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Jedinečná
lampiónovo-bubnová šou
v uliciach Svidníka

Prečo pred poslancami
prehovoril otec
šikanovaného chlapca?
Čítajte vo vnútri i o týždeň

Ako a prečo kritizovali
lacný prenájom
mestských priestorov
svojmu kolegovi
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„To máš odvahu vôbec niečo také navrhnúť?“ pýtal sa poslanec Peter Pilip
na margo zámeru na dlhodobý prenájom pre poslanca Martina Ždiňaka
Svidnícki mestskí poslanci v uplynulú stredu 22. júna rokovali
aj o dlhodobom prenájme reštaurácie Martin pre svojho kolegu
Martina Ždiňaka. Na stoly dostali návrh na schválenie zámeru
na prenájom nehnuteľnosti - časti nebytových priestorov objektu bývalého SOU-S na Ul. Sov. hrdinov v celkovej podlahovej
ploche 829,22 m2 pre Martina Ždiňaka za účelom poskytovania
reštauračných služieb na dobu určitú do 31.12.2034 za cenu
nájmu vo výške 3 532,00 eur ročne, ktorú je možné upraviť o
mieru ročnej inﬂácie vyhlásenej štatistickým úradom, ako postup
hodný osobitného zreteľa.
Pripomeňme, že Mesto Svidník
uzavrelo s Martinom Ždiňakom,
súčasným mestským poslancom,
nájomnú zmluvu už v roku 2007 a
následne v roku 2013.
CHCE PRENÁJOM
DO ROKU 2034
Nájomná zmluva je platná do 31.
januára 2024. Mestský poslanec a
majiteľ Reštaurácie Martin Martin Ždiňak však 27. mája tohto roku požiadal
o dlhodobý prenájom na obdobie
do 31.12.2034 ako postup hodný
osobitného zreteľa. Do prenajatých
priestorov má, podľa informácií, ktoré
zverejnilo Mesto Svidník, záujem
investovať vlastné ﬁnančné zdroje
v rozsahu: odstránenie havarijného
stavu strechy a systémových porúch,
oprava omietok, úprava vstupných
priestorov, úprava podhľadov, výmena dlažby. Konkrétne, Martin
Ždiňak sa zaväzuje najneskôr do
31.12.2027 investovať do predmetu
nájmu za účelom jeho rekonštrukcie
sumu minimálne 42 000 eur, a to tak,
aby ročný priemer investícii ku koncu
každého roka nájmu počnúc rokom
2023 nebol menší ako 8 400 eur.
Rekonštrukciou pritom nie je bežná
údržba prenajatých priestorov, ktorú
je nájomca povinný znášať na vlastné

náklady. Odber elektrickej energie,
plynu a vody bude zabezpečený prostredníctvom ich dodávateľov v meste
Svidník a nájomca je povinný uzatvoriť zmluvu o dodávaní uvedených
energií a služieb s ich dodávateľmi.
ROVNOSŤ
PODNIKANIA
„Rovnosť podnikania vo Svidníku
je španielska dedina,“ takto na predložený zámer zareagoval poslanec
Peter Pilip a pokračoval: „Nemám nič
proti kolegovi - poslancovi, ale treba
povedať, že má platný nájom. Meter
štvorcový podľa tohto návrhu, ktorý
máme na stole, stojí za jeden deň
jeden cent, iní platia 11 centov, 15
centov a podobne za meter štvorcový
a jeden deň. O to je to horšie, že je to
poslanec, môj hlas nebudeš mať, za
tak veľký priestor s parkoviskom platiť
tak smiešny nájom, pozerám na to s
úžasom. To máš odvahu niečo také
navrhnúť?“ pýtal sa poslanca Martina
Ždiňaka jeho kolega Peter Pilip a musíme hneď zdôrazniť, že tých otázok a
kritických postojov bolo omnoho viac,
no Martin Ždiňak počas celej diskusie
k predloženému zámeru nepovedal
ani slovo. To, že má platnú nájomnú
zmluvu zdôraznil aj poslanec Pavel
Olejár, ktorému to celé prišlo tak,

že teraz „pred voľbami ideme, komu
chceme, predĺžiť zmluvy. Oslovili
sme aj iných nájomcov v mestských
priestoroch, že predĺžime vám to na
10 rokov, na 15, kdo dá víc...“
Podľa viceprimátora Michal Goriščáka, ktorý bol jedným z dvoch poslancov, ktorí sa Martina Ždiňaka zastali,
treba rozlišovať lokality, v ktorých sa
daný prenajímaný nebytový priestor
nachádza. „Od toho sa odvíja cena
nájmu. Ja si myslím, že nájom je
adekvátny k lokalite a k stavu, v akom
sa budova nachádza.“
Poslanec Adrián Labun upozornil,
že viackrát sa na zasadnutí zastupiteľstva hovorilo o tzv. cenovej mape,
ktorá by jasne určovala výšku cien
za prenájom či predaj nehnuteľností.
„Máme už niečo také?“ pýtal sa Adrián
Labun, ktorý poukázal, že napríklad
na opačnom konci mesta, tiež v
okrajovej lokalite, bol prenajímaný
nebytový priestor na výrobu potravín
za 1 516 eur mesačne. „Je to približne
rovnaký priestor, aj podobný predmet
podnikania,“ upozornil Adrián Labun.

na podnikanie za 360 eur. Nič proti,
Martina si vážim, jeho prácu, robí to
dobre, ale ako budú na to pozerať
ostatní podnikatelia, ostatní ľudia?
Navyše viem, že napríklad z obchodného domu zvaného Vašuta ťa,
pani primátorka, žiadali podnikatelia,
že si chcú vymeniť okná a odrátalo
by sa im to z nájmu, no nič, žiadna
reakcia. Pán Pilip presne povedal,
aké nájmy sa platia, ty sama veľmi
dobre vieš. Mne to tak pripadá, že
niektorí poslanci si tu štyri roky odsedia, len aby dohliadli svoje záujmy...
Mimochodom, v septembri končia iné
zmluvy a ešte prídu na pretras, ty to
veľmi dobre vieš,“ povedal okrem iného primátorke poslanec Ján Vook, po
ktorom Ján Hirčko vysvetlil, že zmluvu
má Martin Ždiňak platnú do januára
2024, čo je teda rok a pol odteraz.
„Fungoval aj počas pandémie. Už
ste zabudli na korunu, kolegovia?“
pýtal sa okrem iného Ján Hirčko,
ktorý podotkol, že radšej hovorí fakty,
bez emócií.
V súvislosti s tým, že budova, v

Kým Peter Pilip
hovoril o cenách
prenájmov podnikateľských subjektov, ktoré sú
neporovnateľne
vyššie, než výška
prenájmu poslanca Martina Ždiňaka, poslanec Ján
Vook zas hovoril o
výške nájmov za
mestské nájomné
byty.
LACNÝ
PRENÁJOM
„1-izbový byt v
B-6-tke 196 eur,
277 eur dvojizbový byt. A my ideme dávať nájom

ktorej poslancova reštaurácia sídli,
je v zlom stave, zaujali slová Petra
Pilipa. „Urobme to ako mesto, opravme a premietnime to do ceny nájmu,
nastavme komerčný nájom a nie tu
teraz ideme dávať charitatívny nájom. Na začiatku si, pani primátorka,
povedala, že mestu bude v novom
roku chýbať okolo 720-tisíc eur, a tu
máme príklad toho, ako môžeme do
mestskej pokladne získavať peniaze.
Ale my nie, my ideme dávať charitatívny nájom,“ upozornil Peter Pilip a
pokračoval: „Koľko by prispel do kasy
mesta na dani z nehnuteľnosti, keby
ten pozemok, ten priestor vlastnil?
Oveľa viac. Tak kolegovi Ždiňakovi
dáme symbolický nájom a nám ostatným podnikateľom zvýšime v septembri dane z nehnuteľnosti, že? Keď
sa mne predával priestor na pešej

Podduklianske novinky

Spravodajstvo

28. jún 2022

3

„To máš odvahu vôbec niečo také navrhnúť?“ pýtal sa poslanec Peter Pilip
na margo zámeru na dlhodobý prenájom pre poslanca Martina Ždiňaka
zóne, malý priestor, ktorý som potreboval k jestvujúcej prevádzke tak ste
mi zdvojnásobili cenu a rešpektoval
som to, zaplatil som, len preto, lebo
som vedel, že to beriete tak, že je
to poslanec, treba ho vyžmýkať... A
teraz zrazu takto. Veď zrekonštruujme
priestory, máme Sociálny podnik,
a potom žiadajme viac peňazí za
prenájom. Prečo to nemôžeme urobiť? Lebo to náš kolega poslanec
nechce, lebo jemu to vyhovuje takto,
ako nám to tu predkladáte?“ vyhlásil
okrem iného v rozsiahlom vystúpení
poslanec Peter Pilip.
ZMLUVU
MÁ STÁLE PLATNÚ
Zapojila sa aj poslankyňa Katarína
Siváková, ktorá priznala, že s prosbou
o podporu ju kolega Martin Ždiňak
oslovil. „Vysvetlil mi podrobnosti, a
áno, som zodpovedná za svoje rozhodovanie. Nie som v princípe proti
kolegovi, ale myslím si, že tak ako v
predošlom prípade, tak aj teraz, je to
nesprávne. Veď predsa o prenájom
môže žiadať kedykoľvek, či bude
poslanec alebo nebude a ja si myslím, že ak bude mať taký dobrý plán,
ako sa teraz prezentuje, že ho má,
každý mu to schváli. Kolega Martin

má platnú zmluvu, myslím, že by bolo
správne, keby sme toto rozhodovanie
nechali na nové volebné obdobie.
Mám právo hlasovať ako uznám,
tak to aj urobím, a prezentujem
svoj názor,“ skonštatovala Katarína
Siváková.
Slová primátorky Marcely Ivančovej
z diskusie o prenájme tenisových
kurtov, že poslanec má tri možnosti,
ako hlasovať - byť za, proti alebo
zdržať sa - doplnil poslanec Pavel
Olejár. „Je aj štvrtá možnosť poslanca - nehlasovať.“ V narážke na to,
že poslanci idú schvaľovať zámer na
dlhodobý prenájom pre jedného spomedzi seba, ho primátorka pochopila
a dodala: „Áno, v tomto prípade, je to
etické a správne.“
SÁM ZA SEBA
NEHLASOVAL
No a keďže Martin Ždiňak poňal
etiku v tomto svojom konkrétnom prípade správne, za schválenie zámeru
na dlhodobý prenájom priestorov, v
ktorých sídli jeho reštaurácia Martin,
nehlasoval. Za schválenie bolo šesť
poslancov - Michal Goriščák, Vladimír
Kaliňák, Vladimír Žak, Matúš Majda,
Jozef Popernik a Ján Hirčko. Proti boli
piati poslanci - Katarína Siváková,

Ján Vook, Peter Pilip, Pavel Olejár a
Adrián Labun.
Keďže sa však zámer na prenájom priestorov, kde je reštaurácia
Martin, predkladal a schvaľoval z
dôvodu hodného osobitného
zreteľa, na jeho
schválenie je
podľa zákona
potrebná trojpätinová väčšina všetkých
poslancov, čo
je v prípade
svidníckeho
mestského parlamentu deväť
hlasov. Zámer
Martina Ždiňaka však získal
len šesť hlasov. Primátorka Marcela
Ivančová uviedla, že ide len o zámer,
no ale ak sa potvrdí, že správne má
byť pod schválením deväť hlasov, tak
toto uznesenie nepodpíše.
STAČÍ
ŠESŤ HLASOV?
Nasledovala tridsaťminútová prestávka, keďže po odchode viacerých poslancov z rokovacej sály sa

Ďakovný koncert Ukrajincov pre Slovákov
Ukrajina ďakovala Slovensku vo svidníckom skanzene.
Ďakovný koncert nazvaný Ukrajinci Slovákom sa v Skanzene
SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku konal v nedeľu
19. júna popoludní.
Zorganizovalo ho občianske združenie, ktoré sa v rámci celého
Slovenska podieľalo na pomoci Ukrajine a ukrajinským odídencom. V programe, ktorému predchádzala modlitba pravoslávnych
duchovných Miroslava Humeníka a Petra Savčáka, sa predstavili
folklórne kolektívy zo Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, konkrétne
z mesta Vinohradovo.
Pozvanie organizátorov ďakovného koncertu okrem iných prijal
aj viceprimátor Svidníka Michal Goriščák, či riaditeľ SNM - Múzea
ukrajinskej kultúry vo Svidníku Jaroslav Džoganik. Viceprimátor
za mesto a riaditeľ za múzeum prevzali ocenenie z rúk organizátorov koncertu ako poďakovanie za prejavenú a poskytnutú
pomoc Ukrajine a Ukrajincom.
(ps)

zastupiteľstvo stalo neuznášaniaschopným. Počas nej prednosta
Mestského úradu Miroslav Novák,
hlavný kontrolór mesta Tomáš Majda
a ďalší študovali príslušný zákon i

podrobnejšie výklady k nemu. Ani po
prestávke však k tomu, na čo prišli,
nepovedali nič. V nedeľu popoludní,
v čase písania týchto riadkov, nebolo známe, či primátorka Marcela
Ivančová predmetné uznesenia podpísala alebo nie. Vylúčené nie je,
že sa na celé hlasovanie pozrie aj
prokuratúra...
(ps)

Ambulancia
vnútorného lekárstva
aj vo svidníckej nemocnici
Od 20. júna majú pacienti možnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti v ambulancii
vnútorného lekárstva aj v Nemocnici arm. gen.
L. Svobodu vo Svidníku. Informoval nás o tom
riaditeľ nemocnice Marek Pytliak.
Ambulancia vnútorného lekárstva zabezpečuje: - komplexné interné vyšetrenie zamerané
na diagnostiku, liečbu a prevenciu vnútorných
orgánov (kardiovaskulárneho, tráviaceho, dýchacieho, močového systému), - dispenzárnu
starostlivosť niektorých chronických ochorení
(vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca,
poruchy metabolizmu tukov, cukrov....), - interné
predoperačné vyšetrenia, - posudkové interné
vyšetrenie (pre účely poisťovne, pred kúpeľnou,
rehabilitačnou či infúznou liečbou), - EKG vyšetrenie, - odbery krvi na laboratórne skríningy,
- vyhodnotenie 24 hod. Holterovho monitorovania krvného tlaku na diagnostiku artériovej
hypertenzie, ev. kontroly liečby hypertenzie, špecializované krvné vyšetrenia (onkomarkery,
hormóny štítnej žľazy...), - zhodnotenie kompletného lipidového proﬁlu a ostatných rizikových
faktorov civilizačných ochorení s následným
medicínskym poradenstvom.
Ambulancia vnútorného lekárstva sa nachádza v bloku B, prízemie (oproti Fyziatricko-rehabilitačnej ambulancii MUDr. Lipčáka).
Ambulancia je otvorená od pondelka do štvrtku
v čase od 7:00 do 15:30 hod., tel. kontakt: 054/
7860 348.
(bm)
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ČÍTAJTE O TÝŽDEŇ: Otec šikanovaného chlapca prehovoril v mestskom parlamente
Takmer hodinu a pol trvala na
minulotýždňovom zasadnutí svidníckeho mestského parlamentu
diskusia poslancov o šikanovaní v
Základnej škole na Ulici 8. mája vo
Svidníku.
Predstúpil pred nich rodič šikanovaného chlapca Ladislav Hribik, ktorý vyslovil nespokojnosť s tým, ako
sa k celej mimoriadne nepríjemnej
situácii postavili zodpovední, a to i
napriek záveru polície, ktorá šikanovanie potvrdila. Vystupovalo viacero
poslancov, diskusia bola často v
rovine diskusie Ladislava Hribika s
primátorkou Marcelou Ivančovou.
Všetci diskutujúci vyslovili pohoršenie nad tým, čo sa stalo. Rodina šikanovaného chlapca žiada ﬁnančné
odškodnenie, už len nákladov, ktoré im vznikli počas vyšetrovania, ale aj
ospravedlnenie, ktoré im podľa otca bolo prisľúbené, no nedočkali sa ho.
„Verím, že dôjde k náprave aj v tej škole, minimálne ospravedlnenia

by sa rodina Hribiková za to všetko mala konečne dočkať. Veľmi
pekne vás žiadam celé vedenie
mesta, aby meno rodiny Hribikovej
bolo skutočne očistené,“ vyhlásila
napríklad poslankyňa Katarína
Siváková, ktorá tak reagovala na
dezinformácie, ktoré v uplynulých
týždňov informácie o šikanovaní
spochybňovali. Policajný záver je
však jasný. Šikana sa stala!
Primátorka Marcela Ivančová v
závere diskusie k tejto citlivej téme
povedala: „Ja sa vám, pán Hribik,
poznajúc obsah uznesenia z policajného vyšetrovania, chcem v mene
mesta Svidník ospravedlniť.“
Šikanovaniu v Základnej škole na Ulici 8. mája vo Svidníku a tomu, čo
všetko o tom bolo povedané verejne na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, sa budeme bližšie zaoberať na našich stránkach
o týždeň.
(ps)

Začali sa Dni Svidníka, mesto ocenilo osobnosti
Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu
sa Svidníčania konečne dočkajú Dní Svidníka. Celotýždňový
program vyvrcholí v piatok 1. júla na pešej zóne kultúrnym
program, pričom počas celého dňa budú súčasťou Dní Svidníka
aj predajné trhy.
udelenie cien odovzdala ocenenia
- Cenu mesta Svidník za rok 2021.
Návrhy predložila Komisia pre

Koščovej a Sláčikového kvarteta.
Na základe Štatútu mesta Svidník,
ktorý bol prijatý v roku 2011, môže
mestské zastupiteľstvo udeliť ocenenie, čestné občianstvo mesta Svidník
a cenu mesta Svidník. Článok 28
Štatútu mesta Svidník hovorí, že
cena mesta sa môže udeliť osobám a
kolektívom za: vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej,
technickej, umeleckej, publicistickej a
verejnoprospešnej činnosti, činnosť,
ktorou sa významným spôsobom pričinili o ekonomický, športový a kultúrny
rozvoj mesta, jeho propagáciu doma
i v zahraničí.
(ps)

Rozbil kabínu výťahu

inzercia

Už v pondelok však primátorka
mesta Svidník Marcela Ivančová na
základe odporúčania Komisie pre

udelenie cien a schválili ich poslanci
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku.
Poslanci sa uzniesli na udelení Cien
mesta Svidník pre Ivana Sentipala „in
memoriam“, MUDr. Petra Blichu „in
memoriam“, Evu Bissovú „in memoriam“ a Michala Picha, dlhoročného
riaditeľa Technických služieb mesta
Svidník.
Zároveň, rozhodnutím primátorky
mesta Svidníka, bola udelená Cena
primátorky Júliusovi Paňkovi, Marekovi Kizákovi a Slavomírovi Sakalikovi.
Slávnostné oceňovanie osobností
mesta Svidník sa konalo v Dome kultúry v pondelok 27. júna. Jeho súčasťou
bolo aj vystúpenie speváčky Katky

Polícia vo Svidníku rieši prípad poškodenia kabíny výťahu, ku ktorému došlo
pred mesiacom, v jednej z bytových jednotiek na Ul. Sovietskych hrdinov.
Poverený príslušník vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovanie cudzej veci. Páchateľ poškodil bočný panel kabíny výťahu, rozbil
dve sklenené výplne výťahových dverí ako aj spôsobil preliačinu šachtových
dverí. Poškodením výťahu tak vznikla škoda vo výške viac ako 800 eur. Čo
viedlo páchateľa k takémuto konaniu a prečo práve takýmto spôsobom chcel
„vylepšiť” výťah, polícia vyšetruje.
(krpz)
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Slovná prestrelka sprevádzala aj diskusiu o dlhodobom prenájme tenisových kurtov
Štyri mesiace pred koncom volebného obdobia dostali poslanci
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na stoly hneď dva návrhy
na predĺženie aktuálne platných nájomných zmlúv o prenájme
mestských nebytových priestorov. V prvom prípade išlo o prenájom tenisových kurtov, v druhom o priestory v budove niekdajšieho SOU strojárskeho vo Svidníku, kde dlhodobo sídli súkromná
reštaurácia Martin mestského poslanca Martina Ždiňaka.
Obidva návrhy z dielne mesta Svidník, lepšie povedané zámery na dlhodobý prenájom, mestský poslanecký
zbor schválil pomerne nízkym počtom
hlasov, časť poslancov to napadla a
primátorka povedala, že ak budú mať
pravdu, uznesenia o schválení zámerov na dlhodobý prenájom nepodpíše.
V prvom prípade má Stanislav Hvozda
ml. uzatvorenú nájomnú zmluvu s
mestom Svidník na prenájom areálu
tenisových kurtov do 31. decembra
2026. V apríli tohto roku už Stanislav
Hvozda ml. nie ako fyzická osoba, ale
ako predseda Občianskeho združenia
Mladý Svidníčan predložil žiadosť
o dlhodobý prenájom tenisového
areálu na obdobie do 31. decembra
2031, teda o ďalších päť rokov oproti
zmluve, ktorú má zavretú ako fyzická
osoba. Navrhol cenu nájmu vo výške
600 eur ročne ako postup hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že sa
zaväzuje po celú dobu nájmu v tomto
areáli prevádzkovať tenisový areál
a na jeho revitalizáciu preinvestuje
ešte v tomto roku minimálne 12 000
eur. „Dôvodom zmeny nájomcu a
predĺženia zmluvy je investičný zámer na zveľadenie súčasného stavu
areálu. Jedná sa o dobudovanie
športoviska, oddychovej zóny a
revitalizácie existujúcich hracích
plôch. V prípade schválenia nájomnej
zmluvy s Občianskym združením
Mladý Svidníčan, nájomná zmluva
s fyzickou osobou Stanislav Hvozda
ml. na základe žiadosti nájomcu bude
ukončená dohodou,“ napísalo mesto
v dôvodovej správe k predkladanému
zámeru.
V rozprave sa poslanec Peter Pilip
zaujíma, či má Stanislav Hvozda ml.
súhlas urbariátu, rovnako poukázal
na to, že doteraz má zmluvu o prenájme tenisových kurtov ako fyzická
osoba a teraz žiada o uzavretie
zmluvy ako predseda občianskeho
združenia. S tým podľa Petra Pilipa
súvisí aj dotácia, ktorú na tenisové
kurty dostal od Prešovského samosprávneho kraja. Vedúca Odboru
sociálneho, zdravotného a podnikateľskej činnosti Mestského úradu vo
Svidníku Marta Jacková informovala,
že na všetky tieto náležitosti bol
Stanislav Hvozda ml., upozornený a
informoval mesto aj o tom, že aj zo
strany Prešovského samosprávneho
kraja má potvrdené, že so spomínanou dotáciou je všetko v poriadku.
„Ale veď nás, viacerých poslancov,

predseda urbariátu informuje, že
mesto ide prenajímať pozemok, ktorý
nevlastní. Ja preto neviem, ako to
vlastne je,“ upozornil na nezrovnalosti
aj poslanec Pavel Olejár. Inak sa k
téme postavil poslanci Vladimír Žak a
Ján Hirčko. Vladimír Žak zdôraznil, že
sú to mladí ľudia, ktorí chcú zveľadiť
priestor, zatraktívniť ho a urobiť ho
viac multifunkčným. Ján Hirčko zase
pripomenul, že tenisové kurty zobral
konečne do prenájmu niekto, kto má
záujem vyvíjať aktivity a netreba za
tým hľadať všetko možné. „Jednoducho povedané, keď chceme podporiť
dobrú vec, tak ju podporme,“ vyzval
svojich kolegov Ján Hirčko.
Poslanec Ján Vook diskusiu posunul
ďalším smerom. Povedal, že tenisové kurty pokojne mohli spravovať
Technické služby mesta Svidník a
Stanislav Hvozda ml. by tam mohol
byť zamestnaný. Pridal sa aj poslanec Adrián Labun, podľa ktorého sú
tenisové kurty jednoduchým priestorom, ktoré by mesto naozaj mohlo
spravovať samé. „Ja na tom nevidím
nič zlé, aby sme to skúsili,“ podotkol
Adrián Labun.
Poslanec Peter Pilip zopakoval, že
je rád, keď sú mladí ľudia aktívni. „Ja
im fandím, nech robia, ale tak, ako
káže zákon a ak to tak bude, ja im to
všetko veľmi rád schválim.“
Poslankyňa Katarína Siváková sa
do diskusie o zámere na dlhodobý
prenájom tenisových kurtov zapojila
tiež. „Vidím ich ako súčasť relaxačnej zóny, nie sú to len samotné
tenisové kurty. Pán Hvozda môže
činnosť vykonávať, to tu nebolo povedané, pretože má platnú nájomnú
zmluvu, môže vykonávať činnosti
na tenisových kurtoch. Pán Hvozda
má platnú nájomnú zmluvu do roku
2026. Nepáči sa mi, že ak
hovoríme svoj názor, ak ho
máme odlišný, tak sme tu
hneď hodení do vreca, že
nechceme pomáhať mladým
ľuďom, že sme proti mladým
ľuďom, proti Mladému Svidníčanovi. Nie je to pravda.
Nepáči sa mi to, pretože to
tak vôbec nie je. Po voľbách
vznikne nový parlament,
nech to preto schvaľuje nové
zastupiteľstvo. Mnohí možno nebudeme kandidovať
do zastupiteľstva, možno
nebudeme zvolení, a máme
podpisovať zmluvu do roku

2031? Toto sa mi nezdá správne,
pretože tenisové kurty sú skutočne
súčasťou jedného veľkého areálu,
jednej veľkej lokality, ktorú by cez
rôzne výzvy a projekty mohlo vedieť
využiť i mesto,“ vyjadrila sa Katarína
Siváková. „Pán Hvozda má plány,
areál tenisových kurtov bude žiť, ja
sa preto prihováram za schválenie.
A prosím kolegov, aby sa nenechali
odradiť,“ vystúpil viceprimátor Michal
Goriščák, no a so slovami Kataríny
Sivákovej o tom, že nech tento dlhodobý prenájom radšej schvaľuje nové
zastupiteľstvo, lebo ako ona povedala
„mnohí tu už nemusíme byť,“ súhlasil
poslanec Ján Hirčko. Vzápätí však
dodal, že Občianske združenie Mladý
Svidníčan má jasné plány na zveľadenie kurtov, majú snahu, chuť, a preto
by podľa neho mali dostať priestor
čo najskôr.
„Chcem apelovať na zodpovednosť
každého jedného poslanca. Len pred
chvíľou ste odsúhlasili predaj pozemku, čo je omnoho vážnejšie, že než
prenájom, pretože predaný pozemok
sa nikdy nevráti. Teraz schvaľujeme
zámer na prenájom priestorov a hovoríš, pani poslankyňa, že by to malo
robiť nové zastupiteľstvo. Ale veď do
volieb je ďaleko, to chceš povedať,
že teraz už do volieb nebudeme nič
robiť? Poslanec je poslancom do
posledného dňa svojho mandátu, ja
nepovažujem, za správne, aby sme
sa zbavovali zodpovednosti, pre mňa
osobne tento argument neobstojí.
Vyzývam vás preto, aby ste aj k tejto
téme pristupovali zodpovedne,“
reagovala na poslankyňu Katarínu
Sivákovú primátorka Marcela Ivančová, no dostalo sa jej pomerne ráznej
odozvy. „Pani primátorka, ja si za
každým jedným hlasovaním stojím
a každé jedno hlasovanie odôvodňujem a vždy k tomu, ako hlasujem,
pristupujem zodpovedne. Povedala
som svoj názor, svoj postoj, a robím
tak vždy. Veľmi ma mrzí, že na mňa
útočíš. Ja viem, prečo som aj v predošlom bode hlasovala tak, ako som
hlasovala, za každým jedným svojim
hlasovaním si stojím. Mám právo na

názor, hoci je iný,“ podotkla Katarína
Siváková, ktorej sa zastal poslanec
Pavel Olejár. „Úplne súhlasím s poslankyňou Sivákovou, má svoj názor
a ty nemôžeš útočiť na poslancov. Ja
ťa vyzývam, aby ste nerozhajdákali
celý úver, len preto, lebo idú voľby,“
adresoval primátorke slová Pavel
Olejár, po ktorom na margo menšej
slovnej roztržky medzi primátorkou
Ivančovou a poslankyňou Sivákovou
Ján Vook zareagoval, že primátorka
„konečne nemá v merku iba mňa.“
Následne ešte poslankyňa Katarína
Siváková potvrdila primátorkine
slová, že poslanec má tri možnosti,
ako môže hlasovať. „Áno, máme tri
možnosti ako hlasovať, preto som
odôvodnila to, ako budem hlasovať.“
Svoj skôr prezentovaný názor potom
ešte zopakoval poslanec Peter Pilip.
„Nie som proti mladým, ale som
zásadový. Ak pán Hvozda predloží
všetky veci, ktoré má doložiť, všetkými desiatimi budeme hlasovať za,“
vyhlásil Peter Pilip.
Z dvanástich prítomných poslancov, keď ospravedlnení z celého
zasadnutia boli poslanci Peter Breznoščák, Kamil Beňko a Michal Iľkanin,
hlasovalo za zámer na predĺženie
nájmu tenisových kurtov do roku 2031
sedem poslancov - Michal Goriščák,
Matúš Majda, Jozef Popernik, Martin
Ždiňak, Vladimír Kaliňák, Vladimír
Žak a Ján Hirčko, štyri poslanci boli
proti - Katarína Siváková, Ján Vook,
Peter Pilip, Pavel Olejár a Adrián
Labun sa hlasovania zdržal.
Po hlasovaní však Peter Pilip pripomenul, že keďže sa zámer na prenájom tenisových kurtov predkladal
a schvaľoval z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na jeho schválenie je
podľa zákona potrebná trojpätinová
väčšina všetkých poslancov, čo je
v prípade svidníckeho mestského
parlamentu deväť hlasov. Zámer
Stanislava Hvozdu ml. však získal len
sedem hlasov.
Niečo podobné sa zopakovalo aj
pri ďalšom predkladanom zámere na
dlhodobý prenájom, o ktorom píšeme
v samostatnom príspevku.
(ps)
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Lampiónový sprievod v réžii Slovenského Červeného kríža pritiahol stovky ľudí
Úžasná akcia, ktorá do ulíc mesta pritiahli stovky ľudí. Malých
i veľkých. Lampiónový sprievod sa po dlhých rokoch vrátil do
Svidníka vďaka Územnému spolku SČK, ktorý ho v sobotu 18.
júna zorganizoval v spolupráci s Mestom Svidník.
S myšlienkou prišiel riaditeľ Územného spolku SČK vo Svidníku Slavomír
Sakalik so svojimi spolupracovníkmi. Takto netradične si chceli uctiť šľachetné
skutky všetkých bezpríspevkových darcov krvi pri príležitosti Svetového dňa
darcov krvi, ktorý pripadol na 14. júna. „Chceli sme si pripomenúť darcov krvi,
ich humánne činy, ale aj spropagovať potrebu a dôležitosť toho, aby ľudia
vedeli poskytnúť prvú pomoc a zároveň sme chceli ponúknuť niečo, čo tu v
tej novodobej histórii ešte nebolo,“ povedal nám Slavomír Sakalik, ktorý tak
narážal práve na už spomínaný lampiónový sprievod.
Tomu v sobotu 18. júna predchádzala prezentácia projektu Prvá pomoc virtuálnou realitou, ktorú svidnícky
Územný spolok SČK realizoval
za ﬁnančnej podporu programu
Interreg Poľsko-Slovensko. Malí
i veľkí si tak mohli vyskúšať
poskytovanie prvej pomoci aj za
pomoci virtuálnej reality.
V teplom počasí na pešej zóne
nechýbala bublinková šou, ako
aj detská diskotéka, no a krátko
pred zotmením sa stovky Svidníčanov a nielen s deťmi vydalo
s lampiónmi v rukách kráčať
ulicami mestom.
Na čele lampiónového sprievodu bolo bubnové zoskupenie
Batida zo Svidníku, ktoré nielen
počas sprievodu, ale i po ňom
priamo na pešej zóne previedlo
jedinečnú bubnovo-svetelnú šou.
„Je to nádherné, niečo neskutočné. Veľmi krásny zážitok a nielen
pre naše deti,“ zhodli sa viacerí Svidníčania po skončení lampiónového
sprievodu.
(ps)
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Svidníčania budú aj naďalej v troch obvodoch voliť po päť poslancov
Mesto Svidník bude mať aj v ďalšom volebnom období primátora alebo primátorku na plný pracovný úväzok. Rovnako,
ako doteraz, bude mať aj pätnásť poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorých budú Svidníčania voliť po piatich v troch
volebných obvodoch.
Rozhodli o tom poslanci svidníckeho mestského parlamentu na svojom
zasadnutí v uplynulú stredu 22. júna v priestoroch Domu kultúry. Návrh
na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora, návrh na určenie volebných
obvodov pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a návrh na určenie
počtu poslancov mestského zastupiteľstva vo volebných obvodoch predkladal prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav Novák v nadväznosti
na rozhodnutie predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára, ktorým vyhlásil
konanie komunálnych volieb na 29. októbra.
Mestské zastupiteľstvo tak určilo tri volebné obvody pre voľby poslancov
mestského zastupiteľstva a zároveň pre každý volebný obvod určilo piatich
poslancov.
Lehota na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných a
mestských zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev v nich je pritom do 20. júla. Lehota na utvorenie volebných okrskov a
na určenie volebných miestností je do 10. augusta, lehota na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových volebných
komisií je do 22. septembra a lehota na ich prvé zasadanie je do 5. októbra.
Počet obyvateľov mesta Svidník je k 16. júna 10 199 obyvateľov. Z uvedeného
celkového počtu obyvateľov je 8 202 voličov.
Počet voličov vo volebnom obvode č. 1 je 2 659, vo volebnom obvode č. 2
je 2 992 voličov a vo volebnom obvode č. 3 je 2 551 voličov. V jednotlivých

volebných okrskoch je pritom takýto počet voličov: Volebný okrsok č. 1: 860,
Volebný okrsok č. 2: 919, Volebný okrsok č. 3: 880, Volebný okrsok č. 4: 1
036, Volebný okrsok č. 5: 1 063, Volebný okrsok č. 6: 893, Volebný okrsok č.
7: 924, Volebný okrsok č. 8: 801, Volebný okrsok č. 9: 826.
Dodajme ešte, že lehota na podávania kandidátnych listín je stanovená
na 30. augusta.
(ps)

Návrh na určenie rozsahu výkonu
funkcie primátora, návrh na určenie
volebných obvodov a návrh na určenie
počtu poslancov predkladal prednosta
Miroslav Novák

Podrobný prehľad počtu voličov vo volebnom obvode podľa ulíc
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
- Ul. Centrálna 18 - 40 (počet voličov: 11),
- Ul. D. Millyho (počet voličov: 141),
- Ul. Dlhá (počet voličov: 233),
- Ul. Gen. Svobodu (počet voličov: 1 002),
- Ul. Karpatská (počet voličov: 663),
- Ul. Komenského (or. č. 6-8 párne čísla, or. č. 9-29 nepárne čísla)
(počet voličov: 90),
- Ul. Kpt. Pavlíka (počet voličov: 93),
- Ul. Kukurelliho (počet voličov: 12),
- Ul. Kutuzovova 443 (počet voličov: 44),
- Ul. Partizánska (počet voličov: 74),
- Ul. SNP (počet voličov: 209),
- Ul. Stropkovská 42 -76, 90 (počet voličov: 29),
- Ul. V. Nejedlého (počet voličov: 12),
- Ul. Záhradná (počet voličov: 46).
VOLEBNÝ OBVOD Č. 2
- Ul. 8. mája (490) (počet voličov: 144),
- Ul. Bardejovská (počet voličov: 162 ),
- Ul. Centrálna 5 (počet voličov: 12),

- Ul. Čsl. Armády (počet voličov: 197),
- Ul. Dr. Goldbergera (počet voličov: 76),
- Ul. Duchnovičova (počet voličov: 128),
- Ul. Festivalová (počet voličov: 239),
- Ul. Komenského (or. č. 10-18 párne čísla) (počet voličov: 96),
- Ul. Kutuzovova (or. č. 2-7) (počet voličov: 163),
- Ul. Ľ. Štúra (or. č. 1-9) (počet voličov: 390),
- Ul. Mládeže (počet voličov: 263),
- Ul. Nábrežná (počet voličov: 189),
- Ul. MUDr. Pribulu (počet voličov: 1),
- Ul. Pavlovičova (počet voličov: 64),
- Ul. Pionierska (počet voličov: 65),
- Ul. Polyvkova (počet voličov: 67),
- Ul. Poštová (počet voličov: 34),
- Ul. Sov. hrdinov (or. č. 3-21, 29-31, 39, 23-27 nepárne čísla,
or. č. 4, 6, 8, 14-20, 28, 32, 34, 36, 60, 108, 116 párne čísla,
or. č. 62-70, 44-52, 78 párne čísla, or. č. 55) (počet voličov: 535),
- Ul. Stropkovská (or. č. 2-6) (počet voličov: 40),
- oprávnení voliči s trvalým pobytom na meste Svidník
(Sov. hrdinov 200/33) (počet oprávnených voličov: 127).
VOLEBNÝ OBVOD Č. 3
- Ul. 1. mája (počet voličov: 42),
- Ul. 8. mája (2-34, 43, 61, 63, 35-38, 58) (počet voličov: 1 056),
- Ul. Budovateľská (počet voličov: 8),
- Ul. Čat. Nebiljaka (počet voličov: 82),
- Ul. Duklianska (or. č. 1-11, 17-24, 25, 12-16) (počet voličov: 860),
- Ul. Hrabová (počet voličov: 50),
- Ul. J. Gagarina (počet voličov: 73),
- Ul. Lipová (počet voličov: 53),
- Ul. Makovická (počet voličov: 73),
- Ul. Mierová (počet voličov: 114),
- Ul. Part. Kmiťa (počet voličov: 38),
- Ul. Pod lesom (počet voličov: 18),
- Ul. Sov. hrdinov (or. č. 103-109 nepárne čísla, 112, 113, 114
(počet voličov: 45),
- Ul. T. H. Ševčenka (počet voličov: 39).
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Richard Müller nechce na koncertoch sklamať ani jediného diváka
Vlani oslávil Richard Müller 60-ku a pomaly sa blíži aj iné jeho,
tentoraz profesijné, jubileum. Na koncertných pódiách sa s ním
už môžeme stretávať úctyhodných 39 rokov, pričom stále platia
jeho slová: „Teším sa na publikum. Pevne verím, že tí ľudia, ktorí
na nás prídu, chcú na nás prísť a ja stále pociťujem veľkú zodpovednosť. Pretože nemám ani len najmenšiu ambíciu sklamať
čo i len jediného diváka.“
Vďaka dlhoročným skúsenostiam a aj dlhoročným spolupracovníkom mala aj
tentoraz príprava koncertného programu na 22 Tour svoju osvedčenú podobu.
„Ja som tentokrát do toho takmer vôbec nevstupoval,” upresňuje Richard a
dodáva: „Celé to dal dokopy náš kapelník a bubeník Juraj Kuchárek. Ja som
to len jemne skorigoval do výslednej podoby.“
Po týždňových skúškach vyrazil ešte v máji Richard aj s celou kapelou na
koncerty do Česka, ku ktorým v druhej polovici júla pribudne aj šestnásť
slovenských miest. Jej členmi sú Michal Žáček (saxofón), Štefan Lengyel
(gitara), Martin Wittgruber (klávesy), Martin Gašpar (basová gitara), Juraj
Kuchárek (bicie) a trojica vokalistov (Anna Horthová, Klára Mockovčiaková,
Rado “Vrabec” Orth - kedysi spevák a gitarista kultových Made II Mate, ktorého

členmi boli aj Gašpar a Wittgruber).
Koncertný playlist je postavený primárne na skladbách z Richardových sólových albumov vydaných v rokoch 1992-2001. Popri “must” pesničkách resp.
“povinných jazdách”, ktoré nemôžu chýbať počas Müllerových koncertov si
fanúšikovia môžu vychutnať aj koncertne menej známe skladby - napríklad
Flétnu do žita z prvého Richardovho českého albumu, v ktorej mu hosťovali
Robert Kodym a David Koller. A napriek tomu, že na pódiá vstupuje Richard už
39. sezónu, podľa vlastných slov: „...ešte predtým ako naňho vyjdem, mávam
poväčšine strašnú trému. Ale keď už na ňom som, tak sa to trošku zlepší.”
Jeden z koncertov sa uskutoční aj vo Svidníku a to 22. júla. Vstupenky na ’22
Tour Richarda Müllera sú k dispozícii v sieti Predpredaj.sk.
Playlist koncertov 22 Tour: Milovať teba (Nočná optika), Flétnu do žita (český
album), Karel z americkej Prahy (33), Knižný príbeh (Nočná optika), V tom
istom meste (Nočná optika), Nebude to ľahké (Neuč vtáka lietať), Milovanie
v daždi (33), Klid, mír a pokora (Ešte), Nahý II. (01), Cigaretka na dva ťahy
(LSD), Srdce jako kníže Rohan (český album), Baroko (český album), Po
schodoch (Bioelektrovízia), Koniec sveta (Koniec sveta), Štěstí je krásná
věc (V penzionu Svět).
(pn)

ROZHOVOR SO SPEVÁKOM RICHARDOM MÜLLEROM
Jeden z koncertov speváka Richarda Müllera sa uskutoční
aj vo Svidníku a to 22. júla. Richarda Müllera sme tak trochu
vyspovedali.
Ako vznikol koncertný program,
ten setlist tohtoročného turné?
„Ja som do neho tentokrát vôbec
nevstupoval. Celé to dal dokopy náš
kapelník a bubeník Juraj Kuchárek.
Ja som potom už len korigoval niektoré záležitosti.”
Mali ste pocit, že do neho chcete
niečo a dať a niečo ubrať?
„Vždy je taký pocit chcieť niečo dať
a niečo ubrať, takže aj tentokrát to
tak bolo.”
Vnímate rozdiel v tom, keď „idete“
na koncerte notoricky známy hit,
ktorý si publikum žiada a musí
byť na každom koncerte, a keď
spievate takú skladbu, ktorá sa do
koncertného repertoáru dostane
zriedka?
„Áno, je to rozdiel. Človeka poteší, predpokladám každého môjho
kolegu, keď ľudia reagujú na jeho

repertoár, čiže keď sa hrajú známe
veci, aj ten ohlas je taký. Ale zas musím povedať, že keď sme mali turné
k albumu 55, urobil som to pomerne
odvážne, lebo celú prvú polovicu sme
hrali v podstate len pesničky z tohto
albumu, to znamená pre tých divákov
notoricky neznáme.”
Jedným z tvojich hostí na koncertoch bude i Rado „Vrabec“ Orth.
Jednak má svoj klasický part v
pesničke Baroko, no budeme ho
počuť aj v inej skladbe. Skúšali ste
spolu? Ako vám to išlo?
„Išlo to v podstate hneď, Rado je
totiž veľký profesionál. Skladba bola
Jurajom výborne vybraná, takže tam
už žiadny veľký problém nenastal.”
Keď vchádzate na pódium, aké
máte pocity? Na čo sa sústreďujete?
„Priamo pred koncertom, ešte pred

tým, ako vyjdem na pódium, mávam
poväčšine strašnú trému. Keď už
na ňom som, trošku sa to zlepší,
ale niekedy to vytrvá do polovice a
niekedy aj do konca koncertu. Je to
však záležitosť, ktorú viem ja, ľudia
to netušia.”
Na čo sa tešíte na tomto turné?
Dokáže sa ešte vôbec interpret,

ktorý koncertuje už 38 rokov, na
niečo tešiť?
„Na publikum. Pevne verím, že tí
ľudia ktorí prídu, chcú na nás prísť a
vtedy je to na mne aj relatívne veľká
zodpovednosť. Ja ju veľmi cítim, lebo
nemám ani len najmenšiu ambíciu
sklamať čo i len jediného diváka.”
(pn)
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Pozreli sme sa, kde končia maturitné tablá
Pýšia sa nimi, obdivujú ich ľudia v uliciach. Svoje tablá už majú
nielen maturanti, ale i absolvent umeleckých škôl či dokonca
škôlkari. Vo výkladoch obchodov ich vystavujú slávnostne, no
a my sme sa pozreli, čo je s tablami po pár týždňoch slávy.
Zhruba pred mesiacom kráčali s tablom ulicami Svidníka napríklad aj tohtoroční maturanti zo svidníckeho Gymnázia duklianskych hrdinov (DH).
„O veľa sme prišli počas pandémie a karantény, ale verím, že dnešok
je presne taký deň, kedy si to všetko vynahradíme,“ hovorili maturanti,
ktorý sa vlastne symbolicky lúčili so strednou školou. Podobne sa zvyknú lúčiť
už aj tí najmenší - škôlkari. A rovnako tablá so svojimi fotograﬁami vystavia
verejnosti. Nech všetci vedia, že ukončili istú etapu života. Z výkladov tablá
po dvoch či troch týždňoch zoberú, no a my sme sa pozreli, ako ich školy
uskladňujú. Svidnícke gymnázium má už pár rokov spoločenskú miestnosť,
ktorá je vedľa školskej jedálne. Práve v tejto spoločenskej miestnosti zdobia
jednu stenu maturitné tablá.
„Myslím, že najstaršie je tu z roku 1955. Keď sme pred štyrmi rokmi
mali okrúhle výročie školy, tak sme všetky tablá zniesli z pôjda dolu,
očistili sme ich, nafotili a uverejnili sme ich v školskej pamätnici. No a
potom nám bolo ľúto také pekné, zachovalé tablá, vrátiť naspäť na pôjd
a kdesi ich tam opäť, v úvodzovkách, schovať,“ opísal riaditeľ svidníckeho

gymnázia Ján Rodák.
Vo všeobecnosti sú aj tablá v
74-ročnej histórii tejto svidníckej školy rovnaké, predstavujú
maturantov a ich učiteľov. Veď
toto je ich úloha. Líšia sa v motívoch. „Väčšinou, samozrejme,
prevládajú na tablách knihy,
niektoré tablá sú aj v tvare
otvorenej knihy a na nej sú fotografie študentov a učiteľov,
samozrejme.“
Z čias dávno minulých prevládajú na tablách pamätihodnosti
regiónu, napríklad dukliansky
pamätník, ale aj azbuka, ktorá
patrila k vyučovaciemu jazyku.
Tie novšie, sú, samozrejme,
modernejšie, napríklad aj so
soškami Oscarov.
V spoločenskej miestnosti
svidníckeho Gymnázia DH tak
majú uložené tie najstaršie, teda
najvzácnejšie maturitné tablá
svidníckeho gymnázia. Nie sú
však všetky. Asi 150 ich majú
uložených na pôjde budovy školy.
Spolu s riaditeľom gymnázia Jánom Rodákom a školníkom sme sa na pôjde budovy gymnázia boli pozrieť.
„Áno, tu sú všetky tablá. Sú označené presne podľa rokov, čiže ak má
niekto nejaké stretnutie, zažiada si tablo, je to otázka piatich minút, pán
školník príde, pozrie na rok, vytiahne tablo a donesie dole, aby ho mali
na stretnutí,“ opísal Ján Rodák.
Mimochodom, maturitné tablá v budove svidníckeho gymnázia, samozrejme,
tie novšie, zdobia aj steny chodieb.
(ps)

Kríza čítania, je čítanie v kríze?
Knihy sú skvelé. Nielenže nám otvárajú bránu k múdrosti a
rozširujú naše obzory, robia nás aj lepšími ľuďmi, parádne si
pri nich oddýchneme a zlepšujú kvalitu nášho života. Moderná
doba však odsunula knihy ďaleko za tablety, počítače a televíziu.
Pritom má ale práve čítanie kníh veľký vplyv na rozvoj reči, slovnej zásoby
alebo fantázie. Preto by sa nemal význam čítania podceňovať a s knihami by
sa deti mali zoznamovať už od útleho veku, pretože dávajú deťom možnosť
snívať a rozvíjajú ich predstavivosť.
Čítanie kníh tiež rozvíja myseľ, zvyšuje inteligenciu, zlepšuje analytické
myslenie, redukuje stres, posilňuje pamäť, trénuje koncentráciu, jednoducho
vzdeláva. Aj napriek týmto vlastnostiam a danostiam kníh, predsa v dnešnom
modernom svete sú problémy s ich čítaním, ba priam sa hovorí o kríze čítania.
Kto a čo je príčinou tohto javu?
Tejto problematike bol venovaný seminár, ktorý sa uskutočnil v Podduklianskej knižnici 22. júna 2022 a ktorý podporil Fond na podporu umenia v rámci
rovnomenného projektu.
Na seminári vystúpili siedmi lektori, ktorí sa vo svojich príspevkoch zaoberali
súčasnou krízou čítania deti, ich vzťahom ku knihe, rozoberali potrebu čítania,
ako vplýva čítanie na psychický vývoj dieťaťa, na jeho správanie, myslenie
a konanie z pohľadu psychológa, vzťah žiaka ku knihe, potreba čítania, ako
pôsobí literárny text na vnímanie detí, na ich kritické myslenie a na čítanie s
porozumením, ako vplývajú sociálne siete a moderné informačné technológie
na čítanie detí, v čom je čítanie kníh pre detský mozog iné ako príbehy v tabletoch, mobiloch či v televízii, vzťah k čítaniu a čítanie ako nástroj spisovateľa
na prezentovanie vlastných myšlienok, ktoré vyúsťujú k napísaniu literárneho
diela, využitie knižnice pri čítaní, vzdelávaní, získavaní informácií a vplyve
knižnice na detského čitateľa a ako rozvíjať jeho čitateľskú gramotnosť.

V závere, ale aj počas celého podujatia, bola živá diskusia v ktorej si navzájom medzi sebou vymieňali názory pedagógovia, knihovníci a prednášajúci.
Podujatie moderoval Kamil Beňko, riaditeľ knižnice, ktorý sa srdečne poďakovať autorom príspevkov, diskutujúcim a všetkým prítomným.
Veríme, že problematika čítania, ktorá sa na tomto seminári rozoberala z
rozličných hľadísk, nebude ľahostajná knižniciam, školám, rodičom a ostatným
zainteresovaným, ktorých sa táto téma týka.
Z tohto seminára bude vydaný zborník, pozostávajúci z jednotlivých prednášok lektorov.
N.M., E.K. Podduklianska knižnica vo Svidníku
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Po dvojročnej pauze sa konali aj Okresné športové hry seniorov
Po dvojročnej „covid pause“ sa v piatok 17. júna 2022 uskutočnili V. Okresné športové hry seniorov, usporiadané Okresnou
organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku.
Na materiálnom a technickom zabezpečení hier sa podieľali Mestský úrad a Technické služby Svidník poskytnutím priestorov futbalového štadióna a parkovacích plôch pred amfiteátrom. Jedna súťažná
disciplína - hod na kôš bola absolvovaná v priestoroch minigolfu.
Okresné športové hry otvorili primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová
a prednosta Okresného úradu Svidník Michal Iľkanin. Súťaže sa zúčastnilo
šesť päťčlenných družstiev a to: ZO JDS Giraltovce, Kuková, Kračúnovce,
Stropkov, Svidník a Vyšná Olšava. Za veľmi pekného počasia a výborne
pripravených jednotlivých súťažných stanovíšť sa súťažilo v hode granátom
na cieľ aj do diaľky, v kope na bránku (muži cez prekážku), v hode krúžkom
na tyč a v hode na basketbalový kôš.
Po súťažnom dopoludní dobre padlo občerstvenie a výborný guľáš pripravený
Mirom Brudňákom na ihrisku minigolfu.
Zároveň bolo prevedené vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdávaním
diplomov, pohárov a vecných cien. Víťazným družstvom sa stalo družstvo ZO
JDS Stropkov. Na druhom mieste skončilo družstvo ZO JDS Svidník. Bronzovú

priečku obsadila ZO JDS Giraltovce. Na ďalších pozíciách skončili seniori ZO
Kuková, Kračúnovce a Vyšná Olšava. V súťaži jednotlivcov - ženy na prvých
troch miestach skončili: Oľga Buráková, Mária Paľová a Marta Štefancová.
V súťaži mužov: Ján Čurila, Ján Vojček a Jozef Pančák.
V polovici júla na Krajských športových hrách v Bardejove bude našu okresnú
organizáciu JDS zastupovať víťazné družstvo ZO JDS Stropkov (táto ZO JDS
ako aj ZO JDS Vyšná Olšava sú zatiaľ pričlenení k OO JDS Svidník). Veríme,
že jeho reprezentácia bude úspešná. Držíme palce.
Ďakujeme Mestskému úradu, Technickým službám mesta Svidník, Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý prostredníctvom Podduklianskej
knižnice vo Svidníku ﬁnančne prispel na materiálne a technické zabezpečenie športových hier. Je potrebné poďakovať sa aj sponzorom Michalovi
Iľkaninovi a Jánovi Hirčkovi za ﬁnancovanie guľašu a prenájmu minigolfu a
Alene Novákovej, okresnej predsedníčke strany HLAS za vecné ceny pre
víťazov, a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri organizovaní
a zdarnom priebehu hier.
Anton Berežňák, predseda OO JDS vo Svidníku

Úspechy fotografov v krajskom kole AMFO 2022 v Starej Ľubovni
Krajská súťaž amatérskej fotograﬁe Prešovského kraja AMFO
2022 sa konala 10. júna v Starej Ľubovni. Do súťaže postúpilo
celkovo 105 autorov s 285 fotograﬁami.
Do celoslovenského kola súťaže postupuje 23 autorov s výberom 42 fotograﬁí.
Účastníci sa zapojili s rôznymi prácami vo všetkých kategóriách. Odborná
porota hodnotila víťazné fotograﬁe na základe viacerých kritérií. Dodržiavanie
hlavnej témy, technické spracovanie, prevedenie tlače, zanechanie stopy a
odkaz fotograﬁe. Predsedníčkou poroty bola Klaudia Kirschnerová zo Starej
Ľubovne.
Náš okres úspešne reprezentoval Dušan Ignác zo Svidníka, ktorý vo svojej
kategórii Cykly a seriály získal ocenenie za fotograﬁe „Deň s furmanom I.-V.“
Ocenenie za farebnú fotograﬁu „Rebrík“ získala aj Marianna Marusinová a
čestné uznanie Tatiana Hvizdová zo ŠUP vo Svidníku za čiernobielu fotograﬁu
Dlaň budúcnosti.
Okres Stropkov úspešne reprezentoval Tomáš Bednárik, ktorý získal ocenenie
v kategórii Cykly a seriály za fotograﬁe Premena I. - IV.
Ďalšími ocenenými autormi vo svojich kategóriách za okres Stropkov boli:

Natália Remetová za farebnú fotograﬁu Jediná, Adam Nemec za farebnú fotograﬁu Čas a Dominik Tadeáš Senaj za farebnú fotograﬁu Cesta do neznáma.
Čestné uznanie udelili aj Adamovi Nemcovi za čiernobielu fotograﬁu Gitara.
Oceneným autorom srdečne blahoželáme a prajeme úspechy v celoslovenskom kole.
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Maľujeme krajinu a kvety
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pre záujemcov z radov verejnosti
pripravilo tretiu časť workshopu „Poznávajme umenie - Maľujeme krajinu a kvety“,
ktoré sa realizovalo v sobotu 18. júna.
Pätnásť účastníkov tvorilo v exteriéri Svidníka. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia. Výtvarníci sa podieľali na aktívnych, a predovšetkým tvorivých podobách zobrazovania krajiny
a kvetov. Vo svojich dielach zobrazovali najčastejšie krajinnú scenériu v okolí Svidníka. Na obrazoch
všetkých autorov sa objavili zobrazenia, ktoré pripomenuli rôzne výtvarné štýly, ako aj zaujímavé
kresbovo-maliarske rukopisy. Výtvarné práce odzrkadľovali citlivosť a emocionálne povahy účastníkov.
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (26.)
V auguste 2022 uplynie 20 rokov, odkedy vychádzajú Podduklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod súčasným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002.
20 rokov nášho a verím, že i vášho obľúbeného regionálneho týždenníka je
istotne príležitosťou na zaspomínanie si na to, čo sa pred dvadsiatimi rokmi v
podduklianskom regióne dialo a čo sme na našich stránkach prinášali. Každý
týždeň tak v roku 2022 venujeme priestor tomu, o čom sme písali v roku 2002.
Dnes pokračujeme dvadsiatymšiestym dielom celoročného seriálu.
TROPICKÝ FESTIVAL
48. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku
sa konali v tropickom počasí. Prišlo
aj množstvo politikov, okrem iných
predseda Národnej rady SR Jozef
Migaš, podpredseda vlády a rodák zo
Svidníka Ivan Mikloš, viacerí poslanci
Národnej rady SR a ďalší.
ABY NEMUSELI CESTOVAŤ
Výhradne zo sponzorských zdrojov vo svidníckej nemocnici zakúpili a uviedli
do prevádzky prístroj na pažerákovú stimuláciu srdca. Prístrojom v hodnote
100-tisíc slovenských korún ročne vyšetrili v nemocnici asi 80 pacientov.
„Takéto prístroje doteraz mali len kardiocentrá a aj my sme našich
pacientov za takýmto vyšetrením posielali do kardiocentra v Prešove.

Teraz ho môžeme robiť sami,“ netajil svoju spokojnosť primár Interného
oddelenia svidníckej nemocnice Peter Fülöp.
ODPAD PRI LETISKU
Areál bývalej ﬁrmy Surmex v blízkosti letiska
vo Svidníku špatil nebezpečný odpad. Vypracovaná štúdia na rátala s celkovými nákladmi
na odpratanie a likvidáciu nebezpečného
plastového odpadu vo výške 4,8 milióna slovenských korún. Odkiaľ peniaze vziať, však
kompetentní presne nevedeli, a tak sa zdalo,
že v areáli bývalého Surmexu tiká časovaná
ekologická bomba.
NOVÝ RÍMSKOKATOLÍCKY KŇAZ
Primičnú omšu celebroval vo svidníckom
Rímskokatolíckom kostole vdp.
Marek Varga, ktorý bol deň predtým vysvätený
za kňaza. V Dóme sv. Alžbety v Košiciach ho
za kňaza vysvätil kardinál Jozef Tomko. Medzi
hosťami na slávnosti bol aj minister spravodlivosti Ján Čarnogurský a štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Ján Figeľ. Prvým
pôsobiskom nového rímskokatolíckeho kňaza
vdp. Mareka Vargu sa stala Rímskokatolícka farnosť v Bardejove.
(ps)

Pozor na podvodný email Veľký úspech malej maliarky
Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať
daňovníkov. Zasielajú im podvodný email, v ktorom ich informujú „o nedostatkoch v daňovom priznaní“. Finančná správa takéto emaily neodosiela a
daňovníkom odporúča, aby na nereagovali ani neposkytovali žiadne svoje
údaje neznámym adresátom.
Finančná správa apeluje na občanov, aby sa nenechali nachytať. Neznámy
odosielateľ v mene ﬁnančnej správy rozposiela daňovníkom email, v ktorom
ich informuje, že v daňovom priznaní, ktoré za nich podal zamestnávateľ, sú
nedostatky a nekorektné informácie. Zároveň ich vyzýva k otvoreniu prílohy,
v ktorej sa majú nachádzať podrobnosti a návod ako postupovať ďalej. Pod
emailom je podpísané „Oddelenie evidencie daní“ a odosielaný je z neznámej adresy noreply@fInancnasprava.sk, pričom nejde v žiadnom prípade o
oﬁciálnu adresu ﬁnančnej správy. Tá má svoje platné kontakty zverejnené
na svojom portáli.
Finančná správa chce informovať verejnosť o týchto podvodných praktikách,
aby sa občania zbytočne nenaleteli podvodníkom. Finančná správa vyzýva
verejnosť, aby na takéto emaily nereagovali, neklikali v žiadnom prípade na
priložené linky ani neotvárali prílohy a obrátili sa na políciu. Žiadne takéto
emaily ﬁnančná správa nerozposiela.
(fs)

Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku, v mesiaci marec sa trieda
slimáčikov Materskej školy na Ulici Ľudovíta Štúra vo Svidníku zapojila do
XXXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove pod názvom VESMÍR
OČAMI DETÍ 2022.
V rámci regionálneho kola pre okresy
Svidník, Stropkov a Bardejov hodnotili
405 výtvarných prác, ktoré boli rozdelené
do jednotlivých kategórii podľa veku.
Práca našej šikovnej maliarky Nelky
Matkobišovej s názvom Môj vesmír, pod
vedením pani učiteľky Aleny Bosákovej v
danej kategórii úspešne postúpila do celoslovenského kola. Veľkým prekvapením
pre nás bolo, keď sme sa dozvedeli, že
Nelka získala diplom a peknú odmenu za
víťaznú prácu v 1. kategórii celoslovenského kola tejto súťaže. Máme z toho
obrovskú radosť a úspešnej maliarke srdečne gratulujeme a prajeme ešte
veľa pekných prác a tvorivých nápadov. Nech nám to maľuje.
(mška)

Kto daroval krv?
V stredu 22. júna prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 35 bezpríspevkových darcov:
Miroslava Špiková (prvodarca), František Haniš (18), Marcel Braslavský (42),
Jaroslav Palička (44), Alexander Palička (45), Stanislav Olijar (42), Ján Olejár
(25), Peter Gič (37), Ján Fečkanin (8), Ján Špik (10), Juliana Savčáková (3),
Viliam Hic (2), Oľga Troščáková (5), Miroslav Vanát (25), Mikuláš Baka (12),
Miroslav Matkobiš (17), Jozef Dovičák (3), Jozef Špirňák (73), Slávka Pilipová
(47), Martina Bochnáčová (10), Tomáš Hačník (27), Slavomír Vaškanin (67),
Štefan Teraz (48), Beáta Fedešová (36), Samuel Sokol (4), Adam Sahajda
(2), Róbert Palička (10), Martin Sakara (7), Klaudia Hojdová (9), Drahoslav
Hojda (5), Vlasta Hojdová (19), Helena Ignácová (12), Štefan Janočko (31),
Miroslav Fečko (20), Daniel Hic (18).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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Sezónu na kurtoch otvorili Jánskou vatrou, zábavou i guľášom
V uplynulý piatok oﬁciálne otvorili sezónu na tenisových kurtoch vo Svidníku.
Občianske združenie Mladý Svidníčan na
čele s predsedom Stanislavom Hvozdom
ml. pri tejto príležitosti zorganizovalo súťaž
vo varení guľášu, ktorú vyhrali svidnícki
dobrovoľní hasiči.
Súčasťou piatkového programu bolo zapálenie
Jánskej vatry, detská bublinková párty, opekačka,
aktivity pre najmenších, ale aj vystúpenia Folklórneho súboru Makovica, Cimbalovej hudby Primáš a
ľudová zábava s hudobnou skupinou Alegro.
(ps)

Úradná správa č. 37. zo dňa 23. júna 2022
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
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že z rozhodnutia VV OOFZ zo dňa 24.5.2022
sa uskutoční Aktív ŠTK a Riadna konferencia OOFZ Svidník 8.7.2022 (piatok)
o 17.00 hod. vo Svidníku v reštaurácii AB (budova MsÚ), pozvánky členom
konferencie budú zaslané poštou.
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 26. kola 6. ligy dospelých, výsledky 14. kola 5. ligy dorastu,
výsledky 15. kola 4. ligy žiakov sk. A, výsledky 12. kola 4. ligy žiakov sk. B
Usmernenie ŠTK OOFZ k novému súťažnému ročníku 2022/2023:
Žrebovacie čísla pre súťažný ročník 2022/2023 budú družstvám pridelené
tak, ako boli družstvá umiestnené v tabuľke po skončení súťažného ročníka
2021/2022. Samozrejme, že zmena žrebovacieho čísla bude možná na
základe vzájomnej dohody klubov a predložená podaním na komisiu ŠTK
v systéme ISSF obidvoma klubmi, ktoré si čísla menia alebo po dohode na
Aktíve ŠTK 08.07.2022
V prihláške do súťaže, ako aj v ISSF systéme žiadame o aktualizáciu údajov
klubu, telefónneho kontaktu, mailových adries a podobne.
Prihlášky do súťaží je klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať najneskôr do 6.7.2022. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou
elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé
družstvá na SR 2022/2023 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa - prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická
prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Pre súťažný ročník
2022/2023 budú vytvorené tieto súťaže:
Dospelí: 7. liga - Majstrovstvá OOFZ - nedeľa UHČ - predpokladaný začiatok súťaže 7.8.2022, Dorast: U19 - UHČ sobota o 14:00 hod. - od U15 do
U19 (roč. 2004 až 2007) - predpokladaný začiatok súťaže 10.9.2022, Žiaci:
U15 žiaci - UHČ sobota o 10:00 hod. - od U13 do U15 (roč. 2008 až 2011)

- predpokladaný začiatok súťaže 10.9.2022, U11 a U9 prípravka - turnajový
spôsob (roč. 2011 a mladší).
Pohár predsedu OOFZ sa v súťažnom ročníku 2022/2023 bude hrať v zimnej
prestávke na UT v Stropkove.
Ak FK nebude mať vyrovnané s OOFZ, VSFZ všetky svoje záväzky nezaplatené zberné faktúry, jeho prihláška do súťaže nebude akceptovaná.
V prípade, že sa niektoré z družstiev neprihlási do nového súťažného
ročníka, ŠTK bude postupovať pri zaraďovaní družstiev v zmysle SP čl.17.
V zmysle uznesenia VV OOFZ zo dňa 24.5.2022 štartovné pre súťažný
ročník 2022/2023 nebudú hradiť FK, ale sponzor.
V zmysle uznesenia Konferencie OOFZ je štart družstva dospelých v súťaží 7.
ligy - Majstrovstvá OOFZ podmienený zaradením 1 mládežníckeho družstva do
súťaže, všetky náklady na delegovane osoby v súťažiach mládeže hradí zväz.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
DK OOFZ:
Trestá hráča FO Sokol Sitníky - Samuel Glovacký - 1322278 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 23.6.2022,
podľa DP čl. 37/5(5 žk), poplatok 10,- EUR
Trestá hráča OŠK Miňovce - Adam Palej - 1346385 - DO pozastavením
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 23.06.2022,
podľa DP čl. 45/1b,2, poplatok 10,- EUR
Na základe Správy delegáta zo stretnutia 25. kola 6. ligy dospelých Mestisko - Radoma za nedostatočnú ÚS, ukladá OŠK Mestisko DO - upozornenie,
podľa čl.57/1c,2 DP, 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).
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 Svidník
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
TOP GUN: MAVERICK
PIATOK 3. JÚNA O 20. HODINE
Jeden z najlepších pilotov na svete, Pete "Maverick"
Mitchell, je späť v akcii. Do kín s ním prichádza pokračovanie jedného z najobľúbenejších ﬁlmov všetkých
čias. Kto by nechcel byť spolusediacim pilotom Toma
Cruisa v akčnej dráme Top Gun: Maverick?
Réžia: Joseph Kosinski • Hrajú: Tom Cruise, Miles
Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell,
Lewis Pullman, Charles Parnell
Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) nadovšetko
miluje pilotovanie stíhačiek. Dokonca natoľko, že
viac ako tridsať rokov úspešne odolával povýšeniu v
štruktúrach amerického letectva, pretože by ho to prinútilo opustiť kokpit a
presťahovať sa do vyhriatej kancelárie. Okrem toho bol Maverick vždy magnetom na problémy, čo sa takisto nezhoduje s vojenskou kariérou. Pilot je
však bravúrny, možno ten najlepší, preto dostane ponuku stať sa inštruktorom
elitných pilotov stíhačiek v programe Top Gun, ktorých má pripraviť na úlohu
spadajúcu do kategórie Mission Impossible. Okrem tejto misie bude musieť
Maverick zvládnuť ďalšiu náročnú súkromnú misiu. Jedným z pilotov, ktorých
má pripraviť na akciu, je Bradley Bradshaw (Miles Teller), syn jeho priateľa a
navigátora Goosea. Znalci prvého Top Gunu, vedia, že Goose zahynul, keď
sa neúspešne katapultoval z neovládateľnej stíhačky, ktorú pilotoval práve
Maverick. A jeho syn ho obviňuje zo smrti svojho otca. Maverick za žiadnu
cenu nechce, aby Bradleyho postihol rovnaký osud ako jeho otca. Pritom si
uvedomuje, že šanca, že jeden z pilotov plánovanú leteckú operáciu neprežije,
nie je vôbec malá.
USA, akcia, dráma, 131 minút, vstupné: 5 eur
***
PANSTVO DOWNTON: NOVÁ ÉRA
SOBOTA 4. JÚNA O 20. HODINE
Veľký ﬁlmový návrat.
Panstvo Downton sa vracia na plátna kín. Prvá ﬁlmová verzia slávneho
seriálu u divákov zabodovala, preto sa so šľachtickým rodom Crawleyovcov
a ich služobníctvom vydáme za ďalším výpravným dobrodružstvom, pre ktoré
by televízna obrazovka bola príliš malá. Za dobu svojej ﬁlmovej a seriálovej
existencie už Panstvo Downton zažilo všeličo, ale asi nikoho by nenapadlo,
že sa v minulosti babičky Violet (Maggie Smith) ukrýva tajomstvo, ktoré môže
otriasť základy celého šľachtického rodu Crawleyovcov. Všetko odštartuje
šokujúca správa, že sa Violet stala dedičkou zámku v južnom Francúzsku,
ktorý jej odkázal muž, s ktorým sa stretla v mladosti. Čo sa medzi tými dvoma
mohlo odohrať, že si na ňu po toľkých rokoch spomenul vo svojom závete

a odkázal jej také bohatstvo? Časť rodiny nadšene vyráža na Francúzsku
riviéru, aby novo nadobudnutú nehnuteľnosť preskúmala, skeptický Violetin
syn Robert (Hugh Bonneville) má však podozrenie, že sa za dedičstvom
zámku môže skrývať príbeh, ktorý by radšej nepočul. Vlády na Downtonom
sa počas Robertovej neprítomnosti ujala jeho najstaršia dcéra Mary (Michelle
Dockery), ktorá sa musí vysporiadať s inváziou amerických ﬁlmárov, ktorí v
kulisách nádherného zámku chcú natočiť pravý hollywoodsky bijak. Konﬂikt
upjatých britských tradícií s americkou bezstarostnosťou a rovnoprávnosťou
by mohol mať len ťažko zábavnejšiu podobu, zvlášť keď sa do ﬁlmového
natáčania aktívne zapoja aj obyvatelia a zamestnanci panstva.
Veľká Británia, dráma, 120 minút, vstupné: 5 eur
***
UŠIAK ČIKY A ŠKREČOK TEMNÔT
NEDEĽA 5. JÚNA O 16. HODINE
Ušiak Čiky sa narodil z polovice ako kura a z polovice ako zajac.
Ušiak Čiky sa narodil z polovice ako kura a z polovice
ako zajac. Dychtí zapadnúť do spoločnosti a cítiť
sa milovaný aj napriek svojim rozdielom. Je trochu
nemotorný, ale zato posadnutý dobrodružstvom.
Francúzsko, Belgicko, rodinný, animovaný, dobrodružný, 91 minút, vstupné: 5 eur
***
LÁSKA HORY PRENÁŠA
NEDEĽA 5. JÚN O 20. HODINE
Réžia: Jakub Machala • Scenár: Jakub Machala,
Jan Studnička, Anna Kruchňová, Michal Baláž •
Kamera: Nick Kollár • Hrajú: Marek Lambora, Natália Germáni, Richard Stanke, Anna Fialová, Noël
Czuczor, Csongor Kassai, Lenka Krobotová, Matej
Landl, Ľudmila Swanová
Alexin svadobný deň sa rúca priamo pred jej očami.
Jej neurotická matka kontroluje každý jej krok, paranoidný otčim odhaľuje záhadný zločin a biologický
otec, bohémsky majiteľ tatranského hotela, v ktorom
sa svadba koná, je zodpovedný za nezvestného
ženícha. Chaos v horskom hoteli využíva sympatický
inštruktor lyžovania, ktorý sa za pomoci hotelovej
hostky Kláry púšťa do dobrodružnej prípravy toho
najkrajšieho rande.
Slovensko, romantický, komédia,
85 minút, vstupné: 5 eur
Prešovský samosprávny kraj
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
pozýva neprofesionálnych výtvarníkov na

workshop
„POZNÁVAJME UMENIE - Maľovanie na textil“
s lektorkou Gabrielou Madejovou
2. júl 2022
POS Svidník (9.00 - 16.00 h)
Prihlásiť sa môžete mailom na pos-zuc3@svitel.sk do 28.6.2022
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
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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: Najbližšia pohotovostná stomatologická služba je v
Prešove. Zubno-lekárska pohotovostná služba, Levočská 44, Prešov, (SK
Dental, Prešov, s.r.o.). Spádové územie aj pre Svidník a Stropkov.
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 28.6.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla s rod.,
Streda 29.6.: 17:00 Za farnosť, Štvrtok 30.6.: 7:00 Za zdravie a Božie
požehnanie pre Martina, Mareka, Janu a Ľuboša, Piatok 1.7.: 17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca,
Sobota 2.7.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu, Marcela
a Tamarku, Nedeľa 3.7.: 9:00 Za farnosť, myrovanie.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 28.6.: 12.00 + z rod. Bateškovej (panychída), 18.00 + Štefan,
Marika / + Štefan Kuzma (40 dňová lit.), Streda 29.6. - Svätí apoštoli
Peter a Pavol - Prikázaný sviatok: 6.30 * Za farnosť, 12.00 * Peter s
rod., 18.00 * Viera (obrátenie, ZBP), Štvrtok 30.6.: 12.00 * Andrej, Anna,
Slavomír, Ivona, 18.00 * Jozef s rod. (odpustenie hriechov), Piatok 1.7.:
6.30 * Ján Zákutný st. / * Ján Chovanec (70 rokov), 18.00 + Agnesa,
Sobota 2.7.: 7.00 * Členov arcibratstva Ruženca, 10.00 Primičná sv.
liturgia - o. Peter Sahajda, Nedeľa 3.7.: 8.00 * Natália, Patrícia, Lukáš,
Terézia, 10.30 * Za farnosť, 18.00 * Mária, Peter, Katarína, Adam, Viktor.
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 18.00 Večierňa. Sobota:
6.00 sv. liturgia, 18.00 Večierňa, Nedeľa: 7.00 hod. sv. liturgia, 16.00
Večierňa.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na
Ul. Festivalovej, č. 2042. Štvrtok 30. júna o 18:00: V 15. kapitole knihy
2. Samuelovej budeme hľadať poučenie z Abšalómovho ctižiadostivého
správania. Nedeľa 3. júla o 9:30: Vzhľadom na špeciálny program, ktorý
sa bude konať priebežne cele leto, bude nedeľňajšie zhromaždenie
prebiehať formou videokonferencie cez platformu ZOOM.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť ku tomuto stretnutiu, prihlasovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

SPOMIENKA
Odišiel náhle, už nie je medzi nami,
no v srdciach našich žije spomienkami.
24. júna 2022 uplynulo 28 rokov, odkedy nás náhle opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
MICHAL FEČIK ZO SVIDNÍKA,
ktorý nás náhle opustil vo veku 55 rokov.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária
so synmi Michalom, Petrom, Miroslavom a ich rodinami

o d 2 7. j ú n a 2 0 2 2
ŠÓŠ, Martin a kolektív: Škola parahokeja alebo
Hokej sa dá hrať aj bez nôh.
Marianka, ERD Studio 2021. 126 s.
Kniha Škola parahokeja mapuje skúsenosti,
ktoré za viac ako desať rokov nazbieral realizačný tím od založenia tohto dynamického
športu na Slovensku. V Šlabikári a Strednej
škole parahokeja prináša návody z ľadu i
telocvične pre všetkých, ktorí by radi rozšírili slovenskú parahokejovú rodinu. Vlastné
skúsenosti národnej reprezentácie sú doplnené tým najlepším, čo súčasná vedecká
i populárna literatúra o parahokeji prináša.
Vo Vysokej škole parahokeja otvárajú autori
knihy možnosti na ďalší rozvoj a približujú
aj nové prístupy, ktoré úspešne vyskúšali v
praxi. Kniha je zároveň kronikou slovenského
parahokeja od úplných začiatkov, až po prvý
vyhratý zápas na majstrovstvách sveta elitnej
kategórie. Publikácia je nielen dôkazom, že HOKEJ SA DÁ HRAŤ AJ BEZ
NÔH, ale aj jedným z prvých pokusov o zostavenie metodiky pre športovo-zdravotnú prípravu v parašporte na Slovensku.

URBÁNKOVÁ, Naďa
Naďa Urbánková, rodným menom Naděžda Balabánová, je česká speváčka
a herečka. Pôvodnou profesiou je zdravotná sestra, ale čoskoro sa začala
venovať spevu a neskôr aj ﬁlmu. Je niekoľkonásobnou držiteľkou Zlatého
slávika, koncertovala s orchestrom Václava Hybša, Country Beatom Jiřího
Brabca alebo Armádnym umeleckým súborom. K jej úspešným hitom patrí
Mám rada žužu, Blondiak s červenou bugatkou, Drahý môj a mnoho ďalších.
Hrala napr. vo ﬁlme Na samote pri lese, Ostro sledované vlaky alebo Keby
tisíc klarinetov. Naďa Urbánková pôsobí aj v rozhlase, hrá v divadle a aktívne
sa zapája do spoločenského života. Jej dcéra Jana Fabiánová je speváčka.

ASPRIN, Robert Lynn (28.6.1946-22.5.2008)
Bol americký spisovateľ a editor science ﬁction a fantasy literatúry. Medzi
jeho najslávnejšie diela patrí humorná séria Mýtus a 12-dielna antológia Svet
zlodejov. Svoj prvý román The Cold Cash War vydal v roku 1977. Knihy zo
série Myth Adventure boli jeho prvým výletom do oblasti fantasy. Vydal niekoľko
samostatných diel z ktorých najznámejšie je Vojna hmyzu.

Dôverný rozhovor: - Načo sú vám tmavé okuliare
a falošná brada?
- Dnes máme výplatu a moja žena ma čaká pred podnikom.
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