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Mestské informačné centrum pri toaletách otvoria v najbližších dňoch
V najbližších dňoch, možno už aj v priebehu tohto týždňa bude
mať Svidník otvorené vlastné Mestské informačné centrum. Postavené bude na priestranstve oproti Domu kultúry pri verejných
toaletách.
Tejto témy sa na ostatnom zasadnutí
svidníckeho mestského parlamentu
dotkol poslanec Ján Vook. Pýtal sa,
či nie je lepšie riešenie umiestniť
Mestské informačné centrum do Domu
kultúry. Primátorka Svidníka Marcela
Ivančová mu odpovedala, že o tom
neuvažovali. „Mesto Svidník si zaslúži
mať mestskú informačnú kanceláriu,
ale nie mať ju niekde zapchatú v Dome
kultúry. Pracujeme na to, aby to bola
dôstojná informačná kancelária, akú si
mesto Svidník ako mesto pod Duklou
zaslúži,“ vyhlásila primátorka s tým,
že objekt mestského informačného
centra bude modulová stavba. Zámer
mesta chválil viceprimátor Michal
Goriščák a Ján Vook zopakoval, že
len samotný objekt vyjde z mestského
rozpočtu na 30-tisíc eur, pritom za
takéto peniaze by toho v Dome kultúry
mesto vedelo istotne urobiť viac. „Áno,
ostalo to na nás s tým, že si musíme

informačné centrum urobiť sami,“ poznamenala primátorka a vyjadril sa aj
poslanec Pavel Olejár. „Jedna búdka,
druhá búdka, z nášho mesta sa stanú
Budkovce, lebo budeme mať tie búdky
rozhádzané po celom meste,“ vyhlásil
Pavel Olejár a Ján Vook na margo
financií z rozpočtu mesta dodal: „Ak by
sme len polovicu z 30-tisíc
eur dali Dukla Destination,
tak fungujú, ak by si s nimi
komunikovala, ale nestalo
sa.“ Ján Vook narážal na
skutočnosť, že nezisková
organizácia Dukla Destination ukončila prevádzkovanie vlastnej informačnej kancelárie. „Niekoľkokrát som ponúkla Dukla
Destination spoluprácu a
bolo mi povedané, že ak
Dukla Destination nestojí
za podporu z regionálne-

ho príspevku od štátu, tak na čo. Dukla
Destination určite neukončila činnosť
kvôli neochote mesta,“ zdôraznila
primátorka a po jej viacerých slovných prestrelkách s Jánom Vookom
a Pavlom Olejárom vystúpil poslanec
Ján Hirčko. Práve on je zakladateľom
neziskovej organizácie Dukla Destination. „Zrušenie Informačnej kancelárie
nie je ukončením činnosti Dukla Destination, my v našich aktivitách budeme
pokračovať, lebo to máme v krvi,“
vyhlásil hneď na úvod Ján Hirčko a dal

že poslanec mesta dostáva od mesta
dotáciu. Chceli sme tých turistov tam
zdržať a nasmerovať ich do mesta,
aby tu strávili viac času, pretože mnohí migrujú a od taranu odchádzajú...
Do budúcna sme sa však dostali na
čiernu listinu, pretože bývalý riaditeľ
Dukla Destination sa stal prednostom
Okresného úradu, no a sme vyfaulovaní, lebo stále tam bude nejaká
tá nálepka prepojenia. Napokon s
infocentrom je to teraz podobné ako
s volejbalom - dnes volejbal stojí

jasne najavo, že
Dukla Destination
neskončila, len
ukončila prevádzku informačného
centra v budove
oproti AB? kde
už dnes sídli kníhkupectvo. „Chceli sme externé
zdroje na otvorenie informačného
centra pri Tarane, pri tankoch,
nežiadali sme od
mesta, lebo ako
by to bolo brané,

dvakrát toľko ako za nás, keď sme
ho robili my s bratom. Nezavreli sme
infocentrum kvôli mestu, to je pravda.
Po našom ohlásení zrušiť prišla žiadosť od mesta, aby sme pokračovali
a mesto by podporilo našu činnosť
nejakým príspevkom na nájom, no a
ja som povedal, že si to neviem predstaviť v budove, kde som spoločník a
štatutár, zakladateľ neziskovky a prišli
by ďalšie listy, ta ten Hirčko furt nemá
dosť a podobne,“ povedal poslanec
a zakladateľ neziskovej organizácie
Dukla Destination Ján Hirčko, ktorý
tak narážal aj na udalosti z minulého
roka, keď podľa neho aj na základe
viacerých listov priamo z regióna jeho
nezisková organizácia nezískal štátnu
podporu na predložený projekt. „Päť
rokov sme vykonávali túto činnosť.
Dukla Destination nekončí, bude ďalej fungovať a angažovať sa v meste
pre to, aby ten turizmus sa rozbehol,
akurát neprevádzkujeme informačné
centrum,“ zopakoval Ján Hirčko.
Situácia je teda taká, že mesto
buduje vlastné mestské informačné
centrum. Minulý týždeň na priestranstve, kde má byť umiestnené dočasne,
pracovali zamestnanci Sociálneho
podniku mesta Svidník. Chystali
priestor na umiestnenie samotnej
búdky, teda modulovej stavby, v ktorej
mesto otvorí a bude prevádzkovať
vlastné mestské informačné centrum.
A hoci je leto a letná sezóna v plnom
prúde, presný termín jeho otvorenia v
čase písania týchto riadkov v závere
minulého týždňa ešte nebol známy.
(ps)
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Prísne kontroly na hraniciach - aké pravidlá platia po príchode na Slovensko?
Vyhláškou hlavného hygienika Jána Mikasa sa od 9. júla zmenili
podmienky najmä pre dovolenkárov, ktorí sa vracajú domov zo
zahraničia.
Každý cestovateľ, ktorý má viac
ako 12 rokov, je povinný sa najneskôr
bezprostredne pri vstupe na Slovensko zaregistrovať na webe korona.
gov/ehranica. Ďalej je povinný pri
vstupe, ale aj kedykoľvek počas svojho pobytu na Slovensku preukázať
sa na požiadanie policajtom alebo
zamestnancom regionálneho úradu
verejného zdravotníctva dokladom,
že je registrovaný v systéme eHranica. Cestujúci, ktorí sa na Slovensko dopravia letecky, musia vyplniť
najneskôr pri vstupe elektronický
formulár na vyhľadanie cestujúceho
v súvislosti s ochranou verejného
zdravia. Zverejnený je na webovej
stránke www.mindop.sk/covid/.
KTO JE
PLNE OČKOVANÁ OSOBA?
Podľa vyhlášky sa za plne zaočkovanú osobu považuje ten, kto je
zaočkovaný druhou dávkou vakcíny
s dvojdávkovou schémou, ak prešlo
najmenej 14 dní od podania druhej
dávky, ale nie viac ako 12 mesiacov
- registrácia takéhoto zaočkovaného v systéme eHranica je platná 6
mesiacov, zaočkovaný vakcínou s
jednodávkovou schémou, ak od očkovania prešlo najmenej 21 dní, ale
nie viac ako 12 mesiacov - registrácia
takéhoto zaočkovaného v systéme
eHranica je platná 6 mesiacov, ľudia,
ktorí prekonali v intervale 180 dní
ochorenie COVID-19 a boli zaočkovaní prvou dávkou vakcíny, pričom od
očkovania prešlo najmenej 14 dní, ale
nie viac ako 12 mesiacov - registrácia
takéhoto zaočkovaného v systéme
eHranica je platná 6 mesiacov, zaočkovaný prvou dávkou očkovacej
látky proti ochoreniu COVID-19 s

jednodávkovou alebo dvojdávkovou
schémou - registrácia takéhoto zaočkovaného v systéme eHranica platí
len do 9. augusta.
Aj osoba, ktorá je považovaná za
plne očkovanú, je povinná počas
svojho pobytu
na Slovensku
na požiadanie
preukázať policajtovi alebo
zamestnancovi
regionálneho
úradu verejného zdravotníctva doklad, že
je plne očkovaná. Doklad
musí byť v slovenskom, anglickom alebo
českom jazyku. Aj tí, ktorí
nie sú považovaní za plne
zaočkovaných,
musia nosiť pri
sebe doklady o
registrácii či čiastočnom očkovaní a
na požiadanie sa preukázať či už policajtovi alebo príslušníkovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Samozrejme, preukázať sa možno aj
digitálnym COVID preukazom EÚ.
Od 9. júla od 6. hodiny ráno každý,
kto príde na Slovensko, musí ísť do
izolácie buď v domácom prostredí,
alebo v karanténnom zariadení. Karanténa sa končí po 14 dňoch. Alebo
aj PCR testom, pričom sa testuje na
piaty deň izolácie. Karanténa sa končí
vo chvíli, keď cestovateľ dostane
negatívny výsledok testu. Deti do

Štartovaciu kartu k vozidlu spálila v peci
Vo veci prečinu krádeže viedol trestné stíhanie poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svidníku.
Koncom marca 2021 došlo ku krádeži a to z poštovej schránky pred
jedným z rodinných domov v obci
Rovné. Ukradnutá bola handsfree
štartovacia karta k osobnému motorovému vozidlu zn. Renault. Majiteľ,
ktorému škoda vznikla, ju vyčíslil na
cca 300 eur.
Na základe získanej dôkaznej situ-

ácie bolo z uvedeného skutku vznesené obvinenie 22-ročnej žene. Tá
štartovaciu kartu, ktorá bola v obálke
vzala z poštovej schránky, doma ju
hodila do pece a spálila.
Obvinená mladá žena je stíhaná
na slobode, hrozí jej až dvojročné
väzenie.
(krpz)

POĎAKOVANIE POCTIVÉMU NÁLEZCOVI
Srdečne sa chcem poďakovať pánovi Jánovi Bugeľovi zo Svidníka, ktorý
našiel moju peňaženku s dokladmi a peniazmi. Som veľmi rád, že v dnešnej
dobe sa nájdu takýto poctiví ľudia a s dobrým srdcom.
ĎAKUJEM!
Ján Micenko, Svidník

dvanásť rokov sa pri bezpríznakovom
priebehu izolácie riadia karanténou
rodičov deťom sa povinná karanténa
končí vo chvíli, keď sa karanténa
končí aj ich rodičom. Ak absolvuje
cestovateľ karanténu v domácom
prostredí, do izolácie idú aj všetci, ktorí s ním žijú v domácom prostredí. Do
karantény nemusia ísť osoby, ktoré
sú považované za plne zaočkované.

Ale aj deti od 12 do 18 rokov, ak sa
na žiadnu z osôb, s ktorými žijú v
spoločnej domácnosti, nevzťahuje
karanténne opatrenie.
Dodajme, že od minulého týždňa
sú na slovensko-poľskom hraničnom
priechode vo Vyšnom Komárniku
prísne kontroly. Policajtom vypomáhajú aj vojaci.
(pn)
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Tradičný volejbalový a futbalový turnaj o Dukelský pohár vo Svidníku už po 6. krát
Zorganizovať v dnešnej dobe hromadné podujatie nie je vôbec
jednoduché. Organizátori turnaja však nechceli prerušiť tradíciu a tak už po 6. krát sa vo Svidníku odohral turnaj o putovný
Dukelský pohár.
Hlavným organizátorom turnaja bolo OZ Mladý Svidníčan. Podujatie sa konalo
s podporou Mesta Svidník a Prešovského samosprávneho kraja. Turnaj otvoril
predseda OZ Stanislav Hvozda a primátorka mesta Marcela Ivančová.
O Dukelský pohár prišlo zabojovať 8 futbalových a 11 volejbalových družstiev.
Počas celého dňa panovala priateľská atmosféra a zdravá rivalita. Pri oboch

Najlepší futbalista turnaja Dano Suvák a najlepšia
hráčka turnaja Zdenka Hvozdová

Najlepší hráč volejbalu
Tomáš Skasko

Pri otvorení turnaja primátorka Marcela Ivančová
ocenila prácu mladých ľudí pri organizácii turnaja

športoch o kvalitu hry nebola núdza.
Medzi sebou bojovali hráči z celého
Slovenska. „Chceli sme vo Svidníku vytvoriť peknú tradíciu a to sa
nám aj podarilo. Je skvelé aspoň
na jeden deň stretnúť na jednom
mieste množstvo športovcov z celého Slovenska. Hoci turnaj nebolo
jednoduché zorganizovať, teší nás,
že okolo seba máme skvelých ľudí,
ktorí stoja pri nás,“ skonštatoval
predseda Mladého Svidníčana Stanislav Hvozda.
Víťazným družstvom pri volejbale
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Tradičný volejbalový a futbalový turnaj o Dukelský pohár vo Svidníku už po 6. krát
sa stalo družstvo RUSNACI, ktorí si
víťazstvo vybojovali vo vyrovnanom
finále s družstvom Krajné Čierno.
Víťazný set skončil pomerom 31:29.
Medzi futbalistami sa do finále prebojovali družstvá Young Boys Jedľová
a Žiadne nealko. O víťazovi turnaja
museli rozhodnúť až penalty. „Tak
vyrovnané finálové zápasy sme vo
finále asi ešte nemali, myslím, že
diváci mali na čo pozerať,“ doplnil
na margo finále Stanislav Hvozda.
CELKOVÉ PORADIE VOLEJBAL:
1. Rusnaci, 2. Krajné Čierno, 3. Chasbula, 4. NASA, 5. Drotári, 6. No name,
7. Babráci, 8. Miesiči, 9. Ťjumen, 10.
Nespútaní, 11. Chaos

Víťazné družstvo RUSNACI spolu s vernými fanúšikmi

CELKOVÉ PORADIE FUTBAL:
1. Young Boys Jedľová, 2. Žiadne
nealko, 3. FC Nám sa nechce, 4.
Nebezpečné pandy, 5. JK BukováKapišová, 6. FC Mecheche, 7. FC
Maskantje, 8. Bez Stresu.
(sh)

Víťazné družstvo

Vo víťaznom tíme figuroval aj mladý talentovaný hráč Martin
Šviderský, ktorý momentálne pôsobí v akadémii slávneho anglického
klubu Manchester United

Pri všetkých zápasoch panovala vynikajúca športová
atmosféra a naozaj sa bolo na čo pozerať...
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Slovenské hudobné legendy koncertovali aj vo Svidníku
Po uvoľnení opatrení v súvislosti s pandémiou v júli prebieha
veľké spoločné turné pod názvom Legendy open air tour, ktoré
je jedinečným spojením slovenských hudobných legiend. Na
jednom pódiu spievajú Beáta Dubasová, Janko Lehotský, Pavol
Hammel a Vašo Patejdl.
Spolu sa predstavia v 11 slovenských mestách a bude to prierez ich najväčších hitov. V utorok uplynulý týždeň zavítali aj na svidnícky amfiteáter, kde
si ich prišlo vypočuť asi päť stovák ľudí. Dodajme, že v hľadisku bolo aj veľa
Stropkovčanov, ktorí prišli podporiť a vypočuť si hity rodáčky Beáty Dubasovej.
V hľadisku sme videli aj primátorku Svidníka Marcelu Ivančovú či primátora
Stropkova Ondreja Brendzu.
V hľadisku panovala skvelá atmosféra a ľudia si vypočuli nezabudnuteľné
skladby ako Dievča z reklamy, Učiteľka tanca, Sklíčka, Nepriznaná, Sme
také aké sme, ZRPŠ, Veľký sen mora, Ak nie si moja, Vráť mi tie hviezdy,
Mopedová, Dievčatá či Úsmev alebo Medulienku. Slová o skvelej atmosfére
potvrdzujú aj Svidníčania, ktorí spolu so známymi umelcami spievali známe

Vašo Patejdl zaspieval aj hit Ak nie si moja...

hity. Exkluzívna zostava spevákov dostala svidnícky amfiteáter počas takmer
dvojhodinového koncertu do varu.
Väčšina koncertov sa uskutočňuje na letných amfiteátroch a jediná dáma
medzi účinkujúcimi Beáta Dubasová priznáva, že: „Pre mňa to budú koncerty
po dlhej dobe a o to viac sa teším. Som rada, že si môžem zaspievať na
spoločných pódiách s milými priateľmi a kolegami, ktorí v československej
hudbe veľa dokázali. Sú stále aktívni, za čo im patrí môj obdiv. Majú na konte
obrovské množstvo hitov a nie nadarmo patria medzi najväčších slovenských
hitmakerov.“
Organizátorka tour Benita Faltysová hovorí o zaujímavom spojení spevákov.
„Interpréti spievajú svoje najväčšie hity, ktoré k nim neodmysliteľne patria a
vyše dvojhodinový program obohacujú aj rôznymi spoločnými skladbami.“
Samozrejme, na konci svidníckeho koncertu nechýbal aj standing ovation a
legendy pridali aj piesne navyše. Po koncerte medzi divákov zavítala najmä
stropkovská rodáčka Beáta Dubasová, ktorá dnes žije v Bratislave. Svojim
úsmevom a šarmom očarila nielen na koncerte, ale aj po ňom a o fotografiu s
ňou bol veľký záujem.
(pn)

Koncert si prišla vychutnať aj Monika Hijová
s kamarátkou Ingou Mačejovskou

Na svidníckom pódiu spievali Beáta Dubasová,
Janko Lehotský, Pavol Hammel a Vašo Patejdl

Dubasovej hity spievali všetky vekové kategórie, aj Svidníčanky Nelka
Kendrová a Monika Nogová...
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S Beátou Dubasovou sa odfotila aj Svidníčanka
Erika Bačová s kamarátkou

Atmosféra na svidníckom amfiteátri bola vynikajúca.
Spevákov prišlo podporiť asi päť stovák ľudí...

Za dverami mojej izby či Vráť mi tie hviezdy. Aj tieto
hity odzneli z úst legendárnej Beáty Dubasovej
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SAD-ka chce modernizovať autobusové nástupištia,
no mesto nesúhlasí s predajom pozemkov
Chátrajúce a zastarané. Autobusové nástupištia vo Svidníku
sú pre cestujúcich priam nebezpečné. Dopravca, ktorý ich má v
storočnom prenájme, je aj ochotný ich opraviť, no s podmienkou,
ktorá je pre mesto neprijateľná.
STAVBA SOCIALIZMU
Opadávajúce obklady, prepadnuté
chodníky, staromódne informačné
tabule. „Stavba socializmu,“ vyhlásila jedna z cestujúcich na svidníckej
autobusovej stanici a pridala sa aj
ďalšia. „Ako je to urobené za socializmu, takto to aj ostalo, nikto
sa o to viac nestaral.“
Podľa cestujúcich je to na nástupištiach svidníckej autobusovej stanice
viac ako zlé. V lete i v zime. „V zime
tu fúka, v lete je tu zase horúco.
Fúka z jednej strany, z druhej strany, no aj tie chodníky, veď človek,
keď nedáva pozor, tak môže tu aj
spadnúť.“
Rekonštrukciu by si okrem budovy
stanice podľa Svidníčanov zaslúžili
aj nástupištia. O tom niet žiadnych
pochýb. „Bolo by ich treba opraviť,
to jednoznačne, veď Svidník nemá
železnicu, ani nič podobné, tak aspoň toto aby mali ľudia, aby to bolo
slušné,“ zdôraznila Svidníčanka.
***
NÁVRH NA ODPREDAJ
NÁSTUPÍŠŤ
Na ostatnom zasadnutí svidníckeho
mestského parlamentu sa na stôl
poslancov dostal návrh na odpredaj
nástupíšť pre SAD Humenné. V

dôvodovej správe k predloženému
návrhu mesto napísalo: „8. augusta
2018 požiadala SAD HUMENNÉ,
a.s. o odkúpenie nástupíšť Autobusovej stanice vo Svidníku, ktoré má v
bezplatnom prenájme do roku 2104.
Svoju žiadosť argumentuje dôvodom,
že v rámci areálu stanice od jeho
odovzdania do prevádzky neboli
na prístreškoch ani na spevnených
plochách urobené žiadne opravy,
iba bežná údržba. Chýba vybavenie
stanice, lavičky, odpadkové koše,
elektronické informačné tabule.
Žiadateľ ako hlavný poskytovateľ
verejnej hromadnej dopravy v okrese
Svidník má záujem tento stav napraviť
a investovať vlastné prostriedky (cca
125 000 eur) do opravy a modernizácie týchto priestorov, ale podmieňuje
to prevodom vlastníckych práv.
V prípade odkúpenia má zámer ponechať dva prístrešky, t.j. 6 nástupíšť,
ostatné prístrešky zbúra a odstráni
na vlastné náklady. Mesto Svidník
zaviaže kupujúceho, že po dobu
prevádzkovania verejnej hromadnej
a prímestskej autobusovej dopravy v
okrese Svidník nadobudnutý majetok
bude slúžiť ako autobusové nástupište na využitie pre verejnú autobusovú
dopravu.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť,
že zbúranie prístreškov zjednoduší
dopravné riešenie pristavovania a
parkovania autobusov, bez potreby
cúvania, čím sa zvýši bezpečnosť
premávky na autobusovej stanici.“
Mesto preto navrhovalo schváliť
zámer na odpredaj časti pozemku pre
SAD HUMENNÉ, a.s. o výmere cca 5
200 m2, vrátane pásu v šírke cca 10
m, za cenu 25,00 EUR/m2 pri splnení
podmienok Zmluvy o spolupráci a
Zmluvy o nájme s prvkami zmluvy o
bezodplatnom prevode vlastníckeho
práva medzi mestom Svidník a kupujúcim zo dňa 16. decembra 2019 a zabezpečenia vecného bremena, ktoré
zaručí, že odpredaný majetok bude
slúžiť ako autobusové nástupište.“
***
MICHAL GORIŠČÁK:
„POTREBUJEME VIAC ČASU“
Týmto návrhom sa zaoberala aj
Mestská rada vo Svidníku, no neodporúčala ho schváliť. „Potrebujeme
viac času na takéto rozhodnutie. Ja
som navrhoval neschváliť to, 5 200
metrov štvorcových vo vlastníctve
nie je správne bez väčšej diskusie
predávať, treba nám o tom viac rozprávať, ešte veľa nám o tom treba
rozprávať a nie za každú cenu sa
zbavovať tohto pozemku, ktorý má
omnoho väčší potenciál, než autobusová stanica, ale nehovorím, že
ju netreba, len možno treba možno
hovoriť o lokalite, kde ju postaviť a

akú veľkú,“ vysvetlil postoj svidníckej
Mestskej rady viceprimátor Michal
Goriščák.
Na zasadnutí bol prítomný aj zástupca SAD Slavomír Kniš a poslankyňa
Katarína Siváková poprosila kolegov
hlasovaním vysloviť súhlas, aby mohol vystúpiť a ozrejmiť situáciu. Tak sa
aj stalo, Slavomír Kniš ako zástupca
SAD dostal priestor na vystúpenie, s
čím nemal problém ani viceprimátor
Michal Goršiščák, len zopakoval, že
Mestská rada bola proti odpredaju.
Medzitým ešte poslanec Kamil
Beňko požiadal viceprimátora, aby
dal návrh na stiahnutie predloženého
návrhu z rokovania, pretože podľa
neho nesúhlas vyjadrila aj Komisia
výstavby pri Mestskom zastupiteľstve.
„Bavme sa o tom, to áno, ale nehlasujme,“ navrhol Kamil Beňko.
***
JÁN HIRČKO:
„NETRHAJME TEN KOLÁČ“
Poslanec Ján Hirčko sa vyjadril
tiež: „Netrhajme ten koláč, príďme
so štúdiou, ako ďalej s touto lokalitou, možno by tam mohla byť
polyfunkčná zástavba, debatujme
o tom, aká časť by slúžila pre stanicu a podobne. Pozrime sa na to
komplexnejšie a nie vytrhnúť niečo
z koláča a potom sa škrabať,“ upozornil Ján Hirčko.
Slavomír Kniš ako zástupca SAD
uviedol, že technický stav stanice
neznesie odklad taký, ako si možno

myslíme. „Opadáva drevený obklad, asfalt je v stave, že potrebuje
údržbu, keď nie tento rok, tak budúci rok potrebujeme určite jasné
stanovisko, určite to treba riešiť,
lebo je to už skoro havarijný stav,“
podotkol Slavomír Kniš, na ktorého
reagoval poslanec Vladimír Kaliňák.
„Do roku 2104 máte nástupištia v
prenájme, veľmi intenzívne sme
to riešili ešte za primátorovania
p. Bartka, aj príjazdová cesta sa
riešila, máte dlhodobý nájom, vy
konať môžete, máte aj povolenia,
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SAD-ka chce modernizovať autobusové nástupištia,
no mesto nesúhlasí s predajom pozemkov
no zatiaľ sa neudialo nič.
Vieme, že stav stanice je zlý, ale
vy robiť môžete aj bez toho, aby
sme vám niečo predávali. Máte ho
takmer vo vlastníctve na ďalšie štyri generácie, takže tu nie je priestor
na to, aby ste tlačili mesto, nech
vám to predá. Kľudne sa dá, aby sa
urobila aj príjazdová cesta, aj prístrešky, kľudne v rámci viacerých
etáp,“ zdôraznil Vladimír Kaliňák.
***
TAKMER VŠETCI POSLANCI
SA HLASOVANIA ZDRŽALI
O mestom predloženom návrhu
napokon poslanecký zbor hlasoval.
Proti odpredaju bol poslanec Kamil
Beňko a ostatní sa hlasovania zdržali.
Návrh teda neprešiel a nateraz sa
humenskej SAD-ke žiadne pozemky
nepredávajú...
Riaditeľka vranovského podniku
SAD Anna Bačiková pre naše noviny
minulý týždeň povedala, že autobusový dopravca chce dve nástupištia
kompletne zmodernizovať na úroveň

21. storočia. „Chceme, ale keby
tam bola ich vôľa už predať, aby to
bolo v našom majetku. To je veľká
investícia, to bude okolo 100 až
150-tisíc eur stáť.“
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová reagovala takto: „Tento
priestor je veľký a je veľmi dôležité,
aby mesto Svidník malo vo svojom
vlastníctve pozemok v toľkých tisícov metrov štvorcových.“
Autobusový dopravca navyše tvrdí,
že viac nástupíšť ani nepotrebuje. Na
väčšine z nich totiž aktuálne parkujú
autobusy. „Daný investor má prenájom tohto pozemku na veľmi, veľmi
dlhé obdobie a nič mu nebráni,
aby investoval a zveľaďoval,“
akoby zopakovala slová poslanca
Vladimíra Kaliňáka Kristína Tchirová a
riaditeľka SAD vo Vranove nad Topľou
Anna Bačiková sa vyjadrila tiež: „Pri
dlhodobom prenájme máte si iba
bežné údržby robiť a rekonštrukcia by sa potom do majetku mesta
zapísala.“

Na 150-tisícovú investíciu tak podľa
dopravcu dlhodobý prenájom nestačí, podľa mesta áno. Z mesiaca na
mesiac sa pritom stav nástupíšť zhoršuje. „Stále rokujeme s mestom o
predaji týchto pozemkov,“ doplnila
ešte Anna Bačiková a Kristína Tchirová dodala: „Priestor na rokovania tu
stále je, samozrejme, keď investor
vyvinie iniciatívu, tak mesto Svid-

ník nemá problém posadiť sa opäť
za jeden stôl.“
A hoci nateraz k zhode nedošli, SADka i mesto zhodne tvrdia, že sa chcú
dohodnúť a nástupištia kompletne
zrekonštruovať.
Stále však na ich spory nekomfortom doplácajú cestujúci, prevažne
Svidníčania...
(ps)

Ani po polroku nemá Sociálny podnik schválený plán na tento rok
Ktorí poslanci chýbali na valnom zhromaždení?
Valné zhromaždenie Sociálneho podniku mesta Svidník, s.r.o.,
bolo neuznášaniaschopné. Stalo sa tak len deň po opakovanom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 29. júna.
Pripomeňme, že 29. júna sa svidnícky mestský parlament zišiel opakovane po tom, čo 23. júna nebol
uznášaniaschopný. Primátorka Marcela Ivančová vtedy kritizovala päticu
poslancov Pavla Olejára, Jána Vooka,
Katarínu Sivákovú, Petra Pilipa a
Adriána Labuna a tvrdila, že hoci
boli v budove Domu kultúry, do rokovacej miestnosti miestnosti neprišli
a zastupiteľstvo tak kvôli nim nebolo
uznášaniaschopné.
Pravdou ale je, že chýbali aj poslanci
z väčšinového (9-členného) poslaneckého klubu Pre Svidník Michal
Iľkanin a Vladimír Žak, tí však podľa
primátorky na rozdiel od spomínanej
pätice podľa primátorky boli ospravedlnení. 29. júna sa poslanecký zbor
zišiel opakovane a z väčšinového
klubu chýbali Peter Breznoščák a
Vladimír Žak.
No a deň po tom, teda v stredu 30.
júna sa malo konať Valné zhromaždenie Sociálneho podniku mesta
Svidník, s.r.o., no nekonalo sa. Neprišli poslanci, a to ani z väčšinového
poslaneckého klubu pre Svidník.

Z tohto klubu prišli akurát poslanci
Vladimír Kaliňák, Matúš Majda a
Jozef Poperník, z ostatných poslancov prišla len poslankyňa Katarína
Siváková. Mesto Svidník zastupoval
viceprimátor Michal Goriščák, ktorý je
poverený riadením Sociálneho podniku, a prednosta Mestského úradu vo
Svidníku Miroslav Novák.
O čosi neskôr prišla aj primátorka
Marcela Ivančová. Na Valnom zhromaždení chýbali poslanci Martin
Ždiňak, Ján Hirčko, Vladimír Žak,
Michal Iľkanin, Peter Breznoščák,
Kamil Beňko, Pavel Olejár, Ján Vook,
Adrián Labun a Peter Pilip.
Štyria, s viceprimátorom piati,
poslanci z pätnástich sa tak len
dozvedeli, že Valné zhromaždenie
Sociálneho podniku mesta Svidník,
s.r.o., nie je uznášaniaschopné a
bude sa musieť zopakovať.
Podľa dostupných informácií sa
tak s najväčšou pravdepodobnosťou
stane pred najbližším zasadnutím
Mestského zastupiteľstva, pretože
tak je väčšia pravdepodobnosť, že
poslanci prídu.

Pripomeňme, že Sociálny podnik
založilo mesto Svidník v minulom roku
a aktuálne jeho pracovníci v meste
vykonávajú rôzne drobné stavebné
práce.
Valné zhromaždenie Sociálneho
podniku mesta Svidník, s.r.o. zvolala
primátorka Svidníka Marcela Ivančová ako konateľka tejto obchodnej
spoločnosti. Valné zhromaždenie
musí v úvode zvoliť predsedu val-

ného zhromaždenia a zapisovateľa,
schváliť riadnu individuálnu účtovnú
závierku za rok 2020 a rovnako aj
schváliť podnikateľský a finančný plán
na tento rok, pričom tento rok má za
sebou už polrok...
Kedy sa teda opakované zasadnutie
Valného zhromaždenia Sociálneho
podniku mesta Svidník, s.r.o. uskutoční, zatiaľ nie je známe.
(ps)
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Úspechy našich neprofesionálnych výtvarníkov
Výtvarné spektrum 2021 - krajské kolo celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja
prináša v aktuálnom 58. ročníku opätovne pestrosť autorského
zastúpenia.
V rámci súťaže hodnotila odborná porota na čele s predsedníčkou Editou
Vološčukovou v tomto roku 123 výtvarných diel od 60 autorov. Navrhla udeliť
15 cien a 11 čestných uznaní s postupom do celoštátneho kola.
Z mladých autorov nášho regiónu porotu najviac upútal Jakub Berík zo ŠUP
vo Svidníku, ktorý si za výtvarnú prácu „Artchaos 2020“ svojim osobitým rukopisom odniesol cenu. Námetom, kvalitnou realizáciou grafiky „Držky“ a za
svoje digitálne práce „Pod morom“ a „Púšť“ oslovil porotu aj Marek Gramata
Z mladých autorov nášho regiónu porotu najviac upútal Jakub Berík zo ŠUP
vo Svidníku

V insitnej tvorbe cenu získal čestné
uznanie aj Miroslav Potoma za výtvarnú
prácu „Zvoz sena“
zo ŠUP Svidník, ktorý získal vo svojej kategórii čestné uznanie. V insitnej
tvorbe cenu získala Gabriela Madejová, ktorá porotu prekvapila svojou prácou „Krása prírody“ a Miroslav Potoma za výtvarnú prácu „Zvoz sena“ získal
čestné uznanie.
Mesto Stropkov úspešne reprezentovali mladé autorky: Hana Vorovelová,
ktorá si cenu odniesla za kresbu „Kúpalisko“ a Nikola Varcholíková získala
cenu za diptych „Kôra ľudstva“. V priestorovej tvorbe si čestné uznanie odniesla
Mária Glinská za prácu „Môj domov“. Medzi úspešných autorov nášho regiónu,
ktorí majú svoje práce vystavené patria aj Jaroslav Patlevič, Jozef Horkavý,
Pavel Mochnacký, Ema Mihaličová, Jaromír Hybeľ a Roman Popik.
Vernisáž výstavy spojená s odborným seminárom za účasti autorov a členov
súťažnej poroty sa uskutočnila 1. júla v koncertnej sieni Vihorlatského múzea
v Humennom a výstava potrvá do 25. júla 2021.
Úspešným autorom budeme držať prsty aj v celoslovenskom kole, ktoré sa
uskutoční 8. - 31. októbra 2021 v Tekovskom múzeu Levice.
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Svidník na trase medzinárodnej cesty priateľstva EB/E3
EB - medzinárodný horský turistický chodník priateľstva vedie
z Eisenachu v Nemecku cez Poľsko, Česko a Slovensko do Budapešti v Maďarsku. Na túto okolo 3 000 kilometrov dlhú pešiu
túru sa vydal aj Wolfgang Post z Herbornu. Z domu vyšiel 14.
apríla 2021. Do Svidníka po takmer 2 000 kilometroch dorazil 3.
júla 2021.
Svoju cestu charakterizoval
nasledovne. Prvé týždne boli
veľmi, veľmi náročné - voda v
plecniaku zamrzla, ubytovne
a pohostinstvá boli pre covid
zatvorené.
Niektoré turistické značky boli
kvôli zarasteniu neviditeľné.

kultúry našiel aj označenie medzinárodnej cesty EB.
Vo Svidníku navštívil expozície Múzea ukrajinskej kultúry a skanzen, kde sa
oboznámil so životom regiónu v minulosti.
Ochutnal regionálnu kuchyňu a vypočul aj nahral si niekoľko rusínskych a
ukrajinských piesní v akordeónovom prevedení Antonom
Berežňákom.
Konštatoval, že ľudia na
Slovensku sú veľmi milí, a
že pobyt vo Svidníku u hosťujúcej rodiny je dovolenkou
na jeho ceste, za čo je veľmi
vďačný. Na Slovensko sa
určite vráti.
Amália Berežňáková

Wolfgang Post z Herbornu do Svidníka po takmer
2 000 kilometroch dorazil 3. júla 2021
Postrádal poľnohospodárstvo s pastvinami, kravami, ovcami. Ináč bol
krajinami nadšený.
Prvýkrát na Slovensko vstúpil na
území Malej Fatry s nezabudnuteľnými enciánovými lúkami. Potom v
ceste pokračoval cez Poľsko až po
Dukelský priesmyk. Po prenocovaní v
obci Medvedie, nasledoval Svidník.
Bol milo prekvapený, keď vo Svidníku na stĺpe osvetlenia pri Dome
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Z krajských športových hier seniorov
V prvú júlovú sobotu usporiadala Krajská organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v spolupráci s okresnou organizáciou
JDS v Sabinove a Základnou organizáciou JDS v Šarišských
Michaľanoch 13. ročník Krajských športových hier seniorov.
Hry sa konali pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja
a starostu obce Šarišské Michaľany. Športové hry prebiehali v športovom
areáli základnej školy a na strelnici v Šarišských Michaľanoch. Súťažilo sa v disciplínach: hod granátom
na cieľ, streľba zo vzduchovky, hod basketbalkou do
koša či kop na bránku. Nesúťažnou disciplínou bola
severská chôdza.
Hier sa zúčastnilo desať okresných družstiev JDS.
Náš okres reprezentovalo 5-členné družstvo Základnej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Svidník
v zložení: Anna Chudíková, Helena Macková, Jozef
Fecenko, Jozef Pacolák a Jozef Pančák. Nesúťažiacim
vedúcim družstva bol Vasiľ Štefanco. Družstvo obsadilo
pekné 3. miesto.
Ženy naviac získali ďalšie ocenenia. Anna Chudíková
za 3. miesto v hode granátom na cieľ a Helena Macko-

vá za 2. miesto v hode basketbalovou loptou do koša. Naše družstvo bolo
raritné aj tým, že sme mali najstaršiu súťažiacu aj najstaršieho súťažiaceho
týchto Krajských športových hrách. Druhé miesto nám ušlo pre jeden bod a
na prvenstvo nám chýbali štyri body.
Po spoločnom obede a vyhodnotení súťaže sme na spiatočnej ceste hodnotili
výkony a s uspokojením konštatovali, že cieľ (skončiť v prvej polovici) sme
splnili, dokonca prekonali ziskom pohára za 3. miesto a 2 medailí v hodnotení
jednotlivcov
Záverom chcem poďakovať Mestskému úradu vo Svidníku a zvlášť pani
primátorke Marcele Ivančovej za poskytnutie 8-miestného motorového vozidla
pre dopravu na súťaž.
Zároveň by som chcel vyzvať „mladých“ seniorov, aby sa informovali o
činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska, rozšírili naše rady a možno pomohli
pokračovať v tradičných podujatiach „starých“ seniorov.
Anton Berežňák, predseda OO JDS

Zrekonštruovali most za Stropkovom
Most za mestom Stropkov je po rozsiahlej rekonštrukcii opäť v
prevádzke. Jeho oprava si vyžiadala náklady vo výške 851-tisíc
eur.
Šandalský most v Stropkove po rekonštrukcii opäť slúži
verejnosti. Správa a údržba ciest (SÚC) PSK ho slávnostne sprejazdnila v piatok 2. júla. Rekonštrukcia, ktorá
začala ešte koncom minulého roka, si vyžiadala úplné
uzavretie mosta. Z pôvodného starého mosta totiž museli
odstrániť všetko až na úroveň nosníkov. Cestná premávka
tak bola odklonená na obchádzkovú trasu.
V rámci opravy mosta, ktorý už bol v zlom technickom
stave (5. stupeň STS), sa zrealizovala aj nová konštrukcia vozovky (250 m), chodník pre peších so zábradlím
a po oboch stranách komunikácie sa osadili oceľové
zvodidlá.

Okrem toho došlo k úprave vodného toku Ondava, preložky telekomunikačného kábla, osadeniu osvetlenia, úprave nespevnenej krajnice a svahu, ale
aj osadenia trvalého dopravného značenia. Celkové náklady rekonštrukčných
prác predstavujú viac ako 851-tisíc
eur.
Most za mestom Stropkov z roku
1964 už vykazoval značné známky
poškodenia. Na celej nosnej konštrukcii bolo pred opravou možné vidieť
stopy po priesakoch vody a evidentné
zatekanie nosnej konštrukcie. Rímsy
vykazovali značný rozpad betónových
častí a koróziu obnaženej výstuže.
Pod mostným objektom chýbala časť
opevnenia svahov.
(dj)
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LETNÉ VLAKY V PREŠOVSKOM KRAJI
Cestujúci sa dostanú vlakom už aj do Polonín
Návštevníkom Prešovského kraja budú aj túto sezónu k dispozícii letné sezónne vlaky. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
v spolupráci so ZSSK a krajskými organizáciami cestovného
ruchu vypraví 58 mimoriadnych letných vlakov na 12 linkách v
rámci celého Slovenska. Spoje budú premávať do výnimočných
regiónov od 3. júla do 19. septembra 2021. Prešovského kraja
sa dotkne tretina z avizovaných vlakových spojení.
UNESCO opäť viac prístupnejšie
Letné vlaky v Prešovskom kraji sa týkajú štyroch liniek, a to konkrétne trás
Spišská Nová Ves - Levoča, Prešov - Banská Bystrica, Prešov - Stará Ľubovňa
a Prešov - Stakčín. Posledné menované spojenie je tohtoročnou novinkou a
zároveň lákadlom pre milovníkov pešej turistiky, ako aj cykloturistiky, ktorí sa
radi nechajú očariť panenskou prírodou najvýchodnejšieho národného parku
na Slovensku - NP Poloniny, kde nájdu Karpatské bukové pralesy zaradené
na zoznam svetového prírodného dedičstva UNESCO. Cieľová stanica mesto
Stakčín, predstavuje vstupnú bránu do NP Poloniny.
UNESCO dedičstvom sa môže pochváliť aj mesto Levoča. Bývalá metropola
Spiša patrí medzi najviac turisticky navštevované mestá na Slovensku. Za
mohutnými hradbami sa v mestskej pamiatkovej rezervácii nachádza viac ako
300 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
Veľkým lákadlom ostáva aj naďalej mesto Stará Ľubovňa s jeho dominantou
Ľubovnianskym hradom. Na trase Prešov - Stará Ľubovňa bude navyše možné
prestúpiť na vlakové spojenie do poľskej Muszyny.
Sezónne vlaky na trase Poprad-Tatry - Plaveč - Muszyna vypravuje ZSSK
tiež od 3. júla 2021 podľa platného cestovného poriadku https://www.zssk.sk/
vlakova-linka-poprad-tatry-muszyna/

„Návštevníci Prešovského kraja si môžu vybrať z pestrej ponuky vlakových spojení, ktoré ich dopravia do rôznych rozmanitých regiónov.
Okrem cieľových bodov sú zaujímavé aj prístupné stanice, ktoré ponúkajú ďalšie prírodné a kultúrne atraktivity, či už je to napr. hrad Šariš,
oscarové mesto Sabinov, hrad Plaveč na trase do Starej Ľubovne, alebo
ďalšie početné množstvo hradov na trase do Stakčína či samotné mesto
Snina, kde sa nachádza príjemná zóna na kúpanie Sninské rybníky a
miestny kaštieľ,“ vymenúva výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska
Martin Janoško. „Kompletnú ponuku tipov na výlety nájdu záujemcovia
zhrnutú na našej stránke www.severovychod.sk,“ uzatvára Janoško.
Cestovné poriadky sú dostupné na stránke www.zssk.sk/letne-vlaky/.
František Baláž, marketing/PR KOCR Severovýchod Slovenska

Kontrolóri finančnej správy skontrolujú evidenciu tržieb v e-kase
Nepôjde pritom o jednorazovú „letnú“ akciu
V najbližšom období opäť vyrazia do terénu kontrolóri finančnej správy. Zamerajú sa na kontroly e-kasy a vydávania pokladničných dokladov. Sústredia sa najmä na prevádzky, ktoré
poskytujú služby zákazníkom akými sú napríklad ubytovacie a
stravovacie služby. Kontrolám sa nevyhnú subjekty s podpriemernými tržbami. Podnikateľov o tejto aktivite informujeme
vopred s cieľom, aby dbali na dodržiavanie zákona a vyhli sa
možným sankciám.
S postupným uvoľňovaním opatrení
a otváraním prevádzok obnovuje
svoju kontrolnú činnosť aj finančná

správa. Cieľom kontrol však nie je rozdávať pokuty, ale podporiť dobrovoľné
plnenie daňových povinností.

Blahoželanie k narodeninám
Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, pohody a radosti našej
drahej manželke, mamke, babke a prababke

Márii Holovkovej
z Vyšnej Pisanej,
ktorá 15. júla 2021 oslávi okrúhle
85. narodeniny,
zo srdca želajú manžel Michal, synovia Michal,
Peter a Vlado s Monikou, vnúčatá Mišo, Jaro s
Katkou a Andrea s Kamilom.
Prababku silno stískajú a objímajú pravnúčatá
Kevin, Nicolas a Majky

Zároveň je našou povinnosťou
zabezpečiť, aby podnikatelia dodržiavali zákon a klientom pokladničné
doklady vydávali. Podnikateľov preto
o plánovaných kontrolách informujeme v predstihu. Nepôjde pritom o
jednorazovú „letnú“ akciu, ale kontroly
bude finančná správa vykonávať pravidelne na mesačnej báze.
Kontrolóri finančnej správy sa v
najbližšom období zamerajú na
evidenciu tržieb v systéme e-kasa
najmä krajských mestách. Kontrolovať budeme aj prevádzky, ktoré mali
v období od 1.4.2021 do 26.6.2021
podpriemerné tržby alebo subjekty,
ktoré sa už v minulosti dopustili porušenia zákona. Kontrolám sa nevyhnú
ani prevádzky poskytujúce ubytovacie
a stravovacie služby. Kontrolóri však
navštívia aj kaderníctva, zmrzlinárne,
jedálne a kozmetické salóny. Okrem
toho si „posvietia“ aj na prenosné pokladnice umiestnené na trhoviskách,
jarmokoch, či festivaloch.
Pred vykonaním štandardnej kontroly bude vo väčšine prípadov finančná správa vykonávať priamo na
prevádzke online monitoring tržieb.
Kontrolóri budú pozorovať prostredníctvom tabletov priamo v prevádzke

alebo v blízkosti prevádzky, či tržby od
zákazníkov prichádzajú do systému
e-kasa. V prípade, že bude všetko v
poriadku, podnikateľ si ani nevšimne,
že bol kontrolovaný a ku klasickej
štandardnej kontrole ani nemusí
dôjsť. Týmto novým moderným postupom kontroly chce finančná správa
čo najmenej zaťažovať poctivých
podnikateľov.
Kontroly e-kasy uskutočnila finančná
správa aj vlani, pričom z hľadiska
výšky tržieb priniesli pozitívne výsledky. V prípade vlaňajšej kontrolnej
akcie Turista zistila finančná správa
porušenia pri vydávaní pokladničných dokladov až takmer v 50 %
kontrolovaných prípadoch. Počas
tejto kontrolnej akcie vzrástli príjmy
evidované v systéme e-kasa. Keď
finančná správa porovnávala týždeň
pred spustením kontrol s týždňom počas kontroly, tak tržby vzrástli o 19%.
Akcia Beauty tiež priniesla pozitívne
výsledky.
Podnikatelia už boli uvedomelejší a
pokladničné doklady svojim klientom
vydávali. Kontrolóri zistili porušenia
len približne v 12 % prípadov
Martina Rybanská,
hovorkyňa finančnej správy
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Putovná výstava o rómskych osobnostiach je aktuálne
sprístupnená v Podduklianskom osvetovom stredisku
Celkovo 23 veľkoformátových obrazov so svetovými osobnosťami rómskeho pôvodu poputuje po kultúrnych organizáciách
Prešovského samosprávneho kraja. Medzi nimi nechýba ani
rómska spisovateľka Elena Lacková, ktorej sté výročie narodenia
si tento rok pripomíname.
Čo má spoločné spisovateľka Elena Lacková, spevák Elvis Presley, herec
Charles Chaplin či herečka Rita Hayworth? To sa dozvedia návštevníci
putovnej výstavy „Neznáme farby
osobností“, ktorú môžu vidieť v kultúrnych organizáciách Prešovského
samosprávneho kraja (PSK) počas
celého tohto roka. Organizátorom
expozície je krajská samospráva a
Štátna vedecká knižnica v Prešove.
Výstava „Neznáme farby osobností“ pozostáva z 23 veľkoformátových obrazov (rozdelených na dva súbory
portrétov - 13 a 10 obrazov na jednotlivej výstave), na ktorých sú zobrazené
portréty svetových osobností s rómskym pôvodom. Prvých trinásť obrazov
vzniklo ešte v roku 2015, ďalších desať portrétov koncom roka 2020. Cieľom
expozície je širokej verejnosti, ale aj rómskej minorite priblížiť osobnosti,
ktoré sa preslávili vo svojej profesii, no o ktorých sa zároveň nevie, že mali
rómsky pôvod. Tiež poukázať na to, že aj Rómovia tvoria významné hodnoty
v kultúrnospoločenskom živote.
Autorom obrazov je rómsky výtvarník Jozef Fečo z Kračúnoviec, ktorý prvých
trinásť obrazov namaľoval pop-artovým štýlom na stavebný sadrokartón. A to
ešte v roku 2015 v rámci projektu Živé knihy. „Nápad maľovať na sadrokartón
vznikol ešte za mojich mládí, keďže plátno bolo drahé a sadrokartón lacný.

Veľmi dobre to zdržalo, dobre to schlo, dalo sa to veľmi rýchlo namaľovať,
takže som si povedal, prečo nie,“ opísal nápad 27-ročný umelec.
Druhá séria desiatich obrazov na plátne bola vytvorená koncom roka
2020 v rámci medzinárodného projektu Rómske divadlo - tajné hodnoty
najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne/Roma Theater - Secret
Values of the Largest Minority in the Visegrad Region (2020) podporeného
Medzinárodným vyšehradským fondom.
Na obrazoch sú vyobrazené svetové osobnosti, ako Rosa Taikon, Elena
Lacková, Esma Redžepova, Joaquin Cortes, Django Reinhardt, Elvis Presley,
Freddie Prinze Chico, Charles Chaplin, Juscelino Kubitschek, Michael Caine,
Rita Hayworth, Tony Gatlif a Yul Brynner, Ján Cibuľa, Ján Berky-Mrenica,
Rinaldo Oláh, Dezider Banga, Margita Reiznerová, Johann Wilhelm "Rukeli"
Trollmann, Věra Bílá, Tera Fabianová, Cinka Panna a Katarina Taikon.
Putovná výstava týchto originálnych obrazov je aktuálne sprístupnená v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku a potrvá do 14. júla. (jh, kg)

SPOMIENKA
Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez tých,
ktorých sme milovali.

So smútkom v srdci sme si 11. júla 2021
pripomenuli smutné
výročie - 40 rokov odkedy nás navždy
opustila milovaná mamka, svokra,
babka a prababka
Mária Mňahončáková z Ladomirovej
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Kvetoslava s rodinou a syn Jaroslav
s rodinou
MANŽELSTVO UZAVRELI
MUDr. Ondrej Benc (Lipany) a MUDr. Denisa Kseničová (Svidník), Štefan
Berežný (Gribov) a Mgr. Andrea Sakalová (Svidník), Patrik Štefanišin (Rovné)
a Stanislava Zoščaková (Rovné), Marián Šamko (Svidník) a Daniella Duždová
(Svidník), Pavol Gála (Bratislava - Petržalka) a Michaela Fedorková (Miloslavov), Ľuboslav Šandrej (Michalovce) a Mgr. Liliana Hriceková (Kapišová),
Tomáš Skasko (Krajné Čierno) a Mgr. Katarína Paňková (Svidník), Matúš
Hudačin (Svidník) a Veronika Millá (Rovné).
NAVŽDY NÁS OPUSTIli
Božena Litvinová (1952, Lomné), Peter Cvir (1941, Valkovce), Mária Belinová (1938, Stropkov- Sitník), Sofia Vojtaničová (1943, Vyšný Orlík), Peter
Grundza (1964, Roztoky), František Paranič (1948, Okrúhle - Šapinec), Helena Jevočinová (1949, Stropkov), Júlia Kochanová (1937, Svidník), Helena
Žižáková (1948, Svidník), Peter Kobularčik (1941, Šandal), Andrej Olach
(1950, Stropkov), Andrej Malačina (1928, Stropkov), Juraj Zapotocký (1935,
Vyškovce), Jozef Džupin (1950, Nižná Jedľová), Vasiľ Gula (1949, Krajná
Bystrá), Dezider Rigó (1996, Medzilaborce).

SPOMIENKA
Sú bolesti, na ktoré nie je liek.
Sú rozhodnutia, ktoré nevrátime späť.
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeme
a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneme.

S hlbokým smútkom a žiaľom v srdci
si 15. júla 2021
pripomíname 20 rokov, odkedy nás
navždy opustil náš milovaný
syn a brat
KAMIL HREBEŇÁK
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku v modlitbe.
S láskou a úctou spomínajú otec, mama a sestra s rodinou
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
17. júla: MDDr. M. Špak - Akad. Pavlova 323 Stropkov.
Kontakt: 054/742 46 29.
18. júla: MDDr. M. Špak - Akad. Pavlova 323 Stropkov.
Kontakt: 054/742 46 29.
24. júla: MUDr. M. Štefanovičová - Akad. Pavlova 323 Stropkov.
Kontakt: 054/7491228
25. júla: MUDr. M. Štefanovičová - Akad. Pavlova 323 Stropkov.
Kontakt: 054/7491228
31. júla: MUDr. A. Vateha - Konštantínova 1751 Stropkov.
Kontakt: 0903 883 455.
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
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Pondelok 12.7.: 6.30 * Kamila, Štefan, Klaudia, Matúš, 18.00 * Pavol a
Petronela, Utorok 13.7.: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Ján Hladonik
/ + Anna Džupinová, 18.00 + Anna, Jozef, Mária, Vasiľ, Terézia, Juraj, Streda
14.7.: 6.30 + Kamil, 18.00 + Ján, Štvrtok 15.7.: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok,
12.00 * Ján (poďakovanie za uzdravenie), 18.00 + Ján, Mária, Andrej, Mária,
+ Júlia Kochanová (40 dňová lit. s panychídou), Piatok 16.7.: 6.30 + Anna
Marcinová, + Anna Cimbalová, 18.00 * Anna, Michal, Matúš, Dávid, Sobota
17.7.: 7.00 * Helena Michal (50 rokov manželstva), * Dušan (uzdravenie),
Nedeľa 18.7.: 8.00 * Za farnosť, 10.30 * Matej, 18.00 * Katarína s rod.
V sobotu 17. júla máme spomienku na bl. Petra Pavla Gojdičča, po sv.
liturgii bude moeleben k blahoslavenému.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 12.7.: 17:00 + Peter Kuderjavý, Utorok 13.7.: 17:00 Za zdravie
a Božie požehnanie pre Jána a Annu, Streda 14.7.: 17:00 + Jozef, Mária,
Michal, Helena, Jozef, Helena, Štvrtok 15.7.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rod., Piatok 16.7.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre
Janu s rod., Sobota 17.7.: 7:00 + Viliam, Nedeľa 18.7.: 9:00 Za farnosť.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Pondelok 12.7.: 18.00 + Viera, Utorok 13.7.: 18.00 ZBP Mária, Streda 14.7.:
6.30 + Valentín, Margita, Anna, 18.00 + Mária, Ján, Jozef, Štvrtok 15.7.: 6.30
ZBP Veronika s rod., 18.00 z rod. Zachovej, Piatok 16.7. – Preblahoslavenej
Panny Márie Karmelskej: 6.30 ZBP Cyril (50 rokov života), 18.00 + Ivan,
Sobota 17.7.: 8.00 + František, Slavomír, Mária, 15.30 (Domov dôchodcov):
+ Peter, Helena, Mikuláš, Nedeľa 18.7.: 8.00 ZBP Tomáš, Helena (50 rokov
manž. života), 10.30 + Ján, 18.00 z rod. Smoligovej, Mičekovej.
V sobotu 17. júla organizujeme výlet na Domašu - kostol Trepec. Odchod
je po rannej sv. omši vlastnou dopravou do strediska Valkov a odtiaľ potom
peši ku kostolu. Pri kostole potom bude grilovačka - každý čo si prinesie.
Pri nepriaznivom počasí sa výlet prekladá na iný termín.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej,
č. 2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o
18.00 a nedeľu 9.30 hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť
akým spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe.
Môžete si pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je možné si on-line
čítať Bibliu a nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny aj iných životných
situácií. Sú tam tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho
prostredia a ktorí našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko kvalifikovaní
odborníci a vedci, iní boli predtým závislí od drog alebo boli vo väzení, ale
zmenili svoj život.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.
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TIELMANN, Christian: Kubko a požiarnici.
Bratislava, Verbarium 2021. nestr.
Kubko je v plnom nasadení! Chlapček sa hrá
v záhrade so svojou najlepšou kamarátkou
Paulínkou na požiarnikov. Po chvíli sa však
začne akcia. Mačka vylezie vysoko na strom
a smetný kôš pohltí oheň, a to je už prípad pre
naozajstných hasičov. Obaja kamaráti sa veľa
dozvedia o bežnom dni požiarnikov a o správnom počínaní si v situáciách, pri ktorých ide o
každú sekundu!

KRAUS, Andrej
Andrej (Andy) Kraus sa narodil 13. júla 1967 v Bojniciach. Je slovenský
herec, humorista, scenárista a moderátor. Vyštudoval VŠMU v Bratislave,
odbor herectvo. Účinkoval v rozhlasovom zábavnom programe Twister a v
televíznych zábavných programoch: Uragán, Hurikán, Susedia a Kutyil, s.r.o.
Známy je najmä svojou spoluprácou s Petrom Marcinom. V komediálnom
seriáli Susedia si zahral postavu Lászlá Komároma, manžela Ildigó, nepodarenej kuchárky. S nimi si tu ešte spoločne zahrali Peter Marcin, Zuzana
Tlučková a Marta Sladečková, prezývaná Sladká. Seriál mal u divákov veľký
úspech. Jeho nakrúcanie bolo na čas ukončené, ale dnes môžeme sledovať
ďalšie nové časti na TV Markíza. Písal scenár k seriálu Panelák na TV JOJ,
v niektorých častiach aj hral.

PONICKÁ, Hana (15.7.1922-21.8.2007)
Slovenská prozaička, spisovateľka pre deti, prekladateľka. Debutovala
knihou rozprávok zo života zvierat Slávikove husličky. Vo svete prírody
zostala aj v knihe Medvedí rok. Príhody troch malých detí v rodinnom kruhu
vtipne vykreslila v knihe Halúzky. Najmenším čitateľom sú venované knihy O
Štoplíkovi, Malí mičurinci a Zimná rozprávka. V knihe noviel, čŕt a postrehov
Prísť odísť konfrontuje život v meste a na dedine. V literárnej biografii Janko
Novák zobrazila životné osudy bojovníka proti fašizmu. Po zákaze publikovať
sa aktívne zúčastňovala na disidentskom hnutí a toto obdobie svojho života
spracovala v knihe Lukavické zápisky. Prekladala z maďarčiny, francúzštiny,
taliančiny a nemčiny.

- Kde chcete slúžiť? - Vo vojenskom námorníctve.
- A viete plávať? - Nie.
- Tak pôjdete k letectvu. - Ale ja ani lietať neviem!
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA 2
SOBOTA 17. JÚLA O 20. HODINE
Ostrá partička je späť

Réžia: Patrick Hughes • Hrajú: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Morgan Freeman, Antonio Banderas, Tom Hopper, Frank Grillo,
Richard E. Grant
Najbizarnejšia filmová dvojica
všetkých čias sa vracia aj s „posilami“. Osobný strážca Michael Bryce
(Ryan Reynolds) a nájomný vrah
Darius Kincaid (Samuel L. Jackson)
sa proti svojej vôli opäť stretávajú pred
kamerami a spolu s Kincaidovou ženou
(Salma Hayek) musia zachrániť svet
pred jedným pomstychtivým šialencom
(Antonio Banderas). Vo filme sa objaví
aj Frank Grillo, Tom Hopper, Richard
E. Grant a herecká legenda Morgan
Freeman.
Spolupráca so zabijakom Kincaidom
z predchádzajúceho dielu zanechala
na bodygardovi Bryceovi trvalé stopy.
Jeho terapeutka mu preto nariadi na
čas prísny zákaz používania zbraní a
povinný oddych od práce ochrankára.
Michael si však zaslúženú dovolenku dlho neužije. Na scénu totiž prichádza zabijakova žena, neslávne známa medzinárodná podvodníčka Sonia
Kincaidová, ktorá je ešte drsnejšia, akčnejšia a zábavnejšia ako jej manžel
a pre telesného strážcu má pripravenú novú nebezpečnú úlohu. Namiesto
pokojného relaxu pri mori čaká na Michaela bláznivý road trip plný automobilových naháňačiek, výbušnín, barových bitiek, ruských gangstrov a talianskej
mafie, ktorá je schopná všetkého. To je však ešte len začiatok. „Ostrá trojka“
sa postupne zaplieta do svetového sprisahania, za ktorým stojí psychopatický miliardár s tvárou Antonia Banderasa. Takúto dovolenku by asi žiadny
terapeut neschválil…
Pripútajte sa, prosím, čaká vás totiž divoká jazda plná skvelých hlášok, šialených naháňačiek a akčných prestreliek so zbraňami, ale aj tých slovných.
Očakávané pokračovanie úspešnej komédie Zabijakov osobný strážca prinesie
do kín ešte viac akcie, ešte viac zábavy a ešte viac hviezd.
USA, akcia, komédia, 117 minút,
české titulky, vstupne: 5 eur
***

Raya a posledný drak
Nedeľa 18. júla
o 16. hodine

cieľom nájsť posledného draka, ktorý jej ako jediný vie pomôcť zachrániť jej
krajinu a ríšu pred zničením.
Príbeh filmu “Raya a posledný drak” od štúdia Walt Disney Animation nás
zavedie do fantazijného sveta a starovekej ríše Kumandra, kde ľudia a draci
žijú spolu oddávna v harmónii a mieri. Ale keď jedného dňa zlá a deštrukčná
sila napadla krajinu Kumandra s cieľom ovládnuť ju a zničiť, draci sa veľkoryso
obetovali, aby zachránili ľudstvo. Teraz, o 500 rokov neskôr, sa to isté zlo vrátilo
a záchrana ríše Kumandra leží
na pleciach osamelej bojovníčke
Rayi, ktorá musí nájsť legendárneho posledného draka, aby
jej pomohol zachrániť a obnoviť
zničenú a rozdelenú krajinu a
spojiť jej rozdelených ľudí. Počas
svojej dobrodružnej cesty však
prichádza k poznaniu, že záchrana sveta bude vyžadovať viac ako
len pomoc posledného legendárneho draka, bude hlavne potrebovať dôveru,
spoluprácu a silu ozajstného priateľstva.
USA, animovaný film, 114 minút, slovenský dabing, vstupné: 5 eur
***

Space Jam Nová legenda
Nedeľa 18. júla
o 20. hodine

Nová legenda.
Réžia: Malcom D. Lee • Hrajú: James LeBron, Don Cheadle, Khris
Davis, Sonequa Martin-Green,
Cedric Joe
James LeBron, svetoznáma
basketbalová legenda, zažije na
plátnach kín epické dobrodružstvo
po boku Bugsa Bunnyho a ďalších
animovaných postavičiek! Po tom,
čo jeho syna uväznia v digitálnom
svete, LeBron musí vybojovať jeho
prepustenie v basketbalovom zápase. S takým bláznivým tímom,
aký tvoria hrdinovia sveta Looney
Tunes, to však nebude mať vôbec
jednoduché...
USA, animovaný, komédia,
dobrodružný, 115 minút, slovenský dabing, vstupné: 5 eur

Réžia: Don Hall, Carlos López Estrada • Dabbing: Dominika Žiaranová,
Alena Pajtinková, Erik Koníček,
Miroslava Belancová, Ján Koleník,
Matej Landl, Kristína Andilová, Lucia
Vráblicová, Adeline Chétail, Eva Landlová, Andrej Kováč, René Jankovič,
Kamil Mikulčík, Jakub Gogál
V legendárnej ríši známej ako
Kumandra, ktorú obýva staroveká
civilizácia, žije mladá bojovníčka
menom Raya, ktorá sa musí vydať na
dobrodružnú a nebezpečnú cestu s
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