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Jeden mŕtvy po náraze auta
Hlavný program Dní mesta
do stromu pri Mlynárovciach Svidník zaplnil pešiu zónu

Ďalší havarovaný kamión
v zákrute pri Ladomirovej
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Dni mesta Svidník priniesli aj stretnutie so zástupcami partnerských miest
Dni mesta Svidník priniesli nielen kultúrny program, aký sme
tu kvôli pandémii nemali dva roky, ale aj stretnutie so zástupcami partnerských miest. Tí do Svidníka pricestovali práve v deň
hlavného programu, teda v piatok 1. júla.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová v obradnej sieni
mesta Svidník aj za účasti viceprimátora Michala Goriščáka,
poslankyne Kataríny Sivákovej, prednostu Mestského úradu
Miroslava Nováka a ďalších zástupcov Mestského úradu
prijala delegácie z Krosna, Strzyzowa, Jaroslawa, Sanoku
a z Krivej Palanky v Severnom Macedónsku.
„Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie a prišli ste spolu s
nami osláviť Dni mesta Svidník. Máme konečne príležitosť
na formálnejšie i neformálne rozhovory,“ povedala hosťom
z partnerských miest svidnícka primátorka, podľa ktorej
dohodli pracovné stretnutia k medzinárodným výzvam, ktoré
by mali byť konečne otvorené, a tak by sa aj spolupráca
znovu rozbehla.
Pozvanie na Dni mesta prijal aj zástupca Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a takisto aj riaditeľ
Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku Marek Pytliak.
Piatkový večerný program potom na pešej zóne patril všetkým. Primátorka ho zhrnula na Facebooku takto: „Stovky
ľudí, výborná atmosféra a stretnutia, ktoré chýbali. Ďakujem,
že ste si užili včerajší deň na pešej zóne, pre mňa to bolo
vrátenie výbornej energie, ktoré sme do akcie dali. Som
veľmi rada, že som mohla hosťom ukázať, ako sa viete
fantasticky zabávať, mohla som im predstaviť nášho rodáka,

lekára Juraja Vančíka, ktorý mnohým Svidníčanom pomohol. Som rada, že
moje pozvanie prijal aj predseda PSK Milan Majerský s manželkou Miriam
Lexmann a spoločne sme mohli popriať všetkým prítomným i celému mestu
Svidník - mnohaja, blahaja lita.“
(pn)
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Program Dní Svidníka si prišiel pozrieť aj Pavel Piršč
s manželkou Annou a vnúčikom

Keď Svidníčanka Zuzka študovala na vysokej škole,
Peter „Šarkan“ Novák moderoval tamojšie diskotéky.
Zuzka žije v Nemecku, ale počas Dní Svidníka bola doma.
Samozrejme, táto fotograﬁa s moderátorom ju potešila...

Dní Svidníka

Fotograﬁu so spevákom Hexu Tomášom „Yxom“ Dohňanským
si nenechali újsť ani tieto mladé slečny

Svidnícke publikum dostala, ako sa hovorí, do varu slovenská poprocková skupina Hex. Vznikla v roku 1989 v Bratislave a jej spevák Tomáš
„Yxo“ Dohňanský má manželku Aničku zo Svidníka

Svidníčanov a ľudí z okolia potešila aj kultová skupina
Vidiek so spevákom Jankom Kuricom

Juraj Vančík je ľuďom známy ako spievajúci kardiológ
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V rámci večerného programu Dní Svidníka vystúpil
aj charizmatický spevák rusínskych ľudových piesní
Štefan Štec
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Tvrdé slová na adresu viceprimátora a výšky jeho odmeny
- Peter Pilip tvrdil, že Michal Goriščák klamal
Akú odmenu poberá svidnícky viceprimátor Michal Goriščák?
Táto téma sa na pôde svidníckeho Mestského zastupiteľstva
rozoberala viackrát. Dá sa pritom povedať, že vlastne vždy k
nej odzneli odlišné informácie. Jasno v téme nastalo až v máji
tohto roku a ani nie na zasadnutí mestského parlamentu, ale až
po ňom, keď sme sa o odmenu viceprimátora začali zaujímať
my, novinári.
Pripomeňme, že v máji tohto roku na zasadnutí zastupiteľstva sa poslanec
Pavel Olejár zaujímal, o vysokú čiastku zvýšenia bežných výdavkov vo výške 21 400 eur v položke Zasadnutia orgánov mesta. Vedúci odboru ﬁnancií
Mestského úradu Nikolaj Vlčinov aj podľa zápisnice zo zasadnutia odpovedal,
že dôvodom navýšenia výdavkov je zvýšenie priemernej mzdy v národnom
hospodárstve a v minulom roku boli podľa neho poslancom vyplatené odmeny
iba za 11 mesiacov a taktiež zástupca primátorky podľa Nikolaja Vlčinova
nemal vyplatené odmeny za celý rok 2021.

***
PAVEL OLEJÁR: "Vyzerá to tak, že ide o navýšenie mzdy jedného
z vedúcich zamestnancov mesta"
Pavel Olejár tieto vyjadrenia Nikolaja Vlčinova na júnovom zasadnutí komentoval tak, že „pán vedúci to motal hore dole a nedozvedeli sme sa
nič. Všetko sme sa dozvedeli až po zastupiteľstve a ja, pani primátorka,
viem, s čím je to spojené. Vyzerá to tak, že ide o navýšenie mzdy jedného
z vedúcich zamestnancov mesta.
Áno, pani primátorka využila svoju kompetenciu, to nenamietam, pani
primátorka však mohla sama zmeniť rozpočet a neviem prečo to bolo
podhodené nám, poslancom, aby sme takúto zmenu a takéto navýšenie
schválili,“ zdôraznil Pavel Olejár.
***
MARCELA IVANČOVÁ: "Mne je jasné, že nárážaš
na plat pána viceprimátora"
„Mne je jasné, že narážaš na plat pána viceprimátora, všetky informácie
sme vám poskytli. Má v gescii Sociálny podnik, prináleží mu za to odmena, ako každému zamestnancovi mesta,“ reagovala primátorka, na čo Pavel
Olejár opäť vyhlásil, že sa to síce dozvedeli, ale až po zastupiteľstve. „Dovolím
si povedať, že odmena pána viceprimátora bola tým jediným dôvodom
a nebol žiaden iný dôvod, ako sa nám tu niekto snažil vysvetľovať.“
***
PETER PILIP: "Nehanbíš sa klamať priamo na zastupiteľstve?
Od roku 2020 si bral plat"
V diskusii o odmene viceprimátora Svidníka Michala Goriščáka potom
vystúpil poslanec Peter Pilip. „Ako jeden z poslancov, možno sú viacerí,

neviem, som sa odmien do konca volebného obdobia vzdal. Pýtal som
sa v decembri minulého roku a bolo mi povedané, že za Sociálny podnik
pán Goriščák neberie nič. Nehanbíš sa klamať priamo na zastupiteľstve?
Od roku 2020 si bral plat.
A nie, že robíš to zadarmo a ešte na vlastnom aute rozvážaš materiál
na vlastné náklady. Vieš, koľko veľkoobjemových kontajnerov, ktoré ste
stiahli z ulíc mesta, by bolo vyvezených za ten tvoj plat? Verejne sa ťa
chcem opýtať, či sa nehanbíš za to, že si verejne klamal, že robíš pre
Sociálny podnik zadarmo?
Navyše proti Sociálnemu podniku si hlasoval na Okresnom úrade pred
pár rokmi a mohli sme vtedy ako mesto na Sociálny podnik dostať 80-tisíc
eur. Chcem sa ťa priamo opýtať: koľko stojí mesto ten tvoj flek? Koľko
berieš v hrubom? Je to neférové, čo sme zistili, pretože ja som ti veril,
keď si povedal, že robíš zadarmo. Nikde som to neoveroval,“ tieto slová
adresoval viceprimátorovi Michalovi Goriščáka jeho predchodca vo funkcii za
primátorovania Jána Holodňáka, poslanec Peter Pilip.
***
MICHAL GORIŠČÁK: „Môj plat je 1 531,50 eur v hrubom"
„Môj plat je 1 531,50 eur v hrubom. A je uvedený aj na internetovej stránke
mesta pri mojom mene. Ja sa nehanbím, ja si za tým stojím, že beriem
odmenu. Nevidím rozdiel, či beriem plat alebo čo. Ja beriem odmenu,“
reagoval viceprimátor Michal Goriščák na slová Petra Pilipa s tým, že Sociálny
podnik sa veľmi dobre rozbehol a je za ním kvalitná práca. „Myslím si, že ti
to vadí, že Sociálny podnik mesta Svidník funguje, preto do toho rýpeš
a poviem aj to, že je mi to ľúto.“
Peter Pilip však trval na svojom a viceprimátorovi povedal, aby nemiešal
jablká s hruškami. „V decembri si povedal, že za Sociálny podnik neberieš
nič,“ zopakoval Peter Pilip a pridal sa aj poslanec Pavel Olejár. „Mňa by
len zaujímalo, prečo ste to normálne nezverejnili? Je to na internetovej
stránke zverejnené tak, že treba klikať a klikať. Svoje osobné výlevy,
pani primátorka, dávaš na titulnú stránku webovej stránky mesta, ale
takéto informácie musí človek hľadať.“
***
MATÚŠ MAJDA: "Aby sme závistlivé témy dali nabok"
Pár slovami sa potom do diskusie zapojil aj poslanec Matúš Majda. „Chcem
ťa, pani primátorka, poprosiť a vyzvať, aby sme závistlivé témy dali nabok
a venovali sa tomu, kvôli čomu sme sa dnes zišli.“
Vráťme sa však ešte k slovám Petra Pilipa a k decembru 2021. Na zasadnutí
mestského parlamentu sa vtedy zaujímal, či zástupca primátorky je zamestnaný v Sociálnom podniku mesta Svidník a ak áno, aký berie plat a či je priemerný plat zamestnancov Sociálneho podniku väčší, ako majú zamestnanci
Technických služieb mesta Svidník.
Zástupca primátorky Michal Goriščák mu vtedy odpovedal, že čo sa týka
priemernej mzdy v Sociálnom podniku a na Technických službách, nevie,

V diskusii o odmene viceprimátora vystúpil poslanec
Peter Pilip a adresoval mu tvrdé slová...
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Tvrdé slová na adresu viceprimátora a výšky jeho odmeny
- Peter Pilip tvrdil, že Michal Goriščák klamal
aká je priemerná mzda na Technických službách. „Viem
zistiť, aká je priemerná mzda v Sociálnom podniku,
ale myslím si, že je to porovnateľné so mzdou, akú
zarábajú ľudia v tomto odvetví. No a čo sa týka môjho
pôsobenia v Sociálnom podniku, ja nie som zamestnancom Sociálneho podniku mesta Svidník, s.r.o.,
som poverený riadením, som skôr manažér a moja odmena je odmena poslanca + odmena viceprimátora."
To, čo nasledovalo neskôr, vrátane ostatného zasadnutia
svidníckeho Mestského zastupiteľstva, sme už opísali.
Dodajme, že nateraz ostatnú diskusiu o odmene viceprimátora Michala Goriščáka spustili informácie, ktoré
sme zverejnili na našich stránkach. Urobili sme tak práve
v kontexte s otázkami, ktoré v máji zazneli na margo
navýšenie ﬁnancií v položke Zasadnutia orgánov mesta,
na čo upozornil Pavel Olejár.
Zástupca primátorky mesta Svidník Michal Goriščák už
nepracuje len za základnú poslaneckú odmenu, navýšenú o odmenu člena Mestskej rady a o odmenu vice-

primátora. Podľa slov PR manažérky mesta Svidník
Kristíny Tchirovej riadi Sociálny podnik mesta Svidník.
„Jeho riadiaca pozícia si vyžaduje každodennú
prítomnosť na pracovisku, neustálu manažérsku
činnosť a rovnako adekvátne pracovné ohodnotenie,“ vyhlásila pre naše noviny Kristína Tchirová,
ktorej sme sa pýtali na postupné navýšenie odmeny
viceprimátora Michala Goriščáka.
Podľa jej informácií zástupca primátorky poberal
základnú odmenu pred 1. marcom 2021, od tohto
dátumu poberal 25% základného platu primátorky
do 1. júna 2021.
„Zástupcovi primátorky mesta Svidník bola v
zmysle § 25 ods. 7 tretia veta za vykonávanie činností v zmysle poverenia určená mesačná odmena
vo výške 45 % základného platu primátorky mesta.
Mesačné odmena je vypočítaná vo výške 1 531, 50
€ v hrubom,“ doplnila Kristína Tchirová.
(ps)

Jeden mŕtvy po náraze auta do stromu pri Mlynárovciach
Tragédia pred Mlynárovcami. V uplynulú nedeľu 10. júla
tu vyhasol života miestneho muža.
65-ročný muž z Mlynároviec sa v osobnom aute viezol s ešte jedným
mužom, takisto z Mlynároviec. Na mokrej vozovke dostali šmyk, auto
sa stalo neovládateľným a narazilo do stromu.
Obaja muži utrpeli ťažké zranenia, na mieste zasahovali dve osádky
záchranárov, ale aj hasiči. Spolujazdca záchranári s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice vo Svidníku, vodičovi už, žiaľ, napriek
enormnej snahe už pomôcť nedokázali. Zomrel na mieste tragickej
nehody.
Jej príčiny a ďalšie okolnosti vyšetrujú svidnícki dopravní policajti.
(ps)

S druhou lávkou predsa len vyšli v ústrety aj ženám na vysokých
Prejsť po lávke cez rieku Ladomirka vo Svidníku na podpätkoch
chce poriadnu dávku odvahy. Presviedčajú sa o tom tunajšie
ženy. Niektoré si preto topánky s podpätkami nosili do práce
radšej v taške.
Podlaha na dvoch nových lávkach
je zo špeciálnych drevených dosiek.
Tie vraj pochádzajú až z ďalekej
Afriky. Keď pred pár týždňami sprístupnili prvú, pri medzerách medzi
doskami spozorneli korčuliari aj ženy
s opätkami. „Samotná konštrukcia
bola enormne zaťažená, a tým, že
sme použili tento materiál, odľahčili
sme konštrukciu mosta o veľa ton,“
takto vysvetlila PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová to, prečo
je podlaha nových lávok taká, aká
je. „Na lodičky to nie je,“ reagovala
Svidníčanka, ktorú sme pri novej
lávke stretli a pridala sa aj ďalšia. „Sú
medzery a presne na tie podpätky
som myslela, že to bude asi problém.“
Keď sa pred vyše mesiacom ako
riešenie ukazovalo, že by jedna
lávka bola pre dámy na nízkych a tá
druhá pre tie na vysokých podpätkoch, mesto reagovalo, že nad tým

neuvažovali. „Všetky dámy prosíme,
aby na ten čas do práce a prechodu
cez lávky, sa obuli tak, aby im to
nerobilo problémy,“
reagovala koncom
mája Kristína Tchirová, no na lávke po
druhej strane mosta
napokon podlahové
dosky osadili len s
minimálnou medzerou. „No tak to už asi
bude lepšie,“ reagovala mladá Svidníčanka pri pohľade
na druhú lávku s
doskami takmer bez
medzier. „Snažili
sme sa maximálne vyjsť v ústrety
ľuďom, ktorí nás
poprosili o to, aby
sa tam dalo ľahšie

prechádzať,“ vysvetlila pre naše
noviny Kristína Tchirová.
Pre samosprávu je prvoradá bezpečnosť a funkčnosť oboch lávok.
Oprava tak možno čaká aj tú prvú.
„Práve rozmýšľame nad tým, či je
možné technické riešenie vymyslieť
tak, aby sme to vedeli opraviť,“ po-

tvrdila PR manažérka mesta Svidník.
Nateraz to preto vyzerá tak, že po
jednej strane budú predsa chodiť
ženy na vysokých a po tej druhej ženy
v teniskách či balerínkach. „Keď si
nebudeme chcieť ošúchať topánky,
tak budeme musieť asi takto,“ usmiala
sa mladá Svidníčanka.
(ps)
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Ako je to s predávaním zelených pásov vo vlastníctve
mesta medzi dvomi súkromnými pozemkami?
Dvojaký meter alebo prísne zásady?
Musí získať súhlas vlastníkov susedných pozemkov, až potom
môže žiadať o odkúpenie mestského pozemku, ktorý je medzi
jeho a inými súkromnými pozemkami. Takýto je postoj Mestského úradu vo Svidníku k snahe Svidníčana Jána Ivanča odkúpiť
pozemok, ktorý, ako tvrdí, potrebuje pre prístup k svojmu rodinnému domu, ktorý je vo výstavbe.
Ján Ivančo o odkúpenie predmetného pozemku, pásu v šírke 1,9 metra a v
celkovej rozlohe 133 metrov štvorcových na Kukorelliho ulici požiadal mesto
Svidník písomne. Mestský úrad však jeho žiadosť na ostatné rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku neposunul.
Jána Ivanča totiž mestskí úradníci odkázali na to, aby priniesol písomné
súhlasy majiteľov pozemkov, ktoré s pozemkom, ktorý chce odkúpiť, susedia z
druhej strany. Na zasadnutí svidníckeho mestského parlamentu navrhol zaradiť tento bod na rokovanie poslanec Ján Vook. Najprv sa hlasuje o pôvodnom
návrhu programu rokovania, no a desiati poslanci boli za, len poslankyňa
Katarína Siváková sa hlasovania zdržala. Pri následnom návrhu poslanca
Jána Vooka boli za piati poslanci - Ján Vook, Pavel Olejár, Peter Pilip, Katarína
Siváková a Martin Ždiňak, ostatní šiesti prítomní poslanci sa hlasovania zdržali,
a teda žiadosť Jána Ivanča o odkúpenie mestského pozemku do programu
rokovania mestské zastupiteľstvo nedoplnilo.
***
PRIMÁTORKA O SÚHLASE
VLASTNÍKOV SUSEDNÝCH POZEMKOV
Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová ozrejmila, že z rokovania Mestskej rady, ktoré predchádzalo rokovaniu Mestského zastupiteľstva, návrh Jána
Ivanča stiahli, lebo nemal súhlas všetkých vlastníkov susedných pozemkov.
Pri ďalšom bode programu rokovania sa svidnícki mestskí poslanci k žiadosti
Svidníčana Jána Ivanča vrátili znovu.
***
POSLANEC PETER PILIP: „PREČO POTREBUJE SÚHLAS
OD NIEKOHO, VEĎ TO JE MESTSKÝ MAJETOK“
Poslanec Peter Pilip sa pri schvaľovaní iných odpredajov nehnuteľného majetku mesta zaujímal, z akého dôvodu musí mať Ján Ivančo súhlas dotknutých
susedov. „Prečo potrebuje súhlas od niekoho, veď to je mestský majetok.
Pán Ivančo potrebuje odkúpiť od mesta časť pozemku na prístupovú
cestu k rozostavanému rodinnému domu,“ podotkol Peter Pilip a pýtal sa,
či mal aj Ján Ivančo najprv oplotiť celý pozemok a potom žiadať o odkúpenie,
ako sa to podľa neho už v iných prípadoch vo Svidníku v minulosti viackrát

stalo. „Aj ty si, pán viceprimátor v minulosti niečo podobné na pešej zóne
dvakrát urobil a schválili sme ti to. Nechcem sa ťa pritom týmto nijako
dotknúť, ale Ján Ivančo potrebuje ten pozemok nie na nejaké rozmary,
ale potrebuje ho na prístupovú cestu,“ zdôraznil viceprimátorovi Michalovi
Goriščákovi poslanec Peter Pilip.
Reagovala primátorka Marcela Ivančová a opakovala to, čo už povedala aj
predtým. „Ak je pravdou, čo hovorí, pán Pilip, že všetci susedia súhlasia, nech prinesie ich písomné súhlasy, lebo tak sme to robili vždy pri
odpredávaní takýchto pásov, a nie je problém. Príde mi z úst poslanca
scestné nabádať postaviť niečo na mestskom pozemku. Ak je pravdou,
že žiaden zo susedov nemá problém, nech donesie písomný súhlas
všetkých susedov, nič viac, nič menej, nič iné za tým nehľadajme,“
vyhlásila primátorka, a to isté zopakoval aj jej zástupca.
„Ja na pešej zóne nič nemám, tak neviem, prečo ma spomínaš, to
vôbec nie je pravda. Ja na rozdiel od pána Pilipa nevlastním pol mesta,
ako on, a ak to nie je pol mesta, tak sa ospravedlňujem, ako sa on mne
ospravedlnil, keď povedal, že vlastním niečo na pešej zóne, je to výmysel,“ reagoval na skoršie slová Petra Pilipa Michal Goriščák. „Vlastním
iba tri nehnuteľnosti, nie pol Svidníka, ale ty si nás obiehal, aby sme tie
prevody pozemkov na pešej zóne schválili, tak preto som to povedal,“
ozrejmil ešte Peter Pilip svoje slová adresované viceprimátorovi.
***
POSLANKYŇA KATARÍNA SIVÁKOVÁ
O VSTUPE MESTA DO ROKOVANIA
Zámer Svidníčania Jána Ivanča podporil aj poslanec Ján Vook a poslankyňa
Katarína Siváková žiadala, „aby mesto vstúpilo do rokovania s pánom
Ivančom a majiteľmi tých domov, možno sa treba opýtať, či oni nechcú
odkúpiť daný pozemok. Jednoducho j podľa mňa potrebné, aby sme to
my, ako mesto, dali nejako do poriadku,“ zdôraznila Katarína Siváková,
no a primátorka znovu opakovala svoje slová. „Keď pán Ivančo prinesie
písomné súhlasy, nie je problém.“
Dodala ešte, že v minulosti boli nastavené určité pravidlá, ktoré mesto
dodržiava, a to súhlas dotknutých susedov pri kúpe časti zelených pásov.
***
POSLANEC PAVEL OLEJÁR: „PÁN HVOZDA MÁ DOLOŽIŤ SÚHLAS
JEDNÉHO VLASTNÍKA A ANI TEN NEMÁ,
NO ALE TOTO JE V PORIADKU“
Zaujímavosťou je, že na tom istom zasadnutí o pár desiatok minút neskôr
mesto predkladalo návrh na predĺženie nájomnej zmluvy o prenájme tenisových kurtov. Pri tejto téme poslanec Pavel Olejár znovu porovnával. „Pán

Ján Ivančo o odkúpenie predmetného pozemku, pásu v šírke 1,9
metra a v celkovej rozlohe 133 metrov štvorcových na Kukorelliho ulici požiadal mesto Svidník písomne. Mestský úrad však
jeho žiadosť na ostatné rokovanie Mestského zastupiteľstva
vo Svidníku neposunul...

Ján Ivančo má doložiť súhlasy
všetkých vlastníkov susedných pozemkov a pán Hvozda má doložiť
súhlas jedného vlastníka a ani ten
nemá, no ale toto je v poriadku.“
Tak či onak, záujem Svidníčana
Jána Ivanča o odkúpenie mestského
pozemku trvá. Mesto tvrdí, že daný
mestský pozemok na vstup na svoje
pozemky využívajú vlastníci susedných domov.
No a aj pri tomto tvrdení vyvstáva
viacero otázok. Dá sa, aj vzhľadom
na celkový vývoj v meste, investície
a úvery tvrdiť, že na jednej strane sa
mesto zadlžuje a na strane druhej
mesto toleruje neoprávnené užívanie
pozemku niektorými občanmi, ktorí
si na ňom umiestnili svoje súkromné
príbytky.
Napríklad aj oproti rozostavenému
domu Jána Ivanča na Kukorelliho ulici
si istý Svidníčan údajne neoprávnene
oplotil časť mestského pozemku,
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Ako je to s predávaním zelených pásov vo vlastníctve
mesta medzi dvomi súkromnými pozemkami?
mestského pozemku, mesto sa o pozemok nestará a
kosí ho majiteľ susedného pozemku, teda Ján Ivančo.
Navyše sa dá tvrdiť, že pozemok je pre mesto nevyužiteľný a pri riadnej starostlivosti by mestu vznikali náklady
na jeho udržiavanie kosením a nikto iný o odkúpenie
tohto neupotrebiteľného majetku mesta nežiadal, aj keď
časť pozemku dlhú dobu neoprávnene a bez náhrady
užívajú občania, ktorí si tak trochu svojvoľne predĺžili
svoje záhradky.
Podľa odborníkov na samosprávu z hľadiska povinnosti mesta starať sa o svoj majetok, by mesto malo
požiadať tieto osoby, aby pozemok vypratali alebo za
jeho užívanie platili náhradu.
„Súhlas osôb, ktoré neoprávnene a bez náhrady
užívajú majetok mesta a ktoré neprejavili záujem
pozemok odkúpiť, nemôže byť podmienkou pre
posúdenie účelnosti a hospodárnosti predaja z
dôvodov hodných osobitného zreteľa,“ tvrdia vo
všeobecnosti odborníci na samosprávu a na nakladenia
s mestským majetkom.
Celý problém ostáva otvoreným, riešením by bolo to,
čo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
navrhla poslankyňa Katarína Siváková, aby do celého
procesu aktívnejšie vstúpilo mesto Svidník a rokovalo s
dotknutými stranami. Napokon, aj skúseností z minulých
rokov hovoria, že ani tento prípad nie je prvým a zďaleka
nebude ani posledným...
(ps)

ktorý využíva na svoje účely. V priestoroch autobusovej
stanice zas istý podnikateľ z Poľska bežne parkuje svoje
nákladné autá, na mestskom pozemku. Pred rokom sa
ďalšiemu Svidníčanovi napríklad predávala časť mestského pozemku, v blízkosti rozostaveného domu Jána
Ivanča, a nikto neriešil súhlasy od susedov.
Napokon aj mestskému poslancovi Martinovi Ždiňakovi, je zo strany niektorých jeho kolegov vehementná
vôľa vyjsť v ústrety, ale občanovi Ivančovi už treba
nezmyselné súhlasy. To susedia rozhodujú o odpredaji
mestského nevyužitého pozemku? Teraz sú susedia na
koni, keď videli záznam zo zastupiteľstva, tak prečo by
sa zriekli niečoho, čo im vyhovuje?
Tak aj takéto reakcie sme počúvali v ostatných dňoch,
ktoré uplynuli od zasadnutia svidníckeho poslaneckého
zboru s tým, že predaj majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa by mal vychádzať z výhodnosti predaja
pre mesto, teda účelnosti a hospodárnosti predaja.
„Z hľadiska účelnosti a hospodárnosti predaja je
potrebné posudzovať, či je pozemok pre mesto, aj
s výhľadom do budúcnosti, využiteľný a či je hospodárne vynakladať náklady na údržbu nevyužívaného pozemku, či nie je hospodárnejšie pozemok
predať,“ na takomto tvrdení sa zhodli viacerí odborníci
zo samosprávy, podľa ktorých by malo ísť o nepatrné
výmery, čo v tomto prípade je splnené, jedná o 1,9 m
široký pás v celkovej výmere 133 m2, pozemok je priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa o odkúpenie

Nový gréckokatolícky kňaz zo Svidníka
Pred pár dňami ho vysvätili a už má za sebou aj svoju primičnú
svätú liturgiu. Peter Sahajda pochádzajúci zo Svidníka je novým
gréckokatolíckym duchovným.
Vo Svidníku Peter Sahajda absolvoval základnú školu, aj Gymnázium
duklianskych hrdinov, prvú vysokú
školu Fakultu Elektrotechniky a
informatiku STU vyštudoval v Bratislave v roku 2007, potom pracoval v
Bratislave v IT odbore. No a dnes je
gréckokatolíckym duchovným. Pre
naše noviny svoje rozhodnutie Peter
Sahajda ozrejmil takto:
„Pretože som rád miništroval v Bratislave v našej katedrále a pomáhal
pri duchovných akciách a cítil som

povolanie viac slúžiť Bohu ako Kristov
kňaz, rozhodol som sa pre duchovnú
cestu. Gréckokatolícku teologickú
fakultu PU som absolvoval v Prešove v roku 2022. Kňazskú vysviacku
som prijal z rúk vladyku Mons. Petra
Rusnáka počas odpustovej slávnosti
bratislavskej eparchie v bazilike Šaštíne spolu so spolubratom Michalom
Janočkom. Prvú svätú liturgiu - primičnú som slúžil 2. júla v Chráme
Božej múdrosti vo Vyšnom Svidníku,
na ktorej bol kazateľom nám známy

duchovný otec
Mons. Ľubomír
Petrík, ktorý
dlho pôsobil
vo Svidníku,“
povedal nám
štyridsaťročný
gréckokatolícky
duchovný Peter
Sahajda, ktorého pastoračným kňazským
pôsobením
bude pre gréckokatolíkov vo
Zvolene a okolí.
(ps)

Padlo rozhodnutie - dlažba alebo asfalt?
O tom, že obyvatelia časti Dlhej ulice vo Svidníku odmietli, aby im chodník popred
rodinnými domami mesto zrekonštruovalo a položilo zámkovú dlažbu, sme na našich
stránkach písali .
Obyvatelia dokonca spísali petíciu, ktorú doručili na Mestský úrad vo Svidníku. Žiadali ňou,
aby na chodníku popred ich rodinnými domami bol asfalt. „Realizácia chodníka na Ulici Dlhej
bola z dôvodu žiadosti občanov o zmenu zastavená,“ skonštatovala PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová s tým, že samotná zmena povrchu musí prejsť novou súťažou o
zhotoviteľa stavby. „Práve prebieha verejné obstarávanie na zhotovenie nového chodníka.
Bude prebiehať kompletná výmena obrubníkov, zhotovenie nového podložia a asfaltového
krytu,“ potvrdila Kristína Tchirová, že ľudia budú mať na chodníku to, čo chcú, teda asfalt.
„Po ukončení a vyhodnotí súťaže sa s úspešným uchádzačom uzavrie zmluva a následne
sa podľa zmluvy pristupuje k realizácii,“ skonštatovala PR manažérka mesta Svidník s
tým, že dobrou správou pre Svidníčanov sú aj vyhlásené súťaže na chodníky zo zámkovej
dlažby na Ulici J. Gagarina a Ulici čat. Nebiljaka. V najbližších dňoch sa začína realizovať
aj chodník na Ulici Stropkovskej od kruhového objazdu v centre mesta.
(ps)
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Pri Ladomirovej sa vyvrátil kamión s jablkami
Na jablká musia v Moskve čakať. Vodič, ktorý viezol z Moldavska 24 ton ovocia, bojuje o život v nemocnici vo Svidníku.
V uplynulú nedeľu ráno na mokrej vozovke nezvládol riadenie kamióna pred
obcou Ladomirová pri Svidníku. Nevybral zákrutu a skončil na poli.
Pre vojnu na Ukrajine jazdia moldavské kamióny cez Slovensko. Vodič cestu
dobre nepoznal. Pred ním tu už havarovali desiatky kamiónov.
Ťažký nákladiak sa i teraz prevrátil a náklad sa z návesu vysypal. Vodiča
bol, podľa informácií, ktoré nám v nedeľu popoludní poskytol riaditeľ svidníckej nemocnice Marek Pytliak, hospitalizovaný na Oddelení anesteziológie

a intenzívnej medicíny a jeho stav bol kritický. Náklad, teda 24 ton jabĺk,
podliehalo colnému dohľadu, preto ich strážili príslušníci Finančnej správy.
Mal si ich prísť vyzdvihnúť s náhradným kamiónom majiteľ prepravnej ﬁrmy.

Na mieste zasahovali nielen záchranári, ale i policajti a, samozrejme, aj
hasiči. Veliteľ hasičského výjazdu Vladimír Lipták nám povedal: „Po našom
príchode na miesto udalosti bol vodič mimo vozidla, bola mu poskytnutá
predlekárska pomoc do príchodu rýchlej záchrannej služby oživovaním KPR.“
(ps)

Na vyhliadkovej veži na Dukle kompletne rekonštruujú obidve kupoly
Turistické lákadlo v slovensko-poľskom pohraničí si turisti už
počas tohto leta neužijú. Na výhľady z atraktívnej vyhliadkovej
veže môžu zabudnúť. Mnohí pritom do kraja pod Duklou merajú
stovky kilometrov.
Raz pre výmenu okien, inokedy pre
modernizáciu expozície na prízemí a
potom pre ďalšie rekonštrukčné práce. Už niekoľkokrát sa takto turisti v
lete od dverí vracali späť. „Ja už som
dvadsať rokov na tej veži nebola.
Dnes som sa vybrala a ako naschvál,
od dnes, je zatvorená,“ reagovala
v uplynulý utorok istá Svidníčanka,
ktorú sme spolu s manželom pri veži
stretli. „No išiel by som sa pozrieť, ale
je zatvorené, tak čo môžem robiť?“
pridal sa mladý poľský turista.
Tentoraz sa návštevníci nedostanú
ani ku vchodu do vyhliadkovej veže.
Celá je oplotená a v najbližších

dňoch ju bude kompletne obopínať
aj lešenie. „Táto druhá etapa, ktorá
sa robiť jedine v letných mesiacoch v
sebe zahŕňa absolútnu rekonštrukciu
obidvoch kupol, samozrejme, búracie
práce, práce na predsadenej fasáde,
takisto modernú elektroinštaláciu,
nové svetelné a zásuvkové projekty,“
ozrejmil riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave Miloslav
Čaplovič, podľa ktorého nová bude
aj vzduchotechnika i elektrické vykurovanie. To všetko za vyše 800-tisíc
eur od Ministerstva obrany. „Je to
potrebné a keď to zmodernizujú, tak
to bude určite krajšie a ešte viac ľudí

bude chodiť ako doteraz,“ zhodli sa
turisti, ktorí sa od veže vracali bez
zážitkov z výhľadu. Boli síce trochu
zaskočení, no oznamy o zatvorenej
veži sú nielen na internete, ale aj pri
príjazdovej ceste
k veži. „Urobíme si
aspoň prechádzku, prejdeme sa
hore, dole a niekedy inokedy sa na
tú vežu pôjdeme
pozrieť.“
Tohto roku už
vyhliadkovú vežu
pre verejnosť neotvoria. V pláne
tak majú urobiť až
na budúci rok. No
i vtedy budú v obidvoch kupolách
inštalovať nové,

moderné expozície. „Možno prídem.
Ťažko povedať, aké budem mať
plány, ale zapamätám si to miesto
určite,“ zareagoval ešte turista z
poľského Rzeszowa.
(ps)
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Údolie smrti na novej nulaeurovej bankovke
Obec Kružlová má druhú zberateľskú nulaeurovú bankovku.
Predávať ju začnú v piatok 15. júla o 9. hodine v pojazdnej predajni suvenírov v Údolí smrti v katastri Kružlovej.

boje v rámci celej Karpatsko-duklianskej operácie, pričom okrem spomínanej
symbolickej tankovej roty v útoku je takmer celé údolie lemované historickou

Nová nulaeurová bankovka má názov Údolie smrti. A nie náhodou. Medzi
obcami Kružlová, Kapišová, a Nižná Pisaná je v teréne rozmiestnená tanková
technika znázorňujúca tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju 8 tankov T-34/85.
Návštevníkom pripomínajú tankové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali
od 25. do 27. októbra 1944.
Práve v týchto dňoch sa v oblasti Údolia smrti odohrali najťažšie tankové

tankovou technikou. Všetky exponáty sú pritom vystavované neďaleko cesty,
voľne prístupné, aby tak návštevníci mali aj na tomto mieste možnosť kedykoľvek vzdať úctu padlým vojakom na Dukle. Vstup do Údolia smrti smerom
od Svidníka už z diaľky označuje známy pamätník - tzv. Taran, ktorý tvoria
dva do seba vklinené tanky. Ide o sovietsky stredný tank T-34/85, ktorý je
symbolicky na vyššom podstavci s hlavňou namierenou na nižšie postavený
nepriateľský nemecký stredný tank Panzerkampfwagen IV.
V Údolí smrti - kataster obce Kružlová - sa nachádzajú tiež: Vyhliadková
veža v tvare vojenského náboja do Československej pušky vz. 24, ktorá svojimi 13,5 m 22. decembra 2021 získala certiﬁkát ako Slovenský ustanovujúci
rekord za najvyššiu rozhľadňu v tvare náboja, ÚDOLIE SMRTI - nápis, ktorý
11. apríla 2019 získal certiﬁkát ako Slovenský rekord najväčší vertikálny nápis
v exteriéri o rozmeroch 9,98m x 2,90m, Dračie zuby - 21 kusov betónových
ihlanov tvoriacich protitankovú prekážku.
Ak chcete mať túto unikátnu nulaeurovú bankovku, neváhajte a príďte v
piatok 15. júla do Údolia smrti a môžete si ju zakúpiť.
(ag, pn)

ZÁBAVNE S MICROBITOM
Keďže nás zaujíma všetko nové, čo prispieva k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu, neváhali sme sa zapojiť do grantovej výzvy ENTER pre školy.
Radosť microbiťákov bola neopísateľná, keď náš projekt získal vďaka nadácii
Pontis a nadačnému fondu Telekom grant 1000 eur na nákup microbitov a
komponentov potrebných k realizácii vytvorených projektov.
S nadšením sme začali programovať v makecode a tinkercade a radosť z
výsledkov doterajšej práce nás motivuje k ďalšiemu rozvíjaniu zručnosti v
programovaní a tvorbe nových projektov.
Micro:bit na CZŠ sv. Juraja zatraktívnil nielen vyučovanie informatiky,
krúžkovej činnosti, ale oživil aj vyučovanie prírodovedných predmetov a tým
zvýšil záujem žiakov o bádateľskú činnosť. Na stránke školy (https://czssk.
edupage.org/blog3/) sme vytvorili a postupne budeme dopĺňať kartotéku nami
už zrealizovaných experimentov.
Všetci, ktorí v programovaní začínate, neváhajte ju navštíviť a inšpirovať
sa. Projekt je síce v závere, ale my nekončíme. S radosťou v programovaní
pokračujeme. Nadácia Pontis - Ďakujeme.
(czš)
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (28.)
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 dvadsiatymôsmym dielom celoročného seriálu.

NOVÝ FUTBALOVÝ KLUB
Futbalisti novovzniknutého futbalového klubu FK Drustav Svidník - Hrabovčík
sa začali pripravovať na novú futbalovú sezónu. Tento klub vznikol zlúčením
SFK Svidník a TJ Družstevník Hrabovčík. Vedenie klubu potvrdilo, že trénerom tímu, pôsobiaceho v III. lige, bude dovtedajší úspešný tréner Hrabovčíka
Alexander Hrico a jeho asistentom Alexander Tyčom. Hrajúcim trénerom B
mužstva sa stal Pavel Piršč, dovtedajšia opora zadných radov Hrabovčíka.
(ps)

ŠKOLY PREŠLI POD MESTO
Od 1. júla 2002 prešli materské a základné školy, Základné umelecká škola
a vtedajšie Centrum voľného času Dúha pod správu mesta Svidník.
Jedným z prvých krokov vedenia mesta Svidník po prechode zriaďovateľskej
pôsobnosti škôl a školských zariadení pod jeho správu, bolo vytvorenie Odboru
školstva, mládeže, kultúry a telesnej kultúry na Mestskom úrade.
„Nevidím žiaden dôvod na to, aby sme robili nejaké zmeny vo vedení
škôl. Všetko totiž budeme robiť v súlade so zákonom a tam nie je potrebné riešiť situáciu odvolávaním riaditeľov,“ vtedajší primátor Svidníka
Michal Bartko tak reagoval na otázku, týkajúcu sa prípadných zmien na poste
riaditeľov niektorých škôl či školských zariadení.

POZVÁNKA NA KÚPALISKO
MANŽELSTVO UZAVRELI
Štefan Vaško (Stropkov) a Veronika Uysalan (Svidník), Jaroslav Salaga
(Michalovce) a Sidónia Tarabčáková (Svidník), Mgr. Michal Iľkanin (Svidník)
a Zuzana Horvatová (Lascov), Milan Kováč (Svidník) a Bohumila Baranová
(Svidník), Anton Račko (Svidník) a Mária Frišová (Petrovany), Jozef Gáll
(Medzany) a Miroslava Hrinková (Svidník), Kristián Kaliaš (Svidník) a Zdenka Šamková (Svidník), Lukáš Rusinko (Svidník) a Richarda Demeterová
(Svidník), Jakub Džubák (Cernina) a Natália Kostinská (Vyšná Jedľová), Ing.
Juraj Kečkéš (Bratislava - Dúbravka) a Bc. Martina Dzvinčuková (Bratislava
- Dúbravka), Pavol Michalica (Majcichov) a Dominika Siňárová (Ladomirová).
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Anna Hribiková (1939, Svidník), Július Csonka (1957, Mestisko), Ján Pajkoš
(1937, Svidník), Miroslav Zdenovec (1950, Svidník), Terézia Fečková (1936,
Kolbovce), Ján Horvat (1954, Hunkovce), Magdaléna Karalová (1959, Hunkovce), Mária Macková (1946, Kolbovce), Peter Kavuľa (1930, Hutka), Mária
Krovická (1934, Breznica), Helena Jadlovská (1933, Breznica), Mária Kapišovská (1941, Rakovčík), Štefan Baka (1933, Mestisko), Ľubomíra Ferencová
(1964, Palota), Štefan Bednárik (1955, Stropkov), Mária Bučková (1937, Fijaš),
Rudolf Wojčík (1946, Čertižné), Anna Bandžuchová (1955, Stropkov), Mária
Kačmarová (1935, Radoma), Vladislav Zán (1953, Medzilaborce), Ivan Džula
(1956, Medzilaborce), Františka Novotná (1938, Prešov), Karol Požgay (1949,
Stropkov), Helena Stachová (1939, Stropkov), Juraj Jurko (1948, Kručov),
Helena Jurinová (1933, Svidník), Anton Dzupina (1979, Svidník), Milan Bokša
(1956, Bodružal), Mária Krovická (1934, Breznica), Helena Jadlovská (1933,
Breznica), Mária Kapišovská (1941, Rakovčík), Štefan Baka (1933, Mestisko),
Ľubomíra Ferencová (1964, Palota), Štefan Bednárik (1955, Stropkov), Mária
Bučková (1937, Fijaš), Rudolf Wojčík (1946, Čertižné), Anna Bandžuchová
(1955, Stropkov), Mária Kačmarová (1935, Radoma), Vladislav Zán (1953,
Medzilaborce), Ivan Džula (1956, Medzilaborce), Františka Novotná (1938,
Prešov), Karol Požgay (1949, Stropkov), Helena Stachová (1939, Stropkov),
Juraj Jurko (1948, Kručov), Helena Jurinová (1933, Svidník), Anton Dzupina
(1979, Svidník), Milan Bokša (1956, Bodružal).

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Svidníku
pozýva
21. júla 2022 svojich členov a sympatizantov
na výlet do termálneho komplexu Sároapatak
(Maďarsko).
Viac informácii na t. č. 0903 041 725

Kto daroval krv?
V stredu 6. júla prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 21 bezpríspevkových darcov:
Michal Haluška (prvodarca), Marián Barvirčák (prvodarca), Róbert Kudla
(38), Ľubomír Grešlik (40), Maroš Vorobeľ (20), Vladislav Kundrát (76), Pavel
Piršč (14), Jaroslav Cimbora (63), Jozef Suvák (8), Tibor Gmitter (22), Miroslav
Macko (16), Peter Nemec (7), Miroslav Artim (25), Michaela Kandravá (8),
Martin Gula (35), Daniel Sokol (3), Peter Sokol (68), Rastislav Kundrat (10),
Ľuboš Kosť (10), Jaroslav Vasičko (27), Gabriel Džalaj (9).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pre záujemcov z
radov verejnosti pripravilo štvrtú časť workshopu „Poznávajme
umenie - maľovanie na textil“, ktoré sa realizovalo v sobotu 2.
júla v priestoroch POS vo Svidníku.
Osemnásti účastníci tejto tvorivej dielne pod lektorským vedením Gabriely
Madejovej si vyskúšali maľovanie na tričká a textil. Maľovali podľa vlastnej
fantázie aj podľa predlohy, viacerí z nich si túto techniku vyskúšali po prvýkrát.
To, že majú
šikovné ruky a
boli kreatívni,
dokazujú krásne namaľované
tričká, v ktorých
je kus ich duše,
vlastná skúsenosť a hlavne
dobrý pocit.
Ako predkresliť motív ﬁxkou,
akými farbami
maľovať na trič-

Naši úspešní výtvarníci
Výtvarné spektrum 2022 - krajské kolo neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského samosprávneho kraja prináša v tomto
roku opätovne pestrosť autorského zastúpenia.

Lektorkou podujatia bola Gabriela Madejová
ká, ako zažehliť farby na textil a mnoho vlastných „vylepšovákov“, ako
docieliť čo najkrajší obrázok im poradila Gabriela Madejová. Hotové tričká
si s nadšením odniesli domov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku
V rámci súťaže hodnotila odborná porota na čele s predsedníčkou Editou
Vološčukovou v tomto roku 139 výtvarných prác od 75 autorov. Odborná
porota navrhla udeliť 15 cien a 12 čestných uznaní.
Z mladých autorov za okres Svidník porotu najviac upútali žiaci zo SPŠ vo
Svidníku: Damián Rusnák svojou maľbou „Ja a moja sestra Sakura“ a Kristína
Škurlová experimentom „Pierka citov 1,2“ získali čestné uznania. Námetom
a kvalitnou realizáciou maľby oslovil porotu aj Pavel Mochnacký, ktorý získal
vo svojej kategórii za práce Icanáš a Domaša čestné uznanie.
V insitnej tvorbe si čestné uznanie odniesol Miroslav Potoma, ktorý porotu
prekvapil svojou maľbou Zima I. V oblasti kresby a graﬁky si ceny odniesli mladí
výtvarníci zo Stropkova: Nina Vašková za prácu Zmätok a Hana Vorobeľová
za práce Rozpínanie a Izba.
Vernisáž výstavy spojená s odborným seminárom za účasti autorov a členov súťažnej poroty sa uskutočnila 30. júna v koncertnej sieni Vihorlatského
múzea v Humennom.
Katarína Grúsová, POS 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: 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 12. júla: 07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Šaňa, Lenku, Adama
a Lenku, Streda 13. júla: 17:00 + Mária, Ján, Štvrtok 14. júla: 07:00 + Ján,
Mária, Piatok 15. júla: 17:00 + Juraj, Helena, Cyril, Mária, Viktor, Helena,
Michal, Sobota 16. júla: 07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu,
Nedeľa 17. júla: 08:00 Za farnosť
Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto
Utorok 12. júla: Svätí mučeníci Proklos a Hilarios, 12.00 † Ján a Helena,
18.00 hod.: † Mária a Ján Mňahončákoví / † Anna Cimbalová, Streda 13.
júla: Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky, 6.30 hod.: * Jozef, Iveta,
Alexandra, 18.00 hod.: † Juraj / † Pavel Švahla (40 dňová lit.), Štvrtok 14.
júla: Svätí apoštol Akvila, 12.00 hod.: † Viliam, Vasiľ, Júlia, Vladimír, Jozef,
Mária, Andrej, ruženec za závislých s komunitou Cenacolo od 17:15, 18.00
hod.: † Kamil, tichá adorácia do 20:00, Piatok 15. júla: Svätý apoštolom rovný
knieža Vladimír, 6.30 hod.: * Helena Omasková, 18.00 hod.: † Anna Simčáková, Sobota 16. júla: Svätý Hieromučeník Aténogenés a spol., 7.00 hod.:
† Ján/ † Miroslav Zdenovec (40 dňová lit.), † Pavel Lazenga (týždňová lit.),
6. nedeľa po päťdesiatnici, 17. júla, 5. Hlas, Blažený hieromučeník Pavel,
prešovský biskup. Pamiatka svätých otcov prvých šiestich ekumenických
snemov, zbierka na svojpomocný fond farností, 7:30, 8.00: moleben k bl.
biskupovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi, * za farnosť / * Pavol, Marta, Ján, 8:45
hod.: Átrium - dom seniorov, 10.30 hod.: * Jozefína, 18.00 hod.: * Ján, Jana,
Marek, Adriana a rod. Gluchmanová.
Nedeľa 17.7. je zároveň sviatok bl. hieromučeníka Petra Pavla Gojdiča.
Bohoslužby sú ako v nedeľu 8.00, 10.30, 18.00. V túto nedeľu je zbierka na
svojpomocný fond farností.
12. - 14. júla je stanový tábor v areáli CZŠ pre deti/mládež, v utorok od 14:00
- 16:30 je príchod pre prihlásených a registrácia.
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 14. júla o 18:00:
Z 2. Samuelovej 21. kapitoly spoznávame aký spravodlivý je Boh, keď vykonal
pomstu za nespravodlivosť, ktorú zažili Gibeončania. Ako nám môžu slová z
Rimanom 12:19-21 pomôcť, keď zažívame nespravodlivosť my dnes?
Nedeľa 17. júla o 9:30:
Zaznie prednáška: Prečo a ako si udržať bdelosť?
V druhej časti budeme skúmať proroctvá z kníh Zjavenie a Daniel, ktoré sa
týkajú určenia totožnosti Božích nepriateľov.
Viac sa dozviete v prednáškovej sále na Festivalovej ulici č. p. 2042 vo Svidníku. Budete srdečne vítaný. Vstup je voľný.
Vydavateľ: Pavol Sivák - PONO PRESS, Ul. 8. mája 492/7, 089 01 Svidník, IČO: 37 653 903.
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SUPEŁ, Barbara: Samko a jeho nový psík.
Bratislava, Ikar - Stonožka 2022. 43 s.
Spoznajte malého Samka a prežite s ním dôležité udalosti v živote predškoláka. Je skvelé mať psíka! No
prečo toľko spí? A prečo mu všetci
hovoria kríženec, keď v skutočnosti
sa volá Pirát?
Tieto otázky si kladie Samko, ktorý
si s rodičmi a mladšou sestrou Jankou doniesol z útulku malého psíka
s hnedou škvrnou na oku. Pes však
nie je len skvelá zábava, ale aj veľká
zodpovednosť.
Dokážu sa deti postarať o nezbedné šteniatko? Bohato ilustrovaná
séria pre deti zobrazuje typické aj
netypické detské zážitky. Malému
čitateľovi pomôže zoznámiť sa so
všetkým novým a neznámym. Každé
dieťa tu nájde situácie, ktoré samo
zažilo, a spolu so Samkom sa stretne s emóciami, ktoré samo pociťuje.

ZVARÍK, František (17.7.1921-17.8.2008)
Slovenský herec, operný spevák, spevák ľudových piesní František Zvarík
sa narodil vo Vrútkach. Študoval herectvo a spev na Hudobnej a dramatickej
akadémii v Bratislave. Ešte počas hereckých štúdií sa stal popredným členom
činohry aj opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Od roku 1956
bol, členom Činohry SND. Známy bol aj ako spevák a interpret slovenských
ľudových piesní. Vo svojom repertoári mal významné operné i činoherné úlohy.
Na činohernej scéne zase stvárnil úlohy v dielach Shakespeara, Schillera,
Moliéra, Goldoniho. V legendárnom muzikáli Na skle maľované účinkoval
dvadsať rokov ako Žandár Rozvážny. Poslednú úlohu naštudoval v inscenácii
Tančiareň, v ktorej naposledy účinkoval 2. júna 2007. Svoje spomienky zhrnul
do knižiek Pierot s puškou a Pierot bez pušky. S veľkou láskou sa venoval
kresleniu a maľovaniu, usporadúval aj svoje výstavy. Zomrel 17. augusta
2008 v Bratislave.

ARENAS, Reinaldo (16.7.1943-7.12.1990)
Bol kubánsky prozaik, básnik a dramatik. Ako 22 ročný vyhral druhú cenu
za rukopis svojho prvého románu Celestino antes del alba, na každoročnej
súťaži beletrie. Román vyšiel v roku 1967, pre veľký záujem sa v priebehu
týždňa vypredal, no nikdy viac ho už na Kube nevydali. Druhý román El mundo
alucinante sa na Kube nikdy nedočkal vydania a musel byť prepašovaný von
z krajiny. Vyšiel vo viacerých jazykoch. V roku 1980 sa Arenas dostal do exilu
do USA. Nedokázal sa však prispôsobiť americkej spoločnosti. Zomrel na predávkovanie liekov a alkoholu. Dva roky po jeho smrti vyšli memoáre Antes que
anochezca, ktoré boli sﬁlmované v roku 2000 pod názvom Before night Falls.

- Tak čo, zvykol si váš syn na okuliare?
- Zvykol, ale aby si neublížil,
vybrali sme mu z nich sklá.

