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S vrakom auta na lúke neďaleko Ladomirky sú úrady zatiaľ nevedia poradiť
Bez tabuliek s evidenčným číslom a bez kolies. Vrak auta nazlostil člena rybárskej stráže vo Svidníku. Pomaly sa blíži sezóna
a obhliadka revírov priniesla nečakaný nález. S autom neďaleko
mosta cez Ladomirku pri hlavnom ťahu na Stropkov si však
svidnícka samospráva nevie poradiť už niekoľko mesiacov.
Stačilo, aby od rieky zašiel len pár metrov, a to, čo uvidel, vôbec nečakal. „Je
to vrak. Niekto sa na ňom vybúril doslova. Za chvíľu, keby sa to auto začalo
rozoberať, čo sa aj bude rozoberať, keby tu zostalo, tak všetky kvapaliny, ktoré
sú v ňom, skončia v pôde,“ pohoršene komentoval člen svidníckej rybárskej
stráže Michal Fek. Auto je rozbité a nepojazdné.
Vo vnútri a okolo sú rozhádzané veci. „Je tu ruksak, nejaké papiere od
auta, proste všetko možné. Je to hrozné. Je tu pstruhový revír a hlavne je to
príroda, ktorá by mala ostať, aspoň ja si myslím, pre naše vnúčatá,“ podotkol
Michal Fek, podľa ktorého zistiť majiteľa auta pritom vôbec nie je ťažké. „Na
síce rozbitom, ale predsa len čelnom skle auta sú nálepky o STK i EK a keby
som otvoril kapotu, tak podľa VIN čísla by som zistil, kto je majiteľ. Chcem
ešte podotknúť, že hneď vedľa je pozemok mesta, takže si myslím že by mal
niekto konať.“

Oslovili sme preto PR manažérku mesta Svidník Kristínu Tchirovú, ktorá
zareagovala takto: „Predmetné auto je síce v lokalite mesta Svidník, ale nie
je na mestskom pozemku. Pred pár mesiacmi sme kontaktovali majiteľa,
aj rodinných príslušníkov, ale neprejavili záujem s tým autom niečo robiť.“
Člen rybárskej stráže Michal Fek zároveň doplnil, že Svidníčania mu cez
sociálnu sieť napísali, že majiteľ auta je vo väzbe. Podľa neho to však nič
nemení na tom, že úrady by mali urýchlene konať. Samospráva však okrem
zaslania výzvy vraj nič viac nemôže. „Stále je to majetok určitého človeka,“
pripomenula Kristína Tchirová, no o probléme s vrakom auta už vedia aj na
Okresnom úrade vo Svidníku.
Na Odbore starostlivosti o životné prostredie svidníckeho Okresného úradu

už podnet od člena rybárskej stráže majú. Prednosta tvrdí, že budú konať
rázne. „Samozrejme, môže to mať negatívny dopad na prírodu, na životné
prostredie a v týchto veciach konáme nekompromisne,“ potvrdil Jozef Baslár.
Odbor životného prostredia podobne ako samospráva pošle majiteľovi auta
výzvu na jeho odstránenie.
Ak to neurobí, na rad prídu finančné sankcie. Vrak je hrozbou pre životné
prostredie. Kedy a komu sa ho podarí dostať z voľnej prírody, je stále otvorené.
(ps)

Dopravca SAD Humenné má 14 nových autobusov
Vo vozovom parku SAD Humenné pribudlo 14 nových autobusov. Vybavené sú USB pripojením na dobitie mobilných telefónov
či notebookov.
Spoločnosť SAD Humenné uviedla v piatok 14.
februára vo Vranove nad Topľou do prevádzky 14
nových autobusov typu SOR za 2,1 milióna eur.
Štyri z nich sú nízkopodlažné vozidlá, pričom tri
sú určené pre prímestskú autobusovú dopravu
a jeden posilní mestskú hromadnú dopravu vo
Vranove nad Topľou. V autobuse je 36 miest na
sedenie a 38 miest na státie.
Ďalších desať autobusov má kapacitu od 35
do 49 miest na sedenie a od 28 do 32 miest na
státie. Všetky vozidlá sú klimatizované a vybavené motorom splňujúcim najvyššiu emisnú normu
EURO 6.
„Nové autobusy určite pomôžu zvýšiť bezpečnosť

prepravy cestujúcich na cestách. Je pre nás dôležité, aby sa ľudia cítili bezpečne a v neposlednom rade, aby cestovali komfortne. Som presvedčený, že
mnohí ocenia aj USB pripojenie, ktoré im umožní si v pohodlí nabiť svoj mobilný
telefón, tablet či notebook. Cestu si pritom budú môcť skrátiť surfovaním na
internete, keďže v autobusoch
bude k dispozícii aj wifi,“ uviedol
predseda PSK Milan Majerský.
Aktuálne sa vo vozovom parku
SAD Humenné nachádza 211
autobusov s priemerným vekom
7,93 roka. SAD Humenné zabezpečuje prepravu pre Humenné,
Vranov nad Topľou, Svidník, Sninu, Stropkov a Medzilaborce.
Lea Heilová,
Oddelenie komunikácie
a propagácie
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Svidnícki mestskí poslanci rozdelia dotácie nielen športovcom
Svidnícki mestskí poslanci sa v stredu 26. februára zídu na
neplánovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Rokovať
budú od 13. hodiny v Dome kultúry.
Hlavný kontrolór mesta Svidník Ivan Sagan mestskému zastupiteľstvu predloží správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 a Informatívnu správu o kontrole
vybavovania sťažností v roku 2019.
Poslanci by mali odobriť návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok
2020, ktorý predloží vedúci odboru financií Mestského úradu Nikolaj Vlčinov.
Poslanecký zbor má na stole aj návrh na zmluvné prevody vlastníctva
nehnuteľného majetku mesta Svidník, opäť z dielne vedúceho odboru
financií Nikolaja Vlčinova. Návrh
na rozdelenie dotácií na rok 2020
v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Svidník č. 5/2019
o podmienkach prideľovania dotácií
z rozpočtu mesta Svidník predloží
predseda komisie finančnej, správy
majetku a podnikateľskej činnosti
Vladimír Žak.
Ešte 4. decembra 2019 mestské
zastupiteľstvo vo Svidníku schválilo
rozpočet mesta na rok 2020, v ktorom
je naplánovaných 125 000 eur na
dotácie pre fyzické a právnické osoby.
V lehote do 30. novembra 2019 bolo
podaných 43 žiadostí. Iba jediná žiadosť nespĺňala podmienky, bola totiž doručená po termíne. 11. februára 2020
zasadala komisia na prerokovanie žiadostí o pridelenie dotácií na rok 2020
v zložení poslanci Peter Breznoščák, Jozef Poperník, Vladimír Žak, mestskí
úradníci Erika Červená, Marta Jacková a Nikolaj Vlčinov.
Komisia skonštatovala, že bolo podaných 43 žiadostí o pridelenie dotácií.

NÁVRH KOMISIE
NA ROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Po prerokovaní jednotlivých žiadostí komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku schváliť prerozdelenie finančných prostriedkov vo
výške 118 750 eur. Najviac z koláča dotácií si chcú ukrojiť športovci, a to 1.
FK Svidník (žiada 50 tisíc eur), TJ Slávia Svidník (žiada 60 tisíc eur) a HK Lion
Svidník (žiada 25 tisíc eur). Komisia odporúča futbalistom odklepnúť 42 tisíc
eur, volejbalistom 45 tisíc eur a hokejbalistom 8 550 eur. O financie žiadajú
aj rôzne zväzy, spolky, cirkvi, školy či umelecké kluby. Kto a koľko napokon
dostane, rozhodnú mestskí poslanci.
Poslanci by mali schváliť aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Svidník č. 1/2020 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník. Tento
návrh predloží vedúca kancelárie
primátorky Erika Červená. Niekoľko
materiálov predloží aj vedúci odboru
výstavby, životného prostredia a
správy majetku Karol Richvalský. Ide
o návrh na uzatvorenie nájomných
vzťahov či napríklad návrh zmeny
a doplnky ÚPN zóny „Priemyselný
park Svidník.“
Prednosta Mestského úradu Miroslav Novák predloží návrh na
schválenie účasti mesta Svidník v
OZ KA VVS, a.s, o.z. a zriadenie
Dobrovoľného hasičského zboru
mesta Svidník.
Poslanci by mali odobriť žiadosť
o nenávratný finančný príspevok v Operačnom programe Efektívna verejná
správa a zmenu plánu práce mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2020.
Záver už tradične patrí interpeláciám poslancov a diskusii. V tejto časti
poslanci hovoria najmä o problémoch, ktoré trápia občanov.
(ks)
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Tragická nehoda - po zrážke s kamiónom zomrel 23-ročný Erik!
Tragédia pred Svidníkom! Čelná zrážka na rovnej ceste! V uplynulý štvrtok po pol deviatej večer medzi Stročínom a Svidníkom
vyhasol mladý ľudský život. Z osobného auta ostala len kopa
šrotu, nepojazdný bol i kamión. Erikovi už pomôcť nemohli.
Obyčajná kopa šrotu. Predtým to bola priam legendárna Škoda Felícia. Čelný
náraz do ťažkého nákladiaka toto auto nemalo šancu zvládnuť. Za volantom
sedel 23-ročný Erik. Na rovnej ceste pred Svidníkom v smere od Stročína
náhle prešiel do protismeru a narazil do kamióna. „Pri tejto dopravnej nehode
došlo, žiaľ, k usmrteniu vodiča osobného motorového vozidla,“ skonštatoval
priamo na mieste tragickej udalosti riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného
zboru SR vo Svidníku Jaroslav Suvák.
Ukrajinský vodič za volantom poľského kamióna viezol 24 ton tehál. Zrážke
s osobným autom nemal šancu zabrániť. „Vyletel na mňa, vôbec som nič
také nečakal. Točil som volantom doprava, no on rovno vletel do mňa. Ka-

tastrofa,“ povedal otrasený ukrajinský kamionista. „Je to smutné.“ „Ja už tu
bývam trinásť rokov a stáva sa tu veľa nehôd.“ „Tadiaľto chodím každý deň
a koľko kamiónov tadiaľto prejde, tak to je nehorázne.“ Toto tvrdili motoristi,
ktorí krátko po tragickej nehode prišli na miesto. V tomto prípade ale kamión
s najväčšou pravdepodobnosťou na vine nebol.
Z jeho nádrží však hasiči museli prečerpať stovky litrov nafty, keďže skončil
na poli. „Kamión je nepojazdný, lebo ľavé koleso a celá náprava je posunutá,
je vytrhnutá, to znamená, že po prečerpaní nafty vytiahneme ho na cestu,“

povedal Ladislav Koudelka zo svidníckej odťahovej služby. Kamión napokon
z poľa odtiahli až nadránom. „Okolnosti za akých k dopravnej nehode došlo,
budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Miesto dopravnej nehody bude
dokumentované spolu so znalcom z odboru dopravy,“ doplnil ešte okresný
policajný riaditeľ Jaroslav Suvák.
Tragickú dopravnú nehodu dokumentovali niekoľko hodín. Dopravu na medzinárodnom cestnom ťahu v smere na Poľsko museli uzavrieť. Obchádzková
trasa pre nákladné motorové vozidlá nebola možná, osobné autá mohli uzatvorený úsek obísť cez Mestisko.
(ps)
Politická inzercia
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Svidníčan - archeológ Denis Štefanisko sa chystá na ďalšiu expedíciu do Ománu
Venuje sa expanzii sapientov z Afriky
Študuje ľudskú minulosť. Odkrýva, skúma, analyzuje a objasňuje. Venuje sa najmä najstaršiemu obdobu ľudskej civilizácie,
dobe kamennej. Od detstva chcel byť archeológom. Fascinovala
ho veda, veľké záhady a nepoznané. Dnes má, ako sa hovorí,
túlavé čižmy. Chlapec z malého Svidníka pracuje na zaujímavých
výskumoch v rôznych častiach sveta. Píšeme o Svidníčanovi
Denisovi Štefaniskovi.
Ako sme už v úvode prezradili,
Denis Štefanisko vyštudoval archeológiu. Jeho súčasný oficiálny status
je doktorand v obore archeológie
zameranej na územie Predného
východu a Arabského poloostrova.
„Z časového hľadiska sa venujem najstaršiemu obdobiu ľudskej civilizácie,

dobe kamennej. Aj keď sa môže toto
obdobie z pohľadu laika javiť nudným
pre absenciu drahých kovov, opak je
pravdou.
Pre nás, vedcov, je to najdlhšia a najtajomnejšia perióda ľudskej histórie, v
ktorej prebehla napríklad kolonizácia
a absolútna dominancia zeme našim

Denis Štefanisko vyštudoval archeológiu. Jeho súčasný oficiálny status je doktorand v obore archeológie zameranej na územie
Predného východu a Arabského poloostrova

predkom Homo Sapiensom, ako
aj najdôležitejšia revolúcia, ktorá
poznamenala vývoj našej civilizácie
navždy, zvaná neolitická revolúcia,“
prezradil Denis Štefanisko, ktorého
sme sa opýtali, prečo si vybral práve
štúdium archeológie.
***
SEN OD RANNÉHO DETSTVA
Svojim spôsobom skúma ľudskú
minulosť. Čo ho na tom fascinuje? „Stať sa archeológom bol môj
sen od ranného detstva, kedy ma
fascinovala veda, veľké záhady
a nepoznané. Keďže archeológia
ako vedná disciplína kombinovala
tieto aspekty spolu s cestovaním a
dobrodružstvom, bola to moja prvá
voľba v čase štúdia na gymnáziu
vo Svidníku. V neposlednom rade
veľký vplyv na moje rozhodnutie mal
aj môj druhý učiteľ dejepisu Peter
Ignác, ktorý mi pomohol sa pripraviť
na prijímacie skúšky na Masarykovu
univerzitu,“ dodal Denis Štefanisko,
ktorý má už na svojom konte niekoľko
archeologických expedícií.
„Tých je momentálne už aj viac, ako
si vôbec pamätám. Ak nepočítam
desiatky projektov na území Českej
a Slovenskej republiky, tak medzi najzaujímavejšie výskumy patria určite

neandertálska jaskyňa Abric Romani
(Španielsko), minojské hradisko Oxa
na Kréte, stonehenge Ar-Rajjajil (Saudská Arábia), niekoľko sezón medzi
pieskovými dunami Wadi Arabah
(Jordánsko) a neolitické mesto Ba’Ja
iba 5 km od slávnej Petry.
Posledné dva roky pracujem najmä
v Ománe na rôznych projektoch ako
záchrana tajomných púštnych svätýň
zvaných Triliti pre národné múzeum,
no mojou najväčšou srdcovkou je
výskum kolonizácie oblastí mimo Afriky prvými Sapientmi. Mimo terénnej
časti som pracoval na dokumentácii
a analýze obsidiánových nálezov zo
Sýrie počas stáže na Yale University v
USA,“ odpovedal Denis Štefanisko.
***
NAJZAUJÍMAVEJŠIE OBJAVY
A aké artefakty ho prekvapili pri
výskumoch? „V mojom prípade sú
to v 99% kamenné nástroje. Aj keď
zlaté alebo bronzové nálezy tiež nie
sú zriedkavé, tieto artefakty majú pre
nás, vedcov, limitujúcu výpovednú
hodnotu, keďže sa vyskytujú najmä
v obdobiach, z ktorých máme okrem
archeologických prameňov aj iné viac
výpovedné doklady ľudského chovania (historické texty atď.).
Medzi najzaujímavejšie objavy preto
z môjho uhla pohľadu patria napríklad zub z neandertálca, v ktorom
sa zachovala aj DNA a rôzne druhy
kultových sošiek z doby kamennej,
ktoré nám dokladujú prítomnosť náboženstiev. Aktuálne, z čoho sa naj-
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Svidníčan - archeológ Denis Štefanisko sa chystá na ďalšiu expedíciu do Ománu
viac teším, je prítomnosť nubijských
hrotov v strednom Ománe, ktoré sú z
muzeálneho uhla pohľadu iba kamenné hroty oštepov, nám ale poskytujú
bohaté dáta k významným otázkam
rozoberajúcim témy, ako napríklad,
pôvod Homo Sapiens.“
***
ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Pre Svidníčana Denisa Štefaniska je
archeológia životným štýlom. Predsa
len je to práca, pri ktorej treba aj
veľa cestovať. „To ste vystihli úplne
presne, často vravím, že archeológia
je viac životný štýl ako práca, teda
aspoň vo východnej Európe,“ zhodol
sa s nami Denis Štefanisko.
A aké výskumy ho ešte čakajú? „Na
tieto otázky odpovedám z Paríža na
ceste na expedíciu v Ománe, ktorá
sa venuje práve expanzii sapientov
z Afriky,“ odpovedal a naznačil, že
práve je účastníkom expedície v
spomínanom Ománe. Aký je jeho
sen? Čo by chcel objaviť?
„Asi najväčším úspechom by pre
nás v momentálnom štádiu výskumu v Ománe bolo nájsť akúkoľvek
ľudskú kosť z obdobia pred 100 až
80-tisíc rokmi, ktorá by nám umožnila
podporiť naše výsledky genetickou
analýzou. Žiaľ, klimatické podmienky
v tejto oblasti neumožňujú prezerváciu organického materiálu na tak dlhé
obdobie (ale človek nikdy nevie, čo
nové sa mu podarí objaviť).“
***
PODPORA RODINY
Pri tak náročnej práci je dôležitá

najmä podpora rodiny. Čo na prácu
archeológa hovorí Denisova rodina?
„Áno, rodičia boli vždy mojou veľkou
podporou, najmä v rannej kariére,
keďže mi umožnili študovať to, čo
ma naozaj zaujíma a baví, namiesto
prehovárania na štúdium oborov ako
právo - teraz už presne viem, že by
to bola slepá ulička v mojom kariérnom raste.“
Nuž a v závere rozhovoru sme sa
mladého archológa pochádzajúceho
zo Svidníka spýtali na to, či má ako
archeológ nejaké obľúbené obdobie
ľudskej histórie. „Moja špecializácia
je najmä staršia (paleolit) a mladšia
doba kamenná (neolit), ale venujem
sa aj iným obdobiam, pokiaľ sa tam
nachádza materiál na študovanie.
Metódou môjho výskumu je zvyčajne
mikroskopická traseologická analýza
kamenných štiepaných artefaktov,
pomocou ktorej sa snažím poskladať
príbeh a správanie ich tvorcov,“ uzavrel Denis Štefanisko.
(ks)

Denis Štefanisko posledné dva roky pracuje najmä v Ománe na
rôznych projektoch ako záchrana tajomných púštnych svätýň zvaných Triliti pre národné múzeum, no jeho najväčšou srdcovkou je
výskum kolonizácie oblastí mimo Afriky prvými Sapientmi
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V SOBOTU 29. FEBRUÁRA NÁS ČAKAJÚ PARLAMENTNÉ VOĽBY
Už v najbližšiu sobotu rozhodneme o tom, kto bude tvoriť
slovenský parlament. Práve v sobotu 29. februára sa na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR uskutočnia
parlamentné voľby.
Celkovo vo voľbách kandiduje 24
politických strán, hnutí a koalícia,
keďže jedna strana sa v priebehu
minulého týždňa svojej účasti vo
voľbách vzdala. Na kandidátnych
listinách nájdeme aj kandidátov z
okresu Svidník. My sme sa však
bližšie pozreli na to, ako budú voľby
v našom okrese vyzerať.
Podľa informácií, ktoré nám poskytol vedúci Odboru všeobecnej
vnútornej správy Okresného úradu
vo Svidníku Martin Miščík, v okrese
Svidník je zriadených 78 volebných
okrskov. Z toho deväť vo Svidníku, tri
v Giraltovciach a po jednom volebnom okrsku má 66 obcí okresu.
Ku dňu vyhlásenia volieb, teda k 4.
novembru 2019, bolo v zoznamoch
oprávnených voličov v okrese Svidník zapísaných 26 628 oprávnených

voličov. Parlamentné voľby sa konajú, ako sme už uviedli, v sobotu 29.
februára od 7. do 22. hodiny.
Na priebeh volieb do Národnej
rady SR v okrese
Svidník bude popri
okrskových volebných komisiách v jednotlivých volebných
okrskoch dohliadať
aj Okresná volebná
komisia vo Svidníku.
Svojich zástupcov
do nej bez nároku na
finančnú odmenu nominovalo deväť politických subjektov.
Predsedom Okresnej volebnej komisie
je Bohumil Kačmár
(Demokratická stra-

na) a podpredsedom Marcel Novák
(KDH). Ďalšími členmi komisie
sú: Miroslav Brudňák (Kotlebovci
- Ľudová strana Naše Slovensko),
Patrik Kolečava (SaS), Adrián Labun
(SMER-SD), Miroslav Džupka (Sme
rodina), Marek Vanát (Most-Híd),
Mariana Glogovská (PS/SPOLU) a
Emília Hermanová (Vlasť).

Zapisovateľkou Okresnej volebnej
komisie vo Svidníku je Ivana Capková zo svidníckeho Okresného
úradu.
Ako nás informoval vedúci Odboru
všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Martin Miščík, z okresu
Svidník v stanovenom termíne o
voľbu poštou zo zahraničia požiadalo
337 voličov s trvalým pobytom
v okrese, z toho 179 ľudí zo
samotného mesta Svidník a 42
ľudí z mesta Giraltovce.
Voliť mimo svojho volebného
okrsku môžete len vtedy, ak
budete mať voličský preukaz. O
jeho vydanie môžete požiadať
už len osobne na príslušnom
mestskom či obecnom úrade, a to najneskôr deň pred
konaním volieb, teda v piatok
28. februára počas pracovnej
doby príslušného mestského či
obecného úradu, kde vám ho na
počkanie vydajú.
(ps)

Pamiatku zavraždenej mladej dvojice si uctili aj vo Svidníku
V uplynulý piatok 21. februára sa po celom
Slovensku konali spomienkové stretnutia,
na ktorých si ľudia pripomínali druhé výročie
tragickej smrti novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej.
Na pamiatku zavraždenej mladej dvojice
nezabudli ani vo Svidníku. V piatok 21. februára
popoludní sa na pešej zóne zišlo zopár ľudí,
aby počas tichej spomienky pospomínali na
tragickú udalosť spred dvoch rokov. S krátkym
príhovorom vystúpil Vladimír Šandala a po ňom
aj šéfredaktorka Podduklianskych noviniek
Katarína Siváková.
„Novinár Ján Kuciak bol šíriteľom slobody
slova. Slobodu slova si musí ctiť každá demokratická spoločnosť, a takou tá naša, slovenská, musí byť. Pred dvoma rokmi po tejto
mimoriadne tragickej udalosti šéfka európskej
organizácie Reportéri bez hraníc uviedla, že
novinári musia byť v krajine rešpektovaní.
Chránia demokraciu. A tá je po udalostiach
spred dvoch rokov podľa nej stále krehká.
Myslím si, že to, čo je krehké, musíme spevňovať, musíme budovať, aby to bolo pevné,
no musíme to robiť všetci a vždy. Aj preto som
pred dvoma rokmi pristala na to, že aj u nás,
vo Svidníku, je potrebné vysloviť svoj názor.
Svoj názor treba vyjadriť aj dnes, vlastne
vždy, no dnes sme tu hlavne preto, aby sme
si tichou spomienkou a zapálením sviečok
uctili pamiatku tých dvoch mladých ľudí, ktorí
rukou vraha zahynuli. Dnes sme tu preto, aby
takto symbolicky prejavili svoj názor a postoj,
že niečo také, čoho sme boli svedkami v roku
2018, nemá mať v našej spoločnosti už nikdy
priestor,“ povedala Katarína Siváková a po jej
slovách si pamiatku zavraždených zúčastnení
uctili minútou ticha a každý sám i tichou modlitbou.
(ps)
Zapáliť sviečku na pamiatku mladej zavraždenej dvojice prišiel aj Michal Lažo
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Najlepšou cukrárkou Šarišského Štiavnika Jana Zasadová
Vďaka sponzorom sa v obci Šarišský Štiavnik 16. februára konal
5. ročník súťaže o najlepšiu Cukrárku - Cukrára obce.
Súťažiacim dievčatám, chlapcom, mamkám, tetám, babkám a mužom doma
pripravenú cukrovinku hodnotila päť členná porota. Porota v zložení Michal
Goriščák (riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove), Peter
Krajňák (štátny tajomník ministerstva školstva SR), Ladislav Šotik (starosta
obce Beňadikovce), Daniela Zelonkayová (starostka obce Radoma) a František Barkóci (otec duchovný a správca farnosti v obci Šarišský Štiavnik) mali
náročnú úlohu.
Najlepším cukrárkam v roku 2020 v obci Šarišský Štiavnik ceny odovzdal
starosta obce Michal Kimák. Súťaž o najlepšiu Cukrárku - Cukrára v obci
Šarišský Štiavnik vyhrala Jana Zasadová.
(pn)

Opytovatelia navštívia takmer 7-tisíc domácností, aby zistili ich životné podmienky
Štatistický úrad SR navštívi takmer 7-tisíc slovenských domácností vo všetkých regiónoch v rámci realizácie zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC 2020.
Cieľom je získať podklady pre komplexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach v celej EÚ. V tomto roku sa zber údajov uskutoční
v 6 939 náhodne vybraných domácnostiach v 399 obciach či mestách SR,
v priebehu nasledujúcich týždňov až do 17. júla 2020. „Získané údaje budú
podkladom pre nové dáta na národnej úrovni ako aj na úrovni EÚ. Výsledky
tohto zisťovania odborníci používajú na analýzy životnej úrovne obyvateľstva
a na návrhy opatrení politík s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov,“
spresnila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík
a demografie ŠÚ SR.
Najviac domácností vybraných náhodným výberom bude z Bratislavského

kraja (15,8 %) a Nitrianskeho kraja (13,5 %), najmenej Trnavského (12,3 %)
a Trenčianskeho regiónu (11,1%). Zisťovanie sa dotkne domácností v 78
okresoch SR. V meste Svidník vybrali 6 domácnosti, v meste Stropkov 58.
Vyškolení opytovatelia ŠÚ SR navštívia domácnosti osobne. „Pracovníci
sa preukážu poverením a preukazom totožnosti. ŠÚ SR oslovuje vopred
domácnosti aj listom, na ktorom je uvedený konkrétny termín návštevy
opytovateľa,“ spresnila Ľ. Ivančíková. V prípade akýchkoľvek pochybností
zo strany domácnosti, podrobnejšie informácie je možné získať alebo si ich
overiť na jednotlivých krajských pracoviskách ŠÚ SR, prípadne na obecnom
či mestskom úrade.
Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa spoločnej medzinárodnej metodiky
(realizuje sa v 27-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande). Najbližšie ŠÚ SR
zverejní výsledky zo zisťovania 2019 v júni - júli 2020.
(šú)
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Deň otvorených dverí v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja
V nedeľu 9. februára sa v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja
otvorili dvere pre rodičov, žiakov, priateľov a všetkých zvedavých
návštevníkov. Učitelia, žiaci a zamestnanci školy pripravili deň
plný prekvapení.
Stretnutie začalo známou slovenskou rozprávkou Popolvár v podaní hercov
divadla Babadlo. Divadelné predstavenie s krásnou scénou a bábkami zaujalo
nielen malých ale aj dospelých divákov. Po skončení predstavenia si mohli
návštevníci vybrať zaujímavé atrakcie.
V rytierskej komnate si odvážlivci vyskúšali odvahu, trpezlivosť, presnosť a

obratnosť. Po splnení úloh boli pasovaní za statočných rytierov. Žiaci predstavili aj legorobotov a projekt, s ktorým boli úspešní na súťaži v Košiciach.
Z legorobotov sa stali autá, vyklápače či zvieratá, ktoré plnili rôzne funkcie.
Rodiny s deťmi veľmi zaujali elektrostavebnice, ktoré ponúkali mnoho zvukových, svetelných a iných funkcií.
Pre najmenších bolo v herni pripravené kráľovstvo vláčikov. Tých, ktorí radi
pracujú s fantáziou a sú šikovní, sme privítali v tvorivých dielňach. Tam si deti
vyrobili a zároveň aj odniesli zaujímavé dekoratívne výrobky.
Šachový kútik ponúkol priestor pre tvorivú hru a relax. Veľký záujem mali
chlapci o hokejbal a stolný futbal. Naša priateľka, Svetlanka - profesionálna
kaderníčka, pripravovala dievčatám účesy od výmyslu sveta.
Pre všetkých bolo pripravené malé občerstvenie s posedením. Naše stretnutie
vyvrcholilo vyžrebovaním poukazu na rodinnú večeru v reštaurácii Vermex
Lokal, ktorú nám daroval Erik Ducár. Z víťazstva sa tešila škôlkarka Milotka so
svojou rodinou. Želáme jej príjemne prežitý čas pri dobrom jedle v rodinnom
kruhu. Reštaurácii Vermex Lokal ďakujeme. Aj tento deň ukázal, že naša škola
má čo ponúknuť. Všetky aktivity sú pravidelnou súčasťou diania v škole v
poobedňajších hodinách v rámci zaujímavých krúžkov.
(czš)

Chrípka je na ústupe

Fašiangový čas v Kukovej
Aj keď tohtoročná zima nám nepraje svojou nádielkou snehu, guľovačku,
snehuliakov, predsa len mesiac február je iný ako ostatné mesiace. Napriek
hrozbe chrípky je plný zábavy, šantenia v maskách, tancovania v plesových
róbach.
Aj v Kukovej sa naši žiaci a predškoláci tešili na karneval. Do vyzdobenej
jedálne školy postupne vchádzali princezné, králi, Elzy, spidermani, športovci,
kostry. Jedna maska krajšia ako druhá sa predstavovali prítomným divákom.
Začiatočný ostych sa po desiatich minútkach zmenil na usmiate tváre a dobrú
náladu. Aj nôžky poslúchali pri veselých melódiách. Zaujímavé súťaže a sladké
odmeny boli samozrejmosťou.
A práve do tohto obdobia je začlenený aj sviatok sv. Valentína, ktorý pozná
hádam každý. Už ráno, keď všetci žiaci prišli v červenom alebo srdiečkovom
oblečení, to vyvolávalo akúsi inú netradičnú atmosféru. Počas aktivít sa dozvedeli o tomto sviatku viac. Pracovali ako včeličky, strihali, lepili, dotvárali a
nádherne ozdobili valentínky. Spolu s Karolom Duchoňom a jeho retropiesňou
„Mám ťa rád“ nám práca šla od ruky. Pochvalou za tvorivosť a snahu počas
valentínskych aktivít bola sladká odmena - zákusok so šľahačkou v tvare
srdiečka. Dôkazom toho je aj foto, ktorým sa chceme pochváliť.
Učiteľky ZŠ Kuková

Po týždni opäť mapujeme situáciu vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke
podobných ochorení. V okrese Svidník v 8. kalendárnom týždni bolo hlásených 420 akútnych respiračných ochorení. Najvyššia chorobnosť bola u detí
vo vekovej skupine 0-5 rokov a 6-14 rokov. V porovnaní s predchádzajúcim
týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 10,26 %. Výchovno-vzdelávací proces
bol prerušený na jednej ZŠ (Kružlová).
V okrese Stropkov bolo hlásených 242 akútnych respiračných ochorení.
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 15-19 rokov. V porovnaní s
predchádzajúcim týždňom došlo k miernemu vzostupu chorobnosti o 1,15
%. Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený na dvoch MŠ (Bukovce, N.
Olšava), dvoch ZŠ (Bukovce, N. Olšava).
(pn)

VALENTÍNSKA POŠTA
Už tradične vo februári si žiaci v ZŠ 8. mája vo Svidníku spolu
s vyučujúcimi slovenského jazyka prostredníctvom projektu
Valentínska pošta precvičili písanie valentínskych pozdravov,
pričom dbali na formálnu úpravu korešpondencie.
Od pondelka sa pred hlavnou nástenkou objavila valentínska schránka, do
ktorej mohol každý vhadzovať valentínske pozdravy pre toho, koho má rád
alebo sa mu jednoducho páči. V piatok, 14.02.2020, presne na svätého Valentína, potom túto valentínsku poštu roznášali deviataci, valentínski poštári,
Kristína a Erik. Nezabudli ani na naše pani kuchárky, upratovačky. Dlho sa
zdržali aj v zborovni. Toho roku bol rekordný počet pozdravov, čo svedčí o
veľkej obľúbenosti Valentínskej pošty na našej škole. Novinkou bolo srdiečkové
fotenie. Po celý deň vládla v škole príjemná atmosféra. Bolo pekné sledovať,
ako sú k sebe všetci akísi pozornejší a milší. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa do Valentínskej pošty zapojili.
(zš)
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Čo premieta Kino Dukla KTO DAROVAL KRV?
Fantasy Island
Piatok 28. februára o 19. hodine

Réžia: Jeff Wadlow • Scenár: Jeff Wadlow, Chris Roach, Jillian Jacobs •
Námet: Gene Levitt • Producent: Jason Blum, Marc Toberoff • Hrajú: Michael
Peña, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Michael Rooker
Fantasy Island je odľahlý luxusný rezort, v ktorom záhadný pán Roarke mení
tajné sny svojich klientov na skutočnosť. No keď sa zo snov stanú nočné mory,
hostia zisťujú, že tento ostrov má od tropického raja viac než ďaleko...
Rok výroby: 2019, Dátum lokálnej premiéry: 27. február 2020, Krajina pôvodu:
USA, horor, 109 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur

Volanie divočiny
Sobota 29. februára o 19. hodine

Réžia: Chris Sanders • Hrajú: Karen Gillan, Dan
Stevens, Harrison Ford, Colin Woodell, Omar Sy,
Terry Notary, Micah Fitzgerald
Film rozpráva príbeh Bucka, psa hýčkaného svojím pánom a jeho rodinou. Jeho život sa zmení vo
chvíli, kedy je ukradnutý a musí ťahať sane hlbokým snehom počas zlatej horúčky na Klondiku. Tu
nachádza nových priateľov a čoskoro zistí, že jeho
vrodené inštinkty mu umožňujú nielen prežiť, ale že
v slobodnom, voľnom a divokom živote nakoniec
nachádza aj potešenie.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 27.
február 2020, Krajina pôvodu: USA, rodinný, dobrodružný, 100 minút,
slovenské titulky, vstupné: 5 eur

Ježko Sonic
Nedeľa 1. marca o 15. hodine

Schopnosť unikať najrýchlejšie na svete - a to na ktoromkoľvek svete, v
ktorom sa práve vyskytuje, by ježko Sonic bez mrknutia oka vymenil za
naozajstného kamaráta. Zo svojho lesného útočišťa síce chodí navštevovať
dobráckeho malomestského šerifa Toma (James Mardsen), ten sa však tak
úplne nepočíta, lebo si Sonica pri jeho rýchlosti ešte nestihol všimnúť.
A Sonic sa snaží nezanechávať stopy svojej prítomnosti, lebo vie, že by po ňom
šli. A kto? No predsa všetci! Lenže aj ten najopatrnejší ježko môže urobiť malú
chybičku, ktorou je v Sonicovom prípade dočasný výpadok elektriny v polovici
Ameriky. Bezradná a znepokojená vláda na odhalenie príčin kolosálneho výpadku najme toho vôbec najschopnejšieho génia, zľahka šialeného Doktora
Robotnika /Jim Carey/. Ten Sonicovu stopu zavetrí skoro okamžite. A Sonic
vzápätí zistí, že ani najrýchlejšie nohy nemusia vždy stačiť na úspešný únik,
navyše keď stratil zázračné krúžky, ktoré mu umožňovaly rýchle cestovanie
medzi rôznymi svetmi...
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 20. február 2020, Krajina pôvodu: USA, animovaný, komédia, 90 minút, slovenský dabing,
vstupné: 5 eur

Chlap na striedačku
Nedeľa 1. marca o 19. hodine

Réžia: Petr Zahrádka • Hrajú: Jiří Langmajer, Ivana Chýlková, Iva Janžurová,
Lucie Žáčková
Pätnásť rokov vydatá Zuzana jedného dňa zistí, že jej manžel Jiří má už
dlhšiu dobu pomer s inou ženou. Zuzana
neváha, rozhodne sa svoju sokyňu Lenku navštíviť a dať jej netradičný návrh.
Jej plán je priam škandalózny. Navrhne
jej, aby si starostlivosť o Jirku rozdelili a
urobili tak z neho chlapa na striedačku.
Lenka po prvotnom šoku súhlasí a obe
ženy predstavia tento nový spôsob života
Jirkovi. Teda skôr ho postavia pred hotovú
vec. Čo sa zdá všetkým zo začiatku ako
perfektný plán, kedy je Jirka jeden týždeň
s manželkou, druhý týždeň s milenkou, sa
nakoniec môže stať pre všetkých nočnou
morou.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej
premiéry: 13. február 2020, Krajina
pôvodu: Česká republika, komédia,
90 minút, vstupné: 5 eur

V stredu 19. februára 2020 prišlo v rámci Valentínskej kvapky
krvi na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice
darovať krv 43 bezpríspevkových darcov:
Jozef Adamica (8), David Duleba (prvodarca), Ján Dančišin
(126), Marcela Štefanišinová (4), Štefan Čobirka (44), Jozef Suvák (3), Anna
Škurlová (2), Peter Božik (66), Miroslav Artim (16), Branislav Artim (prvodarca), Martin Kundrát (22), Milan Michalko (9), Radoslav Poperník (10), Adam
Kačmár (prvodarca), Jozef Špirňák (63), Soňa Kurucová (5), Jitka Džupinová
(4), Vratko Michalič (prvodarca), Jakub Barančik (2), Ján Rodák (55), Jaroslav
Cimbora (55), Adam Cihoň (2), Martin Suchanič (2), Adam Jankanič (3), Damian Barkoci (2), Jana Milá (7), Alexandra Štoffová (2), Laura Kuzmová (2),
Richard Horochonič (prvodarca), Lenka Zeherová (41), Zuzana Zozuľaková
(31), Svetlana Hudáková (14), Ľubomíra Popovcová (3), Vincent Miňo (41),
Jaroslav Kmec (3), Oľga Bujdošová (5), Martina Demjanová (11), Marián
Mikitka (8), Kamil Novák (8), Vanesa Gubová (2), Martina Mňahončáková (2),
Martin Vanda (24), Natália Guziová (9).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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Osobnosti našich ulíc
Tento rok sa naše mesto nesie aj v znamení 665. výročia prvej
písomnej zmienky o Svidníku. Pri tejto príležitosti by sme chceli
pokračovať v seriáli o osobnostiach nášho mesta, o tých nevojenských. Tento týždeň Vám priblížime osobu Jurija Gagarina,
letca - kozmonauta.
Jurij Alexejevič Gagarin (1934 - 1968). Sovietsky letec - kozmonaut bol prvý človek, ktorý v
kozmickej lodi Vostok 1 obletel našu Zem (12.
4. 1961). Gagarin pochádzal z jednoduchej
vidieckej rodiny, ktorá žila v dedine Klušino v
Smolenskej oblasti. Do ich života silno zasiahla
vojna. Keď sa v septembri 1941 priblížil front,
jeden deň pristál na poli za dedinou poškodený
Jak-1, a tak dedinské deti prvýkrát v živote
videli lietadlo. Jurij navštevoval priemyslovku
v Saratove. V tamojšom aeroklube roku 1955
absolvoval letecký kurz.
V Ľuberci aj v Saratove veľa času venoval
športu, vynikol najmä v basketbale, napriek
svojej výške - bol vysoký iba 165 cm. V Saratove
sa stal aj kapitánom basketbalového mužstva
školy, ale tiež hral na trúbku v kapele. Zúčastnil
sa práce fyzikálneho krúžku, okrem iného dostal
za úlohu pripraviť prednášku o Konstantinovi
Ciolkovskom a jeho prácach o raketových motoroch a kozmických letoch.
Ciolkovského myšlienky zanechali v Gagarinovi hlboký dojem. Roku 1956
úspešne skončil vojenské letecké učilište v Orenburgu ako stíhací pilot a po

Infoservis

12

dvojročnom pobyte v posádke v Archangeľsku sa v roku 1959 prihlásil do
oddielu kozmonautov. Výcvik absolvoval v Čkalovsku pri Moskve. Za svoj
úspešný oblet našej planéty v r. 1961 dostal mnohé pocty a vyznamenania.
Povýšili ho z majora na plukovníka, stal sa hrdinom Sovietskeho zväzu. Ako
reprezentant sovietskych kozmonautov navštívil viacero štátov, medzi nimi i
ČSSR (1961). Roku 1966 sa stal čestným členom Medzinárodnej akadémie
pre astronautiku a výskum kozmického priestoru.
Začiatkom roku 1968 absolvoval s vyznamenaním Žukovského vojenskú
akadémiu. Dňa 27.3.1968 pri cvičnom lete v dvojmiestnom prúdovom lietadle
havarovali a prišiel o život v
dedinke Novoselov, 84 km
severovýchodne od Moskvy.
Bol ženatý a mal dve dcéry.
Pochovali ho na Červenom
námestí v Moskve pri Kremeľskom múre.
Svojim letom okolo Zeme
Gagarin prvý dokázal, že človek vydrží bez ujmy na zdraví
dlhšie trvajúci bezváhový stav
a môže pri ňom vykonávať
aj náročné úlohy. Je po ňom
pomenovaná planétka č 1772
Gagarin a kráter na odvrátenej strane Mesiaca.
V meste Svidník je jedna
z ulíc na „Vyšnom“ Svidníku
pomenovaná podľa Jurija
Gagarina od roku 1974.
Zdroj: N. Mičáková, Prechádzky ulicami môjho rodného mesta,
Podduklianska knižnica vo Svidníku, (MsÚ)

124. (Podduklianske o)svetové kino
ZAŽIŤ TO ZNOVU
4. marca o 19. hodine v priestoroch
Podduklianskeho osvetového kina

O filme:
Akú dobu by ste chceli zažiť, ak by ste mali
túto možnosť? Pred touto otázkou stojí
Viktor, keď od svojho syna dostane darčekovú poukážku agentúry Time Travelers. Tá
dokáže pomocou filmových kulís a hercov
zinscenovať akúkoľvek epochu a sprostredkovať svojim klientom stretnutie so slávnymi
osobnosťami dejín podľa ich želania. Zatiaľ
čo sa chcú iní zákazníci pozrieť na dvor
Ludvika XVI, či večerať s Hitlerom, Viktor sa
túži vrátiť do nespútaných sedemdesiatych
rokov a ešte raz prežiť rande so svojou
ženou - obdobie, keď v ňom dokázala vidieť
viac ako len nudného páprdu v pruhovanom
pyžame. Poučná a zábavná love story rozpráva o tom, čo by sa mohlo stať, keby sme
mohli zopakovať tie najkrajšie okamihy. Je
to potrebné k tomu, aby sme sa opäť zamilovali?

Réžie: Nicolas Bedos, žáner: romantická komédia, Francúzsko, 2019,
far., 115 min., MP: 15+, vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €
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Tri tituly majstra pre Dalibora Kavuľu a jeden pre Damiána Bačišina
V nedeľu 16. februára sa v telocvični Spojenej školy vo Svidníku
uskutočnili Majstrovstvá okresov Svidník a Stropkov v mládežníckych kategóriách.
Majstrovstiev sa zúčastnili chlapci už tradične z ŠŠK Centrál Svidník, ZŠ
Karpatská Svidník DeD, JMC Lužany pri Topli. Organizátorov potešila účasť
mládeže z iných klubov a škôl a to TJ ŠM Staškovce, TJ Radoma, STO Brusnica, Spojenej školy Svidník, ZŠ Mlynská Stropkov, CZŠ sv. Juraja Svidník,
ZŠ Komenského. Majstrovstiev sa zúčastnili aj dve dievčatá zo Spojenej školy
Svidník. Prví začínali súťažiť najmladší žiaci. Do tejto kategórie sa prihlásili
štyria súťažiaci, ktorí si zahrali každý s každým. Z ich vzájomných súbojov
vyšiel víťazne Dalibor Kavuľa.
Do kategórie mladších žiakov sa prihlásili ôsmi hráči a dve hráčky. Titul Majster
okresov Svidník, Stropkov si vybojoval opäť hráč ZŠ Karpatská Svidník Dalibor
Kavuľa. Po mladších prišli na rád starší žiaci. Tu si stolnotenisové umenie
zmeralo šestnásť chlapcov. Tí boli rozdelení do štyroch skupín.
Politická inzercia

Z každej skupiny postupovali dvaja do druhého stupňa kde sa hral už vyraďovací
systém (takto sa hralo aj v
kategórii dorastu).Tu si titul
Majster okresov Svidník a
Stropkov vybojoval opäť
hráč ZŠ Karpatská Dalibor
Kavuľa. Majstrovstva zavŕšili
dorastenci. Dvadsaťjeden
hráčov bolo rozdelených
do siedmich skupín. Tu sa
najlepšie darilo Damiánovi
Bačišinovi z STO Brusnica.
Prví štyria z každej kategórie boli odmenení od OOSTZ Svidník pohármi
a diplomami. OOSTZ ďakuje Spojenej škole za priestory, firme Roko a ŠŠK
Centrál Svidník za technickú realizáciu pri usporiadaní týchto Majstrovstiev.

VÝSLEDKY:
Najmladší žiaci: 1.Dalibor Kavuľa (ZŠ Karpatská Svidník), 2. Martin Fecenko
(ZŠ Karpatská Svidník), 3. Radoslav Bajcura (ZŠ Karpatská Svidník), 3. Peter
Bartko (ŠŠK Centrál Svidník);
Mladší žiaci: 1. Dalibor Kavuľa (ZŠ Karpatská Svidník), 2. Ľuboš Jakočko
(ZŠ Komenského Svidník), 3. Peter Bartko (ŠŠK Centrál Svidník), 3. Daniel
Pecha (ZŠ Karpatská Svidník DeD), 5. - 6. Radoslav Bajcura ( ZŠ Karpatská
Svidník), Oliver Ksenič (CZŠ sv. Juraja Svidník), 7. Adam Hrib (CZŠ sv. Juraja
Svidník), 8.-10. Tadeáš Harvilko (Spojená škola Svidník), Liana Olejarová
(Spojená škola Svidník), Diana Houšková (Spojená škola Svidník);
Starší žiaci: 1. Dalibor Kavuľa (ZŠ Karpatská Svidník), 2. Ľuboš Jakočko
(ZŠ Komenského Svidník), 3. Jakub Gergeľ (ŠŠK Centrál Svidník), 3. Patrik
Jurčišin (CZŠ sv. Juraja Svidník), 5. - 8. Marek Šturak (ZŠ Mlynská Stropkov),
Frederik Demjanovič (TJ Radoma), Šimon Šraga (TJ Radoma), Kristián Pecha
(ZŠ Karpatská Svidník DeD), 9. - 12. Adam Tomko (JMC Lužany pri Topli),
Adam Budaj (ZŠ Karpatská Svidník DeD), Roman Červeňak (ZŠ Karpatská
Svidník DeD),
Samuel Maliňak (TJ ŠM Staškovce), 13. - 16. Daniel Pecha (ZŠ Karpatská Svidník DeD), Oliver Ksenič (CZŠ sv. Juraja Svidník), Mário
Breznoščak (ŠŠK Centrál Svidník), Adam Hrib (CZŠ sv. Juraja Svidník);
Dorast: 1. Damián Bačišin (STO Brusnica), 2. Martin Čureja (ZŠ Karpatská
Svidník DeD), 3. Jakub Gergeľ (ŠŠK Centrál Svidník), 3. Ľubomír Čatloš (TJ
ŠM Staškovce), 5. - 8. Dalibor Kavuľa (ZŠ Karpatská Svidník), Patrik Jurčišin
(CZŠ sv. Juraja Svidník), Dominik Pecha (ZŠ Karpatská Svidník DeD), Patrik
Lišivka (ŠŠK Centrál Svidník), 9. - 14. Šimon Šraga (TJ Radoma), Filip Rokyta
(TJ Radoma), Adam Budaj (ZŠ Karpatská Svidník DeD), Ľuboš Jakočko (ZŠ
Komenského Svidník), Daniel Pecha (ZŠ Karpatská Svidník DeD), Roman
Červeňak (ZŠ Karpatská Svidník DeD), 15. - 21. Jakub Lastivka (Spojená
škola Svidník), Adam Hrib (CZŠ sv. Juraja Svidník), Adam Stránsky (TJ ŠM
Staškovce), Frederik Demjanovič (TJ Radoma), Ján Stránsky (TJ ŠM Staškovce), Samuel Maliňak (TJ ŠM Staškovce), Kristián Pecha (ZŠ Karpatská
Svidník DeD).
Miroslav Kurečko,
predseda OO STZ vo Svidníku
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Ako poukázať percentá zo zaplatenej dane občianskym združeniam a nadáciám
Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich zaplatených daní
neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným vybraným
prijímateľom. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak
urobia priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykoná
ročné zúčtovanie dane, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane. Vyhlásenie sa podáva na predpísanom tlačive.
Aj tento rok je možné darovať 2% zo svojich zaplatených daní. Zamestnanci

tak musia urobiť na štruktúrovanom tlačive. Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti za rok 2019, predkladá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane do 30.4.2020. Prílohou vyhlásenia je aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré
vystaví zamestnávateľ najneskôr do 15.4.2020. Vzor vyhlásenia aj potvrdenie
sú dostupné na portáli finančnej správy.
Občan či živnostník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej
osoby za rok 2019, je oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej organizácii. Môže poukázať
aj 3%, ak v roku 2019 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej
40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je
prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2% (3%) len jednému
prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.
Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej
osoby za rok 2019, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1% zaplatenej
dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5% zaplatenej dane najneskôr
v lehote na podanie daňového priznania za rok 2019 určeným daňovníkom,
ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na verejnoprospešný účel
vymedzený v zákone o dani z príjmov, právnická osoba môže prostredníctvom
daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2%.
Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) aj viacerým prijímateľom, minimálna
výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Fyzické a právnické osoby si môžu
zo zoznamu prijímateľov na rok 2020 vybrať napr. neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, občianske združenie či nadáciu. Zoznam
vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk, ako
aj na portáli finančnej správy.
(fs)

Medziokresná súťaž družstiev
V 17. kole, v priamom súboji o predbežnú štvrtú priečku, si Lužany C v domácom prostredí poradili so Stropkovom B. Vedúce
duo nezaváhalo ani v tomto kole a už teraz je jasné, že o víťazovi
sa rozhodne medzi Staškovcami a Svidníkom C.
Výsledky 17. kola:
Staškovce A STMK Stropkov C 12:6
B.: M. Harvilko 4.5, E. Kočiš 3.5, P. Gojdič 2.5, M. Maliňák 1, M. Hrušč st. 0.5
-O. Mulik 3, J. Pašeň 2, V. Mihok 1.
Radoma A Lužany D 12:6
B.: J. Šafranko 4.5, M. Hrušč 4, M.
Baran 3, J. Dančišin 0.5 - P. Rozkoš
2, R. Vavrek 1.5, S. Gdovin 1.5, K.
Cigán 1.
Vyšný Hrabovec A Centrál Svidník B 5:13
B.: M. Medvec ml. 1.5, V. Medvec 1.5,

R. Kapa 1, J. Staničar 1 - A. Gonos
4.5, M. Nemec 4.5, V. Vasilenko 3,
B. Mário 1.
Brusnica A Centrál Svidník C 7:11
B.: Ľ. Antoš 3, J. Antoš 2.5, J. Štefanišin 1.5 - M. Kostelník 3.5, J. Kosár 2,
S. Olijar 1.
Lužany C STMK Stropkov B 11:7
B.: M. Gdovin 4, M. Cigan 3.5, Ľ. Tomko
3.5 - D. Polivčak 2.5, J. Bedruň 2, B.
Bedruň 1.5, F. Baláž 1.
TABUĽKA
1. Staškovce 15 15 0 0 187:83 45

2. Centrál C
3. Centrál B
4. Lužany C
5. Stropkov B
6. Stropkov C
7. Radoma
8. Lužany D
9. Brusnica
10. Hrabovec
11. Centrál D

16 14 1 1
16 10 1 5
15 10 0 5
16 9 0 7
16 7 0 9
15 7 0 8
16 5 0 11
15 5 0 10
15 2 0 13
15 0 0 15

204: 84
188:100
141:129
169:119
144:144
131:139
105:183
124:146
85:185
52:218

45
37
35
34
30
29
26
25
19
15

18. kolo je na programe v piatok
29.2.2020 o 18. hodine a stretnú sa:
ŠŠK Centrál Svidník C - GS Vyšný
Hrabovec; STMK Stropkov B - STO
Brusnica; ŠŠK Centrál Svidník B - TJ
Radoma; JMC Lužany pri Topli D - ŠM
TJ Staškovce; ŠŠK Centrál Svidník
D - JMC Lužany C; STMK Stropkov
C voľno.
(ku)

II. LIGA
ŠŠK Centrál Svidník nastúpil na posledné kolo prvej časti vo Valalikoch.
Úvod stretnutia vyšiel lepšie pre Valaliky, ktoré zvíťazili v obidvoch štvorhrách.
Aj dvojhry vyznievali lepšie pre domácich. Z hostí im dokázal konkurovať
iba Mário Magdziak, ktorý vybojoval tri body. Jeden bod vybojoval Martin
Močilenko.
STO Valaliky - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 12:6
B.: Magdziak 3; Močilenko 1; 2xWO.
(ku)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
24. februára a 2. marca 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
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www.podduklianskakniznica.sk

od 24. februára 2020

STOMATOLÓGOVIA:
29. februára a 1. marca 2020: MUDr. A. Kopčová - Nemocnica vo Svidníku.
Tel.: 054/786 04 62.
Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v
nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.

POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
Rímskokatolícky kostol
Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30
hod., Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok:
16.30 hod., Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší nájdete aj na internetovej
stránke www.svidnik.rimkat.sk
Pravoslávny chrám
Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má liturgiu o 10.00 hod. Počas
týždňa: pondelok, utorok - 6.00 liturgia prot. Ján Pajkoš, 17.00 večerňa - slúži
prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - 6.00 liturgia, 17.00 hod. - večerňa - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: 6.00 liturgia - prot. Ján
Pajkoš, 8.00 - utreňa, 9.30 liturgia - prot. Ján Sovič. Poznámka: V prípade
pohrebov, sobášov, týždenných, ročných a iných bohoslužieb sa duchovní
vzájomne dohodnú.
Gréckokatolícky chrám Svidník - mesto
Utorok 25. februára: 11.40 hod.: 6. čas, 12.00 hod.: † Helena, Michal, Peter,
18.00 hod. † Anna (panychída),
Streda 26. februára: 6.30 hod.: ranné modlitby a 1. čas, 18.00 hod.: * Janka,
Roman, Diana, lit. VPD,
Štvrtok 27. februára: 11.40 hod.: 6. čas, 12.00 hod.: * Irena s rod., 17.15
hod.: ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Mária, Ján, Demeter, Helena, Tichá
adorácia s požehnaním,
Piatok 28. februára: 16.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok lit. VPD, 17.00
hod.: stretnutie prvoprijímajúcich detí, 18.00 hod.: † Pavol F. lit. VPD, mládežnícke stretko,
Prvá pôstna sobota, 29. februára: 8.00 hod.: † Miroslav K. /† Michal K.
(panychída),
Prvá pôstna nedeľa - ortodoxie, hlas. 5, 1. marec: zbierka na gréckokatolícku charitu, 7.00 hod.. ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * za farnosť lit. sv. Bazila
veľkého, 9.15 hod.: CZŠ sv. Juraja, * Dominik, o. Bohuš, 10.30 hod.: * Anna
s rod., 17.30 hod.: veľkopôstny moleben, 18.00 hod.: * Katarína, Alexander,
Ela, Oliver,
Pondelok 2. marca: 6.30 hod.: * Anna, 16.00 hod.: kláštor sestier baziliánok
lit. VPD, 18.00 hod.: † duše v očistci.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Utorok 25. februára: 17.00 + Irena
Streda 26. februára: 16.40 Veľkopôstny moleben; 17.00 Za zdravie a Božie
požehnanie pre Lenku, Lenku, Timeu, Tomáša a Antona
Štvrtok 27. februára: 7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána
Piatok 28. februára: 16.15 Krížová cesta; 17.00 Za zdravie a Božie požehnanie
pre Emila a Kvetu
Sobota 29. februára: 7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Annu
Nedeľa 1. marca: 9.00 Za farnosť; 14.00 modlitbe ružencov
Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici
2042 vo Svidníku: Štvrtok 27. februára o 18.00 hod.: Rozbor biblické časti
z 1. Mojžišovej 20.-21. kap. Ako obstáť v skúškach vďaka Božím sľubom a
ako si posilníme vieru v ich splnenie? V časti Život kresťana: Čo chcel Ježiš
naučiť svojich nasledovníkov, keď nechal uschnúť figovník?
Nedeľa 23. februára o 9.30 hod.: Zaznie biblická prednáška: Ako dobre
poznáte Boha? Spoločný rozbor Biblie o 10.hodine: Ako učiť deti, aby si
zamilovali Boha.

ČIERNY, Michal: Prípad Krokodíl.
Doľany, JJK 2019. 202 s.
Svet bez drog? Také niečo si,
bohužiaľ v dnešnej dobe možno
len ťažko predstaviť, keď čoraz viac
mladých ľudí prepadá tejto pliage.
Ale život je nevyspytateľný. Nikdy
neviete, čo má pre vás pripravené.
A obzvlášť vtedy, keď ste vyšetrovateľom na drogovom oddelení.
Tím detektívov je postavený pred
neľahkú úlohu. Musia nájsť toho, kto
do ulíc Bratislavy „vypustil“ krokodíla, drogu, ktorá z vás vysaje dušu
a nechá len zničené telo. Pomôže
im pri pátraní svedok za mrežami?
Je za tým ruská mafia? Vyviaznu
bez zranení alebo budú v ohrození
života? Odpovede na tieto otázky
nájdete v novej detektívnej knihe z
drogovej scény od autora Michala
Čierneho. Vstúpte do prostredia
surovej drogovej reality slovenských
ulíc, ktorá len občas vypláva na
oči verejnosti prostredníctvom médií. Realita, ktorá sa možno práve teraz
odohráva práve blízko vás a ani o tom netušíte.

POLNIŠOVÁ, Petra
Petra Polnišová sa narodila v Bratislave. Vyštudovala VŠMU - odbor bábkoherectvo. Po ukončení vysokej školy dva roky pôsobila v milánskom divadle.
Okrem herectva v divadle sa podieľala i na tvorbe scenárov a dramaturgie a
vstúpila i pred televízne kamery. Popularitu si získala ako humoristka v relácii
SOS, kde bola aj spoluscenáristkou. Petra Polnišová účinkovala v televíznej
humornej improvizačnej show Partička, kde spolu s hereckými kolegami
improvizovali na vybrané témy. Sama o sebe tvrdí, že je melancholický typ.
Miluje spánok a to hlavne v zime, keď je skoro tma. V súčasnosti ju možno
vidieť na obrazovkách v seriáli Horná Dolná ako kľúčovú postavu Eriky.

SOVA, Antonín (26.2.1864 - 16.8.1928)
Bol český básnik a prozaik, prvý riaditeľ Mestskej knižnice v Prahe. Prvé
básnické príspevky uverejňoval ešte za stredoškolských štúdií pod pseudonymom Ilja Georgov. Jeho dielo bolo ovplyvnené realizmom, symbolizmom
a impresionizmom. V neskoršej dobe sa sústredil na prírodnú a subjektívnu
lyriku. Jeho prírodná lyrika je spojená s juhočeským krajom, jeho milostná
poézia je písaná piesňovou formou. Sova svojimi dielami útočil proti spoločnosti a dával najavo protispoločenské postoje celej mladej generácie.
V jeho dielach sa zároveň objavuje vlastenectvo a hľadanie morálnych a
spoločenských hodnôt.

- Uhorky máte? - Nie.
- A paradajky? - Ani paradajky.
- Ani jablká nemáte?
- Počúvajte, my sme zelovoc a nie
informačná kancelária!
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GYMNAZISTI PLESALI Vyzbierali tonu spotrebičov
14. februára celý svet oslavuje sviatok zamilovaných. Tohto roku sme si tento
deň my, gymnazisti, spríjemnili tradičným školským plesom.
Dievčatá premenené na dámy, chlapci vyobliekaní v oblekoch, skrátka
všetci sme sa vybrali do srdiečkovo vyzdobenej reštaurácie Stavbet, aby
sme si spríjemnili čas fašiangov chvíľkou zábavy, tanca a spevu. V úvode sa
nám prihovoril pán riaditeľ spolu s novým predsedom ŽŠR. Do skorého rána
nám vyhrávala hudobná skupina Elit, ktorá sa postarala o pravú nefalšovanú
veselicu. Pred polnocou porota vybrala najlepší tanečný pár školy. Novým
kráľom plesu sa stali Branislav Feckanin (II.B) a novou kráľovnou Gabriela
Krempaská (III.B). Neodmysliteľnou súčasťou nášho plesu bola aj tombola.
Za všetky ceny by sme sa chceli poďakovať sponzorom, ktorí nás potešili
skvelými cenami. Taktiež by sme sa chceli poďakovať pánovi riaditeľovi a
profesorkám, ktoré sa zabávali spolu s nami a dohliadali na ničím nerušený
priebeh. Bol to veľmi vydarený ročník. Zabávali sme sa všetci spolu, od prvého
až po štvrtý ročník, a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Martin Konár, GDH vo Svidníku

Prvý verejný zber nepotrebnej elektroniky sa v meste Svidník uskutočnil 19.
februára 2020, vyzbierala sa približne 1 tona spotrebičov.
Svidníčania mali možnosť vyložiť nepotrebnú elektroniku ku kontajnerom
alebo na iné viditeľné miesto a tak sa ekologickým spôsobom zbaviť toho, čo
im v domácnosti už nie je nápomocné. Elektroniku si prevezme firmy Elektro
recycling a odvezie ju na ďalšie spracovanie.
O samotný zber sa postarali Technické služby mesta Svidník, ktoré naplnili
dve autá dvakrát technikou a vyviezli na Zberný dvor vo Svidníku. Medzi
vyhodené veci patrí: práčka 10 ks chladnička 5 ks, televízor 23 ks , tlačiareň
3 ks, monitor 3 ks, vysávač 6 ks, mikrovlná rúra 4 ks, rádio 10 ks, kanvica 2
ks. Ďakujeme každému, kto
sa zapojil a všetkých, ktorí
nestihli alebo nemali teraz nič
na vyhodenie ubezpečujeme,
že po pozitívnom prijatí tohto
zberu budeme takúto aktivitu
občasne opakovať.
(kt)
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