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  Primátorka, mestskí policajti i zástupcovia spoločnosti Službyt. 
Takto spoločne sa stretli v uplynulý štvrtok na Festivalovej ulici 
vo Svidníku pri troch mestských nájomných bytových domoch 
nižšieho štandardu. 

Na Festivalovej riešili poškodenia bytov, chýbajúce schránky i satelity

  Spoločne s nájomníkmi týchto bytov podľa slov riaditeľa Službytu Gabriela 
Kaliňáka riešili hneď niekoľko problémov, týkajúcich sa bývania v tejto lokalite. 
„Ide napríklad o osadenie oporného múra, ktorý by mal zabrániť, že 
pri každom väčšom daždi sa valí voda priamo pod bytový dom, zatopí 
časť komunikácie a prístup do domu,“ skonštatoval Gabriel Kaliňák, podľa 
ktorého sa oporným múrom musí zaoberať samotné mesto. 
  Kompetentní na čele s primátorkou Svidníka Marcelou Ivančovou rozoberali 
s nájomníkmi aj upratovanie a dodržiavanie poriadku v okolí bytových domov 
a venovali sa aj kontrole bytových domov, bytov a tomu, aby poškodené veci 
v bytoch dali do poriadku samotní nájomníci. „Spolu s Mestskou políciou 

sme vykonali kontrolu každého jedného bytu za účelom zistenia stavu 
bytu a prípadné poškodené zariadenie, resp. veci  v byte bude nájomca 
povinný opraviť. Je to podmienka k predĺženiu nájmu k bytu,“ zdôraznil 
riaditeľ Službytu Gabriel Kaliňák a v rozhovore pre naše noviny sa vyjadril 
aj k už viackrát pretriasanej problematike chýbajúcich poštových schránok v 
spomínaných troch bytových domoch na Festivalovej ulici. 
  V jednej z nich schránky už dávnejšie mali, no zničili si ich. „Dohodli sme 
sa na takomto postupe, že komunitný pracovník zistí, ktorí nájomníci 
majú seriózny záujem o novú poštovú schránku s tým, že sa na nej 
bude finančne podieľať. Následne sa bude realizovať pri každom 
bytovom dome osadenie nových schránok. Veríme, že každý nájomník 
prejaví o svoju schránku záujem. Osadenie schránok, na ktoré prispejú 
samotní nájomníci, bude mať význam pre starostlivosť o tieto schránky 
samotnými nájomcami,“ vyslovil presvedčenie Gabriel Kaliňák a rozobral 
aj problém s chaotickým rozmiestnením satelitných parabol pre príjem 
televíznych programov v danej lokalite. „Po napojení bytových domov na 
sieť KDS je tu dohoda s nájomcami, aby tie satelitné taniere, ktoré sú 
už nefunkčné, demontovali spolu s káblami, a taniere, keď v budúcnosti 
uplynie viazanosť u dodávateľa, boli taktiež postupne demontované. 
S dohľadom a kontrolou pomôže miestna poriadková služba,“ ozrejmil 
šéf Službytu. 
  Gabriel Kaliňák v rozhovore pre naše noviny ešte podotkol, že v rámci práce s 
občanmi v tejto lokalite je dôležité, aby si občania osvojili záujem o zveľadenie 
si svojho okolia, a v tomto tiež chcú - a podľa neho aj musia - priložiť ruku 
k dielu. „Je treba tiež uviesť aj fakt, že väčšina občanov mesta v tejto 
lokalite sú slušnými občanmi, ktorí si riadne plnia svoje povinnosti 
nájomcu bytu. Nájomníci sa správajú riadne, a sú si vedomí, že zákon 
a poriadok platí pre každého rovnako. Ak takto budú pokračovať, je 
možné a žiaduce s nimi pracovať,“ dodal na záver riaditeľ spoločnosti 
Službyt Gabriel Kaliňák. 

(ps)

   Poznáme mená vedúcich odborov. Až na jednu zmenu sa však 
na svidníckom Mestskom úrade nič nemení. Dvaja dlhoroční 
vedúci odborov svoje pozície obhájili, jeden sa do výbero-
vého konania ani len neprihlásil a zvíťazil poverený vedúci, 
jeden odbor ostáva bez víťaza výberového konania a na 
jeden doterajší odbor nového vedúceho či vedúcu mesto 
zatiaľ ani nehľadá. 

Poznáme vedúcich odborov svidníckeho Mestského úradu

   Ako sme už skôr na našich strán-
kach informovali, vyhlásenie výbero-
vých konaní na jednotlivých vedúcich 
odborov prinieslo prihlásenie sa pia-
tich uchádzačov, pričom na súčasné 
odbory Financií, Sociálnych služieb 
a Výstavby sa prihlásili iba súčasní 
poverení vedúci odborov, ktorí svoje 
funkcie obhájili a budú vedúcimi 
spomínaných odborov. Potvrdila to 
PR manažérka mesta Svidník, ktorá 
tak tlmočila slová primátorky Marcely 
Ivančovej. Tá totiž akceptuje výsledky 
výberových konaní a za vedúceho 
Odboru fi nancií Mestského úradu vy-
menuje Nikolaja Vlčinova, za vedúcu 
Odboru sociálnych služieb a správ-
nych činností Martu Jackovú a za 
vedúceho Odboru výstavby a správy 
majetku Karola Richvalského. 
  „Odbor regionálneho rozvoja, kto-
rý je novým odborom úradu, mal 
na výberové konanie prihlásených 
dvoch uchádzačov, pričom výbe-
rového konania sa zúčastnil iba 
jeden z nich, ktorý nebol úspešný,“ 

konštatovala Kristína Tchirová 
a podľa dostupných informácií 
tým neúspešným uchádzačom je 
Ján Polovčík. Druhý prihlásený 
uchádzač František Schrenk 
na výberové konanie neprišiel. 
„Táto pozícia vedúceho od-
boru je naďalej voľná, preto 
vyzývame potenciálnych uchá-
dzačov o prihlásenie sa do nového 

výberového konania. Neúspešnosť 
uchádzača na pozíciu vedúceho 

odboru regionálneho rozvoja na-
teraz neumožňuje aplikovať novú 

štruktúru úradu. Jednotlivé proce-
sy sú na sebe závislé a bude možné 

ich naštartovať po skompletizovaní 
všetkých odborov úradu,“ povedala 
Kristína Tchirová a pokračovala: 
„Odbor regionálneho rozvoja bude 
zastrešovať agendu komplexného 
projektového manažmentu, imple-
mentácie projektov, regionálny 
rozvoj a rozvoj cestovného ruchu. V 
súvislosti s výberovým konaním na 
vedúceho pracovníka Odboru škol-
stva, kultúry, športu a mládeže sme 
vyjadrenie poskytovali pred časom 
a rovnako informujeme aj teraz, 
že pripravené sú dve alternatívy 
jeho fungovania. Ako tento odbor 
bude nakoniec vyzerať, sa ukáže v 
priebehu nasledujúcich mesiacov,“ 
doplnila Kristína Tchirová.         (ps)Nikolaj Vlčinov Marta Jacková Karol Richvalský

Predseda odborov na Mestskom úrade Marián Mikita (zľa-
va), viceprimátor Michal Goriščák a prednosta Miroslav 

Novák počas vyhodnotenia výberových konaní
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  Slovenská národná strana vo Svidníku má nové vedenie. 
Rozhodla o tom členská základňa Miestnej organizácie SNS vo 
Svidníku na schôdzi, ktorá sa konala v piatok 15. marca. 

Národniarov vo Svidníku riadi žena - Vlasta Hojdová

  Za novú predsedníčku Miestnej organizácie SNS vo Svidníku 
bola zvolená Vlasta Hojdová a za troch podpredsedov boli 
zvolení Adrián Gužo, Štefan Čarný a Jozef Slimák, tajomníkom 
ostal Ivan Rodák. 
  Podľa slov okresného predsedu SNS vo Svidníku Jaroslava 
Olejára sa voľbou nového vedenia konsolidovala členská 
základňa a celá činnosť svidníckej Miestnej organizácie 
SNS, ktorej členovia zhodnotili uplynulé obdobie, poďakovala 
starostom patriacim pod miestnu organizáciu za ich prácu a 
stanovili si plán práce na tento rok.
  Na schôdzu svidníckej Miestnej organizácie SNS nadväzovala 
Okresná konferencia SNS vo Svidníku, ktorá sa konala v 
nedeľu 17. marca v Giraltovciach. 
  Zúčastnili sa na nej aj poslankyňa Národnej rady SR a 
podpredsedníčka SNS Eva Smolíková, podpredseda SNS 

Cyril Leško a krajský predseda SNS v Prešove Ján Krišanda. Delegáti SNS 
z celého okresu Svidník si vypočuli správu o činnosti okresnej organizácie 
SNS vo Svidníku za minulý rok a takisto aj informácie o aktuálnom politickom 
dianí na vrcholovej úrovni SNS i parlamentu, ktoré im poskytla už spomínaná 

poslankyňa a podpredsedníčka SNS Eva Smolíková. 
  Dôležitým bodom rokovania delegátov na okresnej konferencii 
bolo aj odsúhlasenie kandidáta na poslanca Národnej rady SR za 
okresu Svidník. Okresná konferencia odsúhlasila ako kandidáta 
okresného predsedu Jaroslava Olejára a za náhradníka Jozefa 
Ivana, podnikateľa z Giraltoviec, ktorý je zároveň okresným 
podpredsedom SNS vo Svidníku. 
  Delegáti Okresnej konferencie SNS vo Svidníku zhodnotili, že 
po vlaňajších novembrových voľbách do orgánov samosprávy 
miest a obcí má SNS v okrese Svidník šestnásť starostov obcí, 
ktorí sú členmi SNS, pričom ďalší dvaja sú sympatizantmi SNS. 
Plán práce svidníckej Okresnej organizácie SNS na tento rok 
obsahuje 24 akcií rôzneho, prevažne kultúrno-spoločenského 
charakteru. 

(ps)

  Päť želiezok v ohni. Toľko kandidátov v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu je na kandidátnych 
listinách politických strán a koalícií z okresu Svidník. Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre eurovoľby 
zverejnilo na svojej webovej stránke Ministerstvo vnútra SR. 

Do europarlamentu sa chcú dostať aj piati kandidáti z okresu Svidník

  P r i p o m eňm e ,  ž e 
poslancov Európskeho 
parlamentu za Slovensko 
budeme voliť v sobotu 25. 
mája, pričom o dôveru 
vol ičov sa uchádzajú 
kandidáti 31 politických 
strán, zoskupení a koalícií. 
Na ich kandidátnych 
listinách sme našli piatich 
kandidátov z okresu 
Svidník.
  Za Slovenskú národnú 
s t r a n u  s a  c h c e  d o 
europarlamentu dostať 
býva l ý  dvo jnásobný 

primátor Svidníka Ján Holodňák. Má 55 rokov a na 
kandidátnej listine SNS je na 11. mieste. 
  Súčasný viceprimátor Svidníka a riaditeľ Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Bardejove Michal Goriščák 
kandiduje do europarlamentu za stranu MOST-HÍD, ktorej 
je okresným predsedom vo Svidníku. Má 33 rokov a na 
kandidátnej listine strany MOST-HÍD je na 4. mieste. 

  Do europarlamentu sa chce dostať aj niekdajší víťaz televízne 
reality šou VyVolení Hilár Lakatošovie. Má 46 rokov a pôsobí 
ako novinár. Vo voľbách do europarlamentu kandiduje za 

Európsku demokratickú stranu 
z 12. miesta. 
  Medzi piatimi kandidátmi 
do Európskeho parlamentu 
z okresu Svidník je aj jediná 
žena. Je ňou 34-ročná mzdová 
účtovníčka z Kračúnoviec, 
ktorá kandiduje za Kresťanskú 
úniu a na jej kandidátnej listine 
má číslo 10.
  Nuž a piatym kandidátom 
z  o k r e s u  S v i d n í k  n a 
europoslanca je 52-ročný 
invalidný dôchodca Vladislav 
Kačmár zo Stročína. Pôsobí 
ako predseda Občianskeho 
združenia Spojme srdcia pre 

zdravie a do europarlamentu kandiduje za Demokratickú 
stranu z 12. miesta. 

(ps)

   Nové vedenie mesta Svidník sa 
musí vysporiadať s dlhmi  z minu-
lého obdobia. Tvrdí to primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová, podľa 
ktorej je to časovo aj odborne veľmi 
náročný proces, ak nechcú niečo 
opomenúť alebo zanedbať. Práca 
nového vedenia mesta však podľa 
nej začína prinášať prvé konkrétne 
výsledky. 
   „Pred časom, 21. januára, sme 
verejnosť informovali prostred-
níctvom médií o výsledku kon-
troly prác naviac pri rekon-
štrukcii pešej zóny - Parku gen. 
Svobodu. Jednou z položiek za 

„Kde malo skončiť 70 000 eur?“ - pýta sa svidnícka primátorka
práce naviac (za ktoré zhotoviteľ 
prác, fi rma GAS-MG žiada viac 
ako 126-tisíc eur), bola suma 
vyše 74-tisíc eur za uskladnenie 
vybúraných materiálov - asfal-
tu. Od počiatku celej kontroly 
sme mali vážne podozrenie, že 
celý proces nakladania s týmto 
odpadom bol pochybný a poža-
dovaná suma neúmerne  vyso-
ká,“ vyhlásila primátorka Marcela 
Ivančová, ktorá, aby zabránila, ako 
hovorí - „ukradnutiu“ 70-tisíc eur, 
rozhodla, že sa s týmto odpadom 
mesto vysporiada vo vlastnej réžii. 
Už prvé prieskumy cien na trhu 

potvrdzovali, že za omnoho nižšiu 
konečnú  cenu  Riešenie bolo veľ-
mi jednoduché - stavebný odpad 
spracovať na stavebný materiál a 
následne ho predať. „Je pre mňa 
až zarážajúce, že takýto logický, 
ekologický a hlavne ekonomicky 
výhodný postup nezvolilo minulé 
vedenie mesta Svidník pod ve-
dením bývalého primátora pána 
Holodňáka. Výhovorky, že o tom 
nevedeli, jednoducho pred nikým 
neobstoja,“ zdôraznila primátorka, 
podľa ktorej celková suma za vy-
riešenie „problému“ so stavebným 
odpadom pri rekonštrukcii Parku 

gen. Svobodu bude po konečnom 
zúčtovaní približne 5 - 7-tisíc eur! 
„Otázky zostávajú, čo spôsobilo 
alebo kto spôsobil, že pôvodne 
požadovaná suma bola viac ako 
74-tisíc eur? Dobrá správa pre 
občanov mesta je, že sme zabrá-
nili tomu, aby bolo takmer 70-ti-
síc eur vyplatených neoprávnene 
a neodôvodnene. Mojou správou 
pre občanov je, že chcem, aby 
sme pracovali „normálne“ a dob-
re hospodárili s peniazmi nášho 
mesta,“ uzavrela primátorka Svid-
níka Marcela Ivančová. 

(ps) 

Ján Holodňák

Michal Goriščák

Vladislav Kačmár

Hilár Lakatošovie

Vlasta Hojdová
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  Mimoriadne pekný vzťah žiaka a učiteľa. Aj po dlhých rokoch 
udržiavajú kontakty, stretávajú sa, hoci žijú v odlišných častiach 
sveta. Príbeh učiteľa - telocvikára Michala Klimika zo Základnej 
škole na Komenského ulici vo Svidníku by mohol byť príkladom 
pre mnohých. Samozrejme, nikoho nechceme nabádať k tomu, 
že by mal svojho učiteľa volať na výlety, no iste uznáte, že ak 
by sa niečo také stalo vám, bolo by to príjemné. 

Žiak plní futbalové sny bývalému učiteľovi  

  Pedagóg Michal Klimik učí od roku 1985, kedy ukončil Pedagogickú fakultu 
v Prešove. Rodák z dedinky Ruská Volová pri Snine ako učiteľ začínal v Uliči. 
Do toho prišla dvanásťmesačná vojenčina na Morave, kde hrával futbal za 
Červenú hviezdu Znojmo. Po návrate do Uliča odišiel do Košíc, kde učil do roku 
1990, no a keď sa oženil a manželku si zobral od Svidníka, presťahoval sa. Vo 
Vaľkovciach v okrese Svidník sa Michal Klimik usadil a začal učiť v Základnej 
škole na Komenského ulici vo Svidníku. Keď o tri roky bolo voľné miesto v 
škole v Okrúhlom, prijal ponuku. Predsa len, Okrúhle je k Vaľkovciam blízko. 
Do Základnej školy na Komenského ulici vo Svidníku sa však Michal Klimik 
ešte raz vrátil, a to v roku 2009 a pôsobí tu dodnes. „Som nielen učiteľom, ale 
i trénerom futbalu a venoval som sa aj volejbalistkám,“ ozrejmil Michal Klimik, 
ktorý mal ku športu vždy blízko. 
  Jeho naj športom bol futbal, s ktorým začínal v rodnej doline, konkrétne v 
Klenovej, hrával aj v Kalnej Roztoke, Košiciach či v Radome, kde pôsobil 

jedenásť sezón, z toho tri ako hrajúci tréner, a rok bol na hosťovaní v 
Hrabovčíku. „Samozrejme, že ma to lákalo aj vyššie, no už som mal svoje 
roky. Futbalovú kariéru som ako hrajúci tréner v piatej lige ukončil, keď som 
mal 50 a pol roka. Bolo to veľmi náročné, pretože od tej žiackej ligy, štyridsať 
rokov v kuse futbal. Bolo to náročné skĺbiť s prácou, cez ruky mi prešlo okolo 
120 futbalistov, môžem byť preto spokojný,“ povedal nám Michal Klimik, ktorý 
v januári oslávil 57. narodeniny. 
  Za dlhé roky pedagogickej praxe učil telesnú výchovu so zameraním na šport 
- futbal a volejbal. Rukami, ako sa hovorí, mu prešlo cez 2 000 žiakov, mnohí 
mu utkveli v pamäti, no asi najvýraznejšie jeden chlapec, dnes dospelý muž, 
manžel a otec rodiny. „Prajem všetkým trénerom, učiteľom, pedagógom, aby 
aj oni dostali takú poctu, že ich pozve bývalý žiak alebo žiačka. Mne sa to stalo 
skutočnosťou, že v roku 2010 vo februári ma pozval bývalý žiak zo Základnej 
školy v Okrúhlom Vladimír Poláček, v súčasnosti pôsobiaci v Anglicku pri 
Liverpoole. Má svoju rodinku, s manželkou Katkou vychovávajú jeden a pol 
ročného syna Sebastiána. Pracuje vo fi rme so zameraním na potravinársky 
priemysel ako hlavný manažér s produkciou a riadi 460 zamestnancov. Mám 
nesmiernu radosť, že ma takto pozval. Prvýkrát v tom roku 2010 pozval 
svojich rodičov a mňa, no a teraz po deviatich rokoch takisto,“ opísal svoj 
vzťah s bývalým žiakom Michal Klimik, ktorý tak od 20. do 24. februára tohto 
roku, teda počas jarných prázdnin, zažil splnený sen, pretože navštívil jeden 
z najkrajších futbalových stánkov - štadión FC Liverpool. 
  Ostaňme však ešte chvíľu pri žiakovi, ktorý sa o to postaral. „Učil som v 
Okrúhlom a od toho druhého, tretieho ročníka som vždy začínal pripravovať 
si chlapcov na futbal i na volejbal. Boli tam takí dvaja chlapci, jedným bol 
Vladimír Poláček a druhým Vladislav Juhás, ktorý v súčasnosti pôsobí ako 
vojak z povolania na leteckej základni v Prešove. S nimi som vyhrával väčšinu 
súťaží, či už to bolo v stolnom tenise, futbal, volejbal a ďalšie. Zhodou náhod 
sa títo dvaja chlapci, dnes dospelí muži, narodili v jeden deň, v jeden mesiac, 

Michal Klimik na pozvanie svojho bývalého žiaka 
zavítal do Anglicka už dvakrát a obidve jeho návštevy 
mali spoločného menovateľa, ktorým je futbal
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v jeden rok. Vo Vladovi Poláčekovi som videl potenciál nielen v športe, ale aj 
v tých rozumových vlastnostiach, pretože sa takto prejavoval. Dobre sa učil 
- jednotky, dvojky - a mal fyzické predpoklady na šport. Keď skončil strednú 
školu vo Svidníku, hral aj dorasteneckú futbalovú ligu za Svidník, no rozhodol 
sa ísť do sveta. Vybral si Anglicko, kde začal pracovať pri páse, no a vyšvihol 
sa takmer až na tú, dá sa povedať, najvyššiu pozíciu. V Anglicku žije a pôsobí 
už štrnásť rokov, no vždy, keď raz alebo dvakrát do roka zašiel domov, do 
Okrúhleho, vždy sa zastavil aj u nás vo Vaľkovciach, teda v susednej obci a 
ten náš vzťah je veľmi, veľmi priateľský aj s jeho rodičmi.“ 
  Ako sme už uviedli, Michal Klimik na pozvanie svojho bývalého žiaka zavítal 
do Anglicka už dvakrát a obidve jeho návštevy mali spoločného menovateľa, 
ktorým je futbal. „Tú prvú moju návštevu v Anglicku sme dohodli v jeseni 
2009. Vyberali sme zápas, aby sme vedeli skĺbiť časové termíny moje a 
jeho. Ja som mal jarné prázdniny, tak tomu sme to všetko prispôsobovali a 
vyberali sme zápas. Vtedy nám to vyšlo tak, že vo štvrtok sme videli zápas 
FC Everton - Benfi ca Lisabon. Bol to zápas Pohára UEFA a domáci vyhrali 
2:1, no a v sobotu sme boli na šlágri FC Everton - Manchester United. Domáci 
vyhrali 3:1. Kapacita štadióna vtedy bola 40 a pol tisíc divákov, obsadené bolo 
do posledného miestečka a my sme sedeli v šiestom rade,“ zaspomínal si 
telocvikár, ktorý bol v roku 2009 zvedavý hlavne na dnes už bývalú hviezdu 
Manchestru United Wayneho Rooenyho. „On vlastne prišiel domov, pretože 
svoju kariéru začínal medzi žiakmi Evertonu a v tom 2009-tom bol hviezdou 
Manchestru United. Skončil teda v tom najslávnejšom klube a vtedy sa vlastne 
vrátil medzi svojich a ja som to chcel vidieť, ako sa diváci zachovajú k nemu 
a ako sa predvedie on. Bolo to neskutočné, bol to veľký zážitok,“ vrátil sa v 
spomienkach desať rokov dozadu Michal Klimik a plynulo sme prešli k jeho 
druhej návšteve Anglicka na pozvanie bývalého žiaka. 
  V novembri Vlado Poláček oslávil 34. narodeniny, s rodinkou bol doma v 
Okrúhlom a so svojim učiteľom sa opäť stretol a ako ináč, reč prišla na futbal a 
na Anglicko. „No a vtedy mi povedal, pán učiteľ, mám taký nápad, porozmýšľaj 
nad zápasom, ktorý by si chcel vidieť a aby sme to opäť vedeli skĺbiť. Znovu 
sme to naplánovali na jarné prázdniny. Nevyšlo nám to však podľa našich 
predstáv. Everton mal hrať v sobotu proti Manchestru City, ale zhodou náhodou 
Manchester City postúpil do fi nále pohárovej súťaže a zápas s Evertonom 
predohrávali dva týždne pred pôvodným termínom. Volili sme preto náhradu, 
išli sme na zápas Burnley - Tottehnam a domáci vyhrali 2:1 a videl som aj 
jednu z najväčších hviezd súčasnosti Harryho Kanea. „Everton sme pôvodne 
volili kvôli tomu, že sme tam mal určité kontakty cez bývalého slovenského 
reprezentačného brankára Janka Muchu, ktorý tam aktuálne pôsobí. Pochádza 

Žiak plní futbalové sny bývalému učiteľovi  
zo Sniny, ja od Sniny, takže tie kontakty tam sú,“ usmial sa Michal Klimik, podľa 
ktorého Evertonu navyše fandí Vlado Poláček. Everton však tentoraz nevyšiel, 
zápas Burnley - Tottenham však bol skvelou náhradou. „Sedeli sme v prvom 
rade na štadióne s kapacitou 22 000 ľudí. Neskutočné,“ vyhlásil Michal Klimik, 
ktorého ešte krajší zážitok čakal na štadióne FC Liverpool, kam ho spoločne 
s otcom bývalý žiak Vlado Poláček takisto pozval. „V súčasnosti je to jeden 
z najkrajších štadiónov v Anglicku. Má kapacitu 54 074 sedadiel a do dvoch 
rokov pribudne ďalšia tribúna a celková kapacita tohto futbalového stánku 
bude 61 000 sedadiel a všetko to je v červenej farbe. Mali sme tú možnosť 
vojsť do šatní, sedel som na miestach tých najväčších hviezd FC Liverpool, 
boli sme v jedálni, kde sa hráči stravujú. Mohli sme vojsť aj na trávnik, no iba 
tak, že sme sa ho mohli dotknúť len rukami, je to proste posvätné miesto, 
ale podarilo sa mi sedieť na striedačke Liverpoolu, takže tých zážitkov je 
veľmi veľa,“ netajil svoju spokojnosť Michal Klimikom, ktorý mal to šťastie, 
že si mohol s jedným najznámejších anglických futbalistov Harrym Kaneom 
tľapnúť rukou, keď vystúpil z autobusu a prichádzal zadným vchodom na 
štadión. Atmosféra samotného zápasu najvyššej anglickej futbalovej súťaže sa 
pritom podľa neho ani len nedá opísať. „Zimomriavky prechádzajú človekom. 
Je jednoznačne lepšie raz vidieť, aby to človek tak precítil, ako stokrát počul. 
Je to ohromný zážitok.“ 
  Svidnícky pedagóg - telocvikár tvrdí, že má rád obidva kluby z Liverpoolu 
- FC Liverpool i FC Everton. „Ich futbalové stánky sú od seba vzdialené len 
kilometer a pol cez park. Viac však inklinujem k FC Liverpool a nielen preto, 
že má teraz dobré postavenie v tabuľke anglickej ligy, ale i preto, že sa mi 
páči ich štadión,“ dodal Michal Klimik, ktorý si tak vďaka svojmu bývalému 
žiakov už dvakrát splnil futbalový sen. „Videl som futbalové hviezdy Premieship 
a mal som možnosť prejsť si ten nádherný futbalový stánok FC Liverpool. 
Samozrejme, pospomínali sme s Vladom na školské časy, bolo to veľmi, veľmi 
milé i nejaká tá slzička pri rozlúčke vyšla. Hneď na druhý deň po príchode 
domov sme si volali a Vlado hneď, že pán, učiteľ, o dva - tri roky opäť niečo 
spískame. No a sľúbil, že sa posnaží vybrať prestížny zápas, v ktorom by 
hral Manchester City či Arsenal, proste niektorý z tých najkvalitnejších tímov, 
ktoré dlhé roky tvrdia muziku v anglickej Premiership,“ uzavrel náš rozhovor 
svidnícky telocvikár Michal Klimik. 

(ps, foto: archív Michal Klimik) 

Svidnícky pedagóg - telocvikár tvrdí, že má rád obidva 
kluby z Liverpoolu - FC Liverpool i FC Everton

Michal Klimik so svojim žiakom a jeho otcom...  
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  Voliči, ktorí dali hlas Harabinovi, zabudli na jeho justičnú 
minulosť, na kauzu telefonátu s narkobarónom Bakim Sadikim, na 
vydieranie štátu absurdnými žalobami, na oslobodenie mafi ána 
Mišenku.... Kandidáta, ktorý v jednej vete sa hlasí ku kresťanstvu 
a v druhej vete vnáša nevraživosť medzi občanov.

Vyrobili sme si hanbu  

  Okres a mesto Svidník si vyrobilo poriadnu hanbu pred celým Slovenskom. 
V jedinom okrese na Slovensku zvíťazil antisystémový kandidát Harabin.  Aj 
keď pol milióna ľudí volilo Hrabina alebo Kotlebu, v žiadnom inom okrese 
nezvíťazili. V našom okrese získal Harabin hlas každého štvrtého účastníka 
volieb, to som vôbec neočakával. Voliči, ktorí dali hlas Harabinovi, zabudli na 
jeho justičnú minulosť, na kauzu telefonátu s narkobarónom 
Bakim Sadikim, na vydieranie štátu absurdnými žalobami, 
na oslobodenie mafi ána Mišenku... 
  Je to duchovný a myšlienkový obraz nášho regiónu? 
Je nám bližší populizmus, vulgarizmus, máme stratu pamäti? Slovensko sa 
teší, že do druhého kola postúpili proeurópski kandidáti, v okrese Svidník by 
niektorí najradšej vyvesili vlajky na pol žrde. Na sociálnych sieťach sa vedú 
diskusie o tom, čo to spôsobilo. Minulý týždeň som pracovne strávil niekoľko 
dní v Bratislave. Otázky ohľadne výsledkov v našom okrese som dostával 
neustále. Bolo mi veľmi nepríjemne na ne odpovedať, lebo zmysluplnú 
odpoveď som nevedel dať a nepoznám ju ešte ani dnes. Viacerí sa prikláňajú 
k tomu, že odchodom za prácou a štúdiom ostali v okrese iba sentimentálni 
dôchodcovia a menej rozhľadená komunita, preto za výsledkom volieb je 
treba vidieť aj tento fakt. 
  Žijem v tomto regióne aj keď som často pracovne za jeho hranicami, nemôžem 
sa stotožniť s týmto argumentom. Skôr za tým vidím určitý vzdor a protest. 
Diskutujúca na sociálnej sieti uviedla, že ľudia sú frustrovaní zo svojej životnej 

situácie a myslia si, že populistickí antisystémoví kandidáti by im v niečom 
pomohli. Môže mať pravdu, ale takto sa správať dospelí ľudia nemôžu. Dajú 
nám to „vyžrať“ naše vlastné deti, nemôžeme sa čudovať, že rozumne zutekajú 
a pár, čo ostane, to nezachráni. Chybu vidím aj v tom, že mienkotvorní a 
rozhľadení občania nášho regiónu sa malo vyjadrujú k existujúcim problémom, 
neposkytujú svoje riešenia ako pozdvihnúť materiálne, ale aj duchovne región. 
Skôr sa prejavujú populisti s liekom na všetky naše neduhy, ľudia bez poznania 
podstaty problému, ľudia antisystémoví, ľudia vyznávajúci iba svoju pravdu a 
nikoho iného. Prejavujú sa predovšetkým na sociálnych sieťach a na miestach, 
kde okruh diskutujúcich je blízky ich krvnej skupine. 
  Čo si človek môže myslieť, keď nemenovaný „náš“ regionálny politik sa 
verejne  dokáže prezentovať s Harabinom pri pamätníku Dukla, na futbalovom 
zápase, tanečnej zábave..., týmto dával odkaz občanom regiónu, že je jeho 
prívržencom, a preto ho voľte. Naši predkovia sa musia v hrobe otáčať, že 
hlasy získal Kotleba, nominant strany, ktorá bagatelizuje holokaust a velebí 

Slovenský štát a jeho predstaviteľov, ktorí kolaborovali 
s fašistickým Nemeckom a platili Nemecku za židov 
deportovaných do koncentračných táborov.
  Ak chceme hanbu odčiniť, poďme 30. marca voliť, voliť tak, 

aby sme sa nemuseli hanbiť  najmä pred vlastnými deťmi a vnúčatami. 
V posledných komunálnych voľbách sme dokázali v meste Svidník presadiť 
slušnú zmenu. Máme opäť šancu o niekoľko dní rozhodnúť sa pre správny 
výber kandidáta, aby sme podporili zásadnú zmenu a prestali veriť rôznym 
konšpiračným teóriám a ideologickým nezmyslom... Verím, že sa dokážeme 
zmobilizovať k väčšej účasti na voľbách a podporiť kandidáta, ktorý sa bude 
zasadzovať za zákonnosť, spravodlivý štát pre všetkých, slušnosť v politike, 
súcitiť s obyčajnými ľuďmi, včas a jednoznačne poukazovať na negatívne 
javy v spoločnosti, mať odvahu postaviť sa zlu.  Nesľubovať nerealistické 
očakávania vzhľadom na reálne právomoci prezidenta. Bude viac štátnikom 
a ako politikom.

PS: Svoj hlas dám opäť Zuzane Čaputovej.  
Michal Lažo

  Lopaty a krompáče v rukách a k tomu osem hodín v predklone, 
v stiesnenom priestore. Len málokto by chcel mať takúto robotu. 
Niekoľko chlapov zo Svidníka však na túto prácu nehundre a na 
nie práve najkomfortnejšiu pózu pri práci si zvykli. 

Chlapi čistia odvodňovací kanál v predklone 

  Gumené čižmy na nohy a do rúk náradie. Tunelári, ako týchto chlapov 
miestni volajú, každé ráno takto aj s vozíkom vstupujú do diery. K tomu si 
zoberú krompáče, lopaty, hrable a vozík. Len toto im stačí pri robote, na 
ktorú ich najalo mesto Svidník. Vybrali ich z radov nezamestnaných. Robia 
na protipovodňových opatreniach. 
 „Musia vyviezť tony štrku, blata, naplavenín, ktoré sú v tom kanáli a ktoré 
neboli čistené od spustenia tých protipovodňových 
opatrení,“ povedala primátorka mesta Svidník 
Marcela Ivančová.  
  Zo začiatku chlapi aj počítali, koľko takýchto fúr 
z odvodňovacieho kanála vyviezli, no zakrátko 
s tým prestali. „To sa už ani nedá počítať. 
Keby ste počítali, ta to koniec,“ priznal jeden z 
robotníkov. 
  Sto metrov dlhý kanál je desiatky rokov 
zanesený. Voda stekajúca z okolitého kopca 

pri dažďoch či pri topení sa snehu, je pre lokalitu s bytovými jednotkami na 
Festivalovej ulici hrozbou.  „Úlohou tohto rigolu je odviezť ju do rieky, keďže 
tento rigol je zanesený, tak tá voda má tendenciu rozlievať sa. Sme asi 
desať centimetrov od vrchu tej rúry, to znamená, že ešte desať centimetrov 
naplavenín a voda sa nám vyleje na celý tento areál, nielen k týmto bytovkám, 
ale aj k amfi teátru a k ďalším kultúrnym zariadeniam,“ dodala primátorka. 
Chlapi z odvodňovacieho kanála už vyčistili 73 metrov. Ostáva im ešte 27 
metrov. „Pomaličky, netreba sa dnuka nikde ponáhľať, lebo je to trošku aj 
riziková robota, ale v pohode, dá sa robiť všetko,“ dodali robotníci. „Ísť dnuka 
zohnutý a vonku, ešte kopať tam, nahádzať, je dosť toho.“ 
Týchto mužov chváli aj primátorka. Sama si tento kanál pred pár dňami prešla. 

„Sú to chlapi, ktorí ukazujú dobrý príklad celej 
svojej komunite a oni si tú prácu vážia a robia ju 
dobre,“ uzavrela primátorka. 
  Ako sme už spomínali pracujú osem hodín 
denne v predklone. Chlapi hovoria, že už toho 
majú, samozrejme, dosť. No ešte nejaké tri či štyri 
mesiace do úplného vyčistenia zvládnu. „Máme 
prácu, nemusíme chodiť po svete, sme doma, je 
to dobré,“ zhodli sa chlapi.            

               (ps)
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inzercia 

   „Svidnícky amfi teáter musíme neodkladne opravovať,“ toto skonšta-
tovala svidnícka primátorka Marcela Ivančová po tom, čo si pred pár dňami 
tento kultúrny stánok v meste dôkladne obzrela. 
   „Amfi teáter je v stave, ktorý si vyžaduje nevyhnutné opravy, aby sa 
v jeho priestore mohli organizovať podujatia. V súčasnosti robíme 

   Mestu Svidník boli v rámci cezhra-
ničnej spolupráce s Poľskom schvále-
né dva projekty, ktoré boli dlhodobo (2 
roky) na čakacej listine. Informovala 
nás o tom PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová. „Oba pro-
jekty sú z Európskeho fondu regi-
onálneho rozvoja, Interreg Poľsko 
- Slovensko. Jeden projekt je pod 
názvom „Bohatstvo v rozmani-
tosti - vytváranie cezhraničného 
turistického produktu založeného 
na kultúrnom dedičstve Lemkov a 
Rusínov.“ V projekte by sme mali 

Pozvánka na členskú schôdzu
  Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku pozýva 
svojich členov na  výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v stredu 27. 
marca o 13.30 hod. v kinosále Domu kultúry vo Svidníku. 
PROGRAM: 1. Otvorenie, 2. Kultúrny program, 2. Správa o činností ZO JDS za 
rok 2018, 3. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2018, 4. Správa revíznej komisie  
za rok 2018, 5. Návrh plánu práce na rok 2018, 6. Diskusia, 7. Občerstvenie 
- záver. Tešíme sa na vás! P.S. Prineste so sebou členské preukazy!                              

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku 

Amfi teáter je v zlom stave, nevyhnutne potrebuje opravu
prostredníctvom Technických služieb mesta Svidník prípravné práce 
a spracováva sa tiež rozpočet celej opravy. V najbližších dňoch bude 
vykonaný prieskum trhu a vyberie sa dodávateľ na opravy. Celý areál am-
fi teátra potrebuje komplexnú rekonštrukciu, preto sa budeme zaujímať o 
externé zdroje. Projekt z predošlého obdobia nebol úspešný, a tak mesto 
Svidník monitoruje vhodné výzvy, do ktorých by sme sa mohli zapojiť. 

Mesto má pripravenú projektovú dokumentáciu i stavebné povolenie 
na realizáciu rozsiahlejšej rekonštrukcie,“ informovala Marcela Ivančová. 
Svidník na amfi teátri aj tohto roku čakajú minimálne dva festivaly. V stave, v 
akom je dnes, pritom amfi teáter pôsobí priam nevyhovujúco. Čiastočné opravy 
síce istotne pomôžu, no nie na dlho. Aj preto, ako zdôraznila primátorka, mesto 
hľadá externé zdroje. Kedy a či vôbec sa fi nancie a rozsiahlu rekonštrukciu 
amfi teátra mestu podarí získať, je zatiaľ otázne. 

(ps)  

Musia si naštudovať dva úspešné propjekty
partnera mesto Krynica - Zdroj. 
Druhý projekt má názov „Výchova 
k pohostinstvu ako základ pre 
profesionálne služby pre turistov v 
magickej krajine Lemkow - Rusínov 
a Pogórzan. Tento druhý projekt 
má 6 partnerov,“ informovala nás 
Kristína Tchirová s tým, že bližšie 
informácie nám nateraz nemôže 
poskytnúť. „Budeme študovať 
rozpočet projektov a ich presné 
podmienky, až potom sa budeme 
môcť vyjadriť konkrétnejšie.“ 

(ps)

Takto minulý týždeň 
zrovnal poľský kami-
onista zábradlie popri 
ceste v obci Krajná 
Poľana. Za jazdy sa 
mu odtrhol náves a 
zrovnal zábradlie. V 
tom čase našťastie 
nikto na chodníku 
nebol...                           
                            (ps)

Všimli sme si
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  V obci Kružlová sme natrafi li na zaujímavú matričnú miestnosť. 
Tamojšie vedenie obce tu totiž zachovalo interiér sobášnej siene 
z predchádzajúceho socialistického režimu. Kedysi bola pre 
architektov a výtvarníkov jednou z možností privyrobenie si k 
nízkym platom takáto realizácia interiérov sobášiek. 

Zachovali interiér sobášnej siene z predchádzajúceho režimu 

  Konkrétne v obci Kružlová je sobášna sieň z dielne architekta Ivana 
Zbuška. Atmosféru sobášnej miestnosti dotvárajú poetické obrazy Nikolaja 
Feďkoviča. Ozrejmime, že Nikolaj Feďkovič sa narodil 13. mája 1945 v 
Užhorode. Pochádza z rodiny mostného inžiniera a maliarky. Po pripojení 
Podkarpatskej Rusi k Zväzu sovietskych socialistických republík sa rodina 
usadila v Michalovciach, kde žila väčšina jej príbuzných. Nikolaj Feďkovič 
absolvoval Strednú školu umeleckých remesiel v Brne v roku 1965 a potom 
Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe, ktorú ukončil v roku 1972. 
Zároveň študoval aj na Divadelnej akadémii múzických umení. Po štúdiách sa 
vrátil na východné Slovensko, kde v Košiciach pôsobil ako pedagóg a neskôr 
ako riaditeľ Strednej školy umeleckého priemyslu. 
  O jej rozvoj sa zaslúžil založením reštaurátorsko-konzervatórskeho oddelenia 
v roku 1980 a ďalšími pedagogickými a organizátorskými aktivitami. Je 
absolventom súkromnej maliarskej školy Antala Lucziho. Počas pražských 
štúdií sa zaoberal úžitkovou maľbou, inšpiráciu hľadal v holandských maliaroch 

17. storočia. V rokoch 1972-1976 žil striedavo v Prahe a Michalovciach, od 
roku 1976 sa usadil v Košiciach. V lete roku 1989 odišiel do exilu do Nemecka 
a usadil sa v meste Bergisch Gladbach pri Kolíne nad Rýnom. V januári tohto 
roku začal pôsobiť v súkromnej škole Rhein-Sieg Kunst Akademie v Hennefe 
pri Kolíne nad Rýnom, ako súkromný docent v slobodnom povolaní. Posledná 
výstava Nikolaja Feďkoviča na Slovensku sa konala roku 1988 v Galérii 
mesta Bratislavy. Je autorom návrhu nástennej maľby v gréckokatolíckom 
kostole v Michalovciach. Nikolaj Feďkovič sa venuje olejomaľbe, kaligrafi i a 
tvorbe objektov. Ako maliar nadväzuje na odkaz predstaviteľov imaginárnej 
fi gurácie. Pokúša sa aj o renesanciu žánrovej maľby, vedľa seba často kladie 
realistické a abstraktné prvky. Nejde mu o fotografi cké zachytenie skutočnosti, 
ale o výtvarné pretavenie vlastných zážitkov a pocitov, často aj všedných 
dennodenných udalostí, ktoré na svojich obrazoch povyšuje na slávnostnú 
chvíľu. Používa staro majstrovský spôsob maľby kladením vrstiev lazúrových 
farieb na drevenú dosku alebo plátno s polo kriedovou úpravou. Zvláštnou 
oblasťou Feďkovičovej tvorby je kaligrafi a. Chápe ju ako špecifi cký druh kresby 
a realizuje ju prostredníctvom kombinovaných techník.
  Informácie sme čerpali z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI 
„VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N. Hrušov 2012, s. 62. 

(pn)

  Prebieha celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity 
dospelej populácie. Vieš, že nedostatok pohybu zabíja? Mnohí 
dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života. 

Prebieha celonárodná kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“

  Nedostatok pohybovej aktivity sa významnou mierou podieľa na zvyšovaní 
chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza, 
nadváha a obezita, vysoký krvný tlak, cukrovka 2. typu, niektoré druhy rakoviny, 
ochorenia a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva.
Kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ je iniciovaná Svetovou zdravotníckou 
organizáciou a zabezpečujú ju všetky Regionálne úrady verejného 
zdravotníctva v SR. Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac 
ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút 
pohybových aktivít a žili zdravšie. 
  Pozývame všetkých dospelých ľudí, ktorí cítia, že by mali žiť aktívnejšie a 
viac času venovať cvičeniu, rekreačnému športovaniu, alebo fyzickej práci, 
či aspoň cestou do práce využili vlastnú silu namiesto auta, aby sa zapojili do 
súťaže, ktorá je aj v tomto roku súčasťou kampane a vyhrali pekné ceny. 
  Účastníci našej súťaže v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju aktivitu, 
mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina sa vďaka pravidelnému 
pohybu začala cítiť lepšie!
  Súťaž začína 25.3.2019 a potrvá do 16.6.2019. Do súťaže sa môžu zapojiť 
všetci, ktorí dosiahli vek 18 rokov, budú mať pohybovú aktivitu aspoň 4x do 
týždňa a venovať v každom týždni pohybu najmenej 210 minút v priebehu 
aspoň 4 týždňov.  
  Nemáš ešte 18, ale vieš čítať, písať, baví ťa šport, turistika a športové hry? 
Vyhraj v súťaži detských podporovateľov kampane, nahovor aspoň jedného 
dospelého človeka na účasť v súťaži „Vyzvi srdce k pohybu“. Čím viac 

dospelých ľudí získaš do súťaže, tým väčšie máš šance vyhrať v žrebovaní! 
  Účastníkom súťaže ponúkame zdarma vstupné aj výstupné testy v Poradni 
zdravia (vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu, glukózy, HDL cholesterolu, 
triglyceridov z kapilárnej krvi, meranie krvného tlaku a hmotnostného percenta 
telesného tuku).
  Účastnícky list a bližšie informácie o kampani získate na Regionálnom 
úrade verejného zdravotníctva vo Svidníku, Ul. Sovietskych hrdinov 79, tel. 
č. 054/788 00 26, e-mail sk.pczvpz@uvzsr.sk alebo na webových stránkach: 
www.ruvzsk.sk, www.vzbb.sk www.uvzsr.sk.  
Prekonajte pohodlnosť - vyhráte zdravie!       RÚVZ so sídlom vo Svidníku

  SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Regionálna rada ZRUSR vo Svidníku, Klub 
umeleckého slova Vás srdečne pozývajú na slávnostnú akadémiu a stretnutie 
s básnikom VASIĽOM HUSTIM, ktoré sa uskutoční 12. apríla 2019 (piatok) о 
16. hod. v priestoroch SNM-MUK, Centrálna 258, Svidník. Milovníci jeho tvorby 
podľa scenára Oľgy Uramovej pripravili poeticko-hudobný program pod názvom 
Medzi Karpatmi a Tatrami. 
  Vasiľ Husti v ukrajinskej poézii Zakarpatska zaujíma významné miesto ako 
originálny, výrazný lyrik a básnik - psychológ. Rodný kraj, Karpaty, obyčajní 
ľudia, láska, kresťanské hodnoty - to sú hlavné objekty umeleckého stvárnenia 
sveta Vasiľa Hustiho. Autorovo poetické slovo sa stalo skvostom pre skladateľov, 
ktorí zhudobnili mnohé jeho verše. Petro Matij, známy a populárny spevák, 
zaslúžilý umelec Ukrajiny, sólista užhorodskej fi lharmónie skomponoval hudbu 
a obaja spoločne vydali zborník piesní. Niektoré skladby v podaní Petra Matija 
v akordeónovom sprievode zaznejú v našom programe.                (snm-muk) 

Medzi Karpatmi a Tatrami 
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  Mesiace február, marec a apríl sa v poľovníckej terminológii 
vyznačujú okrem iného ako mesiace zberu zhodov. Najstatnejšie 
a najstaršie jelene s najväčším parožím zhadzujú svoje parožie 
ako prvý. 

Zhody z jeleňa ich zber a možné sankcie

  Býva tak koncom zimy v mesiaci február. Postupne sa pridávajú aj mladšie 
jedince, ktoré zhadzujú svoje ozdoby v marci a apríli. Veľkosť a kvalita parožia 
záleží od genetiky daného jedinca ale aj od kvality prostredia a potravy. Po 
zhodení parožia jeleňom začína rásť nové parožie. Vývoj nového parožia 
trvá približne 20 týždňov.
  Keď jelene začnú zhadzovať parožie začne sa po ňom veľký zhon. Keďže 
jelenie zhody lákajú množstvo poľovníkov, zhodárov či amatérskych zberačov 
parožia. Niektorí vášniví zhodári to s touto vášňou doslova preháňajú, pretože 

jelene doslova prenasledujú a tie tak nemajú svoj pokoj a kľud na zhodenie 
parožia. Zver sa zbytočne plaší a tým sa vysiluje. Jelene potrebujú svoj pokoj 
a kľud. Preto ich nikdy neprenasledujte a nenaháňajte.
Všade tam, kde sa vyskytujú jelene sa môžete stretnúť s jeleními zhodami. 
Nikdy sa to nedá presne určiť, kde a kedy jeleňovi zhod odpadne. Môže to 
byť práve tam, kde stojí napr. pri bahnisku, na lesnom chodníku, pri potoku, 
napájadle, krmelci, na lúke, ležovisku či niekde v húštine, kde ho väčšinou 
dlhšiu dobu nikto nenájde. Najväčšiu šancu máte zhod nájsť tam, kde sa 
jelene v dobe zhadzovania najviac zdržujú.
Pre bežného človeka je zber zhodov na Slovensku zakázaný. Naopak 
výnimkou sú práve poľovníci, ktorí majú povolenie na zber zhodov vydaný 
od užívateľa poľovného revíru.
  Zber zhodov má pre poľovníkov veľmi dôležitý význam. Zbierajú ich za 
účelom zistenia populácie jelenej zveri v danom revíri. Podľa zhodov sa potom 
môže lepšie určiť, vek, sila parožia, kvalita a počet jedincov jeleňa žijúceho 
v danom poľovnom revíri.
  Na základe parožia je možné posúdiť a zistiť jeho vek, prípadne genetiku. 
Podľa zhodov sa dá aj určiť vhodnosť jeleňa do ďalšieho chovu.
Pokiaľ sa Vám stane, že pri prechádzke lesom natrafíte na zhod, je dobré, keď 
ho necháte na mieste kde ste ho našli. Je potrebné o tom upovedomiť príslušné 
poľovnícke združenie prípadne poľovného hospodára, alebo niektorého člena 
poľovníckeho združenia, v ktorom bol zhod nájdený.
  Zhody majú rôzne využitie. Pre milovníkov prírody a zvierat majú najmä 
zberateľskú hodnotu. Vo všeobecnosti sa zhody využívajú hlavne na 
dekoračné účely (výroba nábytku, lustrov, rukoväte na nože, gombíky, šperky 
atď.), v zdravotníctve, ale aj na výrobu doplnkov (žuvacích kostí) pre našich 
štvornohých miláčikov.
  Pri nájdení zhodov si však treba dávať pozor. V prípade, že zhod v dobrej 
vôli zoberiete so sebou a zastaví Vás policajná hliadka, alebo poľovná stráž 
môžete zaplatiť pokutu až do výšky 3000 eur. Trestá sa to ako „Priestupok 
proti poriadku v správe“.

Ivan Džupin 

  Finančná správa na konci mesiaca posilňuje prevádzkové 
hodiny call centra. Call centrum fi nančnej správy bude vo 
vybraných dňoch na prelome marca a apríla dostupné až do 
polnoci, pre klientov bude k dispozícii aj cez víkend. 

Call centrum na prelome marca a apríla až do polnoci

  Počas posledných marcových dní a prvého apríla budú posilnené prevádzkové 
hodiny call centra fi nančnej správy. Týmto opatrením chce fi nančná správa 
pomôcť najmä fyzickým osobám podnikateľom pri elektronickom podávaní 
daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018. 
  Finančná správa chce vďaka tomuto opatreniu zabezpečiť dostatočnú 
metodickú a technickú podporu nielen pre elektronicky komunikujúcich 
daňovníkov, ale aj pre prvých klientov, ktorí sa budú pripájať k eKase. 1. apríl 
nie je len termínom na odovzdanie daňového priznania k dani z príjmov, ale aj 
termínom online pripojenia novovzniknutých pokladníc na fi nančnú správu. 
Call centrum fi nančnej správy bude mať prevádzkové hodiny posilnené už 
od pondelka 25. marca, až do pondelka 1. apríla. K dispozícii bude počas 
posledného marcového pondelka a piatku, rovnako ako počas prvého 
aprílového pondelka, až do polnoci. V ostatné dni budú odborníci na call 

centre pracovať do 19.-tej hodiny. Podpora bude pre klientov dostupná aj 
počas posledného marcového víkendu. 

Prehľad posilnených prevádzkových hodín: 
Call centrum fi nančnej správy

 Pondelok 25. marca   08.00 - 24.00
 Utorok 26. marca   08.00 - 19.00
 Streda 27. marca   08.00 - 19.00
 Štvrtok 28. marca    08.00 - 19.00
 Piatok 29. marca    08.00 - 24.00
 Sobota 30. marca    10.00 - 16.00
 Nedeľa 31. marca    10.00 - 16.00
 Pondelok 1. apríla    08.00 - 24.00
  Finančná správa sa aj tento rok snaží urobiť všetko preto, aby daňovníci 
mali pri plnení si svojich povinností voči fi nančnej správe čo najväčší komfort. 
Okrem rozšírenia prevádzkových hodín na call centre bude posilňovať aj úradné 
hodiny na daňových úradoch, rozšírila tiež miesta pre preberanie daňových 
priznaní.                                                                                                    (fs)

  Pravidelný čitateľ Ľuboš nám zaslal takýto postreh. „Cestári nespravujú 
iba cesty, ale majú sa starať aj o okolie ciest a, hlavne o bezpečnosť na 
komunikáciách. Vo svidníckom okrese je toľko miest, kde kvôli stromom, 
aj keď je prerušovaná čiara, sa nedá predchádzať vozidlo z dôvodu, že pre 
stromy nevidieť poriadne na cestu. A vodič nemá náležitý výhľad a rozhľad, 
aby predbiehal.
  Tých úsekov je veľa. Začnem od Stročína pred mostom smer Rakovčík, za 
Šarišským Štiavnikom a Radomou, Sobošom a Matovcami, Francovcami a 
Giraltovcami, a posledný úsek je časť pod Chmeľovom. Poliaci majú na také 
stromy vlastnú štiepačku a naši cestári nemajú nič. 
  Teraz je najvyšší čas, aby to začali robiť, kým sa nezačnú opravovať diery 
na cestách, ktorých je ako šafranu. Len ten Štiavnik a „Chmeľovský“ kopec je 
samá jama. A pritom ide o novú cestu.“                                                   (pn)

Majú sa starať aj o stromy 



25. marec 2019Podduklianske novinky 10Spravodajstvo

  Propagácia zdravého životného štýlu je v našej Materskej škole 
na Ul. gen. Svobodu vo Svidníku prioritou, ktorú sa snažíme 
vštepovať deťom, rodičom, ale snažíme sa, aby aj celý kolektív 
materskej školy bol stotožnený s touto fi lozofi ou. 

Zdravý životný štýl v materskej škole 

  V tomto snažení nám výdatnou mierou pomáha veľmi dobrá, dlhoročná 
spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Svidníku.
Mesačne spoločne pripravujeme veľmi pekné dopoludnia spolu s deťmi a 
maskotom MŠ FITKOM. Deti si majú možnosť prezrieť videokazetu zdravého 
životného štýlu, starostlivosti o zúbky, o životné prostredie. Problémy môžu 
konfrontovať so skúsenosťami zo svojho života. Veľmi zaujímavé sú aj odborné 
prednášky zamestnancov Poradne zdravia, čím vyvoláme u detí veľký záujem 
o problematiku starostlivosti o svoje zdravie. 
  Ak má byť o deti v materskej škole dobre postarané, aj kolektív ľudí, ktorý 
ich vzdeláva musí byť zdravý. Zamestnancom materskej školy  prišli Edita 
Podaná a Jana Ufnárová priamo v budove materskej školy zmerať krvný tlak 
a podľa krvných výsledkov zistiť zdravotný stav.
  Aj touto cestou sa chceme srdečne poďakovať Edite Podanej a Jane 
Ufnárovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že sa dlhé roky 
o nás a naše deti v MŠ na Ul. gen. Svobodu starajú. Dúfame, že nám táto 

  Základná škola na Karpatskej ulici vo Svidníku je jednou z 1004 
európskych škôl, ktoré získali titul ETWINNING SCHOOL 2019-
2020 v rámci európskej komunity škôl zapojených do programu 
eTwinning. 

spolupráca vydrží ešte veľmi dlho. Zdravie síce nie je všetko, ale bez zdravia 
je všetko ničím.                                                                                        (mš)

Základná škola na Karpatskej ulici získala titul ETWINNING SCHOOL

  Celkovo je v Európe zapojených 206 472 škôl. Po dvojzložkovom procese 
podávania žiadostí bol týmto školám udelený certifi kát Škola eTwinning. Tieto 
školy majú vedúce postavenie v oblastiach ako: Digitálne postupy, Postupy 
v oblasti e-bezpečnosti, Inovatívne a tvorivé prístupy k pedagogike, Podpora 
kontinuálneho a profesionálneho rozvoja zamestnancov, Podpora spoločných 
vzdelávacích postupov so zamestnancami a študentmi. 
  Nie je to len uznanie osobného úspechu jednotlivých učiteľov, ale aj uznanie 
skvelých výsledkov celého tímu eTwinning na týchto školách. Školy eTwinning 
sú inkluzívne a inovatívne vzdelávacie organizácie, ktoré využívajú vyučovacie 
metódy zodpovedajúce metódam 21.storočia a aktívne hľadajú spôsoby ako 
vytvoriť moderné a motivujúce prostredie pre svojich študentov. Využívajú 
inovatívne pedagogické modely, moderné IKT nástroje a sú vzorovými modelmi 
pre iné školy, ktoré inšpirujú a usmerňujú. 
  Už od roku 2016 sa na našej základnej škole aktívne venujeme medzinárodným 
eTwinningovým projektom v bezpečnom virtuálnom prostredí Twinspace a za 
jednotlivé projekty nám boli udelené národné ale aj európske certifi káty kvality. 
Počas štyroch rokov aktívnej práce našich pedagógov (Biskupová, Belišová, 
Cahajla, Chavková, Kovaľová a Hvizdová, ktorá je zároveň ambasádorkou 
programu eTwinning pod záštitou Žilinskej univerzity) sa nám podarilo vytvoriť 

niekoľko úspešných projektov (Štvorlístok, Music as a language, Ready-
Steady-Go, From us to you, Chill with games, Future in my eyes, Let´s create 
our own world, Foodcamp...), v ktorých sme využívali prvky projektového 
vyučovania a pomocou metódy CLIL sme prepájali vzdelávací obsah s 
inovatívnymi vzdelávacími metódami s využitím moderných IKT nástrojov, 

ktoré napĺňajú výchovno-vzdelávacie 
požiadavky školy 21.storočia. 
  Projektové vyučovanie sme realizovali 
aj priamo v praxi v zahraničných 
školách v Prahe (Česká republika) 
a v Bibione (Taliansko), kde sme 
spoznávali ich školský vzdelávací 
systém a moderné vyučovacie metódy. 
Žiaci si zvýšili svoje jazykové a digitálne 
kompetencie, naučili sa pracovať v 
skupinách a byť zodpovední.
  Vďaka prístupu a otvorenosti vedenia 
školy sa projektové vyučovanie stalo 
integrálnou súčasťou vyučovania 
najmä anglického jazyka, ale nachádza 
svoje uplatnenie aj v iných vyučovacích 
predmetoch. 

Katarína Hvizdová, 
ZŠ Ul. karpatská 

vo Svidníku 
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  Už po tretíkrát sa stretli žiaci a učitelia partnerských škôl v 
projekte Erasmus+ „Filmmaking journey: from scratch to screen“ 
vrátane žiakov a učiteľov našej školy, aby spoločne pracovali na 
aktivitách týkajúcich sa hlavnej témy projektu, ktorou je fi lmová 
tvorba. Tentoraz hosťujúcou organizáciou bol náš projektový 
partner SUPŠ Anežky České v Českom Krumlove.  

SPŠ Svidník na ďalšom stretnutí Erasmus+ KA2 projektu

  Počas pobytu sa žiaci zúčastnili dvoch 
prednášok o filmovej propagácii, a 
následne boli prerozdelení do piatich 
medzinárodných skupín, v ktorých 
mali za úlohu navrhnúť propagačné 
fi lmové plagáty k piatim krátkym fi lmom vytvoreným ich spolužiakmi počas 
predchádzajúcich stretnutí v Grécku a Portugalsku. Po zrealizovaní tejto úlohy 
mali žiaci možnosť obdivovať krásy rôznorodých uličiek a zákutí Českého 
Krumlova počas nahrávania ďalšieho vizuálneho materiálu pre pripravovaný 
Filmový manuál, ktorý bude jedným z hlavných výstupov projektových 
aktivít. 
  V neskorých poobedňajších hodinách boli pripravené návštevy mesta a jeho 
okolia. Žiaci a učitelia navštívili Krumlovský zámok, Zámok Hluboká, České 
Budějovice, a Chodník v korunách stromov na Lipne nad Vltavou. 
Dvojročná existencia ďalšieho úspešného projektu na SPŠ Svidník sa pomaly 
blíži ku koncu. Druhý májový týždeň nás ešte čaká záverečné žiacke stretnutie, 
kedy práve k nám zavíta skupina 37 žiakov a učiteľov zo všetkých partnerských 
škôl, a začiatkom júna si užijeme posledné, ale o to viac slnečnejšie stretnutie 
koordinátorov projektu u nášho partnera IES Fidiana v Cordobe v južnom 
Španielsku.

 Tomáš Olijár, SPŠ vo Svidníku

  Objavovať stále nové, poznávať nepoznané, odkrývať tajomstvá 
a záhady je prirodzená vlastnosť každého človeka. Kto má rád 
život, má rád aj minulosť, pretože je to súčasnosť, taká, ako sa 
zachovala v ľudskej pamäti. Mnohí si kladieme otázku, ako asi 
vyzeral náš kraj, okres, naše mestá a obce pred  sto, päťsto či 
dokonca tisíc rokmi. 

Predstavili novú knihu Miroslava Majerníka

  Práve takéto nezodpovedané otázky privádzajú mnohých spisovateľov k 
myšlienke vydávať knihy, ktoré priblížia dejiny dosiaľ známe i neznáme. K 
takýmto spisovateľom patrí aj pán Miroslav Majerník zo Stropkova, ktorého 
na pôde knižnice 21. marca 2019 privítal už po tretí krát riaditeľ knižnice 
Kamil Beňko, ktorý celé podujatie aj moderoval. Na podujatí sa okrem iných 
zúčastnila aj primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová a známy stropkovský 

fotograf Anton Hričan. Tvorba Miroslava Majerníka je zameraná na príbehy, 
poviedky, romány a najnovšie napísal príbehy pod názvom Zrada rytiera 
Andreasa. Kniha pozostáva z piatich príbehov, ktoré sa týkajú dejín mesta 
Stropkov od stredoveku, keď zúrili bratovražedné vojny, sedliacke povstania, 
boli rôzne sprisahania a zrady, cez storočie 17., ktoré prinieslo tvrdú svojvôľu 
mocných feudálov nad životom a smrťou svojich poddaných až po začiatok 
20. storočia. Je to vzrušujúce čítanie pre tých, ktorí majú radi poznávanie 
vlastnej histórie a dobrodružstvo popretkávané láskou. 
  Podujatie bolo spestrené hudobným vstupom žiakov ZUŠ vo Svidníku a 
ukážkou z prezentovanej knihy, ktorú prečítala pracovníčka knižnice Svetlana 
Hajduková. Autor svojim priaznivcom a priateľom, ktorí sa na tomto podujatí 
zúčastnili, porozprával, ako táto kniha vznikla, z čoho čerpá námety na svoje 
knihy, prečo sa rozhodol písať a aké má plány do budúcna vo svojej literárnej 
činnosti. O tom že knihy tohto spisovateľa sú obľúbené, svedčila aj bohatá 
diskusia a záverečná autogramiáda. Veríme, že aj jeho najnovšia kniha si 
nájde stálych čitateľov aj v Podduklianskej knižnici vo Svidníku.

 Kamil Beňko, riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku 
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inzercia 

  Už sa nám to blíži. Víkend 14. - 16. júna 2019 (piatok, sobota 
a nedeľa) bude vo Svidníku mimoriadne zaujímavý.  Mesto, 
amfi teáter, skanzen aj niektoré kultúrne zariadenia, budú hostiť 
stovky účinkujúcich z rôznych žánrov kultúrneho života Rusínov-
Ukrajincov na podujatí, ktorého ročník píše už svoju 65-ku. V 
bohatom programe budú mať svoje zastúpenie deti, mladšia, 
stredná i staršia generácia, ktoré vždy mali svoj podiel na jeho 
formovaní. 

OSLAVA KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV  (14. - 16. júna 2019)

  Kultúra Rusínov-Ukrajincov na Slovensku je taká krásna a bohatá, taká 
nežná a zároveň prudká, taká bezprostredná a uchvacujúca, že oplatí sa prísť 
a vychutnať si ju. Najmä vtedy, ak je prezentovaná 
tými najlepšími, najvýraznejšími a najkvalitnejšími  
kolektívmi a sólistami, ktorých práve teraz máme. 
  Ponuka je naozaj pestrá. Organizátori pripravujú  
SVIDNÍK 2019 koncepčne tak, aby ulahodil 
každému.

V PIATOK 
dopoludnia a popoludní bude mestská pešia 
zóna a amfi teáter patriť deťom, ich maliarskemu, 
kresl iarskemu, speváckemu, hudobnému, 
tanečnému umeniu a remeselným zručnostiam, 
šikovnosti a súťaživosti.  Večer si prídu na svoje 
tí, ktorým je milý hudobný žáner. V amfi teátri bude 
muzicírovať  niekoľko výborných ľudových hudieb 
vo veľmi zaujímavých nástrojových a hráčskych 
zoskupeniach. Neskoro večer (možno aj po polnoci) bude v priestoroch 
pred amfi teátrom voľná zábava pre všetkých (takzvaná diskotéka) so školou 
tanca.

Na SOBOTU 
je v príprave niekoľko zaujímavostí. Už aj preto, že je nazvaná ako Mačanková 
sobota a Pekársky deň, ako ponuka regionálnych kulinárskych špecialít pre 
každého. V sobotu sa vo Svidníku a okolí doma variť nemusí, pretože každý 
si môže prísť pochutnať na mačanke z 30-tich kotlov, dopriať si pelmene, 
šašlík, boršč,  pirohy, lokše, palacinky a... atď.
V skanzene bude dopoludnia  výtvarný plenér pre dospelých, popoludní 
program  pred jednotlivými domcami, kde sa udeje všade čosi iné, atraktívne, 
poučné aj zábavné.
  V amfi teátri  večer budú uvedené 3 programy pod spoločným názvom 
Pozdravy 65. Slávnostiam - postupne sa predstavia  zahraničné kolektívy, 
po nich už naši vynikajúci speváci, hudobníci a tanečníci, laureáti ovenčení  
vavrínmi víťazov na súťažiach a prehliadkach, humoristi, na záver hudobná 
skupina a neskoro večer  znova tak ako v piatok, v priestoroch pred amfi teátrom  

voľná zábava pre všetkých (diskotéka).
V NEDEĽU

popoludní ponúkne amfi teáter dva programy.  V galaprograme sa predstavia 
najlepšie domáce kolektívy, sólisti a hosťujúci folklórny súbor. A na záver v  
programe kolektívy zo zahraničia. 
  Keď sa všetko vydarí, mali by sme v programoch podujatia vidieť  Poddukelský 
umelecký ľudový súbor (PUĽS) z Prešova, ZEMPLÍN z Michaloviec, Ľudovú 
hudbu Stana Baláža z Raslavíc, MAKOVICU, MAKOVIČKU, KOMANIČKU 
zo Svidníka, KARPAŤANIN  a ŠARIŠANCOV z Prešova, KAMJANU z 
Medzilaboriec, KEČERU z Jakubjan, POĽANU z Jarabiny, POĽANU z Košíc, 
BARVINOK z Kamienky, KUROVČAN z Kurova, VARGOVČAN z Giraltoviec, 
Labirskych beťarov, zaslúžilú umelkyňu Marku MAČOŠKOVÚ, Mariannu 

ŽELEZNÚ, Duo PETRAŠOVSKÝCH, ARAŇU, 
JOŽKO JOŽKA, kolektívy a sólistov zo zahraničia 
a ďalších.   
Počas celého podujatia bude pre návštevníkov v 
amfi teátri zriadená  ETNOCHYŽA, kde sa budú 
prezentovať rôzne aktivity, vrátane premietania 
vizuálnych záznamov z predchádzajúcich ročníkov 
(na ktorých sa možno mnohí z Vás nájdu).
Spresnený harmonogram a úč inkujúcich 
predstavíme po uzávierke (apríl 2019). 
  Spolu s účinkujúcimi sa budeme tešiť na Váš 
záujem a divácku priazeň.

 Ladislav Bačinský

Spravodajstvo/Inzercia

  V polovici marca prebiehal na SPŠ Svidník workshop zameraný 
na tvorbu Stop motion videa, ktorého sa zúčastnili študenti a 
pedagógovia zapojení do prebiehajúceho projektu Erasmus+ 
K2 „Filmmaking journey: from scratch to screen“.

KREATÍVNY WORKSHOP NA SPŠ

  C ie ľom ško len ia  bo lo 
poskytnúť základné informácie 
o tvorbe tohto druhu videa, ako 
aj podporiť kreatívnu činnosť 
v skupinách. Každá skupina 
prišla s nápadom, ktorý chceli 
rozpohybovať. 
 Šikovná lektorka Lenka 

Šturmankinová z fi lmového ateliéru 
SPÚŠŤ (Košice), ktorí sa zaoberá 
vzdelávaním širokej verejnosti v 
oblasti fi lmovej a animovanej tvorby, 
a organizovaním kreatívnych voľno 
časových aktivít,  nám o danej 
problematike nielen prednášala, 
ale nás aj viedla pri vizuálnom 
zhmotňovaní našich predstav. 
  Výsledky našej práce budú mať 
premiéru v máji v Dome kultúry 
vo Svidníku, kedy pripravujeme 
vyvrcholenie dvojročného projektu  na 
ktorom vzniklo množstvo zaujímavých 
videí. V rámci prezentácie pripravujeme 
taktiež módnu prehliadku a výstavu 
prác študentov odboru propagačná 
grafi ka.   

  Marianna Sopková, 
SPŠ vo Svidníku   
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TJ SLÁVIA SVIDNÍK - VK MIRAD PU PREŠOV 2:3 (21, 21, -24, -21, -8) - stav série 1:1

   Postúpia svidnícki extraligoví 
volejbalisti do semifi nále? Roz-
hodne sa v stredu 27. marca v 
Prešove. 

   Po tom, čo Svidníčania v prvom 

zápase triumfovali v Prešove, hostia z 
centra Šariša zase vyhrali vo Svidníku 
a stav štvrťfi nálovej série je 1:1. 
   Svidník bol krok od postupu do se-
mifi nále, keď na domácej palubovke 
viedol 2:0 na sety, ale Prešov sa 
nevzdal a otočil priebeh duelu na 3:2 

vo svoj prospech. Víťaz stredajšieho 
zápasu postúpi do semifi nále, v kto-
rom sa stretne s Prievidzou. 
   Zostava Svidníka: Ščerba, Maj-
cher, Pietrzak, Ciupa, Matušovský, J. 
Hriňák, libero S. Paňko (Oleárnik, R. 
Vitko, Marjov, Markovič). Tréner Svid-

níka Peter Tholt po zápase povedal: 
„Zápas sme mali veľmi dobre ro-
zohratý. My sme poľavili a pomohli 
sme súperovi dostať sa naspäť do 
zápasu. Oni sa toho chopili na čele 
s kapitánom Sopkom.“ 

(svf, pn)

   Stolní tenisti ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník v tretej a štvrtej lige po-
kračujú aj naďalej vo víťaznom ťažení. Treťoligisti Centrálu si po víkendovom 
víťazstve nad Sedlicami defi nitívne zabezpečili prvé miesto a postup do druhej 
ligy. Štvrtoligistov ešte aj naďalej čakajú záchranárske práce. Dve kolá pred 
koncom súťaže majú všetko vo svojich rukách. Ak zvíťazia v obidvoch stret-
nutiach, tak bez ohľadu na ostatné výsledky sa udržia vo štvrtej lige.

III. LIGA
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - STO Sedlice 14:4 

B.: Magdziak 4,5; Stadtherr 4; Vodila 2,5; Kurej 2; Antoš 1. 
IV. LIGA

ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B - OŠK ST Bzenov-Janov 13:5
B.: Močilenko 4,5; Ľ. Kosár 3,5; Kurej, Gonos po 2,5.                             (ku)

   Päťdesiat rokov oslávil 24.3.2019 
Jaroslav Čabala, stolnotenisový hráč 
STO Brusnica. 
   OOSTZ Svidník mu touto cestou 
želá predovšetkým pevné zdravie, 
lásku, šťastie, rodinnú pohodu a ešte 
veľa, veľa rokov aktívnej činnosti za 
zelenými stolmi. 
   K blahoželaniu sa pripájajú aj stolní 
tenisti STO Brusnica. 
                       Miroslav Kurečko, 
                       predseda OOSTZ 

ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves - 
1. FK Svidník 4:0 (2:0)

   Po zimnej prestávke sa začala jarná časť III. futbalovej ligy a Svidníčania 
ju s novým trénerom Alojzom Lehockým odštartovali vysokou prehrou, keď v 
Bardejovskej Novej Vsi prehrali 0:4. 
   Zostava Svidníka: Mikluš - Lipak, Zapotocký, Rohulskyi, Čabala (70. Petrík), 
Ducár, Goncharevich, Nemergut (53. Horbaj), Košč, Matkobiš (70. Jačisko), 
Losiev (51. Gduľa). 
   V najbližšiu nedeľu 31. marca je na programe okresné derby - hráči 1. FK 
Svidník na domácom trávniku od 15. hodiny privítajú futbalistov MFK Slovan 
Giraltovce.                                                                                                (pn)

III. LIGA Krajské súťaže

Srdečné 
blahoželanie 
jubilantovi

   Údolie smrti tak trochu pripomí-
na Hollywood. Historické miesto v 
okrese Svidník poznačené ťažkými 
bojmi z II. svetovej vojny chce ešte 
viac prilákať turistov. Nápis Údolie 
smrti nie je na kopci medzi obcami 
Kapišová, Nižná Pisaná a Kružlová 
neďaleko Svidníka náhodou. „Je na 
najvyššom mieste tohto kopca,“ 
povedal starosta Kružlovej Adrián 
Gužo, ktorému veľký nápis z ame-
rického Los Angeles behal mysľou. 
„Keď som raz zaspával, tak som 
sa inšpiroval týmto nápisom, štr-
násť metrov vysoké písmeno a 110 
metrov je šírka tohto nápisu, nosil 

Údolie smrti má novú atrakciu

som to v hlave a povedal som si, 
že keď bude možnosť napísať to 
do nejakého projektu, tak to tam 
zakotvím, no a podarilo sa.“ 
   Písmená sú vysoké tri metre a 
desať centimetrov, celkovo je nápis 

široký desať metrov. Na americký 
Hollywood to síce nemá, no napriek 
tomu sa tento nápis stáva novou 
atrakciou tohto regiónu. „Aj takýto 
je pre nás pekný a postačujúci,“ 
podotkol Adrián Gužo. Keďže je 
veľký nápis osadený na kopci a na 
odkrytom priestranstve, dôležitá je 
aj bezpečnosť. „Tento nápis osa-
dzuje renomovaná fi rma, ktorá je 
profesionál v tejto oblasti, robí sa 
za tými písmenami aj zavetrávanie, 

všetko sa bude ešte betónovať, 
takže si myslím, že malo by to 
vydržať,“ zdôraznil starosta  Robert 
Kušnír z fi rmy, ktorá nápis inštalovala 
povedal: „Nechceli sme nechať nič 
na náhodu, tak sme si dali vypra-
covať statický posudok. Všetko to 
je prerátané a nadimenzované tak, 
aby to odolalo vetru, ktorý tu môže 
kedykoľvek fúkať.“ 
   Novinka s americkým nádychom 
v kraji posiatom krvou vojnových 

hrdinov môže vyvolať rôzne 
reakcie. Vie to aj samotný 
starosta Kružlovej Adrián 
Gužo. „Minimálne dva 
tábory vzniknú. Tí, čo sú 
za, fandia a tí, čo okritizu-
jú, žudrú, takže uvidíme, 
počkáme si na reakcie a 
ja sa tomu veľmi teším, 
dúfam, že sa to ľuďom 
bude páčiť, priláka ich to 
sem, urobia si pri tomto 
nápise selfi e foto a podob-
ne.“ Zatiaľ je nápis viditeľný 
iba cez deň, do budúcna 
starosta plánuje aj jeho 
osvetlenie, a to prostredníc-
tvom refl ektorov na slnečnú 
energiu.                        (ps)

Starosta Kružlovej 
Adrián Gužo

Písmená sú vysoké 3,10 m a celková dĺžka nápisu je 10 metrov
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  Centrum voľného času vo Svidníku 
usporiadalo v utorok 20. marca Okresné 
kolo vo volejbale žiakov a žiačok 
stredných škôl. Turnaj sa odohral v 
telocvični SOU arm. g. L. Svobodu za 
účasti troch chlapčenských družstiev a 
dvoch dievčenských. Víťazom turnaja 
chlapcov ako aj dievčat sa stala Spojená 
škola Svidník. Obe družstva budú okres 
Svidník reprezentovať na krajských 
kolách v Prešove a Starej Ľubovni. 
Držíme prsty.

Poradie žiaci: 
1. Spojená škola Svidník, 2. Gymnázium 
Svidník, 3. Gymnázium Giraltovce, 

Poradie žiačky: 
1. Spojená škola Svidník, 2. Gymnázium 
Svidník.                                         (cvč)

Z okresného kola vo volejbale žiakov a žiačok 

Servis / Šport

Úradná správa č. 23 zo dňa 21. marca 2019

   Vo Vranove nad Topľou sa mladším 
žiačkam ŠK Komenského Svidník darilo. 

Sekretariát:                 
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.
futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
   Upozorňuje FK 6. ligy OOFZ Svidník, že od 1.3.2019 do 10.12.2019 môžu cez 
futbalnet.shop čerpať kredity za rok 2019 vo výške 585,70 eur, prerozdelené podľa 
zákona o športe.

KR a DZ OOFZ:
15. kolo - 6. liga dospelých - 31.03.2019 o 15.00 hod.:

   Radoma - Bukovce (Džupin, Fečo - Feč), Rovné - Kuková (Duhaň, Gombár - 
Fiľarský), Breznica - Stročín (Ľ. Suchanič, Lipák - Šafranko), Chotča - Miňovce (A. 
Špak, Ličko - Holub), Kalnište - Lomné (Veselý, Jakubov, Dovičák - Mackanin), 
Sitníky - Lúčka (M. Suchanič, Gonos - OOFZ) 

Dohrávka - 10. kolo - 7. liga dospelých - 31.3.2019 o 15.00 hod.:
ŠK Giraltovce - V. Orlík (Šugár)

DK OOFZ:
   Prenos trestov do jarnej časti sezóny 2018/2019:
Tomáš Sabolčik - 1211770 - FK Kalnište - 1 stretnutie nepodmienečne 6.liga 
OOFZ
Peter Mazúrik - 1282773 - FK Rovné - 1 stretnutie nepodmienečne 6.liga OOFZ
Miroslav Malačina - 1200465 - FK Miňovce - 1 stretnutie nepodmienečne 6. liga 
OOFZ
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná 
správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

OOFZ Svidník

Najprv do Vranova cestovali siedmačky 
10. marca na turnaj o umiestnenie 

vo štvorkovom volejbale. V 
obidvoch zápasoch si zahrali 
všetky dievčatá, pričom ne-
stratili ani set a v pohodovom 
tréningovom tempe zdolali 
najprv MŠK Vranov a neskôr 
VK Slávia TU Košice A.
   Výsledky: ŠK Komenského 
Svidník – MŠK Vranov 3:0 
(9,10,13) a ŠK Komenského 
Svidník - VK Slávia TU Košice 
A 3:0 (12,5,21). Zostava 4ky: 
Gulová, Savčáková, Šimcová, 
Mangerová, Beňková, Klimo-
vá, Gundzíková, Halušková, 
Bilá, tréner Haľková. 
   O týždeň neskôr sa šiestač-
ky zúčastnili prvého kola 
fi nálovej časti v 3kovom volej-
bale. Do fi nále postúpilo šesť 
družstiev z troch oblastí. Na 
turnaji vo Vranove o postup 
na M SR odohrali družstvá zo 

Svidníka, Stropkova, Vranova, Spišskej 
Novej Vsi a Lendaku 15 stretnutí na 2 
ihriskách. Naše dievčatá podali výborní 
výkon a z Vranova si odnášajú plný 
bodový zisk, keď v piatich zápasoch 
stratili len jeden set. Pred kolom, ktoré 
sa odohrá 14. apríla vo Svidníku, tým 
získali náskok dve výhry pred najväč-
šími súpermi Vranovom a Stropkovom. 
Posledné tretie kolo sa bude hrať 12. 
mája v Lendaku.
   Výsledky 1. kola: Vranov -  SNV 
A 2:0 (16,9), ŠK Komenského Svid-
ník- Lendak 2:0 (13,18), SSK 8. mája 
Svidník - Stropkov A 0:2 (-12,-16), SNV 
A- Stropkov A 0:2 (-13,-20), Lendak - SSK 
8. mája Svidník 0:2 (-19,-22), Vranov - 
ŠK Komenského Svidník 0:2 (-19,-19), 
ŠK Komenského Svidník - SNV A: 2:0 
(15,16), SSK 8. mája Svidník – Vranov  
0:2 (-14,-23), Stropkov A - Lendak 2:1 
(10,-22,12), SNV A - Lendak: 0:2 (-13,-
22), Vranov - Stropkov A 2:0 ( 17,19), 
ŠK Komenského Svidník - SK 8. mája 
Svidník 2:1 ( 15,-25,8), SSK 8. mája 

Výborný vstup do fi nále pre šiestačky
Svidník - SNV A 2:0 (22,21), Stropkov 
A - ŠK Komenského Svidník 0:2 (-14,-
12), Lendak - Vranov 2:1 (19,-28,14). 
Zostava 3ky: Vooková, Keselicová, Si-
váková, Rodáková, Paligová, Sadivová, 
Bodáková, Petraníková, Chodelková, 
Pásztorová, Pilipová, Kimáková, tréner 
Haľková. 
  Vo Vranove sa dievčatá tešili nielen z 
víťazstiev, ale aj z krásneho tartanového 
atletického štadióna, ktorý si vyskúšali a 
uvítali by niečo podobné aj v našom mes-
te. Veľké poďakovanie patrí za dopravu 
CVČ, p. Nogovi, p. Žakovi a rodičom. 

Gabriela Haľková

   V meste Svidník máme 11 veľkoplošných kontajnerov, 
ktorých účel sa však v súčasnosti míňa účinku. Ich 
využitie by malo byť na uloženie drobného stavebného 
odpadu, objemového odpadu z domácností, či odpadu, 
ktorý vzniká na cintorínoch. Je nám ľúto, že mnoho 
kontajnerov je využívaných nesprávne a viacerí pod-
nikatelia ich plnia odpadom zo svojej činnosti.
   Prosíme vás, milí občania, aby ste pri prerábaní svojich 

bytov i domov využili služby Technických služieb vo 
Svidníku a dali si priviezť kontajner k vám. Prosíme, 
urobte tak tiež, keď sa potrebujete zbaviť nábytku 
alebo iných nadrozmerných vecí z domácností.
   Milí podnikatelia, vás prosíme, aby ste si odpad z 
vašej podnikateľskej činnosti likvidovali podľa stanove-
ných pravidiel, VZN č.10/2011. Pre všetkých záujem-
cov o pristavenie a vývoz veľkoplošného kontajneru 

zverejňujeme cenník týchto služieb.
   Cena na 1 km jazdy: 0,99,-eur/km, Cena za nakládku a 
vykládku: 15 min. 5,78,-eur, Cenu za prenájom kontajnera 
na 1 deň: 3,32,-eur.
   Pre bližšie informácie môžete kontaktovať TS Svidník 
na č. 0917 450 442. 

Kristína Tchirová, 
PR manažérka mesta Svidník

Prosba na občanov v súvislosti s veľkoplošnými kontajnermi
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Sväté omše, liturgie a zhromaždenia

Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci 
marec 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku 

s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

RŮŽIČKA, Oldřich: 
Cestovateľ v čase. Prehistória. 
Praha, Albatros Media 2018. 37 s. 
  Vydaj sa s nami na cestu časom a nahliadni do 
dávnej minulosti Zeme. Začneme v prvohorách, 
kedy namiesto dnešných svetadielov existoval 
iba jediný pevninský blok, na ktorom sa začal 
objavovať prvý život. Navštívime druhohory, 
kedy zem ovládli praveké gigantické jaštery a 
nebo ovládali prehistorické vtáky. Zastavíme 
sa v treťohorách a ukážeme si obrovské druhy 
cicavcov. Celú túto milióny rokov trvajúcu 
etapu vývoja života na Zemi zavŕšime v 
štvrtohorách pri predchodcoch človeka a lovcoch mamutov. Bude to síce dlhá 
cesta, ale mimoriadne dobrodružná. Pripútaj sa, prosím, na displeji nášho 
stroja času nastavujem mínus 570 miliónov rokov. Štart!

Sir ELTON John 
  Elton John, anglický rockový hudobník a skladateľ sa narodil 25.3.1947 v 
Pinneri. Od 70. rokov patrí k superhviezdam rockovej hudby. Po vynikajúcom 
štarte sa v r. 1972-75 ocitlo na špičke britských rebríčkov sedem jeho 
albumov. V tom istom roku vznikol aj jeden z najlepších hard-rockových 
albumov 70. rokov Rock of the Westies. Na istý čas sa stiahol do ústrania 
kvôli problémom s drogami. Na začiatku 80. rokov pokračovala jeho kariéra 
perfektne aranžovanými jedinečnými baladami (Jeannie, Sad Song,Nikita). 
K najúspešnejším titulom extravagantného umelca, budiaceho pozornosť aj 
nápadnými okuliarmi, patria o.i. Rocket Man, Yellow Brick Road. V 90. rokoch 
dosiahol veľký úspech piesňou Can You Feel the Love Tonight použitou do 
fi lmu Leví kráľ. Veľkým úspechom v dejinách pop-music bola aj prepísaná 
verzia piesne Candle in the Wind, interpretovaná na pohrebe princeznej 
Diany. 

WILLIAMS, Tennessee (26.3.1914-25.2.1983)
  Významný americký dramatik, básnik a prozaik. Predstaviteľ psychologickej 
drámy. Študoval na vysokej škole žurnalistiku. Po smrti svojho homosexuálneho 
partnera sa Williams prepadol do hlbokej depresie. Prispeli k tomu aj lieky, 
alkohol a drogy. Svoju dramatickú činnosť začínal jednoaktovkami, ktoré vydal 
pod názvom Americké blues. Za drámy Električka zvaná túžba a Mačka na 
horúcej plechovej streche dostal Williams Pulitzerovu cenu. Tieto dve hry 
neskôr spracoval a sfi lmoval režisér Elia Kazan. Spomedzi dramatických 
hier vynikajú psychológiou postáv a kritikou spoločnosti aj ďalšie diela, ako 
Sklenený zverinec, Sladký vták mladosti, Noc s leguánom, Mliekarenský vlak 
tu už nezastavuje a iné. Tennessee Williams písal popri drámach aj romány, 
poviedky, ale i básne. 

Hovorí lekár Edmundovi:
- Toto je už váš tretí infarkt.

Ste ženatý?
- Áno, tretí raz.

LEKÁRNE: 
25. marca: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
26. marca: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
27. marca: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
28. marca: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149) 
29. marca: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
30. marca: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
31. marca: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
30. a 31. marca: MUDr. L. Girašek - Letná 1946/3 v Stropkove. Tel.: 054/742 
41 97. Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 
hod., v nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38. 

Rímskokatolícky kostol
  Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,               
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti 
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30 hod.,       
Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok: 16.30 
hod., Nedeľa: 9.15 hod. 

Pravoslávny chrám 
  Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má sv. liturgiu o 10.00 hod. Počas 
týždňa: pondelok, utorok - sv. liturgia o 6.00 hod., Večerňa o 17.00 - slúži 
prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - sv. liturgia o 6.00, Večerňa o 
17.00 - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: sv. liturgia o 6.00 - prot. 
Ján Pajkoš, Utreňa o 8.00, sv. liturgia o 9.30 - prot. Ján Sovič. 

Gréckokatolícky chrám Svidník - mesto
  Pondelok: Zvestovanie Presvätej Bohorodičke, Prikázaný sviatok - myrovanie, 
6.10 hod.: moleben k pb, 6.30 hod.: * Vladimír, 12.00 hod.: * za farské 
spoločenstvo, 17.30 hod.: * Eva, Utorok: 11.30 hod.: Czš, 12.00 hod.: * Hugo, 
17.30 hod.: * Jozef, Mária, 18.15 hod.:  katechéza neokat. cesty, Streda: 
16.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok vpd, 17.30 hod.: † Śtefan, Mária, † 
Ján 40 dňová vpd, 21.00 hod.: polnočnica, Štvrtok: 12.00 hod.: * Matej, 
Mária, Martin, 16.45 hod.: Ruženec za závislých, 17.30 hod.: † Mária, 18.15 
hod.: veľkopôstný moleben, Piatok: 16.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok 
vpd, 16.45 hod.: Krížová cesta - dôchodcovia, 17.30 hod.: † Michal, Mária, 
Michal, Viera,  * Mária, Pavol, Martin, Andreja, Pavol vpd, 18.15 hod.: Stretko 
mládeže v pastoračke v cerkvi, 18.15 hod.: katechéza neokat. cesty, 21.00 
hod.: polnočnica, 4. zádušná sobota: 8.00 hod.: † za zosnulých + hramoty, 
14.00 hod.: eRko stretko deti v cerkvi, 15.30 hod.: neo liturgia, 17.30 hod.: † 
za zosnulých + hramoty, 4.Nedeľa veľkého pôstu, hlas. 4: 7.00 hod.: Svätý 
ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Za farské spoločenstvo  sl., 9.15 hod.: Czš, * 
kňaz Bohuš a Božena s rodinou, 10.30 hod.: * Peter csl., 15.00 hod.: večiereň 
+ korunka k bm, 17.30 hod.: * Anna s rodinou sl.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
  Pondelok o 17. hod.: Za farnosť (prikázaný sviatok), Utorok o 17. hod.: + 
Mária, Mikuláš, Streda o 17. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu 
a Michala, Štvrtok 7. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rod., 
Piatok o 16.15 hod.: Krížová cesta; o 17. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Adama, Sobota o 7. hod.: Za zosnulých, panychída s hramotami, Nedeľa 
o 9. hod.: Za farnosť; 14:00 Modlitba ružencov. 

Sála Kráľovstva Jehovových svedkov 
  Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042 
vo Svidníku takto: Štvrtok 28. marca o 18.00 hod. Náš kresťanský život a služba: 
- 1. Korintanom 4-6 kap., - Trochu kvasu nakvasí celé cesto, - 1. Korintanom 
5:9-11 - Členovia zboru sa nemajú stretávať s nekajúcnymi hriešnikmi, - Čo som 
sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, 19.00 hod.: - Zborové 
štúdium Biblie: Slova múdrosti, Nedeľa 31. marca o 9.30 hod.: Verejná biblická 
prednáška: Choď cestou rýdzosti, Hlavné myšlienky: - Čo znamená isť cestou 
rýdzosti, - Ako si môžeme zachovať rýdzosť, - Choď cestou rýdzosti a vyhneš 
sa katastrofe, - Vzdávaj Bohu slávu tým, že ďalej pôjdeš cestou rýdzosti. 
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ZRANENÉ SRDCIA 
Piatok 29. marca o 19. hodine 

Jedna žena a dvaja muži vo vojnou zničenom 
meste. Keira Knightley v úlohe manželky 
britského dôstojníka prichádza do zničeného 
Hamburgu, kde spoznáva nielen následky 
vojnových hrôz, ale aj jedného sympatického 
Nemca.
Réžia: James Kent  •  Hrajú: Keira Knightley, 
Alexander Skarsgård, Jason Clarke, Fionn 
O'Shea, Claudia Vašeková, Pavel Mareš, 
Iva Šindelková
Rachael Morgan (Keira Knightley) prichádza 
v roku 1946 do vojnou zničeného Hamburgu, 
na ktorého obnove má pracovať jej manžel, 
plukovník Lewis Morgan (Jason Clarke). 
Zakladajú tu svoj nový domov a Lewis 

sa rozhodne pre mimoriadny 
čin - budú zdieľať ich dom s 
pôvodným majiteľom, vdovcom 
Stefanom Lubertem (Alexander 
Skarsgård) a jeho dcérou.

USA, rok výroby: 2019, 
vojnový, romantický, 

dráma, 
109 minút, vstupné: 5 eur 

*** 
ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO

Sobota 30. marca 
o 19. hodine  

Muž z havarovaného lietadla uviazne v Arktíde, nepriaznivej a opustenej 
ľadovej pustatine, kde bojuje o svoje prežitie.
Réžia: Joe Penna  •  Scenár: Joe Penna  •  Kamera: Ryan Morrison  •  Hrajú: 
Mads Mikkelsen, María Thelma, Tintrinai Thikhausk
  Muž z havarovaného lietadla uviazne v Arktíde, nepriaznivej a opustenej 
ľadovej pustatine, kde bojuje o svoje prežitie. Postupne sa ale naučil ako 
bojovať so zimou a víchricami, ako byť ostražitý voči ľadovým medveďom 
a ako si uloviť potravu...Nečakaná udalosť ho však prinúti vyraziť na dlhú a 
nebezpečnú expedíciu, ktorá rozhodne o jeho prežití.

Island, rok výroby: 2018, dráma, 
97 minút, vstupné: 5 eur 

***
WONDER PARK (ČAROVNÝ PARK)

Nedeľa 31. marca o 15. hodine 
Šikovné dievčatko June postavila ten najúžasnejší zábavný park na svete. 
Vo svojej fantázii. Ale čo ak takýto raj atrakcií naozaj existuje? Čarovný park 
je animák plný adrenalínu, ktorý otvára 
brány deťom, ktoré sa neboja snívať.
Réžia: Josh Appelbaum
Vymýšľať atrakcie, aké svet ešte nevidel, 
je pre June a jej mamičku ta úplne najlepšia 
zábava. Vo svojej predstavivosti vysnívali 
čarovný park, v ktorom všetky tie dych 
berúce a fyzikálne zákony popierajúce 
atrakcie riadia hovoriace zvieratká s 
veľmi vyhranenou osobnosťou. Napríklad 
ochranku tu robí dikobraz, ktorý sa 
všetkého bojí a v strese nekontrolovane 
vystreľuje svoje pichliače, o údržbu sa 
starajú dva vtipné bobry a tak by sa dalo 
pokračovať ďalej.

USA, animovaný, dobrodružný, 85 
minút, vstupné: 5 eur

95. (Podduklianske o)svetové kino
DIEVČA (ČSFD 75%)

27. marca o 19. hodine v priestoroch POS vo Svidníku 

O fi lme:
  Film o dievčati, ktoré sa narodilo v tele 
chlapca a sníva o tom, že sa stane baletkou. 
Pätnásťročná Lara vždy tušila, že sa narodila 
v nesprávnom tele. Po tom, ako podstúpila 
povinnú terapiu a užívala hormonálne lieky na 
zastavenie puberty, netrpezlivo čaká na deň, 
keď bude môcť podstúpiť operáciu, po ktorej 
tak zúfalo túži. Doma cíti silnú podporu vďaka 
modernému slobodnému otcovi a milujúcemu 
mladšiemu bratovi. Stále však musí čeliť 
obrovskému stresu na tanečnej akadémii a 
čoraz väčší fyzický a citový nátlak si pomaly 
vyberá svoju daň. Tento nesmierne súcitný a 
nádherne natočený fi lm Lukasa Dhonta citlivo 
odhaľuje Larin komplexný vnútorný svet.  

Réžia: Lukas Dhont, žáner: dráma, 
Belgicko/Holandsko, 2018, 105 min, MP: 15+, 

vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €

Kto daroval krv?    
  V stredu 20. marca 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie 
svidníckej nemocnice v rámci Valentínskej kvapky krvi darovať krv 39 
bezpríspevkových darcov: 
  Jozef Fecenko (91), Ján Macko (45), Ján Mihaľ (prvodarca), Miloš Grega 
(62), Jozef Riško (2), Jana Rišková (30), Juraj Piskorik (12), Ján Melník (27), 
Simona Palijová (28), Jaroslav Teraz (12), Michal Džupin  (4), Ingrid Lukáčová 
(10), Renáta Ličková (30), Renáta Paniková (2), Radka Klučárová (2), Ján 
Klučár (33), Marián Sahajda (17), Jana Gombitová (6), Maroš Motyka (19), 
Slavomír Vaškanin (56), Lenka Zeherová (38), Silvia Safková (6), Peter Horbaj 
(25), Marek Matkobiš (5), Kristián Matkobiš (5), Róbert Potoma (25), Miroslav 
Fečko (15), Dušan Jenča (35), Ľuboš Paranič (23), Michaela Baková (2), Patrik 
Vatraľ (15), Marián Guzej (prvodarca), Kevin Kurej (7), Monika Šotiková (36), 
Ján Franko (45), Ivana Kocáková (2), Peter Masica (2), Matej Hric (prvodarca), 
Laura Antonyová (2). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

Oznam -   Výbor Základnej organizácie Únie nevidiacich a 
slabozrakých vo Svidníku oznamuje svojim členom aj nečlenom, že 

organizuje nákupný zájazd do Krosna v Poľsku. Zájazd sa koná 26. marca. 
Odchod je o 7.30 hod. z parkoviska za sporiteľňou vo Svidníku. Záujem 

nahláste do 22. marca na telefónnych číslach: 0907 375 753 M. Kohútová, 
0908 502 195 I. Lacíková, 0911 532 102 M. Maliňáková.


