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Projekt úpravy rieky Ladomírka a protipovodňovej ochrany Svidníka
predstavili svidníckym mestským poslancom
Ktoré vodopády ostanú a ktoré zrušia? Kedy sa pustia do prác?
Rieka Ladomírka vo Svidníku sa dočká úpravy a jej okolie protipovodňovej ochrany. Kedy sa tak presne stane, však zatiaľ nie
je známe. Viac svetla do tohto zámeru, teda čo sa termínov týka,
nevnieslo ani zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku,
ktoré sa konalo v utorok 30. marca.

sa ponechajú, naklonené, poškodené a choré stromy na pravom brehu
sa vyrúbu, taktiež sa vyrúbe krovie, pričom, ako sme už uviedli, na navýšenej hrádzi plánuje mesto vybudovať cyklotrasu.“
Projekt je teda jasný, no jeho realizácia zatiaľ presne termíny určené nemá.
Podľa slov hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku Mária Bocáka
z minulého roku je projekt realizácie prípravy protipovodňových opatrení v
štádiu získavania povolení, posudkov a ostatných zákonných procesov. VoOnline formou informácie o zámere svidníckym mestským poslancom predo- dohospodári však vlani predpokladali, že stavebné povolenie na stavbu budú
streli zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku. Pripomeňme, že mať ešte v uplynulom roku, no nestalo sa tak. „Taktiež v tomto štádiu nie
rieka Ladomírka vo Svidníku je upravená na základe projektovej dokumentácie je možné ani určiť presnú sumu za tento projekt. Tá bude známa, resp.
z roku 1970. Vzhľadom k meniacim sa hydrologickým podmienkam je jej sú- presná po verejnom obstarávaní na zhotoviteľa tejto stavby. Prostriedky
časná úprava nepostačujúca, no a práve kvôli súčasnej nepostačujúcej úprave na tento projekt budú hradené z európskych fondov,“ uzavrel v minulom
Ladomírky je nevyhnutné pristúpiť k opatreniam, ktoré zabránia vybrúseniu roku hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Mário Bocák.
veľkých vôd pri tzv. 100 ročnej vode.
Z informácií, ktoré na zasadnutí svidníckeho mestského zastupiteľstva záNa našich stránkach sme o tom písali už pred rokom, a teraz zástupcovia stupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku online formou poskytli,
Slovenského vodohospodárskeho podniku poskytli bližšie informácie mest- vyplynulo, že po výrube jestvujúcich drevín následne vysadia asi 250 nových
skému poslaneckému zboru. „Pripravovanú úpravu Ladomírky je možné stromov a zvyšok ako náhradu poskytnú mestu vo forme financií. Pôjde o
rozčleniť na úpravu v intraviláne mesta, to znamená úsek rieky od sútoku sumu okolo 35-tisíc eur.
s riekou Ondava po lávku pre peších, pričom dĺžka úseku je zhruba 1
Poslankyňu Katarínu Sivákovú zaujímalo, čo bude s vodopádmi
300 metrov a úsek od lávky pre peších po most na ceste R4, pričom
Poslankyňu Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Katarínu Sivákovú zaujídĺžka tohto úseku je zhruba 1 700 metrov. Celková dĺžka úpravy je tak malo, ako bude so známymi vodopádmi a rovnako aj to, kedy sa začne so sazhruba 3 000 metrov, teda tri kilometre,“ vysvetlili zástupcovia Slovenského motnými prácami. Podľa zástupcov Slovenského vodohospodárskeho podniku
vodohospodárskeho podniku online formou.
prvý a druhý vodopád v intraviláne mesta zrušia a vodopády známe ako tretí a
Úprava rieky Ladomírka v intraviláne mesta Svidník pozostáva hneď z štvrtý v extraviláne mesta ostanú. „Aktuálne máme územné rozhodnutie, rieviacerých krokov. Vyrúbu sa jestvujúce náletové dreviny, ktoré budú nahra- šime stavebné povolenie, znalecké posudky, pripravujeme geometrický
dene výsadbou nových drevín vhodného druhového zloženia. „Rozšíri sa plán, presný dátum preto zatiaľ ešte nepovieme, treba ešte majetkoprávjestvujúca kyneta, teda prehĺbená
ne vysporiadanie, vstupuje do toho
časť dna koryta rieky zo súčasnej
urbariát, riešime projekt náhradnej
šírky 13 až 15 metrov na šírku 20
výsadby, presnejší termín exaktne
metrov. Úpravou dna dôjde k vybúpovedať nevieme, je toho ešte dosť
raniu dvoch jestvujúcich stupňov
pred nami,“ odpovedali zástupcovia
(nad mostom na Ulici Centrálnej
Slovenského vodohospodárskeho
a nad cestným mostom na Ulici
podniku mestskej poslankyni Kataríne
Ľudovíta Štúra a dôjde aj k zníženiu
Sivákovej.
jestvujúcej nivelety bermy, teda
Poslanca Petra Breznoščáka
myslenej čiary ukazujúcej výškozaujímalo ako dlho
vé pomery komunikácie a pásom
potrvajú práce
medzi okrajom hlbokej časti koryta
Podľa nich je kľúčové práve spomítoku a pätou brehu zloženého
nané majetkovoprávne vysporiadanie,
koryta alebo pätou svahu hrádze,
no a v podobnom duchu odpovedali
a to všetko na pravom brehu v
aj poslancovi Petrovi Breznoščákovi,
úseku od zaústenia Ladomirky
ktorého zaujímalo napríklad aj to,
po lávku pre peších a dôjde aj k
ako dlho potrvajú samotné práce a
zníženiu bermy na ľavom brehu v
do koľkých etáp budú rozdelené. „To
úseku od cestného mosta na Ulici
všetko nám povie finálny projekt,
Centrálnej po lávku pre peších,“ Online formou informácie o zámere úpravy rieky Ladomírka a protipo- ktorý pripravujeme pre stavebné
ozrejmili navrhnuté riešenie úpravy vodňovej ochrany svidníckym mestským poslancom predostreli zástup- povolenie. Pri plánovanom rozsarieky Ladomírka s tým, že v rámci covia Slovenského vodohospodárskeho podniku
hu prác to môže byť dvanásť, možprotipovodňových opatrení, no v
no osemnásť mesiacov, maximálne
snahe vyjsť v ústrety verejnosti je naplánované na pravom brehu navýšenie dva roky a bude to budované ako jeden celok.“
jestvujúcej hrádze a zároveň aj vybudovanie cyklochodníka v úseku od mosta
Poslanec Kamil Beňko aj o priestore pre bežkárov
na Ulici Centrálnej po lávku pre peších.
Poslancovi Kamilovi Beňkovi následne zástupcovia Slovenského vodohos„Po dohode s mestom bude pokračovať cyklotrasa ďalej po navýšenej podárskeho podniku odpovedali, že priestor pre bežkárov bude dostatočný,
hrádzi popri rieke Ladomírka aj v extraviláne mesta, no túto časť cyklo- takmer rovnaký ako dnes a na margo otázok poslanca Martina Ždiňáka o
chodníka vybuduje mesto. V rámci nášho projektu vybudujeme aj dve tom, ako bude vo finále vyzerať násyp, ktorý bude lemovať Ladomírku, tiež
oddychové zóny pre obyvateľov, na ktorých budú osadené miesta na odpovedali. „Dohodli sme sa s mestom, že časť úpravy bude slúžiť ako
oddych. Oddychové zóny budú mať pozvoľný sklon a umožnia obyva- cyklochodník a tá navýšená hrádza mimo mesta bude mať šírku tri metre,
teľom voľný prístup k vode,“ vyhlásili zástupcovia Slovenského vodohos- aby sa tam dal postaviť cyklochodník, no je to záležitosť mesta, mesto si
podárskeho podniku a zdôraznili, že protipovodňové opatrenia neznemožnia to bude môcť postaviť. My to všetko len zatrávnime,“ reagovali na margo
Svidníčanom prístup k rieke.
plánu s násypom v extraviláne.
Protipovodňové opatrenia na rieke Ladomírky sa však netýkajú len intraviPlány s Ladomírkou a jej okolím sú teda, ako sme už aj skôr uviedli, jasné.
lánu, ale aj extravilánu mesta, teda úpravy sú na rieke naplánované aj mimo Otázne sú však zatiaľ termíny, no vývoj situácie a prípravy celej investičnej
územia mesta Svidník. „V úseku od lávky pre peších po cestný most na akcie budeme na našich stránkach pozorne sledovať.
R4 dôjde k navýšeniu jestvujúcej zemnej hrádze, zdravé vzrastlé stromy
(ps)
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Poslanci prerozdelili na dotáciách 116 tisíc eur:
o tisícku menej volejbalistom a o tisícku viac rybárom
Začiatkom decembra minulého roku svidnícki mestskí poslanci
schválili rozpočet mesta na rok 2021, v ktorom naplánovali 130
000 eur na dotácie pre fyzické a právnické osoby.
V lehote do 30. novembra 2020 bolo
podaných 40 žiadostí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Svidník 5/2019 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Svidník. Vo februári
zasadala komisia na prerokovanie
žiadostí o pridelenie dotácií. Komisia
skonštatovala, že bolo podaných 40
žiadostí o pridelenie dotácií. Po prerokovaní jednotlivých žiadostí komisia
odporučila Mestskému zastupiteľstvu
vo Svidníku schváliť prerozdelenie
finančných prostriedkov vo výške 116
000 eur. Najviac financií putuje do
športu. Volejbalisti dostanú 45-tisíc
eur, hokejbalisti 8 500 eur, futbalisti
33-tisíc eur, futbalisti mládežníci 5-tisíc eur a hokejisti 1 500 eur. Peniaze
dostanú aj cirkvi, miestne organizácie, zväzy, občianske združenia, únie
či rôzne kluby.
Dodajme ešte, že v súvislosti s
pandémiou komisia navrhla dať do
schvaľovaného uznesenia aj podmienku, aby sa do dohody o poskytnutie dotácie so športovými klubmi

zakomponovala podmienka krátenia
dotácie v primeranej miere podľa
počtu neodohraných kôl v kategórii
mužov a podľa počtu neodohraných
kôl vo všetkých mládežníckych kategóriách. Zároveň v dohode o poskytnutie dotácie so športovými klubmi
bude presne konkretizované, ako sa
bude postupovať pri výpočte krátenej
dotácie.
Návrh komisie, len mierne upravený
pri dvoch dotáciách, svidnícki mestskí
poslanci schválili na svojom zasadnutí v utorok 30. marca.
V rozprave k predloženému návrhu
na prerozdelenie dotácií z rozpočtu
mesta na tento rok vystúpil akurát
poslanec Michal Iľkanin a požiadal
kolegov, aby „sme zaujali taký
logický postoj k rybárom. Skrsla
mi skrsla myšlienka, pretože pandemická situácia zložke rybárov
spôsobila hotovú renesanciu, aby
sme ich podporili výraznejšie.
Aktuálne majú 511 členov a keď
hovorím o renesancii, tak skutoč-

Poslanec Michal Iľkanin žiadal pridať rybárom

inzercia

ne neklamem, za rok stúpol počet
členov o 10 percent,“ povedal okrem
iného na margo svidníckej Miestnej
organizácie Slovenského rybárskeho
zväzu poslanec Michal Iľkanin, podľa
ktorého chcú svidnícki rybári v tomto
roku dať 14-tisíc eur na zarybnenie a
on sám oceňuje aj ich snahu o ekologický charakter ich činnosti a takisto
oceňuje ich aktivitu a upratovanie.
„Trošku ma mrzí, že s tým prichádzam až teraz, nechcem, aby ste
za tým hľadali politický rozmer, je
to môj úprimný návrh, s ktorým sa
stotožnili aj niektorí moji kolegovia. Navrhujem preto, aby sme TJ
Slávia Svidník znížili navrhovanú
dotáciu o 1-tisíc eur a rybárom
navýšili ich navrhovanú dotáciu
o 1-tisíc eur,“ predložil svoj návrh
Michal Iľkanin.
Jeho návrh podporili všetci prítomní poslanci s výnimkou poslancov
Adriána Labuna, Jozefa Poperníka
a Petra Pilipa, ktorí sa hlasovania
zdržali, Ján Vook nebol v tej chvíli v
rokovacej miestnosti a poslanci Matúš
Majda a Pavel Olejár chýbali na celom
rokovaní. Z pôvodne schválených
46-tisíc tak napokon volejbalisti z TJ
Slávia Svidník dostanú 45-tisíc eur a
rybári namiesto pôvodných 300 eur
dostanú 1 300 eur.
Za konečný návrh prerozdelenia
dotácií, vrátane zníženia dotácie pre
volejbalistov a navýšenia dotácie pre
rybárov, hlasovali poslanci s výnimkou
poslanca Adriána Labuna, ktorý bol
proti a poslanci Ján Vook a Peter Pilip
sa hlasovania zdržali. Ako sme už
uviedli, poslanci Matúš Majda a Pavel
Olejár na rokovaní chýbali.
KTO A KOĽKO ZÍSKAL:
1. TJ Slávia Svidník 45 000 eur,
2. Pravoslávna cirkevná obec
vo Svidníku 2 000 eur,
3. Slov. zväz protifašistických
bojovníkov 200 eur,
4. Rímsko-katolícka farnosť najsv.
Srdca Ježišovho 2 000 eur,
5. MINORITY SK, o.z. 500 eur,
6. Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Záhradná 2 000 eur,

7. SŠK CENTRÁL STO
Spojená škola 1 000 eur,
8. SRZ MO Svidník 1 300 eur,
9. KST DOLINY A HORY100 eur,
10. Slov. zväz telesne
postihnutých 200 eur,
11. Zväz postih. civil. chorobami
v SR 200 eur,
12. ZO chovateľov pošt.
holubov Svidník 100 eur,
13. HK LION Svidník 8 500 eur,
14. Gréckokatolícka charita
Prešov 500 eur,
15. Miešaný spev. zbor
Božského srdca 300 eur,
16. ŠK Komenského Svidník
2 000 eur,
17. Mladý Svidníčan 200 eur,
18. Spoločnosť psoriatikov
a atopikov SR 200 eur,
19. 1. FK Svidník 33 000 eur,
20. Únia nevidiacich
a slabozrakých SR 200 eur,
21. SČK, Územný spolok
Svidník 1 000 eur,
22. FKM Svidník 5 000 eur,
23. KST BESKYD Svidník 700 eur,
24. Umelecký klub PROSPECTA
1 500 eur,
25. Karate klub Svidník 300 eur,
26. Cirkevný zbor ECAV 200 eur,
27. ZO Jednoty dôchodcov
Slov. Svidník 300 eur,
28. Ski club Svidník 800 eur,
29. Zvedavko 200 eur,
30. Svidnícka paleta 200 eur,
31. Fitt+ 200 eur,
32. ŠŠK ZŠ 8. mája, Svidník
700 eur,
33. ŠK ZŠ Karpatská Svidník
300 eur,
34. Okresná organizácia
Rusínskej obrody
vo Svidníku 500 eur,
35. Piňazi de? 300 eur,
36. ROKA 400 eur,
37. EXCELLENCE DOGS
SVIDNÍK 200 eur,
38. Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Svidník 2 000 eur,
39. HK VLCI SVIDNÍK 1 500 eur,
40. Podduklianska knižnica 200 eur.
(ps)
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Dočkajú sa ľudia za AB-čkou a za „Jednotou“ nových parkovísk?
Schválená 1. zmena rozpočtu mesta Svidník na tento rok prináša
nádej na viac ako 50 nových parkovacích miest v samom centre
mesta. Takto to aspoň vyzerá podľa toho, čo mesto naplánovalo
a predložilo poslancom Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
na ich zasadnutie v utorok 30. marca na schválenie.
Poslanci v predloženej 1. zmene rozpočtu na tento rok odklepli 2 500 eur
na redizajn webového portálu mesta
a o 27-tisíc eur zvýšili výdavky na
celoštátne testovanie. Najzaujímavejšími sú však ďalšie zmeny. Poslanci
rozhodli o presune 100-tisíc eur z
položky Rekonštrukcia miestnych
komunikácií za účelom zvýšenia
parkovacích miest v meste Svidník,
konkrétne v lokalite na Ul. Ľ. Štúra
a v lokalite na Ul. Sov. hrdinov za
budovou AB a takisto aj na výstavbu
kontajnerových stojísk. Výstavbou
parkoviska na Ul. Ľ. Štúra (za OD
profit pri vstupe do Espressa) mesto
predpokladá vznik 23 parkovacích
miest s jedným stojiskom na smetné

nádoby. Výstavbou parkoviska na Ul.
Sov. hrdinov za „ábečkou“ vznikne
28 parkovacích miest. Konkrétna
suma, respektíve cena diela výstavby
parkovísk a konkrétny počet kontajnerových stojísk bude určená výsledkom
verejného obstarávania.
V rozprave k predloženému návrhu
1. zmeny tohtoročného rozpočtu
poslankyňa Katarína Siváková ocenili navýšenie položky na výstavbu
nových miestnych komunikácií a
konkrétne aj snahu o nárast počtu
nových parkovacích miest na oboch
spomínaných uliciach. „Už počas
nášho online pracovného stretnutia som hovorila o tom, aby sme
citlivo pracovali s tamojším spo-

ločenstvom pri tvorbe nových parkovacích miest, aby to parkovisko
bolo citlivo umiestnené a nebolo
blízko okien susednej bytovky,“
povedala Katarína Siváková na margo parkoviska za administratívnou
budovou, ktoré by malo slúžiť nielen
nájomcom v spomínanej budove,
ale aj obyvateľom susediacich bytoviek. „Spoločenstvo vlastníkov
bytov susednej bytovky bude,
samozrejme, zo zákona prizvané
k stavebnému konaniu. Zo zákona
ich nemôžeme obísť, takže budeme s nimi rokovať, v tomto nie je
žiaden problém. Občania sa teda
budú môcť vyjadriť a keď povedia,
že nesúhlasia, tak tam parkovisko
nebude,“ odpovedala poslankyni
primátorka Marcela Ivančová.
Poslankyňa Katarína Siváková však
vo svojom vystúpení pripomenula aj
ďalšie plány. V návrhu investičných
akcií bola na rok 2020 naplánovaná

Výstavbou parkoviska na Ul. Ľ. Štúra (za OD profit pri vstupe do Espressa) mesto predpokladá vznik 23
parkovacích miest s jedným stojiskom na smetné nádoby. Výstavbou parkoviska na Ul. Sov. hrdinov za
„ábečkou“ vznikne 28 parkovacích miest. K tejto téme sa vyjadrila poslankyňa Katarína Siváková

napríklad aj výstavba chodníka popred rodinné domy na Ulici Sovietskych hrdinov oproti čerpacej stanici
Slovnaft. „Teším sa, že ideme robiť
chodník na Dlhej ulici, ale v minulosti sme slušne začali plniť plán,
ktorý sme schválili a hoci je to možno spôsobené tou pandemickou
situáciou, predsa len ten chodník
popred domy oproti benzínke
Slovnaft spomeniem. „Myslím si,
že by sme sa na to mali pozrieť ešte
tohto roku,“ navrhla poslankyňa Katarína Siváková a primátorka Marcela
Ivančová komentovala, že Ulica Dlhá
ostala visieť ešte z roku 2019.
„Chodník oproti benzínke Slovnaft
je, samozrejme, potrebný, no všetko je otázkou peňazí, ale aj tak si
myslím, že sme v roku 2020 urobili
dosť v rámci takýchto investičných
akcií,“ povedala primátorka, no a
Katarína Siváková ešte spomenula
predbežnú dohodu s primátorkou z
decembrového zasadnutia, že v rámci
zmeny tohtoročného rozpočtu môžu
naplánovať aj financie na zakúpenie
novej vianočnej výzdoby, resp. na jej
spestrenie.
„Niektoré veci treba plánovať
skôr, hoci viem, že sme ešte len pri
prvej zmene rozpočtu, ale možno tá
vianočná výzdoba by bola trošku
lacnejšia, keby sme ju nakupovali
v letnom období,“ poznamenala
Katarína Siváková a Marcela Ivančová uviedla, že ekonomika sa ešte
nespráva tak optimisticky, no verí, že
zmierňovanie opatrení a zlepšovanie
situácie zvýši ekonomiku. „Potom
si môžeme určiť, že kúpime aj tú
vianočnú výzdobu a že sa pozrieme
aj na ten chodník pri domoch, aj na
ďalšie chodníky,“ dodala primátorka, ktorá odpovedala aj poslancovi
Adriánovi Labunovi, prečo v 1. zmene rozpočtu nie je zakomponovaná
úspora z prevádzky klziska a bazéna
pri Základnej škole na Ulici 8. mája,
ktoré v uplynulom a ani v tomto roku
kvôli pandémii koronavírusu vôbec
neboli v prevádzke. „Celé je to nastavené tak, že tieto záležitosti sa
budú riešiť až po prvom polroku,“
odpovedala poslancovi primátorka.
Prvú zmenu
tohtoročného
rozpočtu svidnícky poslanecký zbor schválil.
Poslanec Ján
Vook sa neprezentoval a ostatní dvanásti prítomní poslanci
predložený návrh jednohlasne
schválili.
(ps)
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Ocenili lekárov a lekárky, ktorí v nemocnici pracujú viac ako 40 rokov
Pri príležitosti Dňa lekárov, ktorý bol 30. marca, vedenie Nemocnice Svet zdravia Svidník poďakovalo svojim vyše 60 lekárom za
ich prácu pre pacientov, profesionalitu a obetavosť.
Po prvýkrát vo svidníckej nemocnici započali novú tradíciu a rozhodli sa pri
príležitosti sviatku lekárov oceniť lekárky a lekárov, ktorí v období posledného
roka (od 1. apríla 2020 do 30. marca 2021) dosiahli v nemocnici vo Svidníku
okrúhle pracovné jubileum, resp. v nemocnici pracujú viac ako 40 rokov.
O pacientov sa už presne 40 rokov stará lekárka Oľga Lombartová, primárka

pediatrického oddelenia, ktorá oslavovala okrúhle pracovné jubileum. Medzi
ocenenými lekármi, ktorí v nemocnici pracujú viac ako 40 rokov, boli Anna
Kravecová (neurologické oddelenie), Viliam Revický (ambulancia klinickej
imunológie a alergológie), Pavel Lipčák (fyziatricko-rehabilitačné oddelenie)
a Marián Baja (rádiologické oddelenie). Mimoriadne ocenenie za klinický
mentorský prístup počas prvej vlny pandémie COVID-19 získal lekár Martin
Kolibáb.
Nemocnica Svet zdravia Svidník ďakuje všetkým lekárom za ich každodennú
náročnú prácu, ktorú vkladajú do liečby svojich pacientov. „Nesmierne si
vážime Vašu prácu. Vážení lekári,
prajeme Vám do ďalších osobných
a pracovných dní veľa zdravia, optimizmu a veľa spokojných pacientov,
ktorí k Vám prídu s dôverou vo Vás a
v nemocnicu Svidník,“ uviedla.
Deň lekárov si pripomínali v celej
sieti nemocníc Svet zdravia a polikliník
ProCare. Celkovo ocenili 123 lekárov
v 27 entitách vrátane troch lekárov
Pracovnej zdravotnej služby. Najviac
ocenených bolo medzi lekármi pôsobiacimi v sieti vyše 40 rokov. V ProCare
a Svet zdravia však pracuje aj šesť
lekárov, ktorí sa starajú v nemocnici o
pacientov už viac ako 50 rokov!
Jana Fedáková,
komunikačná špecialistka sieť
nemocníc Svet zdravia
a polikliník ProCare

Protitankovú strelu doviezol autom na políciu!
V závere marca sa osobne dostavil na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Stropkove 60 ročný miestny muž a doniesol
protitankovú strelu.
Stropkovčan túto muníciu našiel počas prechádzky v lesnom poraste v
katastri obce Vyšný Hrabovec. Predpokladal, že ide o vojenskú muníciu a
tak ju naložil do svojho osobného auta a doviezol na políciu. K munícii bol
okamžite privolaný krajský pyrotechnik, ktorý určil, že ide o protitankovú strelu
Panzerschrenk a túto za dodržania všetkých bezpečnostným opatrení zaistil
a následne na bezpečnom mieste zneškodnil odstrelom.
Polícia opakovane apeluje na občanov, že pri náleze akéhokoľvek predmetu, ktorý by mohol byť muníciou alebo jej súčasťou, aby s týmto predmetom
za žiadnych okolností nemanipulovali. Je potrebné miesto nálezu označiť a
okamžite to oznámiť na polícii.
Ale nikdy nemanipulovať s muníciou! Munícia napriek jej veku stále môže
byť funkčná a preto pre človeka životu nebezpečná!
(krpz)
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Svidníčanka Svetlana Siroková pletie z papiera už desať rokov
Svidníčanka Svetlana Siroková pletie z papiera už desať rokov.
Ušúľané ruličky z papiera pod jej rukami dostávajú inú tvár.
Vypletie všeličo. Od úložných škatúľ, cez tácky do kuchyne
až po kôš na prádlo. Ani Podduklianske novinky by ste veru
nespoznali.
Tak sme ju tak trochu vyspovedali. Od momentu, ako sa táto Svidníčanka
vlastne k pleteniu z papiera dostala. „Od mladosti som zbožňovala ručné
práce, plietla som svetre, háčkovala rôzne dečky. Dnes je vlna cenovo drahá,
a vlnené oblečenie vytlačili lacné materiály z nemenovaných krajín. Pamätám
sa, bolo to na dušičky, bola som s rodičmi na hroboch zapáliť sviečky a bola
strašná zima, tak nás pozvala moja teta zohriať sa na kávu. Ako som sedela
za stolom, zaujali ma na okne štyri kvety v črepníkoch. Mali rovnaké pletené
črepníky akoby košíčky z prútia,“ začala rozprávanie Svetlana Siroková.

novinky, z ktorých vypletiem všeličo. Z novín strihám pásy, z ktorých sa potom
pomocou špajdle alebo zváračského drôtu šúľajú ruličky, ktoré sa podobajú na
prútie. Ruličky potom farbím podľa toho aká je požiadavka. Farbiť je možné
farbami na textil, mnohí ju poznajú ako „DÚHA“, rôznymi moridlami na drevo,
ale dá sa farbiť aj prírodnými materiálmi ako
cibuľové šupky alebo ja
keď potrebujem béžové ruličky používam na
farbenie instantnú kávu.
Ruličky sa namáčajú do
rozrobených farieb a nechajú uschnúť.
Z tatko nafarbených ruličiek je
možne vypletať
rôzne aj viacfarebné vzory a
tvary,“ opísala
postup pletenia z
papiera Svetlana
Siroková.
A ako sme už v úvode spomínali, vypliesť sa dá všeličo. Od malých košíčkov či už okrúhlych alebo hranatých, cez rôzne škatule až po kôš na
prádlo. „Je potrebná len fantázia, zručnosť a veľa trpezlivosti. Vypletený
výrobok je potrebné na záver nalakovať. Lak výrobok jednak spevní
a zároveň vytvorí lesk a ochranu. Vo Svidníku je niekoľko žien, ktoré
takto tvoria, nebudem ich menovať lebo neviem či by s tým súhlasili,“
uzavrela Svetlana Siroková.
(ks)

„Opýtala som sa, že kde to teta kúpila, že sa
mi páči a ona mi odpovedala že je to pletené
z papiera. Tak mi v krátkosti vysvetlila postup.
Keďže som mala v tom čase zlomenú pravú
ruku a teda sedem týždňov sadru, sadla som
k počítaču a začala som hľadať návody na
papierové pletenie.“
Svetlana Sirokova si z internetu robila
poznámky ako postupovať a dôkladne si
naštudovala teóriu. Nuž a neskôr sa nemohla
dočkať, kedy jej dajú dole sadru, aby mohla

začať. „A tak mi šúľanie
ruličiek poslúžilo aj ako rehabilitácia. Pomaly som začala
skúšať pliesť. Samozrejme,
prvé výtvory skončili v koši,
vyzerali strašne. Ono to chce
veľa trpezlivosti a hlavne
chuť tvoriť.“
Ako priznala Svidníčanka
Svetlana Siroková, hlavným
materiálom pre pletenie je
papier. Keďže pletenie vzniklo myšlienkou tvoriť z odpadu, používa hlavne novinový
papier, pretože dobre saje
pri farbení. „Takže aj takto u
mňa končia Podduklianske
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SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA SVIDNÍK INFORMUJE
Budúce mamičky môžu od 1. apríla 2021 požiadať o novú dávku tehotenské
Sociálna poisťovňa začne od 1. apríla 2021 budúcim mamičkám poskytovať novú dávku tehotenské. Po splnení zákonných
podmienok tak môžu získať finančnú pomoc, ktorá im pomôže
kompenzovať zvýšené výdavky v období tehotenstva.
Dávka je určená pre tehotné ženy,
ktoré sú v čase nároku nemocensky
poistené - zamestnankyne, živnostníčky či iné samostatne zárobkovo
činné osoby (SZČO), dobrovoľne
poistené osoby, resp. tehotné ženy,
ktorým vznikne nárok na dávku po
zániku nemocenského poistenia v
ochrannej lehote.
Na rozdiel od iných dávok nemocenského poistenia ju môžu ženy
poberať aj popri práci, teda v období,
keď majú príjem alebo poberajú iné
dávky (napríklad materské, nemocenské, či rodičovský príspevok). K
podmienkam priznania nároku patrí
aj dosiahnutie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných
dvoch rokoch. Do tohto obdobia sa
môže zarátať aj obdobie prerušeného
nemocenského poistenia z dôvodu
čerpania rodičovskej dovolenky alebo

poberania rodičovského príspevku.
Pri SZČO a dobrovoľne poistených
osobách nesmie navyše nedoplatok
na poistnom presiahnuť 5 eur. Nová
dávka sa netýka tehotných študentiek, pre tie je určené tzv. tehotenské
štipendium, o ktoré treba požiadať
príslušnú školu.
Nárok na novú dávku vznikne tehotným ženám od začiatku 27. týždňa
pred očakávaným dňom pôrodu,
teda od 13. týždňa tehotenstva a
budú ju poberať až do skončenia
tehotenstva (pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym
potratom).
Výška dávky bude závisieť od dosiahnutých vymeriavacích základov
(hrubých príjmov), z ktorých žena
odvádzala poistné na nemocenské
poistenie v rozhodujúcom období, čo
je spravidla predchádzajúci kalendár-

ny rok. Výška dávky predstavuje 15%
denného vymeriavacieho základu.
Stanovená je aj jej najnižšia a najvyššia možná hranica. V roku 2021
môže budúca mamička dostávať
tehotenské v rozpätí od 215,50 eura
do 333,90 eura mesačne.
Nárok si uplatní prostredníctvom
Žiadosti o tehotenské, ktorú jej vystaví
a očakávaný deň pôrodu na ňom potvrdí gynekológ na prvej preventívnej
prehliadke, na začiatku II. trimestra
po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva.
Budúca mamička doručí tlačivo pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna
poisťovňa v tejto súvislosti pripravila
elektronický formulár, ktorý bude k
dispozícii na jej webstránke od 1.
apríla. Prostredníctvom e-formulára
žena žiadosť odošle (aj s tlačivom od
lekára) z pohodlia domova.
Doručiť ho tiež môže aj poštou alebo
osobne. Po ukončení tehotenstva je
potrebné pobočke zaslať Potvrdenie
o skončení tehotenstva. Rovnako
ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo

Milan Piršč: „Dávka je určená
pre tehotné ženy, ktoré sú v čase
nároku nemocensky poistené“
ukončené alebo gynekológ, ktorý sa
o ukončení tehotenstva dozvedel.
Gynekológ na tlačive potvrdí dátum
ukončenia tehotenstva.
Podrobné informácie o novej dávke
sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk,
nemocenské poistenie, tehotenské).
Milan Piršč, riaditeľ pobočky

Ministerstvo predpokladá, že obchvat Stropkova začnú stavať na budúci rok
V historických priestoroch stropkovského kaštieľa sa v utorok uplynulý týždeň uskutočnilo pracovné stretnutie štátneho
tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa a primátora
mesta Ondreja Brendzu.

výraznejších problémov, aj keď z objektívnych príčin sa harmonogram
posunul o pár mesiacov. SSC čaká ešte veľa práce a pochopiteľne nie
sú vylúčené ani prípadné nepredvídané problémy. Napriek tomu sme na
veľmi dobrej ceste k vytúženému cieľu, a to odkloniť zo srdca Stropkova
tranzitnú dopravu.“
Okrem tejto strategickej investície sa venovali aj problematike budovania
Podobné rokovanie sa v Stropkove uskutočnilo minulý rok v auguste a aj
tentoraz bola jeho nosným bodom problematika výstavby preložky cesty I/15, cyklistických chodníkov v regióne. Mesto pripravuje projektovú dokumentáciu
13-kilometrového chodníka v úseku Nižná Olšava - Stropkov - Duplín
ktorá v súčasnosti prechádza
s perspektívnym prepojením až do Svidníka. J. Kmeť informoval,
centrom mesta. „Chodím len
že samosprávy, ktoré budú mať pripravené podklady pre výstavbu
s pozitívnymi správami. Je to
môžu rátať s výdatnou podporou ministerstva, ktoré má na cyklistickú
dosť výrazná investícia a aj
infraštruktúru vyčlenený pomerne veľký balík peňazí. „Verím, že aj
preto si kontrolujem priebeh
v tejto oblasti sa posunieme dopredu a cyklodoprava v regióne
harmonogramu. Slovenská
nadobudne nový rozmer,“ uzavrel O. Brendza.
správa ciest nedávno podpíPeter Novák,
sala s dodávateľom zmluvu
Okrem strategickej investície obchvatu hovorca mesta Stropkov
o vypracovaní štúdie uskuStropkova sa venovali aj problematike budovatočniteľnosti.
nia cyklistických chodníkov v regióne
V priebehu pol roka bude
v rámci nej realizovaný
prieskum a hotová štúdia je
podmienkou na to, aby sme
daný projekt mohli financovať z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zároveň jej mohli dať zelenú aj útvar Hodnoty za peniaze a
ministerstvo financií. Podľa harmonogramu postupujú aj ďalšie procesy
smerujúce k získaniu stavebného povolenia, ktoré je plánované zhruba
na prelom októbra a novembra tohto roka,“ zhrnul priebeh rokovania štátny
tajomník Jaroslav Kmeť.
Doplnil, že stropkovský obchvat je z hľadiska rozpracovanosti veľmi dobre
pripravený a aj z tohto dôvodu vyslovil optimistický predpoklad, že ak nedôjde
ku komplikáciám pri vydaní stavebného povolenia či verejného obstarávania,
stavať sa môže začať v druhej polovici budúceho roka.
Posun v prípravách na výstavbu teší aj primátora Stropkova Ondreja Brendzu:
„Po ôsmich mesiacoch sme mali možnosť zhodnotiť postup v celom
procese tejto očakávanej investície. Teší ma, že prípravy pokračujú bez
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Čo bude s riaditeľmi, ktorým sa skončilo funkčné obdobie? Kedy zvolia nových?
Hneď tri školy, resp. školské zariadenia v meste Svidník
aktuálne riadia dočasne poverení riaditelia. Vo všetkých troch
prípadoch je dôvodom to, že k novej voľbe riaditeľa, resp. riaditeľky sa nepristúpilo z dôvodu opatrení proti pandémii proti
koronavírusu.
Poverenou riaditeľkou Materskej
školy na Ulici 8. mája vo Svidníku
je Ľuboslava Binderová. Tá bola
predtým plnohodnotnou riaditeľkou
tejto škôlky, no funkčné obdobie sa jej
skončilo ešte 30. júla minulého roku.
No a hoci vtedajší režim bol predsa
len o dosť voľnejší, než ten aktuálny,
mesto oficiálne práve kvôli pandémii
voľbu novej riaditeľky nerealizovalo.
Tak ako Núdzový stav na Slovensku
platí dnes, platil aj vlani v júli a s ním
boli späté aj ďalšie obmedzenia.
Povereným riaditeľom Základnej

Ľuboslava BInderová

školy na Karpatskej ulici je Marián Vitko, a to od jesene minulého roku, keď
dovtedajšia riaditeľky školy Nadežda
Ignácová odišla pracovať na Školský
úrad mesta Svidník, no a primátorka
Svidníka riadením školy dočasne
poverila práve vtedajšieho zástupcu
riaditeľky Mariána Vitka.
Nuž a do tretice, Centrum voľného
času vo Svidníku ako už poverený
riaditeľ riadi Jozef Dirga. Bol plnohodnotným riaditeľom tohto školského
zariadenia, no funkčné obdobie sa
mu skončilo 31. marca tohto roku.
Primátorka Marcela Ivančová ho
s účinnosťou od 1. apríla poverila

Jozef Dirga

riadením Centra voľného času. „Členovia rady školy sa v súčasnej situácii
núdzového stavu nemohli stretnúť a
tento orgán je jediný a kompetentný
voliť riaditeľa školy. Z tohto objektívneho dôvodu bolo riaditeľom, ktorým
počas núdzového stavu končilo
funkčné obdobie, udelené poverenie
na dobu určitú. Výberové konania
sa budú vyhlasovať po ukončení
núdzového stavu,“ vysvetlila situáciu
v školách a školských zariadeniach
PR manažérka mesta Svidník Kristína
Tchirová a potvrdila to, čo sme uviedli,
že v súčasnosti sú poverení riadením
školy riaditelia na ZŠ Karpatská, MŠ
8. mája a CVČ. Nás však zaujímalo,
či sa skutočne rady škôl nemohli zísť,
keď bežne riadne rokuje napríklad i

Marián Vitko

mestské zastupiteľstvo, ktoré okrem
iného aj volilo nového hlavného kontrolóra. Jemu tiež končilo funkčné obdobie v čase vyhláseného Núdzového
stavu a tiež zákon núka výnimku.
„Zákonodarné a zastupiteľské zbory,
ako je MsZ, majú výnimku na stretnutia, Rady školy sú orgánmi školskej
samosprávy, na ktoré sa výnimka
nevzťahuje, zákon to neumožňuje,“
ozrejmila Kristína Tchirová to, prečo
sa rady škôl stále nemôžu zísť a voliť
riaditeľov tam, kde tým doterajším
skončilo funkčné obdobie.
No a my ešte dodajme, že v tomto
roku končí funkčné obdobie ešte jednému svidníckemu riaditeľovi. Je ním
riaditeľ Základnej umeleckej školy
Marcel Prokop, ktorému funkčné obdobie končí 30. júna tohto roku. (ps)

Marcel Prokop

Primátorka sa rozlúčila s kontrolórom, čaká sa však na verdikt prokuratúry
Po šiestich rokoch skončil. A hoci jeho odchod z funkcie a
voľbu nového hlavného kontrolóra mesta Svidník na podnet
skupiny poslancov Mestského zastupiteľstva stále preveruje
Okresná prokuratúra, primátorka sa s ním v menej svojom i v
mene poslancov už rozlúčila.
Ivanovi Saganovi končilo funkčné
obdobie vo funkcii hlavného kontrolóra mesta Svidník 31. marca. Existujú
proti pochybnosti, či v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, v aktuálnom
prípade v čase núdzového stavu,
možno voliť nového kontrolóra. Dočasné ustanovenia zákona, prijaté pre
pandémiu koronavírusu, totiž stanovujú možnosť predĺženia funkčného
obdobia kontrolóra, ak sa mu končí v
čase mimoriadnej situácie. No a práve
preto vznikli pochybnosti, s ktorými
sa poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Katarína Siváková,
Peter Pilip, Ján Vook, Pavel Olejár
a Adrián Labun obrátili na Okresnú
prokuratúru. Nič to však nateraz nemení na tom, že svidnícke mestské
zastupiteľstvo 3. marca za nového
hlavného kontrolóra zvolilo Tomáša

Majdu, brata mestského poslanca
Matúša Majdu a syna člena jeden
z komisií pôsobiacej pri mestskom
zastupiteľstve Jána Majdu. Ten sa
svojej funkcie ujal 1. apríla, no a len
dva dni predtým sa konalo zasadnutie
Mestského zastupiteľstva, na ktorom
bol ešte ako hlavný kontrolór Ivan
Sagan. V závere zasadnutia sa s ním
v mene svojom a v mene poslancov
rozlúčila primátorka Svidníka Marcela
Ivančová. Spolu so svojim zástupcom
Michalom Goriščákom Ivanovi Saganovi odovzdali kyticu kvetov a na
pamiatku aj vecný dar.
Ako sme už uviedli, od 1. apríla
funkciu hlavného kontrolóra mesta
Svidník vykonáva Tomáš Majda a
jeho predchodca Ivan Sagan oficiálne
odišiel do dôchodku. Ako však preverovanie celého postupu pri voľbe

nového hlavného kontrolóra mesta
Svidník Okresnou prokuratúrou vo
Svidníku dopadne, tak na to si ešte,

zdá sa, minimálne pár dní ešte musíme počkať.
(ps)
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Literárna súťaž projektu Sestry Prešovského kraja má svojich víťazov
Medzi najlepšími prácami práca svidníckej žiačky
Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil minulý rok v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek pripravil unikátny
projekt Sestry Prešovského kraja s množstvom sprievodných
aktivít.
Jednou z nich je aj literárna súťaž Daj fotke príbeh, do ktorej sa zapojilo
spolu 72 škôl z celého kraja a ktorá už pozná svojich víťazov. Kategóriu ZŠ
ovládla Gabriela Galajdová (ZŠ Komenského Svidník), kategóriu stredných
škôl Maxima Anderková, Cenu predsedu PSK získala Emma Kičurová. Zaujímavosťou je, že všetky tri víťazné literárne diela sú lyrické.
Projekt Sestry Prešovského kraja sa začal rodiť v lete 2020 vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v kraji, s cieľom
poukázať na dôležité
postavenie sestier a
pôrodných asistentiek
v našej spoločnosti. Na
projekte spolupracovali Slovenská komora
sestier a pôrodných
asistentiek (SKSaP) a
renomovaný fotograf
Jano Štovka. Samospráva v rámci aktivít
projektu naplánovala
putovnú výstavu umelcových fotografií, vydala tlačenú 60-stranovú publikáciu
a stolový kalendár a tiež pripravila literárnu súťaž Daj fotke príbeh .
Literárna súťaž Daj fotke príbeh prebiehala od 18. decembra 2020 do 18.
februára 2021 a zapojiť sa do nej mohli žiaci 8. a 9. ročníkov základných
škôl a študenti stredných škôl z celého Prešovského kraja. Jej cieľom bolo
k vzniknutým fotografiám Jána Štovku vytvoriť príbeh, esej či básnické dielo
v stanovenom rozsahu a podnietiť tak mládež vyjadriť svoj názor k téme
zdravotníckeho povolania.
Do súťaže sa zapojilo spolu 72 škôl z Prešovského kraja - 34 základných a
38 stredných škôl. V stanovenom termíne prišlo 289 príspevkov, z toho 110
v kategórii ZŠ a 179 v kategórii SŠ. Tie prešli užším výberom, do ktorého
bolo nominovaných po 30 príspevkov v každej kategórii. Vybrané príspevky

hodnotila štvorčlenná odborná porota, a to kľúčom udeľovania bodov od
1 po 10, pričom najvyšší počet udelila najlepšiemu príspevku. V každej z
kategórií sa okrem prvých troch miest na základe súčtu bodov udelilo aj päť
čestných uznaní.
Porota sa zhodla, že každá práca bola jedinečná či už svojou témou, spracovaním alebo osobným vkladom. V kategórii základných škôl od porotcov
najviac bodov získalo lyrické dielo s názvom HLAS...!? ôsmačky Gabriely
Galajdovej zo ZŠ Komenského Svidník, ktoré vzniklo k fotografii z Oddelenia
intenzívnej medicíny a anesteziológie Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v
Prešove. Čestné uznanie za svoju prácu získala aj Sarah Viňarská, ZŠ a MŠ
Havaj, deviaty ročník.
Autori troch víťazných prác a držitelia čestných uznaní v oboch kategóriách
si svoje ocenenia preberú osobne z rúk predsedu PSK Milana Majerského a
zástupcu SKSaPA po uvoľnení opatrení. Víťazné práce budú verejne publikované a zároveň vyjdú v pripravovanej publikácii k súťaži.
Ivana Ondriová, Oddelenie komunikácie a propagácie

Zdieľané bicykle v máji
Svidníčania by sa konečne mali dočkať zdieľaných bicyklov. Podľa hovorkyne
mesta Svidník Kristíny Tchirovej: „V mesiaci máj očakávame príchod zdieľaných bicyklov do Svidníka. Máme informáciu, že sa na nich vykonávajú
ešte softwarové úpravy priamo na Slovensku.“
Svidníčania budú mať k dispozícii 50 bicyklov a na začiatku ich ľudia nájdu
na 5 stanovištiach v meste. „Neskôr, keď sa ich používanie rozbehne je
pravdepodobné, že voľne odstavený bicykel si človek nájde kdekoľvek
v meste a môže ho využiť so stiahnutou aplikáciu a bagetom v mobile.
Tieto bicykle mali byť u nás už takto pred rokom, ale vrcholenie prvej
vlny a následne príchod druhej vlny pandémie ich odsunul až na toto
obdobie. Veríme, že budú slúžiť aktívnym ľudom v našom meste už
čoskoro a tešíme na ich prínos pre bežné pracovné dni a snáď aj zníženie
automobility,“ uzavrela Kristína Tchirová.
(pn)

Našiel granát

Na linku 158 vo štvrtok 8. apríla
podvečer oznámil 30 ročný muž z
obce Jurkova Voľa, že počas výkopových prác za rodinným domom našiel
predmet pripomínajúci
muníciu.
Na miesto
nálezu bola
okamžite vyslaná hliadka
Obvodného
oddelenia
Policajného
zboru Svidník, ktorá
miesto zabezpečila až
do príchodu
krajského pyrotechnika. Ten po prezretí nálezu určil, že ide o muníciu z
obdobia II. sv. vojny, konkrétne o 75
mm delostrelecký granát. Pyrotechnik
muníciu v priľahlom lese zneškodnil,
nakoľko nebola schopná prevozu.
(krpz)
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Svidníčania sa zbavili 1 560 kilogramov elektroodpadu
V závere marca v meste Svidník organizovali druhý zber elektroodpadu v roku 2021. Občania Svidníka sa zbavili spolu 1 560
kilogramov elektroodpadu. Je to o 500 kilogramov viac ako v
prvom zbere vo februári 2020.
Adresné zbery odpadov sú na vzostupe a postupne sa osvedčuje, že tento
individuálny prístup je najekologickejší a zároveň najúčinnejší.
Svidníčania sa najviac zbavovali nefunkčných televízorov, chladničiek,
pračiek a rýchlovarných kanvíc. Najbližšie budeme vykonávať zber veľkého
odpadu z domácnosti, ktorý chceme robiť tiež zberom od domov a bytoviek.
Touto formou chceme podporiť aj vyššiu mieru triedenia a následne recyklácie,
najmä využitia dreva z vyhodeného nábytku.
***
Lukáš Dubec: „Žijeme v dobe, ktorá je plná elektrospotrebičov“
Mesto Svidník vyviezlo v roku 2020 9,26 t elektroodpadu z mesta, ktoré
putovali k spracovateľovi. Posledný takýto vývoz bol v objeme 4 t.

Riaditeľ Technických služieb mesta Svidník Lukáš Dubec: „Žijeme v dobe,
ktorá je plná elektrospotrebičov. Ich cieľom je uľahčiť nám ľuďom
život. Elektronické prístroje sú zmesou stoviek materiálov, z ktorých
mnohé obsahujú ťažké kovy (olovo, ortuť, kadmium a berýlium) a tiež
nebezpečné chemikálie. Preto podporujeme jeho zber od občanov a
edukujeme občanov.“
Občanov edukujeme týmito základnými informáciami. Riaditeľ Lukáš Dubec:
„Elektrospotrebič je možné dať opraviť, častokrát sa podarí dať im druhú
šancu. Elektrospotrebiče sa dajú posunúť iným užívateľom predajom
alebo darovaním, ak sú ešte funkčné. Pri kúpe nového elektrospotrebiča
mnohé spoločnosti odberajú od kupujúceho starý.
Občanom Svidníka tiež umožňuje vyviesť triedený odpad na Zberný
dvor vo Svidníku, v prípade objemnejších odpadov si môžu občania
počkať na zber odpadu priamo od domácnosti.
Týmto spôsobom sme za minulý rok zhromaždili a vyviezli takmer 10t
elektroodpadu.“
(kt)

Poslanec Ján Vook kritizoval odmietnutie svojej účasti na rokovaní Mestskej rady
Neúspešne sa chcel rokovania svidníckej Mestskej rady zúčastniť jej nečlen, poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
Ján Vook. Keď píšeme, že neúspešne, tak preto, lebo pochodil
rovnako ako napríklad aj jeho poslanecký kolega Pavel Olejár.
O účasť na zasadnutí Mestskej rady
Ján Vook požiadal primátorku Svidníka Marcelu Ivančovú a napísal aj
samotným členom Mestskej rady.
Ako informoval na ostatnom zasadnutí svidníckeho mestského parlamentu v utorok 30. marca, odpísal mu
iba viceprimátor Michal Goriščák.
Ján Vook uviedol, že rokovací
poriadok Mestskej rady vo Svidníku
umožňuje účasť na jej rokovaniach aj
ostatných poslancom, nielen členom
Mestskej rady.
***
Ján Vook sa obrátil
aj na Transparency International
Napokon, ako uviedol, potvrdiť mu
to mala aj nezisková organizácia
Transparency International, na ktorú
sa obrátil. „Ak nechcete, aby chodili
poslanci na zasadnutia Mestskej
rady, tak zrušte príslušné ustanovenie rokovacieho poriadku a
hotovo,“ povedal vedeniu Svidníka a
členom Mestskej rady Ján Vook, ktorý
preto na spomínanom marcovom zasadnutí zastupiteľstva navrhol do jeho

programu zaradiť bod Informácia o
rokovaniach Mestskej rady a závery.
***
Reagoval viceprimátor
Michal Goriščák
„Áno, odpísal som kolegovi Vookovi a chcem pripomenúť, že
rokovací poriadok síce hovorí
o možnosti účasti poslanca na
rokovaní mestskej rady, no to nie
je právo, ale možnosť zúčastniť
sa,“ upozornil viceprimátor Michal
Goriščák a priznal, že Mestskej rade
vo Svidníku navrhol upraviť rokovací
poriadok tak, aby bolo jasne dané,
ako to je.
„Verím tomu, že k tomu pristúpime. So všetkým môžeš vystúpiť na
zasadnutí zastupiteľstva, mestská
rada nerozhoduje, je to poradný
orgán primátorky mesta, takže
ja v tom nevidím vôbec žiadny
problém,“ vyhlásil Michal Goriščák,
na ktorého reagoval Ján Vook a
zopakoval svoje slová, že „máme
byť otvorení všetkým a ty ako
politicky činný človek by si to mal

vedieť,“ upozornil Michala Goriščáka Ján Vook. „Áno, je pravdou, že
poslanec môže a nemusí prísť na
rokovanie Mestskej rady, ale to
neplatí pre vás, členov Mestskej
rady, že vy rozhodnete, či poslanec
môže alebo nemôže,“ zdôraznil
Ján Vook.
***
Kto podporil návrh
poslanca Jána Vooka?

Návrh poslanca Jána Vooka, aby
bolo do programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
zaradené informovanie o výsledkoch
rokovania Mestskej rady, potom
neprešiel.
Podporili ho poslanci Kamil Beňko,
Peter Breznoščák, Peter Pilip, Katarína Siváková, Adrián Labun a samotný
Ján Vook.
(ps)
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Vplyv stolného tenisu na formovanie osobnostných vlastnosti dieťaťa na škole
Aj keď terajšia pandemická situácia už rok nedovolí naším deťom využiť naše telocvične a herne na rozvíjanie svojho talentu a
upevňovanie zdravia, verím, že to zlo v najbližšej dobe pominie
a ihriská, telocvične a herne naplní zase detský džavot, úsmev
a radosť z pohybu.
Tento rok bol plný sklamaní a tragédií, ale aj ponaučenia, že telesne a
duševne zdatný jedinec zdoláva prekážky oveľa
ľahšie. Každé cvičenie, každá športová disciplína má
svoje špecifiká pri vývine zdravého rastu dieťaťa. Ako
dlhoročný stolnotenisový tréner na ZŠ Karpatská vo
Svidníku s vedením školy sme vytvorili na tejto škole
ideálne stolno-tenisové podmienky so stále rozloženými 6 stolmi (rakety a loptičky na stoloch) na chodbách oddelené ohradkami a miestnosť s trenažérom,
kde cez prestávky a v popoludňajších hodinách a v
školskom klube mohli deti tráviť svoj voľný čas. Už od
vstupu do školy sme podchytili tých najmenších a každodenným tréningom až do 9. ročníka sme vychovali
pekný počet kvalitných hráčov, ktorí hrajú „vyššie ligy“.
Viac je tých, ktorých pingpong ovládol na celý život
formou pravidelného rekreačného tréningu, alebo v
nižších okresných a krajských súťažiach otužovaním
a relaxom svojho zdravia.
Blížia sa zápisy detí do škôl, rodičia hľadajú pre svoje ratolesti vhodnú školu
aj s podmienkami na rozvoj ich dieťaťa. Práve v tomto veku je dieťa najviac
„tvarovateľné“ a záleží len na rodičoch a pedagógoch, akou cestou sa dieťa
do života vyberie a akú školu mu vyberú.
Preto odporúčam rodičom začínajúcich školákov prečítať si, ako vplýva na
vývoj osobnosti dieťaťa práve stolný tenis. Aj keď mám celoživotné skúsenosti
s výchovou našich najmenších v škole a v stolno-tenisových tréningoch, lepšie
a odbornejšie by som tieto skúsenosti a poznatky „nevedel dať na papier“, ako
som si prečítal príspevok na fcb od Jozefa Kalusa z TTC Beluša - Stolnotenisový klub, ktorý s jeho súhlasom a menšími úpravami skrátene zverejňujem.
„Veľa ľudí si vo všeobecnosti myslí, že stolný tenis je oproti iným športom druhoradý, a že je to iba o pinkaní loptičky na dákom stole. Tak si o tomto športe
skúsime povedať viac. Pre rodičov detí by som odporučil si to prečítať až do
konca. Podľa rebríčka náročnosti športov, je stolný tenis jeden z najťažších
športov na svete. Je to preto, že hráč musí v stotinách sekundy analyzovať
súperovu hru, zároveň sa rozhodovať o pohybe, taktike a následne v čo najkratšom čase musí svoje telo presunúť do polohy, v ktorej na 100% odohrá
nasledujúci úder. To vyžaduje nesmiernu kondičnú zdatnosť, sústredenie sa a
extrémne rýchle rozhodovanie mozgu. V stotinách sekundy sa v jeho mozgu
udeje množstvo výpočtov-odhadov a pokynov smerujúcich telu.
V momente odohrania loptičky súperom, musí hráč zrakovo spracovať o aký
typ úderu ide, veľkosť rotácie udelenej loptičke súperovým úderom a náklon
rakety pri odohraní úderu. Na základe týchto údajov mozog musí vypočítať,
odhadnúť trajektóriu loptičky, potenciálne miesto dopadu a aj chovanie v
momente dopadu, t.j. uhol odrazu, ktorý je závislý na rotácií a spôsobu súperovho odohratia loptičky a aby to nebolo jednoduché, tak to veľmi závisí aj
na type poťahu na súperovej rakete. Počas letu loptičky od súpera musí svoje
prvotné výpočty-odhady korigovať na základe aktuálnej trajektórie. Zároveň
musí mozog riešiť koordináciu nôh, pásu, chrbta a rúk a následný súbežný
pohyb desiatok svalov tela aby úder mohol zahrať v čo najvyššej kvalite a
razancii. Aj keď hráč zvládne pohyb a techniku hry, ani to mu nezabezpečí
úspech v zápase. 50% úspechu je totižto v hlave. Je to o budovaní stratégie
hry a včasných reakciách. Na jednej strane ide o to, akým štýlom bude hrať
na súpera a na druhej strane akú stratégiu zvolí. Ale tá najťažšia vec je
rýchlosť rozhodovania.
Na rýchlosti rozhodovania je postavený celý úspech hry. Tým sa u našich detí
rozvíja časť zmyslov potrebných na veľmi veľa činností aj v bežnom živote.
Od lepšieho sústredenia na učenie, cez schopnosť rýchleho rozhodovania sa
v kritických situáciách až po reflexy na vonkajšie podnety. Samozrejmosťou
je, že pri sústredení sa na hru sa zároveň odstraňujú nepotrebné myšlienky
v hlave a tak dochádza k celkovému ukľudneniu dieťaťa. Toto všetko platí
aj pre dospelých, tam je to však obmedzené vekom a tak sa dosahujú iba
čiastočné posuny v jednotlivých smeroch.
Deti sa síce hnevajú, že prehrajú, ale väčšinou idú ďalej, zdokonaľujú sa
a tým, že sa nevzdávajú, začínajú mať už svoje prvé víťazstvá. To najťažšie

nás s nimi ešte len čaká. Naučiť ich, okrem techniky a kondičky, zapájať do
hry svoju myseľ. Naučiť ich ukľudniť sa a sústrediť sa na hru. Naučiť ich, že
sila úderu nie je až tak dôležitá ako to, kde úder umiestnim a ako čo najviac
sťažím súperovi odohratie jeho protiúderu. V tréningoch dávajú do toho
všetko, bez rešpektu a čo naviac, hru si užívajú. Naproti tomu v zápasoch
sa im vždy roztrasú nohy a cítia veľkú zodpovednosť za jednotlivé zápasy.
Učenie sa počas zápasov je to najlepšie a najprínosnejšie pre ich zlepšovanie
a technický rast.
Stolný tenis je zároveň o vášni k hre ako takej. Pokiaľ hráč nájde v hre vášeň, či už ide o dieťa alebo
dospelého, nájde tým sám seba, svoje vnútro. Od
toho okamžiku už nehrá sám, sú na to dvaja on a
jeho vnútro. On zabezpečí pohyb a techniku a jeho
vnútro stratégiu a rozhodovanie. Prehrať s lepším nie
je hanba. Deti a dospelí však niekedy toto berú ako
svoju osobnú prehru a stávajú sa z nich nahnevaní a
vytočení hráči. Preto je dôležité učiť deti ako neskĺznuť
do tohto stavu a zostať nad vecou. Nie vždy sa to darí,
je to ťažká úloha pre nás dospelých, nie ešte pre deti
často zmietané pubertou. Ale keď sa im to podarí, po
hre sa znova "postaviť" a ísť do ďalšieho zápasu a
dať zo seba všetko, tak nájdu vášeň z hry a začnú si
nielen hru ako takú užívať, ale nájdu mnoho paralel
aj v bežnom živote.
A toto je pravý zmysel stolného tenisu.“
Prajem všetkým veľa zdravia a teším sa na stretnutie v škole s vašimi detičkami pri ping pongových stoloch.
Vlado Sluk, tréner ŠK ZŠ Karpatská vo Svidníku

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Milan Cichý (1943, Prešov), Anna Kurečková (1942, Svidník), Karol Dobrovolský (1948, Medzilaborce), Berta Hrežová (1936, Voľa), Eva Zapšalková
(1943, Svidník), Ján Šmajda (1938, Stropkov), Marta Kocúrová (1937,
Svidník), Ján Onufer (1953, Kalinov), Mária Panová (1967, Brusnica), Andrej
Mochnáč (1934, Humenné), Anna Hojdová (1932, Krajná Porúbka), Peter
Zelizňák (1968, Svidník), Michal Baka (1937, Šarišské Čierne), Mária Kundrátová (1945, Roztoky), Oľga Maguľaková (1960, Svidník), Mária Andrejková
(1933, Oľšavka), Anna Beláková (1944, Kalnište), Anna Bjalončíková (1957,
Svidník), Mária Skubánová (1932, Stropkov - Bokša), Mgr. Mária Kačmárová
(1942, Svidník), Katarína Mudrá (1945, Ľutina), Peter Pinďár (1938, Vagrinec), Mária Maguľaková (1937, Svidník), Juraj Lehocký (1965, Stropkov),
Michal Cahajla (1952, Svidník), Ján Rudý (1950, Ladomirová), Igor Slivovič
(1951, Svidník), Věra Dudášová (1946, Breznica), Ing. Dušan Kalafut (1961,
Bušince), Anastázia Čajková (1947, Kapišová), Alžbeta Fajčáková (1951,
Stropkov), Mária Závacká (1928, Miková), Vladimír Ott (1953, Svidník),
Helena Ferkaninová (1941, Vyšný Orlík), Jozef Maňuch (1963, Svidník),
Mária Paščinská (1945, Miňovce), Alexander Rusinko (1964, Vyšná Olšava),
Pavel Paščinský (1943, Miňovce), Jaroslav Bujdoš (1957, Kružlová), Michal
Bandurič (1945, Stropkov), Júlia Omasková (1923, Ladomirová), Peter Bejda
(1951, Medzilaborce), Vasil Grundza (1957, Svidník), Anna Vargová (1950,
Stropkov), Milan Kravčuk (1947, Vyšný Orlík), Ján Ivančo (1936, Matovce),
Alžbeta Fatľová (1934, Giraltovce), Anna Kaňuková (1931, Breznica), Anna
Glodeková (1945, Stropkov), Ľuba Kravčuková (1953, Vyšný Orlík), Dušan
Sekela (1953, Čertižné), Andrej Zeleňák (1937, Stropkov), Ján Griščík (1935,
Svidník), Anna Soročinská (1936, Hrabovčík), Ľubomír Paščinský (1965, Kručov), Mária Kekeľová (1941, Pstriná), Anna Kurtyová (1931, Nižný Mirošov),
František Kravčišin (1945, Kurimka), Vladimír Mihuc (1950, Stropkov), Viera
Štefaňáková (1962, Malý Lipník).
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Výtvarná súťaž Vesmír očami detí 2021 už pozná postupujúcich
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s
hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami
voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami organizuje
v roku 2021 už tridsiaty šiesty ročník výtvarnej súťaže „Vesmír
očami detí“.
Pre okresy Svidník, Stropkov a Bardejov regionálne kolo zabezpečilo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku. Do regionálneho kola súťaže sa
zapojilo 29 základných, materských a základných umeleckých škôl z okresov
Svidník, Stropkov a Bardejov s počtom prác 211. Odborná porota, ktorej predsedom bol Tomáš Olijár a jej členmi Pavel Mochnacký, Gabriela Madejová a
Katarína Grúsová vybrali v jednotlivých kategóriách päť rovnocenných prác
v okrese Svidník, v okrese Stropkov a v okrese Bardejov z každej z piatich
kategórií, ktoré postupujú do celoslovenského kola súťaže v Hurbanove.
Postupujúci v jednotlivých kategóriách
Okres Svidník:
1. kategória: Linda Kseničová (MŠ Ľ. Štúra, Svidník), Grétka Bojkasová (MŠ
Ľ. Štúra, Svidník), Lýdia Bejdová ( 8. mája, Svidník), Kristína Zasadová (MŠ
Stročín), Mathias Juhas (MŠ Giraltovce).
2. kategória: Emília Mindoková (ZŠ Kračúnovce), Samuel Cina (ZŠ Cernina),
Damián Revický (CZŠ sv. Juraja, Svidník), Dávid Barvirčák (CZŠ sv. Juraja,
Svidník), Michael Barkoci (CZŠ sv. Juraja, Svidník).
3. kategória: Viktória Vachnová (ZŠ Karpatská, Svidník), Emma Vančišinová
(ZŠ Karpatská, Svidník), Tatiana Hudáková (ZŠ Kračúnovce), Gregor Kuzmiak
(CZŠ sv. Juraja, Svidník), Michaela Karalová (CZŠ sv. Juraja, Svidník),

4. kategória: Andrea Dreveňáková (SZUŠ Kračúnovce)
5. kategória: Kamila Frajtková (SZUŠ Kračúnovce), Janka Lechmanová
(SZUŠ Kračúnovce), Nelly Barilíková (ZUŠ Svidník), Viktória Vachnová (ZUŠ
Svidník), Daniela Kuchciková (ZUŠ Svidník).
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Deň vody na Spojenej škole Úspech Alexa Baču
Dňa 22. marca si celý svet pripomenul Svetový deň vody. Výnimkou neboli ani žiaci 1. až 4. ročníka našej školy.
Tento deň sme si spríjemnili zábavnými, ale aj poučnými aktivitami. Náš Deň
vody sa začal tým, že si žiaci pozreli zaujímavé animované video o tom, ako
voda putuje a ako sa dostane až k nám. Zistili, akými procesmi musí voda
prejsť predtým, ako si ju pustíme z vodovodného kohútika, čo sa s ňou deje
po jej použití v našich domácnostiach. Žiaci získali nové informácie o význame vody pre život. Dozvedeli sa, prečo a ako chrániť vodu v každodennom
živote. Taktiež už vedia, ako môžeme vodou šetriť, prečítali si aj o krajinách,
ktoré trpia nedostatkom vody a o význame pitného režimu.
Naši malí prváci si spoločne vyrobili krásny dáždnik, pod ktorý sa všetci pred
dažďom skryli. Žiaci druhého a tretieho ročníka si z výkresu vystrihli kvapky
vody. Do nich nakreslili miesto, kde by mohli dopadnúť. Keď sa kvapky spojili,
vytvorili krásny dážď, ktorým sme si vyzdobili chodbu. Žiaci tretieho ročníka
sa zahrali na spisovateľov a napísali zaujímavé, zábavné, ale aj poučné
básničky o vode.
Najstarší štvrtáci diskutovali o tom, ako môžu prispieť k šetreniu vody v domácnostiach a o spôsoboch ochrany vody. Vypočítali, koľko vody potrebuje
vypiť 10-ročné dieťa, aby malo dostatočný pitný režim. Deň sa nám vydaril
a všetkým sa veľmi páčil. Uvedomili sme si, že aj keď sa nám voda zdá taká
obyčajná, predsa je vzácna, lebo bez nej by nebol život.
Lucia Smaržiková, Spojená škola vo Svidníku

V dňoch 24. a 25. marca sa uskutočnilo celoslovenské kolo
olympiády z anglického jazyka pod záštitou Slovenského inštitútu mládeže - Iuventou, ktoré zastrešuje Ministerstvo školstva.
Našu školu reprezentoval
Alex Bača, žiak 7.ročníka,
ktorý sa postupne prebojoval
okresným a krajským kolom
až na celoslovenské finále, v
ktorom sa umiestnil na krásnom 4. mieste.
Do celoslovenského kola sa
prebojovali len tí najlepší z
každého kraja a Alex sa ocitol
medzi ôsmimi najlepšími. Počas dvoch dní sa Alex sústredil
na zvládnutie písomnej, ale
aj ústnej časti. Po úspešnom
zvládnutí náročného testu
zameraného na gramatiku,
počúvanie a čítanie s porozumením postúpil do druhého
dňa, kde sa v online priestore
stretol s anglicky hovoriacim
porotcom. Voľné rozprávanie
bolo zamerané na tému grafitty
a rolová hra sa niesla v duchu veľkonočných sviatkov na Slovensku.
A aké sú Alexove pocity?
„Pre mňa to nebolo extrémne ťažké, bolo to aj celkom zábavné. Páčila
sa mi možnosť pracovať z domu namiesto fyzického stretnutia, pretože
to dosť znížilo stres. Písomná časť sa mi zdala celkom ľahká, ale ústna
ma už trochu potrápila. Príbeh o grafitty bol ťažký ale rolová hra už
bola fajn.“
Alex má k anglickému jazyku veľmi blízko od malička, baví ho to a učenie
angličtiny berie skôr ako zábavu. Filmy alebo videá pozerá skoro vždy v
angličtine a výnimkou nie je ani čítanie anglických kníh, čomu nasvedčuje aj
jeho celkové umiestnenie na celoslovenskom kole.
Alexovi z celého srdca blahoželáme, sme na neho hrdí a ďakujeme za krásnu
reprezentáciu našej školy.
ZŠ Ul. karpatská vo Svidníku
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Keď umrie manželka, mamička, slniečko zájde...
v srdciach sa uhniezdi smútok a chlad.
Na celom svete nikto sa nenájde,
kto by ako mamička vedel mať rád.
Z Tvojich očí žiarila láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci
oznamujeme, že nás 7. apríla 2021 vo veku 66 rokov navždy
opustila naša milovaná manželka, mamka a babka
Božena Kuzmová
Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej ceste, za prejavy
sústrasti a kvetinové dary. Ďakujeme všetkým lekárom a zdravotným sestrám
na Oddelení Covid -19 a Oddelení OAMIS svidníckej nemocnice.
S láskou a úctou manžel Štefan, synovia Radovan a Štefan s rodinami,
a ostatná smútiaca rodina

SPOMIENKA
Roky bežia, čas sa nezastaví,
ale v našich srdciach ste stále s nami.

17. apríla 2021 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy
opustil náš milovaný manžel a otec
Teodor Suvák.
S láskou a úctou spomína manželka Mária a syn
Rastislav, a ostatná rodina

15. júla 2021 uplynú 2 roky, čo nás navždy vo veku
40 rokov opustil náš milovaný syn a brat
Martin Suvák
S láskou a úctou spomína mama Mária a brat Rastislav

SPOMIENKA
Odišla, ako si to osud prial,
v našich srdciach zostáva žiaľ.
Spomienka živá a láskavá,
navždy v nás ostáva.

14. apríla 2021 uplynie osem rokov, odkedy
nás navždy opustila naša
milovaná manželka, mamka a babka
Helena Kostelníková z Rovného
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, syn Ján,
dcéra Xénia s manželom a vnučka Simonka a ostatná smútiaca rodina

SPOMIENKA
More lásky si so sebou vzal, hory bolesti si zanechal,
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.

11. apríla 2021 uplynuli dva roky, odkedy nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, syn a brat Ivan Drimák
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Michaela
s deťmi Sofiou a Jakubkom, rodičia, sestra s rodinou, svokrovci, švagor, a ostatná rodina
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OZNAM
Milí pacienti, z dôvodu odchodu do dôchodku MUDr. A.
Bobákovej zubná ambulancia s kartotékou prechádza
k MUDr. R. Sabanošovi - budova SABMED DENTAL
CLINIC nachádzajúca sa v areáli nemocnice pri automatickej rampe.
Všetci ste u nás vítaní, objednávanie a konzultácie sú
možné osobne v našej ambulancii alebo na telefónnom
čísle: 0948 013 396
MUDr. Richard Sabanoš

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Spíte ticho, tichúčko, dosnívali ste života sen
a cestou bolesti odišli ste tam, kde je mier a láska len.

S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
že naši milovaní rodičia
Milan Kravčuk 22. marca 2021
vo veku 74 rokov
a Ľuba Kravčuková 27. marca 2021
vo veku 68 rokov
nás navždy opustili.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Všetci, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Synovia Róbert a Erich s rodinami a sestra a švagriná Táňa s rodinou

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
So spomienkou v srdci
k Tvojmu hrobu chodíme
a pri sviečkach sa za Teba modlíme.

10. apríla 2021 uplynul rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko
Bartolomej Slávik z Mestiska
S láskou, úctou a vďakou
spomína smútiaca rodina

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

5. apríla 2021 uplynulo 14 rokov od smrti
nášho milovaného otca a manžela
Ivana Mackanina zo Svidničky
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, syn
Ivan a dcéra Jozefína
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VÝSTAVA KRASLÍC Z MÚZEJNÝCH FONDOV
Práve v tomto veľkonočnom období malo SNM - Múzeum
ukrajinskej kultúry slávnostne sprístupniť 22. ročník tradičnej
súťažnej výstavy v zdobení kraslíc prezentujúcich šikovné ruky
regionálnych krasličiarok, ale aj krasličiarov, bez rozdielu veku
a hlavne za bohatej účasti našich návštevníkov...
Ako sa zvykne hovoriť, „človek mieni, Pán Boh mení...“ Preto sme sa aj my
rozhodli pozmeniť koncepciu tohto obľúbeného tradičného podujatia a využiť
potenciál pokladov ukrytých v depozitároch múzea. Napriek pandemickej
situácii, protiepidemickým opatreniam a uzatvoreniu inštitúcie pre verejnosť,
ponúkame virtuálnu prezentáciu výstavy veľkonočných kraslíc z múzejných
fondov.
Veľkonočné kraslice sú typickým a originálnym prejavom ľudového výtvarného
umenia obyvateľov severovýchodného Slovenska, v regióne známym pod
pojmom „pysanky, farbanky, krašanky, farbeni či velykodni jaječka“.
Sú symbolom jari, pomyselným darom života i farebnou umeleckou odmenou. Výstava ponúka výber
kraslíc rôznych tvarov, veľkostí,
ozdobných motívov, vzorov či
použitých techník, počnúc tými
najjednoduchšími až po bohato
zdobené, pochádzajúcich od ľudových umelkýň z blízkeho okolia
(Svidník, Nižná Pisaná) i známych
obcí reprezentujúcich krasličiarstvo ako Čertižné, Oľka, Stakčín
či Torysky.
Najväčšie zastúpenie majú kraslice zdobené tradičnou a pre daný
región najtypickejšou technikou
voskovania, kraslice zdobené
voskovou batikou, ktorá patrí k

tým najstarším technikám, vajíčka dekorované jačmennou či ovsenou slamou, vlnou, resp. bavlnkami alebo ornamentované vyškrabávaním. Perlou
výstavy je aj kolekcia kraslíc z Ivano-Frankovskej oblasti Ukrajiny. Práve v
meste Kolomija sa nachádza jedinečné Múzeum krasličiarskeho umenia s
viac ako 12 000 kraslicami.
Nech je táto výstava nielen pastvou pre oči, dokladom uchovávania dedičstva
našich predkov, ale zároveň inšpiráciou k vytvoreniu vlastných originálnych
kraslíc.
Výstava potrvá do 31. mája 2021. Kurátorkou výstavy je Miriam Božiková,
výstavu inštalovala Emília Holodňáková a vidoprezentáciu spracovala Ľudmila
Ražina. Výstavu si môžete pozrieť cez Youtube.
(snm-muk)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba
je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
17. a 18. apríla: MUDr. M. Hutňan - Centrálna 812 vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 12 36.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Na základe Uznesenia vlády SR a platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa bohoslužby konajú stále bez účasti verejnosti.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ
Na základe Uznesenia vlády SR a platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa bohoslužby konajú stále bez účasti verejnosti.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Drahí veriaci, počas obmedzenia verejných bohoslužieb sme s vami prostredníctvom prenosu z Chrámu Božej múdrosti. Modlite sa za nás! Žehnáme vám
z Pánovho chrámu.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Sväté liturgie sa slávia na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
SR bez účasti veriacich.
Pondelok 12.4.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Emila a Kvetu,
Utorok 13.4.: 7:00 + Mária (týždňová); 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie
pre Kamilu, Tamarku, Milana a Jakuba, Streda 14.4.: 17:00 + Michal, Mária,
Mária, Eliáš z rod. Sasarákovej, Štvrtok 15.4.: 7:00 + Miroslav, Mária, Ladislav,
Eva, Vasiľ, Mária (r. Pavlenkovej), Piatok 16.4.: 17:00 + František, Sobota
17.4.: 7:00 + Viliam, Nedeľa 18.4.: 9:00 Za farnosť.
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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.

Kto daroval krv?

V stredu 31. marca prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 26 bezpríspevkových darcov:
Ľuboš Paranič (30), Stanislav Olejár (38), Ján Klučár (41), Kristína Bageľová (4), Peter Gula (84), Jana Burjáková (35), Adela Fiľarská (prvodarca),
Natália Goriščáková (7), Ľuboš Petný (prvodarca), Martin Močilenko (45),
Adam Zápotocký (6), Štefan Teraz (45), Kristína Mikitová (6), Ivan Mikita (83),
Vincent Miňo (44), Štefan Vansáč (5), Tadeáš Vansáč (8), Michal Biľ (9), Daniel
Hic (13), Viliam Rusinko (8), Šimon Šmilniak (2), Jozef Veglovič (29), Jakub
Barančík (5), Simona Paliová (31), Tatiana Čižeková (2), Jakub Hurný (3).
V stredu 7. apríla prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 27 bezpríspevkových darcov:
Viliam Vašuta (31), Damián Mačoško (10), Ľubomír Grešlík (36), Gabriela
Kaliňáková (10), Viktória Ligová (17), Jozef Špirňák (68), Lenka Zeherová (44),
Silvia Safková (8), Adam Fedorkovič (5), Jozef Kurty (13), Martin Želizňák (4),
Adam Popovec (14), Katarína Mišková (5), Vasiľ Sidorčuk (51), Ivo Liška (4),
Viktória Bačová (2), Patrik Halaj (42), Ivana Varjanová (3), Kamil Marcinčák
(11), Ján Obrochta (21), Vladimír Miženko (43), Alexandra Zápotocká (2),
Filip Zápotocký (prvodarca), Andrea Mižová (4), Jana Mašlejová (4), Katarína
Paňková (3), Ján Franko (50).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK
vo Svidníku
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Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách
v mesiaci apríl 2021 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice

www.podduklianskakniznica.sk

vo Svidníku s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia
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FREDERICKSON, Jon: Spoločné vytváranie zmeny.
Efektívne techniky dynamickej terapie.
Bratislava, Európa 2020. 485 s.

OHLSSONOVÁ, Kristina: Ten, ktorý klope.
Bratislava, Ikar 2021. 452 s.

Spoločné vytváranie zmeny napísal Jon Frederickson ako pomôcku pre terapeutov pri práci
so „zaseknutými“ pacientmi (ktorí kladú odpor
pri terapeutickom procese), aby zanechali svoj
odpor a sebazničujúce správanie a spoločne a
ochotne vytvárali vzťah, ktorý im umožní zmenu.
Spoločné vytváranie zmeny obsahuje aj klinické
ukážky vyňaté zo sedení, ktoré ilustrujú stovky
terapeutických slepých uličiek, ukazuje, ako
porozumieť pacientom a ako efektívne intervenovať. Kniha poskytuje jasné systematické
kroky pri diagnostikovaní potrieb pacientov a
intervenovaní pri vytváraní efektívneho vzťahu
umožňujúceho zmenu. Spoločné vytváranie
zmeny predstavuje integratívnu teóriu, ktorá
využíva prvky behaviorálnej terapie, kognitívnej
terapie, terapie zameranej na emócie, psychoanalýzy a všímavosti (mindfulness). Táto empiricky potvrdená liečba je efektívna
pri širokom okruhu pacientov.

Advokát Martin Benner obľubuje starožitnosti.
Po smrti dobrého priateľa Henryho dostane ponuku, ktorá sa neodmieta - prevziať Henryho podiel v starožitníctve v New Yorku. Nadšenie však
netrvá dlho. Martina vyhľadá muž, ktorý tvrdí,
že Henry nepodľahol chorobe. Bol zavraždený.
Zakrátko si Martin všimne, že ho ktosi sleduje
a v okolí domu nachádza podozrivé stopy. Pod
tlakom okolností sa púšťa do horúčkovitého
hľadania pravdy o Henrym. Pátranie ho privádza
k cirkvi s priveľkým vplyvom a k starožitníctvu
s nekalými obchodnými praktikami. Martinovi
robí čoraz väčšie problémy rozlíšiť pravdu od
lži, priateľa od nepriateľa. Kto bol vlastne Henry
Schiller? A čo sa stalo v deň jeho smrti? Ten,
ktorý klope, tretí román s ústrednou postavou
advokátom Martinom Bennerom, je napínavý
a spletitý kriminálny príbeh o tom, že ani dávne stopy nemožno zahladiť. Je
to aj rozprávanie o lojálnosti rodinných príslušníkov a o tom, aké ťažké je
zachovať ju.

BÍLÁ, Lucie

HABERA, Pavol

Lucie Bílá je najpopulárnejšou českou speváčkou. Narodila sa 7. apríla
1966 v malej dedinke stredočeského kraja Otvovice ako Hana Zaňáková.
Hodiny spevu absolvovala už na ĽŠU (dnešná ZUŠ). Skôr ako sa preslávila
na poli šoubiznisu, vyučila sa za dámsku krajčírku. V 80-tých rokoch si ju
všimol producent Petr Hannig, vymyslel jej pseudonym Lucie Bílá a napísal
jej piesne Neposlušné tenisky a Horší ako chlapec. Veľký úspech zažila, keď
účinkovala v najznámejších muzikáloch uvádzaných v Česku (Dracula, Krysař,
...). Vydala niekoľko sólových albumov, podieľala sa na niekoľkých filmoch
(ako speváčka a ako herečka) a niekoľko rokov sa držala na výslní popularity
vo výročnej ankete Český slávik.

Pavol Habera, rodený Pavel, v súčasnosti viac známy ako Paľo Habera, je slovenský spevák, hudobník, skladateľ a muzikálový herec. Narodil sa 12. apríla
1962. Výraznú popularitu nadobudol v 80-tých rokoch ako líder skupiny Team,
neskôr prostredníctvom sólovej dráhy, ale aj ako kritický porotca v televíznej
hudobnej show Slovensko hľadá Superstar. Pavol Habera pôsobí nielen ako
spevák, ale zároveň aj ako skladateľ. Skladá hudbu pre svoje vlastné piesne,
a tiež aj pre iných interpretov. Naspieval pesničky k filmu Fontána pre Zuzanu
2, ku ktorým taktiež spolu s Vašom Patejdlom zložil hudbu. Zložil hudbu aj k
hitu Karla Gotta Když muž se ženou snída. Jeho životnou partnerkou je česká
modelka Daniela Peštová, s ktorou má dcéru Elu a syna Paula.

HOROWITZ, Anthony (5.4.1955-)

KRYL, Karel (12.4.1944-3.3.1994)

Obľúbený anglický spisovateľ a scenárista. Narodil sa v bohatej a významnej
rodine. Píše hlavne knihy pre deti. Preslávil sa sériou románov o detskom
agentovi tajných služieb Alexovi Riderovi. Jeho knihy sa predávajú vo viac ako
20 krajinách sveta. Ako scenárista napísal scenáre k televíznym seriálom ako
Vraždy v Midsomeri, Poirot alebo Foylova vojna. Napísal knihy Spoločenstvo
piatich, Stormbreaker, Point Blanc a iné.

Český pesničkár a básnik. Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov českého
protestsongu. Piesne si písal sám. V roku 1969 odišiel do Nemecka a tam
si podal žiadosť o politický azyl. Spolupracoval s redakciou rádia Slobodná
Európa, najskôr externe, neskôr ako jej stály zamestnanec. Po novembri
1989 sa na čas vrátil späť do vlasti. Zomrel 3. marca 1994 v mníchovskej
nemocnici na infarkt myokardu.
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