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  Rok 2022, z ktorého sme už ukrojili takmer mesiac, bude voleb-
ný. Prvýkrát v histórii budú spolu voľby do orgánov samospráv-
nych krajov a voľby do orgánov miest a obcí. Predpokladá sa, že 
budú v novembri. Presný termín určí predseda Národnej rady SR.

Volebný rok 2022 môže byť veľmi zaujímavý - Ján Hirčko je nastavený, že kandidovať už nebude, 
Slavomír Sakalik kandidatúru zvažuje a Stanislav Hvozda ml. rozmýšľa, že to skúsi 

  Volebný rok bude o to zaujímavejší, že županov, krajských poslancov, pri-
mátorov a starostov, ako aj mestských a obecných poslancov budeme voliť 
spolu. Už pred týždňom sme sa na prípadnú kandidatúru na niektorú z funkcií 
pýtali prvých piatich možných uchádzačov. Položili sme im tri
otázky: 1. Budete kandidovať na primátora mesta Svidník? 2. Budete kandido-
vať na poslanca Mestského zastupiteľstva vo Svidníku? 3. Budete kandidovať 
na poslanca Prešovského samosprávneho kraja?
  Na naše otázky doteraz odpovedali súčasná primátorka Marcela Ivančová, 
mestský a krajský poslanec Ján Vook, dlhoročný mestský poslanec Pavel 
Olejár, svidnícky viceprimátor Michal Goriščák, exposlanec a bývalý krajský 
poslanec Ján Holodňák, prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal 
Iľkanin, auditor Michal Lažo, starostka obce Soboš Ivana Ivančová, dlhoročný 
starosta obce Kružlová Adrián Gužo, riaditeľ Nemocnice arm. gen. L. Svobodu 
vo Svidníku Slavko Rodák, riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku a dl-
horočný mestský poslanec Kamil Beňko, ako aj bývalý svidnícky viceprimátor 
a súčasný mestský a krajský poslanec Peter Pilip.
  Minulý týždeň sme oslovili ďalších troch potenciálnych kandidátov na nie-
ktorú z funkcii. Otázky - 1. Budete kandidovať na primátora mesta Svidník? 
2. Budete kandidovať na poslanca Mestského zastupiteľstva vo Svidníku? 3.   
  Budete kandidovať na poslanca Prešovského samosprávneho kraja? - sme 
adresovali aj poslancovi Prešovského samosprávneho kraja za okres Svidník 
Jánovi Hirčkovi. Mimochodom, niekdajší šéf svidníckeho volejbalu voľby do 
orgánov Prešovského samosprávneho kraja v okrese Svidník v roku 2017 
suverénne vyhral. 

HIRČKO: „O TENTO POST SA UŽ UCHÁDZAŤ NEBUDEM“
  Na margo jeho víťazstva sme na našich stránkach 6. novembra 2017 napísali, 
že Ján Hirčko vo veľkom „valcoval.“ Získal totiž 4 650 hlasov, pričom druhý v 
poradí Ján Vook mal 2 915 hlasov a tretí Peter Pilip 2241 hlasov. Ján Hirčko 
o rok neskôr triumfoval aj vo voľbách poslancov Mestského zastupiteľstva 
vo Svidníku. V roku 2018 získal najviac spomedzi všetkých kandidátov - 893 

hlasov, pričom druhý v celkovom poradí Michal Iľka-
nin získal 764 hlasov a tretí Ján Vook 706 hlasov. V 
súvislosti s Jánom Hirčkom sa pred komunálnymi 
voľbami v roku 2018 hovorilo aj v súvislosti s tým, že 
bude kandidovať na primátora mesta, no napokon sa 
tak nestalo a Ján Hirčko podporil súčasnú primátorku 
Marcelu Ivančovú. V tomto roku preto Ján Hirčko 
znovu patrí medzi potenciálnych kandidátov. „Určite 
nie,“ reagoval súčasný krajský a mestský poslanec 
Ján Hirčko, či bude tohto roku kandidovať na post pri-
mátora Svidníka a pridal aj odpoveď na otázku, či sa 
bude opätovne uchádzať o post mestského poslanca. 
„I keď v živote platí pravidlo, nikdy nehovor nikdy, 

dnes som nastavený, že sa o tento post už uchádzať nebudem.“ 
  Nuž a do tretice Ján Hirčko odpovedal aj na otázku, či sa bude obhajovať 
víťazstvo vo voľbách krajských poslancov za okres Svidník? „Aj v tomto 
prípade platí rovnaká odpoveď, ako v prípade možnej kandidatúry na 
post mestského poslanca.“ 

SAKALIK: „VIEM SA PRE DOBRÚ VEC ZAPÁLIŤ“
  Súčasný riaditeľ Územného spolku Slovenského Červeného kríza (ÚzS 
SČK) vo Svidníku Slavomír Sakalik sa o post poslanca 
Mestského zastupiteľstva už uchádzal v roku 2018. Vo 
volebnom obvode číslo 1. skončil ako piaty náhradník, 
pričom prvý náhradník Peter Pilip sa stal poslancom, 
lebo Marcela Ivančová bola zvolená za primátorku, a 
tak sa aj Slavomír Sakalik akoby posunul o jednu prieč-
ku vyššie medzi náhradníkmi za Jurajom Berežným, 
Stanislavom Hvozdom a Marcelom Novák. Slavomír 
Sakalik v roku 2018 získal 341 hlasov. 
  Adresovali sme mu rovnaké otázky, ako všetkým 
ostatným potenciálnym kandidátom. „Na vaše otázky 
vám nemôžem dať jednoznačnú odpoveď,“ reagoval 

Slavomír Sakalik s tým, že vo svojich génoch má hlboko zakorenenú vlastnosť 
pomáhať všade, kde je to potrebné, minimálne sa o to pokúsiť. „Viem sa 
pre dobrú vec zapáliť, naplno sa angažovať a hľadať spôsoby, ako to 
docieliť. Aj v našej spoločnosti vidím priestor, kde by moje schopnosti 
a skúsenosti boli prínosné, preto kandidatúru zvažujem, avšak ešte som 
sa nerozhodol, na aký post a v ktorom volebnom období,“ reagoval na 
naše otázky súčasný šéf svidníckeho spolku SČK.

HVOZDA: „DÔKLADNE ZVÁŽIM 
AJ KANDIDATÚRU DO PARLAMENTU PSK“

  Viackrát o sebe už otvorene v minulosti povedal, že raz by chcel byť primá-
torom Svidníka. Stanislav Hvozda ml. je predsedom Občianskeho združenia 
Mladý Svidníčan a vo všeobecnosti patrí k aktívnym mladým ľudom vo Svid-
níku. „Kandidovať na primátora mesta určite nebudem, keďže ak dobre 
počítam, tak mi to ešte vek nedovoľuje,“ odpovedal Stanislav Hvozda ml. 
a vyjadril sa aj k prípadnej poslaneckej kandidatúre. „Čo sa týka kandidátky 
na poslanca MsZ, uvažujem, že by som to opäť vyskúšal, pretože v os-
tatných voľbách to bol pre mňa celkom zaujímavý, no tesný výsledok. 

Samozrejme, do volieb je ďaleko a veľa toho sa 
môže zmeniť.“   
  Pripomeňme, že Stanislav Hvozda v roku 208 
skončil ako tretí, po odchode Petra Pilipa do posla-
neckého kresla ako druhý náhradník vo volebnom 
obvode číslo 1. Stanislav Hvozda ml. získal 361 
hlasov, keď Peter Pilip mal 396 hlasov. Aj preto sme 
mu položili aj tretiu otázku. „O poslancovi PSK som 
ešte nerozmýšľal. No ak si to budú okolnosti 
vyžadovať, tak dôkladne zvážim aj kandidatúru 
do parlamentu PSK,“ uzavrel Stanislav Hvozda. 

(ps)
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  Šmýkali sa nákladiaky i osobné autá. Husté sneženie so silným 
vetrom a v kombinácii s mínusovými teplotami bolo mimoriadne 
nebezpečné. V našom regióne počasie na cestách vyčíňalo v 
pondelok 17. januára.

Na cestách vyčíňal vietor a husté sneženie - tri vyvrátené kamióny 
  Upchatý bol príjazd do Svidníka „medzi osami,“ autá sa posúvali akoby 
krokom. Cestu blokovali kamióny. Na vozovke s kašovitou vrstvou snehu sa 
nemohli pohnúť. Na viacerých miestach museli preto premávku regulovať 
policajti. Kamiónmi bol zablokovaný obchvat Svidníka i cesta na hranicu s 
Poľskom. 
  Medzi Svidníkom a Prešovom sa vyvrátili dva kamióny. Za Šarišským Štiav-
nikom v smere do Radomy skončil jeden mimo cesty, druhý, o pár kilometrov 
ďalej, pri Francovciach pred Giraltovcami zablokoval premávku. Z poľského 
kamióna sa pod duklianskym pamätníkom vysypali tisícky plechoviek piva, 
ktoré šofér viezol do Rumunska. „Klzko bolo veľmi. Bolo strašne klzko. To 
boli také dve hodiny, že akurát aj snežilo,“ tvrdil nám poľský kamionista a 
dodal, že sa vyhýbal do kopca idúcemu a šmýkajúcemu sa nákladiaku. Stočil 
volant a kamión na ceste neudržal. 
  Vyvrátil sa na priestranstvo priamo pod Pamätníkom Československého 
armádneho zboru na Dukle. „Vozidlo sme zabezpečili proti vzniku požiaru 
a úniku prevádzkových kvapalín, ktoré boli prečerpávané do sudov,“ 
informoval veliteľ hasičského zásahu Dominik Knapčík a hoci hasiči z vyvrá-
tených kamiónov naftu prečerpávali, časť sa predsa len dostala aj do pôdy. 

Závažné ekologické škody by ale 
vzniknúť nemali. „Zachytávame to na 
vode nornými stenami,“ dodal hasič.
  Ani pri jednom z nehôd kamiónov sa 
nikto nezranil, na poľské pivo v Rumun-
sku čakali márne. „Musíme to vrátiť 
fi rme, ktorá ho vyprodukovala a tá 
rozhodne, ako ďalej s tým tovarom,“ 
dodal ešte poľský kamionista.     (ps)

  Zatvorených tried v okresoch Svidník a Stropkov pribúda, čo na 
inom mieste dnešných novín potvrdzuje aj regionálna hygienička 
Helena Hrebeňaková. Pozitivita školákov je vysoká a zdá sa, že 
ďalšia vlna Covidu najviac postihuje práve ich.

Najväčšiu školu v regióne zavreli - dôvodom bola vysoká chorobnosť žiakov 

  Príkladom je Základná škola na Komenského ulici vo Svidníku. Keď v novom 
roku nastúpili do školy, vyzeralo byť všetko v poriadku. No ale veľmi krátko. 
„Iba tri dni po prázdninách sme boli v plnom stave a od trinásteho ja-
nuára sa začala situácia zhoršovať,“ skonštatovala riaditeľka Základnej 
školy na Komenského ulici vo Svidníku Helena Lacová, podľa ktorej deň po 
dni pribúdali triedy v karanténe. 
  „V triede bol jeden alebo dvaja žiaci pozitívni a keď sme ich dali do 
karantény, tak postupne rodičia nahlasovali ďalšie deti. Máme triedy, 
kde je aj jedenásť - dvanásť pozitívnych. Deti mali aj príznaky, teploty, 
zvracanie, slabosť a podobne.“ 
  Nájsť v tejto svidníckej škole triedu, v ktorej by sa žiaci vyučovali prezenčne, 
bolo minulý týždeň priam hotové umenie. „Teraz už máme veľmi málo tried, 
na prvom stupni sú tri triedy, na druhom stupni je jedna trieda, to sú 
žiaci, ktorí sú očkovaní a prekonaní,“ opísala situáciu v uplynulý štvrtok 
ráno riaditeľka školy. 
  Z devätnástich tried sa priamo v tejto najväčšej škole v regióne učili len v 

štyroch. Ostatní cez internet. „No nevyberieme si. Situácia je taká, aká je, 
musíme to robiť takouto formou, aby deti nemeškali s učivom,“ zareago-
val učiteľ Základnej školy na Komenského ulici vo Svidníku Vladimír Pasnišin, 
no počas dňa sa napokon situácia zmenila. 

  Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu, 
školu zatvorili úplne. „Po dohode so 
zriaďovateľom sme sa rozhodli, že 
udeľujeme riaditeľské voľno na tri dni, 
to znamená piatok, následne sobota 
a nedeľa je voľno, no a voľno pridá-
vame ešte aj na pondelok a utorok,“ 
skonštatovala vo štvrtok minulý týždeň 
napoludnie Helena Lacová a dodala, že 
v utorok situáciu vyhodnotia znovu, pri 
nezlepšení riaditeľské voľno predĺžia. 

 (ps)

Riaditeľka Helena Lacová udelila riadi-
teľské voľno na tri dni. Potom situáciu 
vyhodnotia a ak sa situácia nezlepší 
riaditeľské voľno predĺžia...  
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  Svidnícka „káblovka“ oslavuje malé jubileum. Káblová televízia 
vo Svidníku vznikla v roku 2000 ako náhrada za spoločné televíz-
ne antény a individuálne satelitné prijímače v bytových domoch.  

Svidnícka káblová televízia oslavuje malé jubileum 
Úspešný projekt pre občanov  

ZAČIATKY KÁBLOVKY
  Nazreli sme tak trochu do jej histórie a spolu s terajším riaditeľom spoloč-
nosti Službyt s.r.o., ktorá káblovú televíziu prevádzkuje, Gabrielom Kaliňákom 
spomíname. 
  Na počiatku všetkého bol nápad Michala Husára, bývalého riaditeľa spo-
ločnosti Službyt, vybudovať vo Svidníku multifunkčnú sieť, ktorá zabezpečí 
obojsmerný prenos televíznych, rozhlasových a 
dátových signálov. „Tomuto nápadu dalo vtedy 
zelenú samotné Mesto Svidník a Službyt sa 
mohol pustiť do realizácie siete, teda jej navrh-
nutia, naprojektovania, vybavovania súhlasov 
regulačných úradov, realizácie výstavby, jej 
spustenia a postupný nábeh do prevádzky. 
Pre sieť, ktorá bola pôvodne slúžiaca iba pre 
potreby káblovej televízie, zabezpečil Službyt 
technológiu, projektovanie, dozor nad reali-
záciou, povolenia a oprávnenia na Rade pre 
vysielanie a retransmisiu,“ ozrejmil riaditeľ 
spoločnosti Službyt Gabriel Kaliňák.  

NA ZAČIATKU 17 PROGRAMOV 
  Sieť bola navrhnutá ako hybridná. Už v roku 
2000 tvorili základ siete optické káble  Najprv sa 
začala budovať optická sieť po bytových sídliskách 
a následne okolo roku 2002 bola vybudovaná aj 
k rodinným domom. V budove Službytu bola zria-
dená hlavná stanica, ktorá vysielala spočiatku 17 
programov, následne sa počet programov zvýšil 
do roka na 30. 
  1. novembra 2004 bola cez káblové rozvody 
spustená služba poskytovania internetu, vtedy 
prevádzkovaná spoločnosťou SviTel, s.r.o. „Za-
čínalo sa na rýchlostiach 256/64 kbit/s. Využí-
vaná je technológia DOCSIS.  Výhodou bolo, 
že už nebolo potrebné ťahať žiadne káble do bytu, lebo internet sa dá 
prevádzkovať po tom istom kábli.  Internet ponúkame aj v súčasnosti 
bez akejkoľvek viazanosti,“ doplnil Gabriel Kaliňák.
  Podľa neho novú káblovú televíziu ocenili zákazníci v bytoch, no hlavne vo 
viacpodlažných rodinných domoch, a to že mohli sledovať rôzne programy na 
rôznych televíznych prijímačoch. Čiže každý si mohol pozrieť svoj program v 
inej izbe. Zo striech domov vo väčšine zmizli antény a satelity, čo zmenilo aj 

vzhľad mesta. Vybudovanie káb-
lovky veľmi ocenili obyvatelia pri 
vinármi pod lesom, kde bol veľmi 
zlý signál na prijímanie z antén. 

ČASOM SA SIEŤ 
MODERNIZOVALA

  Časom sa sieť modernizovala 
a následne sa vykonala digita-
lizácia vysielania, na základe 
čoho dnes „káblovka“ poskytuje 
občanom TV kanály v HD kvalite, 
čo je výraznejšie kvalitnejší obraz 
ako doposiaľ.  „V decembri 2010 
bola spustená najprv len tes-
tovacia prevádzka digitálneho 
vysielania. Digitálne programy 
sa vysielajú v štandarte DVB-C, 
ktorý priniesol nielen možnosť 
výberu zvukovej stopy - klient 

si môže pozerať program v ním zvolenom jazyku, ale hlavne možnosť 
šírenia HD vysielania. V súčasnosti je v TKR Svidník šírených 46 progra-
mov v HD kvalite.
V rámci toho, že jedná o lokálnu sieť, môžeme promptne reagovať na 
požiadavky občanov mesta ohľadom jednotlivých kanálov. V úzkej spo-
lupráci s Mestom Svidník  spoločnosť pre občanov vyhľadala a následne 
spustila do vysielania žiadané regionálne, národnostné alebo cirkevné 
programy,“ doplnil Gabriel Kaliňák.

PRAVIDELNÝ PRÍJEM AJ PRE MESTO 
  Táto sieť prináša pre Mesto Svidník dlhodobý pravidelný príjem z nájmu. Za 
minulý rok 2021vlastníctvo siete, vybudovanej a udržiavanej spoločnosťou 
Službyt prinieslo  mestu príjem vyše 11 tisíc eur. „V konkurenčnom boji s 
veľkými medzinárodnými konkurentmi typu Telekom, Orange, ktorí polož-

ku nájomné neodvádzajú, je to síce  hendikep, 
ale veríme, že svoje miesto medzi svidníckymi 
občanmi v rámci operátorov vieme obhájiť,“ 
povedal Gabriel Kaliňák.
  Podľa jeho slov, cenová politika je nastavená s 
ohľadom na sociálny status našich občanov. „Za 
posledné dva roky takmer všetci vysielatelia 
programov zvýšili poplatky za svoje vysielanie, 
v nedávnej dobe si prudko navýšili svoje po-
platky aj obidve  komerčné slovenské televízie. 
Veľké cenové navýšenia sú aj v športových 
kanáloch, ktorí zakupujú televízne práva k 
rôznym medzinárodným súťažiam a ligám. 
Tieto navýšenia vysielateľov sa, samozrejme, 
premietajú do cien všetkých operátorov na 
Slovensku.“
  Spoločnosť považuje za svoj ďalší výrazný benefi t 
aj servis a prístup ku nášmu  klientovi. „V našej 
spoločnosti má klient garanciu, že nezruší-
me svoje klientske centrum vo Svidníku, má 
garanciu, že nemáme problém kedykoľvek 
vyslať technika priamo do bytu klienta. U nás 
je štandardom pomôcť napr. seniorom aj v 
prípadnom preladení kanálov na televízoroch 
na požiadanie priamo doma, čo je  u medziná-
rodných operátorov, ktorí si rušia svoje pre-
vádzky zrejme ťažko predstaviteľné,“ spomenul 
Gabriel Kaliňák.  

  Podľa neho najväčší operátori najprv vo Svidníku vybudovali svoje siete, 
potom nalákali ľudí cez podomových predajcov a následne zatvorili a zrušili 
svoje kontaktné miesta. „Často sa tu stretávame s problémom, že klienti 
chcú zrušiť operátora, no  častokrát po rôznych viazanostiach a kompli-
káciách sa nevedia dovolať na infolinky a za zrušením, alebo vybavením 
svojej požiadavky musia cestovať do iných miest.
  Pre početnú skupinu našich starších klientov, ktorí nemajú zakúpené 
nové televízory  s digitálnym príjmom sme aj naďalej zachovali analógové 
vysielanie, aby sme im zbytočne nenavyšovali náklady. V iných mestách 
od tohto upustili a analógové vysielanie operátori svojim klientom zru-
šili,“ priznal Gabriel Kaliňák.  

BEŽÍ AJ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
  A tak výsledkom proklientského prístupu je skúsenosť, že po skončení 
viazanosti sa klienti vracajú späť ku našej káblovej TV, kde nemusia riešiť 
set top boxy, ale z jedným ovládačom si vedia nájsť svoj program a každý 
vo svojej izbe. 
 Spoločnosť ponúka naladenie TV prijímača technikom ako aj riešenie TV 
rozvodov po bytoch a domoch. „Ponúkame množstvo športových kanálov 
už v základnom balíku ako sú Eurosport 1 HD, Nova sport 1 HD, RTVS 
sport HD, JOJ sport HD, Sport 1. Do vysielania sme promptne zaradili 
program JOJ Sport, kde Svidníčania ocenia možnosť sledovania svid-
níckeho volejbalu cez televíziu v HD kvalite. 
  V súčasnosti máme pre našich klientov v ponuke 77 kanálov, z toho 
8  športových, taktiež vysielanie rokovaní Mestského zastupiteľstva a 
mestský Infokanál,“ uzavrel Gabriel Kaliňák.

  (pn)
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  Primátorka mesta Svidník zvoláva neplánové zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva vo Svidníku. Poslanci sa zídu v stredu 26. 
januára o 14. hodine v spoločenskej sále v Dome kultúry. 

Svidnícki mestskí poslanci sa zídu neplánovane

  Vypočujú si informácie o kontrole 
plnenia uznesení mestského za-
stupiteľstva a o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra z ukončených 
kontrol k 5. januáru. 
   Podporiť by mali návrh na podanie 
žiadosti a schválenie spolufi nancova-
nia v rámci výzvy na podporu dobu-
dovania základnej technickej infraš-
truktúry. Ide tu o projekt vybudovania 
infraštruktúry na Festivalovej ulici.  V 
súčasnosti sa realizuje 1. etapa vý-
stavby chodníka na Festivalovej ulici. 

   Štatistické čísla potvrdili to, čo istotne mnohí minimálne tušíme. 
Počet obyvateľov klesá a Svidník nie je výnimkou.

   Štatistický úrad SR zverejnil ďalšie podrobnejšie údaje z vlaňajšieho sčíta-
nia obyvateľov, domov a bytov. Tu je teda zopár čísel zo sčítania, ktoré bolo 
robené k 1.1.2021. 
   Mesto Svidník malo 10 168 obyvateľov, mimochodom Stropkov 10 067 
a Giraltovce 4 001 obyvateľov. Keď sme sa pozreli do histórie, v roku 2011 
mal Svidník 11 712 obyvateľov, v roku 2016 11 246 a napríklad v roku 1999 
dokonca až 13 011 obyvateľov. Samozrejme, ide o obyvateľov s trvalým 
bydliskom v meste Svidník.  
   Z 10 168 obyvateľov k 1.1.2021 bolo vo Svidníku 4 952 mužov a 5 216 
žien. V predproduktívnom veku (0-14) sme mali 1 203 obyvateľov, v produk-
tívnom veku (15-64) 7 118 obyvateľov a v poproduktívnom veku (65 a viac) 1 
847 obyvateľov. Status slobodný/slobodná malo 3 903 Svidníčanov, ženatý/
vydatá 4 830, rozvedený/rozvedená 777 a vdovec/vdova 632 Svidníčanov. 

Ku slovenskej národnosti sa prihlásilo 7 878 Svidníčanov, k rusínskej 1 378, 
ukrajinskej 171, rómskej 64 a napríklad k židovskej 1 Svidníčan, čínskej 3 
Svidníčania, vietnamskej 10 Svidníčania. Slovenský materinský jazyk si uvied-
lo 6 834 Svidníčanov, rusínsky 3 159 Svidníčanov, rómsky 298 Svidníčanov. 
   Sčítanie ukázalo, že vo Svidníku je najviac gréckokatolíkov. Ku Gréckoka-
tolíckemu vierovyznaniu sa prihlásilo 3 857 Svidníčanov, k Pravoslávnemu 
2 291 Svidníčanov,  Rímskokatolíckemu 2 145 Svidníčanov, napríklad k 
Náboženskej spoločnosti Svedkovia Jehovovi sa prihlásilo 48 Svidníčanov a 
bez vierovyznania štatistici zaznamenali 953 Svidníčanov.  
   Nuž a pozreli sme sa aj na zopár obcí okresu Svidník - najmenšími sú Príkra 
s 12 obyvateľmi s trvalým bydliskom, Havranec s 15 obyvateľmi a Šarbov so 
17 obyvateľmi. Naopak, najväčšou obcou sú Kračúnovce s 1 239 obyvateľmi 
a Ladomirová s 1 045 obyvateľmi.  
   Na výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov sa ešte pozrieme a na 
našich stránkach ich prinesieme o týždeň. 

(ps)

Svidníku klesol počet obyvateľov - čo ešte ukázalo minuloročné sčítanie? 

Projektová dokumentácia uvažovala 
s prepojením 1. a 2. etapy chodníka, 
tak, aby sa minimalizovali kolízne 
situácie v dôsledku stretu peších a 
motorových vozidiel a bola dosiahnu-
tá vyššia bezpečnosť chodcov.
  Poslanci budú schvaľovať aj návrh 
na schválenie spolufi nancovania pro-
jektu „Intenzifi kácia zhodnocovania 
BRKO v meste Svidník“. 
   Mesto Svidník prostredníctvom 
projektu s názvom „Intenzifikácia 
zhodnocovania BRO v meste Svid-

ník“ využilo možnosť získať fi nančné 
prostriedky na zvýšenie miery zhod-
nocovania biologicky rozložiteľných 
odpadov prostredníctvom realizácie 
zvýšených kapacít mesta pre jeho 
spracovanie. Predmetom projektu je 
rekonštrukcia existujúceho zariadenia 
na zhodnocovanie BRKO a nákup vy-
bavenia kompostárne v zložení trak-
tor, ťahaný prekopávač, preosievač, 
hygienizačný kontajner a nadzemná 
nádrž s čerpadlom. 
  Celková výška oprávnených výdav-
kov projektu je vo výške 263 967,80 
eur. Žiadaná výška nenávratného 
fi nančného príspevku je 250 769,41 
eur a  výška spolufinancovania z 

vlastných zdrojov je 13 198,39 eur. 
  Do tretice by poslanci mali odklepnúť 
návrh na podanie žiadosti o poskytnu-
tie príspevku v rámci výzvy z Fondu 
na podporu športu za účelom výstav-
by športovej infraštruktúry projektu s 
názvom „Hala zimného štadióna v 
meste Svidník.“ Podklady k tomuto 
bodu v čase uzávierky tohto vydania 
našich novín zverejnené neboli, no dá 
sa predpokladať, že snahou je získať 
ďalšie fi nancie z externých zdrojov na 
spomínanú investičnú akciu.
   Záver zasadnutia svidníckeho 
Mestského zastupiteľstva bude patriť 
interpeláciám a diskusii. 

 (pn)

   Nárast ochorení na Covid-19 v porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom je v okresoch Svidník a Stropkov značný. Potvrdila to 
pre naše noviny riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva so sídlom vo Svidníku Helena Hrebeňaková.  

  „Počet ochorení sa zvyšuje o viac ako 100 percent oproti 
predchádzajúcemu týždňu. Horšia epidemiologická situácia 
je v okrese Stropkov. Sedemdňová incidencia je v Stropkove 
veľmi vysoká, viac ako 2 000 na 100 tisíc obyvateľov, je naj-
vyššia na Slovensku. Vo Svidníku je sedemdňová incidencia 
pod 1 000 na 100 000 obyvateľov. Viac ako tretinu z pozitívne 
testovaných osôb tvoria mladí ľudia do 18 rokov. Veľmi vysoká 
je aj pozitivita testov, každý druhý test je pozitívny,“ skonšta-
tovala Helena Hrebeňaková a v uplynulú nedeľu 23. januára 
popoludní doplnila, že v okrese Svidník bolo v 2. kalendárnom 

týždni potvrdených 112 ochorení, v treťom, teda v tom minulom, ich už bolo 
372. V okrese Stropkov bolo podľa nej v 2. kalendárnom týždni potvrdených 
274 ochorení, v treťom ich už bolo až 454. 
   „Najhoršia situácia je v školách. V okrese Svidník máme zatvorené 2 zák-

ladné školy, 2 materské školy. V karanténe je 17 tried v ZŠ a 
1 trieda v MŠ. V okrese Stropkov sú zatvorené tiež 2 základné 
školy, 3 MŠ, v karanténe je 61 tried v ZŠ a 3 triedy v MŠ. V 
stredných školách je zatvorených 13 tried v obidvoch okresoch. 
Žiaci sa vzdelávajú dištančne,“ doplnila informácie o školách 
regionálna hygienička a podotkla, že v tomto období je veľmi 
dôležitá zodpovednosť ľudí. 
   „Variant Omikron je nevyspytateľný, šíri sa veľmi rýchlo. 
Preto je veľmi dôležité pri príznakoch zostať doma, izolovať 
sa a testovať PCR testom,“ dodala Helena Hrebeňaková. 

(ps)  

Rapídny nárast pozitívne testovaných, zväčša mladých, v obidvoch okresoch
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  Malé jubileum oslavuje aj ženská spevácka skupina SVIDNÍ-
ČANKA. Jej členky spomínajú a hovoria, že príroda na jeseň hrá 
rôznymi farbami a členkám Svidníčanky jeseň života postriebrila 
vlasy, pribudli vrásky, ale za to sa tešia z plodov dlhoročnej práce. 

Ženská spevácka skupina Svidníčanka oslavuje dvadsať rokov  
„Vkladáme do každého vystúpenia naše srdcia“

  Svidníčanka bola založená v januári 
2002 pri Jednote dôchodcov vo Svid-
níku a skupina spieva dodnes snahou 
členiek Annou Čanovou, umeleckou 
vedúcou Annou Loziňakovou a An-
nou Borisovou. Spevácka skupina 
Svidníčanka sa napokon rozrástla na 
14 speváčok. Takisto sa zväčšil aj re-
pertoár piesní na viac ako 200, pričom 
spočiatku ich bolo okolo 20. Speváčky 
spievajú rôznorodé piesne – lyrické, 
žartovné, duchovné, vlastenecké, 
baladické a historické v rôznych ja-
zykoch. „Spievame ich po rusínsky, 
ukrajinsky, slovensky, šarišsky a 
poľsky. Hudobne nás sprevádzal 
Juraj Piruch, neskôr Jozef Demko a 
v poslednej dobe Michal Šurkala,“ 
hovoria členky, ktoré nechcú zabud-
núť na zvyky a tradície starých mám 
a života na dedine. 
  Preto cieľom od založenia je hľadať, 
zbierať a šíriť staré ľudové piesne, 
neospievané po súboroch a s vhod-
ným príjemným obsahom. „Stále sa 
nám darí niečo nádherné objaviť, 
čo nám dáva nielen radosť, ale 
aj hnaciu silu do ďalšej práce,“ 
dodali členky. 
  Za dvadsaťročnú spevácku činnosť 
potešili mnoho poslucháčov v domo-
voch dôchodcov, v Podduklianskej 
knižnici, v okolitých dedinách okresu, 
v múzeách, na členských schôdzach, 
festivaloch, trhoch či rôznych iných 
akciách. 
  Spevácka skupina Svidníčanka re-

prezentovala naše mesto na Celoslo-
venskej prehliadke súborov seniorov 
v Leviciach a Trnave. „Dokonca sme 
sa zúčastnili súťaže Zem spieva v 
Starej Ľubovni. Mimo Slovenska 
sme vystupovali na Ukrajine a 
viackrát v Poľsku,“ dodali členky. 
  Okrem spevu členky speváckej sku-
piny Svidníčanka spracovali aj pásma 
páračiek, s ktorými sa prezentovali 
na rôznych akciách vo svidníckom 
skanzene, na dedinách, v súťažiach, 
ako aj v televíznej súťaži Kapura. 
„Tu sme dosiahli najväčší úspech, 
umiestnili sme sa na prvom mieste 
a udržali sme sa. V Kapure sme sú-
ťažili aj s našimi koledami. Na fes-
tivale sme v spoločnom programe 
ukázali časť krstín z obce Cernina. 
  V národnostnom televíznom 
vysielaní sme vystúpili s pásmom 
čepčenie, v chrámoch s pásmom 
Viflejemsky večur. Natočili sme 
spolu dve cédečka - koľady a ľu-
dové piesne,“ doplnili členky. 
  V rámci ich dvadsaťročnej činnosti 
môžeme hovoriť aj o celkom slušnej 
bilancii. Celkovo vystúpili viac ako 
240-krát na pódiu, v televízii, v roz-
hlase, v prírode, v domoch kultúry a 
najviac v domovoch dôchodcov. „Boli 
roky, kedy sme mali 22 vystúpení, 
v posledných dvoch rokoch sotva 
3 vystúpenia. Mnohokrát vystu-
pujeme v ľudových krojoch, ktoré 
nám zabezpečilo Podduklianske 
osvetové stredisko pod vedením 

Márie Pajzinkovej, ale aj ručne 
vyšívaných blúzkach – rubaškách. 
Veľa doplnkov si zabezpečujeme 
samy, ale aj sponzori nám občas 
pomôžu. Hlavne pri preprave na 
vystúpenia,“ spomenuli členky. 
  Podľa nich tých dvadsať rokov bolo 
skutočne veľmi plodných, veď uznaj-
te samy, hovoria o tom spomínané 
výsledky. 
  „Vkladáme do každého vystúpe-
nia naše srdcia. Odmenou nám 
je veľká radosť, podpora okolia 
a hlavne dobrý pocit z dobre od-
spievaného vystúpenia. Svojimi 
piesňami chceme tešiť srdcia aj 

dušu našich poslucháčov. 
  Celá naša práca je zdokumento-
vaná v dvoch kronikách s prilože-
nými fotografi ami. Ďakujeme Pánu 
Bohu za dar hlasu, silu, vytrvalosť 
v našej záľube a všetkým našim 
podporovateľom, ako aj mestu 
Svidník a Jednote dôchodcov vo 
Svidníku za spoluprácu,“ uzavreli 
členky ženskej speváckej skupiny 
Svidníčanka.
  V závere dodajme, že fotografi e z 
činnosti ženskej speváckej skupiny 
Svidníčanka nájdete na informačnej 
tabuli v centre Svidníka. 

(pn)    

Ženská spevácka skupina Svidníčanka má na svojom konte množstvo vystúpení, 
spev sa páčil aj čínskemu veľvyslancovi na Slovensku... 
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  Najnovším podaným projektom, ktorým sa svidnícka samosprá-
va snaží získať na realizáciu svojich zámerov externé peniaze, 
je žiadosť o fi nančný príspevok zo Slovenského futbalového 
zväzu v rámci projektu „EURÁ z EURA“ - projekt dobudovania 
amatérskej futbalovej infraštruktúry.

Na futbalovom štadióne chcú vynoviť sprchy, práčovňu i toalety 
  Projektom s názvom Rekonštrukcia spŕch na tribúne futbalového štadióna 
vo Svidníku chce samospráva komplexne zrekonštruovať sprchy, práčovňu 
a WC určené pre futbalových hráčov. 
 Celkové náklady projektu sú vo výške 34 130,24 eur, pričom požadovaná 
dotácia je vo výške 25 596 eur a povinné spolufi nancovanie zo strany mesta 
je 25%, teda 8 534,24 eur. Do konca mesiaca január bude mesto Svidník po-
dávať žiadosť aj v dvoch projektov v oblasti informatizácie, bližšie informácie 
poskytnú v najbližších týždňoch.
  Aktuálne Svidník čaká napríklad aj na vyhodnotenie žiadostí o fi nancovanie 
kúpy kompostérov pre rodinné domy a takisto aj na vyhodnotenie žiadosti 
o zabezpečenie kúpy čistiaceho auta pre Technické služby mesta Svidník. 
  Primátorka Marcel Ivančová v súvislosti s úspešnosťou podávaných žiadostí 
a projektov vyzdvihla opodstatnenie Referátu regionálneho rozvoja na Mest-
skom úrade vo Svidníku s podotkla, že mesto už takto z projektov získalo 
vyše 3,8 milióna eur. 

(ps)

  Tzv. modrý most dostane nové lávky pre chodcov. Mesto Svidník 
uspelo vo výzve Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a 
informatizácie na rekonštrukciu chodníkov pre peších a cyklis-
tov na moste cez rieku Ladomírka, teda na tzv. modrom moste.

Nové lávky pre chodcov by na tzv. modrom moste  
mali byť hotové v prvom polroku 

  Získaných 164 872,80 eur sa použije na zachovanie dostupnosti služieb 
a základnej infraštruktúry pre obyvateľov z Ulice gen. Svobodu a Ulice Kar-
patskej. Takto mesto formulovalo text projektu, podľa ktorého okrem iného 
bude občanov zachovaná dostupnosť do základnej školy, materskej školy a 
k mestskému úradu, či do nemocnice. 
  „Mimoriadne dôležitá bezpečnosť bola v tomto prípade najdôležitejším 
aspektom žiadania dotácie. Zvýši sa bezpečnosť obyvateľov a eliminuje 
sa riziko stretu obyvateľov s motorovým vozidlom, uľahčí sa dochádzanie 
do práce a občianska vybavenosť pre obyvateľov jednotlivých sídlisk,“ 

  Zlepšiť vybavenie kompostárne, ktorú mesto Svidník prostred-
níctvom Technických služieb mesta Svidník prevádzkuje v areáli 
Čistiarne odpadových vôd pri Stročíne, má pomôcť nenávratný 
príspevok z Envirofondu.

Zakúpia drvič kuchynského odpadu

  Minister životného prostredia rozhodol o použití fi nančného príspevku z Envi-
ronmentálneho fondu formou dotácie vo výške 150 000 eur na predchádzanie 
vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Svidník. 
  Mesto Svidník bude súčinné výškou 5% z dotácie, čo predstavuje 7 894,74 

eur. Predmetom dotácie je zakúpenie drviča pre spracovanie kuchynského 
odpadu na kompostárni mesta Svidník. Vďaka drviču sa zabezpečí, aby zbe-
rové vozidlo priamo z nadstavby vysypalo kuchynský odpad na integrovaným 
drvič v kontajneri a následne sa tento odpad drví na požadovanú frakciu.
  „Mimoriadne nás teší, že po výbornom ohodnotení svidníckeho kom-
postu, ktorý sa dostal na zoznam certifi kovaných kompostov, môžeme 
očakávať v krátkej dobe ďalší posun, a to v zefektívnení práce na 
spracovaní biologicky rozložiteľného odpadu,“ povedala PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová.                                                                   (ps) 

povedala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová dodala, že zmluva je podpísaná, hneď 
po sviatkoch samospráva začala s prípravou diela. „Nič nie je zadarmo a 
samozrejme, aj za týmto úspechom je práca a energia tých, ktorým záleží 
na rozvoji nášho mesta. Spolupráca je cesta, preto hľadáme riešenia, nie 
prekážky,“ povedala primátorka, podľa ktorej plocha líniovej intraštruktúry - 
lávka pre peších je 226,20 metrov štvorcových. 
  Dĺžka lávky pre peších je 156 metrov s tým, že lávky budú po oboch stra-
nách. „Začali sme s prípravou dokumentácie na verejné obstarávanie, 
ktoré by sme chceli spustiť ešte v januári s podmienkou realizácie 
stavebných prác a dokončenia diela v 1. polroku tohto roka,“ doplnila 
ešte Kristína Tchirová. 

 (ps) 

Celkové náklady projektu sú vo výške 34 130,24 eur

Modrý most bude mať nové lávky pre peších a cyklistov...
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  Pietne akty pri príležitosti 77. výročia oslobodenia Svidníka 
boli opäť v obmedzenom režime. Dôvodom bola pretrvávajúca 
pandémia koronavírusu.

Spomienka na osloboditeľov Svidníka bola znovu v obmedzenom režime 

  Ofi ciálne pietne akty boli v réžii mesta Svidník s tým, že vence k pamätníkom 
vo Svidníku a na Dukle v stredu 19. januára položili spoločne len zástupcovia 
samosprávy. Napríklad členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov si pamiatku padlých hrdinov uctili samostatne, v ten istý deň popoludní. 
Píšeme o tom v samostatnom príspevku.
  Vedenia mesta Svidník si padlých bojovníkov uctilo v stredu 19. januára ráno. 
Vence položili k Pamätníku Československého armádneho zboru na Dukle, k 
Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku a pri Soche arm. gen. 

L. Svobodu v centre mesta. Primátorka Svidníka Marcela Ivančová si pamiatku 
padlých uctili spolu so svojim zástupcom Michalom Goriščákom a deťmi z 
Materskej školy na Ul. gen. Svobodu. 
  Pokloniť sa pamiatke osloboditeľov prišli aj poslanci Mestského zastupiteľ-
stva vo Svidníku Katarína Siváková, Kamil Beňko, Vladimír Kaliňák a Martin 
Ždiňak, no a nechýbali ani vedúci odborov svidníckeho Mestského úradu. 
Pietne akty boli v režime OP, teda očkovaní a prekonavší s tým, že kým na 
Dukle a pri Pamätníku Sovietskej armády zazneli len štátne hymny, pri Soche 
arm. gen. L. Svobodu okrem štátnych hymien zaznela aj báseň v podaní Emy 
Vanátovej a takisto aj krátky príhovor svidníckej primátorky. Marcela Ivančová 
vyzdvihla odvahu osloboditeľov a pripomenula, že na ich odkaz nesmieme 
ani po dlhých rokoch života v mieri nikdy zabudnúť.                                   (ps)

  V poobedňajších hodinách v deň výročia oslobodenia nášho 
mesta si túto významnú udalosť pripomenuli zástupcovia Ob-
lastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov pietnym aktom kladenia vencov, ktorý začal na Dukle pri 
Pamätníku čs. armádneho zboru. 

77. výročie oslobodenia Svidníka si pripomenuli aj odbojári 

  Následne pokračovala delegácia SZPB na Pamätník sov. armády a k so-
che čestného občana mesta Svidník arm. gen. L. 
Svobodu, kde predseda Oblastného výboru SZPB 
priblížil prítomným zásluhy L. Svobodu pri záchrane 
a rozvoji nášho mesta. 
  Gen. L. Svoboda ako veliteľ čs. armádneho zboru 
19. januára 1945 spolu s jednotkami Červenej armá-
dy oslobodil mesto Svidník. Ešte počas obranných 
bojov na Ondave humánnym spôsobom na žiadosť 
predsedu ONV vo Svidníku Mikuláša Džundu, 
daroval 6. januára 1945 na vianočné sviatky podľa 
juliánskeho kalendára zbedačenému obyvateľstvu 
mesta zo svojich zásob múku, cukor, bravčovú masť  
a šatstvo, aby takýmto spôsobom spríjemnil Vianoce 
týmto ľuďom. 
  Po oslobodení nezabudol na ľudí pod Duklou, ktorí 
trpeli vojnovými následkami. 5. až 7. januára 1946 
uskutočnil cestu do Svidníckeho okresu, aby zistil 
ako sa pomáha obyvateľom regiónu pod Duklou 
riešiť povojnové následky. Keď zistil ako je zo strany 
štátu tento región zanedbávaný, tak prevzal iniciatívu 
on osobne. Jeho pričinením sa začali stavať obytné 
skladacie drevené baráky pre obyvateľov. Rovnako 
montované drevené budovy pre školy v N. Pisanej, V. 
Pisanej, Kružlovej, aby sa mohlo začať s vyučovaním 
detí. Budovy týchto škôl slúžili ešte aj v roku 1960.
  Vo Svidníku z prostriedkov armády 2. februára 1947 

dal vybudovať barakovú nemocnicu pre 50 postelí s kompletným zdravotníc-
kym zariadením. Kompletnú výstavbu zabezpečila armáda. Dnes má nová 
nemocnica jeho pomenovanie „Nemocnica arm. gen. L. Svobodu”. Okrem 
toho pre nemocnicu daroval 2 osobné autá a 1 sanitku.
  Nebolo to všetko. Obyvateľom zo svojich skladov daroval množstvo šatstva, 
obuvi a vojnou zranených a postihnutých ľudí zobral na liečenie do vojenskej 
invalidovne do Prahy. Niektorým ťažko raneným boli zhotovené protézy. 
Pomoc bola poskytnutá aj hospodáriacim roľníkom, keď armáda na jeho pokyn 

odovzdala obyvateľom vojenské ťažné kone, 
ktoré potom používali pri bežnom hospodárení. 
Táto pomoc bola veľmi vítaná pre občanov 
Dobroslavy, Kapišovej, Kružlovej, N. Písanej, V. 
Písanej a ďalších obcí. Ľudia im hovorili „Svobo-
dove kone”. Preukázaná bola pomoc armády aj 
pri postavení železného skladacieho mosta cez 
potok Kapišovka smerom do Svidníka. Tento 
most dlhé roky slúžil aj po vojne. 
  Počas svojho pôsobenia sa generál L. Svobo-
da stále zaujímal o podduklianský región, na-
vštevoval ho a rôznym spôsobom mu pomáhal. 
  Keď bol zvolený do funkcie prezidenta ČSSR v 
roku 1968, tak jeho prvá cesta viedla na Duklu, 
kde sa poklonil svojim spolubojovníkom. 
  5. októbra 1969 ako prezident zavítal aj do 
novovybudovaného Dukelského múzea. Jeho 
uniforma tu zdobila expozíciu vojenskej histórie. 
  Obyvatelia okresu Svidník nezabudli na túto 
osobnosť a nezištnú pomoc v najťažších voj-
nových a povojnových rokoch a postavili arm. 
gen. Ludvikovi Svobodovi nadživotnú sochu 
v centre Svidníka, ktorá je jediná v bývalom 
Československu, je pýchou mesta, zároveň aj 
jeho čestným občianstvom.        

 Jozef Žižák    

Pietne akty pri príležitosti 77. výročia 
oslobodenia Svidníka boli v obmedze-
nom režime. Prejavilo sa to aj na účasti
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    SPOMIENKA

    SPOMIENKA

Odišiel si ticho ako odchádza deň
a v našich srdciach ostala spomienka len.
Už len kytičku kvetov z lásky Ti môžeme

dať, zapáliť sviečku a spomínať.
22. januára 2022 uplynulo 15 rokov, odkedy nás navždy

opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a brat
JÁN VARGUŠ zo Svidníka

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomína manželka Mária, dcéry Renáta a Slávka,
vnuci, súrodenci a ostatná rodina 

V neznámy svet odišiel si spať,
Zaplakal každý, kto Ťa mal rád.

Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,
no navždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

7. januára 2022 uplynul smutný rok, odkedy nás vo 
veku 72 rokov navždy náhle opustil náš 

milovaný manžel, otec a dedko
JÁN HLADONÍK zo Svidníka

  S láskou a úctou spomínajú manželka Valika, synovia 
Ivo a Adrián s rodinami, vnúčatá Ivanka, Sofi a, Alex, 
Klaudia a ostatná smútiaca rodina     

    SPOMIENKA
Tých, ktorých milujeme, neodchádzajú,

 žijú v našich srdciach každý deň.

3. februára 2022 uplynie prvý rok, 
keď nás opustila 

manželka, mamka a babka 
ANNA BLAŠKOVÁ z Mestiska

Navždy ostáva v našich srdciach.
Manžel Alojz, dcéry Monika a Libuša s rodinami

    SPOMIENKA
Odišli, ako si to osud prial, v našich srdciach zostáva žiaľ.

Spomienka živá a láskavá, navždy v nás ostáva.
9. januára 2022 uplynulo 15 rokov, odkedy nás navždy 

opustila naša milovaná mamka, babka a prababka
MÁRIA PETNYOVÁ

a zároveň 19. januára 2022 uplynulo 15 rokov, odkedy 
nás navždy opustil náš

 milovaný otec, dedko a pradedko
PETER PETNÝ z Nižného Orlíka

Všetci, ktorí ste ich poznali, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú synovia 
Juraj, Ján a Michal s rodinami  

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

    SPOMIENKA

V neznámy svet odišla si spať, 
zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 

Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, 
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

4. decembra 2021 nás vo veku 80 rokov,
 navždy opustila naša 

milovaná mamka, babka a prababka
ANNA KAČMÁROVÁ zo Stročína

  Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ. 
Dcéry Ľuba a Renáta, syn Jaroslav s rodinami 

Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeme
a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneme. 

9. januára 2022 uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko

ŠTEFAN KAČMÁR zo Stročína
  
  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.  
  S láskou a úctou spomínajú dcéry Ľuba a Renáta,
syn Jaroslav s rodinami 
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   Volejbalová Niké Extraliga 
mužov pokračovala v uply-
nulú sobotu dvomi zápasmi 
17. kola. 

ŠŠ volejbal Trenčín - TJ Slávia Svidník 0:3 (23:25, 18:25, 25:27)

   V poobedňajšom zápase v Trenčíne 
siahali mladí slovenskí reprezentanti 
na zisk premiérového setu v tejto se-
zóne, ale Svidník zvládol tesné kon-
covky prvého a tretieho setu lepšie. 
   Zverenci trénera Rastislava Paň-

ka teda napokon nezaváhali a v 
Trenčíne v súboji s mladíkmi získali 
očakávané tri body.  
   Zostava TJ Slávia Svidník: R. 
Vitko 5, B. Skasko 11, Šellong 3, 
Gulák 15, M. Sopko ml. 11, Marjov 
6, libero M. Vitko (Horňák 2). Tréner: 

NIKÉ EXTRALIGA MUŽOV 
Na palubovke v Trenčíne s domácimi mladíkmi za tri body

R. Paňko. 
   Hráči zápasu: Martin Rendla (ŠŠ 
volejbal Trenčín) - Martin Sopko ml. 
(TJ Slávia Svidník) 
   Tréner svidníckych extraligistov 
Rastislav Paňko po zápase v Tren-
číne povedal: 

   Ako sme už na našich stránkach informovali, treťoligoví svid-
nícki futbalisti začali prípravu na jarnú časť III. ligy. 
Pri tíme už nie je poľský tréner Lech 
Czaja, ale zimnú prípravu vedie nový 
tréner Vladislav Palša z Bardejova a 
jeho hrajúcim asistentom je Oliver 
Špilár zo Stropkova, ktorý naposledy 
pôsobil v prešovskom Tatrane. 
   Minulý týždeň 1. FK Svidník odohral 
prvý prípravný zápas. Na umelom 

trávniku sa Svidníčania predstavili v 
zápase proti Marhani a zvíťazili 4:3 
po polčase 2:2. 
   Góly Svidníka strelili Guman, Špilár, 
Kubiš a Koshi. Mimochodom, posled-
ne menovaný hráč je Japonec a v 
tíme Svidníka nie je jediný z krajiny 
vychádzajúceho Slnka. Na skúške vo 

Svidníku je okrem Koshiho aj ďalší 
Japonec Mogi. Prišiel aj nový Poliak, 
Bialogionicz a teraz cez týždeň majú 
prísť aj ďalší poľskí hráči, medzi nimi 
zrejme aj tí, ktorí už vo Svidníku hrá-
vali aj v jesennej časti. 
   Pre študijné a iné neodkladné 
povinnosti v zápase proti Marhani 
trénerskému tandemu Palša - Špilár 
ešte chýbali Ducár, Sova a Psczola. 
   Svidníčania tak v Bardejove proti 

Marhani nastúpili v zostave: Rusinko 
(Dzupina) - T. Čabala, D. Čabala, 
Makara, Jucha, Koshi, Mogi, Gu-
man, Bialogionicz, Špilár, Oravec. 
V druhom polčase striedali Haňak, 
Bartoš a Kubiš. 
   Najbližší zápas futbalisti Svidníka 
odohrajú v nedeľu 30. januára o 
12.00 v poľskej Dukle proti domácim 
hráčom. 

(ps)

Futbalisti Svidníka v príprave aj s dvomi Japoncami, jeden už dal aj gól

   „Po dlhej ceste do Trenčína sme sa 
v prvom sete veľmi dlho rozbiehali. 
Druhý set sme síce vyhrali, ale boli 
sme nedisciplinovaní na servise a 
zbytočne sme pokazili veľa podaní. V 
treťom sete sme sa zasekli v jednom 
postavení a zdramatizovali zápas, 
ale nakoniec so šťastným koncom 
pre nás sme uhrali koncovku, čo 
ma teší. Na druhej strane, ako som 
spomenul, neteší ma, že sme do-
pustili takú drámu na konci zápasu. 
Ďakujem Trenčínu za dobrý zápas.“
   Vo štvrtok 27. januára sa volejbalisti 
Svidníka predstavia na domácej pa-
lubovke. Od 17. hodiny im súperom 
budú hráči VKP Bratislava. 

(svf, pn)

P O Ď A K O V A N I E
  Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu vo Svid-
níku v mene 586 členov (470 dospelých) a (116 detí), vyjadruje 
poďakovanie Mestu Svidník a poslancom mestského zastu-
piteľstva za poskytnutie dotácie v sume 1 300 € v roku 2021.       
Tieto fi nančné prostriedky boli použité na zarybnenie rybárskych revírov 
miestnej organizácie. Ďakujeme za fi nančnú podporu a spoluprácu.

 Ján Giňovský, tajomník MO SRZ a Jozef Baslár, predseda MO SRZ

   Počas víkendu sa predstavili aj mladí svidnícki volejbalisti. 
Kadeti:

TJ Slávia Svidník - VK Mirad UNIPO Prešov 3:0 (15, 17, 21) a 3:0 (16, 20, 23)
   Tréner kadetov Rastislav Paňko povedal: „Od začiatku sme zápas mali 
pod kontrolou. Chlapci po namáhavej sobote, keď niektorí mali v nohách 
extraligový zápas a ďalší 10 setov v prvoligovom dvojzápase, napriek tomu 
podali výborný výkon a súperovi nedali šancu ani v jednom sete. Dominovali 
sme najmä v útoku z okrajov siete a v obrane na sieti. Chlapcom gratulujem 
k výkonu a k víťazstvu.“

1. liga muži - juniori:
VKM Stará Ľubovňa - TJ Slávia Svidník 2:3 (23, -21, 22, -24, -17) 

a 3:2 (-20, 23, 22, -22, 14)
   Tréner prvoligistov Marián Vitko povedal: „Po dlhšej pauze sme vycestovali 
na zápas 1. ligy mužov východ do Starej Ľubovne, kde obidva zápasy boli 
rovnako vyrovnané, o čom svedčia aj identické výsledky. Chlapci v oboch 
zápasoch predviedli bojovný, nadšený, oduševnený výkon. Nakoniec sme 
dokázali v jednom zápase zvíťaziť. Za predvedený výkon si chlapci zaslúžia 
poďakovanie a pochvalu.“                                                                           (tj)

Kadeti a v juniori v akcii
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

BULA, Oksana: Narodenie jedličky. 
Bratislava, Ikar - Stonožka 2021. nestr.
  Citlivá obrázková kniha o hľadaní malej jedlič-
ky a kráse meniacej sa prírody vôkol nás. Väčši-
na lesa slávi narodeniny v lete. V tom čase sa zo 
zeme rodia aj jedličky. Tukoň Jedlička dohliada, 
aby všetky jedličky rýchlo vyrástli, zosilneli a 
zvládli tuhú zimu. Jedna malá jedlička však 
neustále chýba. Každý rok sa narodí v zime, na 
inom mieste a nikto netuší kde. Na zimu totiž 
celý les mení svoj šat - stromy zhodia lístie, 
zvieratká zmenia farbu srsti či peria. A malú 
jedličku dokáže nájsť len jediný tukoň... Voľné 
pokračovanie literárno-umeleckého príbehu 
Tukoni - Obyvatelia lesa. 

NORISOVÁ, Zuzana
  Zuzana Norisová sa narodila 24. januára 1979 v Malackách. Je slovenskou 
herečkou a speváčkou. Vyštudovala hudobno-dramatický odbor na bratislav-
skom konzervatóriu. Po štúdiu začala hosťovať v Divadle Andreja Bagara v 
Nitre a v Slovenskom národnom divadle. Okolo roku 2000 odišla do Prahy. 
Tu získala hlavnú ženskú úlohu v muzikáli Filipa Renča Rebelové. Zuzana 
naspievala k tomuto fi lmu aj niekoľko piesní. V roku 2003 bola obsadená do 
seriálu Strážce duší, kde stvárnila úlohu dievčaťa, ktorú prenasledujú tajomné 
vízie. O rok neskôr si zahrala vo fi lme Milenci a vrazi, ktorý bol natočený podľa 
knihy Vladimíra Párala. Ako naivná letuška sa nám ukázala v seriáli Letiská 
a ako drsná policajtka zase v televíznom fi lme Božie pole s.r.o. Sympatická 
herečka žije už dlhé roky so svojím životným partnerom, tiež hercom, Ondrejom 
Kovaľom. Spoločne vychovávajú dve dcéry.  

TUŠIAK, Juraj (26.1.1935-17.1.1986)
  Slovenský básnik, prozaik a prekladateľ. Bol učiteľom vo vyšších ročníkoch 
základnej školy, neskôr pracoval ako novinár. Celý život pôsobil vo Vojvodine. 
Venoval sa tvorbe pre deti i dospelých, jeho diela boli preložené do viacerých 
jazykov. Tiež prekladal z iných jazykov do slovenčiny a srbčiny. Medzi jeho 
diela patria Čarodejný zvonček, Zelený Zajko, Otčina, Kráľovské rozprávky, 
Modrá báseň, Štvrtácka jar, Krčma, Muška svetluška a hračky a iné.

- Pán doktor, a nemá ten liek nejaké vedľajšie účinky?
- Má. Musíte počítať s tým, že o tri dni pôjdete do práce.

LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba 
je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
29. a 30. januára: MUDr. A. Fiľarská - Jilemnického 5 v Stropkove. 
Kontakt: 054/742 37 83. 
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00 
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38.

  V stredu 19. januára prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 29 bezpríspevkových darcov: 
  Ján Macko (50), Jaroslav Fiľarský (5), Ľuboš Jackanin (34), Viliam Podolák 
(20),  Gabriela Kaliňaková (12), Ladislav Gajdoš (59), Marián Gič (14), Brian 
Mikuláš Maťaš (12), Mikuláš Maťáš (10), Miroslav Matkobiš (15), Miroslav 
Vanat (23), Martin Minka (7), Slavomír Nemec (15),  Juraj Danko (36), Tomáš 
Hrinko (13), Ivana Capková (15), Jozef Capko (16),  Viktor Paňko (6), Franti-
šek Paňko (11), Slavko Surmaj (50), Ján Micenko (68), Patrik Halaj (45), Ján 
Franko (53), Marcel Hoľko (71), Martin Hic (35), Ľuboš Zajaroš (6), Jaroslav 
Senaj (25), Martin Kunc (2), Katarína Keselicová (16). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

Kto daroval krv? 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 25.1.: 17:00 + Ján (ročná), Streda 26.1.: 7:00 + Michal, Mária, Piatok 
28.1.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala, Oľgu, Radoslava 
s rod., Michala s rod., Sobota 29.1.: 7:00 + Peter Kuderjavý, Nedeľa 30.1.: 
9:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 25.1.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Marta, Marcela, Gabriela  
s rodinami, 18.00 * o. Radovan s rod., Streda 26.1.: 6.30 * Ján Gajdoš s rod., 
18.00 + Juraj Voloch, Štvrtok 27.1. 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * 
Anna a Pavel, 18.00 * Monika, Ladislav, Tomáš, Monika, Maroš, Piatok 28.1.: 
6.30 + Demeter, 18.00 * Robert, Karin, Matias, Sobota 29.1.: 8.00 + Michal, 
Michal, Paraska / + Helena Cimborová (týždňová lit.), Nedeľa 30.1.: 8.00 * 
Jozef, Katarína, Viktória, Zuzana, Jozef, Mária (ZBP a odpustenie hriechov), 
9.15 * Mária s rod., 10.30 * Za farnosť, 18.00 * o. Martin, o. Dávid s rod.

OZNAMY:   
   V piatok 28.1. je od 16.30 do 17.00 v chráme stretnutie s rodičmi prvoprijí-
majúcich detí (prítomní zatiaľ rodičia). 
   Naďalej vysielame bohoslužby cez týždeň vo večerných hodinách a cez 
víkendy doobeda.   

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Utorok 25.1.: 18.00 ZBP Ján s rod., Streda 26.1.: 6.30 + Mária, 18.00 + z 
rod. Jenčopaľovej, Štvrtok 27.1.: 6.30 ZBP Tomáš, 18.00 ZBP Ema, po sv. 
omši vyloženie Sviatosti, krátka adorácia, Piatok 28.1.: 6.30 + Helena, 18.00 
+ Mária, Sobota 29.1.: 8.00 + z rod. Hricovej, 15.30 + Michal, Mária (Domov 
dôchodcov), Nedeľa 30.1.: 8.00 + Tomáš, 10.30 + Monika, 18.00 ZBP Jakub, 
Juliana. 

OZNAMY:
   Od 12.1.2022 platia nové pandemické opatrenia pre bohoslužby. Pre 
kostoly vo Svidníku a Mestisku platí stredné riziko: 25% kapacity kostola pre 
očkovaných a tých, ktorí prekonali Covid 19, fi xné sedenie a státie, povinný 
respirátor, dezinfekcia rúk. Snažíme sa dodržať odstup medzi sebou, okrem 
rodiny z jednej domácnosti. Bohoslužba je so spevom. 
   V piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich detí v kostole o 18.00 pri sv. omši. 
   V prípade potreby individuálnej pastoračnej činnosti môžete volať na čísla: 
Farár - 0915 961 287, kaplán - 0915 960 308.   

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
   Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Sobota: 6.00 sv. 
liturgia, 17.00 Večierňa, Nedeľa: 7.00 hod. sv. liturgia, 16.00 Večierňa. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú 
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č. 
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00 
a nedeľu 9.30 hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť akým 
spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe. Môžete si 
pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je možné si on-line čítať Bibliu a 
nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny aj iných životných situácií. Sú tam 
tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho prostredia a ktorí 
našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko kvalifi kovaní odborníci a vedci, 
iní boli predtým závislí od drog alebo boli vo väzení, ale zmenili svoj život.
   Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie 
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.



25. január 2022Podduklianske novinky 16

   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, Grafi cká úprava: 
Pavol Sivák, Katarína Siváková, prevádzka - adresa redakcie: Centrálna 274, Hotel RUBÍN, 089 
01 Svidník, mobil: 0907 911 472, 0918 688 004, e-mail: redakcia@podduklianskenovinky.sk, elek-
tronická sadzba: redakcia, tlač: ROTAPRINT, s.r.o. Košice. Uzávierka každý piatok do 14.00 hod. 
Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čita-
teľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom vydavateľa. Vydavateľ nezodpovedá za obsah uverejnených 
inzerátov. Príspevky nehonorujeme. Rozširujú: KAPA DAB, Slovenská pošta a súkromní predajcovia. 
Príjem inzercie pondelok až piatok od 9.00 do 16.00 hod. Registrácia na Ministerstve kultúry SR pod 
číslom EV 1283/08, ISSN: 1337-6187, ochranná známka ÚPV SR číslo 205 895. 

2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH 
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (4.) 

  V auguste 2022 uplynie 20 rokov, odkedy vychádzajú Podduklianske no-
vinky. 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 štvrtým dielom celoročného seriálu.

SVIDNÍCKA MLIEKAREŇ MODERNIZOVALA VÝROBU 
  Svidnícka mliekareň SVILAD ADROMILK, s.r.o. modernizovala technológiu 
i výrobu. V januári 2002 sme písali, že vyrábajú polotučné a nízkotučné 
mlieko, zakysanku, tvaroh a smotanu. Okrem iného na pultoch môžete nájsť 
aj smotanový krém, školy v rámci školského programu na mliečne desiate 
zase odoberajú jogurtové mlieka. Mliečne výrobky, ktoré nevyrábajú, ale je 
o ne záujem, mliekareň nakupuje. Objednať ste si tak v roku 2002 mohli aj 
syry a jogurty.

  Riaditeľ spoločnosti SVILAD ADROMILK, s.r.o. Rudolf Novák informoval, že 
podľa objednávok plnia v priemere denne cca 9 000 litrov mlieka. Ešte v roku 
2001 zmodernizovali technológiu výroby v hodnote cca 4 milióny slovenských 
korún. Konkrétne ide o nový paster a plničku na kelímky. 
Rudolf Novák informoval aj o plánoch do budúcnosti s tým, že svoj sortiment 
chcú rozšíriť o mliečne nápoje a ovocné jogurty. Inak, spoločnosť SVILAD 
ADROMILK, s.r.o. svoje produkty distribuovala do Svidníka, Stropkova, 
Medzilaboriec, Bardejova, Giraltoviec a priľahlých obcí. Svidnícka mliekareň 
nepoužívala žiadne konzervačné látky.

500-TISÍC KORÚN NA VODOVOD A KANALIZÁCIU  
  V rámci štátneho rozpočtu na rok 2002 bolo z rezervy vlády SR vyčlenených 
okrem iného aj 500-tisíc slovenských korún na vodovod a kanalizáciu v obci 
Lúčka, 700-tisíc slovenských korún na vodovod a kanalizáciu v obci Kračú-
novce, 460-tisíc slovenských korún na reštaurovanie ikonostasu sv. Michala 
Archanjela v Príkrej, 250-tisíc slovenských korún na reštaurovanie ikon a 
ikonostasu sv. Michala Archanjela v Krajnej Bystrej a 350-tisíc slovenských 
korún na reštaurovanie ikonostasu chrámu sv. Kozmu a Damiána v Cernine. 
Mimochodom, v kapitole Ministerstva hospodárstva bolo v roku 2002 schvá-
lených 9 miliónov korún v rámci rozvoja programu rozvoja cestovného ruchu 
pre obec Šarbov.

VOLEJBALISTI V ÚLOHE FAVORITA
  Volejbalisti TJ Slávia Svidník hrali v roku 2002 v I. volejbalovej lige - skupina 
Východ. Napríklad v zápase s Bardejovom potvrdili úlohu favorita a vyhrali 
3:0. Svidnícki volejbalisti hrali v zostave: Blanár, Dzúr, Fečik, Senčák, Soták, 
M. Šopak, libero Bilas, Marcinko, J. Špak.

PLES LEKÁRSKEJ KOMORY 
 Na plese Regionálnej lekárskej komory vo Svidníku speváckym hosťom 
Allan Mikušek. Country spevák ponúkol našim novinám rozhovor, ktorý sme 
na stránkach priniesli aj pozdrav tohto speváka všetkým našim čitateľom. 

(ps)

ČO PREMIETA KINO DUKLA?
MATRIX RESURRECTIONS

Piatok 28. januára o 19. hodine 
  Keanu Reeves a Carrie-Ann Moss sa vracajú v úlohách Nea a Trinity, obklo-
pení ďalšími známymi tvárami v uchvacujúcom príbehu, do ktorého sa túžia 
vrátiť milióny divákov na celom svete!
Dvadsať rokov po udalostiach Matrix Revolutions žije Neo zdanlivo obyčajný 
život ako Thomas A. Anderson v San Franciscu, kde mu jeho terapeut predpi-
suje modré kapsule. Ani on, ani Trinity sa navzájom nespoznávajú. Morpheus 
mu však ponúkne červenú kapsulu a znovu otvorí jeho myseľ svetu Matrixu.

USA, scifi , akcia, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
WEST SIDE STORY

Sobota 29. januára o 19. hodine 
  West Side Story je fi lmová adaptácia pô-
vodného predstavenia na Broadwayi z roku 
1957. Pôvodnú choreografi u vytvoril Jerome 
Robbins podľa scenára Arthura Laurentsa, 
hudbu zložil Leonard Bernstein. Film prináša 
príbeh lásky a rivality medzi členmi dvoch 
teenegerských pouličných gangov Jest a Sharks grupujúcich sa z dvoch 
rôznych etnických skupín prisťahovalcov z Portorika a potomkami prisťaho-
valcov z Európy.

USA, muzikál, 156 minút, slovenské titulky, 
vstupné: 5 eur 

SPIEVAJ 2
Nedeľa 30. januára o 15. hodine 

  V pokračovaní hudobného animáku Spievaj 2 sa 
partička nadšených hudobníkov snaží preniknúť do 
vyšších poschodí šoubiznisu. Aby to dokázali, musia 
na svoju stranu získať legendu, ktorá sa zaprisahala, 
že už nikdy v živote na pódium nevystúpi.

USA, animovaný, 110 minút, slovenský dabing, 
vstupné: 5 eur

MACHER NA 30 DNÍ
Nedeľa 30. januára o 19. hodine 

  Režisér, scenárista a hlavná postava v jednej osobe. Tarek Boudali si fi lm 
napísal, zrežíroval a zahral si policajta Rayana. Tomu lekár oznámi, že od 
potkana, ktorý ho pri policajnej akcii pohrýzol, dostal smrteľnú chorobu a 
zostáva mu maximálne 30 dní života. Plachý a neschopný Rayane sa tak 
konečne odviaže a namiesto vyčkávania na smrť začína svoj život skutočne 
žiť. Podarí sa mu dostať drogového dealera a získať ženu svojich snov?

Francúzsko, komédia, 87 minút, český dabing, vstupné: 5 eur  

 Infoservis


