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Cestu medzi Rakovčíkom a Šarišským Štiavnikom opravili, stále len dočasne
Rýchlo, dočasne, no kvalitne. Takto vraj odviedli robotu cestári
na medzinárodnom cestnom ťahu na Poľsko medzi Rakovčíkom
a Šarišským Štiavnikom. Z pôvodných troch týždňov tu uzávierku
cesty skrátili na dva a napokon to stihli ešte skôr.
Cestu začali frézovať 8. októbra.
Navonok to vyzerá, že nový je akurát
asfalt. „Na miestach, ktoré frézovali, odstraňovali a vyspravovali
výtlky, boli osadené odvodňovacie rebrá,“ informoval nás hovorca
Slovenskej správy ciest v Bratislave
Martin Guzi.
S päťdňovým predstihom v uplynulú
stredu 20. októbra cestu sprejazdnili, no cestári upozorňujú, že ide o
dočasnú opravu. „Urýchlenie prác
uľahčila práve úplná uzávierka
cesty. Firma pracovala plynulo aj
počas dvoch víkendov a tak sa podarilo s prácami skončiť skôr než
sa plánovalo,“ podotkol Martin Guzi,
no a motoristi komentovali opravenú
cestu tiež.
„To treba normálne rýchlostnú
cestu. To nepomôže taká oprava,
to je na tri roky, štyri a zas bude
to isté,“ povedal jeden Svidníčan a
pridal sa aj ďalší. „Toľko kamiónov
tu chodí, že to nie je možné.“
Problémom podľa cestárov nie sú
len tisícky kamiónov, ktoré tadiaľto
prejdú, ale nedostatočné podložie
cesty. Dôkazom je i hlina, ktorú cestári vybrali, keď robili špeciálne vrty.
„Od rekonštrukcie na ceste I/21 v
úseku Šarišský Štiavnik (horizont)
- Rakovčík v roku 2015 došlo pre
výrazné zvýšenie nárastu intenzity
dopravy k zmenám v území, ktoré
sa prejavili na povrchu vozovky.
Viedlo to k zhoršeniu stabilitných
pomerov horninového prostredia,
nadmernej deformácii základovej
pôdy, k zmene hydrologických
(odtokových) a hydrogeologických
pomerov (zmeny režimu podzemných vôd). Ide o charakteristické
vlastnosti flyšu,“ skonštatoval

hovorca Slovenskej správy ciest
Martin Guzi.
174-tisíc eur bez DPH. Toľko štát
zaplatí za opravu troch miest na
dvojkilometrovom úseku, ktorú zvládli
za jedenásť dní. Hoci to bola dočasná
oprava, zabezpečiť má zjazdnosť
tohto úseku medzinárodného koridoru
zo severu na juh Európy.
Rýchlostná cesta R4 je stále iba
v pláne a skôr zrejme bude ďalšia
oprava. Pripomeňme, že najvypuklejšia situácia v úseku cesty medzi
Rakovčíkom a Šarišským Štiavnikom
bola začiatkom tohto roka, po zime.
Obrovské krátery denno-denne kolovali sociálnymi sieťami, kritiky nebolo
konca.
Svidnícka mestská poslankyňa
Katarína Siváková spolu s aktivistom
Michalom Lažom stav cesty kritizovali tiež. Katarína Siváková oslovila
napríklad aj štátneho tajomníka Mi-

nisterstva dopravy Jaroslava Kmeťa
a o kritickej situácii bol informovaný
aj samotný minister dopravy Andrej
Doležal.
Pod tlakom kritiky verejnosti štát
začal konať, zasadol Krízový štáb
okresu Svidník a hneď na druhý deň
po tom, čo Michal Lažo, Katarína
Siváková a ďalší boli odhodlaní obrovské krátery na ceste zaplátať aj
na vlastne náklady, hoci provizórne,
sa motoristi dočkali.
Slovenská správa ciest dala obrovské diery provizórne zaasfaltovať.
Samozrejme, išlo o dočasné riešenie.
„Pre zložité inžinierskogeologické
a hydrogeologické podmienky daného územia prichádza do úvahy
ako dlhodobé riešenie len komplexná sanácia úseku cesty I/21 v
dĺžke približne 2 km.
Aktuálnu, dočasnú sanáciu, realizoval zhotoviteľ Kaping s.r.o.
a Správa a údržba ciest PSK
(zmluvný partner na údržbu ciest
I. triedy) v cene 173 700 eur,“ informoval hovorca Slovenskej správy
ciest Martin Guzi s tým, že komplexná

oprava úseku pri Šarišskom Štiavniku
sa urobí po inžiniersko-geologicko
a hydrogeologickom prieskume,
výsledky ktorého budú podkladom
pre zabezpečenie projektovej dokumentácie sanácie cesty a prípadného
geotechnického monitoringu.
Predmetom ostatnej opravy bolo
odfrézovanie jestvujúcej obrusnej
vrstvy vozovky, vyspravenie výtlkov
a poškodenie do úrovne odfrézovanej vozovky vyrovnávacou vrstvou
z asfaltového betónu, zriadenie
spojovacieho asfaltového postreku,
zriadenie samolepiacej výstužnej
mreže, zriadenie asfaltového betónu
ložnej vrstvy, zriadenie asfaltového
betónu obrusnej vrstvy a zriadenie
vodorovného dopravného značenia.
Práce cestári ukončili a okrem
obchádzkových značiek nateraz z
okolia Šarišského Štiavnika zmizli aj
značky upozorňujúce na nerovnosť
vozovky.
Pri vyťaženosti cesty je nielen podľa
miestnych isté, že sa na túto cestu
skôr či neskôr vrátia.
(ps)

S päťdňovým predstihom v uplynulú stredu 20. októbra cestu
sprejazdnili, no cestári upozorňujú, že ide o dočasnú opravu...

Problémom podľa cestárov nie sú len tisícky kamiónov, ktoré tadiaľto prejdú, ale nedostatočné podložie cesty. Dôkazom je i hlina, ktorú cestári vybrali, keď robili špeciálne vrty...
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V tzv. poľskej zákrute pred Ladomirovou sa zrazili dva kamióny
Na takmer päť hodín zablokovala v utorok minulý týždeň večer
premávku na medzinárodnom cestnom ťahu na Poľsku zrážka
dvoch kamiónov.
Turecký a poľský kamión sa zrazili v ostrej zákrute za Svidníkom v smere
na Ladomirovú v známej „poľskej“ zákrute. Poľský šofér nezvládol riadenie
ťažkého nákladiaka a po tom, čo narazil do oprotiidúceho kamióna, skončil
mimo cesty. Vodič ostal zakliesnený v zdemolovanej kabíne, z ktorej ho museli
vyprostiť hasiči. So zraneniami ho do nemocnice previezli záchranári. Po ceste
bol rozsypaný tovar z jedného z kamiónov i vytečené prevádzkové kvapaliny.
Hasiči okrem vyčistenia cesty museli prečerpať stovky litrov nafty.
Po nehode sa z oboch strán, teda od Svidníka i od slovensko-poľského
hraničného priechodu Vyšný Komárnik - Barwinek okamžite začali tvoriť dlhočizné kolóny. Svidnícki hasiči po tom, čo vyslobodili šoféra kamióna, začali
odčerpávať naftu a rovnako aj čistili cestu. Tá bola celá zasypaná úlomkami
z kamiónov, tovarom a boli na nej aj stopy nafty.
Keď sa im podarilo cestu ako tak sprejazdniť, policajti regulovali premávku,
aby sa dlhé kolóny rozpustili. To sa aj stalo, ale to už boli na mieste špeciálne
vozidlá odťahovej služby Česmad. Práve tie sa postarali o odtiahnutie oboch

Turecký a poľský kamión sa zrazili v ostrej zákrute
za Svidníkom v smere na Ladomirovú
havarovaných kamiónov. Aj ich zásah istý čas trval a znovu sa tvorili kolóny,
ktoré po definitívnom odstránení havarovaných kamiónov sa napokon rozplynuli.
(ps)

Zrovnal stĺp verejného osvetlenia so zemou
Stĺp zrovnaný so zemou a strhnutý kábel. Vo Svidníku mali v
uplynulý piatok rušné ráno elektrikári a správcovia internetových
a kamerových systémov. Na Ulici Sovietskych hrdinov, pri Obchodnom dome PROFIT, to spôsobilo havarované auto.
Nočný náraz osobného auta zložil stĺp verejného osvetlenia k zemi. „Bol
zlikvidovaný stĺp verejného osvetlenia, boli poškodené inžinierske siete
verejného osvetlenia a svietidlo,“ konštatoval majster Technických služieb
mesta Svidník Ján Iľov a dodávateľ kamerových systémov Jakub Jacko ho
doplnil: „Vyzerá, že len jeden optický kábel je poškodený, ktorý budeme
musieť nadpojiť na dvoch miestach.“
Najväčším problémom však nie je ani tak poškodené verejné osvetlenie, ako
strhnutý optický kábel. Ten toho v meste odstavil naozaj viac. „Po jednom
kábli je spustených viacero prvkov, ako je napríklad kamerový systém,
voľné wifi v meste a rozhlas,“ ozrejmil situáciu na Ulici Sovietskych hrdinov
pri Obchodnom dome PROFIT či Podduklianskom osvetovom stredisku Jakub
Jacko. Problémy pocítili len v tejto konkrétnej lokalite.
Mimoriadny výpadok si ihneď všimla aj obsluha kamerového systému
Mestskej polície, čo vysvetlil aj samotný náčelník Jaroslav Antoník. „Mestská
polícia má práve tu napojený kamerový systém.“
Odstavených ostalo sedem kamier, no iba v jednej vetve, na sídlisku UTRA.
„Nevadí, dnes sa to urobí. Napoja sa tie káble a bude to fungovať ďalej,“ povedal náčelník svidníckych
mestských policajtov Jaroslav Antoník,
ktorý spolu s pracovníkmi Technických
služieb, dodávateľmi kamerových a
internetových služieb riešili, ako všetko
obnoviť čo najskôr.
„Urobili sme provizórne prepojenie, aby táto ulica bola osvetlená.
Treba namontovať jeden stĺp, treba
opraviť kábel verejného osvetlenia,
samozrejme, svietidlo,“ ozrejmil
ďalší postup odstránenia následkov
dopravnej nehody Ján Iľov z Technických služieb mesta Svidník. „Je to
trošku komplikovanejšie, keďže sa
jedná o optický kábel, ale nebude
to problém, takže dáme to do poriadku,“ potvrdil aj Jakub Jacko ako
dodávateľ internetových a kamerových
systémov.
Jeden kábel tak narobil starosti
viacerým zložkám, auto skončilo v
servise, nikto sa našťastie nezranil. K
nehode došlo pred jednou hodinou, v

noci zo štvrtku na piatok. Podľa našich informácií sa mladý Svidníčan vracal
z Nemecka a len pár metrov od bydliska dostal na ceste mikrospánok. Požitie
alkoholických nápojov policajti nezistili.
(ps)

Vodič zrovnal stĺp so zemou a strhol kábel. Jeden kábel tak narobil
starosti viacerým zložkám, auto skončilo v servise, nikto sa našťastie
nezranil...
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Na výzdobu hrobov si mimoriadne potrpíme, aké sú tohtoročné trendy?
Kvetinárka Ľubomíra Oleárová: „Občas si aj cintoríny žiadajú zmenu"
Blíži sa Sviatok všetkých svätých (1. novembra) a Pamiatka
zosnulých - „Dušičky“ (2. novembra). Tieto dni patria medzi
spomienkové dni, ktoré venujeme zosnulým. Na Slovensku má
úcta k mŕtvym veľmi silnú tradíciu a Slováci si na výzdobu hrobov
mimoriadne potrpia. Tak tomu je aj v kraji pod Duklou.
V týchto dňoch nakupujeme dušičkové výzdoby a aranžmány, ktoré tak trochu
aj "zútulnia" hroby milovaných. Ako to v týchto dňoch vyzerá v našich kvetinárstvach a aké sú tohtoročné dušičkové trendy? „Opäť prevládajú prírodné
zemité farby dušičkových aranžmánov. Trendy je hnedá, bordová, zelená,
ale aj biela či ružová,“ začala rozprávanie o dušičkovej výzdobe kvetinárka
Ľubomíra Oleárová z Kvetinárstva Orchidea, ktorá hovorí, že sa čoraz častejšie

stretáva so zákazníkmi prichádzajúcimi s fotografiou hrobu.
„Občas sa žiada zmena aj na hrobe či na cintorínoch ako takých. Čoraz
častejšie ku mne ľudia prichádzajú s fotografiou hrobu, pretože aj farba
kameňa pri výzdobe robí svoje. Ja im potom ochotne poradím, čo sa
im na hrob hodí. Mám už takých klientov, ktorých hroby, ako sa hovorí,
poznám naspamäť, a sama sa potrápim, že čo im tento rok vymyslím.
Doslova potrebujem prekonať samu seba.“
Dušičkové obdobie je poznačené aj tým, že sa nachádzame v čiernom okrese.
Množstvo ľudí si preto svoju dušičkovú výzdobu nakúpilo už skôr, ale poniektorí
ľudia sa obávajú, či sa vôbec na hroby dostanú. „Snažím sa ich usmerniť
a zdôrazňujem, že tento rok istotne nebudú
zatvorené cintoríny tak
ako boli vlani. Ide tu
však o to, aby sme sa
navzájom rešpektovali.
Je to na nás, ľuďoch,“
dodala Ľubomíra Oleárová, ktorá je kvetinárkou
už pätnásť rokov. Svojimi
rukami už stvorila nejeden veniec či ikebanu.
Podľa jej slov veľmi
vhodnou kombináciou je
kombinácia kvetín, ale
aj toho, čo príroda dá.
Napríklad kôry či šišiek.
Jednoducho prírodných
materiálov. „Tento rok
letí napríklad rovnaká
malá ikebana do vázy
a ikebana rovnakej farby na samotný hrob.
Celé je to potom také
doladené.

Ľubomíra Oleárová z Kvetinárstva Orchidea, ktorá hovorí, že sa čoraz
častejšie stretáva so zákazníkmi prichádzajúcimi s fotografiou hrobu.
Podľa tohto im potom poradí s výzdobou...
Čo sa týka detských hrobov, tu sú roky žiadané malé ikebany v kombinácii jemných farieb ako biela, ružová či svetlomodrá. Tie vlastne
vystihujú to dieťa. To dieťa je stále dieťa. Preto pri výzdobe nechýba
ani malý anjelik,“ dodala Ľubomíra Oleárová.
Na hroby už tradične patria aj živé chryzantémy rôznych farieb. „Ľudia s
ich nákupom však čakajú na poslednú chvíľu. Riadia sa totiž počasím
a keď hlásia mráz, tak aj nákup chryzantém je slabší.“
V tomto dušičkovom období majú, ako sa vraví, rušno aj vo svidníckom kvetinárstve Ateliér - Kvety.
Tamojšie kvetinárky tu
v týchto dňoch nájdete
s lepiacou pištoľou a
kvetinami v ruke dotvárajúce celkový dizajn
vencov a ikeban. „V
tomto období dušičiek ponúkame rôzne
druhy aranžmánov,
či už sú to umelé,
ale aj zo živej čačiny
ikebanky alebo čačinové venčeky. Samozrejmosťou sú aj
črepníkové chryzantémy v rôznych farbách a veľkostiach,“
povedali kvetinárky
Alexandra Hutňanová
a Martina Krempaská
Kliková.
(ks)
Kvetinárky Alexandra Hutňanová a Martina Krempaská Kliková
vyrábajú v týchto dňoch rôzne dušičkové aranžmány
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Pri Turistickom centre mesta Svidník opäť prekladajú elektrický kábel
Rozkopaný priestor pri Turistickom informačnom centre mesta
Svidník vzbudil otázniky. O mestskom infocentre sa pritom v
minulosti, tej dávnejšej i nie tak dávnej diskutovalo viac než
dosť.
Naposledy aj na septembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. Poslanec Ján Vook na jednej strane takisto privítal zriadenie mestského
infocentra, no na druhej strane ho navrhoval umiestniť do Domu kultúry.
Aj na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa pritom Ján
Vook zaujímal o to, či kontajnerová stavba Turistického informačného centra
už bola skolaudovaná. Pýtal sa na to dvakrát, no odpoveď nedostal.
Dozvedel sa akurát to, čo už verejnosť vie. Hlavným dodávateľom stavby
bola spoločnosť Rikostav, ktorej mesto za kontajnerovú či modulovú stavbu
zaplatilo 30 615 eur.
Primátorka Marcela Ivančová navyše na ostatnom zasadnutí svidníckeho
mestského parlamentu po otázkach poslanca Jána Vooka uviedla, že zemné
práce stáli 1 400 eur, pričom ich zrealizoval Sociálny podnik mesta Svidník
a chodník zo zámkovej dlažby za 600 eur urobila spoločnosť JUMI STAV.
Ďalšie financie si, samozrejme, vyžiadalo zariadenie a vybavenie infocentra
a zakúpenie prezentačných a informačných materiálov a predmetov.
Zdalo sa, že Turistické informačné centrum mesta Svidník, ktoré je po dlhých
rokoch prvým takýmto zariadením priamo vo vlastníctve mesta, je v poriadku a
žiadne dodatočné práce či platby nehrozia. Nie je to však celkom tak, pretože

Uzamykateľné kontajnerové
stojiská Svidník stále nemá

Vráťme sa teda rok dozadu, keď riaditeľ Technických služieb mesta Svidníku
Lukáš Dubec poslancov informoval, že v meste potrebujeme okolo 70 kontajnerových stojísk a celkové náklady predbežne pri vtedajších cenách odhadol
niekde okolo pol milióna korún. Po vybudovaní kontajnerových stojísk viackrát
volali napríklad aj poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Katarína
Siváková a pred rokom na zasadnutí mestského parlamentu kládli riaditeľovi
Lukášovi Dubcovi k tejto téme aj ďalší poslanci.
Dozvedeli sa okrem iného aj to, že v roku 2021 mesto v spolupráci s Technickými službami vybuduje prvé, tzv. vzorové kontajnerové stojiská. Je tu
koniec októbra a žiadne uzamykateľné kontajnerové stojiská v meste nemáme.
„Kontajnerové stojiská sú v príprave. Samotné podložie bude realizovať
Sociálny podnik mesta Svidník. Zhotoviteľa konštrukcií stojísk súťažíme.
Po ukončení súťaže budeme realizovať prvé dve kontajnerové stojiská vo
Svidníku,“ informovala nás PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, no
v ktorých lokalitách a kedy presne budú prvé dve uzamykateľné kontajnerové
stojiská vybudované, zatiaľ nevieme.
(ps, foto: ilustračný záber)

inzercia

Vlani v októbri, teda pred rokom začali uzamykateľné kontajnerové stojiská na odpad vo Svidníku naberať reálne kontúry.
Bolo to vo chvíli, keď svidnícky mestský parlament prerokoval
informatívnu správu o odpadovom hospodárstve. Dodnes však
vo Svidníku nie je ani len jedno kontajnerové stojisko.

ako sme už spomínali, minulý týždeň priestor pri spomínanej kontajnerovej
stavbe opäť rozkopali. „Pri Turistickom informačnom centre sa realizuje
prekládka káblového vedenia v správe VSD, a.s. Vykonávané sú výkopové práce a špecializované elektroenergetické práce. Financovanie je
hradené z rozpočtu mesta Svidník,“ konštatovala PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová.
Zjednodušene povedané, ide o prekládku elektrického káblového vedenia,
ktoré, zrejme, pôvodne nebolo uložené správne.
Podľa slov poslanca Jána Vooka to len potvrdzuje, že celý proces osadenia
kontajnerovej stavby nebol úplne v poriadku a vyhlásil, že zrejme aj aktuálne
práce potvrdzujú, že stavba skutočne ešte nebola skolaudovaná.
Podľa dostupných informácií Turistické informačné centrum Svidník aktuálne
funguje v režime skúšobnej prevádzky.
(ps)
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Podarí sa postaviť halu zimného štadióna do konca júla budúceho roka?
Práce sa rozbiehajú, zima bude bez klziska
V závere júla budúceho roka má byť hala zimného štadióna
vo Svidníku hotová. Vyplýva to zo zmluvy o dielo, ktorú mesto
Svidník zverejnilo na svojej webovej stránke a podľa ktorej má
byť dielo ukončené a odovzdané do deviatich mesiacov od prevzatia staveniska, k čomu malo podľa našich informácií dôjsť v
pondelok 25. októbra.
KLZISKO MA ZASTREŠIŤ
FIRMA PEM-HALY, s.r.o. Z BRATISLAVY
Zmluva, ako sme uviedli, je už podpísaná. Víťazom verejného obstarávania
sa stala a halu zimného štadióna má postaviť, resp. klzisko zastrešiť, firma
PEM - Haly, s.r.o. Bratislava. Zmluvná cena je vysúťažená vo výške 1 341
172,70 eur s DPH. Na ďalších miestach poradia firiem, ktoré sa prihlásili do
verejného obstarávaniam, sa umiestnili firmy v takomto poradí: 2. Adifex,
a.s., Bratislava, 3. CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o., Ivanka pri Dunaji,
4. Chemkostav, a.s., Michalovce.
Vyhrala teda už spomínaná firma PEM - Haly, s.r.o., Bratislava. Zmluva, ktorú
za mesto Svidník podpísala primátorka mesta Marcela Ivančová, stanovuje,
že spomínaná firma zhotoví dielo „HALA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V MESTE
SVIDNÍK,“ a to v kvalite podľa príslušných platných technických noriem,
schválených technologických postupov, právnych, prevádzkových, požiarnych
a bezpečnostných predpisov.
Vykonaním diela sa rozumie úplné, riadne a včasné vykonanie všetkých prác
bez vád, vrátane dodávok potrebných materiálov a zariadení nevyhnutných
pre riadne dokončenie diela, tak aby dielo bolo funkčné a prevádzkyschopné
a vykonanie všetkých súvisiacich činností, a to aj v prípade ak nie sú osobitne
dohodnuté, avšak prináležia ku komplexnému vykonaniu diela.
***
VYSÚŤAŽENÁ CENA 1 341 172,70 eur s DPH
Zhotoviteľ podľa podpísanej zmluvy splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho
riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v mieste vykonávania
diela maximálne do 9 (deväť) mesiacov od prevzatia staveniska. V prípade
objektívnych okolností, ktoré nenastali z dôvodov na strane objednávateľa
alebo dodávateľa v najbližšom vhodnom termíne po dohode zmluvných strán.
Termín vykonania diela je konečný s výnimkou: a) zásahov vyššej moci; pod
vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných pre-

kážok; b) prerušenia prác z dôvodov na strane objednávateľa; c) prerušenia
prác z dôvodu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, pri ktorých
nie je možné dodržať predpísaný technologický postup vykonávania diela.
Spomenuli sme už vysúťaženú cenu 1 341 172,70 eur s DPH.
Podľa zmluvy zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, dodávky a služby v ním
ponúknutej výške ceny a bez ohľadu na vlastné vynaložené náklady.
Zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá cena bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa výkazu a výmeru. Zmluvné strany
považujú výkaz a výmer uvedený v cenovej ponuke zhotoviteľa za úplný a
záväzný. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a
v ponúknutej pevnej cene ich zohľadnil. Zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej
zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela v dohodnutej cene.
Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchýlne od tejto zmluvy alebo bez príkazu
objednávateľa (naviac práce), nebudú objednávateľom uhradené.
Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodané dielo. Ak sa zmluvné
strany dohodnú na obmedzení alebo rozšírení rozsahu diela, je objednávateľ
povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú alebo zvýšenú.
Rozšírenie rozsahu diela možno vykonať na základe písomného dodatku k
zmluve o dielo v súlade s platnou právnou úpravou obsiahnutou v zákone o
verejnom obstarávaní.
***
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV FIRMY
Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na dielo záruku za akosť. Záručná doba
na dielo je v trvaní 60 (šesťdesiat) mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela alebo poškodenia diela živelnou pohromou.
Súčasťou zmluvy o diele je okrem iného aj zoznam subdodávateľov firmy
PEM - Haly, s.r.o., Bratislava. Sú nimi TKV, s.r.o., ktorá zabezpečí montáž
vzduchotechnických zariadení a NORDIC LIGHT, s.r.o., ktorá zabezpečí
elektromontáže.
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová pre naše noviny potvrdila, že
verejné obstarávanie na zhotoviteľa zastrešenia ľadovej plochy bolo ukončené
a súťaž vyhrala spoločnosť PEM - HALY s.r.o. s najlepšou ponukou 1 341
172 eur. „Výbornou správou je, že až 700-tisíc eur budeme môcť zaplatiť
z externých zdrojov, a to 150-tisíc eur z PSK, 250-tisíc eur zo SZĽH a
300-tisíc eur máme z výjazdového rokovania Vlády SR,“ zdôraznila Kristína
Tchirová. Mestu tak na zastrešenie ľadovej plochy chýba 641 172 eur, a tieto
financie mesto pravdepodobne získa z úveru.
(ps)

Mantinely a striedačky odmontovali pracovníci Technických služieb
mesta Svidník. Rovnako odstránili aj staré stĺpy osvetlenia klziska
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Vládna splnomocnenkyňa pre rómske komunity aj na Festivalovej ulici
Do Svidníka zavítala splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity
Andrea Bučková. Na svidníckom Mestskom úrade sa stretla s primátorkou
Marcelou Ivančovou.
Ako nás informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, primátorka predstavila zámer svidníckeho Komunitného centra, jeho konkrétne
využitie a ukázala celému pracovnému tímu splnomocnenkyne aj jeho umiestnenie v teréne. Mesto Svidník na rokovaní s vládnou splnomocnenkyňou
okrem primátorky zastupovali aj zástupca primátorky Michal Goriščák a vedúca
odboru sociálnych vecí Marta Jacková. Splnomocnenkyni predstavili prácu
Sociálneho podniku a zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných. „Predstavilo
sa bývanie na Ulici Nábrežnej i komunitné bývanie na Ulici Festivalovej. Prácu
priamo s rómskou minoritou prezentovali terénni sociálni pracovníci na Festivalovej ulici,“ informovala Kristína Tchirova a dodala, že splnomocnenkyňa sa
zaujímala aj o zvládnutie pandemickej situácie, dochádzku žiakov do škôl i o
prácu s komunitou vo voľnom čase.
(pn)

Pri prepočte na 100-tisíc obyvateľov je okres Svidník najhorší na Slovensku
Epidemiologická situácia v okrese Svidník sa neustále
zhoršuje. Už druhý týždeň je okres Svidník v čiernej fáze a
ani prognózy nevyzerajú dobre.
Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo
Svidníku Helena Hrebeňaková nás
v nedeľu 24. októbra informovala, že
evidujú viac pozitívne testovaných
osôb ako za minulý týždeň.
„Za celý minulý týždeň sme v
okrese Svidník mali 228 pozitívnych
osôb, tento týždeň ich máme už 394.
Tento údaj zahŕňa výsledky testov
do nedeľňajšieho rána, vrátane

výsledkov testovania v sobotu,“
podotkla Helena Hrebeňaková s
tým, že v okrese Stropkov evidujú
118 pozitívne testovaných osôb, za
celý minulý týždeň bolo v Stropkove
110 pozitívne testovaných.
V okrese Svidník je aktuálne zatvorených 13 tried na základných
a 3 triedy na stredných školách. V
okrese Stropkov je 7 zatvorených
tried na ZŠ, z toho v 3 triedach sa

karanténa v nedeľu 24. októbra
skončila.
„Veľmi prosíme ľudí, aby sa
správali zodpovedne, nielen preto,
že je to správne, ale hlavne preto,
aby sme chránili seba a svojim
blízkych. Prekryť si horné dýchacie
cesty v interiéri a keďže sme čierne
okresy aj v exteriéri je minimum čo
môžeme pre seba a svoje okolie
urobiť. Ak sa ešte v tomto období
zriekneme osláv, bude to super. Iba
zodpovedným správaním sa nám
spoločne podarí zlepšiť epidemiologickú situácia v regióne. Aktuálne

sme najhorší na Slovensku,“ smutne
uzavrela regionálna hygienička Helena Hrebeňaková.
Mimochodom, podľa dostupných
informácií je aktuálne veľmi veľa
pozitívne testovaných na ochorenie
Covid-19 v obciach Krajná Bystrá,
Krajná Poľana, Hunkovce, Roztoky,
Nižný Komárnik či Ladomirová, a
práve v týchto obciach realizoval
Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva spolu so svojou príspevkovou organizáciou Zdravé regióny
hromadné testovania, ktoré predpoklady potvrdili.
(ps)

Valné zhromaždenie Sociálneho podniku mesta Svidník
Ani na druhý pokus sa Val- sa ani na druhý pokus neuskutočnilo
né zhromaždenie Sociálneho
podniku mesta Svidník, s.r.o.,
teda spoločnosti so 100 %-nou
účasťou mesta Svidník nekonalo. Nezišiel sa dostatočný
počet poslancov.
Vedenie mesta Svidník má za to,
že Valné zhromaždenie Sociálneho
podniku mesta Svidník, s.r.o., tvorí
všetkých pätnásť poslancov Mestského zastupiteľstva. Prvýkrát ich
primátorka mesta Svidník Marcela
Ivančová, ako štatutárna zástupkyňa
a konateľka Sociálneho podniku mesta Svidník na valné zhromaždenie
zvolala začiatkom júla. Prišli traja,
možno štyria, medzi nimi poslanci
Vladimír Olejár, Matúš Majda a Katarína Siváková. Poslankyňa Katarína
Siváková prišla aj na druhé zvolané
valné zhromaždenie v uplynulú stredu
20. októbra a rovnako prišli aj poslanci Pavel Olejár, Ján Vook, Michal
Iľkanin, Martin Ždiňak, Ján Hirčko a
viceprimátor Michal Goriščák, ktorý je
zároveň poverený riadením Sociálneho podniku mesta Svidník, s.r.o.
Primátorka Marcela Ivančová skonštatovala, že Valné zhromaždenie nie
je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo

len sedem z pätnástich mestských
poslancov.
Vedeniu Svidníka sme preto adresovali tieto otázky: Ako hodnotí alebo
vníma primátorka, resp. vedenie
mesta druhé neuskutočnené valné
zhromaždenie Sociálneho podniku
mesta Svidník, s.r.o.? Nie je potrebné
alebo nevyhnutné riadne konanie
valného zhromaždenia? Nemajú
body, ktoré boli v programe valného
zhromaždenia, prerokovať poslanci
priamo v Mestskom zastupiteľstve?

Ako chce mesto riešiť túto situáciu,
že sa dvakrát valné zhromaždenie
nezišlo?
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová nám k týmto otázkam
napísala:
„Zvolanie valného zhromaždenia
je povinnosťou konateľa Sociálneho
podniku mesta Svidník, v našom
prípade primátorky mesta Svidník.
Povinnosť zvolať valné zhromaždenie
raz ročne si primátorka mesta Svidník
splnila a z dôvodu neuskutočneného

stretnutia zvolanie zopakuje. O zasadnutí valného zhromaždenia bol každý
člen informovaný osobne doručenou
pozvánkou 15 dní vopred. Druhýkrát
neuskutočnené valné zhromaždenie
nás mrzí, ale rozumieme, ak niektorí
poslanci nemohli prísť, preto bude
jeho zvolanie opätovné. Situáciu
je možné riešiť zavedením korešpondenčného hlasovania, prípadne
hlasovania s využitím elektronických
prostriedkov,“ odpovedala na naše
otázky Kristína Tchirová.
(ps)
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Majster sveta v silovom trojboji
zo Spojenej školy vo Svidníku!
Ľuboš Dvorový, žiak 3. ročníka Spojenej školy, Obchodnej akadémie vo
Svidníku, sa venuje posilňovaniu len
štvrtý rok.
Ale tento šport ho natoľko zaujal, že neváhal ani v tejto „coronovej“ dobe kvôli
súťaži vycestovať do zahraničia, aby si
zmeral sily s nadšencami na Majstrovstvách sveta v silovom trojboji. Súťažil v
tlaku na lavičke v kategórii dorastenci do
90 kg a 23. septembra v maďarskom
Miškolci, kde sa
majstrovstvá konali, sa stal vo svojej
kategórii majstrom
sveta. Sme naňho
hrdí a želáme mu
ešte veľa športových úspechov!
Zdenka Kožlejová, Spojená škola
vo Svidníku

Pribudne možnosť odkladu platby poistného za október 2021
i zmeny lehôt splatnosti odloženého poistného
Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
budú mať v čase pandémie novú možnosť odložiť si splatnosť
poistného na sociálne poistenie za mesiac október 2021 do 30.
júna 2024.
Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré kabinet schválil 20. októbra 2021 a
ktoré posúva aj ďalšie lehoty splatnosti odloženého poistného za pandemické mesiace roku 2020 a 2021. Nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňom
zverejnenia v Zbierke zákonov.
Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac október 2021 do
30. júna 2024 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania
a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 %
a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za október 2021 sa
za zamestnancov nemení.
Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravuje formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti
poistného za mesiac október 2021. Pokles obratu, resp. príjmu z podnikania
tak odvádzateľ poistného oznámi Sociálnej poisťovni prostredníctvom tohto
pripravovaného elektronického formuláru. Zaslanie elektronickej verzie for-

Polícia upozorňuje na nástrahy
spojené s návštevou cintorínov
Blížia sa sviatky, kedy si spomíname na svojich blízkych, ktorí
už nie sú medzi nami. Sviatok všetkých svätých a Pamiatka
zosnulých sa spája najmä s návštevou cintorínov a s tým súvisiaci zvýšený počet účastníkov cestnej premávky. Zároveň je
to obdobie, kedy sa rýchlo stmieva a viditeľnosť je podstatne
znížená.
V rámci preventívnej činnosti Policajného zboru Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku upozorňuje: - pri návšteve cintorína nenechávajte
svoje osobné veci bez dozoru a nedajte šancu zlodejom využiť vašu krátko-

muláru zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti
poistného. Ak nemá odvádzateľ poistného prístup k internetu, môže Sociálnej poisťovni doručiť aj listinnú podobu formuláru. O ich zverejnení budeme
verejnosť včas informovať.
Podľa nariadenia vlády, ktoré vláda schválila dňa 20. októbra 2021, sa opäť
predlžuje lehota splatnosti odloženého poistného za mesiace máj, jún, júl,
december 2020 a mesiace január, február, marec, apríl a máj 2021.
Nová lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa
a za SZČO je za mesiac máj 2020 do 31. marca 2022, jún 2020 do 30. júna
2022, júl 2020 do 30. septembra 2022, december 2020 do 31. decembra
2022, január 2021 do 31. marca 2023, február 2021 do 30. júna 2023, marec
2021 do 30. septembra 2023, apríl 2021 do 31. decembra 2023 a máj 2021
do 31. marca 2024.
Odvádzatelia, ktorí predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, preukazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného za
mesiace máj, jún, júl, december 2020 a mesiace január, február, marec, apríl a
máj 2021 už nemusia predkladať Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k
predĺženiu splatnosti za tieto mesiace, ani žiadne iné dokumenty. K predĺženiu
splatnosti na základe nariadenia vlády dôjde automaticky.
(socpoist)

dobú nepozornosť,
- používajte reflexné prvky - neosvetlený cyklista či
chodec bez reflexných prvkov sa vystavuje veľkému
riziku, použitie svetlého oblečenia a reflexných prvkov
výrazne zvyšuje vašu bezpečnosť,
- vyhýbajte sa neosvetleným miestam (predstavitelia
samospráv zvážte prispôsobenie verejného osvetlenia poveternostným podmienkam),- chodci pri presune na cintoríny používajte priechody pre chodcov
a chodníky, vodiči dbajte na zvýšenú opatrnosť, predvídavosť a ohľaduplnosť
nielen v premávke ale aj pri parkovaní a prispôsobte jazdu poveternostným
podmienkam,
- nezabudnite „Auto nie je výklad“ - vozidlo riadne uzamknite a nenechávajte
svoje osobné veci v aute na viditeľnom mieste.
- dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia vyplývajúce z Covid automatu.
Jaroslav Suvák, riaditeľ OR PZ vo Svidníku
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Obec Lúčka tragicky zasiahnutá pandémiou venovala lipu obetiam Covidu-19
Výnimočný strom pretvorili v Živé pietne miesto,
ktoré bude navždy pripomínať obete koronavírusu
Jedinečná lipa vyrastajúca z viacerých kmeňov, ktoré spoločne tvoria jednu nádhernú korunu, v obci rastie už desiatky
rokov. Odteraz je výnimočným symbolom venovaným obetiam
Covidu-19. Obec Lúčka v okrese Svidník sa vo štvrtok 21. októbra pripojila do projektu tvorby Živých pietnych miest, ktoré
po celom Slovensku v spolupráci so samosprávami realizuje
občianske združenie Skutočné obete.
Starosta obce Mikuláš Mašlej spoločne so zástupkyňami občianskeho
združenia osadili pamätnú tabuľu a
zosnulých si uctili minútou ticha.
„Tvorba Živých pietnych miest v podobe takýchto krásnych líp, aká rastie
v Lúčke, je vyjadrením úcty ľuďom,
ktorých koronavírus pripravil o život.
Zároveň nám, pozostalým, napomáha vyrovnať sa s touto obrovskou
stratou,“ povedala Lenka Straková z
OZ Skutočné obete, ktoré združuje a
podporuje pozostalých.
Covid-19 nešťastne zasiahol aj do
životov rodín v Lúčke okres Svidník.
„V decembri bude už dva roky tomu,
čo bol vírus prvýkrát objavený. Vtedy
sa nám to zdalo také vzdialené. No
keď sa v marci objavil prvý prípad na
Slovensku, spozorneli sme a začali
robiť všetky dostupné opatrenia na
ochranu našich obyvateľov.
Ženy dobrovoľne šili rúška, zabezpečovali sme dezinfekciu a distribuovali do domácnosti, predovšetkým pre
seniorov a ostatné najzraniteľnejšie
skupiny obyvateľstva. Aby sme aspoň
sčasti uľahčili občanom fungovanie
v bežnom i pracovnom živote zabezpečili sme v obci stále víkendové

testovanie obyvateľov priamo v obci i
propagačné materiály na ich ochranu.
Aj napriek tomu, že obec od začiatku
pandémie brala situáciu veľmi vážne,
nič nepodceňovala, Covid-19 zasiahol mnohé rodiny v obci a bohužiaľ
dve tragicky...! Covid-19 pripravil dve
rodiny o manželky, mamy, starkú,
sestry..! Odišli mladé ženy po ktorých
ostali prázdne miesta predovšetkým v
srdciach najbližších, ale aj v srdciach
známych, susedov, spoluobčanov.
Myšlienka a cieľ OZ Skutočné obete
nás tak oslovila, že sme neváhali ani
chvíľu ich kontaktovať. A keďže dôvod
na vytvorenie pietneho miesta u nás
v obci bol opodstatnený a COVID-19
zasiahol do dvoch rodín s tragickým
koncom, chceme byť k rodinám solidárny a takto im zmierniť bolesť, uviedol starosta obce Mikuláš Mašlej.
Na pietnom akte sa zúčastnila zástupkyňa z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva (RÚVZ) vo Svidníku,
regionálna hygienička Helena Hrebeňaková.
Koronavírus zasiahol do života
všetkým ľuďom, niekomu viac, niekomu menej. Významnú úlohu v
boji s pandémiou COVID-19 zohrali

Starosta obce Mikuláš Mašlej spoločne so zástupkyňami občianskeho
združenia osadili pamätnú tabuľu a zosnulých si uctili minútou ticha
aj Regionálne úrady verejného zdravotníctva. „Vykonávali sme epidemiologické šetrenie v ohniskách nákazy.
Bolo a stále je veľmi dôležite zachytiť
a izolovať pozitívne testované osoby
a ich kontakty včas. Aby sme to zvládli, pracovali sme dlho do večerných
hodín a aj počas víkendov.
Najhorším obdobím pre nás bol
koniec decembra a začiatok januára.
Bolo vianočné obdobie a mali sme
veľa chorých a bohužiaľ aj mŕtvych. Je
veľmi smutné, ale opäť máme vysokú
7 dňovú incidenciu a čo je horšie, opäť
nám zomierajú ľudia. Na rozdiel od
druhej vlny sa teraz tomu dalo predísť. Najúčinnejším prostriedkom pre

boj s vírusom COVID-19 je očkovanie.
Bohužiaľ percento zaočkovanosti
máme veľmi nízke. Okres Svidník
patrí medzi okresy s najnižšou zaočkovanosťou v rámci Slovenska. Táto
lipa, tento živý pamätník budú ďalším
generáciám pripomínať toto smutné a
mimoriadne tragické obdobie pandémie koronavírusu. Vyjadrujeme úctu
a solidaritu s obeťami Covidu a ich
pozostalými. Držme si palce, aby sa
to čím skôr skončilo.“
OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna,
kedy začali oslovovať mestá, obce,
župy i ďalšie subjekty na spoluprácu.
Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v
Žiline, Púchove, pokračovali v Košiciach, Kamenici nad Cirochou, ďalej
budú v Michalovciach, Nových Zámkoch, Senci, Čadci, Zvolene, Lučenci,
Poltári, Prešove, Trenčíne a v ďalších
mestách a obciach. Záujemcovia sa
môžu naďalej nahlasovať cez www.
skutocneobete.sk. Projekt bude pokračovať aj v budúcom roku.
Členovia združenia Skutočné obete
vybrali na výsadbu lipu, pretože patrí
k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach.
Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva
sa stoviek rokov. Lipa má navyše
liečivé vlastnosti a používa sa práve
pri ochorení dýchacích ciest. Keďže
COVID-19 zasiahol celé Slovensko,
cieľom projektu je, aby mali obyvatelia, v čo najväčšom počte miest
a obcí, dôstojné symbolické pietne
miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť
a vzdať úctu obetiam či zorganizovať
spomienkový obrad.
Lenka Straková, Lucia Ďurajková,
OZ Skutočné obete
(foto: Ladislav Lukáč)
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Zmodernizovaný mestský rozhlas ponúka aj novinky
Vynovený mestský rozhlas má pomôcť lepšej informovanosti občanov. Takýto
bol cieľ jeho pomerne rozsiahlej opravy či modernizácie, ktorú špecializovaná
firma MK hlas zo Sabinova zrealizovala v uplynulých dňoch.
Mestský rozhlas slúži podľa PR manažérky
mesta Svidník Kristíny Tchirovej Svidníčanom
už desaťročia a jeho opotrebovanie bolo čoraz
častejšie citeľné. Na mnohých miestach už bol
rozhlas nefunkčný alebo nespoľahlivo vysielal.
Modernizácie priniesla vylepšenia.
„K pôvodnému počtu 147 ampliónov sa
pridali ďalšie kusy na pešej zóne. V súčasnosti máme štyri okruhy, ktoré vedia hlásiť
mestský rozhlas v každej zóne samostatne.
Okruh pešia zóna má 12 reproduktorov, ďalšie okruhy sú Svidník stred, „Nižný Svidník“
a „Vyšný Svidník.“
Medzi odobratými nefunkčnými ampliónmi,
ktoré firma demontovala, boli aj kúsky z roku
1974.
Nový rozhlasový systém prinesie modernejšie

a najmä stabilné rozhlasové hlásenie v celom
meste. Najväčšou novinkou je samostatné
rozhlasové hlásenie v jednotlivých zónach
a tiež možnosť stiahnutia si aplikácie
ROZaNA, ktorú už od dnes môžete mať
vo svojom mobile a mať správy z rozhlasu kedykoľvek k dispozícii,“ poradila
Svidníčanom PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová.
Výmenu rozhlasovej techniky spolu s modernizáciou rozhlasovne priamo v Dome kultúry
a poskytnutie aplikácie rozhlasu v mobile,
ako sme už uviedli, realizovala firma MK hlas
s.r.o. Sabinov a celá modernizácia vyšla podľa
zmluvy zverejnenej na mestskej webovej
stránke na 16 550 eur.
(ps)

Petíciu za svidnícku nemocnicu zatiaľ neodovzdali Sninčania i Vranovčania tak už urobili
Takmer 18 000 podpisov. Toľko ich je pod petíciou za zachovanie svidníckej nemocnice, ktorú podpisovali nielen ľudia zo
svidníckeho, stropkovského či medzilaboreckého okresu. O tom
sme už na našich stránkach informovali. Zaujímalo nás však,
kedy a komu bude petícia odovzdaná.
„Takmer 18 000 petičný podpisov máme
pripravených na osobné odovzdanie na
Ministerstve zdravotníctva SR v hlavnom
meste,“ informovala nás PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová s tým, že predsedníčkou petičného výboru za svidnícku nemocnicu
bola primátorka Svidníka Marcela Ivančová,
ktorá k odovzdaniu petície chce prizvať celý
petičný výbor ako symbol spojenia sa za zachovanie svidníckej nemocnice ako regionálnej.
„Samotný termín odovzdania sa bude odvíjať od prejedania návrhu Optimalizácie siete
nemocníc vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo,“ doplnila Kristína Tchirová.
Výbor Národnej rady SR pre zdravotníctvo rokoval napríklad minulý týždeň,
no v jeho programe téma optimalizácie siete nemocníc nebola. V pléne Národnej rady SR o zdravotníckej reforme hovoril akurát minister zdravotníctva
SR Vladimír Lengvarský a hlasovať posunutí jeho návrhu reformy do ďalšieho
čítania budú poslanci parlamentu tento týždeň.
Pripomeňme, že vyhlásenie petície za svidnícku nemocnicu bol jedným z
viacerých krokov, ktoré plynule na seba nadväzovali v boji za ponechanie
regionálneho statusu pre nemocnicu vo Svidníku.
Spomeňme prijatie uznesenia v mestskom poslaneckom zbore, rokovania s
predsedníčkou a členmi Výboru NR SR pre zdravotníctvo, apel na predsedu
najsilnejšej koaličnej strany Igora Matoviča, odovzdanie 20 argumentov za
svidnícku nemocnicu premiérovi SR Eduardovi Hegerovi počas jeho návštevy
v odevnej spoločnosti Pavanna vo Svidníku a podľa PR manažérky mesta
Svidník Kristíny Tchirovej aj neustála snaha o stretnutie s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. Spusteniu petičnej akcie predchádzalo aj
verejné vyhlásenie starostov a primátorov troch okresov - Svidník, Stropkov
a Medzilaborce.
Naposledy bol Svidníku v šiesty októbrový deň predseda Národnej rady SR
Boris Kollár, ktorý sa na pôde svidníckej nemocnice stretol s jej riaditeľom
Slavkom Rodákom a námestníkmi Danou Kopčovou, Marekom Pytliakom, s
primátorkou Svidníka Marcelou Ivančovou, ale aj so zamestnancami nemoc-

nice. Boris Kollár podporil snahy nielen Svidníka, ale aj ďalších okresných
nemocníc, ktoré by podľa návrhu ministerstva mali byť po novom len tzv.
komunitnými nemocnicami.
Snahou viacerých regiónov je, aby ich nemocnice aj naďalej ostali ako regionálne so zachovaním akútnych lôžok. Ministerstvo zdravotníctva viackrát
vyhlásilo, že žiadne nemocnice sa rušiť nebudú
a že celú optimalizáciu siete nemocníc chcú
vysvetľovať aj priamo v regiónoch. „Minister
zdravotníctva Vladimír Lengvarský Svidník
navštívi. O presnom termíne budeme vopred
informovať,“ viackrát potvrdila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Dodajme ešte, že petícia za ponechanie svidníckej nemocnice ako nemocnice regionálneho
typu má teda 17 965 podpisov občanov, ktorí
nesúhlasia s pripravovaným návrhom Optimalizácie siete nemocníc.
Odovzdaná však zatiaľ nebola. Mimochodom,
rovnaké petície spisovali napríklad aj ľudia z
okresu Snina a rovnako aj ľudia z okresu Vranov nad Topľou. Tak ako Sninčania, rovnako aj Vranovčania už tie svoje petície odovzdali.
(ps)

Predvianočné predajné trhy nebudú
Je to definitívne. Ani tohto roku na Predvianočných predajných trhoch nakupovať nebudeme. Rovnako si neužijeme ani sprievodný kultúrny program
a nebudeme mať ani šancu uspieť v tradičnej tombole.
Mal to byť jubilejný 30. ročník Predvianočných predajných trhov, no oslavu
dlhoročnej tradície musia organizátori odložiť. Urobili tak už vlani a rovnako
tak rozhodli aj teraz. V rozhovore pre naše noviny to potvrdila PR manažérka
mesta Svidník Kristína Tchirová. „Epidemiologická situácia nám aj tento rok
znemožňuje organizovať jubilejný 30. ročník Predvianočných predajných
trhov. Napriek tomu, že je nám to veľmi ľúto, uvedomujeme si vážnosť
situácie a aj takou formou chceme chrániť zdravie našich občanov,“
vyhlásil Kristína Tchirová.
Okres Svidník sa aktuálne nachádza v tzv. čiernej fáze Covid automatu a
platia tu tie najprísnejšie opatrenia, vrátane tých, ktoré sa týkajú hromadných
podujatí. Mesto podľa nastavených pravidiel rozhodlo o tom, že Predvianočné
predajné trhy sa neuskutočnia. Je tak predpoklad, že jubilejný 30. ročník obľúbeného podujatia sa vo Svidníku uskutoční najskôr o rok.
(ps)
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Kultúrne organizácie PSK sa uchádzajú o európske peniaze
Celkovo 23 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK chystajú modernizáciu a rekonštrukciu svojich priestorov
i zvýšenie bezpečnosti návštevníkov v súvislosti s pandémiou
koronavírusu. Na projektové zámery žiadajú organizácie financie
z ministerstva kultúry vo výške 2,65 milióna eur. Krajskí poslanci
schválili na svojom októbrovom zastupiteľstve 5%-né spolufinancovanie vo výške viac ako 175-tisíc eur.
Krajskí poslanci sa na pondelkovom (18.10.) zasadnutí Zastupiteľstva PSK
zaoberali projektovými zámermi kultúrnych organizácií na podporu ich udržateľnosti počas pandémie. Celkovo 23 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa totiž zapojilo do
výzvy ministerstva kultúry v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Celkovo
sa uchádzajú o 2,65 milióna eur.
Peniaze z európskych zdrojov chcú organizácie využiť na modernizáciu materiálno-technického a technologického vybavenia. Poslanci odklepli na tieto
zámery v rámci 5%-ného spolufinancovania viac ako 175-tisíc. Výška projektov
predstavuje minimálnu výšku 30-tisíc eur a maximálnu 200-tisíc eur.
Medzi najväčšie projekty patrí modernizácia reflektorov, osvetlenia i dezinfekcia vzduchu v divadelných sálach Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.
Hodnota projektu predstavuje 245-tisíc eur. Divadlo žiada na projekt 200-tisíc
eur, z toho PSK by malo prispieť sumou vo výške 45-tisíc eur.
Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove chce zrekonštruovať sociálne
zariadenia a priestory divadla, zároveň nakúpi materiálno-technické yvbavenie zamerané na prevenciu v boji s pandémiou. Celková hodnota projektu je
211-tisíc eur, požadovaný príspevok z ministerstva kultúry je maximálna výška
200-tisíc eur. Kraj sa bude spolupodieľať sumou 11-tisíc eur.
V rovnakej výške, teda 211-tisíc eur, je aj plánovaný projekt Hornozemplínskej
knižnice vo Vranove nad Topľou, ktorá chystá modernizáciu interiérového vybavenia, t.j. nové regály, pulty, oddychové zóny. PSK rovnako v rámci 5%-ného

spolufinancovania prispeje sumou 11-tisíc eur z požadovaného nenávratného
finančného príspevku 200-tisíc eur.
Revitalizácia priestorov a modernizácia vybavenia čaká aj Hornošarišské
osvetové stredisko v Bardejove. Organizácia počíta so zabudovaným svetelných a výstavných systémov vo výstavnej miestnosti, taktiež s vybudovaním
toaliet a umyvárne pre návštevníkov v dielni ľudových remesiel. Okrem iného
je v pláne aj výmena zastaralého vybavenia. A to v hodnote 200-tisíc eur, z
čoho požadovaná výška príspevku je 190-tisíc eur a 10-tisíc eur zafinancuje
samospráva.
Medzi najväčšie projektové zámery patrí aj takmer 200-tisícový projekt
Vihorlatskej knižnice v Humennom, ktorá počíta so zlepšením hygienických
podmienok, novými elektrickými rozvodmi a výmenou podlahovej krytiny. Kraj
sa má podieľať na spolufinancovaní sumou 10-tisíc eur z takmer 190-tisícovej
žiadanej výšky.
Múzeum moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach zakúpi novú 3D
techniku s profesionálnym ozvučením, OLED 4K displeje, vrátane edukačných
dotykových panelov a vytvorí interaktívnu multimediálnu miestnosť. Projekt
obsahuje aj návrh a riešenie autorského digitálneho edukačného obsahu,
ktorý je plne kompatibilný s dielom A. Warhola a má parametre súčasných
zážitkových a vzdelávacích muzeálnych či umeleckých expozícií. Hodnota
projektového zámeru je takmer 187-tisíc eur. Múzeum žiada o príspevok vo
výške viac ako 177-tisíc eur a PSK sa bude spolupodieľať na projekte sumou
viac ako 9300 eur.
Medzi žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú aj ďalšie organizácie:
Krajské múzeum v Prešove, Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni,
Múzeum v Kežmarku, Vihorlatské múzeum v Humennom, Podtatranské múzeum v Poprade, Tatranská galéria v Poprade, Šarišská galéria v Prešove,
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Podtatranská knižnica v
Poprade, Okresná knižnica D. Gutgesela v Bardejove, Ľubovnianska knižnica
v Starej Ľubovni, Knižnica J. Henkela v Levoči, Podduklianska knižnica vo
Svidníku, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, Hornozemplínske
osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, Hvezdáreň a planetárium v Prešove a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom.
Lea Heilová, Oddelenie komunikácie a propagácie

Stratené skvosty lemkovskej architektúry

Medzi žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú Podduklianska
knižnica či Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a aj
Hornozemplínske osvetové stredisko

Pripomenuli si Svetový deň jablka
Ľudová múdrosť hovorí: Každý deň jablko, od lekára ďaleko...
21. október bol vyhlásený za svetový deň jablka. Aj v našej Materskej škole na Ulici 8. mája vo Svidníku v tento deň prebiehali
aktivity s touto témou.
Celý deň sa niesol v duchu jabĺčka. Deti sa podľa veku primerane oboznamovali s prospešnosťou jablka pre ľudské zdravie, s možnosťami jeho
spracovania a konzumácie. Deti jedli jabĺčka v surovom stave, na koláči a pili
vlastnoručne vyrobenú jablčnú šťavu. Sprievodnou akciou boli aj tvorivé dielne
na tému najkrajšie jabĺčko. Plní sily sa pustili do maľovania, vystrihovania a
odtláčania týchto guľatých malých zázrakov.
Pozreli si zaujímavú prezentáciu, naučili sa básničku, zaspievali pesničku a
zahrali divadielko. Na záver si spoločne zatancovali. Takýto bol deň v našej
super materskej škole.
Katarína Labunová

Bádatelia, lokálpatrioti, prosto nadšenci starej architektúry
sa môžu tešiť na novú publikáciu autorského tandemu
Mychajla Syrochmana a Jaroslava Džoganíka pod názvom
Stratené skvosty lemkovskej architektúry. Kniha tematicky
nadväzuje na predchádzajúce spoločné vydanie, avšak
prináša nové lokality, informácie, fotografie a schémy drevených chrámov na našom území.
Poďakovanie za jej vydanie patrí poslancom Prešovského samosprávneho kraja Petrovi Pilipovi, Jánovi Hirčkovi, Jánovi Vookovi a
taktiež Slávkovi Haníkovi, Tlačiareň svidnícka, s.r.o., za grafickú úpravu a
profesionálny prístup. Projekt podporený z rozpočtu PSK.
Miriam Božiková, predsedníčka RUI
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Prevencia v znamení ružovej aj vo svidníckej nemocnici
Zamestnanci Nemocnice Svet zdravia vo Svidníku aktívne podporujú prevenciu ako základný nástroj pri predchádzaní následkov chorôb, ktorých prognózu môžeme včasným rozpoznaním
zvrátiť v prospech pacienta.
Mesiac október je venovaný zvyšovaniu povedomia verejnosti o prevencii
rakoviny prsníka. Symbolom boja proti rakovine prsníka je ružová stužka, ktorá
v sebe nesie nádej, aby sme robili správne rozhodnutia pre svoje zdravie a
svoju budúcnosť.
TRI SEKUNDY trvá mamografické snímkovanie prsníka, ktoré by mala
absolvovať každá žena po 40. roku života a to pravidelne každé dva roky.
Je potrebné robiť včasné rozhodnutia a využiť dostupné preventívne vyšetrenia. Myšlienku prevencie podporili nielen zamestnanci svidníckej nemocnice,
ktorí prišli v piatok 15. októbra 2021 do práce oblečení v ružovom, ale aj
študenti Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku a
dobrovoľníci nemocnice dobrovoľníckeho centra „Krajší deň“.
(pn)

Oslávili Deň stromov Gymnazisti oslávili ErasmusDays
Deň stromov je medzinárodný sviatok, ktorý sa slávi po celom
svete už od polovice 19. storočia. Stredoeurópsky Deň stromov
je stanovený na 20. október.

V dňoch 14. až 16. októbra sa konala celosvetová oslava projektu ERASMUS +. Študenti nášho gymnázia si tento projekt pod
názvom Future in the past pripomenuli trochu netradične.

V tento deň by si mali ľudia pripomenúť, aké dôležité sú pre našu planétu
stromy - dávajú nám kyslík, odparujú vodu, poskytujú plody a drevo, sú domovom pre množstvo živočíchov a v horúčave nám poskytujú tieň.
V stredu 20. októbra sme aj v Materskej škole na Ul. 8. mája vo Svidníku oslávili tento sviatok. Pre deti bolo pripravené množstvo zaujímavých aktivít.
Poznávali rôzne druhy
ihličnatých a listnatých
stromov, určovali čím
sa odlišujú, porovnávali
tvar listov, pomenovali
plody. Recitovali básničky o stromoch, spievali, tancovali.
Svoju tvorivosť predviedli pri zhotovovaní
krásnych výtvarných
prác - kreslili, maľovali,
nalepovali ,obkresľovali
kôru stromov. Na školskom dvore si každá
trieda vybrala jeden strom a jeho kmeň šetrne poobliekala.
Tak vznikli zaujímavé výtvory, ktoré môžu obdivovať nielen rodičia, ale aj
náhodní okoloidúci. Na záver deti načerpali energiu objímaním stromov. Bol
to veľmi zaujímavý a poučný deň.
Chráňme si naše stromy, pretože ak nebudú stromy, nebude kyslík a nebudeme ani my. Stromy by dokázali žiť bez nás, ale my bez nich nie.
Tak všetko najlepšie, milé stromy!
Božena Remetová

Jeho témou je druhá svetová vojna, ktorá ničivo zasiahla Slovensko, ale
aj krajiny našich partnerov - Litvu, Nórsko a Poľsko. Mobilita C1 sa začala
práve u nás vo Svidníku a ďalej bude pokračovať v Poľsku, Litve a na záver
v Nórsku.
Keďže v týchto ťažkých časoch pandémie cestovanie je obmedzené, „náhradou“ sa stali virtuálne stretnutia, na ktorých sa hrali rôzne hry, spievali
vianočné piesne a vytvárali protirasisitické slogany. Taktiež sa vytvorila aj tzv.
virtuálna cesta, pri ktorej skupinka 10 žiakov každodenne zbierala kroky za
účelom prísť až do mesta Bergen.
Po vyše troch miliónoch krokov a 2700 prejdených kilometrov sa im to
nakoniec aj podarilo. Tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré sa budú realizovať
v rámci tohto projektu.
Zuzana Kačmárová, GDH vo Svidníku
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Medziokresná súťaž mužstiev
V uplynulú nedeľu sa hrali len tri stretnutia medziokresnej
futbalovej súťaže. Dôvodom, je zaradenie okresu Svidník medzi tzv. čierne okresy Covid automatu, kde je amatérsky šport
zakázaný.
Tri zápasy sa hralo v okrese
Stropkov, a to preto, že do nedele
24. októbra bol okres Stropkov v tzv.
bordovej fáze Covid automatu. Hrať
sa ešte mohol aj amatérsky futbal. No
1. Breznica
2. Sitníky
3. Rovné
4. Tisinec
5. Lúčka
6. Radoma
7. Mestisko
8. Kuková
9. Kalnište
10. V. Orlík
11. Stročín
12. Bukovce
13. Chotča
14. Miňovce

TABUĽKA
12 10 1 1
11 9 0 2
10 8 0 2
11 7 1 3
11 7 1 3
11 6 0 5
11 5 2 4
10 5 1 4
11 4 1 6
10 3 2 5
11 3 1 7
12 3 0 9
12 1 0 11
11 0 0 11

49:12
60:15
30:16
38:14
28:21
22:23
31:27
26:23
21:35
20:20
15:31
28:54
11:59
12:47

a tu sú výsledky:
Tisinec - Breznica 0:1 (0:1)
Gól: - Š. Pundžák.
ŽK: D. Kmiť, P. Medvec - R. Antol, J.
Gonos, Š. Pundžák, M. Macko.

31
27
24
22
22
18
17
16
13
11
10
9
3
0

Sitníky - Bukovce 7:0 (3:0)
Góly: M. Durkač 3, M. Motyka, Š.
Babjarčik, T. Kirňak.
ŽK: D. Danko - M. Timko, V. Varecha.
Chotča - Miňovce 2:0 (2:0)
Góly: S. Gombár 2.
ŽK: Š. Petro.
Medziokresná futbalová súťaž sa

týmito tromi stretnutiami v nedeľu
24. októbra nateraz skončila. Pravidlá Covid automatu pre amatérsky
šprot zakazuje konanie amatérskych
športových podujatí v okresoch, ktoré
sú zaradené do tzv. čiernej fázy. No a
od pondelka je v čiernej fáze aj okres
Stropkov, takže amatérsky futbal sa
nemôže hrať.
(pn)

2. liga
Po vyše ročnej prestávke sa minulý týždeň začal nový ročník šachových
súťaží osemčlenných družstiev. V 2. lige D štartuje aj Šachový klub Stropkov +
Svidník. Úvodné dvojkolo v Košiciach sa našim šachistom vydarilo, po dvoch
vysokých výhrach sú na 1. mieste.
Slávia UPJŠ D Košice - ŠK Stropkov+Svidník 0,5:7,5
Svoje partie vyhrali Patryk Mrozowski, Eduard Paňko, Marcel Presalovič,
Ján Veselovský, Adrián Angelovič, Eduard Paňko st. a Juraj Lažo, remizoval
Radoslav Paňko.
Slávia TU Košice C - ŠK Stropkov+Svidník 2,5:5,5
Zvíťazili Eduard Paňko, Adrián Angelovič, Eduard Paňko st. a Juraj Lažo,
remizovali Patryk Mrozowski, Marcel Presalovič a Ján Veselovský.
Podrobnosti sú na stránke www.stropkov-svidnik.chess.sk.
(jl)

Úradná správa č. 14 zo dňa 21. októbra 2021
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
VV OOFZ schválil termín Volebnej konferencie OOFZ dňa 26.11.2021 vo
Svidníku.
Volebná komisia OOFZ vyhlasuje podľa čl. 31/3 Stanov OOFZ Volebnú
konferenciu (voľby do orgánov OOFZ) ktorá sa uskutoční dňa 26.11.2021
(piatok) o 17:00 hod. v reštaurácii AB Svidník. Pozvánka bude klubom zaslaná
mailom prostredníctvom ISSF managera.
Navrhnúť kandidáta na volenú funkciu podľa čl. 16/1 Stanov OOFZ je
oprávnený člen OOFZ a riadny člen OOFZ (futbalový klub).
Návrhy kandidátov na volených členov orgánov OOFZ (s uvedením jeho
kontaktu) musia byť podané písomne na OOFZ najneskôr 5 dní pred dňom
konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby, t. j. do 21.11.2021 23:59:59
hod. (čl. 31/4 Stanov OOFZ) buď osobne na sekretariáte OOFZ, resp. mailovou
formou na adresu obfzsk@futbalsfz.sk s predmetom správy „Voľby 2021“.
Oprávnenie byť delegátom na Volebnej konferencii OOFZ (meno osoby, ktorá
bude klub na Volebnej konferencii zastupovať) oznámi klub prostredníctvom
svojho ISSF managera mailovou formou na adresu: obfzsk@futbalsfz.sk s
predmetom správy „Delegát 2021“ najneskôr 3 dní pred začiatkom konferencie
(do 23.11.2021 do 23:59:59 hod.).
Usmernenie: Organizačné pokyny pre amatérsky futbal https://sportnet.
sme.sk/futbalnet/z/vsfz/spravy/usmernenie-organizacne-pokyny-pre-amatersky-futbal/
Zasadnutie odborných komisii OOFZ sa uskutoční v utorok 26.10.2021 o
16.00 hod.
ŠTK OOFZ:
1. Schválila výsledky 11. kola 6. ligy dospelých, 7. kola 5. ligy dorastu a 7.
kola 4. ligy žiakov
2. Schválila termíny odložených stretnutí:
6. liga dospelých 10. kolo: Sitníky - Miňovce (14.11.2021 o 13.30 hod.)
5. liga dorastu 5. kolo: Bukovce - Breznica (23.04.2022 o 14.00 hod.)
6.kolo: Rovné - Bukovce a Sitníky - Miňovce (30.04.2022 o 14.00 hod.)
4. liga žiakov 5.kolo: Kuková - Giraltovce (21.04.2022 o 17.00 hod.)
6. kolo: V. Orlík - Mestisko (5.05 2022 o 10.00 hod.)
7. kolo: Koprivnica - Giraltovce (25.04.2022 o 17.00 hod.)
8. kolo: Giraltovce - Lúčka a Kuková - Kalnište (28.04.2022 o 17.00 hod.)
3. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.10.2021(utorok) o 16.30 hod. aktérov zo stretnutia 11. kola 6. ligy dospelých Mestisko - Chotča: R- R. Škurla,
AR1- M. Dovičák, DZ - D. Brendza, vedúci mužstva FK Mestisko - E. Kudlík,

vedúci mužstva FK Chotča - M. Cviklik
4. Kontumuje: stretnutie 10.kola 6.ligy dospelých V. Orlík - Bukovce 4:1 na
0:3 kont., podľa SP čl. 52/m, poplatok 10 eur V. Orlík
5. Odložila na neurčito z dôvodu zmeny epidemiologickej situácie a zmeny
farby Covid automatu (čierna farba) okresu Svidník tieto stretnutia:
6. liga dospelých 12. kolo: 24.10.2021: Lúčka - V. Orlík, Kalnište - Stročín,
Radoma - Mestisko, Kuková - Rovné
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
DK OOFZ:
1. Trestá hráča TJ Družstevník Rovné - Tomáš Ferenc - 1238166 - DO
pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od
21.10.2021, podľa DP čl. 37/3, poplatok 10 EUR
2. Trestá hráča TJ Radomka Radoma - Denis Haspra - 1239463 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od
21.10.2021, podľa DP čl. 37/3, poplatok 10 EUR
3. Vyhovela žiadosti hráča TJ Topľan Lúčka - Ľuboslav Hvišč - 1146630 - o
upustenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 2 stretnutie
so skúšobnou dobou od 21.10.2021 do 21.06.2022, podľa DP 41/2, poplatok
10 Eur
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods.1 DP).
KR OOFZ:
12. kolo 6. liga dospelí - 24.10.2021 o 14.00 hod.:
Tisinec - Breznica (Ľ. Suchanič, Dovičák, Seman - Feč)
Sitníky - Bukovce (Hubáč, Škurla, Sidorová - Holub)
Chotča - Miňovce (A. Špak, Malačina, Babiarčik - Burcák)
KR OOFZ nariaďuje R a AR, aby si pred každým stretnutím vytlačili zápis o
stretnutí. Pred nástupom na hraciu plochu hráčov skontrolovali, t.j. či číslo s
ktorým nastupujú a meno korešponduje s číslom a menom uvedeným v zápise
o stretnutí. Takisto AR1 pred striedaním hráčov, musí skontrolovať náhradníka
(meno a číslo), ktorý nastupuje na hraciu plochu. Náhradník musí nastúpiť na
hraciu plochu iba s číslom, ktoré má uvedené v zápise o stretnutí.
V prípade, ak pred stretnutím nebude dostupný vytlačený zápis o stretnutí.
R a AR sú povinný prepísať si mená a čísla hráčov na osobitný papier.
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.
Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke:
www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ vo Svidníku
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V 5. kole volejbalovej extraligy v sobotu 23. októbra sa
volejbalisti TJ Slávia Svidník
stretli s TJ Spartak Myjava v
Myjave.
Tento duel odvysielala naživo TV
JOJ Šport, a tak si ho fanúšikovia
mohli pohodlne vychutnať prostredníctvom televíznej obrazovky. Myjava
je zatiaľ bez straty bodu a body nestratila ani v tomto zápase.
Svidníčanom chýbal zranený Šimon
Kozák a na hre tímu to bolo poznať.
Tréner Rastislav Paňko musel riešiť
jeho náhradu, do hry zasiahli aj
mladučkí hráči, no a to na skúsenú
Myjavu nestačilo. Svidníčania pritom
v prvom sete na Kopaniciach podali
vynikajúci výkon a vyhrali ho. Potom
však už ich pôsobila rozhárane a hoci
skúsení borci ako Macko, Sopko či
Fedorenko sa snažili svoj tím potiahnuť, v sobotu v Myjave to jednoducho
nešlo.
Zostava Svidníka: R. Vitko 0,
Fedorenko 23, Macko 11, Gulák 9,
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EXTRALIGA / Televízny zápas Svidníčanom nevyšiel
TJ Spartak Myjava - TJ Slávia Svidník 3:1 (-22, 15, 20, 21)
M. Sopko ml. 12, Hornák
3, libero M. Vitko (Gula 0,
Šellong 3, B. Skasko 0).
Tréner: R. Paňko.
MVP: Michal Zeman (Myjava) - Dmytro Fedorenko
(Svidník)
Tréner svidníckych volejbalistov Ratislav Paňko po
zápase v Myjave povedal:
„V prvom rade chcem
pogratulovať Myjave k víťazstvu. Z našej strany bol úvod
stretnutia dobrý, vychádzali
nám dohrávky lôpt a kvalitne
sme servovali. Postupne sa
súper zlepšil na prihrávke, a
to nás položilo na lopatky.“
Najbližší víkend má TJ Slávia Svidník v extralige voľno,
o dva týždne, v sobotu 6.
novembra 2021, privíta TJ
Slávia Svidník v športovej
hale vo Svidníku Rieker UJS
Komárno.
(pn, svf, tj)

I. LIGA JUNIOROV / Svidníčania v prvom turnaji vyhrali všetky zápasy
V dňoch 22. a 23. októbra sa odohral prvý turnaj 1. ligy juniorov v Košiciach.
Juniori TJ Slávia Svidník podali fantastický tímový výkon a vyhrali všetky
zápasy turnaja.
VK MIRAD UNIPO Prešov - TJ Slávia Svidník 1:3 (-21, 24, -18, -21), TJ
Slávia Svidník - ŠK Gymnázium Humenné 3:0 (15, 12, 18), VK Junior 2012
Poprad - TJ Slávia Svidník 2:3 (22, -20, 17, -24, -13), VKM Stará Ľubovňa
- TJ Slávia Svidník 1:3 (22, -15, -16, -14), TJ Slávia Svidník - VK KDS-šport
Košice 3:0 (18, 20, 23).
Zostava TJ Slávia Svidník: Vitko, Ľ. Skasko, Magera, Gulák, Vasičko,
Hnat, B. Skasko, Vojček, Harakaľ, B. Paňko.

Tréner svidníckych juniorov Marián Vitko st. po turnaji v Košiciach povedal:
„Odohrali sme cez víkend päť náročných zápasov, kde chlapci podali skvelý
výkon a podarilo sa nám vyhrať všetkých päť zápasov. V prvý deň turnaja sme
nastúpili v plnej zostave a hladko sme si poradili s hráčmi z Prešova a Humenného. V druhý turnajový deň sme nastúpili v oklieštenej zostave kvôli výjazdu
extraligového mužstva do Myjavy, no napriek tomu chlapci podali fantastický
tímový výkon a vďaka skvelej obrane a útoku sa nám podarilo zdolať Poprad
a Starú Ľubovňu. V nedeľu nás čakal jeden zápas proti Košiciam, ktorý nebol
úplne podľa našich predstáv, urobili sme veľa zbytočných chýb, ale aj tak sme
v koncovkách ukázali kvalitu a vyhrali zápas 3:0.“
(tj)

III. LIGA / OŠK Rudňany - 1. FK Svidník 2:1 (1:0)
Po dvojtýždňovej prestávke spôsobenej hráčmi pozitívne
testovanými na ochorenie Covid-19 sa treťoligoví svidnícki futbalisti opäť vrátili do futbalového kolotoča. V uplynulú sobotou
sa predstavili v Rudňanoch.
Zaujímavosťou, že Svidníčania dva
a pol týždňa netrénovali, najnovšie
kvôli tomu, že Svidník je tzv. čierny
okres, v ktorých sa trénovať nesmie,
no hrať musia, hoci len na ihriskách
súperov.
Nováčik III. ligy sa chcel proti
Svidníku vytiahnuť a nielen preto, že
mužstvo spod Dukly je na poslednej
priečke tabuľky. Predsa len išlo o
zápas mužstva z obce na Spiši proti
okresnému mužstvu. Domáci svoje
predsavzatie začali napĺňať v 21.
minúte, keď sa ujali vedenia. Svidníčania v Rudňanoch cítili, že by to
nemusel byť stratený zápas a pridali
na dôraze, ktorý po zmene strán korunovali vyrovnávajúcim gólom v 56.
minúte. Do streleckej listiny sa zapísal
Shliakhov. Keď sa už zdalo, že tento
zápas sa skončí remízou a Svidníča-

nia si do tabuľky konečne pripíšu svoj
prvý bod, prišla 87. minúta a domáci
šťastným gólom strhli víťazstvo na
svoju stranu.
Zostava Svidníka: Rusinko - Makara, Kasperkowicz, Shliakhov, T. Čabala, Wszola, Gajdoš, Guman, Oravec,
Kubis (46. Janek), Haňak.
Svidníčanom stále patrí v treťoligovej tabuľke posledná priečka.
Z dvanástich zápasov zaknihovali
dvanásť prehier, skóre majú 4:59 a
0 bodov.
Predohrávanie úvodných jarných kôl
bezprostredne po odohratí jesennej
časti ročníka sa v regionálnych súťažiach na východe Slovenska stalo zaužívaným zvykom. Počas uplynulého
týždňa preto padol zásadný verdikt.
Mužstvá v súťažiach VsFZ by mali
do zimy absolvovať kompletnú prvú

Bez tréningu tesná prehra
polovicu ročníka, jarné predohrávky
sa však konať nebudú.
Zostávajú dve kolá a dohrávky
„Športovo-technická komisia na
základe schválenia vo Výkonnom výbore ruší termíny predohrávok z jarnej
časti súťažného ročníka stanovené v
Rozpise súťaží dospelých aj mládeže. Z uvedeného dôvodu nariaďuje
odohrať dohrávky z jesennej časti,“
uvádza sa v úradnej správe zo dňa
22. októbra.
Na programe sú ešte dve kolá, tie by
mali tímy stihnúť odohrať do konca
októbra. Prvé dva novembrové víkendy budú určené na skompletizovanie
dohrávok. „Našim záujmom je uzavrieť celú jeseň. Dúfam, že sa nám to
podarí,“ povedal Olšavský. V rámci
Covid automatu sú momentálne tri
východoslovenské okresy zaradené
do najhoršej čiernej farby. Ide o Starú
Ľubovňu, Bardejov a Svidník. Od pon-

delka pribudli ďalšie štyri - Levoča,
Sabinov, Stropkov a Michalovce.
V prípade tímov z týchto okresov
dôjde k výmene domáceho prostredia,
zápasy odohrajú v jeseni na ihriskách
súperov. „Keď na seba narazia dve
mužstvá z čiernych okresov, musia
hrať v okrese s inou farbou,“ vysvetlil
Olšavský.
V rámci plánovaných dohrávok
by mali hrať aj futbalisti Svidníka. 7.
november o 13.30 hod.: Krompachy
- Svidník (III. liga Východ, 13. kolo),
14. november o 13.30 hod.: Svidník - Sobrance (III. liga Východ, 12.
kolo), miesto stretnutia zatiaľ známe
nie je.
Ešte predtým, najbližšiu sobotu
30. októbra majú Svidníčania hrať s
Raslavicami. V nedeľu podvečer to
predbežne vyzeralo, že sa bude hrať
v Medzilaborciach o 14.00 hod.
(pn)
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Vytvorili priestor pre exteriérové učenie ale aj ekozáhradky
V januári 2021 získal projekt Cirkevnej základnej školy sv. Juraja
vo Svidníku pod názvom Komunitný ekoraj z grantu Mamnato
nadácie Slovenskej sporiteľne 5 000 eur.
V rámci dobrovoľníckych aktivít sme spoločne upravovali areál školy. V
exteriéri sme opravili terasu a vybavili zariadením na Oppen Repair Cafe and
Tee. Novovytvorené priestory nám slúžia na realizáciu aktivít projektu aj na
exteriérové učenie. Pri našich aktivitách sme využívali odpadový materiál a
dali mu druhú šancu. Spolu so žiakmi sme vytvorili ekozáhradky, v ktorých si
sami pestujú ovocie a zeleninu.
Realizovali sme mnoho zaujímavých aktivít napr. stop igelitkám, swapy a
burzy, oprava poškodených vecí, workshopy na rôzne témy. V škole sme v
rámci ekologických aktivít zaviedli ekohliadku. Jej úlohou je napr. porovnať
rozdiel v separácií odpadu v triedach pred začatím a po ukončení projektu.
Spestrujeme výučbu všetkých predmetov. Realizujeme maľovanie vonku,
vyučovanie matematiky cez matematické prechádzky a množstvo iných
vyučovacích predmetov.
Využívame obrovský potenciál nášho areálu. Novovytvorené priestory slúžia
aj na spoločnú komunikáciu a stretnutia. Spoločne budujeme komunity a
podnecujeme aktivitami k separácií, efektívnemu využívaniu aj odpadového

materiálu. Veríme, že ovplyvňujeme pozitívnym smerom budúcu generáciu
detí. Aj takýmto spôsobom môžeme spoločne ovplyvňovať okolie.
Areál školy ponúka skvelé možnosti na budovanie nových zákutí, ktoré mu
dodajú komunitný charakter. Už teraz sa tešíme na ďalšie výzvy.
(czš)

Cestovali krajinami...
Na prelome mesiacov september a október sme na našej škole
už tradične realizovali úlohy v rámci Európskeho dňa jazykov.
Jednotlivé úlohy pre žiakov sme pripravovali tak, aby boli pre
nich náučné, zaujímavé a zábavné.
Realizáciu aktivít do istej miery narušila aj aktuálna pandemická situácia,
keďže žiaci sa nemohli miešať a preto sme museli aktivity uskutočňovať v
jednotlivých triedach samostatne.
Tento rok sme žiakom predstavili štyri krajiny, a to Veľkú Britániu, Taliansko,
Nemecko a Rusko. Kultúru týchto štátov sme žiakom priblížili pomocou rozpoznávania typických geografických čŕt, stavieb, jedál, osobností ale taktiež
aj filmov príznačných pre danú krajinu. Hlavnou časťou nášho projektu bolo
realizovanie jazykových aktivít, kde si žiaci mali možnosť osvojiť gramatiku a
slovnú zásobu z jednotlivých jazykov.
Cieľom týchto aktivít bolo povzbudiť žiakov k učeniu sa a používaniu cudzích
jazykov v praxi. Spomínanými aktivitami sme taktiež chceli vzbudiť u žiakov
radosť z novonadobudnutých vedomostí v oblasti cudzích jazykov.
Vyučujúci cudzích jazykov

BLAHOŽELANIE
V pondelok 25. októbra 2021
- 65 narodeniny oslávil nás
milý syn, brat, otec a dedko
MICHAL HOLOVKA zo Svidníka
K Tvojim krásnym 65 narodeninám Ti zo srdca
želáme z dobrého to najlepšie, z pekného to najkrajšie, ale zo všetkého najviac Ti želáme pevné
zdravie a ešte veľa radosti zo života.
Nech Ti stále slnko svieti v oknách Tvojho domova,
aj keď mráčik zastrie ho, zažiari Ti odznova.
Nech Ti život splní, všetky Tvoje nádeje,
nech sa šťastie na Teba denne usmeje,
nech nikdy nespoznáš bolesť ani klam,
to všetko Ti prajeme k dnešným narodeninám.
Krásne narodeniny prajú rodičia z Vyšnej Písanej, brat Peter a Vlado
s Monikou, synovia Mišo, Jaro s Katkou a dcéra Aďa s Kamilom.
Dedka pozdravujú vnúčatá Kevin, Nicolas a Majky

Realizáciu aktivít do istej miery narušila aj aktuálna pandemická situácia,
keďže žiaci sa nemohli miešať a preto sme museli aktivity uskutočňovať
v jednotlivých triedach samostatne

Kto daroval krv?
V stredu 20. októbra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 49 bezpríspevkových darcov:
Emil Haninčík (42), Peter Novotňák (76), Stanislav Olejar (34), Stanislav
Magera (prvodarca), Bibiana Angelovičová (prvodarca), Ľuboš Šimko (24),
Maroš Cimbala (81), Damian Mačoško (9), Diana Hojdová (prvodarca), Vlasta
Hojdová (18), Radoslav Antol (44), Viktória Petrašová (9), Lenka Fečová
(7), Peter Gula (81), Klaudia Cinová (12), Marta Gajdošová (12), Ladislav
Gajdoš (54), Martin Ragan (27), Ingrida Baranová (15), Andrej Motýľ (16),
Jozef Palidrab (59), Veronika Sekeľová (10), Jana Terezová (8), Dominik
Sekeľ (9), Gabriel Džalaj (6), Peter Matkobiš (41), Katarína Škurlová (62),
Katarína Padová (28), Ivana Kašperanová (8), Jozef Smoliga (9), Erik Zelinka
(21), Patrícia Gajdošová (prvodarca), Lívia Džupinová (prvodarca), Alexandra
Hnatková (6), Miroslava Ľuľová (9), Martin Paňko (2), František Paňko (7),
Viktor Paňko (3), Anna Mária Mičková (2), Martin Feciskanin (39), Dávid
Adamečko (13), Marián Baluch (4), Marek Korba (2), Daniela Džupinová (2),
Tomáš Šlechta (prvodarca), Manuela Mária Maleševič (prvodarca), Zuzana
Vašková (5), Lukáš Vaško (4), Miroslav Fečko (17).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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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:
30. a 31. októbra: MDDr. M. Mikula - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach.
Kontakt: 054/732 21 67.
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 - ZÁHRADNÁ
Utorok 26.10.: 17:00 + Ján, Streda 27.10.: 17:00 + z rod. Blichovej, Štvrtok
28.10.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Schusterovú, Piatok
29.10.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku s rod. a Mareka,
Sobota 30.10.: 7:00 + Peter Kuderjavý, Nedeľa 31.10.: 9:00 Za farnosť
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 26.10.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00+ Stanko a Michal, 18.00
* Slavomír s rod., Akatist k Bohorodičke - Matke ustavičnej pomoci 5.-8., Streda
27.10.: 6.30 + Peter Baka, 18.00 * Michal / * Jaroslav, Ivana, Silvia, Mária,
Emília, Akatist k Bohorodičke - Matke ustavičnej pomoci 9.-13., Štvrtok 28.10.:
6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Andrej a Mária (55 rokov manželstva),
tichá adorácia, 17.15 Ruženec za závislých s komuniotu Cenacolo, 18.00 +
Andrej a Mária, tichá adorácia do 20.00, Piatok 29.10.: 6.30 + Ján a Júlia
Semancoví, 18.00 + Ladislav, Moleben k sv. Jozefovi, Sobota 30.10.: 8.00 *
Lenka, Robert / * Veronika, 18.00 Sv. lit. s platnosťou na nedeľu, + Emília, Ján,
Tobiáš, Nedeľa 31.10.: 8.00 * Anna, 9.15 * Anna s rod., 10.30 * Za farnosť.
18.00 * František, Anna, Martin, Katarína, Ľuboš, Aneta, Gréta.
Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvýkrát pristúpiť k eucharistii a sviatosti
zmierenia, aby si vyzdvihli v sakristii prihlášky. Prvé stretnutie bude 12. 11. v
chráme od 16:30 hod.
V tomto týždni sú liturgie kvôli pandémii s obmedzeným počtom veriacich
- max. 50 ľudí.
V nedeľu o 8:00, 10:30 sú liturgie pre OTP - max. 75. Bohoslužby o 9:15 a
18:00 pre všetkých, avšak max. 50 ľudí.
Je možné si objednať časopis Slovo na rok 2022, tiež kalendár časopisu
Slovo.
Blíži sa obdobie modlitieb za zosnulých, úmysel a mená môžete zapísať v
sakristii. Zádušné liturgie budú 1. novembra (deň pracovného pokoja): 8:00
csl. a 18:00 slov. s panychídou a čítaním hramôt - mien zosnulých.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 26.10.: 18.00 + Anna, Štefan, Helena, Michal, Streda 27.10.: 6.30
+ Anna, 18.00 ZBP Irena, Štvrtok 28.10.: 6.30 + z rod. Cimborovej a Manduľovej, 18.00 po sv. omši adorácia, + Anna, Bartolomej, Piatok 29.10.: 6.30
ZBP Anna s rod., 18.00 ZBP Paulína, Sobota 30.10.: 8.00 + Ján / ZBP Dana
s rod., Nedeľa 31.10.: 7.00 + Jozef, 8.00 + Mária, Júlia, 10.30 ZBP Ľudmila,
12.00, 18.00 ZBP rod. Vargovej.
V tomto týždni bude sv. omša v piatok za účastí detí o 18.00. Stretnutie
začína modlitbou sv. ruženca v kostole o 17.30.
Stretnutie birmovancov je každú nedeľu o 11.15 po sv. omši rozdelených
podľa skupiniek.
Okres Svidník je podľa covid semaforu v čiernej farbe. Nedeľné sv. omše ráno
o 7.00 8.00 a 10.30 pre zaočkovaných. O 12.00 a 18.00 pre OTP. Povinnosť
mať zoznam veriacich na sv. omši. V interiéri je povinný respirátor.
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. Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť
k týmto stretnutiam, prihlasovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

o d 2 5 . o k t ó b r a 2 0 21
MIŠČI, Jakub: Prepínač.
Bratislava, Art Floyd 2021. 236 s.
Kto drží v zajatí partiu stredoškolákov a postupne ich brutálnym spôsobom
pripravuje o život? Štyridsaťpäťročný Roman Trojan si prečíta správu, ktorá by naplnila hrôzou každého rodiča. Jej posolstvo
je jasné. Zaplať, inak svoje deti už nikdy
neuvidíš. Skupina šiestich detí uväznená
v pivnici čaká na svoj ortieľ. Prečo je však
výkupné až podozrivo nízke? Nejde iba
o pubertálny žartík s cieľom prísť rýchlo
k peniazom? Rodičia detí sa stretnú, aby
prediskutovali svoje možnosti a Romana sa
zmocňuje čoraz väčší nepokoj. V zúfalstve
sa obracia na kriminalistu Eliáša Vígha,
svojho kamaráta z detstva a poruší tak
prísny zákaz - za žiadnych okolností nekontaktovať políciu. V rozpálených uliciach
Bratislavy sa medzitým strhne krvavá hra
na mačku a myš.

PICASSO, Pablo (25.10.1881-8.4.1973)
Pablo Picasso sa narodil 25. októbra 1881 v Malage v Španielsku a zomrel
vo veku 91 rokov v Mougins vo Francúzsku. Stál sa najslávnejším umelcom
20. storočia. Jeho avantgardné diela plné fantázie zásadne menili zaužívané
pravidlá umeleckej tvorby, ukazovali mnohým umelcom nové možnosti výtvarného prejavu a podnecovali ďalší rozvoj jeho umeleckých objavov.
Picassove prvé diela, obrazy z modrého obdobia, majú melancholickú
atmosféru, zobrazujú ubiedené postavy a osamotené figúry, vyjadrujúce beznádej a chudobu. Na obrazoch z ružového obdobia dominujú postavy, ktoré
sa vedia uplatniť. Červená farba ako farba krvi bola pre Picassa symbolom
života. Roku 1907 rozvinul Picasso spolu s Georgesom Braquom kubizmus,
umelecký smer, ktorý narušil dovtedajšie pravidlá maliarskej kompozície a z
trosiek prekonaných foriem vyvinul nové pravidlá. Picassov obraz Avignonské
slečny, z roku 1907, vyvolal šok.
V posledných desaťročiach svojho života vytvoril Picasso mnoho kresieb a
obrazov na tému maliar a model a začlenil do nich autobiografické prvky, ako
napr. do ateliérových obrazov La Californie.

ZAJC, Dane (26.10.1929-20.10.2005)
Slovinský básnik, dramatik a spisovateľ. Svoje prvé básne uverejňoval ako
knihovník v jednej z detských knižníc v Ľubľane. Bol pokladaný za najvýraznejšieho súčasného slovinského básnika a dramatika a vo svojej vlasti získal
všetky známe literárne ceny. Jeho knihy boli preložené do mnohých jazykov.
Na Slovensku vyšla jeho zbierka poézie Dolu dolu a iné básne.

- Úbohé zvieratá!
- Ktoré zvieratá?
- Mole...
- Prečo?
- V zime - v plavkách, v lete
- v kožuchoch, je to nejaký život?!
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
PAROŽIE
PIATOK 29. OKTÓBRA O 19. HODINE
Hrajú: Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene
V odľahlom banskom meste v štáte Oregone sa stredoškolská učiteľka a jej brat policajt snažia zachrániť záhadného študenta,
ktorého temné tajomstvá vedú k stretnutiu
s legendárnym pravekým organizmom.
USA, horor, 99 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
***
PARALELNÉ MATKY
SOBOTA 30. OKTÓBRA O 19. HODINE
Réžia: Pedro Almodóvar • Scenár: Pedro Almodóvar • Hrajú: Penélope Cruz,
Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón
Dve ženy, Janis a Ana, sa ocitnú v rovnaký čas v nemocničnej izbe, kde čakajú
na pôrod. Obe sú slobodné a nečakane
otehotneli. Janis, je v strednom veku,
neľutuje, že je tehotná a teší sa. Druhá,
dospievajúca Ana, je vystrašená, kajúcna
a traumatizovaná. Janis sa ju snaží povzbudiť, zatiaľ čo sa pohybujú ako námesačné po nemocničných chodbách.
Niekoľko slov, ktoré si v týchto hodinách vymenia, vytvorí medzi nimi veľmi
úzke prepojenie, ktoré sa rozvinie a skomplikuje tak, že im zásadným spôsobom zmení ich životy.
Španielsko, dráma, 120 minút, české titulky, vstupné: 5 eur

RODINA ADDAMSOVCOV 2
NEDEĽA 31. OKTÓBRA O 15. HODINE
Pokračovanie? Áno, prosím!
Réžia: Greg Tiernan, Conrad Vernon
Vydajte sa na letnú dovolenku s rodinou Addamsovcov, ktorí svojím nevšedným a podivným
chovaním terorizujú nové kraje. Rodina Addamsovcov 2 opäť v kinách už čoskoro.
USA, Veľká Británia, Kanada, animovaný,
komédia, slovenský dabing, vstupné: 5 eur
***
ZNÁMI NEZNÁMI
NEDEĽA 31. OKTÓBRA O 19. HODINE
Naozaj potrebujete vedieť všetko?
Réžia: Zuzana Marianková • Kamera: Peter Bencsík • Hrajú: Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Klára Issová
Sladko horká komédia o partii českých a slovenských priateľov, ktorí sa schádzajú v pražskom byte, aby oslávili príchod
Nového roku. Poznajú sa už dlho a aj toto
stretnutie by sa nieslo v duchu klasickej
silvestrovskej oslavy, keby… Keby sa nezrodil zdanlivo nevinný nápad dať mobilné
telefóny na stôl a nahlas zdieľať každú
správu a prichádzajúci hovor.
Koľko toho o sebe nesmieme vedieť, aby
sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi…? Stačí jeden
večer a z dobrých známych sa stanú neznámi.
Slovensko, komédia, 95 minút, vstupné: 5 eur

Vo Svidníku je opäť adresný zber veľkého odpadu od bytoviek a domov
Vo Svidníku je znovu veľké jesenné upratovanie. Ide o tzv. jesenné upratovanie veľkoobjemového odpadu.
Čo je veľkoobjemný odpad?
„Objemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované veci, ktorých sa
chcú občania zbaviť. Jedná sa o veci, ktoré majú väčšie rozmery a nedajú sa
umiestniť do klasických zberných nádob.
Patrí sem:

Nábytok, koberce, sanitárna keramika, kuchynské linky, okná, matrace,
zárubne, radiátory a podobne.
Nepatrí sem:
Drobný stavebný odpad (obkladačky, tehly, betón - tento druh odpadu do
1m3 môžete odovzdať na zbernom dvore) bioodpad zo záhrad, nebezpečný
odpad, elektroodpad, triedené zložky komunálnych odpadov – sklo, papier,
plasty, kuchynský odpad.
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