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Samospráva
Po voľbách nové vedenie
Po júnových parlamentných voľbách do NR SR sa v sobotu 2. decembra uskutočnili
komunálne voľby do orgánov miest a obcí. Aj v našom meste si občania v komunálnych
voľbách zvolili a dali dôveru svojim zástupcom pre volebné obdobie rokov 2006 – 2010.
V závere starého roku, vo štvrtok 28. decembra, zvolal staronový primátor prvé ustanovujúce
zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, ktoré sa konalo v zasadačke SNM – Múzea
ukrajinsko-rusinskej kultúry.
Slávnostného rokovania MsZ sa zúčastnili poslanci NR SR Mikuláš Krajkovič
a Jaroslav Ivančo, prednosta Obvodného úradu vo Svidníku a poslanec PSK Milan Cocuľa
a poslanci PSK Michal Gondek a Ján Holodňák. V úvode rokovania, ktoré viedol Marián Baja
boli prítomní poslanci a hostia, oboznámení s výsledkami volieb do orgánov samosprávy
mesta na funkciu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, s ktorými ich
oboznámil predseda mestskej volebnej komisie Štefan Ivanko. Po oznámení výsledkov volieb
sa pristúpilo k slávnostnému aktu zloţenia zákonom predpísaného sľubu primátora mesta
a novozvolených poslancov.
Primátor mesta Michal Bartko zloţil sľub primátora mesta, potom mu poslanec
a bývalý viceprimátor Marián Baja odovzdal mestské insígnie. Po tomto akte sa ujal svojej
funkcie a vedenia prvého slávnostného zastupiteľstva.
Za novozvolených poslancov sľub prečítal Peter Blicha, všetci poslanci obdŕţali z rúk
predsedu mestskej volebnej komisie Štefana Ivanka dekrét o zvolení za poslanca MsZ
a zároveň sa podpísali do pamätnej knihy mesta. V novom mestskom zastupiteľstve nás budú
zastupovať:
MUDr. Marián BAJA (SMER-SD, ĽS-HZDS)
Mgr. Kamil BEŇKO (NEKA)
RNDr. Anton BEREŢŇÁK (SMER-SD, ĽS-HZDS)
MUDr. Peter BLICHA (SMER-SD, ĽS-HZDS)
PaedDr. Štefan ČARNÝ (NEKA)
Ing. Ján HOLODŇÁK (SDKÚ-DS)
Eva HOMZOVÁ (SNS, SF)
Mgr. Jaroslav IVANČO (SDKÚ-DS)
Mgr. Vladimír KALIŇÁK (SDKÚ-DS)
MUDr. František KRUĽ (SMER-SD, ĽS-HZDS)
Ing. Miron MIKITA (NEKA)
Mgr. Pavel OLEJÁR (SMER-SD, ĽS-HZDS)
PhDr. František POCHANIČ (SMER-SD, ĽS-HZDS)
PaedDr. Jozef POPERNÍK (NEKA)
Vladislav SLUK (SMER-SD, ĽS-HZDS)
Andrej TYČ (NEKA)
MUDr. Nadeţda ŢELIZŇAKOVÁ (HZD)
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Za zástupcu primátora mesta bol zvolený na návrh primátora mesta RNDr. Anton
Bereţnák, ktorý sa zároveň stal členom mestskej rady. Ďalší členovia mestskej rady sú: Miron
Mikita, Nadeţda Ţeliznáková, Štefan Čarný a Vladimír Kaliňák.
Poslanci schválili a poverili, okrem primátora mesta, výkonom sobášiacich týchto
poslancov mestského zastupiteľstva: Kamila Beňka, Antona Bereţňáka a Jozefa Poperníka.
Slávnostné zastupiteľstvo schválilo 7 komisií, ktoré budú pôsobiť pri Mestskom
zastupiteľstve počas volebného obdobia.
Komisia sociálna zdravotná a bytová
Predseda ÚPSVaR: PhDr. František POCHANIČ, poslanec MsZ, štátny zamestnanec
Tajomníčka: Anna ŢÁKOVÁ, zamestnankyňa MsÚ
Členovia: MUDr. Peter BLICHA, poslanec MsZ
Marcela BEREZNÁ, z radov občanov
Michal HUSÁR, z radov občanov
Anna HALAJOVÁ, z radov občanov
Anna LAZORIKOVÁ, z radov občanov
Maroš ČARNÝ, z radov občanov
Komisia pre výstavbu, územného rozvoja, dopravy a ţivotného prostredia
Predseda: MUDr. Marián BAJA, poslanec MsZ
Tajomníčka: Marta HANINOVÁ, zamestnankyňa MsÚ
Členovia: Mgr. Kamil BEŇKO, poslanec MsZ
MUDr. Svetlana BOBÁKOVÁ, z radov občanov
Ing. Ľudovít ĎURIŠIN, z radov občanov
Pavel HANÁK, z radov občanov
Ing. Arch. Ján KIMÁK, z radov občanov
Juraj Leško, z radov občanov
Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu a cestovného ruchu
Predseda: Eva HOMZOVÁ, poslankyňa MsZ
Tajomníčka: Helena HRICENKOVÁ, zamestnankyňa MsÚ
Členovia: Ing. Miron MIKITA, poslanec MsZ, člen MsR
Andrej GUZY, z radov občanov
Ing. Jozef LEĽO, z radov občanov
Štefan KOCUR, z radov občanov
Ján ŠPAK, z radov občanov
Ing. Radovan OLEJÁR, z radov občanov
Komisia finančná a správy majetku
Predseda: Ing. Ján HOLODŇÁK, poslanec MsZ
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Tajomníčka: Helena ŠKRABOVÁ, zamestnankyňa MsÚ
Členovia: MUDr. František KRUĽ, poslanec MsZ
Mgr. Jozef BASLÁR, z radov občanov
Ing. Ivan SAGAN, z radov občanov
JUDr. Jana BRUŠKOVÁ, z radov občanov
Ing. Ján MAJDA, z radov občanov
Ján ZOŠČÁK, z radov občanov
Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládeţ
Predseda: Mgr. Pavel OLEJÁR, poslanec MsZ
Tajomníčka: Erika ČERVENÁ, zamestnankyňa MsÚ
Členovia: PaedDr. Jozef POPERNÍK, poslanec MsZ
Vladislav SLUK, poslanec MsZ
Tomáš KROMKA, z radov občanov
Slavomír SAKALÍK, z radov občanov
Mgr. Marián LACHATA, z radov občanov
Mgr. Ľudmila HRAŠČOVÁ, z radov občanov
Katarína GRUSOVÁ, z radov občanov
Komisia na ochranu verejného poriadku:
Predseda: PaedDr. Štefan ČARNÝ, poslanec MsZ, člen MsR
Tajomník: Imrich MATIAŠ, zamestnanec MsÚ
Členovia: Jozef LAŢO, z radov občanov
Ján IĽOV, z radov občanov
Dušan BALINA, z radov občanov
Ján VOOK, z radov občanov
Jozef GOMBOŠ, z radov občanov
Andrej TYČ, poslanec MsZ
Komisia pre udeľovanie cien mesta Svidník
Predseda: Mgr. Jaroslav IVANČO, poslanec MsZ, poslanec NR SR
Tajomníčka: Ruţena SIPĽÁKOVÁ, zamestnankyňa MsÚ
Členovia: RNDr. Anton BEREŢŇÁK, zást. primátora, poslanec MsZ, člen MsR
Andrej Tyč, poslanec MsZ
Samospráva mesta uţ sedemnásť rokov dokazuje svoju opodstatnenosť v systéme
verejnej správy, predovšetkým pri výkone základných funkcií vo vzťahu k občanom. ZO
strany mesta bola veľká, pozornosť venovaná plneniu kompetencií prevzatých od štátu, najmä
v oblasti školstva, sociálnej starostlivosti, územného plánovania, ţivotného prostredia,
vodného hospodárstva, zdravotníctva, regionálneho rozvoja a v matričnej činnosti.
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Rok 2007, prvý rok nového volebného obdobia sa niesol v znamení kreovania orgánov
samosprávy a hľadania ciest spolupráce medzi primátorom a poslancami mestského
zastupiteľstva. Aj keď to bolo niekedy viac o emóciách a snahe o presadzovanie
individuálnych zámerov poslancov. Práca mestského zastupiteľstva sa uskutočňovala na
princípoch demokracie a v prospech rozvoja mesta.
Podkladom pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva boli jednotlivé materiály
pripravované odbornými útvarmi mesta. V MsZ boli schválené dôleţité koncepčné materiály
a zámery ako napr. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007 – 2013,
Koncepcia rozvoja mesta v tepelnej energetike, Územný plán zóny Priemyselného parku
Svidník – Juh a zadanie pre nový Územný plán mesta.
Bol to rok intenzívnej projektovej prípravy na nové plánovacie obdobie 2007-2013
z hľadiska získania zdrojov z fondov EÚ. Mesto sa uchádza o finančné zdroje na pripravené
projekty Rekonštrukcie bývalej Materskej školy Duklianska na penzión a denný stacionár
s komplexnými celodennými sluţbami pre našich starších spoluobčanov, dokončenie
rozostavaného domu kultúry na Dom európskej kultúry, modernizácie Kultúrnospoločenského centra (Dom kultúry), obnovu a rekonštrukcie ZŠ Komenského a ZŠ 8. Mája.
Na obnovu mestských komunikácií a pokračovanie rekonštrukcie pešej zóny a nábreţia
Ladomírky, na rekonštrukciu bazénu ZŠ 8. Mája, na kompostáreň pre zhodnocovanie
bioodpadov a na inţinierske siete pre priemyselný park. Bol poloţený základný kameň pre
výstavbu cestného obchvatu Svidníka. Tým bolo zavŕšené viac ako desaťročné snaţenie
o zabezpečenie zdravšieho a bezpečnejšieho ţivota v meste. Cestný obchvat by mal byť
ukončený za 18 mesiacov.
Mesto stále trápi nedostatok vody, byty a garáţe. Na dobrej ceste je ukončenie stavby
Svidník - Medzianky, prívod body z vodnej nádrţe Starina, ktorá je zaradená v rámci akcií
pripravovaných na financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ. Rekonštrukciou bývalej
ubytovne za Svik-om mesto pripravuje pre mladé rodiny 33 nájomných bytov. S nákladom 4,
365 mil. Sk ukončili opravu balkónov na malometráţnych bytoch ul. Nábreţná. Z dôvodu
pretrvávajúcich majetkových problémov sa nepodarilo pokročiť pri výstavbe bytov odlišného
štandardu.
Intenzívne sa však pokračuje v príprave alternatívneho riešenia. Výrazne sa postúpilo
pri riešení ţiadosti o výstavbu garáţi, na sídlisku Dukla bolo odovzdaných 43 pozemkov.
V súvislosti s realizáciou Koncepcie rozvoja mesta Svidník v tepelnej energetike sa začalo
s výstavbou troch malých kotolní pre vykurovanie Fitnescentra, malometráţnych bytov na
ulici Nábreţnej a budovy bývalého Domu sluţieb. Tým sa sleduje postupná likvidácia
nehospodárnej prevádzky K5. Boli vybudované a dané do prevádzky dve ihriská. Jedno
viacúčelové na IBV za Nemocnicou a druhé pre vyznávačov skatingu za administratívnou
budovou MsÚ.
Na úseku školstva bola ukončená rekonštrukcia strechy ZUŠ s nákladom 3, 682 mil.
Sk a strechy telocvične ZŠ ul. Komenského. Začalo sa s rekonštrukciou strechy telocvične ZŠ
Karpatská na základných a materských školách boli vynovené sociálne zariadenia, vymenený
školský nábytok, rekonštruované rozvody vody a podlahoviny s celkovým nákladom 2, 562
mil. Sk. V oblasti sociálnej starostlivosti sa 24 opatrovateliek staralo o 41 chorých a starých
občanov. V rámci pomoci viacdetným rodinám v hmotnej núdzi a invalidným občanom bolo
vyplatených 78 jednorazových finančných výpomocí. Na stravu prispieval soc. odbor 54
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občanom a 10 dôchodcom zabezpečili stravovanie v Domove dôchodcov a Dome soc. sluţieb.
Mesačné príspevky na stravu poberalo 110 detí v hmotnej núdzi. Celková výška dotácie bola
vyše 563 tisíc Sk. Viac ako 123 tisíc bolo vyplatených 108 deťom v hmotnej núdzi na školské
potreby. Takmer 250 tisíc Sk bolo vyplatených 52 deťom v hmotnej núdzi ako motivačný
príspevok. Dôleţitú činnosť medzi Rómami vykonávajú dvaja komunitní pracovníci. Dôleţitá
je i práca našich seniorov v Klube dôchodcov, Jednote dôchodcov i v Zdruţení kresťanských
seniorov Slovenska.
Mestská polícia zamerala výkon svojej sluţby na miesta, kde najčastejšie dochádza
k porušovaniu verejného poriadku. Aj vďaka kamerovému systému počas roka odhalila 942
priestupkov, za ktoré uloţila pokuty vo výške 120 500 Sk. Išlo o porušovanie predpisov
v cestnej premávke, o porušovanie verejného poriadku, o nedodrţiavanie všeobecných
záväzných nariadení mesta, najmä pri udrţiavaní čistoty pri nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi pri parkovaná vozidiel, pri drţaní psov. Dôleţitú
činnosť v rámci prevencie vykonávali príslušníci mestskej polície na základných školách. Za
účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov, bola na ul. Sov. Hrdinov pred obchodným domom
Billa za finančnej pomoci MDPaT SR osadená výstraţná spomaľovacia tabuľa, ktorá
upozorňuje vodičov na dodrţiavanie rýchlosti.
V oblasti kultúry pre občanov Svidníka a návštevníkov zo širokého okolia bolo
pripravených mnoţstvo hodnotných kultúrno-spoločenských a športových podujatí.
Obľúbenými sa stali uţ tradičné Dni Svidníka. Vysokú úroveň mala medzinárodná súťaţ
speváckych talentov Childrens Eurostar. Nedeľňajšie popoludnia v rámci Svidníckeho
kultúrneho leta občanom spríjemňovali vystúpenia hudobných skupín, maţoretiek Mesta
Svidník, tanečných skupín SVITAN a SVITANČEK, Rómske popoludnie a deti z Detského
domova. Stále miesto v kultúrnom kalendári patrí Slávnostiam kultúry Rusínov-Ukrajincov
Slovenska, Echu našich slávností a Svidníckym divadelným dňom. Nezabúda sa na
udrţiavanie tradícií osláv Sviatku práce, Dňa víťazstva nad fašizmom, Karpatsko-duklianskej
operácie, ale aj Medzinárodného dňa ţien, Dňa učiteľov a podobne.
Medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré navštívili naše mesto patrí prezident SR Ivan
Gašparovič, prezident Ukrajiny Viktor Juščenko a predseda NR SR Pavol Paška.
Koniec roka uţ neodmysliteľne patril koncertu duchovných piesní, Viflejemskému
večeru, Štefanskému koncertu a koncertom organizovaným Detským domovom a Zväzom pre
mentálne postihnutých.
V obradnej sieni mesta Svidník sa v priebehu roka uskutočnilo mnoţstvo prijatí
primátorom mesta a to novorodencov, jubilantov, najúspešnejších ţiakov a študentov,
športovcov a podobne.
Okrem predvianočných predajných trhov majú svoju tradíciu aj letné trhy. Mesto bolo
organizátorom alebo spoluorganizátorom aj mnohých športových súťaţí a turnajov. Vďaka
mestu a niekoľkým zapáleným organizátorom bola zachovaná tradícia organizovania
Dukelského behu mieru, ktorý sa vo Svidníku uskutočnil uţ po 48. krát. Vedenie mesta robí
všetko preto, aby ho naďalej skrášľovalo a spríjemňovalo v ňom ţivot spoluobčanom.
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Narodenie prvého občana
Na narodenie prvého občana mesta sme čakali do 7. januára 2007. Je ním prvé dieťa
rodičov Martiny a Jozefa Haškovcov. Šimon mal pri narodení dĺţku 47 cm a váţil 2550 g.
Šťastným rodičom k narodeniu dieťaťa a prvého Svidníčana zablahoţelal aj primátor mesta
Ing. Michal Bartko, ktorý zároveň odovzdal Šimonovi okrem detských hračiek aj vkladnú
kniţku s vkladom 5 000,- Sk a mamičke poprial, aby dieťa bolo pre ich rodinu tým najkrajším
a najväčším potešením a zároveň, aby z neho vyrástol občan mesta Svidník, ktorý bude
prínosom pre túto spoločnosť.
62. výročie oslobodenia Svidníka
V piatok uplynulo 62 rokov od historickej chvíle, keď vojská Červenej armády
a príslušníci Prvého československého armádneho zboru pod vedením arm. gen. Ludvíka
Svobodu oslobodili od fašistických okupantov.
V tento deň si vedenie samosprávy, verejnej správy, inštitúcií v meste, zástupcovia
politických strán a hnutí, ako aj poslanci NR SR pripomenuli veľmi významnú udalosť
v medzníku histórie mesta a vzdali hold a úctu všetkým, ktorí za slobodný a mierový ţivot
darovali svoje ţivoty.
Pri pomníku Sovietskej armády, soche arm. gen. Ludvíka Svobodu a pri pamätníku 1.
Čsl. armádneho zboru na Dukle si kyticami kvetov a vencov uctili tých, ktorí sa konca vojny
nedoţili.
V podvečer sa pri tejto príleţitosti konala v dome kultúry slávnostná akadémia, počas
ktorej sa v programe predstavili ţiaci a pedagógovia svidníckej Základnej umeleckej školy
a primátor Svidníka Michal Bartko odovzdal niekoľkým Svidníčanom Cenu primátora za
aktívny podiel na rozvoji mesta.
Ocenení sú:
- Jozef Bilančík – za rozvoj poľnohospodárstva,
- Mikuláš Blanár – za rozvoj strojárstva,
- Mária Čepová – za rozvoj zdravotníctva,
- Ján Čiţmár – za rozvoj kultúry
- Juraj Haľko – za rozvoj hasičstva, za záchranu ţivotov a majetku,
- Michal Kiza – za výstavbu a rozvoj mesta
- Anna Kucerová – za výchovu a vzdelávanie detí,
- Ján Kudla – za zásluhy a rozvoj odevníctva a športu,
- Anna Kvasková – za výchovu mládeţe a rozvoj školstva,
- Ing. Jozef Popovec – za rozvoj lesníctva a drevárstva,
- Peter Sičák – Za oţivovanie a zachovávanie tradícií národnooslobodzovacích bojov,
- Štefan Šlepecký – za výchovu mládeţe, za rozvoj školstva a národnostnej kultúry.
Počas slávnostnej akadémie Svidníčan Ivan Čiţmár – etnograf, hudobný folklorista
a fotograf, pokrstil svoju knihu ,,Ľudová svadba Rusínov východného Slovenska”, jej
súčasťou je aj CD s autentickými nahrávkami. Vydal ju pri príleţitosti svojho jubilea 70
rokov, vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. S pribúdajúcimi rokmi autora mu
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pribúdali nielen vrásky na čele, ale aj materiál, ktorý zozbieral na svadbách ako hudobník
počas rokov 1952 – 1999. Teraz sa mu splnil sen – vydal publikáciu o svadbách. Krstnými
rodičmi knihy sa stali Eva Arvayová, vedúca oddelenia kultúry Prešovského samosprávneho
kraja a Michal Bartko, primátor mesta Svidník. Po krste svojej prvotiny prevzal Ivan Čiţmár
z rúk Michala Bartka Cenu primátora.
Stavanie mája a oslavy Sviatku práce a Dňa víťazstva nad fašizmom
Mesto Svidník usporiadalo nielen oslavy Sviatku práce a Dňa víťazstva nad fašizmom,
ale aj tradičné stavanie mája na pešej zóne v centre Svidníka, ktorú bude zdobiť celý mesiac.
Zamilovaní majú príleţitosť dať si májové bozky práve pod korunou mája. V kultúrnom
programe v rámci stavania mája v piatok vystúpila folklórna skupina Makovickyj holos.
Oslavy Sviatku práce a Dňa víťazstva nad fašizmom sa uskutočnili o dva dni neskôr v nedeľu
29. apríla v areáli amfiteátra. Mnoţstvu Svidníčanov nedeľné popoludnie spestrili svojim
vystúpením členovia FS ČARNICA, DFS MAKOVIČKA a spevácka skupina
SVIDNÍČANKA. Pre deti boli pripravené rôzne zábavné a športové atrakcie a ukáţky
činnosti svidníckych hasičov.
Dni Svidníka
Záver júna vo Svidníku patrí Dňom mesta Svidník. Vo štvrtok a v piatok bol pre
obyvateľov Svidníka a okolia pripravený bohatý kultúrny program. Otvoril ich vo štvrtok na
pešej zóne primátor mesta Michal Bartko. Počas slávnostného otvorenia sa predstavili
Maţoretky mesta Svidník a módnou prehliadkou študenti SPŠO. Večerný program na pešej
zóne zahájila skupina Drist. Neskôr sa o výbornú zábavu postarala humorom a vtipnými
textami piesní skupina Drišľak. Na svoje si prišla mládeţ vystúpením skupín Helenine oči,
Horkýţe slíţe a Gladiátor. V piatok v dopoludňajších hodinách otvorili v Podduklianskej
kniţnici výstavu Krosno – Svidník prihraničné publikácie. Večerný program na pešej zóne bol
ladený do folklóru, predstavili sa folklórne súbory Magura, Zemplín, Poľana, Gymnik
(Poľsko). O tom, ţe program bol kvalitne zostavený svedčila i bohatá účasť nielen mladých,
ale aj tých skôr narodených. Súčasťou osláv boli aj letecké dni na letisku vo Svidníku.
Slovenské národné povstanie
Uţ po 63. Krát si Slováci pripomínajú význam Slovenského národného povstania. 29.
august 1944 patrí v histórii slovenského ľudu k tým historickým dňom, ktoré nám
pripomínajú hrôzy 2. Svetovej vojny. K povstaleckej obrane vlasti prospela aj Karpatskoduklianska operácia, ktorej boje sa odohrávali práve v našom regióne. Pri príleţitosti 63.
Výročia SNP, Oblastný výbor SZPB a Okresná organizácia strany SMER – SD vo Svidníku,
organizovali pietny akt kladenia vencov a kytíc k pamätníku Červenej armády a k soche arm.
gen. L. Svobodu vo Svidníku a k Pamätníku čsl. armády na Dukle. Pietny akt sa uskutočnil
28. augusta. Pamiatku padlých v boji si pripomenuli zástupcovia štátnej správy, samosprávy,
zástupcovia politických strán a hnutí v meste Svidník. Do antifašistického boja sa zapojilo
viac neţ 30 národov a národností a Slováci tvorili jedno z najmohutnejších hnutí odboja.
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Oslavy KDO
Oslavy 63. Výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa obetí Dukly na vysokej
politickej i spoločenskej úrovni prišiel na Duklu a do Svidníka podporiť, vzdať úctu a hold
padlým bojovníkom aj prezident republiky Ivan Gašparovič, predseda NR SR Pavol Paška,
podpredseda vlády Dušan Čaplovič, minister obrany František Kašický, poslanci NR SR
Mikuláš Krajkovič, Jaroslav Ivančo, Michal Luša, Martin Pado, Jozef Šimko, Peter Obrimčák,
Marián Haško a ďalší, ale aj námestník ministerky obrany Českej republiky František
Padělek, viacerí veľvyslanci a vojenskí pridelenci akreditovaní na Slovensku, členovia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, priami účastníci bojov v Karpatskoduklianskej operácii zo Slovenska a Česka, delegácie Prešovského samosprávneho kraja,
Obvodného úradu vo Svidníku, Mesta Svidník, politických strán a stovky občanov zo
všetkých kútov Slovenska i zo zahraničia. Pri pamätníku československých vojakov na Dukle
sa k účastníkom osláv prihovoril prezident Ivan Gašparovič, minister obrany František
Kašický a predseda Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Karol
Pitka. Pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu v centre Svidníka rečnili námestník
českej ministerky obrany, predseda NR SR Pavol Paška, primátor Svidníka Michal Bartko, ale
aj dcéra armádneho generála Zoe Klusáková-Svobodová a pri Pamätníku Sovietskej armády
sa prihovorili predseda Obvodného úradu vo Svidníku Milan Cocuľa a veľvyslanec Ruskej
federácie na Slovensku Alexander Udaľcov. Súčasťou spomienkových osláv boli aj
sprievodné podujatia vo forme prezentácie slovenských Ozbrojených síl na pešej zóne, ale aj
vo forme Duklianskej kvapky krvi.
Úcta k starším
Svidníckym dôchodcom – seniorom blahoţelal primátor mesta Svidník Michal Bartko
pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším. Desiatky svidníckych dôchodcov si domov odniesli
drobné upomienkové darčeky, ale aj hodnotné umelecké záţitky. V pestrom kultúrnom
programe ich zabavili ţiaci ZUŠ.
Predvianočné trhy
17. ročník Predvianočných predajných trhov, ktorý zorganizovalo Mesto Svidník sa
niesol v znamení premenlivého počasia. Miestami pršalo, sneţilo a zrazu svietilo slnko.
Otvoril ich vo štvrtok 8. Novembra primátor mesta Ing. Michal Bartko. Otvorenia sa zúčastnil
aj poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič a ďalší pozvaní hostia. V kultúrnom programe počas
troch dní sa predstavili speváčky a hudobníci ZUŠ, kapely Melodic, Vandráci a Prospekt.
Atmosféru trhov dokresľovali aj stánky s medovinou, burčiakom, či pečenými a grilovanými
dobrotami. V desiatkach stánkov dominoval predovšetkým textil, odevy a obuv, nechýbali
však ani košikári. Predstavili sa aj automobilky, ktoré zaujali nejedného ,,fajšmekra” koňov
pod kapotou.
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Základný kameň obchvatu
Výstavbu obchvatu s nákladmi vyše 790 mil. Sk, ktorý bude súčasťou rýchlostnej
cesty R4, spájajúcej v budúcnosti dve najväčšie východoslovenské mestá Prešov a Košice
s poľskou a maďarskou hranicou, odštartovali vo Svidníku poklepkaním základného kameňa
v utorok 27. Novembra 2007.
Pod vedením investora – Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) by mal byť obchvat
ukončený v máji 2009. Podstatná časť nákladov na jeho výstavbu pôjde z fondov Európskej
únie. Realizátorom stavby je Zdruţenie R4 Svidník, ktorého členmi sú Inţinierske stavby a.s.,
EUROVIA – Cesty a.s. a STRABAG s.r.o. Nový obchvat odbremení Svidník od hustej
premávky a kamiónov smerujúcich z Poľska na juh Európy a späť. V súčasnosti je denne na
neďalekom hraničnom priechode vo Vyšnom Komárniku odbavených pribliţne 1200
kamiónov a ich počet neustále stúpa. Obchvat Svidníka, ktorý nahradí súčasný úsek
frekventovanej cesty 1/73, bude mať 4573 metrov. Je navrhnutý ako štvorprúdová rýchlostná
cesta, ktorá sa bude v prvej etape budovať v polovičnom profile. Súčasťou stavby bude aj
osem mostných objektov, najdlhší z nich má merať vyše 209 metrov.
Projekt počíta aj s mimoúrovňovou kriţovatkou Svidník – juh a úrovňovou
kriţovatkou Svidník – sever. NDS očakáva od nového obchvatu zníţenie počtu dopravných
nehôd. Predstavitelia samosprávy veria, ţe projekt bude súvisieť aj so skvalitnením ţivotného
prostredia v centre mesta.
Na slávnostnom akte poloţenia základného kameňa obchvatu vo Svidníku sa zúčastnil
vládny splnomocnenec pre výstavbu diaľnic a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej
spoločnosti, a.s. Igor Choma, za Inţinierske stavby, a.s. generálny riaditeľ Jaroslav Jarábek,
predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík, primátor Svidníka Michal Bartko
a ďalší hostia.
Hodinový zárobok svidníckej samosprávy
Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila Grantový program Hodina deťom, do ktorého sa
aj tento rok zapojili pracovníci mestského úradu a svoj hodinový zárobok venovali tým, ktorí
to potrebujú. Predseda odborov Ján Štefanišin a primátor mesta Ing. Michal Bartko odovzdali
vyzbieranú sumu Ivete Venglárovej zo Svidníka pre syna Mareka, ktorý trpí detskou
mozgovou obrnou. Aj keď rodina prechádza ťaţkým obdobím, Marek sa teší a jeho pokroky
sú pocitom šťastia pre jeho najbliţších.
Štátna správa
V pondelok 12. marca odovzdal minister spravodlivosti Štefan Harabin menovací
dekrét s účinnosťou od 1. apríla novému predsedovi Okresného súdu vo Svidníku Štefanovi
Bujňakovi, ktorý tak vystrieda na poste súčasnú predsedníčku Máriu Tvrdíkovú. Takto
prebehli zmeny aj na iných súdoch v regióne. Minister spravodlivosti vo všetkých prípadoch
rešpektoval rozhodnutie výberových komisií.
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Kultúra a školstvo
Vo Svidníku je Múzeum ukrajinskej kultúry
Samostatné Múzeum rusínskej kultúry zriadili v Prešove! Rozhodnutím Ministerstvá
kultúry SR o zmene zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea zo dňa 11. decembra
2006 došlo k zmene názvu múzea na Múzeum ukrajinskej kultúry. Toto rozhodnutie
nadobudlo účinnosť 1. januára 2007. Vznik Múzea rusínskej kultúry patriaceho pod
Slovenské národné múzeum, poţadovali predstavitelia Rusínskej obrody na Slovensku uţ
niekoľko rokov. Nové múzeum bude sídliť v priestoroch prešovskej kniţnice. Múzeum
ukrajinskej kultúry vo Svidníku zostáva pôsobiť vo svojich priestoroch vrátane samostatných
expozícií na Skanzene a Galérie Dezidera Millyho.
SNM- Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej
poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického politického a sociálneho
vývoja Ukrajincov Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Jeho poslaním je aj chrániť
kultúru a tradície Ukrajincov a Rusínov, ktorí ţijú prevaţne v oblasti severovýchodného
Slovenska. V tejto súvislosti sa múzeum v spolupráci s Občianskym zdruţením Chránime kraj
pod Duklou a mestom Svidník stalo organizátorom zaujímavej akcie s názvom Novoročné
vinšovanie a .....
Hlavným poslaním akcie je propagácia tradícií nášho ľudu, medzi ktoré patria
vianočné a novoročné zvyky. Keďţe podľa Juliánskeho kalendára Silvester a Nový rok
pripadajú na 13. a 14. januára, touto akciou boli spropagované vianočné a novoročné zvyky
našich predkov.
V národopisnej expozícii v prírode, vo svidníckom Skanzene videli návštevníci krásne
koledy, vinšovníkov, detské súťaţe, ale najzaujímavejšou časťou bola zakáľačka a prezentácia
mäsových a pekárenských výrobkov. Akcie sa zúčastnil aj poslanec NR SR Anton Korba,
poslanci PSK, prednostovia obvodných úradov, do Svidníka zavítal aj externý poradca
z košickej Kancelárie prezidenta Dušan Dugáček, generálny konzul Ukrajiny Jevhen
Perebyjnis a predseda PSK Peter Chudík. Pre pozvaných hostí, ale aj širokú verejnosť
pripravili organizátori posedenie v rámci ktorého spropagovali tradičné zabíjačkové jedlá
typické pre náš región. Záver akcie patril novoročnej veselici. Organizátori veria, ţe oprášili
tradície a zvyky našich predkov a ţe takto sa dostanú aj do povedomia mladej generácie.
Priblíţili deťom radostné chvále, ktoré sami preţívali ako deti pred Vianocami, medzi
sviatkami i v novom roku, práve tak ako ich poznali za svojho detstva.
Medzinárodný deň žien
8. marec je sviatkom, ktorý má hlboký spoločenský dosah. Trvalo dlho, kým sa
v kalendári objavil ako oficiálne uznaný medzinárodný sviatok ţien. Vo Svidníku sme si tento
sviatok pripomenuli v nedeľu 11. marca. Kinosála Domu kultúry bola plná ţien - mamičky,
babky, tety i dievčatá sa prišli pozrieť na program, ktorý im pripravili pracovníci mesta
prostredníctvom ich detí.
Prezentovala sa kaţdá škola a slová uznania na adresu ţien odzneli z úst muţov aj detí.
Na záver potešil kvet z rúk pána primátora kaţdú ţenu, ktorá sa slávnosti zúčastnila.
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Deň učiteľov
Vo štvrtok 28. marca zaplnili kinosálu Domu Kultúry vo Svidníku pedagógovia. Zišli
sa na slávnostnej akadémii, ktorú pri príleţitosti Dňa učiteľov zorganizovalo mesto Svidník.
Pri tejto príleţitosti primátor mesta Ing. Michal Bartko ocenil 22 pedagogických pracovníkov
zo školských a predškolských zariadení v pôsobnosti mesta. Tento slávnostný deň prítomným
spestril vystúpením Poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova.
Ocenení :
Za I. ZŠ, ul. Komenského – Viera CAHAJLOVÁ, Miroslav CHUDÍK, Emília ŠUPŠÁKOVÁ,
Kristína TIREROVÁ, Emília TKÁČOVÁ,
Za III. ZŠ, ul. 8. mája – Jitka LEHOTSKÁ, Anna DANKOVÁ, Jaroslav GENCO, Janka
BARTKOVÁ, Mária HLIVJAKOVÁ,
Za IV. ZŠ, ul. Karpatská – Oxana CHAVKOVÁ, Renáta VITKOVÁ, Nadeţda IGNÁCOVÁ,
ZUŠ, ul. Komenského – Monika LEĽOVÁ, Peter VARGA, Kamila BAČOVÁ,
MŠ – Ľuba FECKANINOVÁ, Marta Gajdošová, Mária ČIŢMÁROVÁ, Helena
MIKOVINYOVÁ, Viera GAJDOŠOVÁ, Anna RIŠKOVÁ.
Všetci ocenení pedagógovia prevzali z rúk primátora dekrét o ocenení, vecný dar, kvet
a zapísali sa do Pamätnej knihy.
Svidnícke divadelné dni
Počas SDD sa predstavili domáci herci ochotníci v piatok 30. marca mali premiéru
členovia divadelného ochotníckeho súboru LÚČ s hrou Jána Soloviča ŢOBRÁCKE
DOBRODRUŢSTVO v réţii Jarmily Miňovej. V hre účinkovali: Pavol Ţelizňák, Nadeţda
Mulíková, Peter Oleárčin, Jakub Čurpek, Martin Babej, Jarmila Miňová, Michal Kucer,
Martina Ţelizňáková, Ľubica Sopoligová. Divadelný ochotnícky súbor LÚČ ako obnovený
pracuje od roku 2005, kedy sa divákom predstavil komédiou MASTNÝ HRNIEC, v roku
2006 to bola veselohra ŢENSKÝ ZÁKON a teraz tragikomédiou. Ţobrácke dobrodruţstvo má
čo povedať verejnosti aj dnes. Peniaze sú v popredí všade, či ste zdraví alebo chorí, bez
peňazí nemôţete existovať. No a keď chýbajú? Hľadáte moţnosť ako sa k nim dostať. A hra
rozpráva o jednej z nich.
Bodku za Svidníckymi divadelnými dňami 2007 dala v sobotu tanečná skupina
SVITAN ktorá na javisku Domu kultúry rozohrala, roztancovala a vyspievala svoj pôvodný
autorský program BÁJEČNÁ DOVOLENKA. Hudobno-tanečné predstavenie s jednoduchou
romantickou zápletkou sa odohralo na palube lode, kde cez rôzne peripetie nakoniec dvojica
hlavných hrdiniek našla prístav. V príjemnej mozaike hudby, tanca a spevu si SVITANci
odniesli od publika zaslúţený standing ovation. Účinkujúci: Vladimíra Olejárová, Lýdia
Luciková, Pavol Čobirka, Ivan Stupák, Miroslava Miňová, Patrik Olejár, Michal Dţupin,
Daniela Kokošová, Viktória Miňová, Natália Kokošová, Michal Pilip, Miroslav Macko,
Michal Vaňko, Mária Oleárová. Reţisérkou predstavenia bola Viktória Miňová. Báječná
dovolenka je naivný príbeh o hľadaní šťastia v láske. Veď tam, kde sa lúče slnka stretávajú
s trblietajúcou sa hladinou mora, sa rodia tie najromantickejšie príbehy....
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Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska
53. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska sa konali 15.-17. júna 2007. Slávnosti
v prvý i druhý deň poznačilo počasie, no nedeľňajší program sa niesol v ako-tak príjemnom
počasí. Piatkový večerný program na pešej zóne, ktorému predchádzala súťaţ v maľovaní na
asfalt, detské divadielko v Dome kultúry a beseda s ukrajinskými spisovateľmi
v Podduklianskej kniţnici, prerušil silný dáţď. V sobotu v SNM-MUK otvorili jubilejnú
výstavu Tajomstvo plátna ukrajinského výtvarníka ţijúceho na Slovensku Prokopa Kolistnika
a pri kladení vencov k pamätníkom vo Svidníku a na Dukle plány organizátorov narušil dáţď.
Sobotňajší večerný program, v ktorom dominovali Ruské národné divadlo z Čerepovca vo
Volgogradskej oblasti, je to partnerský kraj Prešovského samosprávneho kraja, ale aj Súbor
ľudových tradícií z ukrajinského Rachova, Štátny zaslúţilý Bukovinský súbor piesní a tancov
Ukrajiny z mesta Černivci a Joţka Černý so svojou ľudovou kapelou z Českej republiky,
sledoval napríklad aj exprezident Rudolf Schuster, predseda PSK Peter Chudík s delegáciou
ruskej Vologodskej oblasti na čele s prvý zástupcom gubernátora Nikolajom Vinfradovom.
V sobotu večer program vrcholil aj vystúpením Ľvivskej muzyky z ukrajinského Ľvova.
V nedeľu predpoludním sa uskutočnil folklórno-etnografický program Podklady ľudu
v Skanzene. V areáli svidníckeho amfiteátra 53. Slávnosti kultúry Rusínov- Ukrajincov
Slovenska vrcholili programami Rok na dedine a Hosť do domu... Program v hľadisku
sledoval aj podpredseda vlády Dušan Čaplovič. Nechýbali zástupcovia partnerských miest
Svidníka a partnerských organizácií hlavného organizátora – Zväzu Rusínov- Ukrajincov
Slovenska. Zlatým klincom programu popri michalovskom Folklórnom súbore Zemplín
a domácej Makovici bolo Ruské národné divadlo z Čerepova. Účinkujúcim v hľadisku
tlieskali stovky divákov zo Svidníka, širokého okolia ale i z Japonska, Ukrajiny, Poľska,
Česka, Chorvátska i spoza oceánu.
Svidnícky humorista Ján Halčík v detskom časopise Superohník s komiksom
Mimo a Mauf
Od júna 2006 sa v celoslovenskom mládeţníckom mesačníku SUPEROHNÍK
objavujú komixové príbehy od svidníckeho karikaturistu Jána Halčíka. Kreslené príbehy
šikovného chlapca Mima a dobrého, ale nešikovného kocúra Maufa rozveseľujú mladých
čitateľov tohto periodika. V konkurencii mnohých renomovaných kresliarov je to pre
karikaturistu Jána Halčíka veľký osobný úspech. Autor prvé štyri komixové príbehy nakreslil
a poslal pred deviatimi rokmi s nádejou, ţe si to redaktor všimne. Úspech sa predsa len, hoci
o čosi neskôr, dostavil.
Július Paňko vydal novú knihu v ukrajinčine LEVOŠKA
Július Paňko pôsobí ako riaditeľ IV. Základnej školy na ulici Karpatskej vo Svidníku
a mnohí ho poznajú ako člena Spolku ukrajinských spisovateľov Slovenska. Je pedagógom,
moţno aj preto vie perfektne opísať vnútorný svet svojich hrdinov. Ţivot ľudí v tomto kraji
pod Duklou bol veľmi zloţitý, takou zloţitou je aj ich morálka, keď v pote tváre sú nútení ţiť
a zdolávať ťaţkosti, ktoré sa priehrštiami sypú na ich hlavy. Autor nastavuje zrkadlo
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správaniu sa jeho postáv, preto súčasne hľadá a nachádza v nich ľudské dobro, ktorého bolo
a je tak málo v našom ţivote. Túto knihu vydala Svidnícka tlačiareň. Na trh Július Paňko
dodal aj svoju predchádzajúcu knihu v slovenskom preklade (NE)OBMEDZENÉ
MOŢNOSTI.
Rozhlasová Nočná pyramída Rádia Slovensko vo Svidníku
Nočnú kontaktnú reláciu Nočná pyramída vysielal Slovenský rozhlas – Rádio
Slovensko v piatok 5. októbra zo Svidníka. Nočná pyramída bola venovaná 63. výročiu
Karpatsko-duklianskej operácie, vysielala sa naţivo z improvizovaného štúdia v zasadačke
MsÚ vo Svidníku. Moderátor Miroslav Minár si k mikrofónu pozval primátora mesta Michala
Bartka, vedúceho múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku Jozefa
Rodáka, Vasiľa Miháľa a novinára - publicistu Jozefa Mazára. Hodinu a pol trvala kontaktná
relácia a telefonickými a emailovými otázkami poslucháčov.
Krst knihy Naša Dukla pod Urpínom
Vo Svidníku sa v sobotu 6. Októbra nezišli len politici, ale aj vrcholoví športovci našej
krajiny. Priamo pri Pamätníku československých vojakov na Dukle pokrstili novú kniţnú
publikáciu ,,Naša Dukla pod Urpínom”. Autorom tejto publikácie je dlhoročný novinár –
publicista Jozef Mazár, ktorý knihu napísal a vydal pri príleţitosti 40. Výročia VTJ Dukla
Banská Bystrica. Publikácia mapuje celú doterajšiu históriu Dukly Banská Bystrica, no
mimoriadne pozorne si autor všíma hlavne prepojenie Dukly historickej a Dukly športovej.
Pri tejto príleţitosti sa v sobotu v podvečer v priestoroch SPŠ odevnej vo Svidníku zišli
desiatky športovcov priateľov banskobystrickej, ale aj tej našej historickej Dukly. V programe
nazvanom Sondy do duší olympijských víťazov a ich trénerov sa predstavili: Jozef Pribilinec,
Michal Martikán, Elena Kaliská, tréner Juraj Benčík. V peknom programe športovcov a ich
priateľov zabavil mím Juraj Benčík ml., ľudová hudba FS ŠARIŠAN a speváčky
z prešovského PUĽSu.
RUS POP MUSIC
II. ročník súťaţe rusínskej populárnej piesne sa konal vo Svidníku v Dome kultúry
v piatok 14. novembra. Porota v zloţení Milan Maťaš, Kristína Pelaková, Ľubo Zásada a Ivan
Čiţmár hodnotila: - najlepší text: víťaz Kristián Huňara zo Stakčínskej Roztoky,
- najlepšia melódia: opäť zvíťazil Kristián Huňara,
- najlepšia hudobná úprava piesne: víťaz Pavel Oleár zo Svidníka,
- najlepší spev: víťazka Zlata Cerulová zo Svidníka,
- najlepší inštrumentalista: víťaz Pavel Oleár zo Svidníka.
Hosťami podujatia boli: poslanec NR SR Jaroslav Ivančo, poslanec PSK Michal
Gondek, predseda RO na Slovensku Miron Krajkovič. II. ročník súťaţe rusínskej populárnej
piesne hodnotili usporiadatelia veľmi pozitívne.
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Zbor pre občianske záležitosti
V obradnej sieni mesta Svidník sa konajú zaujímavé podujatia počas celého roka.
Úradné sobáše, uvítania detí do ţivota, prijatia jubilantov 70, 75, 80, 85, 90 a viacročných pri
okrúhlych jubileách, prijatie úspešných učiteľov, ţiakov, študentov, maturantov, športovcov,
ţien, dôchodkýň, ale aj mnoţstvo významných návštev. Záznamy akcií sú poznamenané
v Pamätnej knihe mesta Svidník.
Kaţdoročne pri príleţitosti oslobodenia mesta ocení primátor mesta Cenou primátora
občanov Svidníka za ich zásluţnú činnosť v prospech mesta.
Primátor mesta Michal Bartko kaţdoročne pri príleţitosti MDD ocení najlepších
ţiakov škôl a najlepších maturantov na základe návrhov ich riaditeľstiev.
Prišli letné prázdniny
V troch školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník bolo v piatok
odovzdaných 1422 vysvedčení: ZŠ Komenského- 593, ZŠ 8. mája – 578, ZŠ Karpatská – 251,
V ZUŠ bolo odovzdaných 593 vysvedčení. Brány škôl opustilo 203 deviatakov. Všetci budú
pokračovať v ďalšom štúdiu na gymnáziách, odborných a učňovských školách.
Prváčikov stále menej
V týţdni od 15. do 19. januára prebiehal vo Svidníku zápis detí do prvých ročníkov
základných škôl pre školský rok 2007/2008. Spolu to bolo 118 prváčikov. Počet prvákov sa
neustále zniţuje. Keď v školskom roku 2005/2006 bolo zapísaných do základných škôl
v pôsobnosti mesta 137 prváčikov, teraz je to o 19 prváčikov menej. Deti musia mať v čase
nástupu do školy šesť rokov, do dôleţitá je ich telesná a duševná vyspelosť. Vyspelosť pri
zápise posudzujú nielen pedagógovia, ale aj psychológ.
Uvítanie detí do života
Raz štvrťročne sú pozývané mamičky a ich novonarodené deti do obradnej siene vo
Svidníku na slávnostné uvítanie do ţivota ich ratolesti. Prítomných pozdraví primátor mesta.
Kytičkou kvetov, zápisom do Pamätnej knihy mesta a drobnosťou pre dieťa je odmenená
kaţdá prítomná mamička.

Jubileum
Známy svidnícky turista
4. júla 1947 sa narodil známy svidnícky turista Ján Brudňák, ktorému Cenu primátora
odovzdal primátor mesta Michal Bartko. Stalo sa tak pri príleţitosti jeho okrúhleho ţivotného
jubilea 60 narodenín.
Ján Brudňák je značkárom od roku 1977, inštruktorom značenia je od roku 1984
a zároveň inštruktorom pešej a lyţiarskej turistiky. Majstrom turistiky je od roku 1987, v tom
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istom roku sa stal najlepším turistom SR, je drţiteľom zlatého odznaku v pešej,
vysokohorskej a lyţiarskej turistike, ale aj zlatého odznaku Turista SR. Jubilujúci turista sa
narodil vo Svidníku a k turistike privoňal uţ od svojich detských rokov. Pochodil všetky
slovenské i české pohoria, ale aj Alpy, Pyreneje a ďalšie európske pohoria.
50. výročie organizovaného záhradkárstva
Záhradkári si pripomenuli 50. výročie organizovaného záhradkárstva na Slovensku.
Stalo sa tak v piatok 26. októbra v hoteli Dukla Senior. Stretnutia sa zúčastnili nielen súčasní,
ale aj členovia, ktorí stáli pri vzniku a rozvoji okresnej organizácie SZZ vo Svidníku. Okresná
organizácie SZZ vznikla v roku 1969. Organizované záhradkárčenie sa datuje na rok 1955.
Prvá základná organizácie vo Svidníku vznikla roku 1962 pod názvom OZKN s počtom 47
členov. Jej zakladateľom bol Michal Šandala. Ďalšie organizácie vznikli v roku 1970.
V tomto období má okresná organizácie 14 základných organizácií s počtom členov 718
a obhospodaruje 29 hektárov pôdy.

Zdravotníctvo
60 rokov svidníckej nemocnice
Vo februári 1947 bola otvorená drevená chirurgická nemocnica vo Svidníku, ktorá
vznikla vďaka arm. gen. Ludvikovi Svobodovi.
V povojnovom období bola veľmi potrebná. Na zamínovanom území okresu
dochádzalo veľmi často k úrazom výbuchmi mín. MUDr. Pribula, ktorý bol jediným lekárom
Vo Svidníku sa obrátil s prosbou na arm. gen. L. Svobodu o zriadenie nemocnice, nakoľko tí
ošetrení, ktorých musel poslať do nemocnice vzdialenej 45 km, sa do nej nedostali a umierali
uţ pri prevozoch. (Prevozy sa robili na vozoch, sanitky neboli)
V tom čase bola v našom kraji vysoká chorobnosť na tuberkulózu. Vďaka americkej
organizácii UNRA bol v areáli nemocnice postavený pavilón na jej liečbu. Pavilón bol
dokončený v roku 1951. Preto, ţe odborníkov na túto chorobu nebolo (jeden bol v Prešove
a jeden v Humennom) bol pavilón vyuţitý na zriadenie štyroch oddelení nemocnice –
interného, chirurgického, pôrodnice a detského (jedna izba na internom oddelení). Bolo to
núdzové riešenie. Poliklinika v tom čase nebola a preto bol postavený pavilón s detským
oddelením.
V roku 1968 bol zriadený svidnícky okres, (predtým zrušený) a pre zabezpečenie
zdravotnej starostlivosti a občanov bolo potrebné zriadenie nemocnice, pretoţe vtedajšie
provizórium nevyhovovalo poţiadavkám. Nemocnica bola dostavaná v roku 1973.
Od tej doby došlo k rôznym zmenám v politickom ţivote a tak došlo i k zmenám,
ktoré sa dotkli nemocnice. Počet postelí v našej nemocnici bol zníţený o viac ako 200.
Pavilón postavený z prostriedkov UNRA stojí prázdny. Nedostavaný neurologický pavilón
podlieha skaze prírodných síl.
Ďalšie zniţovanie počtu postelí, ako navrhuje ministerstvo zdravotníctva sa v našej
nemocnici po doterajšom zníţení o cca 30%, zdá byť neaktuálne. Je však otázkou ako sa
postaví k návrhu ministerstva nový majiteľ nemocnice spoločnosť J&T.
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Slovenský červený kríž
Vedomosti o červenom kríţi, červenom polmesiaci, znalosti zdravotníckej tematiky,
poznávanie liečivých rastlín, praktické zručnosti pri poskytovaní predlekárskej prvej pomoci,
pri rôznych druhoch poranení... To všetko musí človek vedieť, aby v prípade potreby vedel
pomôcť človeku skôr neţ príde odborná pomoc, aby pohotovo a správne reagoval v kritickej
a neraz naozaj zloţitej chvíli. S takýmito vedomosťami sa museli popasovať dievčatá Hliadky
mladých zdravotníkov II. stupňa ZŠ 8. mája vo Svidníku, aby dosiahli vynikajúci úspech na
celoslovenskej súťaţi HMZ II. stupňa 15. júna v Martine. Spomedzi 16 druţstiev zvíťazili.
Úspech mladých zdravotníčok ocenil aj primátor mesta Michal Bartko na prijatí v obradnej
sieni. Práca s hliadkami mladých zdravotníkov má na tejto škole dlhodobú tradíciu
s výbornými výsledkami, čo je zásluhou učiteľky Mgr. Anny Dankovej. Od roku 2000 na
šiestich majstrovstvách Slovenska hliadka školy obsadila raz tretie a päťkrát bola víťazom.
Moţno práve vďaka tomu pokračujú jej členky neskôr v štúdiu na lekárskych fakultách.
Primátor ocenil víťazky ďakovným listom za vynikajúcu reprezentáciu školy a mesta.
Ocenenia prevzali: Mária Kimáková, Júlia Mackaničová, Simona Burcáková, Natália
Marusinová, Veronika Kostiková a Mgr. Anna Danková. Ďakovným listom bol ocenený aj
riaditeľ školy Miroslav Bačišin. Prijatie bolo ukončené zápisom do Pamätnej knihy mesta
Svidník.
Valentínska kvapka krvi
Celoslovenská akcia zameraná na darovanie krvi pod názvom Valentínska kvapka krvi
prebiehala aj v našom regióne. Celkovo sa do tejto akcie zapojilo 229 darcov. Z územného
spolku SČK vo Svidníku 185 darcov, pričom 118 prvodarcov. Bol to zo strany ÚzS SČK vo
Svidníku nádherný čin, za ktorý sa treba všetkým, čo priloţili ruku k dielu poďakovať.
Humanitárna jednotka v novom zložení
Prvá pomoc je verejnosťou na celom svete vysoko cenená i uznávaná sluţba a preto je
základnou prioritou v Slovenskom Červenom Kríţi. SČK však poskytuje ďalšie zdravotnícke,
záchranné, sociálne a humanitárne sluţby a spolupracuje pri kaţdej verejnej zdravotnej
a sociálnej starostlivosti, pri riešení problémov, bezdomovcov, utečencov a iných osôb, ktoré
túto pomoc nevyhnutne potrebujú. K tomu patria aj humanitárne a záchranárske činnosti. Na
to sú vytvorené humanitárne témy, ktoré musia byť vţdy v pohotovosti plniť úlohy v prípade
pokynu a poţiadavky. Tvoria ich profesionálni zamestnanci a dobrovoľníci SČK, ktorí sú
vţdy pripravení zvládnuť fyzickú, psychickú, technickú a materiálnu prípravu na záchranu
ľudských ţivotov a poskytnúť pomoc pri ohrození zdravia a ţivota. Pri Územnom spolku
SČK vo Svidníku je zriadená humanitárna jednotka, ktorá bude pracovať v tomto zloţení:
Jaroslav Cuprišin – veliteľ,
Slavomír Sakalík – zástupca,
Martin Feciskanin, Ján Podaný, Valentína Gulová, Peter Zamborský.
Náhradníci: Katarína Laţová, Valéria Kočanová, Juraj Miškovský.
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Cirkev
Veľkonočné sviatky
Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si
kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Jeţiša Krista. Kvetná nedeľa, Zelený
štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok – uţ len
názvy týchto sviatočných dní napovedajú, ţe Veľká noc má v sebe čosi magické.
Tento rok západná i východná cirkev oslavovali Veľkú noc v rovnakom termíne,
v nedeľu 8. apríla, čo je vzhľadom na pouţívanie odlišných kalendárov zriedkavé. Spoločné
Vzkriesenie Krista, ktoré ostatné cirkvi slávia v sobotu večer, pravoslávni posunuli na nedeľu
včasráno. Ale spoločné bolo to, ţe po liturgiách sa posväcovali veľkonočné jedlá.
Hojnosť jedál na veľkonočných stoloch, klobásy, šunky, údené mäsá, veľkonočné
vajíčka, dobrá nálada a celá rodina pri stole, to je najkrajšie čo si ţelajú tí najstarší z rodín,
aby boli všetci pokope. Nechýbajú ani veľkonočné zvyky – oblievanie, šibanie, ale čo chlapi
neurobili pre to neţnejšie pohlavie, pre ich zdravie a odmena vo forme čokoládových vajíčok,
kraslíc, peňazí i rôznych nápojov, čo záleţí od veku, tieţ poteší. Škoda len, ţe také sviatky nie
sú častejšie.
Svidnícka rímskokatolícka farnosť má nového kaplána
Doterajšieho kaplána Martina Ferčáka nahradil od 1. septembra Marek Ondrej zo
Sabinova. Zaujímavosťou je, ţe Marek Ondrej naposledy pôsobil v Kokošovciach pri
Prešove, kde zase od 1. septembra začne pôsobiť doterajší svidnícky kaplán Martin Ferčák.
Správcom Rímskokatolíckej farnosti vo Svidníku je Anton Pavlíček.
Krížová cesta ulicami Svidníka
Gréckokatolícka farnosť vo Svidníku zorganizovala Sväté misie, ktoré sa uskutočnili
v dňoch 29. septembra aţ do 7. novembra a tešili sa veľkej pozornosti a účasti zo strany
verejnosti. V rámci Svätých misií sa v pondelok 1. októbra konala Kríţová cesta ulicami
mesta.
Sväté ostatky vo Svidníku
S poţehnaním najvyššieho predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Jeho
Vysokopreosvietenosti Jána, arcibiskupa prešovského a Slovenska a Jeho Preosvietenosti
Georgia, biskupa michalovského sa konalo Putovanie svätých ostatkov ctihodného Jána
Ruského Vyznávača a veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho po jednotlivých miestach
Slovenska. V rámci tohto programu mali moţnosť ostatky vidieť aj veriaci u nás vo štvrtok 8.
novembra v Chráme Svätej Trojice. Sväté ostatky do Svidníka priniesol archimandrita
Timotej, predstavený muţského kláštora ctihodného Jána Ruského, ktorý sa nachádza na
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severe Grécka. Dodnes sa pri týchto ostatkoch dejú rôzne zázraky, ktoré nevie objasniť ani
terajšia veda. Na slávnosti vo Svidníku sa zúčastnili stovky veriacich zo Svidníka i širokého
okolia a nechýbali duchovní z viacerých farností Svidníckeho okrasu.

Návštevy
Prezident Ukrajiny
Najvyšší predstaviteľ nášho východného suseda prezident Ukrajiny Viktor Juščenko
pricestoval vo štvrtok 11. októbra na oficiálnu návštevu Slovenska a v piatok zavítal do
Svidníka. Spolu s manţelkou Katarínou si tu pozrel expozíciu ľudovej architektúry pod holým
nebom, ktorú spravuje Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo
Svidníku. Na pôde skanzenu ho privítal primátor Svidníka Michal Bartko a predseda
Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. Juščenko poloţil veniec k Pamätníku
červenoarmejcov, ktorí padli v bojoch počas Karpatsko-duklianskej operácie na jeseň 1944.
Predseda Ústrednej rady Zväzu Rusínov – Ukrajincov Slovenska Ivan Laba na stretnutí
v SNM – MUK odovzdal prezidentovi list o súčasnom stave ţivota ukrajinského obyvateľstva
v SR. Medzi účastníkmi stretnutia boli aj dlhoroční zberatelia ľudových tradícií rusínkoukrajinského obyvateľstva, primátori partnerských miest – Chrudimi a Rachova.
Primátor Svidníka Michal Bartko počas Slávnosti kultúry Rusínov – Ukrajincov
Slovenska vo Svidníku privítal aj dvoch svojich partnerov. Primátor českého mesta Chrudim
Jan Čechlovský absolvoval prijatie u svidníckeho kolegu po prvýkrát a zároveň podpísali aj
zmluvu o vzájomnej spolupráci oboch miest. Slávnostného aktu podpísanie zmluvy
o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Svidník a mestom Chrudim sa zúčastnili tieţ
zástupca primátora mesta Chrudim Roman Málik, predseda komisie Rady mesta Chrudim pre
zahraničné vzťahy Ján Kouba, prednosta MsÚ Vladimír Popík, zástupca primátora Anton
Bereţňák a hlavný kontrolór mesta Stanislav Fek. Primátor ukrajinského mesta Rachov
Jaroslav Dumyn neprišiel do Svidníka po prvýkrát. S primátorom nášho mesta a ďalšími
predstaviteľmi mesta sa uţ stretol niekoľkokrát. Spolupráca s mestami Chrudim a Rachov trvá
uţ niekoľko rokov a pokračovať bude aj v budúcnosti.

Šport
Turistika
Začiatky cieľavedomého organizovania turistiky siahajú do druhej polovice
devätnásteho storočia, keď v Rakúsko-Uhorsku vznikajú turistické spolky. V roku 1927 vo
Vyšnom Svidníku vznikol Klub československých turistov, ktorý patril do prešovskej sekcie
KČST so sídlom v Prešove. V ročenke KČST, vydanej pri príleţitosti 50. výročia
organizovanej turistiky na území Československa v roku 1937 sa dozvedáme, ţe klub vo
Vyšnom Svidníku evidoval 71 dospelých členov a 5 dorastencov. O tom, ţe spomínaný klub
bol aktívny, svedčí aj to, ţe uţ vtedy tu boli značkované chodníky. Citeľný rozmach turistika
vo Svidníku a okolí nastáva koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia.
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V telovýchovných jednotách stúpa počet odborov, vďaka nadšencom sa rozširuje sieť
značených trás. V nasledujúcom desaťročí eviduje Okresný zväz turistiky vo Svidníku 37
odborov turistiky. V roku 1980 vznikla z podnetu priaznivcov turistiky jednoodborová
telovýchovná jednota Turista Svidník. Po prevratných spoločenských zmenách v roku 1989 sa
republikový zväz turistiky prihlásil k názvu Klub slovenských turistov na Slovensku
a v nadväznosti na túto zmenu bola TJ Turista Svidník premenovaná na KST Beskyd Svidník.
Klub mal evidovaných 80 členov, na postoch predsedov sa vystriedali: MVDr. D.
Podhájecký, MUDr. N. Vergun, A. Slivka a M. Hajduk. Od roku 2006 vznikol vo Svidníku
druhý KST Doliny a hory, ktorý má 30 členov a jeho predsedom sa stal A. Slivka.
Ústredná rada Klubu slovenských turistov v Bratislave zverila organizovanie
jubilejného 50. Celoslovenského letného zrazu turistov KST Beskyd Svidník. Na tohtoročnom
Celoslovenskom letnom zraze turistov v Makove prevzali primátor Svidníka Michal Bartko
a predseda KST Beskyd Michal Hajduk štafetu určenú organizátorom jedného u ústredných
podujatí KST Slovenskej republiky.
Z činnosti Školského športového strediska – futbal pri ZŠ Komenského
V súťaţnom roku 2006/2007 v školskom športovom stredisku futbal pracovalo celkom
6 oddelení. 5 oddelení je zapojených do pravidelných súťaţí okresného a regionálneho
charakteru, oddelenie predprípravky do súťaţe zapojené nebolo, zúčastnilo sa len rôznych
futbalových turnajov. V týchto oddeleniach pracovalo vyše 160 ţiakov a prípravu
zabezpečovalo 6 kvalifikovaných trénerov I. aţ III. triedy.
- Predprípravka 3. ročník – ročník 1998 a mladší: tréner Juraj Buček, tréner III. triedy.
- Mladšia prípravka – ročník 1997: tréner Pavol Piršč, tréner II. triedy.
- Staršia prípravka – ročník 1996: tréner Mgr. Alexander Hrico, tréner I. triedy.
- Mladší ţiaci – ročník 1995 a 1994: tréner Mgr. Marián Vitko, tréner III. triedy.
- Starší ţiaci – ročník 1993 a 1992: tréner Mgr. Alexander Hrico, tréner I. triedy
- Starší ţiaci ,,B,, - ročník 1993 a 1992: tréner Mgr. Jozef Bilas.
Tri druţstvá sa zúčastnili na medzinárodnom turnaji FRAGARIA CUP 2007 na
začiatku júla. Jednotlivé muţstvá tvoria ţiaci športových tried, druţstvá v súťaţiach zastrešuje
FK Drustav Svidník za podpory mesta a samotného vedenia školy. Súťaţe zabezpečuje
futbalový klub v spolupráci s mestom, samotný tréningový proces, materiálno-technické
zabezpečenie a trénerov, škola a samotní ţiaci. V tomto školskom roku pracovali bez dotácií
SFZ.
Dievčatá zo ZŠ Komenského víťazkami Ondavského pohára v Stropkove
Po kondičnom sústredení (september 2007) vo Vysokých Tatrách sa volejbalistky
deviateho ročníka ZŠ Komenského zúčastnili volejbalového turnaja o Ondavský pohár
v Stropkove. Dievčatá sa predstavili vo výbornej kondícii a po jednotlivých víťazstvách tento
turnaj vyhrali. Druţstvo Svidníka na tomto turnaji zvíťazilo po prvýkrát. Za najlepšiu hráčku
bola vyhlásená nahrávačka Jana Michaličová. Trénermi dievčat sú Mgr. R. Franko a Mgr. G
Kizová.
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Majstrov Slovenska prijal primátor mesta
Popularita volejbalu v našom meste stúpa a má uţ svoju tradíciu, za čo hovoria
prenikavé úspechy v poslednom období. Hráči VK Slávia Svidník postúpili do extraligy,
mladí volejbalisti ŠK ZŠ Karpatská sa stali majstrami Slovenska ţiakov základných škôl
v školskom roku 2006/2007. A práve majstrov Slovenska slávnostne prijal primátor mesta
Michal Bartko v obradnej sieni Mestského úradu a všetkým odovzdal ďakovné listy za
vynikajúcu reprezentáciu školy a mesta. Športový klub ŠK ZŠ Karpatská vznikol v roku 2005
a je zapojený do oblastných volejbalových súťaţí, kde veľmi dobre reprezentuje školu, mesto,
ale aj celý prešovský región. Úspechom klubu sú aj odchovanci, ktorí hrajú v extralige a boli
alebo sú juniorskými reprezentantmi Slovenska. Za posledné obdobie sa ţiaci ZŠ Karpatská
stali dvakrát majstrami Slovenska a dvakrát vicemajstrami Slovenska základných škôl. ŠK ZŠ
Karpatská obsadil v sezóne 2006/2007 4. miesto na majstrovstvách Slovenska starších ţiakov
a neskôr obsadili 3. miesto vo finále Slovenského pohára. Ďakovný list obdŕţali od primátora
mesta títo volejbalisti, ZŠ Karpatská Svidník: T. Červeňák, M. Kurilec, D. Riško, M. Chavko,
E. Hospodár, J. Vaňko, A. Brenišin, A. Slivovič, J. Mašša, P. Ľach, O. Dzúr, D. Košik a ich
tréneri: Mgr. M. Vitko a Mgr. J. Cahajla. Ďakovný list bol udelený aj riaditeľovi školy
Júliusovi Paňkovi. Slávnostné prijatie bolo spečatené slávnostným zápisom do Pamätnej
knihy mesta Svidník.
Dukelský beh mieru
Mesto Svidník zorganizovalo začiatkom septembra v nedeľu v poradí 48. ročník
DMB, ktorý je štvrtý najstarší na Slovensku. Na štartovaciu čiaru pri Pamätníku na Dukle sa
postavilo 59 beţcov z domova i zo zahraničia. Ako prvého beţca Svidníčania v uliciach mesta
privítali Jaroslava Jakubašeka z Bardejova, ktorý dobehol s časom 1:06:58 a stal sa tak po
tretíkrát víťazom Dukelského behu mieru a zároveň trvalým drţiteľom putovného pohára.
Ako druhý dobehol Poliak Pavol Zima a tretí Marián Makara z Bardejova. Najlepšie z našich
beţcov z regiónu si počínala Ingríd Petnuchová zo Stročína, dobehla s časom 1:14:02 a stala
sa aj Majsterkou okresu Svidník.
Výsledky kategória A: 1. J Jakubášek, Bardejov
2. P. Zima, Krosno
3. M. Makara, Bardejov
kategória B: 1. V. Pribula, Prešov
2. F. Smriga, Košice
3. G. Sabo, Michalovce
kategória C: 1. P. Obraz, Košice
2. I. Denský, Bardejov
3. V. Hirjak, Michalovce
kategória D: 1. J. Lepiš, V. Lomnica
2. F. Stanek, V. Šebastová
3. J. Vatraľ, Ladomirová
kategória Ţ: 1. I. Petnuchová, Stročín
2. S. Pavúková,
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3. E. Billá, Košice
majstrovstvá okresu: 1. Ingríd Petnuchová
2. Igor Vančišin, Stročín
3. Pavel Mňahončák, Ladomirová
Ceny víťazom odovzdal primátor mesta Michal Bartko spolu s prednostom Mestského
úradu Vladimírom Popíkom.
Futbal
V jarnej časti futbalovej ligy muţstvo dospelých FK DRUSTAV Svidník vyhralo IV.
ligu VÝCHOD a postúpilo do III. ligy VÝCHOD so ziskom 72 bodov. Muţstvo trénoval
Pavol Piršč.
Dorastenci pôsobili v III. lige. Starší dorast pod vedením M. Paňka obsadil 6. miesto.
Mladší dorast pod vedením P. Oleára skončil na 10. mieste.
Ţiaci hrali II. ligu. Starší ţiaci za trénerského dohľadu A. Hrica skončili v tabuľke na
4. mieste a mladší ţiaci pod taktovkou M. Vitka skončili na 3. mieste.
V súťaţi boli aj PRÍPRAVKY, ktoré hrali turnajovým spôsobom s muţstvami Košíc,
Prešova, Bardejova, Stropkova, Ľubotíc. Staršiu PRÍPRAVKU viedol P. Piršč a mladšiu J.
Buček. Od polovice roka sa vedenie vymenilo, staršiu PRÍPRAVKU viedol Ľ. Horochonič
a mladšiu J. Bilas, P. Piršč viedol PREDPRÍPRAVKU.

Zaujímavé
V minulom roku sa narodilo najviac Vanesiek a Samuelov
Pri pohľade do matričných kníh nášho okresu za posledných desať rokov musíme
konštatovať, ţe populácia starne. Keď v roku 1997 bolo zapísaných 621 narodených detí,
o päť rokov neskôr, v roku 2001 to bolo 524 detí a po ďalších piatich rokoch, v roku 2006 to
bolo uţ len 439 detí. A čo hovoria ďalšie zaujímavosti z desaťročnej štatistiky kníh narodení?
Od roku 1997 sa do roku 2005 vţdy narodilo viac chlapcov ako dievčat. V roku 2006 po
deviatich rokoch bolo viac dievčat. U dievčat za desať rokov sa medzi prvými piatimi menami
objavovalo meno Kristína, u chlapcov Dávid. V roku 2006 najviac rodičov dalo meno svojmu
dievčatku Vanesa, medzi chlapčenskými menami dominoval Samuel.
Deň remesiel a ľudových tradícií
Deň remesiel a ľudových tradícií zorganizovalo SNM-MUK v spolupráci so
Spoločnosťou priateľov múzea a pod záštitou primátora mesta Svidník Michala Bartka. Ani
v tomto roku nechýbala prehliadka plodov zeme, prezentácia remesiel a kultúrny program,
v ktorom sa predstavila Ľudová hudba GS Šarišan z Prešova a Zlatý Slávik Slovenska 2007
Majka Vasilenková. Akciu moderovali Zuzana Kostelníková a Ivan Rudý. Spomedzi štyroch
druţstiev Majstrovstvá vo varení pirohov vyhralo druţstvo z ukrajinského Rachova. Porote
predsedal podpredseda ÚR ZRUSR Peter Sokol, členmi boli aj veľvyslankyňa Ukrajiny na
Slovensku Inna Ohnivec, generálny konzul Ukrajiny na Slovensku Jevhen Perevyjnis a ďalší.
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Ani v tomto roku nechýbala súťaţ v jedení pirohov v kategórii juniorov zvíťazila Timka
Gombitová z Bardejova, v kategórii dospelých Martin Trudič zo Svidníka.
Hana Zelenková prezidentkou Medzinárodnej spoločnosti pre estetickú
dermatológiu
Primárka DOST vo Svidníku Hana Zelenková sa tento rok stala prezidentkou
celosvetovej Medzinárodnej spoločnosti pre estetickú dermatológiu, ako prvá Slovenka
v celej histórii tejto organizácie. Vďaka tomu sa bude v rokoch 2009/2010 konať na
Slovensku medzinárodný kongres estetickej dermatológie. Pre Slovensko to znamená najmä
zviditeľnenie, účasť mnohých lekárov zo zahraničia nové informácie zo svetovej medicíny,
mnoţstvo nových kontaktov. Primárka Hana Zelenková posunula dopredu celý odbor
slovenskej dermatológie. Je to výsledok ťaţkej práce, prednášania a zúčastňovanie sa na
akciách.
ZO SZ Chovateľov
Chovateľstvo je veľmi pekný koníček, hoci náročný na čas i financie, ale chovatelia
majú úţasný pocit, keď sa dostavia výsledky.
Organizácia vznikla 1. januára 2002 s počtom členov 16, z toho bolo 12 dospelých a 4
mladí chovatelia.
Najlepším chovateľom za rok 2006 sa stal Ján Labun. Jeho králiky získali titul
šampión výstavy v Topoľčiankach i na Zemplíne. So svojimi králikmi sa zúčastnil aj
celosvetovej výstavy v Nitre a na európskej výstave v nemeckom Lipsku. Získal 1., 2. i dve 3.
miesta šampión klubu, 3. miesto pohár predsedu klubu a pohár Memoriálu Gabriela Saksaya
ako najlepší chovateľ belgických obrov-albín za rok 2006. Je to veľký úspech našich
chovateľov.
Tunning zraz
Prvý ročník Shark Tunning zrazu sa konal vo Svidníku na letisku 24. a 25. augusta.
Organizátormi podujatia boli Shark Tunning Svidník a Mesto Svidník. Podujatiu
predchádzala jazda vozidiel mestom a voľná zábava v areáli letiska. pre návštevníkov bol
pripravený teplovzdušný balón, ktorý vyletel aţ do výšky 30 metrov s moţnosťou nočného
lietania nad Svidníkom. Svoje umenie ukázali poţiarnici i motorkári. Aj pre deti boli
pripravené rôzne akcie a súťaţe. Hlavná súťaţ bola v sobotu po registrácii súťaţiacich. Touto
akciou ţili mladí i tí skôr narodení v meste.
Cvičenie zložiek krízového riadenia
V piatok 7. septembra vo Svidníku prebiehalo ukáţkové cvičenie zloţiek krízového
riadenia mesta obvodu Svidník a zloţiek integrovaného záchranného systému. Cvičenie
zorganizoval Obvodný úrad vo Svidníku a spočívalo v riešení mimoriadnej situácie, ktorá
vznikla po simulovanom prepade banky, havárii pred policajtmi unikajúcich páchateľov
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a zajatím rukojemníkov z radov študentov v budove Domu kultúry. Na riešení vzniknutej
mimoriadnej udalosti v rámci ukáţkového cvičenia sa podieľali policajti, hasiči, záchranári,
výjazdová jednotka odboru krízového riadenia Obvodného úradu vo Svidníku ale aj
Slovenský Červený kríţ. Celé podujatie sa konalo pri príleţitosti Svetového dňa prvej
pomoci, ktorý pripadol na sobotu 8. septembra.

