšovaschválení je spoluúčasť mesta vo
Od pokračovania procesu prípravy zastrešenia klziska za 1,2 milióna eur
ním platov zamestnancov
výške 5 %.
odrádzal ešte poslanec Pavel Olejár. „Zvážme to ešte, možno skutočne
***
existuje lacnejší variant, pretože si myslím, že vždy je lepšie vrátiť sa
ROZPOČET TECHNICKÝCH SLUŽIEB
z kratšej cesty,“ nabádal Pavel Olejár. Na margo klziska ešte zaujali slová
PREDSTAVIL NOVÝ RIADITEĽ
Adriána Labuna. Ten pripomenul, ako mu raz primátorka odpovedala, že na
Za zmienku stojí fakt, že rozpočet Technických služieb mesta Svidník prvýkrát klzisku bolo v minulej sezóne denne aj 700 ľudí. „Dostal som odpoveď od
predstavil riaditeľ. Lukáš Dubec zdôraznil pri hodnotení rozpočtu aj to, že počíta pána riaditeľa Technických služieb a, pani primátorka, ani jeden deň
s navyšovaním platov zamestnancov, keďže mzdy v Technických službách nebolo v uplynulej sezóne 700 ľudí. Ani jeden deň,“ zdôraznil. Poslanec
mesta Svidník sú dlhodobo nízke. Mestskí poslanci aj preto príspevok na Adrián Labun.
chod technickým službám navýšili, ale aj preto, aby zastrešili časť zberného
***
dvora či kúpili novú kosačku so zdvihom.
POSLANCI MICHAL IĽKANIN A MICHAL GORIŠČÁK
K ďalším otázkam poslankyne Kataríny Sivákovej primátorka uviedla, že
OCENILI PRÍPRAVU ROZPOČTU
Mestská informačná kancelária je nevyhnutná, pretože Dukla Destination
V rozprave k rozpočtu vystúpili aj poslanec Michal Iľkanin a viceprimátor
končí s prevádzkovaním informačného centra. V rozhovore pre naše noviny to Michal Goriščák. Obaja ocenili jeho zodpovednú prípravu zo strany mesta
potvrdil aj zakladateľ tejto neziskovej organizácie, mestský a krajský poslanec a Michal Goriščák vyzdvihol hlavne zastrešenie klziska. „Máme 700-tisíc z
Ján Hirčko. „Chceme to financovať z projektu, ktorý ak nevyjde, budeme externých zdrojov, nie je to málo peňazí na to, aby sme si povedali, že
musieť nahradiť z vlastných zdrojov, pretože v lete je nevyhnutné mať do toho nepôjdeme,“ zdôraznil viceprimátor. Doplňme, že financovanie zainformačnú kanceláriu,“ zdôraznila primátorka a na margo otázok Kataríny strešenia klziska je riešené dotáciou 300-tisíc eur od vlády, dotáciou 150-tisíc
Sivákovej o stojiskách povedala, že niekoľko prvých chcú vybudovať už v roku eur od PSK a dotáciou 250-tisíc eur od SZĽH, vlastnými zdrojmi mesta vo
2021 s tým, že peniaze v rozpočte na to sú.
výške 64-tisíc eur a úverom vo výške 435-tisíc eur s tým, že konečný návrh
K vyhliadkovej veži primátorka povedala, že to nebude obyčajná vyhliad- financovania bude zrejmý po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa
ková veža, ale s útulňou a napríklad s presklenenou čelnou stenou. No a k stavby.
miestnej občianskej poriadkovej službe primátorka dodala, že áno, končia,
Dodajme už len, že úverové zaťaženie mesta Svidník po novom bude vo
ale prenikajú informácie od vlády, že sa znovu hľadajú zdroje na financovanie výške 20,86 %, pričom zákonom povolený limit je 60 %.
(ps)
ich činnosti. Či sa však nájdu, je podľa Marcely Ivančovej
zatiaľ otázne.
***
ROZPOČET OČAMI PAVLA OLEJÁRA
Mestský rozpočet na rok 2021 hodnotil aj poslanec
Pavel Olejár. „Hovorila si o prioritách rozpočtu, no
raz si bývalému primátorovi povedala, že nemôže
byť všetko prioritou, že treba mať len jednu prioritu.
Rád by som vedel, čo je pre teba tou priroritou?“ pýtal
sa primátorky poslanec Pavel Olejár a poukázal aj na
potrebu mať v prípade neúspechu s projektmi odložené
Od pokračovania procesu prípravy zastrešenia klziska za 1,2 milióna eur odrádzal ešte povlastné peniaze, venoval sa odpadovému hospodárstvu,
slanec Pavel Olejár. „Zvážme to ešte, možno skutočne existuje lacnejší variant, pretože
vyhliadkovej veži i zastrešeniu klziska.
si myslím, že vždy je lepšie vrátiť sa z kratšej cesty.“
„Nie som si istý, či je to to, čo naše mesto potrebuje
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Rozšíria kopček pri „Labunovi“? Čo bude s predajným stánkom?
Rozšíriť vjazd na Ulicu 8. mája vo Svidníku vedľa OD Profit a
pri známej večierke Labun navrhovala na ostatnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku v stredu 9. decembra
mestská poslankyňa Katarína Siváková.

na Mestský úrad štúdiu od investora, ktorý chce v tejto lokalite, teda medzi
večierkou Labun a hlavnou cestou stavať. „Budeme to preto riešiť a je nám
jasné, že ten prístup musíme vyriešiť, parkovanie musíme vyriešiť tiež,
takže budeme sa tomu venovať celým kompletným riešením,“ prisľúbila
primátorka Svidníka.
V súvislosti s touto lokalitou ešte zaujala otázka poslanca Matúša Majdu,
„Nie raz, nie dvakrát som bola oslovená, či by sa ten vstup nedal rozšíriť.
Viem, vedie tam plyn, zrejme aj kanál, ale predsa, či by sa s tým nedalo ktorý sa primátorky pýtal na búdku alebo teda predajný stánok, ktorý bol pred
niečo urobiť. Nemohli by sa na to stavbári z úradu pozrieť a pripraviť pár týždňami premiestnený bližšie k chodníku popri hlavnej ceste. „Myslíš
podklady?“ pýtala sa v rámci interpelácií poslancov Katarína Siváková s tým, búdku pána poslanca Labuna?“ opýtala sa ho primátorka a Matúš Majda
potvrdil, že áno. „Vydali sme už príkaz na odstránenie tejto stavby. Je
že možno by to nebolo od veci, pretože je to tam úzke.
„Ak by sme len po trochu z jednej i druhej strany ten kopček zrezali, na inom pozemku, ako má byť, bez ohlásenia, je to čierna stavba. Do
troch mesiacov je majiteľ povinný
bolo by tam viac priestoru. Skúsme
odstrániť to,“ vyhlásila primátorka
sa na to pozrieť a možno by stálo
s tým, že postupujú rovnako ako
za úvahy porozmýšľať aj nad
napríklad v prípade podnikateľa
prípadnom možnosť vybudovania
Ladislava Ducára, ktorému stavebchodníka aspoň po jednej strane,
ný úrad takisto nariadil odstránenie
keď už je to tam také úzke, nech
čiernej stavby.
ľudia nechodia po úzkej ceste
Zaujímavosťou je, že zmluvu o prepopri autách, ktoré častokrát majú
nájme časti pozemku v danej lokalite
problém obísť sa. Možno by to
vo výmere 24 metrov štvorcových
nebolo až tak náročné ani finančza účelom umiestnenia stánku na
ne, poprosila by som preto odbor
predaj tovaru, poskytovanie služieb
výstavby popracovať na tom, ak
a skladové priestory s podnikateľkou
to je možné,“ poprosila poslankyňa
Nadeždou Labunovou podpísala priKatarína Siváková s tým, že pri pomátorka Svidníka Marcela Ivančová
hľade na Ulicu 8. mája od OD Profit
v septembri, a to na obdobie piatich
by chodníček mohol byť vybudovaný
Poslankyňa Katarína Siváková upriamila pozornosť na vjazd na Ulicu
rokov. No a teraz prichádza verdikt o
po pravej strane kopčeka, v smere od
8. mája vedľa OD Profit a pri známej večierke Labun
odstránení predajného stánku, pretoUlice Ľ. Štúra. Primátorka Svidníka
(ps)
túto myšlienku nezavrhla. Marcela Ivančová povedala, že práve v stredu dostali že podľa slov primátorky Marcely Ivančovej ide o čiernu stavbu...

Svidníčania dostanú od mesta nádoby na kuchynský odpad
Po novom roku by mal mať každý občan možnosť triediť aj biologicky odpad zo svojej domácnosti. V bytových blokoch je to o
dosť komplikovanejšie aj finančne aj logisticky, preto sme radi,
že sa blížime k úspešnému spusteniu triedenia bioodpadu.
Nádoby do bytových
domácností zadarmo
Svidníčania v bytových blokoch
dostanú od mesta spolu 3100 nádob

na kuchynský odpad. Objem takejto
nádoby je 10l, je špeciálne upravená
s prevetrávacími otvormi a vekom.
Materiál je odolný voči biologickým

Aké budú podoby Vianoc a Silvestra vo Svidníku?
Vianočná atmosféra je vždy jedinečná. Či je mesto veľké, malé
alebo je to obec, Vianoce sú stále výnimočné. Zo známych dôvodov aj svidnícka samospráva zvažovala, ako by čaro Vianoc
mohli aj tento rok čo najviac uchovať a zvolili aktivity, ktoré ľudí
spájajú, ale pritom nezdružujú.
Mesto stále zbiera krabičky pre
starkých, ľudí vyzývajú k zaveseniu
vlastnoručne vyrobenej ozdoby, chceli
by púšťať vianočnú hudbu v mestskom rozhlase a zisťovali aktuálne
opatrenie pre vianočné trhy alebo
inú variantu umiestnenia stánkov v
centre mesta.
„Vzhľadom na stále sprísňujúce sa
opatrenia sme museli upustiť od myšlienky vianočného predaja na uliciach
a na základe nových opatrení už ani
terasy nie sú možné,“ informovala PR
manažérka mesta Svidník Kristína
Tchirová a my sme sa zaujímali aj o
Silvester.
„Silvester je symbolickým a aj tradič-

ným podujatím, ktoré tento rok nemôžeme organizovať hromadne. Nové
opatrenia, ktoré sú známe len pár
hodín, keďže odpoveď poskytujem
10. decembra, nám ešte viac okliešťujú naše možnosti. Predpokladáme,
že tento rok budeme môcť občanov
len pozdraviť prostredníctvom médií a
popriať im lepší rok 2021. Stále však
zvažujeme alternatívy ako zaujímavo
osláviť príchod nového roka vo Svidníku,“ dodala Kristína Tchirová s tým,
že informovať budú hlavne cez Facebook, no a aktuálne informácie budeme počas vianočných a novoročných
sviatkov na Facebooku zverejňovať aj
my.
(pn)

látkam, dá sa umývať a tiež zavesiť.
Prínos pre občanov
Ku každej nádobe dostane domácnosť aj kompostovateľné vrecká.
Sú z materiálu, ktorý sa tiež rozloží,
preto ich nemôžeme naraz distribuovať veľké množstvo, aby sa doma u
Svidníčanov nerozložili skôr, ako budú
využité. Tieto špeciálne vrecká sú síce
nákladnejšie, ale keďže sa v prírode
rýchlo rozložia, nemožno ich nahradiť
obyčajnými mikroténovými vreckami.
Každé stojisko bude mať nádobu na
vyhodenie tohto odpadu a vy si vytriedite odpad o polovicu. Pozitívom
je, že klasický kôš sa bude plniť oveľa
pomalšie a občania mesta budú mať k

dispozícií na Zbernom dvore kvalitný
kompost na domáce použitie.
Distribúcia
Nádoby na biologický odpad budú
v priebehu mesiaca december 2020
dodané do každej domácnosti. Pri
doručení budete oboznámení so
systémom zberu a dostanete aj veľmi
užitočný leták, v ktorom je pútavo
vysvetlený celý proces triedenia kuchynského rozložiteľného odpadu vo
Svidníku. Robíme to všetko pre Vás,
milí Svidníčania, aby ste mali komfort
pri triedení a triedilo sa Vám ľahšie.
Pre viac odpovedí na Vaše otázky sa
môžete obrátiť na TSMS: 0948 981
9094, MsÚ: 0905 166 428.
(kt)

Nádoby na biologický odpad budú v priebehu mesiaca december 2020 dodané do každej domácnosti
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inzercia

Vianočný koncert na streche! Pre pacientov ho usporiadala svidnícka nemocnica
Na jednej zo striech svidníckej nemocnice odohrali 7. decembra
vianočný koncert. Pre svojich pacientov a zamestnancov ho
pripravila nemocnica, aby im aj v čase pandémie priniesla na
oddelenia kúsok vianočnej atmosféry.
Na zníženej balkónovej streche sa postavil vianočný stromček, pribudol snehuliak i ďalšie ozdoby a od 14. hodiny zo strechy zneli krásne adventné piesne.
Zaspievať ich naživo prišli po vedením svojich pedagógov žiaci Základnej
školy na ulici Karpatská vo Svidníku. Pacienti i zamestnanci si asi polhodinový

koncert mohli vypočuť cez pootvorené okná či z balkónov.
Predpoludním do svidníckej nemocnice zároveň zavítal Mikuláš. Potešil najmä
najmenších pacientov na pediatrickom oddelení a spoločne s anjelom deťom
rozdal sladké balíčky, ale aj hračky, knihy a maľovanky.
(pn)
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Posledná tohtoročná zmena rozpočtu:
o vianočných ozdobách, ale aj o chodníkoch a cestách
Poslednú, štvrtú zmenu tohtoročného rozpočtu mesta schválili
na svojom minulotýždňovom zasadnutí poslanci Mestského
zastupiteľstva vo Svidníku. V rámci nej schválili aj návratnú
finančnú výpomoc vo výške 15-tisíc eur pre Sociálny podnik
mesta Svidník.
Zmena výdavkových položiek v tohtoročnom rozpočte je v súvislosti s
ich prehodnotením podľa aktuálnych potrieb mesta. Poslanci okrem iného
schválili v položke Správa nehnuteľného majetku zníženie bežných výdavkov
o 30-tisíc eur a kapitálových výdavkov o 40-tisíc eur, ktoré boli plánované na
rekonštrukciu Európskeho domu kultúry. O 131-tisíc eur znížili výdavky v položke Biologicko-rozložiteľný odpad, Zberný dvor. Išlo o financie na zakúpenie
kompostérov pre rodinné domy, keďže mesto rátalo s financiami z projektu, s
ktorým však neuspelo a kompostéry sa tak opäť nekupujú.
Za zmienku stojí aj zníženie výdavkov mesta v položke Prevádzka kultúrnych
zariadení 58-tisíc eur a v položke organizácia kultúrnych podujatí 18-tisíc eur.
Ide o financie, ktoré malo mesto naplánované v rozpočte, no nevyužilo ich,
keďže drvivá väčšina plánovaných kultúrnych podujatí sa v priebehu roka
nerealizovala z dôvodu pandémie koronavírusu.
***
NEVYČERPANÉ NA VIANOČNÉ OZDOBY
Zaujalo to poslankyňu Katarínu Sivákovú, ktorá aspoň časť z týchto ušetrených finančných prostriedkov chcela použiť na doplnenie vianočnej výzdoby
v meste. Celkovo na dvoch spomínaných položkách mesto ušetrilo 74-tisíc
eur a podotýkame, že nie hospodárením, ale jednoducho tým, že sa kultúrne
akcie nekonali. „Nebolo by možné alebo vhodné z týchto peňazí, aj kvôli
tomu, že sme v meste počas roka boli bez väčšiny kultúrnych podujatí,
zabezpečiť napríklad nové prvky do vianočnej výzdoby?
Často sa hovorí, že ľudia potrebujú radosť, v dnešnej dobe zvlášť, preto
si myslím, že aj nejaký ten nový vizuálny prvok vianočnej výzdoby by
do toho mohol zapadnúť. Neuvažovali sme nad tým, trošku zatraktívniť

nové obyvatelia nášho mesta v tej vianočnej výzdobe zaslúžili.“
***
VRAJ NA BUDÚCI ROK
Primátorka zopakovala slová o tom, že skôr na budúci rok, no a keďže poslanci mali v programe rokovania aj návrh budúcoročného rozpočtu, pri jeho
prerokovaní sa poslankyňa
Katarína Siváková k vianočným výzdobám vrátila.
„Pani primátorka, keď si
vravela, že na hudúci rok,
neviem, možno som si
to len nevšimla, ale rada
by som vedela, kde v
budúcoročnom rozpočte
sú financie na vianočné
výzdoby,“ opýtala sa primátorky poslankyňa a odpovede sa najprv nedočkala,
no po jej opakovanej otázke
primátorka povedala, že
sa k tomu môžu stretnúť
v polovici budúceho roka
a v rámci zmeny rozpočtu
zakomponovať aj financie
Viceprimátor Michal Goriščák
na doplnenie vianočnej výzdoby. „Rada sa k tejto téme v prvom polroku budúceho roka vrátim,“
potvrdila poslankyňa Katarína Siváková.
Kým ale financie na doplnenie vianočnej výzdoby, napriek tomu, že poslankyňa jasne ukázala na možnosť, sa nedali vyčleniť, po návrhu viceprimátora
Michala Goriščáka primátorka súhlasila, že urobí rozpočtové opatrenie, podľa
ktorého budú financie ušetrené tým, že sa všetci poslanci vzdali odmien,
použité na zakúpenie žltých kontajnerov na plasty pre všetky domácnosti v
rodinných domoch...
Mimochodom, peniaze, ktoré v rozpočte neboli použité tohto roku, aj tie, ktoré
boli ušetrené pre neorganizovanie kultúrnych akcií kvôli koronavírusu, boli
presunuté do prebytku rozpočtu a zakomponované do toho budúcoročného.
Práve z prebytku bežného rozpočtu pritom samosprávy splácajú napríklad
bankové úvery.
***
SCHVÁLENÉ, NO NEUROBENÉ
V rozprave k 4. zmene rozpočtu zaujalo napríklad aj vystúpenie poslanca
Pavla Olejára. Ten upozornil, že aj v tohtoročnom rozpočte boli vyčlenené
peniaze napríklad na rekonštrukciu športového areálu ZŠ na Ulici 8. mája,
nezrealizovala sa a financie sa presúvajú do budúceho roku. „Celkovo takto
tohtoročná rozpočet znižujeme o 1,8 milióna eur a vlastne len preto, že
sme neurobili to, čo sme mohli urobiť, na čo sme mali peniaze vyčlenené

Poslankyňa Katarína Siváková sa pýtala na to, či by časť z ušetrených
Poslanca Jána Vooka zaujímalo, prečo bola navýšená suma za rekonfinančných prostriedkov na kultúru sa nedala použiť na doplnenie via- štrukciu troch úsekov ulíc T.H. Ševčenka, 8. mája a gen. Svobodu z
nočnej výzdoby v meste. Celkovo na dvoch spomínaných položkách vysúťažených 117 613 eur na 170 697 eur
mesto ušetrilo 74-tisíc eur
naše mesto cez Vianoce, nech už budú počas akýchkoľvek opatrení?“
pýtala sa mestská poslankyňa Katarína Siváková, podľa ktorej by si to ľudia
zaslúžili. „Aby sme im aspoň takú malú náhradu za ten celý rok aspoň
počas tohto vianočného a novoročného obdobia ponúkli niečo viac, hoci
len pre oči, pre pohľad, ale i pre pocit, pretože aj tá vianočná výzdoba
vie potešiť nielen oči, ale i dušu. Skúsme posúdiť... a možno ešte o čosi
viac potešme ľudí vo vianočnom čase,“ nabádala Katarína Siváková.
„Aj mne by sa páčila nová výzdoba, aj ja by som s tým prišla, ale som
skôr ten typ, že radšej si prisporme a skúsme niečo na budúci rok.
Teraz sme dali na pešiu zónu desať stromčekov a o takých 15 rokov
z nich budú riadne vianočné stromy. Ja som skôr viac racionálna ako
populistická,“ takto na návrh poslankyne Kataríny Sivákovej zareagovala
primátorka Marcela Ivančová, no a poslankyňa jej odpovedala, že v žiadnom
prípade nie je populistická.
„Nechcem, aby sme mali výzdobu ako v Poprade, ktorý má najkrajšiu
výzdobu na Slovensku a roky do nej investuje, ale predsa len by si niečo
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Posledná tohtoročná zmena rozpočtu:
o vianočných ozdobách, ale aj o chodníkoch a cestách
a teraz to vyzerá a tvárime sa tak, ako dobre gazdujeme, hospodárime.
No to nie je celkov akoby pravda, toto mi vadí.
Veď predsa poslanci našli peniaze, schválili rozpočet, dalo sa to robiť,
ale je chybou, ak sa to nerobí, jedine, že je na to dôvod. Ak je dôvodom
napríklad Covid, či výpadok daní, tak to beriem, ale ak to presúvame
na budúci rok, tak vyvstáva otázka, prečo sme to neurobili tohto roku,“
zdôraznil Pavel Olejár. Podľa primátorky však takáto bola situácia na celom
Slovensku. „Všetky samosprávy robili len to najnutnejšie, nikto nevedel, čo bude, ako sa vyvinie situácia, preto to takto bolo,“ reagovala
primátorka.
***
NAVÝŠENÁ REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV
Rozsiahla diskusia sa potom viedla aj okolo rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Poslanca Jána Vooka zaujímalo, prečo bola navýšená
suma za rekonštrukciu troch úsekov ulíc T.H. Ševčenka, 8. mája a gen. Svobodu z vysúťažených 117 613 eur na 170 697 eur. „Je to o 45 % predražená
zákazka. Vy ste mali to verejné obstarávanie zrušiť a urobiť nové Sú tam
aj technologické a materiálne zmeny, napríklad na Ulici T.H. Ševčenka
bol na chodníku asfalt a zmenil sa na zámkovú dlažbu.
Vy ste pritom vedeli, že tam pôjde dlažba, pretože taká bola neoficiálna No tu sa to tak neurobilo, dodatok bol podpísaný po tom, čo boli všetky
dohoda spred niekoľkých rokov, no urobili ste to tak, ako ste to urobili práce oficiálne odovzdané,“ upozornil Pavel Olejár a Jána Vooka zaujímalo,
a diskvalifikovali ste domáce firmy, ktoré asfalt nerobia, ale zámkovú kto povolil zmeny, napríklad namiesto asfaltu zámkovú dlažbu a podobne. „My
dlažbu áno,“ tvrdil poslanec Ján Vook, na ktorého reagovala primátorka a sme povolili,“ odpovedala primátorka. „Kto my,“ pýtal sa Ján Vook a dostalo
vysvetlila, že všetko komunikovali aj s predsedami bytových spoločenstiev, sa mu ďalšej odpovede primátorky. „Ja som povolila zmenu.“
niektorými poslancami i samotnými
obyvateľmi. „Nič nebolo porušené,
bolo to navyše trochu aj v jemnej
časovej tiesni a som rada, že sme
to urobili aj s tými zmenami, ktoré
sme konzultovali s občanmi,“ vyhlásila Marcela Ivančová a tvrdenia Jána
Vooka odmietla.
Rovnako aj tvrdenia poslanca Pavla
Olejára, ktorý sa Jána Vooka zastal.
„Vypísali sme súťaž, mali sme vyčlenený balík peňazí, vysúťažili sme
nižšiu cenu a v tej chvíli sme si mohli
zatlieskať a hotovo. Lenže nie, my
napokon za to platíme omnoho viac.
Správny postup, ak sa prišlo na to,
že je potrebná zmena, je, že sa mala
Poslanec Peter Pilip, ktorý pri rekonštrukciách ocenil modernizáciu infraštruktúry,
stavba zastaviť, urobiť kontrolný
no poukázal napríklad na zrušenie časti chodníka na Ulici 8. mája pri škôlke
deň a podpísať dodatok k zmluve.

Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová
a tvrdenia poslanca Jána Vooka odmietla

Pridal sa aj poslanec Peter Pilip, ktorý pri rekonštrukciách ocenil modernizáciu
infraštruktúry, no poukázal napríklad na zrušenie časti chodníka na Ulici 8.
mája pri škôlke. „Tak ako sa nemôže stavba postaviť načierno, rovnako
načierno sa nemôže ani zbúrať. Postup musí byť zákonný a musí byť
zachovaný,“ zdôraznil Peter Pilip. Na chýbajúci chodník pri škôlke upozornil aj poslanec Adrián Labun. „Tých 42 metrov chodníka, ktoré v rámci
rekonštrukcie nebolo urobených, sa ešte urobí alebo tých 42 metrov
chodníka niekde odišlo,“ pýtal sa a dostalo sa mu odpovede primátorky,
že to preveria.
***
KAM ZMIZOL CHODNÍK?
„Poďme sa vrátiť k tomu, o čom máme hovoriť a pán poslanec, vieš,
rozprávať je striebro, mlčať je zlato, trepeš tu sedem na devätnásť a
podľa mňa si vymýšľaš,“ povedal poslancovi Jánovi Vookovi jeho kolega
Matúš Majda a poslanec Vladimír Kaliňák dodal: „Mne sa zdá, že niektorí
poslanci sa tu hrajú na kontrolórov, žalobcov aj sudcov pomaly, nech
sa na to pozrie kontrolór a hotovo, ale neťahajme tu čas.“ No a na margo
chodníka, ktorého časť ostala nezrekonštruovaná a vyzerá tak, akoby ho jednoducho zrušili, poslanec Pavel Olejár ešte vyhlásil: „Možno by bolo lepšie
nahlásiť krádež chodníka, že ten chodník zmizol...“
Pri hlasovaní o 4. zmene tohtoročného rozpočtu sa hlasovania zdržali iba
poslanci Ján Vook a Pavel Olejár, viceprimátor Michal Goriščák pre technické
problémy s hlasovacím zariadením nehlasoval a ostatní prítomní poslanci boli
za.
(ps)
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Wifi na svidníckych uliciach čoskoro verejne dostupné - bezplatne
Vo Svidníku sa práve inštaluje 10 prístupových bodov WIFI v centre mesta
a blízkom okolí. Každý, kto prejde ulicami mesta sa bude môcť pripojiť a
použiť sieť bezplatne.
Svidník chce byť samosprávou pre každú vekovú kategóriu a uvedomujeme
si, že byť pripojený je v dnešnej dobe nevyhnutné. Zapojili sme sa preto do
projektu na vybudovanie WiFi prístupových bodov pre domácich i návštevníkov
k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbps.
Skvalitniť život v meste sa týka všetkých sfér, od chodníkov a ciest, od škôl a
škôlok, od zlepšovania voľnočasových aktivít ako je prekrytie ľadovej plochy
a vybudovanie ihriska pri ZŠ 8. mája, od vybudovania mestského Zariadenia
pre seniorov....až po voľné dostupné WIFI a to práve inštalujeme.
Aktivita pod názvom Wifi PRE TEBA prinesie pre každého pripojeného užívateľa dostupné surfovanie na sieti a ako uvítacia stránka sa zobrazí www.
svidnik.sk. Spustenie voľne dostupnej siete by malo byť na prelome decembra
a januára, o dátume budeme verejnosť informovať.
Výška nenávratného finančného príspevku je 14 250 eur z Operačného
programu Integrovaná infraštruktúra so špecifickým cieľom Zvýšenie pokrytia
širokopásmovým internetom / NGN.
(kt)

Slavomír Sakalik získal Krajské srdce na dlani
Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC) v uplynulú stredu už po devätnástykrát odovzdalo ocenenia dobrovoľníkom z Prešovského kraja Krajské
srdce na dlani.
Ocenenie si prevzalo 11 laureátov.
Prvýkrát v histórii ankety s najstaršou tradíciou oceňovania dobrovoľníkov na Slovensku boli vybraní laureáti zároveň delegovaní
na oceňovanie na národnej úrovni.
Ako informovala predsedníčka PDC Juliana
Hajduková, do stanoveného termínu dostali tento rok 24 nominácií na ocenenia v
siedmich kategóriách, tri z nich ale nesplnili
stanovené podmienky.
Najviac nominácií bolo v kategórii jednotlivcov. V kategórii koordinátor dobrovoľníkov
bola ocenená Ivana Vojtašeková, ktorá má
na starosti študentov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v
Prešove. Od roku 2018 pôsobí ako koordinátorka dobrovoľníckej pomoci vo svidníckej
nemocnici.
Mimoriadnu cenu a postup na národné
ocenenie získal dobrovoľník Slovenského
Červeného kríža (SČK), neskôr Asociácie
Samaritánov SR a jeden zo zakladajúcich
členov Humanitárnych jednotiek SČK Slavomír Sakalik.
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa

oceňovanie konalo v komornom duchu bez
prítomnosti verejnosti a bolo rozdelené na
niekoľko častí podľa jednotlivých kategórií.
Doteraz za takmer 20 rokov existencie oceňovania Krajské srdce na dlani si cenu spomedzi 331 nominácií z radov dobrovoľníkov
a organizácií odnieslo 144 laureátov.
Pripomeňme, že Slavomír Sakalik v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Územného spolku
SČK pre okresy Svidník a Stropkov so sídlom vo Svidníku. Mimoriadnme aktívne sa
zapojil do rôznych aktivít v rámci pandémie
koronavírusu. Zastrešoval činnosť karanténneho zariadenia v internáte strednej
školy vo Svidníku, koordinoval záchytné
centum na hraničnom priechode Vyšný
Komárnik Barwinek a pôsobil napríklad aj
v karanténnom zariadení v Bardejovských
Kúpeľoch. Najnovšie sa Slavomír Sakalik
zaslúžil o vznik mobilného testovacieho
miesta pri športovej hale vo Svidníku, kde
testujú antigénovými testami a svoj podiel
má aj na zriadení mobilného testovacieho
miesta v susednom Stropkove.
(pn)

Svidnícky mestský parlament nesúhlasí so zrušením súdu
Reforma súdnej mapy, ktorou má byť okrem iných zrušený aj
Okresný súd vo Svidníku je na spadnutie. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková síce naznačila, že je ochotná ešte rokovať
o prípadných zmenách, no všetko zatiaľ, ako sa hovorí, beží
podľa jej plánu.
Podľa návrhu reformy súdnej mapy sa má Okresný súd
vo Svidníku zrušiť. Na svete je už petícia starostov okresov
Svidník a Stropkov, svoj nesúhlas vyjadrili prednostovia
okresných úradov vo Svidníku a v Stropkove Michal Iľkanin
a Peter Harvan, ale už dvakrát rokovali napríklad aj okresní
lídri vládnych politických strán.
Nesúhlasné stanovisko so zrušením Okresného súdu vo
Svidníku teraz prijalo aj svidnícke Mestské zastupiteľstvo.
Na svojom zasadnutí v stredu 9. decembra poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku prijali na návrh primátorky

Svidníka Marcely Ivančovej uznesenie, ktorým vyjadrujú nesúhlas s navrhovanou reformou súdnej mapy a so zrušením Okresného súdu Svidník a zmenou
jeho statusu na detašované pracovisko súdu vo Vranove nad Topľou. Mestské
zastupiteľstvo vo Svidníku zároveň žiada zachovanie Okresného súdu vo
Svidníku a možnosť prezentovať argumenty na stretnutí s tvorcami návrhu
reformy a s ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou.
Pripomeňme, že toto uznesenie bolo zaslané
na Ministerstvo spravodlivosti SR v Bratislave,
rovnako ako už skôr aj list primátorky Svidníka
a primátora Stropkova. My sme preto žiadali o
reakciu samotné ministerstvo, no z tlačového
odboru sme dostali vyjadrenie, že najprv odpíšu
na list samotným autorom, teda Marcele Ivančovej a Ondrejovi Brendzovi a až potom poskytnú
informácie a vyjadrenia aj nám - médiám.
(ps)
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Vianočné želania známych Svidníčanov
Vianoce v tieni...? očami gréckokatolíckeho duchovného Pavla Feníka
Vianoce v tieni pandémie... Čoraz viac
podobných titulkov a správ nám ponúkajú
články v časopisoch, na internete, zaznievajú
v rôznych reláciách. Diskutuje sa o tom aké
budú Vianoce, čo sa bude dať a čo nie. Budú
to Vianoce iné, alebo klasické - zvykové, alebo
tie najkrajšie - Vianoce „srdca“?
Niekedy máme pocit, že potrebujeme nejaký
návod na to, ako sa majú sviatky Narodenia
Pána prežívať. Ale nie je to tak... Ako keby sa
tá najzákladnejšia a najdôležitejšia podstata
príchodu Krista na tento svet dala zmeniť,
ovplyvniť, či dokonca nadiktovať. Je isté, že
to, ako ich prežijeme je na každom jednom
z nás. Nie je dôležité, „čo sa bude dať a čo
nie“, pretože nič nám nemôže zabrániť prežiť
ich skutočne tak, ako ich budeme chcieť prežiť. Kristus vstupuje do otvoreného a čistého
srdca každého z nás bez ohľadu na to, koľko
nakúpime darčekov, koľko toho bude na šted-

rovečernom stole. Boh nepotrebuje materiálne
veci. On je ten, ktorý chce to najdôležitejšie
- srdce človeka.
Boh prišiel na svet v chudobe a pokore ako
ten, ktorý chce slúžiť. Stvoriteľ sa skláňa k
svojmu stvoreniu a dáva mu seba samého.
Každý z nás máme možnosť sa rozhodnúť, či
mu dovolíme vstúpiť do nášho srdca, alebo či
dáme skôr prednosť nervozite, sebectvu a zháňaniu sa za pominuteľnými vecami. Boh nám
ponúka seba a to je, ako sa hovorí, ponuka
ktorá sa neodmieta. Ponuka pre večný život.
Prajem všetkým nám, drahí priatelia, prežime tieto sviatky Narodenia Pána nie v „tieni
pandémie“, ale vo svetle a radosti Kristovho
narodenia.
Christos Raždajetsja!
Pavol Feník,
správca Gréckokatolíckej farnosti
Svidník - Záhradná

Kristína Peláková,
speváčka

„Pozdravujem vás, Svidníčania, a želám vám príjemné prežitie Vianočných
sviatkov. Nech sú vaše srdcia naplnené láskou, kľudom, radosťou, a to nielen
počas tohto čarovného obdobia, ale aj v každodennom živote a taktiež vám
prajem aby váš nový rok bol plný zdravia a hojnosti.
Tak šťastné a veselé!“

Robert Pich,
futbalista WKS Slask Wroclaw

„Čitateľom Podduklianskych noviniek a všetkým ľuďom vo svidníckom regióne by som chcel popriať hlavne pevné zdravie, aby sme všetci mohli stráviť
čas Vianoc v kruhu s našimi najbližšími a užiť si sviatočnú atmosféru.
Do nového roku prajem vstúpiť s pozitívnym nastavením a vierou, že tento
rok bude zdravší a lepší. Všetko dobré prajem!“

Nech sviatky Vianoc prinesú pokoj a radosť do vašich domovov,
nech nový rok 2021 je rok lásky, šťastia pohody a porozumenia!
Podduklianske novinky na pultoch novinových stánkov a u vašich predajcov
najbližšie nájdete až v novom roku - v pondelok 4. januára 2021 popoludní.
Ďakujeme za priazeň a tešíme sa na vás, milí čitatelia!
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Vianočné želania známych Svidníčanov
Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník
„Vianočný čas je časom porozumenia, lásky a vnútorného pokoja.
Prajem Vám, aby ste tento pokoj našli v každodenných maličkostiach, akými sú prechádzky po
vysvietených uliciach, alebo vyzdobovanie si svojho mesta, či obdarovanie zo srdca aj „neznámeho“
v našej mestskej zbierke pre starkých.
Buďme súdržnejší, nie len počas sviatkov, ale aj počas celého roka.
Prajem Vám milí Svidníčania v novom roku 2021 hlavne pevné zdravie, blízkosť najbližších a
porozumenie všetkých.
Prajem Vám požehnaný nový rok 2021 a teším sa na
osobné stretnutia.“

Richard Šveda, operný spevák
„Svojim rodákom zo Svidníka prajem to čo si momentálne asi všetci prajeme, aby tieto ťažké pandemické
časy čoskoro skončili, aby sme z toho vyšli posilnení a
ohľaduplní vo vzťahu k prírode, nášmu okoliu, k sebe
navzájom. To vám prajem nielen k Vianociam, ale i v
novom roku.“

Ľuboš Maliňák,
majster sveta v kulturistike
„V tejto ťažkej dobe, ktorú žijeme, želám vám, moji
rodáci, drahí Svidníčania, aby ste si najkrajšie sviatky
roka nenechali pokaziť aktuálnou situáciou, aby ste
Vianoce strávili v láske a pokoji, v kruhu najbližších,
tak ako ste zvyknutí.
A verím, že počas tých čarovných dní si oddýchnete
a neberiete novú silu a nádej! Do nového roka 2021
vám okrem toho najdôležitejšieho - zdravíčka, želám aj
veľa trpezlivosti a tolerancie, lebo iba s nimi dokážeme
vrátiť naše životy do normálu čo najskôr.
A ako športovec prajem všetkým športovcom, nech
čo najskôr môžu trénovať, súťažiť a víťaziť bez obmedzení, aby si mohli v roku 2021 plniť svoje sny a
predsavzatia.“

Stano Lažo,
redaktor
a moderátor
RTVS

„Drahí Svidníčania! Z celého srdca vám prajem, aby ste v čarovnej
atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní a nový rok prežili čo
najlepšie.“

Jaroslav Južanin,
ortopéd
Nemocnice
v Poprade
„Prajem vám na chvíľu zabudnúť na všetky starosti a užiť si vianočné
sviatky v pokoji a zdraví. V novom roku všetkým Svidníčanom a ľuďom
v celom regióne prajem hlavne pevné zdravie a pohodu."
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Vianočné želania známych Svidníčanov
Anna Andrejuvová, poslankyňa Národnej rady SR
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Christós raždájestja!
S mnohými sa nepoznám osobne, ale ku každému z vás cítim zodpovednosť,
lebo sa snažím pracovať pre každého občana Slovenska, najlepšie ako viem.
Nachádzame sa v dobe, ktorá pre mnohých nie je zvlášť priaznivá, ale kresťanská viera a hodnoty, ktoré spolu spoločne zdieľame sú pre nás navzájom
nádejou do budúcna.
Dovoľte mi, popriať vám požehnané sviatky Vianoc, ktoré upriamujú pozornosť na vyplnenie Božích zasľúbení, keď budeme môcť ako kresťania zdieľať
večnú prítomnosť Boha.
Želám všetkým Svidníčanom a ľuďom dobrej vôle pokojné a požehnané
vianočné sviatky, nech radosť z narodeného Krista, prinesie do každého
príbytku lásku, porozumenie a dobro.
Verím, že rok 2021 bude pre všetkých lepší, aby sme si navzájom boli ešte
viac oporou, ako tento rok, nech sme láskavejší a pozornejší k ľuďom, aby to
želanie dobra pocítili všetci okolo nás.
PF 2021!“
Milí Svidníčania,
milí čitatelia,

ťažkých chvíľach. Pretože rok môže veľa dať, ale aj
veľa vziať..

v rukách držíte posledné tohtoročné vydanie týždenníka
Podduklianske novinky. Bol to rok mimoriadne bohatý na
informácie. Slová ako korona, koronavírus, lockdawn,
pandémia, testovanie či kríza boli skloňované takmer vo
všetkých pádoch. Musím sa však priznať, že radšej by
sme na stránkach našich novín písali o optimistickejších
témach. Aj napriek tomu sme sa snažili nájsť akúsi vyváženosť a aj keď prevažná časť roka bola o „ťažkých“
témach, priestor našli aj milé veci.

Milí Svidníčania,

Svoj priestor v novinách našli aj regionálne problémy
a regionálna politika. Venovali sme sa jej do hĺbky.
Zachovávajúc plularitu názorov. Nuž a v neposlednom
rade priestor dostali samotní ľudia, kedy sme sa prostredníctvom novín snažili pozrieť na ich problémy, ktoré ich
trápia a s ktorými sa boria.
Je za nami naozaj ťažký rok, kedy sme mnohí zistili, že
to najcennejšie, čo máme je zdravie. Aj z tohto miesta sa
chcem poďakovať v prvom rade tým, ktorí zachraňovali
a zachraňujú naše životy. Ľuďom v prvej línii. Poďakovať
všetkým, ktorí z akéhokoľvek povolania a poslania boli
nápomocní v ťažkých dňoch. Ale chcem sa poďakovať
aj tým všetkým, ktorí túto celú situáciu zvládli a hlavne
zostali ľuďmi. Lebo podpora, ľudskosť, pomoc a niekedy
len milé slovo sú tým, čo pohladí na duši a pomôže v

dovoľte mi zaželať vám všetkým pokojné Vianoce,
prežité v zdraví, šťastí, v rodinnom kruhu medzi tými,
ktorých máme radi a ktorí sú nám najbližší.
Rovnako všetkým želám v novom roku 2021 veľa zdravia, pretože je najdôležitejšie, a k tomu šťastie, lásku,
pracovnú i rodinnú pohodu a úspechy.
Nech sa Svidník nikdy neponára do tmy, nech žiari svetlom, spokojnosťou obyvateľov a úspechmi v prospech
rozvoja celého nášho mesta.
Nech nám všetkým svieti šťastná hviezda prinášajúca
do našich životov, do našich rodín, domácností a na
pracoviská len tie najkrajšie chvíle.
Christos Raždajetsja!

S úctou,
Katarína Siváková,
poslankyňa Mestského zastupiteľstva
vo Svidníku
a šéfredaktorka Podduklianskych noviniek
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA POČAS SVIATKOV
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Kostol Božského Srdca Svidník
20. decembra: 4 adventná nedeľa, 8.00, 10.30, 18.00 hod.
Sv. spoveď počas sv. omší od 7.30 - 9.00, 10.00 - 12.00, 17.00 - 19.00 hod.
24. decembra: ŠTEDRÝ DEŇ, sv. omše 21.00, 24.00 hod.
25. decembra: 1. SV. VIANOČNÝ NARODENIE PÁNA,
8.00, 10.30, 18.00 hod.
26. decembra: 2. SVIATOK VIANOČNÝ, SV. ŠTEFANA, 8.00, 10.30 hod.
27. decembra: Nedeľa sv. rodiny, obnova manželských sľubov pri sv. omšiach
8.00, 10.30, 18.00 hod.
31. decembra: Sv. Silvester, 17.00 hod.
1. januára: Sv. Bohorodičky nový rok, 8.00, 10.30, 18.00 hod.
6. januára: Zjavenie Pána Traja králi, 8.00, 10.30 hod.
10. januára: Tretia nedeľa po narodení Pána, 8.00, 10.30, 18.00 hod.
Kostol Narodenia Panny Márie Mestisko
20. decembra: 4 adventná nedeľa, 9.15 hod.
24. decembra: ŠTEDRÝ DEŇ, 22.30 hod.
25. decembra: 1. SVIATOK VIANOČNÝ, 9.15 hod.
26. decembra: SV. ŠTEFANA, 9.15 hod.
27. decembra: Nedeľa Sv. Rodiny, 9.15 hod.
31. decembra: Sv. Silvester, 16.00 hod.
1. januára: Nový rok, 9.15 hod.
3. januára: Druhá nedeľa po narodení Pána, 9.15 hod.
6. januára: Zjavenia Pána Traja králi, 9.15 hod.
10. januára: Tretia nedeľa po narodení Pána Krst Pána, 9.15 hod.
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 15. december: Sv. hieromuč. Eleuterios. Prepod. otec Pavol z Lastry.
Sv. Štefan Vyznávač, arcibiskup, 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00
hod.: * mária s rod., 18.00 hod.: * Pavol s rod. (50 rokov života), moleben
pred narodením pána,
Streda 16. december: Svätý prorok Aggeus, 6.30 hod.: † Michal (panychída),
18.00 hod.: † Šimon,
Štvrtok 17. december: Svätý prorok Daniel a traja svätí mládenci Ananiáš,
Azariáš, Mízael, 6.30 kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Kamil, tichá
adorácia od 13.00 hod., 17.15 hod.: ruženec za závislých ľudí - Komunita
Cenacolo, 18.00 hod.: † Anna, Ján, tichá adorácia do 20.00,
Piatok 18. december: Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci, zdržanlivosť
od mäsa a pôst, 6.30 hod.: † Mária, 18.00 hod.: † Ján, Eliáš, Helena, Anna
(panychída), 19.00 hod.: stretnutie mládeže,
Sobota 19. december: Svätý mučeník Bonifác, 8.00 hod.: † Michal Kostík, †
Ján Grundza (panychída)
Nedeľa svätých otcov, HLAS 4, 20. december: Svätý hieromučeník Ignác
Bohonositeľ, Predprazdenstvo Narodenia Pána, 7.00 hod.: ruženec a 1. čas,
8.00 hod.: * za farnosť, 10.30 hod.: * Radoslav, Tatiana, Radoslav, Soňa,
18.00 hod.: * rod. Bľachová (poďakovanie)
Pondelok 21. december, Svätá mučenica Juliána 6.30 hod.: † duše v očistci,
18.00 hod.: † z rod. Simčákovej, Sabatovej, Peľovej,
Utorok 22. december: Svätá veľkomučenica Anastázia, 6.30 hod.: kláštor
sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Michal, Michal, Paraska, 18.00 hod.: † Pavol
Fedeš (ročná lit. s panychídou),
Streda 23. december: Desiati mučeníci z Kréty, 6.30 hod.: * Mária, 18.00
hod.: * Lucia, Pavel, Kristína, Edita s rod. Nadežda, Milan, Marcel, moleben
pred narodením pána,
Štvrtok 24. december: PREDVEČER NARODENIA PÁNA, zdržanlivosť
od mäsa a pôst, 8.00 hod.: cárske časy 1.3.6., 15.00 hod.: večiereň s
liturgiou sv. Bazila veľkého, 20.00 hod.: veľké povečerie s požehnaním
lýtijných darov, spev vianočných kolied,
Piatok 25. december: NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA
JEŽIŠA KRISTA, Myrovanie,
8.00 hod.: * Mária, Lenka, Ľuboš, Martin, Mária s rod., 9.15 hod.: slov. sv. lit.,
10.30 hod.: * Ivana s rod., 18.00 hod.: * Mária,

Sobota 26. december: zhromaždenie k presvätej Bohorodičke,
8.00 hod.: * za farnosť, 9.15 hod.: slov. sv. lit., 10.30 hod.: * za farnosť, 18.00
hod.: * Janík, Jana, Janka, Jakub, Adriana, Ivo, 19.00 hod.: vianočný koncert
- orchestrálna hudba,
Nedeľa po kristovom narodení, HLAS 5, 27. december: Svätý prvomučeník
archidiakon Štefan, 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * za farnosť, 10.30
hod.: * Jana, 18.00 hod.: * Anna, Mária (poďakovanie).
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
15. decembra: Utorok - 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Fiľarskú
a Zribkovú
16. decembra: Streda, 17:00 + Mikuláš, Michal, Zuzana
17. decembra: Štvrtok, 07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a
Helenu
18. decembra: Piatok, 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu,
Pavla a Pavlínu
19. decembra: Sobota, 07:00 + Jozef
20. decembra: Nedeľa, 09:00 Za farnosť; 10:00 Na úmysel darcu
21. decembra: Pondelok, 17:00 + Ján, Mária, Mária, Zuzana, Katarína,
Mária
22. decembra: Utorok, 17:00 + Peter Kuderjavý
23. decembra: Streda, 07:00 + Peter
24. decembra: Štvrtok, PREDVEČER NARODENIA PÁNA - 12:30 Liturgia
sv. Bazila Veľkého - Za zdravie a Božie požehnanie pre Darinu, Mikuláša
a Annu; 21:00 Veľké povečerie
25. decembra: Piatok, NARODENIE PÁNA - 09:00 Za farnosť (myrovanie);
10:30 Na úmysel darcu (myrovanie)
26. decembra: Sobota, Zhromaždenie k Presv. Bohorodičke - 09:00 Za
farnosť; 10:30 Na úmysel darcu
27. decembra: Nedeľa, Nedeľa po Kristovom narodení - 09:00 Za farnosť;
10:30 Na úmysel darcu
28. decembra: Pondelok, 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod.
Tarabčákovú
29. decembra: Utorok, 17:00 + Ľudmila, Zoltán, Mária
30. decembra: Streda, 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa s
rod.
31. decembra: Štvrtok, 07:00 Na úmysel darcu
1. januára: Piatok, Obrezanie Pána, Začiatok nového občianskeho roka - 09:00
Za farnosť (myrovanie); 10:30 Na úmysel darcu (myrovanie)
2. januára: Sobota, 07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Danku s rodinou
3. januára: Nedeľa, 09:00 Za farnosť; 10:00 Na úmysel darcu
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.
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Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021
Vážení členovia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
blížia sa Vianočné sviatky, sviatky pokoja, lásky a porozumenia. Sú to dni
prežité medzi najbližšími v kruhu rodiny. Keď stromček sa ligoce a naše srdcia
sa napĺňajú láskou a úprimnosťou.
Nezabúdajme na osamelých starších i nemocných,
ktorí nemajú to šťastie, aby tieto sviatky prežili medzi
svojimi najbližšími. Pozvime ich k vianočnému stolu,
uctime si ich šediny, poďakujme sa im za to, že nás
vychovali, dali nám svoje všetko a lásku.
Nezabúdajme, že náš prístup k najbližším bude
príkladom pre našich potomkov. V mene výboru a
v mene svojom dovoľte zaželať Vám všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov, plných radosti,
pokoja, rodinnej pohody v kruhu tých, ktorých máte
najradšej.
Do nového roku 2021, by som chcel
členom SZPB a všetkým ľuďom na celom svete zaželať všetko dobré, pokoj
a mier. A nám všetkým veľa zdravia,
šťastia, rodinnej pohody, úspechov v
práci a dobré vzťahy v kruhu svojich
rodín.
Milan Maguľák,
predseda Základnej organizácie
SZPB Svidník

SPOMIENKA
Dotĺklo srdiečko, prestalo biť,
zostali iba spomienky, v srdci žiaľ,
už niet návratu a ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie,
kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,
spokojný spánok Ti priať a s úctou spomínať.

17. decembra 2020 si pripomíname smutný
rok, odkedy nás navždy opustila naša milovaná
mamka, babka a prababka
Helena HARVIŠOVÁ z Nižného Mirošova
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú Jozef, Michal a dcéra Viera s rodinami

SPOMIENKA
Jediné srdce na svete sme mali,
čo dokázalo nás milovať,
aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli,
neozve sa už viackrát.

18. decembra 2020 si pripomíname 10 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
Michal JACKANIN zo Svidníka
Všetci, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami
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SPOMIENKA
More lásky si so sebou vzal, hory bolesti si zanechal,
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.

15. decembra 2020
si pripomíname smutný rok,
odkedy nás vo veku 46 rokov navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Pavol FEDEŠ zo Svidníka
Ten, kto žije v našich srdciach, nikdy nezomiera.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Beáta,
dcéry Martinka a Deniska s manželom Lukášom
a dcérkou Ninkou, a ostatná rodina

SPOMIENKA
Spomienka živá a láskavá,
navždy v nás ostáva.

23. decembra 2020 si pripomenieme osem
rokov, odkedy nás navždy opustil
náš milovaný syn a brat
Peter ČOBIRKA zo Svidníka
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, brat a ostatná rodina

SPOMIENKA
Odišla, ako si to osud prial,
v našich srdciach zostáva žiaľ.

12. decembra 2020 sme si pripomenuli
13. výročie, od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mamka a babka
Marta VARCHOLOVÁ zo Svidníka
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel Viktor s rodinou

SPOMIENKA
Ako ticho žila, tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.

17. decembra 2020 uplynie 19 rokov,
odkedy nás navždy opustila
naša milovaná
mamka, babka a prababka
Mária JEVÍKOVÁ z Krajnej Poľany
Všetci, ktorí ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Eva s rodinou
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Čo premieta Kino Dukla?
WONDER WOMAN 1984
Piatok 18. decembra o 19. hodine
Réžia: Patty Jenkins • Hrajú: Gal Gadot, Chris Pine,
Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Robin
Wright, Connie Nielsen, Gabriella Wilde, Ravi Patel,
Kristoffer Polaha, Amr Waked
V novom filmovom dobrodružstve mocnej komiksovej hrdinky sa posunieme do osemdesiatych rokov a
budeme spolu s ňou čeliť dvom novým nepriateľom
- Max Lordovi a Gepardici (The Cheetah). V réžii Patty
Jenkins sa na plátna kín vracia Gal Gadot v ikonickej
úlohe Wonder Woman, ale aj Chris Pine ako Steve
Trevor, Robin Wright ako Antiope a Connie Nielsen
ako Hippolyta. V úlohách zločincov sa predstavia
Pedro Pascal a Kristen Wiig.
Rok výroby: 2020, Krajina pôvodu: USA, scifi, akcia, dobrodružný, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
PRINCEZNÁ ZAKLIATA V ČASE
Sobota 19. decembra o 19. hodine
Réžia: Petr Kubík • Hrajú: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora,
Simona Zmrzlá, Martin Dejdar, Roman Zach, Martin
Písařík, Jan Révai
Princeznú Ellenu od narodenia sprevádza mocná
kliatba, ktorú na ňu uvalila čarodejnica Murien.
Kliatba sa má naplniť v deň Elleniných dvadsiatich
narodením, v čase západu slnka. Avšak vo chvíli, keď
zapadajú posledné slnečné lúče a všetko sa zdá byť
na prvý pohľad stratené. Princezná zistí, že sa ocitá
uzavretá v čase. Vždy, keď sa kliatba, naplní, Ellena
sa vzbudí do dňa svojich dvadsiatich narodenín a je
prinútená prežiť celý deň odznova.
Aby zachránila svoje kráľovstvo i samú seba, musí v
sebe nájsť odvahu a čisté srdce, s ktorým sa rozhodne
kliatbu navždy prekonať.
Rok výroby: 2020, Krajina pôvodu: Česká republika, fantasy, rozprávka,
100 minút, vstupné: 5 eur
100 % VLK
Nedeľa 20. decembra o 15. hodine
Každá svorka potrebuje vodcu.
Réžia: Alexs Stadermann
Tento Halloween bude stopercentne zábavný a stopercentne chlpatý. Freddy
Lupine vyzerá ako obyčajný mladý chlapec, akurát
nie je obyčajný a nie je ani tak celkom chlapec. Má
štrnásť a je... vlkolak. Alebo skôr bude. Freddy je
súčasťou hrdého starého rodu vlkolakov a všetci
očakávajú, že sa raz z neho stane vodca svorky rovnako ako kedysi jeho otec. Keď nadíde slávnostná noc jeho prvej premeny, Freddy je pripravený
stať sa hrôzostrašným a silným vlkom. Niečo sa
však zvrtne a Freddy sa zmení sa na nie príliš dravého ani veľmi strašidelného, zato ale mimoriadne
rozkošného... pudlíka.
Toto je stopercentné sklamanie pre všetkých.
Keďže vlci a psi sebou navzájom pohŕdajú, Freddy
sa stáva hanbou rodiny a končí na ulici. Zatiaľ. Čarovná noc a spln prvej premeny stále trvá a Freddy
musí do rána dokázať, že je skutočným stopercentným vlkolakom, inak bude
navždy vylúčený zo svorky. So srdcom vlka a ružovou natupírovanou frizúrou
sa pudel Freddy vydáva do ulíc za dobrodružstvom a kopou zábavy. Stretne
pár túlavých psích kamošov, šialeného zmrzlinára, zažije psie väzenie, odhalí
jedno dávne tajomstvo a napokon všetkým dokáže, že stopercentný vlkolak
môže byť drsný ako vlk a zároveň rozkošný a kučeravý ako pudlík.
100 % vlkolak nadväzuje na úspešné animované filmy, ktoré kombinujú príšery
a hrôzostrašné kulisy so „strašidelne“ veľkou dávkou zábavy. Vlkolak s tvárou
pudlíka Freddy sa môže smelo zaradiť do panteónu monštier ako Drakula
a jeho partička z Hotelu Transylvánia alebo celá Rodina Addamsovcov či
Príšerákovcov, bez problémov by ho zobrali na Monster High: Školu duchov
a jeho životopis aj pôvod je skvelý na prácu medzi Príšerkami s ručením
obmedzeným. Rok výroby: 2020, krajina pôvodu: Austrália, rodinný,
animovaný, 96 minút, vstupné: 5 eur

KRÁLI VIDEA
Nedeľa 20. decembra o 19. hodine
Réžia: Lukáš Bulava • Hrajú: Petr Svoboda, František Fuka, Ondřej Neff, Dana Hábová, Roman
Holý, Zdeněk Troška, Jiří Zídek, Lukrecius Chang,
Václav Šimáček, Ondřej Hejma, Josef Šedý, Miroslav Táborský
Celovečerný dokument s hranými scénami „Králi
videa“ podrobne mapuje scénu dovozu, kopírovania
a dabovania západných filmov v socialistickom československu a okrajovo aj v Poľsku a Maďarsku. V
dobách, keď bolo nemožné zohnať filmy západnej
produkcie do oficiálnej distribúcie, jestvovali skupiny
ľudí, ktoré dovážali, amatérsky dabovali a distribuovali medzi ľudí nahrávky
týchto filmov na VHS páskach. Dokument však sleduje aj linku „spravodlivosti“,
policajtov, ktorí mali za úlohu týchto pirátov a dabérov chytať. V dokumente
vystupuje množstvo známych mien vtedajšej videoscény, z ktorých sa neskôr
stali publicisti, režiséri, speváci, prekladatelia, majitelia videopožičovní. Okrem
rozhovorov dokument ponúka aj množstvo hraných „retro“ scén, aby si ľudia,
ktorí tú dobu nezažili, vedeli predstaviť ako to všetko fungovalo. V neposlednom rade by sme chceli týmto dokumentom vzdať poctu všetkým tým „Anjelom
kultúry“, aj vďaka ktorým sme mohli vyrásť a začali milovať film.
Rok výroby: 2020, Krajina pôvodu: Slovensko, dokumentárny, 82 minút,
vstupné: 5 eur
DUŠA
Nedeľa 27. decembra o 15. hodine
Réžia: Pete Docter • Hrajú: Jamie Foxx, Tina Fey, Phylicia Rashad, Daveed
Diggs, Ahmir-Khalib Thompson
Duša predstavuje stredoškolského učitela hudby Joa Gardnera, ktorý získa
šancu svojho života hrať v najlepšom jazzovom klube v meste. Ale jeden
malý chybný krok ho zoberie z ulíc New Yorku do Veľkého pred - fantastického miesta, kde nové duše získavajú svoje osobnosti, vlastnosti a záujmy
predtým než idú na Zem. Rozhodnutý vrátiť sa do svojho života, Joe spojí
sily s drahocennou dušou 22, ktorá nikdy nerozumela príťažlivosti ľudských
skúseností. Ako sa Joe usiluje ukázať 22 čo je úžasné na živote, môže pritom
získať odpovede na niektoré dôležité otázky života.
Rok výroby: 2020, krajina pôvodu: USA, animovaný, komédia, slovenský
dabing, vstupné: 5 eur
MATKY
Nedeľa 27. decembra o 19. hodine
Komédia v očakávaní
Réžia: Vojtěch Moravec • Hrajú: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán
Benoni, Vladimír Polívka, Václav Neužil, Viktor Preiss
Sára, Eliška, Hedvika a Zuzana sú štyri kamarátky, tridsiatničky, ktoré momentálne spája najmä jedno slovo - materstvo. Sára (Hana Vagnerová) je
úspešná influencerka, ktorá plánuje svoj blog o partnerských vzťahoch plynule
previesť na blog o tom, ako byť najlepšou mamou. Život berie so zdravým
nadhľadom a iróniou. Keď ju však manžel Jirko (Jakub Prachař) privedie z
pôrodnice rovno do rozostavaného domu, jej život nadobudne až príliš dobrodružné rozmery. Ďalej sa snaží plniť Instagram cool fotkami perfektnej matky,
ale všadeprítomný prach a nevyspatie jej
dávajú poriadne zabrať.
Hedvika (Petra Hřebíčková) žije ako v
zlatej klietke, jej manžel vorkoholik (Jiří
Langmajer) doma veľa času netrávi, a
tak niet divu, že ju očarí mladý pouličný
spevák David (Vladimír Polívka). Zuzana
(Sandra Nováková) je po rozchode s
Kamilom (Václav Neužil) bez peňazí - prepracovaná a uštvaná matka dvoch
malých čertov. Zato Eliška (Gabriela Marcinková) má skvelého chlapa (Štěpán
Benoni), úplne neznesiteľných rodičov, je tehotná a stále vracia. Ale hlavne
majú jedna druhú…
Scenár trefne opisuje problematiku novodobého materstva a je primárne
zacielený na ženské publikum, i keď aj muži zohrávajú v tejto komédii dôležitú
úlohu. Príbeh otvorene a bez servítky zachytáva radosti i starosti súčasných
matiek a v kombináciou s dávkou sebairónie či čierneho humoru má potenciál
zaujať široké spektrum divákov.
Rok výroby: 2020, krajina pôvodu: Česká republika, romantický, komédia, 95 minút, vstupné: 5 eur
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR

Kto daroval krv?
V stredu 9. decembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 46 bezpríspevkových darcov:
Miroslav Štoffa (50), Ľuboslav Čakurda (34), Jozef Suvák (6), Martin Kundrát
(24), Katarína Vašková (2), Alžbeta Vrabeľová (2), Matúš Michalko (10), Anton
Vaškanin (98), Jana Rišková (34), Peter Hic (24), Kevin Kurej (14), Vincent
Miňo (43), Sebastián Cuprišin (9), Jaroslav Genco (27), Danka Omasková
(47), Andrea Namešpetrová (18), Slavomír Nemec (12), Martina Mňahončáková (4), Martin Zribko (10), Marek Štefanco (6), Róbert Franko (34), Ján
Balucha (50), Dušan Geroč (3), Martina Bochnovičová (4), Ladislav Harakaľ
(18), Peter Sekeľ (19), Viliam Podolák (16), Alexandra Podhajecka (prvodarca),
Alena Krempaská (prvodarca), Michal Kimák (8), Radoslava Barančíková
(4), Anna Sabolová (31), Viktória Lehocká (prvodarca), Ivana Prusáková (7),
Stanislava Bočkaiová (2), Kristián Pencák (4), Richard Vereščák (prvodarca),
Juraj Čečko (69), Dana Pastyrčáková (20), Patrik Fajak (8), Ján Hlavinka
(87), Dávid Duleba (3), Natália Guziová (11), Anna Ovšaniková (20), Andrea
Mižová (2), Jana Mašlejová (3).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

inzercia

LEKÁRNE
DECEMBER: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
19. a 20. decembra: MUDr. A. Kopčová - Nemocnica vo Svidníku.
Kontakt: 054/786 04 62.
24. a 25. decembra: MDDr. K. Čuhová - Sov. Hrdinov 160/74 vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 38 26.
25. decembra: MUDr. A. Fiľarská - Jilemnického 5 v Stropkove.
Kontakt: 054/742 37 83.
26. decembra: MUDr. Ľ. Girašek
- Letná 1946/3 v Stropkove.
Kontakt: 054/742 41 97.
27. decembra: MUDr. A. Kožíková - MUDr. Pribulu 2057 vo
Svidníku.
Kontakt: 054/752 07 10.
1. januára: MUDr. M. Hutňan Centrálna 812 vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 1236.
2. a 3. januára: MUDr. B. Lišková - Kukorelliho 323 v Giraltovciach.
Kontakt: 0950 553 171.
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.

inzercia

Podduklianske novinky

15. december 2020

Infoservis

19

www.podduklianskakniznica.sk www.podduklianskakniznica.sk

o d 21 . d e c e m b r a 2 0 2 0 o d 2 8 . d e c e m b r a 2 0 2 0
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci december 2020
boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku s finančnou podporou mesta Svidník

HOFFNER, Nika: Betónový hrad.
Bratislava, Marenčin PT 2020. 302 s.

RABČANOVÁ, Elena: Aha, mami! Záhrada.
Bratislava, Fortuna
Libri 2020. nestr.

Na odľahlom mieste v lesoch má prebehnúť obchod medzi mafiánskymi skupinami.
Dvaja vyšetrovatelia sa tej osudnej noci
vyberú k miestu stretnutia v snahe vypátrať
mysteriózneho zločineckého bosa. Kontroverzná akcia sa skončí katastrofou. Len
jednému z policajtov sa podarí vyviaznuť.
Nováčik na oddelení Mendel v priebehu
tejto noci prichádza o svoj dovtedajší život,
stáva sa rukojemníkom trojice svojských
zločincov. Každý deň môže byť jeho posledným. Mendel začína prehodnocovať
okolnosti, ktoré ho do tej situácie dostali.
No nielen zločinci majú svoje temné tajomstvá a žiaden zo zúčastnených sa nevyhne
otázke, či prostredie človeka mení alebo
len postupne odkrýva jeho prapodstatu.

Podporte prirodzenú
vnímavosť a zvedavosť
dieťaťa! Knižka je vytvorená v spolupráci s
odborníčkami na metódu
Montessori tak, aby čo
najviac podnecovala citlivosť zraku a fantáziu
bábätka od najútlejšieho
veku. Zároveň je vhodnou pomôckou na to, aby
dieťa zotrvalo v polohe
na brušku, ktorá je veľmi
dôležitá pre jeho správny
fyzický vývoj.

MIRGOVÁ, Dominika

ZÁBLACKÁ, Oľga

Narodila sa 23. decembra 1991 v Trnave, kde prežila aj svoje detstvo.
Odmalička inklinovala k hudbe. Dominika Mirgová je slovenská speváčka
a hudobníčka. V roku 2007 sa zúčastnila tretej série reality šou Slovensko
hľadá SuperStar, kde skončila na druhom mieste. V roku 2008 vydala svoj
debutový album Dominika Mirgová, z ktorého v rádiách úspešne rotoval singel
Skoro ako v sne. Po dlhšej odmlke sa vrátila v roku 2012 so singlom Nová.
Po niekoľkých menej úspešných singloch sa na čas odmlčala, venovala sa
škole, zmaturovala a znovu sa objavuje na hudobnej scéne v duete s Mirom
Jarošom Na pokraji síl. V roku 2015 priviedla Dominika na svet syna Petra
a vydala sa za priateľa Petra Zvolenského. V roku 2016 vydala nový album
pre svojich fanúšikov s názvom Armáda.

Oľga Záblacká sa narodila 31. decembra 1963 v Bratislave. Je slovenská
speváčka a moderátorka. Naspievala pieseň Mopedová vo filme Fontána
pre Zuzanu. Verejne spievať začala v pop jazzovej skupine Faun. Štyri roky
študovala spev u renomovaného hlasového pedagóga Františka Tugendlieba.
V roku 1995 spolupracovala s Dávidom Kollerom. Produkoval jej niekoľko skladieb. Kráľovná Mária a Zákony tiel sa nachádzajú ako bonusy na jej albume
UFO. Osem rokov pôsobila ako moderátorka vo Fun rádiu. Vysielala reláciu
Koncert na ležanie. Ako riaditeľka stála pri zrode rádia B1. Bola moderátorkou
televízie Markíza. Od januára 2002 moderovala a autorsky pripravovala reláciu
Na streche. V minulosti moderovala relácie Magazín M, Polarity, Správny kľúč,
Rhytmick, Sexesso, Smotánka, Bonzáčik, Debakel.

LUSTIG, Arnošt (21.12.1926-26.2.2011)

SPARKS, Nicholas (1.12.1965-)

Český spisovateľ a publicista svetového významu, autor diel s tematikou
holokaustu. Narodil sa v Prahe. Prežil tri koncentračné tábory v Terezíne,
Osvienčime a Buchenwalde. Počas holokaustu prišiel o takmer celú svoju
rodinu. Jeho diela sa už od prvých poviedkových súborov zaoberajú tematikou židov a druhou svetovou vojnou. Po vojne študoval na Vysokej škole
politických a sociálnych vied a začal prispievať do novín a časopisov. Po roku
1948 odišiel do Izraela ako spravodajca, po návrate pracoval ako redaktor
v rozhlase a v Mladom světe. Bol aj televíznym scenáristom. V roku 1968
musel opustiť vlasť a žil v Juhoslávii, potom v Izraeli. Nakoniec sa usadil v
USA, kde prednášal film a literatúru na Americkej univerzite vo Washingtone.
Zomrel v Prahe.

Americký spisovateľ, autor mnohých celosvetovo úspešných románov. V jeho
tvorbe majú významné miesto témy kresťanstvo, láska, tragédia a osud. Bol
študentom katolíckej univerzity, venoval sa športu - atletike. Úspešne ukončil
štúdium finančníctva. Vyskúšal celý rad povolaní. Jeho tvorba je preložená
do viac ako 35 jazykov, vrátane slovenčiny.
Podľa námetov jeho románov vznikli celovečerné filmy, ktoré mali obrovský
úspech u divákov (Odkaz vo fľaši, Zápisník jednej lásky). Medzi jeho diela
patria To najlepšie zo mňa, Noci v Rodanthe, Posledná pieseň, Voľba, Dlhá
cesta domov, Vo dvojici, Svadba, Strážca a iné.

- Tak čo, páči sa ti nová učiteľka?

- Kde si sa tak pekne opálil?
- Ale, čakal som s kamiónom
na hraničnom priechode....

- Áno, mama, je mladá a veľmi pekná,
ale nie je dosť inteligentná.
Na všetko sa pýta mňa.
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Vytopenej škole Kaufland daroval bez jedného centa 50-tisíc eur!
Vytopená Základná škola na Ul.
Komenského je po pár týždňoch
po nešťastnej udalosti takmer v pôvodnom stave. Škola získala zdroje
na opravu škôd z dohodovacieho
konania z ministerstva školstva vo
výške 32 000 eur, čiastočné plnenie
z poisťovne vo výške 20 000 eur, ale
najväčšiu čiastku poskytla spoločnosť
Kaufland vo výške 49 999 eur.
Po prasknutom potrubí počas víkendu 26. - 27. septembra sa škola ocitla
v havarijnom stave. Situáciu vtedy priblížila riaditeľka školy Helena Lacová.
„Základná škola na ulici Komenského
vo Svidníku má po havárii potrubia na
toaletách vytopených 5 tried na prvom
stupni, zborovňu, viacero kabinetov a
kancelárií.“
V súčasnosti sú poškodené priestory takmer kompletne rekonštruované,
chýbajú už len posledné úpravy v zborovni, montáž nábytku a dokončenie

prác v suteréne budovy.
Hneď v prvých hodinách po havárii k
promptnému riešeniu havarijného
stavu výrazne dopomohol Hasičský zbor vo Svidníku a Dobrovoľní
hasiči mesta Svidník. Okamžitým zabezpečením techniky na
sušenie zareagoval svidnícky
podnikateľ a odvlhčovačmi Odbor
krízového riadenia OÚ Svidník,
VVS a.s. Svidník a Kaufland
Slovensko. Práve spomínaná
spoločnosť flexibilne reagovala
aj s ponukou na zakúpenie nábytku a výpomoc pri financovaní
opravy škôd. V uplynulý piatok
11. decembra si riaditeľka Základnej školy na Komenského
ulici vo Svidníku Helena Lacová
slávnostne prevzala symbolický
poukaz na sumu 49 999 eur.
Priamo do Svidníka jej ho prišiel odovzdal generálny riaditeľe

Kaufland Slovensko Paul Pauls. Tento
dar prispel ku kompletným obnovám

tried, chodieb, kabinetov, zborovne i
kúpe nábytku.
(kt)

Úspešná vianočno-policajná kresba
Kresba malej Svidníčanky má úspech. Je na pohľadniciach rezortu vnútra.
Ministerstvo vnútra SR zverejnilo výzvu pre
deti, aby nakreslili námet na vianočné pozdravy, ktoré bude ministerstvo rozposielať.
„No a keďže manžel je policajt, dcérka vôbec
nezaváhala a chcela nakresliť ako polícia pomáha Dedovi Mrázovi pri rozdávaní darčekov.
Výkres sme poslali a jej námet vybrali medzi
návrhy, ktoré sa stanú motívom tohtoročných
vianočných pozdravov Ministerstva vnútra
SR,“ ozrejmila nám úspech svojej dcéry
Martina Farkašová. Jej úspešná dcérka sa
volá Kristínka, má osem rokov a je žiakov 3.
ročníka Základnej školy na Ulici 8. mája vo
Svidníku. Nuž a ktovie, hádam práve pozdrav
s jej kresbou bude rozposielať napríklad aj samotný minister vnútra Roman Mikulec. (pn)
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