inzercia

13. september 2022
UTOROK

37/22

Kto každý chce riadiť obce v okrese Svidník?
Prinášame zoznam kandidátov na starostov

Problémy špecializovaného
zariadenia pre hendikepovaných

Pirohy 2022

inzercia

VO FUNKCIÁCH SKONČIA
AJ DLHOROČNÍ STAROSTOVIA
- ktorí sa rozhodli viac nekandidovať?
inzercia

Podduklianske novinky

13. september 2022

Spravodajstvo

2

Kto každý chce riadiť obce v okrese Svidník?
Prinášame zoznam kandidátov na starostov
Prinášame zoznam kandidátov na starostov jednotlivých obcí
okresu Svidník podľa toho, ako sme informácie získali priam
od úradujúcich starostov obcí, resp. pracovníčok jednotlivých
obecných úradov. Jedinou obcou, kde nie je žiaden kandidát na
starostu, je obec Dobroslava.
BELEJOVCE:
Slavomír Bachura (NEKA)

KOBYLNICE: Lukáš Juhás (NEKA)
KOREJOVCE: Jaroslav Kapa (KDH)

BEŇADIKOVCE:
Ladislav Šotik (SMER-SD, HLAS-SD)
BODRUŽAL:
Dušan Zelizňák (SMER-SD)
CERNINA: Helena Madzinová
(SMER-SD, HLAS-SD, Sme rodina)
CIGLA: Ján Bodrucký (HLAS-SD)
DLHOŇA: Jaroslav Sadiv (SMER-SD), Marek Sivák (NEKA)

KRAČÚNOVCE:
Ján Centek (NEKA), Dominik Hažer
(HLAS-SD), Michal Boleš (KDH)
KRAJNÁ BYSTRÁ: Tomáš Kekeľ
(SMER-SD), Peter Štefanco (HLAS-SD)
KRAJNÁ POĽANA: Jozef Feciľak
(SMER-SD), Mária Drozdová (HLAS-SD, Sme rodina)

DOBROSLAVA: nikto nekandiduje

KRAJNÁ PORÚBKA:
Martina Dulebová (Republika)

DUBOVÁ: Miloš Vaňušanik (HLAS-SD, SMER-SD, Sme rodina, SNS)

KRAJNÉ ČIERNO:
Ján Vaňko (HLAS-SD)

DUKOVCE: Jozef Bodnár (SNS)

KRUŽLOVÁ: Adrián Gužo (HLAS-SD, SMER-SD, Sme rodina, SNS)

Michal Kostelník (HLAS-SD)
MESTISKO: Jozef Jakubov (NEKA),
Milan Mitruška (HLAS-SD, SMER-SD, Aliancia, Sme rodina), Jaroslav
Nagajda (KDH)
MIČAKOVCE: Pavel Andrijko
(HLAS-SD, SMER-SD, SNS)
MIROĽA: Michal Kurečko (SMER-SD)
MLYNÁROVCE: Igor Durkot (Sme
rodina), Stanislav Novák (KDH), Peter
Kidala (SMER-SD, HLAS-SD)
NIŽNÁ JEDĽOVÁ: Vladimír Šandala
(Za ľudí, SaS, Sme rodina), Slavomír
Derco (HLAS-SD, Aliancia, SNS)
NIŽNÁ PISANÁ: Martin Močilenko
(SMER-SD, HLAS-SD, Sme rodina,
Aliancia)
NIŽNÝ KOMÁRNIK: Darina Kordošová (Aliancia), Jana Leščišinová
(HLAS-SD, Sme rodina, SNS), Jaroslav Štefanco (NEKA), Juraj Turišin
(SPOLU-OD).

FIJAŠ: Jana Tchuriková (HLAS-SD)
HAVRANEC:
Milan Ščerba (HLAS-SD, SMER-SD,
Sme rodina, SNS)
HRABOVČÍK: Sergej Vasilenko
(HLAS-SD, Sme rodina, SMER-SD)
HUNKOVCE:
Mikuláš Horvat (HLAS-SD), Ján
Franko (SMER-SD), Marián Pokorný
(NEKA)
JURKOVA VOĽA: Martin Mangera
(HLAS-SD), Iveta Škrabová (NEKA)
KALNIŠTE: Jozef Cauner
(HLAS-SD), František Halek (KDH)
KAPIŠOVÁ: Pavol Fek (SMER-SD,
HLAS-SD), Oľga Porcu (NEKA)
KEČKOVCE: Jana Feňová (HLAS-SD), Edita Oreničová (SMER-SD,
Sme rodina)

KUKOVÁ:
Eva Bajkušová (HLAS-SD), Ján Kožlej (NEKA), Martin Kožlej (OĽaNO,
NOVA, Kresťanská únia, Zmena
zdola), Anna Lukáčová (SMER-SD,
Sme rodina)
KURIMKA: Martina Ilečková (HLAS-SD), Marián Džupka (KDH)
LADOMIROVÁ:
Vladislav Cuper (KDH), Oľga Bojčíková (HLAS-SD, SMER-SD, SNS),
Peter Gomboš (Sme rodina)
LÚČKA: Ján Leško (HLAS-SD),
Mikuláš Mašlej (KDH)
LUŽANY PRI TOPLI: Miroslav Čorba
(HLAS-SD)
MATOVCE: Dávid Jacak (HLAS-SD),
Katarína Kaňuková (NEKA)
MEDVEDIE: Stanislav Moľ (NEKA),

NIŽNÝ MIROŠOV: Anna Hrešková
(Sme rodina, SaS), Darina Keselicová
(SMER-SD, HLAS-SD)

ROZTOKY: Martin Jurkovič (HLAS-SD, SMER-SD, Sme rodina, SNS),
Gabriela Siváková (NEKA)
SOBOŠ: Ivana Ivančová (HLAS-SD,
SMER-SD, Sme rodina, Aliancia)
STROČÍN: Tibor Sluťak (HLAS-SD),
Viera Drimáková (Sme rodina), Stanislav Potoma (SMER-SD), Ľuboš
Medviď (SNS)
SVIDNIČKA: Anna Paňková (SMER-SD, HLAS-SD, Sme rodina)
ŠARBOV: Stanislav Skasko (SMER-SD, HLAS-SD), Miroslav Slimák
(Aliancia)
ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK:
Michal Kimák (HLAS-SD)
ŠEMETKOVCE:
Ján Marchevský (HLAS-SD)
ŠTEFUROV: Jana Rišková (KDH)
VAGRINEC: Peter Klim (HLAS-SD)
VALKOVCE: Jozef Mager (HLAS-SD), Jaroslav Vasičko (SMER-SD)
VÁPENÍK: Jaroslav Krajkovič (NEKA)

NIŽNÝ ORLÍK:
Peter Fecenko (NEKA), Juraj Petný
(SMER-SD)

VYŠNÁ JEDĽOVÁ:
Miroslav Čepan (NEKA), Iveta Pavelčáková (NEKA)

NOVÁ POLIANKA: Ján Barvirčák
(SNS), Marek Drimák (HLAS-SD)

VYŠNÁ PISANÁ: Martina Mihalenková (HLAS-SD), Milan Rodák (NEKA)

OKRÚHLE: Martin Jech (KDH)

VYŠNÝ KOMÁRNIK: Daniela Štefancová (HLAS-SD, SMER-SD)

PRÍKRA: Miroslav Goldir (HLAS-SD)
PSTRINÁ: Anna Mihalíková (SaS)

VYŠNÝ MIROŠOV:
Michal Petranik (NEKA), Jozef Savčák (HLAS-SD, SMER-SD)

RADOMA: Daniela Zelonkayová
(HLAS-SD)

VYŠNÝ ORLÍK: Ján Džupin (NEKA)

RAKOVČÍK: Iveta Horvatová
(SMER-SD, HLAS-SD, Sme rodina)

ŽELEZNÍK: Andrej Mitaľ (HLAS-SD,
SMER-SD, SNS)

ROVNÉ: Stanislav Viravec (HLAS-SD, Sme rodina, SNS)

ŽELMANOVCE: Anna Stašková
(HLAS-SD)
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Vo funkciách skončia aj dlhoroční starostovia
- ktorí sa rozhodli viac nekandidovať?
Až v 35-tich obciach okresu Svidník majú iba po jednom kandidátovi na starostu. Vyplýva to z informácií, ktoré sme získali
od jednotlivých úradujúcich starostov, resp. pracovníčok príslušných obecných úradov.
Jedinou obcou v okrese Svidník,
kde nemajú ani jediného kandidáta
na starostu, je Dobroslava a my o nej
píšeme aj v samostatnom príspevku.
Naopak najviac kandidátov na starostu je v troch obciach - v Kukovej,
Stročíne a Nižnom Komárniku majú
po štyroch kandidátoch. V Kukovej
už súčasný starosta Štefan Kožlej
nekandiduje, v Stročíne úradujúci
starosta Tibor Sluťak áno a rovnako
kandiduje aj úradujúca starostka v
Nižnom Komárniku.
Po troch kandidátoch na starostu je
v piatich obciach okresu Svidník - v
Hunkovciach, Kračúnovciach, Ladomirovej, Mestisku a v Mlynárovciach.
Okrem Mestiska, kde úradujúci starosta Stanislav Baka nekandiduje, v
ostatných štyroch obciach súčasní
starostovia kandidujú.

So starostovaním sa rozlúči viacero
starostov, medzi nimi aj skúsení matadori, ako sa aj dlhoroční starostovia
zvyknú nazývať.
Od roku 1990 až do tohtoročných
októbrových volieb starostovali vo
svojich obciach František Vojček v
Kobylniciach, Ján Chrzan vo Valkovciach a Vasiľ Pitlivka vo Vyšnej
Pisanej.
Všetci títo traja starostovia riadili
svoje obce rovných 32 rokov a v
tohtoročných voľbách prenechali
priestor mladším, oni už nekandidujú.
28 rokov vo funkcii starostu Krajnej
Bystrej a predtým ešte osem rokom
vo funkcii tajomníka v obci Medvedie
bol Ján Štefanco.
Funkciu starostu Krajnej Bystrej
teraz prenechá niekomu z dvoch
kandidátov, ktorí sa v obci o post

Alena Džupinová,
Nižná Jedľová

Helena Babejová,
Krajná Porúbka

Ján Štefanco,
Krajná Bystrá

Ján Božík,
Kurimka

starostu uchádzajú.
Po 23 rokoch sa s funkciou starostu
obce Kuková rozlúči Štefan Kožlej.
Takisto sa rozhodol dať priestor iným
a rovnako urobili aj Ján Božík v Kurimke a Juraj Červák v obci Medvedie.
Obaja so starostovaním skončia po
šestnástich rokoch.
Nuž a ešte traja úradujúci starostovia sa so svojimi funkciami rozlúčia.

Juraj Červák,
Medvedie

Vasiľ Pitlivka,
Vyšná Pisaná
Po dvanástich rokoch vo funkcii starostky Nižnej Jedľovej skončí Alena
Džupinová a osem rokov vo funkcii
starostu Mestiska bol Stanislav Baka
a vo funkcii starostky Krajnej Porúbky
Helena Babejová.
Aj oni sa rozhodli, že v tohtoročných
komunálnych voľbách už kandidovať
nebudú.
(ps)

So Svidníčanmi diskutovali predstavitelia Hlasu i Smeru
V uplynulých dňoch do Svidníka zavítali predstavitelia hneď dvoch parlamentných strán.
Najprv to boli vrcholní činitelia strany HLAS-SD na čele s predsedom Petrom Pellegrinim.
Spolu s ním sa so Svidníčanmi stretli aj poslanci Národnej rady Denisa Saková, Matúš
Šutaj-Eštok či Richard Raši, ale aj kandidát

na predsedu PSK Michal Kaliňák.
Pár dní po nich so Svidníčanmi na pešej zóne
diskutovali poslanci Národnej rady SR za stranu
SMER-SD. Boli to poslanci Ľuboš Blaha, Ladislav
Kamenický a Peter Šuca.
V diskusiách vrcholových politikov s obyvateľmi
Svidníka okrem aktuálnej vnútropolitickej situácie najviac rezonovali problémy a
starosti súvisiace s
vysokým nárastom
cien energií, ale aj
potravín, jednoducho všetkého, čo
ešte viac znižuje životnú úroveň
ľudí.
(ps)
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Do krajského parlamentu na jednej kandidátke
Alena Nováková, Pavel Olejár a Michal Goriščák
V Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja chce byť
v novom volebnom období 21 kandidátov z okresu Svidník. Informovala o tom zapisovateľka Volebnej komisie Prešovského
samosprávneho kraja Mária Lukačíková s tým, že na podaných
kandidátnych listinách je 15 kandidátov politických subjektov
a 6 nezávislých kandidátov.
Pre voľby do Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja za okres
Svidník predložili kandidátne listiny tieto
politické strany, politické hnutia a koalície politických strán a politických hnutí:
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská
únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko,
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI, REPUBLIKA, Slovenská
národná strana, ŽIVOT - národná
strana,
Koalícia: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia,
SZOVETSÉG-Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. / ALIANCIA-Maďari.
Národnosti.
Regióny. Koalícia: SPOLU - občianska
demokracia, Demokratická strana,
ŠANCA, ODS- Občianski demokrati
Slovenska, Progresívne Slovensko,
Koalícia: Kresťanskodemokratické
hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZA ĽUDÍ.
Tieto oﬁciálne informácie zverejnila
zapisovateľka Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja.
Z dostupných informácií je isté, že
ako nezávislí kandidáti na poslancov
krajského parlamentu za okres Svidník
kandidujú napríklad súčasný krajský
poslanec Ján Hirčko, rovnako aj druhý
súčasný krajský poslanec Ján Vook, ale
napríklad aj súčasný prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin.
Ako nezávislý kandidát svoju kandidatúru na krajského poslanca potvrdil
napríklad aj predseda Občianskeho
združenia Mladý Svidníčan Stanislav
Hvozda. Ostatných dvoch nezávislých

Alena Nováková

kandidátov nateraz nepoznáme. Spomedzi kandidátov politických strán,
hnutí a koalícií sú zrejmé kandidatúry
Aleny Novákovej, Pavla Olejára a Michala Goriščáka.
Okresná predsedníčka strany HLAS sociálna demokracia Alena Nováková
kandiduje spoločne so svidníckym
mestským poslancom Pavlom Olejárom, ktorý je kandidátom strany SMER
- sociálna demokracia a súčasným
viceprimátorom Michalom Goriščákom,
ktorý je kandidátom strany ALIANCIA
(nástupca strany Most-Híd). No a
keďže tieto tri strany vytvorili spoločnú
kandidátnu listinu pre voľby do krajského parlamentu, stretlo sa na nej toto
zoskupenie troch ľudí.
Dvaja z nich pritom patria medzi
rivalov na pôde svidníckeho mestského parlamentu, no vyzerá tak, že
v krajských voľbách by mali ťahať
spolu. Už len preto, že strany, ktoré
ich nominovali, tvoria v týchto voľbách
spoločnú koalíciu.
Poznáme aj mená troch kandidátov
ďalšej koalície, ktorú tvoria strany
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme
rodina, Sloboda a Solidarita, ZA ĽUDÍ.
Za túto koalíciu na poslancov PSK za
okres Svidník kandidujú Martin Ždiňak
(KDH) zo Svidníka, ktorý je v súčasnosti mestským poslancom vo Svidníku.
Potvrdil nám, že kandiduje nielen
na funkciu krajského poslanca, ale
opätovne aj funkciu poslanca svidníckeho mestského parlamentu. Druhým
kandidátom spomínanej koalície do
krajského parlamentu je Marcel Tkáč
(KDH) z Lúčka tretím je kandidát hnutia
Sme rodina Ján Polovčík z Vagrinca.

Michal Goriščák

Nuž a poznáme ešte meno jedného
kandidáta do krajského parlamentu za okres Svidník. Je ním bývalý
dvojnásobný primátor Svidníka Ján
Holodňák, ktorý už v minulosti krajským
poslancom bol.
Tentoraz kandiduje za politickú stranu
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI.
Potvrdil nám to samotný Ján Holodňák s tým, že je to jeho jediná kandidatúra v spojených voľbách.
Tak ako nekandiduje na primátora
mesta Svidník, nekandiduje ani na
poslanca svidníckeho mestského parlamentu.
(ps)

Martin Ždiňak

Michal Iľkanin

Pavel Olejár

Ján Vook

Ján Hirčko

Ján Holodňák

Stanislav Hvozda
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Potvrdené štyri primátorské kandidatúry
Už pred týždňom sme na našich stránkach písali, že o post
primátora Svidníka zabojujú štyria kandidáti - dve ženy a dvaja
muži. Uzávierka na podávanie kandidátnych listín bola v utorok
30. augusta.
Svoje primátorské kandidatúry postupne potvrdili Miloš Stronček, Ján Vook,
Marcela Ivančová a napokon aj Katarína Siváková.
Pred týždňom na našich stránkach najrozsiahlejšie svoju kandidatúru
ozrejmila úradujúca primátorka Marcela Ivančová, ktoré je spomedzi štyroch
kandidátov jedinou s oﬁciálnou podporou politických strán. Za svojim menom
bude mať na hlasovacom lístku politické strany HLAS-SD, Sme rodina a KDH.
Keďže kandidáti budú na hlasovacom lístku uvedení v abecednom poradí,

Marcela Ivančová bude mať jednotku, Katarína Siváková dvojku, Miloš
Stronček trojku a Ján Vook štvorku. Oﬁciálne by mali byť jednotliví kandidáti
zaregistrovaní počas tohto týždňa. Urobil tak má Miestna volebná komisia,
ktorej predsedom je Bohumil Kačmár.
Spojené voľby do orgánov miest a obcí a takisto aj do samosprávnych krajov
sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Svoju kandidátnu listinu podala aj už
spomínaná Katarína Siváková.
Súčasná mestská poslankyňa a šéfredaktorka Podduklianskych noviniek
sa uchádza výlučne o post svidníckej primátorky. Svoju kandidatúru oﬁciálne
potvrdila minulý týždeň na Facebooku a jej vyjadrenie prinášame v plnom
znení v samostatnom príspevku.
(ps)

SVIDNÍK - MESTO, PRE KTORÉ ŽIJEM!
Ako dlhoročná novinárka neustále spoznávam príbehy, osudy a problémy ľudí pod historickou Duklou.
Ako mestská poslankyňa som mala možnosť ešte
viac a bližšie spoznať problémy nášho mesta. Štyri
roky som sa aktívne zapájala do diania v meste. Zodpovedne som pristupovala k poslaneckej práci. Každé
jedno rozhodnutie som urobila s plnou vážnosťou a
za každým jedným rozhodnutím, za každým jedným
hlasovaním si stojím.
Žijeme v meste a v regióne, na ktorom príroda
skutočne nešetrila, ale ktorému je neraz politikmi
ukrivdené a na ktoré je často zabúdané. Aj dlhé roky
po vojne musíme v našom kraji stále o niečo bojovať.
Bojujeme o prácu, o kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
Bojujeme o to, aby sa naše deti bezpečne po cestách
vrátili domov... Bojujeme o slušný život...
Mesto, to nie je len centrum mesta. To nie je len pešia
zóna. Mesto, to sú aj moderné sídliská a dostupné
bývanie pre Svidníčanov. Chodníky či cesty sú a
musia byť samozrejmosťou, aj tam, kde žije len pár ľudí. Mesto, to je však
hlavne ľudskosť, slušnosť a pokora na každom kroku, na každom mieste, v
každom vzťahu, pri každom stretnutí...
Poznáte ma a ja poznám vás - ľudí tohto mesta. Poznáme sa navzájom. Som

jedna z vás. Žena s chybami, lebo všetci ich máme,
žena, ktorá nezatvára oči pred nespravodlivosťou,
žena, ktorá neuhne, žena, ktorá vždy stojí pevne
nohami na zemi a nerobí rozdiely.
S pokorou v srdci a pokojom v duši sa preto, drahí
Svidníčania, uchádzam ako nezávislá kandidátka o
ten najdôležitejší post v našom meste - o post primátorky. Bez politickej podpory, ale s podporou mojej
rodiny a priateľov. A verím, že aj s vašou podporou,
ktorá je pre mňa zaväzujúca. Žiadam o podporu vás,
ktorí žijete v tomto meste a tvoríte dušu tohto mesta.
Pretože vy ste najdôležitejší, vy ste srdcom nášho
mesta. Mesta, pre ktoré žijem!
Drahí Svidníčania,
do nášho mesta nepatrí politika, intrigy, hašterenie, či
prázdne sľuby. Potrebujeme vidieť, počuť, ale hlavne
cítiť, že na nás záleží, že my sme tí hlavní, že my sme
pánmi tohto mesta. My - jeho občania!
Ľudskosť, slušnosť a pokora - to nie sú len slová, to sú vlastnosti, ktoré do
nášho mesta chcem a spolu musíme vrátiť. Lebo tvoria dobro a ja v dobro
verím! Verím vo víťazstvo DOBRA!
Katka Siváková

V Giraltovciach a v Stropkove majú po troch kandidátoch na primátora,
Ján Rubis po 24 rokoch končí
Druhé mesto okresu Svidník - mesto Giraltovce - bude mať
nového primátora. Isté je, že v kresle hlavy mesta už po októbrových voľbách nebude Ján Rubis. Primátorom Giraltoviec
je šieste volebné obdobie, teda spolu 24 rokov. V tohtoročných
voľbách sa už o funkciu primátora neuchádza.
Giraltovce však majú troch kandidátov. Prvým je 37-ročný František Schrenk,
riaditeľ odboru implementácie projektov v Bratislave, ktorý kandiduje ako
nezávislý. Druhým je 52-ročný Pavol Tchurik, súčasný prednosta Mestského
úradu v Giraltovciach, ktorý kandiduje za stranu HLAS-SD a hnutie Sme
rodina. Nuž a tretím primátorským kandidátom v Giraltovciach je 44-ročný
Martin Varga, riaditeľ pre medzinárodný obchod v súkromnej ﬁrme a súčasný
poslanec Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Je kandidátom KDH.
Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach má jedenásť poslancov a voliči ich
budú vyberať spomedzi 31 kandidátov.
V susednom okresnom meste Stropkov sa o funkciu primátora uchádzajú
traja kandidáti. Potvrdil to zapisovateľ Miestnej volebnej komisie v Stropkove
Marián Vašš.

Súčasný primátor Stropkova
Ondrej Brendza kandiduje ako
nezávislý.
Primátorom Stropkova chce byť
už tretie volebné obdobie.
Manažér Zigmund Doboš kandiduje za Kresťanskú úniu a tretím
kandidátom je poslanec Národnej
rady SR za Republiku, pričom v
primátorských voľbách ho okrem
materskej strany Republika podporuje aj strana Smer-SD.
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove má osemnásť poslancov,
no a o tieto miesta sa uchádza
celkom 54 kandidátov. Z toho je
19 nezávislých a 35 straníckych
kandidátov.
(ps)

Ján Rubis,
primátor
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Problémy špecializovaného zariadenia pre mentálne postihnuté deti ministerstvo im zablokovalo bankové účty
Štát im blokuje účty, zamestnanci nechcú pracovať zadarmo a
doplácajú na to rodičia s ťažko hendikepovanými deťmi.
Špecializované zariadenie pre
mentálne postihnutých na pár dní
zatvorilo svoje brány. Problém pritom
nastal pred rokmi.
Svidníčanky Iveta a Alena majú
dospelých 24-ročných synov. Marek
a Peter s vážnym mentálnym postihnutím sú odkázaní na špecializované
zariadenie. „Náš syn teraz ani nevidí,
lebo prestal vidieť,“ povedala Svidníčanka Alena a pridala sa aj Iveta.
„Syn vlastne potrebuje ísť medzi ľudí,
nerada by som ho izolovať, že by sme
boli iba doma.“
Podobne sú na tom aj ďalší ľudia zo
Svidníka a regiónu s hendikepovanými deťmi. Navštevujú špecializované
zariadenie, ktoré vo Svidníku prevádzkuje nezisková organizácia Náš
dom. „Chodia k nám deti a dospelí
s ťažkým mentálnym postihnutím
autistického spektra. Sú to najťažšie
postihnutia autistického spektra, sú
to ležiace deti, sú to vozíčkari, nerozprávajú,“ ozrejmil riaditeľ neziskovej
organizácie Náš dom Peter Hakun.
Desať klientov majú v Domove sociálnych služieb a osem žiakov v súkromnej špeciálnej škole. Nezisková
organizácia Náš dom im v závere
augusta sociálne služby nemohla
poskytnúť. „Zamestnanci odmietli
chodiť do roboty, že oni si chcú vyčerpať dovolenky a keď nie sú ﬁnančné
prostriedky, tak že oni zadarmo robiť
nebudú, lebo potrebujú živiť svoje
rodiny,“ povedal Peter Hakun a rodičia
detí nám to vysvetlili takto: „Prakticky
ráno sme dali deti do zariadenia a
popoludní nám bolo povedané, že
sme tu boli poslednýkrát.“
Zariadenie má zablokované bankové účty, nedokáže vyplácať mzdy
a ani uhrádzať prevádzkové náklady.
„Dostávame na bankové účty ﬁnancie
z ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny na poskytovanie sociálnej
služby, čiže účelové dotácie, ku ktorým sa nemôžme dostať. Iné ﬁnančné
prostriedky okrem dotácií a účelových
ﬁnančných prostriedkov nemáme,“
vyhlásil Peter Hakun.
Celé sa to začalo už v roku 2010.
Realizovali projekt, v rámci ktorého
učili hendikepovaných pracovným
návykom. Po štyroch rokoch úrady
zistili pochybenie. Vrátiť mali 70-tisíc
eur, dnes sa táto suma vyšplhala na
200-tisíc. Nezisková organizácia Náš
dom nepochodila so sťažnosťami,
ani podaniami na súd. „Keby boli
povedali, že nie je niečo v poriadku,
odstupujeme od projektu, vrátime
peniaze, dovidenia. Za štyri roky nás
nikto na nič neupozornil a po štyroch

rokoch je tu zrazu nejaký problém.
Dali odstúpenie od zmluvy, čiže súd
dal za pravdu, že odstúpenie od zmluvy je reálne,“ vysvetlil Peter Hakun, no
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR trvá na svojom.
„Neziskovej organizácii NÁŠ DOM
n.o. bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok pre projekt „Cestou
vzdelávania k trhu práce“ na základe
Zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 8.
marca 2010 uzavretej medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
SR v zastúpení Fondom sociálneho
rozvoja (neskôr Implementačnou
agentúrou MPSVR SR). Na základe tejto Zmluvy sa ministerstvo
zaviazalo poskytnúť NÁŠ DOM, n.o.
nenávratný finančný príspevok do
výšky 187 632,60 eur. Organizácii
NÁŠ DOM n.o. bola poskytnutá časť
vo výške 69 279,73 eur. Počas doby
implementácie projektu však došlo
zo strany NÁŠ DOM n.o. ku konaniu,
ktorým porušil povinnosti ustanovené
Zmluvou o NFP. Ministerstvo identiﬁkovalo pri výkone administratívnej
kontroly najmä porušenie princípov,
postupov a pravidiel deﬁnovaných
zákonom o verejnom obstarávaní,
ktoré konštatoval aj Úrad pre verejné
obstarávanie v Protokole o výsledku
kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 8. augusta
2013. Ministerstvo následne vyčíslilo
neoprávnené výdavky, ktoré bola
organizácia NÁŠ DOM n.o. povinná
vrátiť. Keďže organizácia NÁŠ DOM
n.o. ﬁnančné prostriedky nevrátila,
nesplnila si povinnosť vyplývajúcu
zo Zmluvy a toto jej konanie bolo
považované za podstatné porušenie
zmluvy. Z uvedeného dôvodu ministerstvo listom
zo dňa 22. apríla
2014 odstúpilo
od Zmluvy a vyzvalo NÁŠ DOM
n.o. o vrátenie
poskytnutého nenávratného príspevku vo výške
69 279,73 eur,“
napísali v rozsiahlom stanovisku z
Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
a pokračovali:
„Keďže nezisková
organizácia NÁŠ
DOM n.o. dlžnú
sumu neuhradila, ministerstvo

si voči nej uplatnilo predmetnú pohľadávku na súde, a to Návrhom
na vydanie platobného rozkazu zo
dňa 18. septembra 2015. Okresný
súd Svidník rozsudkom zo dňa 18.
septembra 2018 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove zo
dňa 30. júla 2019 uložil organizácii
NÁŠ DOM n.o. zaplatiť ministerstvu
sumu 69.279,73 eur spolu s úrokom
z omeškania a náhradu trov konania.
Rozsudok Okresného súdu Svidník
zo dňa 18. septembra 2015 nadobudol právoplatnosť dňa 23. augusta
2019 a vykonateľnosť dňa 27. augusta 2019.“
Nuž a napokon sme sa dostali
aj k tomu, ako došlo k zablokovaniu bankových účtov spomínanej
neziskovej organizácie Náš dom.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny potvrdilo, že ako oprávnený
orgán podalo 26. júla 2022 návrhy na
vykonanie exekúcie, a to na základe
právoplatného a vykonateľného rozsudku Okresného súdu Svidník zo
dňa 18. septembra 2018 v spojení s
rozsudkom Krajského súdu v Prešove zo dňa 30. júla 2019, na základe
ktorého bola nezisková organizácia
NÁŠ DOM n.o., povinná uhradiť ministerstvu sumu 69.279,73 eur a príslušenstvo spolu s trovami konania.
„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny je povinné aktívne uplatňovať
svoje právo na zaplatenie pohľadávky na súde, podať návrh na nútené
vymáhanie pohľadávky a využívať
všetky právne prostriedky na jej vymoženie. Ministerstvo v predmetnej
veci postupovalo v súlade s právoplatným a vykonateľným rozhodnutím
súdu a v súlade so zákonom.“
Riaditeľ neziskovej organizácie Peter
Hakun vyhlásil, že podnikol všetky

kroky, aby zvrátil rozhodnutie o zablokovaní bankových účtov a celú
situáciu vníma aj takto: „Keď si ja dám
postaviť dom, budem štyri roky v ňom
bývať, som spokojný a po štyroch
rokoch odstúpim od zmluvy a vráť mi
všetky peniaze, zober si dom. Toto
mi to celé pripomína a myslím si, že
to nie je v poriadku, pretože žiadne
vážne chyby neboli zistené na to, že
by sme za to museli vracať peniaze z
projektu, ktorý bol riadne zrealizovaný, ukončený a vyúčtovaný.“
Rodičia sú zúfalí. Tvrdia, že všetky
svoje záväzky voči zariadeniu si plnia
a nerozumejú, prečo takto zo dňa na
deň, akoby skončili na ulici. „Chodil
tu asi dvadsať rokov a boli sme radi.
Rád išiel medzi deti a pre mňa to tiež
bolo také vypnutie, dá sa povedať,
mohla som si riešiť svoje veci, či zdravotné alebo rôzne vybavovania po
úradoch,“ povedala nám Iveta, matka
postihnutého syna Mareka a pridala
sa aj Alena, matka postihnutého syna
Petra. „Nemám ho kde nechať. Ja
nemôžem ani len kôš ísť vyniesť.“
Riaditeľ neziskovej organizácie
Náš dom Peter Hakun ešte v závere
augusta vyhlásil: „Pokiaľ nám odblokujú účty, my nie sme proti, aby
sme neposkytovali ďalej sociálnu
službu, zamestnanci, samozrejme,
hneď prídu.
Nezisková organizácia Náš dom
podala odvolanie na exekučný súd a
rovnako aj sťažnosť na Ústavný súd.
Napokon však Peter Hakun v poskytovaní sociálnych služieb pokračuje.
Zamestnanci sa vrátili do práce a vyšli
tak rodičom s hendikepovanými deťmi
a hlavne im samotným v ústrety, no
celý problém vyriešený a deﬁnitívne
uzavretá zatiaľ nie je.
(ps)
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V skanzene rozdali 10 000 pirohov, porota ocenila všetky súťažné tímy
Deň ľudových tradícií a Pirohy 2022. Taký bol názov tradičného
podujatia, ktorý sa v uplynulú nedeľu v Skanzene SNM - Múzea
ukrajinskej kultúry vo Svidníku konal už po 27-krát.
Svoje kuchárske umenie v príprave
a varení pirohov prišlo predviesť päť
družstiev - boli to Ukrajinky, ktoré od
začiatku vojnového konﬂiktu na Ukrajine žijú vo Svidníku, ďalej členky Folklórnej skupiny Stropkovčani, potom
družstvo z Vápeníka,
tím Občianskeho združenia Mladý Svidníčan a
družstvo reprezentujúce
svidnícku nemocnicu.
Na prípravu pirohov
mali hodinu a porota,
ktorá nebola z kulinárskeho, ale kultúrneho
prostredia, rozhodla o
tom, že ocenenie získalo všetkých päť súťažných družstiev. Anna
Kniežová z Folklórnej

skupiny Stropkovčani, Eva Hirčková
zo svidníckeho Kníhkupectva Medzi
riadkami a Miroslav Štoffa z Podduklianskeho osvetového strediska
však priznali, že ich rozhodovanie
bolo ťažké, keďže všetky pirohy im

veľmi chutili.
Medzi hosťami v skanzene boli
okrem iných napríklad aj predseda
PSK Milan Majerský, krajskí poslanci
za okres Svidník, primátorka Svidníka
Marcela Ivančová, niektorí mestskí
poslanci, ale aj radkyňa Veľvyslanectva Ukrajiny v Bratislave, honorárny
konzul Ukrajiny Stanislav Obický,
riaditeľ Ústrednej kancelárie ZMOS
Michal Kaliňák a ďalší.
Organizátori podujatia
zo SNM - Múzea ukrajin-

skej kultúry pripravili aj pestrý kultúrny
program. Zaspievala mužská spevácka skupina Parobčáci, nechýbali
ukrajinské speváčky a o vyvrcholenie
sa postarala kapela Dynamix. Tak ako
po minulé roky, aj tentoraz si mohli
Svidníčania pochutnať na pirohoch
od župana a primátorky. Rozdali
celkovo 10 000 pirohov a vyzeralo to
tak, že návštevníkom skanzenu chutili, rovnako i tie, s ktorými sa podelili
súťažné tímy.
(ps)

Členovia OZ Mladý Svidníčan
Členka poroty E. Hirčková v rozhovore s
najmenšími kuchármi

V krojoch boli oblečení členovia tímu z Vápeníka
a, samozrejme, aj folkloristky zo Stropkova

Ukrajinky žijúce vo Svidníku
M. Kaliňák si na pirohoch pochutnal tiež

Riaditeľ SNM - MUK Jaroslav Džoganík
počas otvorenia súťaže vo varení pirohov

Pri rozhovore sme zastihli napríklad aj A.
Novákovú, J. Ivanča, R. Eliáša a K. Sivákovú

Župan a primátorka v skanzene rozdali 10 000 pirohov
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Údolie smrti má vlastnú pesničku s videoklipom
Údolie smrti s tankami, veľkorozmerným nápisom a vyhliadkovou vežou v tvare náboja má novú atrakciu. Tentoraz takú, ktorú
hlavne musíte počuť, ale, samozrejme, aj vidieť. Nová pieseň o
údolí smrti má totiž aj videoklip.
Autorom myšlienky vytvoriť pieseň o Údoli smrti je starosta obce Kružlová
Adrián Gužo. „Práve starosta Kružlovej Adrián Gužo ma oslovil, aby sme
túto pieseň spoločne zložili. Jeho zámerom bolo zrealizovať podporu
rozvoja cestovného ruchu a zvýšenie povedomia o Údolí smrti pre širšiu
verejnosť,“ vysvetlil nám líder kapely Piňazi de? Martin Matyk Gibej.
Práve táto populárna svidnícka kapela totiž novú pesničku nahrala a naspievala. „Tento nápad som nosil v hlave už dlhšie a teraz nejako prišiel ten
správny čas. Vybral som si kapelu Piňazi de?, lebo sa mi páčia a aj ich
štýl pasuje k tomu, o čom je táto pesnička. Som veľmi rád, že to vyšlo
a máme takú neoficiálnu hymnu Údolia smrti,“ povedal pre naše noviny
starosta Kružlovej Adrián Gužo.
Práve on je spoločne s Ľuboslavom Kaliňákom a Darinou Markovou autorom
textu. Obaja spoluautori sú pedagógmi vo svidníckej Základnej umeleckej
škole, kde vyučuje hru na bicie aj líder kapely Piňazi de? Martin Matyk Gibej.
Aktuálne má možnosť prijať na štúdia minimálne jedného, ak nie viacerých
nadšencov hudby a osobitne budúcich bubeníkov, ktorí by možno chceli
napodobniť svoj vzor. Martin Matyk Gibej ako úspešný muzikant ním istotne
môže byť, preto ak máte doma dieťa, ktoré obľubuje hru na bicie, neváhajte
a prihláste ho do svidníckej Základnej umeleckej školy.
Vráťme sa však k novej pesničke. Autorom hudby je spomínaný Martin
Matyk Gibej v spolu produkcii s Petrom Jakabom (SINUS records), Pavlom

Jakabom a Gabrielom Silvayom. O mastering sa postaral
Peter Halgaš (ECCO Sounds
mastering), kameru a strih
mali pod palcom Igi Petrilla a
Peťo Šároši.
To už sme vlastne vymenovali aj ľudí, ktorí sa postarali
o videoklip k pesničke Údolie smrti. Nájsť ju môžete
napríklad na youtube či na
facebookovom proﬁle kapely
Piňazi de?
„Pikoškou je, že v deň nakrúcania videoklipu bol naj-

tropickejší deň na Slovenku a sme
nesmierne radi, že sa nám napriek
tomu podarilo nakrútiť videoklip aj
v týchto podmienkach a dopadlo
to nadmieru dobre,“ dodal ešte líder
svidníckej kapely Piňazi de? Martin
Matyk Gibej.
(ps)
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V Dobroslave nikto nekandiduje na starostu, na poslanca len jeden kandidát
Len pár dní po uzavretí kandidátnych listín je jasné, že októbrové voľby v okrese Svidník nebudú kompletné. Príkladom
je dedinka Dobroslava, kde budú voliť len jediného z troch
poslancov a na starostu nekandiduje nikto.
Neúplné voľby potvrdil už tridsiaty augustový
deň, teda deň, v ktorý bola uzávierka podávania
kandidátnych listín. „Do toho dňa podal iba
jeden kandidát kandidátnu listinu na poslanca
obecného zastupiteľstva,“ potvrdil úradujúci
starosta Dobroslavy Vladimír Vančišin.
Dobroslava so 47 obyvateľmi patrí síce medzi
menšie, no nie úplne najmenšie obce na Slovensku. Záujem o funkciu starostu tu ale neprejavil
nikto. „Mladí chodia do roboty, starí už sú
neschopní. To som fakt z toho teraz mimo, že
nikto nechce byť starostom,“ povedala nám
jedna z miestnych obyvateliek.
Pred štyrmi rokmi pritom v tejto obci bola situácia
úplne odlišná. O funkciu starostu tu bojovali traja
kandidáti. Súčasný starosta Vladimír Vančišin
zhrnul, že uplynulé štyri roky boli podľa neho
dobré. „Niekde chyba je... lebo tu ešte, myslím

Pred štyrmi rokmi pritom v tejto obci bola situácia úplne odlišná.
O funkciu starostu tu bojovali traja kandidáti.

si, že by sa niekto našiel,
aby bol starostom,“ pridal
svoj postreh ďalší z miestnych
obyvateľov.
„Ja som si bola istá, že ten
súčasný bude
kandidovať a
čo sa stalo, neviem,“ poznamenala ďalšia obyvateľka Dobroslavy a
manžel ju doplnil:
„Ja som dokonca
mal taký dojem,
že budú dvaja
kandidáti.“
No nie je ani
jeden. Vladimír
Va n č i š i n n á m
stále opakoval to
isté, keď sme sa
ho pýtali, prečo sa
rozhodol nekandidovať? „Každý
má právo voliť a
byť volený. Právo voliť som si ponechal a
právo byť volený som nevyužil.“ Miestni však napokon
predsa len niečo naznačili.
Nezáujem o volené funkcie na vidieku vraj môže súvisieť aj s nedávnym
obdobím pandémie.
„Keď viete, ako to teraz je. Nikto sa s nikým nerozpráva, len ruku dvihne,
pozdraví sa, odchod. Vychádzame spolu, len návštevy nejako pominuli.
Korona to rozdelila,“ zamyslela sa jedna z domácich, no a úradujúci starosta Dobroslavy potvrdil, že voľby v tejto obci sa budú musieť zopakovať,
aby dovolili zvyšných dvoch poslancov a hlavne starostu. Na našu otázku,
či v opakovaných voľbách bude kandidovať na starostu, Vladimír Vančišin
reagoval: „Každý má právo voliť a byť volený.“
(ps)

V Kružlovej majú v Miestnej občianskej poriadkovej službe osem žien
Na poriadok a bezpečnosť v obci Kružlová dbajú ženy. Do
miestnej občianskej poriadkovej služby v tejto obci vybrali osem
rómskych žien. Tie sa chytili šance a ich odvahu im mnohí môžu
len závidieť.
Napríklad jedna z nich, pani Magdaléna má 61 rokov. Možnosť podieľať
sa na poriadku a bezpečnosti v
Kružlovej prijala rada.
„Beriem invalidný dôchodok,
nestačí mi, manžel mi zomrel,
ostala som sama, tak som si
chcela niečo privyrobiť, žeby
som mohla trošku lepšie na
tom byť,“ povedala nám pani
Magdaléna a pridala sa aj ďalšia.
„Dlhodobo som nezamestnaná, štyri roky som nič nepoberala, som rada, že ma vybrali.“
No a podobne sú na tom aj ďalšie rómske ženy. Vo výbere nových členov miestnej občianskej
poriadkovej služby prevalcovali
mužov.
„Zo štrnástich uchádzačov o
túto pozíciu sa prihlásili len
dvaja chlapi a dvanásť žien, no a komisia vybrala osem žien, čo plne

rešpektujeme a už v súčasnosti pracujú,“ ozrejmil starosta Kružlovej Adrián Gužo, ktorého takýto výsledok tiež trochu prekvapil, no výber špeciálnej
komisie prijal a akceptoval.
„Nie je to ťažká práca, ženy to zvládajú v poriadku, mládež, deti ich
počúvajú, takže my sme veľmi spokojní. Žena má ešte niekedy väčší
rešpekt ako chlap,“ podotkol Adrián Gužo a obec s vyše 700 obyvateľmi
má takpovediac pod palcom
osem žien, a to na rovných osem
mesiacov. Takto limitovaný je
totiž projekt financovaný cez
úrad práce.
„No a keď sa neprihlásili
chlapi, tak čo my spravíme?
My sme sa prihlásili a sme
spokojné,“ zhodli sa členky
Miestnej občianskej poriadkovej
služby v Kružlovej. Dohliadajú na
poriadok a bezpečnosť. V centre
ich pozornosti sú zväčša deti.
Zvládajú to s nimi bez problémov
a podobne s rešpektom vraj reagujú aj muži. Zatiaľ odpracovali
pár dní a sú spokojné. Kružlová
bude pod ich kontrolou do apríla
budúceho roka.
(ps)
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (37.)
V auguste 2022 uplynulo 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 tridsiatymsiedmym dielom celoročného seriálu.
ZDRAVOTNÍCI
V BELGICKU
Na veľkej medzinárodnej
súťaži v Belgicku obsadili svidnícki zdravotníci
z Územného spolku SČK
siedme miesto. Bola to súťaž v meste Gent a podľa slov vtedajšej riaditeľky
Územného spolku SČK vo
Svidníku Márie Sakalikovej
bola veľmi silná konkurencia. Svidnícki reprezentanti
však získali prvú cenu za
najlepších fanúšikov. Do

belgického Gentu ich prišiel
jeden plný autobus.
30-TISÍC NÁVŠTEVNÍKOV
Bránami svidníckeho letného
kúpaliska prešlo počas letnej
sezóny 30-tisíc ľudí. Prešovská
spoločnosť KM-Systém, ktorá
kúpalisko prevádzkovala už
druhú sezónu, chcela v ďalšom
roku zvýšiť návštevnosť na 40-tisíc ľudí a ponúknuť im v areáli
kúpaliska ešte viac atrakcií.
ROZHODLI O „KRUHÁČI“
Padlo rozhodnutie, že v centre Svidníka pri Dome kultúry
zmení hlavná križovatka svoju
tvár. Vtedajší riaditeľ Slovenskej
správy ciest vo Svidníku Ján
Rico potvrdil, že z tejto križovatky bude kruhový objazd, prvý vo
Svidníku. Vybudovať ho chceli ešte do konca roka.
POTVRDILI RIADITEĽKU
Výberová komisia, v ktorej boli aj obaja poslanci Prešovského samosprávneho
kraja za okres Svidník Michal Gondek a Milan Cocuľa, potvrdila, že víťazkou
výberového konania na post riaditeľky Podduklianskeho osvetového strediska
vo Svidníku sa stala Mária Pajzinková. Bola aj aktuálnou riaditeľkou svidníckej
osvety a jedinou kandidátkou na tento post.
(ps)

SPOMIENKA
Spomíname na 12. september 1975,
kedy nás navždy opustil
náš drahý otec,
GREGOR MEDVIĎ ZO STROČÍNA
19. septembra 1999 nás opustila
naša milovaná matka
HELENA MEDVIĎOVÁ,
ROD. KIZAKOVÁ
Pred sedemdesiatimi rokmi rodinu
postihli neľahké udalosti. Aj napriek tomu ste nám, milí rodičia, vštepovali „Deti
žite skromne, buďte pracovité a neubližuje druhým.“ Vašu radu sme prijali a
osvojili sme si ju. Tento odkaz sme prenášali na svoje deti. Určite by Vás potešilo, že aj Vaše vnúčatá a pravnúčatá Váš príbeh poznajú a je im inšpiráciou.
Kto poznal našich rodičov, môže im venovať tichú spomienku.
S veľkým rešpektom, láskou a úctou spomínajú syn Ján, dcéra Jarmila,
syn Michal, vnúčatá a pravnúčatá

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Lúčim sa s Vami, priatelia milí,
ruky stisk dnes už Vám nemôžem dať,
srdce mi dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci
oznamujeme, že nás 3. septembra 2022
vo veku 65 rokov navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
PhDr. JURAJ ŠTEFANIK z Fijaša
Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho
poslednej ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou smútiaca manželka Ľubomíra, detí - Juraj, Ľubomír,
Daniel a Viktória s rodinami, milujúce vnúčatá - Bianka, Ondrej, Viktória,
Tánička, Danka, Miška, Jurko, Karolínka a Tomáško
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III. LIGA

1. FK Svidník - FK Poprad 1:0 (1:0)

O 63. ročníku Dukelského behu mieru sme
na našich stránkach
písali už pred týždňom,
no jednou fotograﬁou
sa k tomuto športovému podujatiu ešte
vrátime. Je na nej ten
najmenší víťaz - víťaz
pretekov lezúňov.
Volá sa Gustáv a preteky tých najmenších
vyhral suverénne. Potešil nielen rodičov, ale
i hrdú babku a hlavne
dedka, riaditeľa Centra
voľného času vo Svidníku Jozefa Dirgu.
(pn)

Treťoligoví svidnícki futbalisti sa v uplynulú nedeľu predstavili
na domácom trávniku. Súperom im boli futbalisti spod Tatier.
Súboj Svidníka s Popradom bol vyrovnaný a o víťazstve domácich sa
rozhodlo v záverečnej minúte prvého polčasu. Paradoxne o gól sa zaslúžili
Popradčania, keďže si nešťastne strelili vlastný gól a rozhodli tak o víťazstve
domáceho Svidníka 1:0.
ŽK: Sopko, Sova.
Zostava Svidníka: Vinclér - Maguľak, Guman, Ducár, Špilár, Ivanecký, Ivanko
Macej (89. Gajdoš), Sova (83. T. Čabala), Hirka, Tokar (74. Klučár), Sopko.
V nedeľu 18. septembra sa futbalisti Svidníka predstavia v Kalinove. (pn)

Žiaci v kopačkách
Svoje zápasy 3. kola III. ligy odohrali aj mladší a starší žiaci 1.
FK Svidník. Tu sú výsledky.

Dorastenci v kopačkách
Svoje majstrovské futbalové zápasy odohrali aj mladší a starší dorastenci 1. FK Svidník - zverenci trénerov Milana Košu a
Ladislava Harakaľa.
STARŠÍ DORASTENCI U19
FKM Svidník - V. Šariš 1:2 (1:1)
Úvod zápasu vyšiel pre domácich
ideálne, keď po hrubej chybe obrany
hostí sa už v prvej minúte ujali vedenia gólom M. Bobáka. Hneď v druhej
minúte mal ten istý hráč po rohovom
kope, ako sa hovorí, na hlave, druhý
gól, ale zaváhal. Hosťom sa do polčasu podarilo vyrovnať z ojedinelého
protiútoku. V druhom polčase naši
chlapci dobýjali bránu súpera, ktorý
sa dostal pred našu bránu v druhom
polčase asi iba dvakrát, ale z toho
padol víťazný gól, paradoxne vlastný.
Našim chlapcom sa aj napriek snahe
nepodarilo vyrovnať, a tak tento zápas smolne prehrali.

Šport

MLADŠÍ DORASTENCI U17
FKM Svidník - V. Šariš 5:0 (3:0)
Už od úvodu zápasu naši mladší dorastenci ukázali, kto bude dominovať
v tomto zápase. Prvý gól padol po
úniku najlepšieho strelca súťaže D.
Hnáta. O pár minút úradoval druhý z
útočného tandemu M. Slivka a pridal
druhý gól. Do kabíny chlapci odchádzali s trojgólovým vedením, pretože
po peknej akcii D. Miháľa opäť skóroval M. Slivka. V druhom polčase
naši chlapci predvádzali oku lahodiaci
futbal a súperovi nedali vydýchnuť.
Ďalšie góly pridali S. Haluška a R.
Baran. Mladší dorastenci zvíťazili jednoznačne po veľmi kvalitnom výkone
a usadili sa na špici 3. ligy. (miko)

MLADŠÍ ŽIACI U13
1. FK Svidník - TJ Rozvoj Pušovce 9:0 (3:0)
Od začiatku sme mali jasne navrch a v 6. minúte sme sa aj gólom Jakuba
Kucera ujali vedenia. Fyzicky sme dominovali, no viazla nám kombinácia.
Aj napriek tomu sme ešte do polčasu dvakrát Jakubom Slivkom a Maťom
Lukáčom skórovali. Druhý polčas sme jasne ovládli. Hostia sa za polovicu
dostávali len sporadicky. Strelili sme 6 gólov a zaslúžene si pripísali tretie
víťazstvo v rade. Úspešnými strelcami boli 3x Michal Kucer, Tomáš Vaňko,
Sebastián Slivovič a Jakub Kucer. Zostava: Bojkas - Majda, Jurečko, Gajdoš,
J. Kucer, Frančák, M. Kucer, Vaňko, Slivovič, Slivka, Ščerba, Lukáč, Irlbek.
Tréner: T. Vinjar.
STARŠÍ ŽIACI U15
1. FK Svidník - TJ Rozvoj Pušovce 7:2 (1:2)
Naši futbalisti začali zápas veľmi dobre. Už v prvej minúte skóroval Jozef
Ščerba dorážkou po Hijovej strele. Potom však hostia dvoma náhodnými
gólmi otočili skóre. Druhý polčas vyznel jednoznačne v náš prospech. Hneď
od úvodu sme zatlačili súpera k ich bráne a v priebehu 5 minút otočili skóre v
náš prospech. Do konca zápasu potom strieľali góly po pekných akciách už
iba naši chlapci. Hetrik zaznamenal Vlado Hij, krásnou individuálnou akciou
sa presadil Luca-Toni Sivák a premiérový gól vsietil po páse Tobiasa Koudelku
Tadeáš Cocuľa. Góly: Hij 3, Ščerba 2, Cocuľa, Luca-Toni Sivák. Zostava:
Halaj - Ferenc (36. Červeňák), N. Sivák, Varecha, T. Koudelka - Haluška (36.
Žemlička), L. Sivák, Husák (50. Cocuľa), Čonka (50. M. Koudelka) - Hij, Ščerba (62. Pojezdal). Tréner: Igor Sagan.
(tv)

Úradná správa OOFZ Svidník č. 8 zo dňa 8. septembra 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 im v ISSF bola vystavená zberná faktúra za
mesiac august, ktorá je splatná do 13.9.2022 (utorok).
VsFZ Košice plánuje organizovať školenia športových odborníkov ZDRAVOTNÍK, pre získanie licencie „kurz prvej pomoci.“ Prihlásiť sa môžete do15.9.2022
na sekretariát OOFZ Svidník. Na základe uzavretia prihlášok a podľa počtu
frekventantov bude stanovený termín licenčného školenia.
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 5. kola 7. ligy dospelých
Schválila žiadosť OŠK Mestisko o odohratie stretnutí v obrátenom poradí:
stretnutie 6. kola 7. ligy dospelých Chotča - Mestisko sa odohrá 11.9.2022 o 15.30
hod. v Mestisku a stretnutie 19. kola Mestisko - Chotča sa odohrá 30.4.2023 o
16.00 hod. v Chotči - vzájomná dohoda, poplatok 10,- eur Mestisko
Žiada FK Giraltovce, FK Svidník a FK Kračúnovce o nahlásenie presného
termínu konania turnajov prípraviek U9 a U11.
Prípravky U9 a U11 hrajú turnajovým spôsobom - usporiadateľ: Giraltovce od
10.9. do 24.9.2022, Svidník „A“ od 24.9. do 8.10.2022, Kračúnovce od 8.10 do
22.10.2022, Svidník „B“ od 22.10. do 30.10.2022.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
KR OOFZ:

7. kolo - 7. liga Majstrovstvá OOFZ - dospelí - 18.9.2022 o 15.00 hod.:
Radoma - Sitníky (Hubač, E. Tomko, R. Tomko - Brendza) sobota 17.9.2022,
Stročín - Lúčka (Hubáč, Znoj - Vaško), Rovné - Breznica (Džavoronok, Danko
- Holub), Mestisko - Tisinec (Špak, Fatľa - Feč), Kuková - Chotča (Babiarčik, Š.
Dovičák - Burcák), V. Orlík - Kalnište (Šturák, Šugár - Šafranko).
1. kolo - 5. liga dorast - 17.9.2022 o 14.00 hod.:
Breznica - Chotča (Šturák), Miňovce - Rovné (Špak), Sitníky - Mestisko (Seman).
1. kolo - 4. liga žiaci - skupina B - 15.9.2022 o 17.00 hod.:
Kalnište - Lúčka (R. Tomko), Kuková - Koprivnica (E. Tomko)
1. kolo - 4. liga žiaci - skupina A - 17.9.2022 o 10.00 hod.:
Tisinec - Stročín (Šugár), Radoma - V. Orlík (Babiarčik)
DK OOFZ:
Vyhovela žiadosti hráča OŠK Miňovce - Miroslav Malačina - 1200465 - o
upustenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 1 stretnutie
so skúšobnou dobou od 8.9.2022 do 8.12.2022, podľa DP 41/2, poplatok 10,Eur - Miňovce
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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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
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 13. septembra: 18.00 + Jozef, Jiřina, Streda 14. septembra - Povýšenie Sv. Kríža: 6.30 + Juraj, Mária, 18.00 ZBP Martin s rod., Štvrtok 15.
septembra - Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska: 8.00 ZBP
Miroslav s rod., 10.30 + Peter, Piatok 16. septembra: 6.30 ZBP Vincenta s rod.,
18.00 + Ivan, Sobota 17. septembra: 8.00 ZBP Pavol, 15.30 + Viktor (Domov
dôchodcov), Nedeľa 18. septembra: 8.00 + Jozef, Mária, Ján, Zdenka, 10.30
+ Veronika, Michal, Ján, Mária, 18.00 + Helena, Peter.
V nedeľu bude stretnutie birmovancov o 11.15. Účasť povinná. Bude nácvik.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 13. septembra: 17:00 + Ján a Júlia Kandraví, Streda 14. septembra:
17:00 (Povýšenie úctyhodného Kríža) Za zdravie a Božie požehnanie pre
Rastislava s rod., Štvrtok 15. septembra: 8:00 (Presv. Bohorodička Spolutrpiteľka) Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Piatok 16. septembra:
17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Miroslava, Sobota 17.
septembra: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, Nedeľa
18. septembra: 9:00 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 13. septembra: 12.00 * Marta s rod. (80 rokov života), 17.00 Kláštor
sestier Baziliánok, 18.00 + Juraj, Večiereň sviatku, Streda 14. septembra Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža - zdržanlivosť od mäsa: 6.30
* Mária s rod. (60 rokov života) csl., myrovanie, 12.00 * Pavol s rod., slov.,
myrovanie, 18.00 * Peter, Iveta, Dávid, slov., myrovanie, Štvrtok 15. septembra:
8.00 * Marianna s rod. (oslobodenie od zlého, zmierenie), 10.00 * Mikolaj,
Zuzana, Mia, Olívia a rod. Sochová, Piatok 16. septembra: 6.30 * Ján Zákutný ml., 18.00 + Anna Simčáková / + Ján Bugeľ (40 dňová lit.), Sobota 17.
septembra: 7.00 * Eliáš a Anna / * Maroš, Lukáš, Dominik (obrátenie, pokoj,
ZBP), Nedeľa 15. septembra: 8.00 * Mária s rod., 10.30 * Za farnosť, 18.00
* Veronika Zákutná.
V stredu 14. septembra je sviatok Povýšenia Kristovho kríža nad celým
svetom; bohoslužby sú: 6:30 csl., 12:00 slov., 18:00 slov. s myrovaním. V
deň sviatku je zdržanlivosť od mäsa. V utorok po večernej liturgii je Večiereň
sviatku.
Vo štvrtok 15. septembra je štátny sviatok - Spolutrpiaca Bohorodička - Sedembolestná P. Mária - patrónka Slovenska, lit. sú: 8:00, 10:00.
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.
Vydavateľ: Pavol Sivák - PONO PRESS, Ul. 8. mája 492/7, 089 01 Svidník, IČO: 37 653 903.
Vychádzajú každý utorok. Cena: 0,50 € . Šéfredaktorka: Katarína SIVÁKOVÁ, Graﬁcká úprava:
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od 12. septembra 2022
GAŠPARÍK, Peter:
Smrť v kostole: príbeh Kornela
Karoviča. Bratislava,
Marenčin PT 2022. 174 s.
Raz večer Karoviča prekvapí telefonát,
aby rýchlo prišiel do Dómu sv. Martina.
Stane sa svedkom záhadnej vraždy
kňaza. Pri skúmaní tohto prípadu spolu
s kolegom Palicom a mladším kolegom
Uchom narážajú nielen na tajomné vzťahy vo vnútri cirkvi, ale aj na záhadných
ľudí, ktorí žijú vo vlastnom odtrhnutom
svete. S prípadom im pomáha mladá kolegyňa Miriam, ktorá Karoviča priťahuje
i provokuje zároveň. Podarí sa im tentokrát prísť na koreň všetkých udalostí?

BABJAK, Martin
Banskobystrický rodák pochádza z hudobne založenej rodiny, narodil sa 15.
septembra 1960 v Banskej Bystrici. Jeho rodičia, mama Terézia a otec Štefan,
boli sólistami banskobystrickej opery J. G. Tajovského a všetci súrodenci, bratia Štefan a Ján aj sestry Anka a Terezka vynikajúco spievajú. Martin Babjak
navštevoval ľudovú školu umenia už ako žiak na základnej škole, hrával vo
folklórnej skupine. O profesionálnej speváckej dráhe však začal uvažovať na
konci štvrtého ročníka na SPŠ dopravnej. Prvé kroky na opernej scéne urobil
slovenský operný spevák v banskobystrickej opere, kde v predstavení Bohéma
spieval rolu Marcela. Po dvoch sezónach vyhral konkurz do bratislavského
SND. Martin Babjak je úspešný slovenský operný spevák, ktorý hosťoval
okrem domácich aj na operných scénach v USA a Švajčiarsku a zúčastnil sa
na mnohých zahraničných vystúpeniach Opery SND. Pravidelne sa venuje i
koncertnej činnosti, no jeho doménou ostáva operná scéna, kde môže naplno
zúročiť nielen svoje spevácke, ale i herecké dispozície.

LEM, Stanislaw (12.9.1921-27.3.2006)
Bol poľský ﬁlozof a spisovateľ sci-ﬁ literatúry, futurológ, prekladaný do 41
jazykov. Často používal ostrú satiru a prenikavý zmysel pre humor. Jeho štýl
sa prirovnáva ku Kurtovi Vonnegutovi alebo Franzovi Kafkovi. Jeho humoristické texty prekypujú mnohovýznamovou komikou, neuveriteľne vynaliezavými
slovnými hračkami, pod povrchom však ukrývajú hlboké myšlienky. V Lemovej
tvorbe sa opakuje niekoľko hlavných špeciﬁckých tém, ale jeho beletristické
dielo sa často delí na dve hlavné skupiny. Do prvej patrí tradičná vedecká
fantastika ako Eden, Návrat hviezd, Solaris, Nepremožiteľný, Pánov hlas,
Príbehy pilota Pirxa. Druhú skupinu tvoria jeho alegorické príbehy, bájky a
rozprávky, a bizarné príbehy, napr. Denník nájdený vo vani, Kyberiáda.

- Kam sa chystáte na dovolenku?
- Ak nám Kováčovci vrátia dlžobu,
tak k moru.
A keď nevrátia?
- Tak pôjdeme ku Kováčovcom.
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
VSTUPENKA DO RAJA
PIATOK 16. SEPTEMBRA
O 20. HODINE
Réžia: Ol Parker • Scenár: Ol Parker,
Daniel Pipski • Hrajú: George Clooney,
Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Billie Lourd,
Maxime Bouttier
George Clooney a Julia Roberts se v
úlohách ex-manželov opäť stretávajú na
veľkom plátne. Čaká ich spoločná misia,
ktorá má zabrániť ich zamilovanej dcére,
aby urobila rovnakú chybu, ktorej sa kedysi
sami dopustili.
USA, komédia, 120 minút, slovenské
titulky, vstupné: 5 eur
***
OBEŤ
SOBOTA 17. SEPTEMBRA
O 20. HODINE
V rozdelenej spoločnosti je každý obeťou. Všetci sú vinní.
Réžia: Michal Blaško • Scenár: Jakub Medvecký • Hrajú: Vita Smachelyuk, Gleb Kuchuk, Alena Mihulová, Claudia Dudová, Gabriela Míčová, Inna
Zhulina, Igor Chmela,
Viktor Zavadil
Irina je ukrajinská slobodná matka žijúca v
malom českom meste.
Jej celý život sa zrúti
ako domček z karát,
keď sa dozvie, že jej
syna Igora surovo napadli. Po prebudení z
narkózy Igor vypovedá, že ho napadli Rómovia. Irinin boj za spravodlivosť mobilizuje celú spoločnosť. Ako sa stupňuje
nenávisť a útoky voči Rómom, Igor sa rozhodne, že mame povie, čo sa v tú
osudnú noc naozaj stalo.
Česká republika, Slovensko, Nemecko,
dráma, 92 minút, vstupné: 5 eur

PRINCEZNÁ REBELKA
NEDEĽA 18. SEPTEMBRA
O 16. HODINE
Réžia: Julien Fournet
Malá sirota Mia žije spolu so svojimi tromi
lasičkami na ulici. Živí sa tým, že chodí
kradnúť jedlo na hrad zlovestného regenta
Tristana, ktorý si uzurpuje trón. Jedného
dňa sa jej podarí preľstiť stráže tak, že si
oblečie princeznovské šaty. Tým sa začína
jej bláznivá výprava za záchranou následníka trónu Rolanda, ktorý sa stal obeťou
kúzla a premenil sa na… mačkokohúta.
Na obidvoch čaká neuveriteľné dobrodružstvo, ktoré prevráti celé kráľovstvo naruby
a naučí Miu, že šľachetnosť sa môže nachádzať v každom z nás. (Bontonﬁlm SK)
Francúzsko, animovaný, 89 minút, vstupné: 5 eur
***
SLOVO
NEDEĽA 18. SEPTEMBRA O 20. HODINE
Réžia: Beata Parkanová • Hrajú: Martin
Finger, Gabriela Mikulková, Jenovéfa Boková,
Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Ondřej Sokol,
Marek Geišberg, Petra Hřebíčková, Taťjana
Medvecká
Václav je notárom v malom meste na sklonku
60. rokov, nie je členom komunistickej strany a
jeho okolie ho vníma ako morálnu autoritu. So
svojou manželkou a deťmi prežíva dobré časy
v neľahkej dobe a je pevnou oporou pre rodinu
aj spoločnosť. Neustupuje zo svojich zásad ani zo svojho slova a hoci je
systematicky nútený robiť ústupky, vytrvalo odmieta vstúpiť do strany. August
1968 a obavy z toho, čo bude nasledovať po okupácii, však nalomia Václavovu
psychiku. Dobré časy sa menia na zlé. Teraz je to Věra, kto sa stáva pre svojho
manžela oporou, dodáva mu silu stáť pevne na nohách a drží rodinu pokope.
Aj ona dala svoje slovo a odmieta ho porušiť bez ohľadu na to, aká neistá je
budúcnosť. Dodržať slovo je pre obidvoch čoraz náročnejšie... (Bontonﬁlm SK)
Česká republika, dráma, 104 minút, vstupné: 5 eur

