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Kaufland má stavebné povolenie - kedy začne stavať, zatiaľ nevedno
Kaufland už má stavebné povolenie a svoju obchodnú
prevádzku vo Svidníku môže začať stavať.
Mesto Svidník ako príslušný stavebný úrad rozhodol, že stavbu „OBCHODNÉ
CENTRUM KAUFLAND SVIDNÍK“ povolil pre stavebníka: Kaufland Slovenská
republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.
Účelom je vybudovanie obchodného zariadenia spoločnosti Kaufland,
ktorá je dominantou v predaji potravín. Sortiment potravín je doplnený o
ďalšie odvetvia: kuchynské potreby, drogéria, elektro, kancelárske doplnky,
papiernictvo, autodoplnky, odevy a obuv. Doplnkovú funkciu tvoria priestory
určené na prenájom. Účelom týchto priestorov je poskytnúť zákazníkovi čo
najširší výber tovaru. Ponúkaný sortiment tovaru musí byt schopný reagovať na
aktuálne požiadavky trhu. Kaufland
majú postaviť na priestranstve
medzi Billou a nemocnicou. Vjazd na
pozemok pre zákazníkov Kauflandu
je riešený z ulice Doktora Pribulu
priamo na parkovisko umiestnené
pred navrhovaným objektom. Hlavný
priestor Kauflandu má navrhnutý
základný pôdorysný tvar obdĺžnika
s rozmermi 48,040 x 133,355 m.
Nosné konštrukčné sústavy hornej
časti halového objektu pozostávajú
z vertikálnych a horizontálnych
nosných prvkov.
Prestrešený hlavný vstup pre
zákazníkov obchodov, je priamo z parkoviska z južnej časti objektu. Na
vstup so zádverím bezprostredne nadväzuje hlavná komunikačná os objektu
- obchodná ulička v rámci objektu. Táto nadväzuje na vlastné predajne
všeobecnej samoobsluhy a na všetky predajne koncesionárov, ktoré budú
obsadené podľa aktuálneho dopytu. Pri hlavnom vstupe na prízemí sa
nachádzajú prenajímateľné priestory pre koncesionárov a na konci obchodnej
uličky sociálne priestory pre zákazníkov, včítane WC pre imobilných, peňažná
komora s trezorom, miestnosť zúčtovania pokladní. Vstupná obchodná ulička

sprístupňuje koncesionárske priestory, napr. lekáreň, pečivo a lahôdky,
tabak, časopisy. Ďalej je k dispozícii priama náväznosť na zónu pokladníc
a administratívny úsek personálu Kauflandu, ktorý je prístupný schodiskom
na druhom nadzemnom podlaží. Podľa vydaného stavebného povolenia
stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom v súlade s overenou
a odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a bude ukončená do 2 rokov
od jej začatia.
Mesto Svidník ako príslušný stavebný úrad zároveň povolil aj výstavbu
komunikácií, parkoviska a spevnených plôch, ako aj úpravu miestnej
komunikácie Ul. Doktora Pribulu a chodníkov, úpravu cesty I/73 - Ul. Sovietskych
hrdinov s cestnou svetelnou signalizáciou. Predmetom riešenia tejto časti
dokumentácie sú plochy pre parkovanie osobných motorových vozidiel
obchodného centra Kaufland,
priľahlých chodníkov pre peších
a zásobovacej komunikácie s
napojením na Ul. Doktora Pribulu,
ďalej rekonštrukcia miestnej
komunikácie Ul. Doktora Pribulu,
súbežného chodníka pre peších a
chodníkov pre peších súbežne s
Ul. Sovietskych hrdinov a takisto
aj už spomínaná rekonštrukcia
cesty I/73 Ul. Sovietskych hrdinov,
v úseku križovatky s Ul. Dr. Pribulu,
vrátane zriadenia odbočovacích
pruhov a autobusovej zastávky.
Aj táto stavba bude uskutočnená
dodávateľským spôsobom v súlade s overenou a odsúhlasenou projektovou
dokumentáciou a bude ukončená do 2 rokov od jej začatia.
Stavebné povolenie už teda Kaufland má vydané, podľa jeho hovorkyne Lucie
Langovej zatiaľ ešte nie je právoplatné, preto sa k našim otázkam, kedy začnú
stavať a kedy predajňu Kaufland vo Svidníku otvoria, nemôžu bližšie vyjadriť.
„Ale radi by sme našu predajňu otvorili ešte v tomto kalendárnom roku,“
podotkla hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová.
(ps)

Koordinujú finančnú štátnu pomoc, no na výplaty si musia požičiavať
Koordinujú finančnú štátnu pomoc, no sami si na výplaty musia
požičiavať. Dotácia od štátu na mzdy úradníkov totiž začiatkom
roka opakovane mešká. Pôžičkou sa vyhýbajú hrozbe stíhania
za nevyplatenie miezd.

dať náležite do pozornosti. Väčšinou problémy nastávajú koncom roka, ale
moja vedomosť je, že všetky finančné prostriedky, ktoré mali centrá dostať,
vždy boli uhradené,“ informoval prednosta Okresného úradu vo Svidníku
Jozef Baslár.
„V prípade Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o.
evidujeme neoprávnené použitie finančných
Sú vo všetkých okresoch patriacich medzi najmenej
prostriedkov cca do 100 eur. Vo chvíli, keď
rozvinuté na Slovensku. Centrá podpory regionálneho
budú peniaze vrátené, môžeme uvoľniť
rozvoja. Koordinujú plnenie vládou schválených
regionálny príspevok na rok 2019,“ povedal
akčných plánov. Dohliadajú na čerpanie štátnych zdrojov
v stanovisku podpredseda vlády SR Richard
podnikateľmi. S financovaním vlastnej činnosti však majú
Raši.
problémy. Peniaze od štátu na mzdy pre zamestnancov
A podobná nezrovnalosť sa vraj vyskytla aj
začiatkom roka chýbajú aj svidníckemu Centru podpory
pred rokom i dvoma. Tieto centrá nepatria
regionálneho rozvoja. „Je pravdou, že sa opakuje
medzi štátne inštitúcie, no pracujú pre štát.
každoročne stav, kedy finančné prostriedky na mzdy
Aj preto je podľa nich neférové, že si, nech
a odvody prichádzajú na účet Centra nie kontinuálne.
už ide o akékoľvek nezrovnalosti, museli na
To znamená, že zabezpečiť finančné prostriedky na
výplaty požičiavať.
mzdy a odvody musíme výpožičkami zo súkromných
Ako sme už spomínali riaditeľ centra Ladislav
zdrojov, aby sme sa vyhli sankciám. Je vhodné, aby sa
Hribik hovorí, že by bolo vhodné, aby sa
zaviedol systém zálohových platieb na mesiace január,
zaviedol systém zálohových platieb na tie prvé
február a marec, kým na základe kontroly zúčtovania
mesiace, kedy sa vlastne ukončí zúčtovanie
predchádzajúceho roka budú k dispozícii finančné
predchádzajúceho roka.
prostriedky na aktuálny kalendárny rok,“ informoval
Toto zas podľa úradu vicepremiéra Richarda
riaditeľ Centra podpory regionálneho rozvoja okresu
Rašiho neumožňuje zákon o rozpočtových
Svidníku Ladislav Hribik
pravidlách. Spôsob refundácie miezd sa i
Riaditeľ Centra podpory regionálneho rozvoja
preto zrejme nezmení. Úrad vlády podotkol,
okresu Svidník nám potvrdil, že si na výplaty musel už
Riaditeľ centra Ladislav Hribik
že každoročné zúčtovanie štátnych peňazí
niekoľkokrát požičať. Na to, prečo má Centrum podpory
regionálneho rozvoja okresu už tri roky problémy s financovaním výplat, sme chce ešte viac urýchliť, a potom vraj prechod z jedného roka do druhého
sa pýtali na svidníckom Okresnom úrade. „Osobne, čo ja mám vedomosť o bude menej bolestivý.
(ps)
financovaní, vzniknú sem tam pri vyúčtovaní nejaké rozdiely, ktoré sa musia
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Poškodené obhorené stromy ohrozujú ľudí!
Náhoda alebo dobre premyslený čin? V lese nad Svidníkom pribúdajú
obhorené stromy. Hasiči plamene uhasia, no poškodené stromy ohrozujú ľudí.
Sú totiž v tesnej blízkosti turistického chodníka vedúceho k lesnej studničke.
Tragédia je na spadnutie.
Obhorené stromy vyzerajú nebezpečne, priam strašidelne. Na tieto stromy popri lesnej
cestičke na okraji Svidníka vedúcej obľúbenej studničke upozornili viacerí Svidníčania.
O tomto probléme na ostatnom zasadnutí mestského parlamentu hovorila aj mestská
poslankyňa Katarína Siváková. „Stromy blízko studničky ktosi nedávno podpálil. Údajne sa
to stalo už niekoľkokrát. Takto obhorené a teda poškodené stromy dnes ohrozujú ľudí, ktorí
tadiaľto prechádzajú. Keďže prichádza jarné počasie, frekvencia návštevníkov studničky sa
zvyšuje. Poškodené stromy zatiaľ nikto neodstránil. Nepoznám presne vlastnícke vzťahy
v tejto lesnej lokalite nad niekdajšou vinárňou, no možno by bolo vhodné zo strany mesta
kontaktovať urbársku spoločnosť, ktorá možno zastupuje vlastníkov v tejto lokalite a ktorá by
tento problém mohla vyriešiť. Aktuálne je ešte obdobie vhodné na výrub stromov,“ povedala
Katarína Siváková.
Svidníčania tadiaľto prechádzajúci majú strach. „To strach ísť tadiaľ,“ povedal nám jeden z
nich. Stromy sú obhorené a polámané. Podľa miestnych ich niekto jednoznačne úmyselne
podpálil. „Tu ľudia, čo chodia naberať vodu, sa vyjadrili, že to vraj môže byť nejaký pyroman,“
dodal jeden zo Svidníčanov. Podpaľača však nikto pri čine nikdy neprichytil. Ponad lesnú
cestičku nebezpečne poprehýnané stromy ohrozujú ľudí. K studničke prichádzajú denne
desiatky ľudí, aby si nabrali čistú vodu.
„No vždy, keď sem idem na vodu, tak najprv zazriem, že v akom stave je, či padne, či nie.
Jednu fľašu naberiem, potom pozriem, či stojí na mieste, a potom naberiem druhú, ale asi ho
zbrzdili tie ďalšie dva stromy, čo sú pred ním, lebo už by dávno spadol,“ skonštatoval Svidníčan,
ktorého sme našli pri studničke. Hasiči potvrdili, že do tejto lokality na okraji Svidníka už
vyrážali viackrát. „V danej lokalite sme minulého roku zasahovali päťkrát v letných a jesenných
mesiacoch. Stále bol nahlásený požiar stromu,“ informoval Martin Kmec z Hasičského a
záchranného zboru SR vo Svidníku.
Plamene uhasili, no so stromami viac urobiť
nemohli. Konať nemohlo ani mesto, ktoré
miestni v súvislosti s podpaľovaním stromom
takisto viackrát oslovili. „O dané stromy by
sa mal postarať vlastník daného lesa,“ dodal
Martin Kmec. „Keďže ide o les, mesto nemôže
vôbec zasahovať do stromov, ktoré sú v lese,“
skonštatovala hovorkyňa mesta Svidník
Kristína Tchirová.
Zdá sa ale, že veci sa konečne pohnú. Podľa
hovorkyne už urbárska spoločnosť vyzvala
priamo vlastníka daného pozemku. „O danú vec
sme sa niekoľkokrát zaujímali a
stále nám bolo povedané, že to
budú riešiť kompetentní,“ dodala
hovorkyňa mesta Svidník. Ak sa
tak stane, budú všetci spokojní
a hlavne v bezpečí. Stačilo
by pritom, aby si všetci brali
príklad z muža, ktorého sme
pri studničke stretli. Cestou od
studničky za inými ešte aj v
prírode upratal. „Už keď z nej
niečo berieme, tak by sme mali
aj trochu pomáhať. Niečo za
Tento Svidníčan cestou od studničky
niečo, naberiem vodu, odnesiem
pozbiera odpad...
plast,“ dodal Svidníčan.
(ps)

Obhorené stromy vyzerajú nebezpečne, priam
strašidelne
Hasiči pri požiari stromov zasahovali už niekoľkokrát...

Zamestnanci v Prešovskom kraji zarobili v priemere 775 eur
V roku 2018 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda
zamestnanca v hospodárstve v Prešovskom kraji hodnotu
775 eur.
Medziročne oproti roku 2017 sa zvýšila o 5,6 percenta. V porovnaní s ostatnými
krajmi Slovenskej republiky priemerná nominálna mzda zamestnancov v
Prešovskom kraji bola pod hranicou 800 eur a dosiahla najnižšiu hodnotu.
Oproti celoslovenskému priemeru 1 013 eur bola nižšia o 238 eur (o 23,5 %).

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy sa dosiahla v Bratislavskom (1
272 eur), Trnavskom (952 eur) a Trenčianskom kraji (951eur).
V hospodárstve Prešovského kraja v roku 2018 bolo zamestnaných v
priemere 276 410 osôb, čo je o 4,6 % viac ako v predchádzajúcom roku
2017. Na celkovej zamestnanosti v SR mal kraj 11,6 % podiel, zaradil sa za
Bratislavský (20,5 %), Žilinský (12,9 %), Košický (12,4 %) a Nitriansky kraj
(11,9 %).
Mária Trybulová, Štatistický úrad SR - Pracovisko v Prešove
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V rámci Dňa učiteľov ocenili 15 pedagógov
Pri príležitosti Dňa učiteľov pripravilo mesto Svidník slávnostnú
akadémiu pre pedagógov zo škôl a školských zariadení
mesta.
Akadémia sa uskutoční v Dome
kultúry v piatok 29. marca a jej
súčasťou bolo aj ocenenie 15
súčasných pedagógov za úspechy
vo výchovno-vzdelávacom procese,
za prínos a prácu v prospech školy.
Primátorka mesta Svidník Marcela
Ivančová na tohtoročnej akadémii
vyzdvihla aj zásluhy učiteľov, ktorí
vo svojom pôsobení skončili už pred
rokmi a ich práca priniesla výnimočný
prínos v oblasti školstva pre naše
mesto. Ocenení boli teda aj traja
učitelia seniori a predstavená ich
práca i život.
Slávnostnú akadémiu spestril
hodnotný kultúrny program.
KTO ZÍSKAL OCENENIE?
Andrej Uram-Murín
Andrej Uram-Murín sa narodil v
malebnej dedinke Habura. Tu trávil
svoje detstvo a ukončil osem tried
základnej školy. Už v tomto útlom
veku vnímal okolitú prírodu, jej ročné
premeny, čo bolo podnetom aj pre
jeho neskoršiu výtvarnú tvorbu.
Potom jeho kroky viedli do Prešova,
kde študoval na Pedagogickom

gymnáziu. V roku 1970 sa Andrej
Uram-Murín presťahoval aj so svojou
rodinou do Svidníka, kde pôsobil
ako učiteľ na I. ZDŠ a neskôr na III.
Základnej škole až do dôchodku.
Svojou pedagogickou a výtvarnou
činnosťou bol príkladom a ovplyvnil
mnoho svojich žiakov.
V roku 1989 zo zdravotných dôvodov
odišiel do invalidného dôchodku,
na ktorom nezaháľal a naďalej sa
venoval výtvarnej tvorbe, ktorá je jeho
srdcovou záležitosťou až dodnes.
Andrej Kucer
Narodil sa v malebnej dedinke
Svetlice, v ktorej získal základné
školské vzdelanie. Po skončení
gymnázia Andrej Kucer učil pár
mesiacov na Základnej škole v
Kružlovej. V rokoch 1967-1976
Andrej Kucer pôsobil ako pedagóg
na I. Základnej škole vo Svidníku.
Aj tu aktívne pracoval ako vedúci
a choreograf detského súboru
Junisť. Od roku 1969-1972 bol
umeleckým vedúcim a choreografom
súboru Makovica a po roku 1972
bol umeleckým vedúcim tanečnej

zložky a členom speváckeho zboru a
sólistom súboru Makovica. V rokoch
1991-1993 bol umeleckým vedúcim
speváckej zložky súboru Makovica. O
roku 1976-1991 bol pedagógom na II.
Základnej škole vo Svidníku, kde sa
opäť vo svojom voľnom čase venoval
folklóru, konkrétne súboru Svitanok.
Počas svojho profesijného života
bol Andrej Kucer okrem vzorného
pedagóga aj umeleckým vedúcim
detských spevácko-tane čných
súborov, choreografom, dirigentom,
scenáristom a režisérom, vedeckým
výskumníkom, folkloristom a hlavne
reprezentantom našej ľudovej
kultúry.
Štefan Zelizňák
Štefan Zelizňák sa narodil v dedinke
Bodružal, v kraji pod Duklou. Od roku
1957 pôsobil ako riaditeľ Základnej
školy v Cernine, túto funkciu zastával
dlhých 18 rokov, až do roku 1975. Ešte
v tom istom roku začal pracovať ako
vedúci Okresného pedagogického
strediska pri odbore školstva ONV
vo Svidníku, kde zabezpečoval
metodickú, odbornú a poradenskú
činnosť pre pedagogických
zamestnancov v okrese. Na tomto
poste zotrval až do dôchodku. Veľkým
koníčkom v jeho živote bolo a stále je
včelárenie. Pri včielkach vyrastal a
prvé včelárske skúsenosti zbieral od
svojho otca. Vo včelárskej organizácii
začal pracovať v roku 1983 ako
tajomník a túto funkciu vykonával až
do roku 2006.
Iveta Czechová
Učiteľka Iveta Czechová pracuje v
Materskej škole na Ul. gen. Svobodu
vo Svidníku od roku 1997. K svojej
práci pristupuje s vysokou dávkou
osobnej zodpovednosti a dlhodobo
dosahuje kvalitné výchovnovzdelávacie výsledky. Prispieva k
uchovávaniu ľudových tradícií a
zvykov pri reprezentácii materskej

školy a aktívne sa zapája do realizácie
kultúrnych a športových podujatí.
Prispieva k estetizácii a výzdobe
školy. Pod jej vedením škola získala
viacero ocenení. Do vzdelávacích
aktivít vnáša inovatívne postupy a
moderné pomôcky. Jej práca s deťmi
je pestrá, plnohodnotná, je zmyslom
jej života.
Alena Kizová
Je vychovávateľkou v Školskom
klube detí pri ZŠ na Ulici 8. mája vo
Svidníku. Podporuje rozvoj záujmovej,
mimotriednej a mimoškolskej činnosti
žiakov, aktívne sa zúčastňuje a
aktivizuje v mimoškolských akciách.
Má výborné organizačné schopnosti,
je starostlivá, trpezlivá a empatická.
Deti vedie k spolupráci a k skupinovej
práci formou hry. Pripravuje žiakov na
školské akcie. Alenu Kizovú ocenili aj
za pozitívny vzťah k žiakom, rodičom, k
spolupracovníkom, k zamestnancom
školy, za humánny prístup k práci a pri
príležitosti životného jubilea.
Mária Mašlejová
Mária Mašlejová v materskom
školstve pracuje už 38 rokov. Jej
dlhoročným pôsobiskom bola MŠ
v obci Duplín, v ktorej odpracovala
31 rokov. Od 1. januára 2012
pôsobí ako učiteľka v MŠ 8. mája vo
Svidníku. Svoju kreativitu a herecký
talent využíva hraním divadelných
predstavení pre deti. Pre jej prácu
je charakteristický láskavý až
materinský prístup k deťom, ale aj
vysoká náročnosť. Snaží sa z detí
vychovávať citlivých ľudí milujúcich
prírodu a dobre ich pripraviť pre vstup
do základnej školy.
Anna Ivančová
Anna Ivančová je učiteľka
primárneho vzdelávania v ZŠ na
Ulici 8. mája vo Svidníku. Počas
25-ročnej pedagogickej praxe jej
prešlo rukami niekoľko stoviek žiakov
prvého stupňa, ktorým zanietene
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V rámci Dňa učiteľov ocenili 15 pedagógov
pomáha otvárať tajomstvo vedomostí
a svojou odbornosťou prebúdza
u tých najmenších školákov svet
radosti a poznania. Ocenenie je
poďakovaním za aktívnu, tvorivú
pedagogickú činnosť a angažovanosť
v príprave a realizácii školských a
mimoškolských aktivít, za skvelú
pedagogickú činnosť, dosahovanie
výborných výchovno-vzdelávacích
výsledkov a pri príležitosti životného
jubilea.
Alexander Hrico
Svoju pedagogickú kariéru začal
v roku 1977 v Okresnom dome
pionierov a mládeže vo Svidníku. V
roku 1991 sa stal učiteľom telesnej a
športovej výchovy pre II. stupeň na ZŠ
Ul. Komenského vo Svidníku. Jeho
celoživotnou záľubou je futbal. Venuje
sa mu od svojho detstva a sprevádza
ho až doteraz. Venoval sa mu súťažne,
dosahoval výborné výsledky a svoje
skúsenosti sa rozhodol posúvať aj
talentovanej mládeži. Viac ako 30
rokov pôsobil ako futbalový tréner
žiakov, dorastu a dospelých. Podieľal
sa na prípravách a založení športovej
triedy. V septembri 1993 sa stala
športová trieda so zameraním na
futbal skutočnosťou. Počas celej
svojej kariéry mu nebol ľahostajný

So svojimi žiakmi sa pravidelne
zúčastňuje vystúpení rôzneho
charakteru. Pre dychové oddelenie
organizuje školské prehliadky, ako
aj prehliadky v hre na keyboard.
Výsledkom jej pedagogickej činnosti
sú žiaci pokračujúci v štúdiu na
konzervatóriu a na umeleckých
školách.
Ladislav Široký
Od roku 1991 je učiteľom telesnej
výchovy na II. stupni ZŠ Komenského.
Počas svojej dlhoročnej pedagogickej
praxe, ktorá začala v roku 1978,
neustále využíva nové poznatky
a skúsenosti vo svojom odbore.
Aktívne sa zapája do prípravy
žiakov a žiačok na športové súťaže
mestského, okresného, krajského
ale aj celoslovenského charakteru.
Je zakladateľom športového
volejbalového klubu pri škole, kde
sa aktívne zapája do volejbalových
súťaži ako tréner so žiačkami nielen
našej školy, ale aj žiačok z iných škôl.
Vedie volejbalový krúžok starších
žiačok. Ocenenie získal za dlhoročnú
pedagogickú a trénerskú prácu.
Monika Strončeková
Monika Strončeková je učiteľkou
prvého stupňa Cirkevnej základnej
školy sv. Juraja. Vyučuje zaujímavo,

vzhľad budovy školy, školských
športovísk a okolia školy. Vynakladal
veľké úsilie pri rekonštrukcii školského
ihriska, výstavbe umelého ihriska,
rekonštrukcii telocvične, pri zriaďovaní
školskej posilňovne a detského ihriska
v areáli školy.
Kamila Bačová
Hru na dychové nástroje, keyboard a
klavír vyučuje na Základnej umeleckej
škole vo Svidníku od roku 1991. Popri
učení hry na zobcovú flautu nájdeme
medzi jej žiakmi aj hráčov na priečnu
flautu, či atraktívny saxofón. Mladých
keyboardistov vedie zase k zvládnutiu
tohto nástroja po stránke technickej
aj výrazovej podľa individuálnych
možností a schopností žiaka. Aktívne
sa zapája do mimoškolských aktivít.

hravo, tvorivo a s láskou. Svoje
povinnosti si plní zodpovedne a
svedomito. V škole vedie metodické
združenie prvého stupňa. Na
tanečnom krúžku, ktorého je vedúcou,
sa snaží vštepovať svojím žiakom
lásku k ľudovému tancu a k ľudovým
tradíciám. Ich milé vystúpenia
spestrujú kultúrny program rôznych
školských akcií. Svoje estetické
cítenie využíva pani učiteľka pri
skrášľovaní priestorov školy. Aktívne
sa zapája do všetkých školských
akcií.
Peter Tholt
Je učiteľom telesnej výchovy a
športovej prípravy v ZŠ 8. mája vo
Svidníku. Triedny učiteľ športovej
triedy - 6.b. Vedie v našej škole

volejbalový krúžok pre žiakov a
žiačky 5.- 9. ročníka. Založil krúžok
Loptové hry pre žiakov 1.- 4.
ročníka, ktorí na krúžku rozvíjajú
svoje schopnosti a získavajú kladný
vzťah k športu. Pozdvihol na škole
volejbal na špičkovú úroveň, o čom
svedčia výsledky našich športových
tried. Ocenenie je Petrovi Tholtovi
navrhované za dosiahnuté výsledky v
oblasti výchovy a vzdelávania žiakov,
za mimoriadne výsledky dosiahnuté
v športe a pri príležitosti životného
jubilea.
Katarína Hvizdová
Pôsobí v Základnej škole na Karpatskej
ulici na pozícii učiteľky anglického
jazyka. V škole pri vyučovaní i pri
všetkých mimoškolských aktivitách
sa snaží, aby si žiaci vytvorili dobrý
vzťah k vyučovaniu anglického
jazyka. Ako pedagóg sa príkladne
stará o prípravu žiakov na súťaže a
reprezentáciu školy. S jej aktivitami sú
spojené vynikajúce výsledky našich
žiakov v olympiáde z anglického
jazyka. Aktívne pracuje na všetkých
školských projektoch s dôrazom na
medzinárodný program eTwinning,
ktorý sa zameriava na podporu
využívania moderných informačných
a komunikačných technológií za
účelom vytvorenia partnerstiev
európskych škôl.
Viera Haľková
V učiteľskej profesii pracuje 40
rokov. V Materskej škole na UL.
Ľ. Štúra pracuje od roku 1995 ako
učiteľka a od roku 2015 pôsobí
ako riaditeľka. Zameriava sa na
skvalitňovanie a modernizovanie
podmienok výchovno-vzdelávacej
práce rekonštrukciou vnútorných i
vonkajších priestorov materskej školy.
Vytvorila podmienky pre realizáciu
medzinárodného výtvarného
p r o j e k t u E U R O R O Z P R Á V K Y,
ktorého hlavným cieľom bolo v rámci
slovenského predsedníctva v Rade

Európskej únie prezentovať výtvarnú
tvorbu detí predškolského veku.
Spolu s projektovými učiteľkami
reprezentovala naše mesto i
materskú školu rozprávkou Kalomíra
na výstave v Bratislave, v Prešove a
na pôde Europarlamentu v Bruseli.
Je osobnosťou, ktorá je nesporným
darom pre svoje okolie a inšpiráciou
pre všetkých, ktorí sú oddaní svojmu
povolaniu respektíve poslaniu učiteľky
materskej školy.
Viera Kačuriaková
Celú svoju pedagogickú prax
absolvovala na Základnej umeleckej
škole vo Svidníku, kde pôsobí od
roku 1978. Bola súčasťou rozvíjania
sa tejto školy od jej začiatkov až
dodnes. Podieľala a podieľa sa
na organizácii mnohých koncertov
a vystúpení ako organizátorka a
korepetítorka zároveň. Do tajov
umenia klavírnej hry zasvätila veľké
množstvo svojich žiakov, z ktorých
mnohí sa uplatnili v umeleckej sfére.
Počas celej pedagogickej praxe sa
so svojimi žiakmi aktívne zúčastňuje
klavírnych súťaží aj medzinárodného
charakteru s výbornými výsledkami.
Jozef Dirga
V centre voľného času pôsobí
od jeho vzniku v roku 2012, od
roku 2016 je vo funkcii riaditeľa.
Počas svojej bohatej pedagogickej
praxe vyniká profesionálnosťou,
tvorivosťou a sebadisciplínou.
Svojimi skúsenosťami, postojom
k práci a zanietením pre
neustále zdokonaľovanie ponuky
voľnočasových aktivít je inšpiráciou
aj pre ostatných kolegov. Vysokým
pracovným nasadením, flexibilitou
a schopnosťou efektívneho riadenia
vytvára pozitívne ovzdušie pre rozvoj
svidníckeho centra voľného času.
Jeho doménou je však šport. Už 21
rokov organizuje Mestskú volejbalovú
ligu.
(pn)
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Na novú štruktúru svidníckeho Mestského úradu si musíme počkať
Hoci nové vedenie Svidníka už od svojho nástupu avizuje
novú organizačnú štruktúru svidníckeho Mestského úradu,
dodnes sa tak nestalo. Dôvodom je nefunkčnosť nového Odboru
regionálneho rozvoja, ktorý chce primátorka Marcela Ivančová
zriadiť.
„Odbor regionálneho rozvoja, ktorý je novým odborom úradu, mal na výberové
konanie prihlásených dvoch uchádzačov, pričom výberového konania sa
zúčastnil iba jeden z nich, ktorý nebol úspešný. Táto pozícia vedúceho odboru
je naďalej voľná. Neúspešnosť uchádzača na pozíciu vedúceho odboru
regionálneho rozvoja nateraz neumožňuje aplikovať novú štruktúru úradu,“
vysvetlila PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
Pripomeňme, že do výberového konania na miesto vedúceho Odboru
regionálneho rozvoja sa prihlásili František Schrenk a Ján Polovčík. František
Schrenk však na výberové konanie neprišiel a Jána Polovčíkova výberová
komisia nevybrala za úspešného uchádzača.
Podľa Kristíny Tchirovej jednotlivé procesy sú na sebe závislé a bude možné
ich naštartovať po skompletizovaní všetkých odborov úradu. „Zmena štruktúry
je závislá od kompletnosti všetkých odborov a bude pre ňu smerodajné nové
výberové konanie na pozíciu vedúceho Odboru regionálneho rozvoja, ktoré by

sme chceli vyhlásiť budúci týždeň. Veríme, že teraz už bude úspešné a budeme
môcť verejnosti predstaviť novú štruktúru úradu,“ vyslovila očakávania PR
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
(ps)

Nemecký investor avizuje prácu vo Svidníku pre 100-150 ľudí
Prácu v jednozmennej a podľa možností i v dvojzmennej
prevádzke ponúka nový nemecký investor, ktorý sa chce
etablovať vo Svidníku. V uplynulý štvrtok na prezentáciu jeho
ponuky prišli do svidníckeho Domu kultúry stovky ľudí.
Mnohí, samozrejme, prostredníctvom
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, no
prišli aj desiatky takých, ktorých možnosť
získať si prácu vo Svidníku zaujala bez
toho, aby im to odporúčal úrad práce.
Nemeckého investora privítala primátorka
Svidníka Marcela Ivančová a jej zástupca,
zároveň riaditeľ Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Bardejove Michal Goriščák.
Nemecká spoločnosť ETILOG, s.r.o. sa
zaoberá výrobou, lepšie povedané šitím
baliacich riešení s textilným vnútrajškom.
Takéto obaly, keď to takto možno nazvať,
používajú prevažne automobilky na prevoz
jednotlivých komponentov áut, no nielen
automobilky.
Spoločnosť ETILOG je etablovaná
v Prešove, ale i v Dunajskej Strede a
aj vzhľadom na situáciu vo Svidníku,
keď talianska spoločnosť I.C.A. ohlásila
hromadné prepúšťanie a presun výroby do
Srbska, sa rozhodla pôsobiť aj vo Svidníku.
Výkonný riaditeľ spoločnosti ETILOG Prešov
Josef Ebnet ľuďom, ktorí sa zišli vo svidníckom Dome kultúry, predstavili
ponuku. „Našim zámerom je v prvom kroku zamestnať 100 až 150 ľudí.
Výrobu vo Svidníku chceme spustiť 2. mája. Nevylučujeme však, že
postupne sa počet našich zamestnancov ešte zvýši, samozrejme, v

prípade, ak všetko pôjde tak, ako by sme chceli,“ povedal Josef Ebnet. Na
otázku z publika, či plánujú jednozmennú alebo dvojzmennú prevádzku
reagoval, že všetko pripravia tak, aby mohli spustiť jeden i druhý variant.
„Najšťastnejší budeme, keď sa nám podarí nabehnúť na dvojzmennú
prevádzku,“ povedal nemecký výkonný riaditeľ spoločnosti ETILOG, ktorá
by vo Svidníku mohla pôsobiť v priestoroch
niekdajšieho Zväzarmu, no vylúčené nie je ani to,
že napokon bude pôsobiť inde. Pri dvojzmennej
prevádzke by bola pracovná doba od 6. do 14.
hodiny a od 14. do 22. hodiny, pri jednozmennej
od 7. do 15.30 hod.
Podľa letáku, ktorý spoločnosť ETILOG
zverejnila ako pozvánku na minulotýždňové
stretnutie, ponúkajú pri jednozmennej prevádzke
mzdu 3,20 €/hod. brutto + výkonnostné prémie a
mesačná priemerná mzda by predstavovala 610
€ brutto. Pri dvojzmennej prevádzke by hodinová
mzda bola 3,50 €/hod. brutto + výkonnostné
prémie a mesačná priemerná mzda by bola 750
€ brutto. Záujemcovia môžu spoločnosti zasielať
svoje žiadosti a životopisy, mnohí tak urobili
priamo na stretnutí minulý týždeň vo štvrtok v
Dome kultúry. Ďalšie stretnutie už pozvaných
uchádzačov o prácu by malo byť 25. apríla o 10.
hodine takisto vo svidníckom Dome kultúry.
(ps)
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Michal Goriščák odštartoval kampaň symbolicky v Štrasburgu
Vizuálna dvojjazyčnosť - takto sa volá svojim spôsobom
pomerne špecifická výstava, ktorú v priestoroch Európskeho
parlamentu v Štrasburgu zorganizoval poslanec Európskeho
parlamentu József Nagy.
Výstavu oficiálne otvorili začiatkom minulého týždňa a zo Slovenska sa na
slávnostnom otvorení zúčastnili desiatky ľudí, medzi nimi aj štátny tajomník
Ministerstva školstva SR Peter Krajňák, či viceprimátor Svidníka Michal
Goriščák. „Výstava je zameraná na prezentáciu rôznych jazykových
dialektov, ktoré sú v štátoch Európskej únie. Cieľom je poukázať na
to, akými rôznymi jazykmi sa v krajinách Európskej únie rozpráva, že
to nie sú len oficiálne úradné jazyky, ale i rôzne dialekty,“ povedal v
rozhovore pre naše noviny svidnícky viceprimátor a zároveň riaditeľ Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove Michal Goriščák, podľa ktorého
sa z tejto výstavy stane výstava putovná a zavíta aj na Slovensko. „Verím,
že túto výstavu sa nám podarí prezentovať aj vo Svidníku,“ dodal Michal
Goriščák, ktorý sa v tohtoročných májových voľbách do europarlamentu
uchádza o mandát poslanca ako kandidát strany MOST-HÍD zo štvrtého miesta
jej kandidátnej listiny, aj preto bola preňho táto návšteva v jednom z dvoch
sídiel europarlamentu, teda vo francúzskom Štrasburgu, akýmsi neoficiálnym
štartom predvolebnej kampane.
(ps)

Nájomné bývanie v centre pozornosti
Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou
prieskumu zameraného na viaceré aspekty problematiky
nájomného bývania.
Slovensko je v porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie takmer na chvoste
rebríčka vo vzťahu k celkovému počtu nájomných bytov. Dlhodobo, viac ako
92 % bytov, je u nás v súkromnom vlastníctve, čo okrem iného obmedzuje
napríklad ekonomickú mobilitu a tiež má ďalšie negatívne dopady. Nielen na
tieto aspekty sa sústredil prieskum Združenia miest a obcí Slovenska, ktorým
tiež získa odpovede na ďalšie dôležité otázky.
Zber dát trval do 29. marca 2019 na vzorke 480 respondentov. Súčasťou
formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhotriedenie dát, aby sme

poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných
kategórií obcí.
Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného
projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy.
Zaujímali sme sa, ako to s nájomnými bytmi aktuálne vyzerá vo Svidníku.
Mesto Svidník má 272 nájomných bytov z toho 15 bytov je voľných. Na
Festivalovej ulici sú 2 voľné byty, na Ul. Karpatskej (blok B6) je voľný 1
bezbariérový dvojizbový byt. Ďalšie byty sú voľné na Ul. Sov. hrdinov 432/34,
konkrétne 8 bytov a na Nábrežnej ulici sú voľné 4 byty. Ak chcete získať
mestský nájomný byt, musíte oň požiadať. Tlačivá sú zverejnené na stránke
mesta Svidník.
(mk, ks)

Technické služby skúšajú vozidlo na čistenie chodníkov a ciest
Technické služby mesta Svidník zrejme budú mať čistiace auto.
Na potrebu kúpy takéhoto vozidla mysleli aj mestskí poslanci
pri schvaľovaní rozpočtu mesta na tento rok a vyčlenili na tento
účel finančné prostriedky.
V uplynulých dňoch Technické služby
mesta Svidník špeciálne vozidlo
prioritne určené na čistenie chodníkov
začali skúšať. „Máme ho zapožičané
na 14 dní, skúšame ho denno-denne,
doslova od rána do večera. Čistíme
s ním nielen chodníky, ale i cesty,
no a potom, aké výsledky uvidíme,
padne rozhodnutie,“ povedal nám
riaditeľ Technických služieb mesta

Svidník Michal Pich, podľa ktorého
ide o repasovaný stroj. „Volili sme
takúto možnosť, pretože nové vozidlo
stojí okolo 120-tisíc €, takže toto
repasované vozidlo je predsa len
výhodnejšie, ale všetko uvidíme po
tých dvoch týždňoch, keď ho dôkladne
vyskúšame,“ dodal Michal Pich s tým,
že čistiace vozidlo majú zapožičané
od istej trnavskej spoločnosti. (ps)
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PREZIDENTSKÉ VOĽBY V OKRESE SVIDNÍK POD DROBNOHĽADOM -

triumfoval Maroš Šefčovič, Zuzana Čaputová zvíťazila iba v štyroch obciach, v jednej bola remíza

V okrese Svidník bolo v zoznamoch voličov zapísaných 25 608 voličov, k urnám prišlo 9 744 z nich,
čím voličská účasť v okrese Svidník dosiahla 38,05
%. Voľby v okrese Svidník vyhral nominant strany
SMER-SD Maroš Šefčovič so ziskom 6 309 hlasov

(66,34 %) a Zuzana Čaputová získala 3 200 hlasov
(33,65 %). V samotnom meste Svidník mohlo voliť 8
609 ľudí, k volebným urnám ich prišlo 3 145 a voličská
účasť tak dosiahla 36,53 %. Vo Svidníku triumfoval
Maroš Šefčovi, napokon ako aj v drvivej väčšine obcí

okresu, keď získal 2 050 hlasov a Zuzana Čaputová
získala 1 017 hlasov.
Maroš Šefčovič tak zvíťazil nielen vo Svidníku, ale
aj, ako sme už uviedli, v drvivej väčšine obcí okresu
Svidník. Zuzana Čaputová zvíťazila akurát v Havranci
(Čaputová 8 - Šefčovič 5), Kračúnovciach (Čaputová
199 - Šefčovič 177), Lúčke (Čaputová 72 - Šefčovič 61)
a vo Vyšnom Komárniku (Čaputová 20 - Šefčovič 19),
no v jednej obci, konkrétne v Dukovciach, sa zrodila
remíza (Čaputová 61 - Šefčovič 61).

Nech sa páči, pozrite sa, ako sme volili v jednotlivých
obciach okresu Svidník. Uverejňujeme názov obce,
počet zapísaných voličov, cez lomítko počet voličov,
ktorí prišli k volebným urnám, ďalej percentuálnu účasť
a následne oboch kandidátov a ich počet hlasov.
BELEJOVCE:
22/9; 40,90 %;
Šefčovič 7 - Čaputová 2
BEŇADIKOVCE:
165/70; 42,42 %;
Šefčovič 50 - Čaputová 16
BODRUŽAL:
46/24; 52,17 %;
Šefčovič 17 - Čaputová 7
CERNINA:
447/165; 36,91 %;
Šefčovič 126 - Čaputová 38
CIGLA:
63/41; 65,07 %;
Šefčovič 32 - Čaputová 6
DLHOŇA:
65/28; 43,07 %;
Šefčovič 23 - Čaputová 5
DOBROSLAVA:
39/17; 43,58 %;
Šefčovič 9 - Čaputová 8
DUBOVÁ:
185/84; 45,40 %;
Šefčovič 55 - Čaputová 27
DUKOVCE:
224/123; 54,91 %;
Čaputová 61 - Šefčovič 61
FIJAŠ:
112/58; 51,78 %;
Šefčovič 34 - Čaputová 23
GIRALTOVCE:
3 175/1 110; 34,96 %;
Šefčovič 575 - Čaputová 491
HAVRANEC:
17/13; 76,47 %;
Čaputová 8 - Šefčovič 5
HRABOVČÍK:
255/114; 44,70 %;
Šefčovič 84 - Čaputová 28
HUNKOVCE:
273/79; 28,93 %;
Šefčovič 50 - Čaputová 28
JURKOVA VOĽA: 72/33; 45,83 %;
Šefčovič 25 - Čaputová 8
KALNIŠTE:
420/176; 41,90 %;
Šefčovič 112 - Čaputová 63
KAPIŠOVÁ:
340/111; 32,64 %;
Šefčovič 68 - Čaputová 39
KEČKOVCE:
189/60; 31,74 %;
Šefčovič 34 - Čaputová 24
KOBYLNICE:
88/49; 55,68 %;
Šefčovič 42 - Čaputová 6
KOREJOVCE:
64/39; 60,93 %;
Šefčovič 21 - Čaputová 17
KRAČÚNOVCE:
942/396; 42,03 %;
Čaputová 199 - Šefčovič 177
KRAJNÁ BYSTRÁ: 304/60; 19,73 %;
Šefčovič 43 - Čaputová 17
KRAJNÁ POĽANA: 160/65; 40,62 %;
Šefčovič 43 - Čaputová 19
KRAJNÁ
PORÚBKA:
44/14; 31,81 %;
Šefčovič 12 - Čaputová 2
KRAJNÉ ČIERNO: 69/42; 60,86 %;
Šefčovič 30 - Čaputová 12
KRUŽLOVÁ:
481/104; 21,62 %;
Šefčovič 77 - Čaputová 25
KUKOVÁ:
583/203; 34,81 %;
Šefčovič 115 - Čaputová 85
KURIMKA:
320/144; 45,00 %;
Šefčovič 109 - Čaputová 33

LADOMIROVÁ:

NIŽNÁ PISANÁ:

Slovenská republika bude mať po prvýkrát v histórii v prezidentskom kresle ženu.
Novou prezidentkou sa 15. júna, kedy zloží sľub, stane Zuzana Čaputová. V druhom
kole prezidentských volieb v uplynulú sobotu 30. marca porazila Maroša Šefčoviča.

LÚČKA:
LUŽANY
PRI TOPLI:
MATOVCE:
MEDVEDIE:
MESTISKO:
MIČAKOVCE:
MIROĽA:
MLYNÁROVCE:
NIŽNÁ JEDĽOVÁ:

731/168; 22,98 %;
Šefčovič 121 - Čaputová 44
429/137; 31,93 %;
Čaputová 72 - Šefčovič 61
199/109; 54,77 %;
Šefčovič 74 - Čaputová 34
110/52; 47,27 %;
Šefčovič 31 - Čaputová 21
44/30; 68,18 %;
Šefčovič 21 - Čaputová 9
378/179; 47,35 %;
Šefčovič 140 - Čaputová 37
115/57; 49,56 %;
Šefčovič 45 - Čaputová 11
59/41; 69,49 %;
Šefčovič 31 - Čaputová 10
180/101; 56,11 %;
Šefčovič 91 - Čaputová 8
83/36; 43,37 %;
Šefčovič 24 - Čaputová 8

Voliť v sobotňajšom druhom kole prezidentských
volieb so
svojimi rodičmi boli aj tieto
sestry - dvojičky Bejdové zo
Svidníka

70/35; 50,00 %;
Šefčovič 30 - Čaputová 4
NIŽNÝ KOMÁRNIK: 121/59; 48,76 %;
Šefčovič 52 - Čaputová 7
NIŽNÝ MIROŠOV: 204/44; 21,56 %;
Šefčovič 30 - Čaputová 14
NIŽNÝ ORLÍK:
240/126; 52,50 %;
Šefčovič 103 - Čaputová 22
NOVÁ POLIANKA: 50/17; 34,00 %;
Šefčovič 15 - Čaputová 2
OKRÚHLE:
483/175; 36,23 %;
Šefčovič 98 - Čaputová 73
PRÍKRA:
15/13; 86,66 %;
Šefčovič 11 - Čaputová 2
PSTRINÁ:
56/25; 44,64 %;
Šefčovič 20 - Čaputová 4
RADOMA:
344/152; 44,18 %;
Šefčovič 78 - Čaputová 69
RAKOVČÍK:
115/54; 46,95 %;
Šefčovič 41 - Čaputová 11
ROVNÉ:
397/145; 36,52 %;
Šefčovič 105 - Čaputová 39
ROZTOKY:
270/57; 21,11 %;
Šefčovič 49 - Čaputová 6
SOBOŠ:
129/76; 58,91 %;
Šefčovič 57 - Čaputová 18
STROČÍN:
417/153; 36,69 %;
Šefčovič 93 - Čaputová 58
SVIDNIČKA:
129/60; 46,51 %;
Šefčovič 48 - Čaputová 12
ŠARBOV:
23/19; 82,60 %;
Šefčovič 14 - Čaputová 5
ŠARIŠSKÝ
ŠTIAVNIK:
225/103; 45,77 %;
Šefčovič 73 - Čaputová 26
ŠEMETKOVCE:
78/27; 34,61 %;
Šefčovič 22 - Čaputová 5
ŠTEFUROV:
101/38; 37,62 %;
Šefčovič 25 - Čaputová 13
VAGRINEC:
103/56; 54,36 %;
Šefčovič 41 - Čaputová 14
VALKOVCE:
178/87; 48,87 %;
Šefčovič 65 - Čaputová 18
VÁPENÍK:
46/30; 65,21 %;
Šefčovič 20 - Čaputová 10
VYŠNÁ JEDĽOVÁ: 152/74; 48,68 %;
Šefčovič 67 - Čaputová 5
VYŠNÁ PISANÁ:
64/38; 59,37 %;
Šefčovič 26 - Čaputová 11
VYŠNÝ
KOMÁRNIK:
74/40; 54,05 %;
Čaputová 20 - Šefčovič 19
VYŠNÝ MIROŠOV: 466/154; 33,04 %;
Šefčovič 102 - Čaputová 45
VYŠNÝ ORLÍK:
314/133; 42,35 %;
Šefčovič 114 - Čaputová 18
ŽELEZNÍK:
375/144; 38,40 %;
Šefčovič 94 - Čaputová 50
ŽELMANOVCE:
268/124; 46,26 %,
Šefčovič 72 - Čaputová 51
Podľa Štatistického úradu SR spracoval: (ps)
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Dobrovoľník vo svidníckej nemocnici: „Pacienti si ma občas spletú s doktorom“
Do svidníckej nemocnice sa snaží prísť každý deň. Pacienti
ho už občas oslovia aj pán doktor a hoci mu to lichotí, vždy
ich poopraví. Hovorí, že sa dnes už inak pozerá na prácu
zdravotníkov a váži si, keď sa mu pacienti zdôveria.
Martin Konár z Rakovčíka je jedným
z prvých aktívnych dobrovoľníkov
centra Krajší deň vo svidníckej

nemocnici. Jediný chlapec v tíme na
oddeleniach pomáha už pol roka, vždy
s veľkým srdcom a charakteristickým
úsmevom na tvári.
Čo ťa priviedlo k dobrovoľníctvu?
„Na začiatku školského roka
sme mali v škole besedu s
koordinátorkou projektu Krajší deň a
s námestníčkou svidníckej nemocnice
o dobrovoľníctve. Hovorili nám o
novom dobrovoľníckom projekte,
ktorý v nemocnici plánujú odštartovať.
Zaujalo ma to, preto sme spolu so
spolužiakmi hneď skontaktovali
koordinátorku projektu Ivanku a už

na ďalší deň sa s ňou stretli. Ukázala
nám dobrovoľnícke centrum, priblížila
činnosť dobrovoľníka a podmienky
spolupráce s
nemocnicou.
Pozreli sme
si oddelenia,
pozdravili
pacientov a začalo
sa naše prvé
dobrovoľníctvo.“
A k é
b o l i
začiatky?
„Najprv som
nevedel, do čoho
idem. Mal som
strach z toho, čo
na oddeleniach
uvidím, najmä
na doliečovacom
a geriatrickom
oddelení. Nevedel
som, o čom sa
budem rozprávať s ľuďmi, ktorých
som nikdy predtým nevidel alebo či sa
deti vôbec budú chcieť so mnou hrať.
Bol som však prekvapený z toho, akí
otvorení k nám pacienti sú, veľakrát
sa nám aj zdôveria. Dnes už viem,
že čas, ktorý im venujeme, si veľmi
cenia. Chcú sa s niekým porozprávať.
Páči sa mi, že sa vo svidníckej
nemocnici starajú o pacientov aj týmto
spôsobom.“
Čo z tvojej náplne práce robíš
najradšej?
„Všetko! Rád sa rozprávam s
pacientmi, rád počúvam ich historky,

životné skúsenosti a rady, rád sa hrám
s deťmi a kreslím si s nimi. Obľúbil
som si najmä spoločné aktivity, ktoré
robíme v nemocnici spolu s našou
koordinátorkou Ivankou, napríklad
počas dňa žien sme pacientkam
rozdávali kvetinky.“
Je časovo náročné byť
dobrovoľníkom?
„Často nie je ľahké zladiť školu a
dobrovoľníctvo, ale keď sa chce,
vždy sa dá. Snažím sa nájsť si každý

ako prebieha dobrovoľníčenie a ako
vyzerá bežný deň dobrovoľníka v
nemocnici. Dnes to berú ako bežnú
súčasť mňa.“
Mnoho ľudí považuje priestor
nemocnice za smutný, šedý. Ako
to vnímaš ty?
„Keď sa povie slovo nemocnica,
každý si asi predstaví biele steny a
smutné tváre. Ja to pri svojej „práci“
dobrovoľníka takto vôbec nevnímam.
Myslím si, že vedenie nemocnice vo

týždeň čas na dobrovoľníčenie. Zatiaľ
sa mi to darí.“
Ako tvoje dobrovoľníctvo v
nemocnici vníma rodina či
kamaráti?
„Zo začiatku sa ma všetci pýtali,
koľko peňazí dostanem. Keď som
odpovedal, že to robím zadarmo
a pre dobrý pocit z pomoci iným,
ešte viac sa na mňa pozerali ako na
blázna. Postupne sa však kamaráti
začali zaujímať o to, čo robím ako
dobrovoľník, čo som robil v daný deň,
pýtali sa na zážitky. Chceli vedieť,

Svidníku robí všetko preto, aby bolo
prostredie pekné, vľúdne a príjemné.
Ak môžem dodať vlastnú skúsenosť,
zatiaľ som sa nestretol s pacientom,
ktorý by nebol spokojný s priestormi
oddelenia.“
Prezradíš nám nejakú zaujímavú
príhodu z dobrovoľníctva?
„Veľmi často sa mi stáva, že ma
p a c i e n t i o s l o v u j ú p á n d o k t o r.
Samozrejme mi to lichotí, ale potom
im vysvetlím, že som zatiaľ len
dobrovoľník. Raz ma zase pobavila
odpoveď pacienta na otázku, či sa
mu páči viac na internom alebo na
doliečovacom oddelení. Podotkol,
že na doliečovacom, lebo tam dávajú
viac farebných liekov. Veľmi ma
prekvapilo, ako sa nám pacienti
rýchlo „otvoria“, zdôveria a nemajú
problém povedať mi svoj životný
príbeh. Veľmi si to vážim. Teší ma
tiež, keď sa priznajú, že sa na nás
dobrovoľníkov tešili a pýtali sa sestier
či a kedy prídeme.“
Čo ti dobrovoľníctvo dáva a čo
naopak možno berie?
„Dobrovoľníctvo mi dáva veľmi veľa.
Vidím, ako to funguje v nemocnici
a dostal som sa na miesta, kam
bežné návštevy nechodia (úsmev).
Začítam sa tiež inak pozerať na
prácu zdravotníkov. Absolvoval som
aj školenia, ktoré ma osobnostne
posunuli. Mám dobrý pocit z toho,
že pomáham. Vždy vtedy zabudnem
na svoje starosti, keď vidím, čo
trápi ostatných. Dobrovoľníctvo ma
napĺňa energiou a ja za túto možnosť
ďakujem.“

Volebná noc s novou prezidentkou
Mladý Svidníčan Jozef Ľos-Božik ml. strávil
sobotňajšiu volebnú noc v centrále novozvolenej
prezidentky Zuzany Čaputovej. „Bolo to veľmi prí-

Jozef Ľos-Božik ml. s predsedom
Progresívneho Slovenska Ivanom
Štefunkom

jemné, je krásne
zažiť niečo také,
keď sa čaká na
výsledky a keď
napokon prepukne obrovská
radosť,“ povedal nám Jozef
Ľos Božik ml.,
ktorý pôsobí ako
predseda strany Progresívne
Slovensko pre
okresy Svidník a
Stropkov, ktoré do
prezidentského
boja nominovalo práve Zuzanu
Čaputovú. Na
fotografiách je
práve s historicky prvou ženou,
ktorá zasadne do
prezidentského

kresla na Slovensku a takisto aj s predsedom
Progresívneho Slovenska Ivanom Štefunkom.
(ps)

Mladý Svidníčan a novozvolená slovenská prezidentka
Zuzana Čaputová

(fj)
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Vyhodnotili regionálnu súťažnú prehliadku amatérskej filmovej tvorby
Regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby
CINEAMA 2019 sa uskutočnila 22. marca 2019 v priestoroch
Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.
V regionálnej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019 súťažilo
19 filmových diel od 10 autorov a spoluautorov. Úroveň filmov hodnotila na verejnej
projekcií odborná porota v zložení: Ladislav Kiss - predseda, členovia: Martin Vaľko,
Vladimír Seman

Prvá kategória, autori do 16 rokov, ani v tomto roku nemala zastúpenia. Druhú
kategóriu, 16 - 21 roční, reprezentovala skupina študentov SPŠ zo Svidníka, ktorých
kolekcia hraných filmov a promo dokumentu boli osviežením súťaže, ale aj dôkazom
kvalitnej práce pedagogických pracovníkov školy, ktorí doviedli nových mladých autorov
pred aj za kameru. Za vyzdvihnutie práce autorov nad 21 rokov stojí videoklip Pavla
Pilipa, dokumenty Pavla Kocana a propagačný dokument Jána Halčíka.
Najúspešnejšími autormi sa stali súťažiaci v kategórii dokumentárnych, reportážnych
filmov a videoklipov. Všetkým oceneným autorom, boli odovzdané diplomy a vecné
ceny.
VÝSLEDKY:
SKUPINA II. - autori do 21 rokov: 1. miesto - kolektív autorov SPŠ Svidník za kolekciu
hraných filmov „Disconnected“, „Happy Birthday,Inga“ a „Stoned“ a za dokument „5
faktorov, ktoré nevieš o SPŠ Svidník“.
SKUPINA III. - autori nad 21 rokov: 1. miesto - Pavol Pilip za videoklip „Gothic
Empress“, 2. miesto - Ján Halčík za reportáž „Karamelko a škola“, 2. miesto - Pavol
Pilip za dokument „Roztoky“, 2. miesto - Milan Gaľa za hraný film „Víly vs. Whiskey“, 3.
miesto - Pavol Kocan za reportáže „Harčarske dni“ a „Kreslenie v osvetovom stredisku“,
3. miesto - Milan Gaľa za videoklip „Do vlasov“.
Filmy umiestnené na 1. - 3. mieste získali postup do krajskej súťaže.
Čestné uznanie získali: Marián Sasarák za dokument „Nevera“, Milan Gaľa za
kolekciu videoklipov „Rallye“; Dávid Kotálik za kolekciu minútových filmov „Prechádzka
lesom“ a „Tatry - Kopské sedlo“. Po verejnej projekcii filmov a odovzdaní cien sa
uskutočnil rozborový seminár za účastí autorov, divákov a členov poroty.
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Z tretieho ročníka filmového festivalu RUSIN FILM
V dňoch 22. a 23. marca sa v stropkovskej reštaurácii Delta konal v poradí
už tretí ročník filmového festivalu pod
názvom RUSIN FILM, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády
Slovenskej republiky z fondu na podporu
národnostných menšín KULTMINOR
2018.
Prítomných návštevníkov v úvode
podujatia privítal predseda občianskeho
združenia JAMARO Jaroslav Krajkovič.
Následne hosťom zaspievala speváčka
ľudových piesní Laura Fuzériová známe i menej známe rusínske piesne.
Po sprievodnom kultúrnom programe
nasledovalo premietanie filmov s rusínskou tematikou amatérskych autorov. Po
vzhliadnutí filmov sa napokon členovia

občianskeho združenia JAMARO Jaroslav Krajkovič, Rozália Fuzériová a Martin Gonšenica zhodli na víťazovi, ktorým
sa stal Miroslav Knežo zo Stropkova so
svojim filmom. Naprázdno ale neodišli
ani ostatní amatérski filmári, ktorí si
odniesli drobné upomienkové predmety
a ďakovné listy. Pre prítomných bola
pripravená i prednáška o tvorbe, spracovaní filmov a prednáška o rusínskom
jazyku. Aj touto cestou by sme sa chceli
všetkých partnerom, ktorí tento projekt podporili, poďakovať. Mediálnymi
partnermi podujatia boli Podduklianske
novinky, noviny Dukla a TV Senior.
Partnermi podujatia bola Aquaruthenia
Svidník a Tlačiareň Svidnícka.
JAMARO o. z.

Úspech speváčok v rámci tradičného festivalu Spevy môjho rodu 2019
Spevy môjho rodu je tradičný festival rusínskej ľudovej piesne.
Tento 15. ročník festivalu sa konal v dňoch 25. a 26. marca
2019 v meste Humenné a Medzilaborce. Festival bol venovaný
spomienke na prvú laureátku festivalu pani Máriu Čokynovú,
rodáčku z Uble.

Podujatie finančne podporili - Fond na podporu kultúry, PSK, mestá Medzilaborce,
Humenné, Rusínska obroda na Slovensku, Ľubovnianske osvetové stredisko,
Matica slovenská a Vihorlatské múzeum v Humennom.
V rámci súťažného programu sa počas štyroch koncertov v Humennom a
Medzilaborciach predstavilo až 45 najlepších detských a mládežníckych spevákov
rusínskych piesní z regiónov Snina, Medzilaborce, Humenné, Prešov, Stará
Ľubovňa, Bardejov, Stropkov a Svidník. Všetky piesne odzneli v doprovode ľudovej
hudby FS Chemlon a SZUŠ Kudlovská v Humennom pod vedením primášov Vierky
Hajdukovej, členky štátnej filharmónie Košice a Štefana Galíka. Scenár a réžiu
programu pripravil Miroslav Kerekanič.
Náš okres reprezentovali tri dievčatá. Katarína Vygodová, Liana Olejárová a
Ľudmila Lukáčová žiačky Spojenej školy vo Svidníku a zároveň speváčky DFS
Makovička. Najvyšším ocenením tohto festivalu je titul LAUREÁT, ktorý udelila
trojčlenná porota v zložení: Vladimír Marušin (štátny radca Ministerstva kultúry SR),
Lenka Magurová (hlasový pedagóg), Miroslav Dzijak (pedagóg hudby).
Na našu veľkú radosť sa laureátkou 15. ročníka stala Ľudmila Lukáčová s piesňou
Ta tak mene ťažko, v ktorej prejavila veľkú muzikalitu a cit pre hudbu. Pieseň
upravoval Š. Galík, ktorý povedal: „Ľudka si to zaslúžila. Cenu dostala za spev a
my muzikanti sme pri nej boli len také farbičky.“ Liana Olejárová si s piesňou Ej, hoj,
letilo koleso vyspievala cenu primátora mesta Medzilaborce. Katarína Vygodová si
s piesňou Pasu korovičky vyspievala cenu Rusínskej obrody.
Úspechy našich malých speváčok nás veľmi tešia. Prajeme im preto radosť zo
spevu a lásku k ľudovej piesni na celý život.
Ingrid Lukáčová
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Dominika Čečková obhájila zlato!
Pred rokom sa Dominika Čečková prvýkrát zúčastnila na
barmanskej súťaži Cassovia Koniferum cup v Košiciach a hneď
získala zlato.
Husársky kúsok sa jej podaril aj tohto roku - obhájila zlato! V barmanskom
remesle, ktorého úlohou je potešiť chuťové poháriky, súťažilo o titul najlepšieho
barmana 13. ročníka v miešaní nápojov 25 družstiev vytvorených žiakmi
Slovenska i blízkeho zahraničia (Česka, Maďarska). Svoje umenie v kumšte
tvorenia drinkov preukázali v kategórii klasik junior.
V pásme klasik junior o prvenstvo zápasili zruční študenti tvoriaci dvojčlenné
družstvo v dvoch disciplínach, soft drink a long drink. Na techniku prípravy

Pripomenuli si Deň vody
Pri príležitosti Svetového dňa vody sme v CZŠ sv. Juraja vo Svidníku
usporiadali pestré zážitkové a tvorivé environmentálne aktivity so zámerom
spoznávať čistú vodu ako vzácnu a nenahraditeľnú cennosť pre život
človeka.
Symbolicky sme prišli všetci oblečení v modrom a pri vstupe do školy
čakal na každého pohár čistej vody. Všetci učitelia mali pripnutú symbolickú
kvapku vody. Z rozhlasového okienka odzneli najdôležitejšie štatistické
údaje o vode z pohľadu lekára, chemika, biológa, geografa. O vode sme sa
nielen rozprávali a počúvali, ale ju aj maľovali, skúmali, ochutnávali, voňali
a pozorovali. Počas vyučovania sa na všetkých vyučovacích predmetoch
objavovala voda. Voda ako rieka, z ktorej sa lovia písmenka, ako rozbúrené
more s Ježišom a apoštolmi, ako tichý podmorský svet, voda v literárnej tvorbe
i matematických úlohách.
(czš)

a chuťovú stránku, v
rámci ktorej sa hodnotil
vzhľad, vôňa a chuť
miešaného nápoja a
napokon dodržanie
časového limitu, ktorý
bol 6 minút, prihliadala
odborná hodnotiaca
komisia, Slovenská
barmanská asociácia,
na čele s hlavným
komisárom, Milanom
Ševcom. O víťazstvo
súťažiaci bojovali aj
písomným testom
odhaľujúcim ich prehľad v histórii SkBA. Mali možnosť v ňom preukázať aj
svoje poznatky z barmanskej odbornosti a všeobecným prehľadom informácií
v tejto oblasti.
Hotelovú akadémiu vo Svidníku reprezentovali Dominika Čečková a Janko
Fecko zo IV. HA triedy. Dominika si vybojovala zlato a Janko pri svojej prvej
účasti zbieral skúsenosti a vyskúšal si atmosféru tohto skvelého podujatia.
Dominike k dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme!
Ľubomíra Kseničová,
Spojená škola vo Svidníku

Z okresného kola
Hviezdoslavovho Kubína
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zorganizovalo
19. marca okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Súťažilo sa v prednese poézie a prózy v I. - IV. kategórií a v
kategórií detských recitačných kolektívov.

VITAJ, JAR!
Týmto pozdravom sme my, žiaci ZŠ 8. mája vo Svidníku 20. marca 2019
privítali prvý jarný deň. Hlavnou postavou bola Morena, ktorú sme si spoločne
zhotovili a obliekli. My, tretiaci, sme mladším žiakom vysvetlili a pripomenuli
si: Kto je Morena? Prečo sa vynáša? Z čoho sa vyrába? Odkiaľ pochádza?
Všetci žiaci prvého stupňa sa vybrali v sprievode pani učiteliek k rieke. Podľa
starej slovanskej tradície dievčatá Morenu vyzliekli a zapálili. Tá plávajúc dolu
symbolizovala rozlúčku so zimou a vítanie jari. Všetci sme sa veselo zabávali.
Vitaj nám, krásna jar!
Diana Bosáková, Viktória Drozdová, Vanesa Popovcová, 3. b

V priestoroch Domu kultúry vo Svidníku sa stretlo 54 recitátorov, víťazov
školských kôl súťaže okresu Svidník. 21. marca sme zorganizovali
okresnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detí v I.-III. kategórií
Hviezdoslavov Kubín v priestoroch Kaštieľa v Stropkove. Mali sme si možnosť
pozrieť a vypočuť si prednesy recitátorov, víťazov prvých miest školských kôl
okresu Stropkov. Celkovo to bolo 39 recitátorov.
Prednesy hodnotili odborné poroty, ktorých členkami boli erudované pani
učiteľky z obidvoch okresov, ktoré aj na záver súťaž vyhodnotili, rozdali diplomy
a knižné ceny. Na krajskú súťaž, ktorú organizuje oddelenie osvetovej činnosti
DJZ v Prešove v dňoch 2., 3. a 6. mája 2019 postúpili títo recitátori:
Za okres Svidník:
I. kategória - poézia: Natália Tkáčová (Súkromná ZŠ Giraltovce), I. kategória
- próza: Darina Klémová (Súkromná ZŠ Giraltovce), II. kategória - poézia:
Lucia Onofrejová (Súkromná ZŠ Giraltovce), II. kategória - próza: Ľudmila
Lukáčová (Spojená ZŠ Svidník), III. kategória - poézia: Laura Surdeníková
(Spojená ZŠ Svidník), III. kategória - próza: Viktória Rozputinská (Súkromná
ZŠ Giraltovce), IV. kategória - poézia: Antónia Vavreková (Gymnázium DH
Svidník), IV. kategória - próza: Iveta Zavodová (Spojená škola - Obchodná
akadémia Svidník), Lívia Feňáková (Gymnázium Giraltovce), Detský
recitačný kolektív: Stopy pri Súkromnej ZŠ v Giraltovciach.
Za okres Stropkov:
I. kategória - poézia: Emma Padová (ZŠ Mlynská Stropkov), I. kategória próza: Sára Kočišová (ZŠ Mlynská Stropkov), II. kategória - poézia: Katarína
Glinská (ZŠ Konštantínova Stropkov), II. kategória - próza: Noel Piskorik
(ZŠ Konštantínova Stropkov), III. kategória - poézia: Laura Šlangová (CZŠ
sv. Petra a Pavla Stropkov), III. kategória - próza: Monika Keselicová (ZŠ
Mlynská Stropkov), IV. kategória - poézia: Michaela Gajdošíková (Gymnázium
Stropkov), IV. kategória - próza: Natália Gajdošíková (Gymnázium
Stropkov).
Úroveň súťaží možno hodnotiť ako veľmi dobrú, hoci sa vyskytli i menej
presvedčivé prednesy. Rastie nám v regióne niekoľko potenciálne veľmi
úspešných recitátorov. Je zrejme, že v oboch okresoch sa prednesu deti
venuje viacero odborne zdatných pedagógov.
(pos)
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Kto daroval krv?
V stredu 27. marca 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 35 bezpríspevkových darcov:
František Haniš (5), Jozef Očipka (53), Jozef Široký (53), Nórbert Šak (9),
Daša Hurná Gajdošová (14), Ján Marchevský (4), Katarína Volohdová (31),
Ľuboš Jurečko (11), Peter Sokol (57), Alena Beľaková (14), Martin Sušina
(11), Matúš Roman (3), Milan Varjan (65), Igor Tabiš (50), Ján Kobularčík
(51), Viliam Andrejko (2), Tomáš Bujdoš (2), Katarína Sakarová (prvodarca),
Simona Polončáková (prvodarca), Adam Jakub (prvodarca), Martin Baraník
(prvodarca), Marián Vatraľ (31), Viliam Novický (3), Stanislav Čabala (32),
Tomáš Sabol (8), Matúš Bilančik (prvodarca), Jana Terazová (5), Veronika
Sekeľová (7), Juraj Čečko (64), Dominika Čečková (2), Milan Jaselský
(prvodarca), Alexandra Homoľová (prvodarca), Matej Saxa (prvodarca), Denisa
Jurečková (prvodarca), Bibiána Motyková (prvodarca).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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Medziokresné futbalové súťaže
Prinášame výsledky medziokresných futbalových súťaží
okresov Svidník a Stropkov.
6. liga
Dohrávka 14. kola
Bukovce - Miňovce 5:0 (1:0)
Góly: Peter Janočko, Branislav Šanta, Tomáš Pavelko 3
ŽK: 0
Radoma - Bukovce 3:1 (0:0)
V prvom polčase nebolo vidieť
bodový rozdiel medzi mužstvami,
hostia boli lepší. V druhom polčase
už domáci zapli a zaslúžene vyhrali.
Pochvala patrí aj rozhodcom, ktorí
zvládli zápas s prehľadom.
Góly: Maroš Labuda, Jaroslav Hubáč
2 - Branislav Šanta
ŽK: 0 - Šimon Timko, Tomáš Pavelko,
Marek Kopčák
Rovné - Kuková 0:3 (0:0)
Góly: 0 - Šimon Kundra 2, Matej
Kožlej

ŽK: Michal Ferenc, Lukáš Ksenič - 0
Breznica - Stročín 5:1 (2:1)
Zdecimovaný Stročín po nešťastnej
prehre z pred týždňa prišiel v značne
pozmenenej zostave, keď nastúpili
iba deviati, neskôr doplnili na 10 a 11.
Brezničanom stačilo hrať na pol plynu
a zaznamenať povinné a zaslúžené
domáce víťazstvo. Zápas, oproti pohárovému, výrazne stratil na kvalite a
tak sa hŕstka divákov potešila, ani nie
tak hrou, ako strelenými gólmi.
Góly: Tomáš Jesenský, Jaroslav
Šugár 2, Peter Gula, Tomáš Manduľa
- Roman Sluťak
ŽK: 0
Kalnište - Lomné 3:0 (1:0)
Góly: Lukáš Pavuk, Branislav Halek,
Tomáš Halek

III. LIGA

ŽK: 0
Sitníky - Lúčka 8:3 (4:1)
Domáce mužstvo jasne prevýšilo
hostí po každej stránke a nedalo im
možnosť uhrať prijateľný výsledok.
Góly: Durkač 2, Polaščík 2, Flešár,
Kovalčík, Motyka, Dubas Chotča - Miňovce 2:1 (0:1)
Góly: Patrik Senaj, Dominik Plavnický
- Adam Olčák
ŽK: 0 - Denis Bedruň

1. Radoma
2. Tisinec
3. Breznica
4. Sitníky
5. Lúčka
6. Kalnište
7. Rovné
8. Kuková
9. Stročín
10. Bukovce
11. Chotča
12. Lomné
13. Miňovce

Tabuľka
14 9 3 2
13 9 2 2
14 8 4 2
13 8 3 2
14 8 1 5
14 8 1 5
14 6 4 4
14 5 1 8
14 4 3 7
14 4 1 9
14 3 3 8
14 3 2 9
14 0 2 12

30:10
39:15
38:15
53:19
49:29
28:27
31:26
23:27
32:35
22:41
21:43
15:45
11:60

30
29
28
27
25
25
22
16
15
13
12
11
2

1. FK Svidník - MFK Slovan Giraltovce 1:0 (0:0)
Po debakli v Bardejovskej Novej Vsi sa futbalisti Svidníka v
uplynulú nedeľu popoludní predstavili na domácej pôde. Od
15. hodiny im súperom boli futbalisti z Giraltoviec, čo znamená,
že diváci na svidníckom futbalovom štadióne videli okresné
derby.
V prvom polčase však veľa z atraktívneho futbalu diváci nevideli. Hra
sa prelínala z jednej strany na druhú,
no chýbalo korenie futbalu, ktorý sú
góly. Po zmene strán sa však diváci
dočkali. Do vedenia sa dostali domáci
futbalisti, keď sa v 65. minúte presadil
Matkobiš a Svidník viedol 1:0. Hoci
sa to možno niekomu na tribúne nechcelo zdať, ako sa neskôr ukázalo,
bol to nielenže prvý, ale i jediný gólový
zápis v tomto zápase. Domácim sa už
ďalší gól pridať nepodarilo a keďže sa
strelecky nepresadili ani susedia z
Giraltoviec, okresné derby stretnutie
sa skončilo jednogólovým víťazstvom
Svidníčanov.

ŽK: Nemergut, Zapotocký, Rohulskyi - Furmanek, Gdovin.
Zostava Svidníka: Mikluš - Ducár,
Nemergut, Zapotocký, Horbaj (64. Jačisko), Petrik (54. Losiev), Rohulskyi,
Gduľa (53. Goncharevich), Matkobiš,
Lipak, Košč.
Zostava Giraltoviec: Pella - Roba,
Erik Tomko, Jurč, Furmanek, Šoltys,
Cauner (58. Pizur), Gdovin, Roman
Tomko, Kuriplach, Sovič (76. Michalko).
Na budúci týždeň je na programe
20. kolo II. ligy východ a futbalisti
1. FK Svidník sa v sobotu 6. apríla
predstavia v Humennom.
(pn)
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Pozvánka na otvorenie cyklosezóny

- Povodím Ondavy
Usporiadateľ: Oddiel cykloturistiky
KST-BESKYD SVIDNÍK, termín: nedeľa 7. apríla 2019, zraz účastníkov:
o 10.00 hodine pred Sochou arm.
gen. L. Svobodu vo Svidníku. Trasa:
Svidník - Ondavka, prameň Ondavy
a späť (50 km). Späť cez Becherov Chmeľovú a Smilno (65 km - mtb).
Upozornenie: * účastník musí mať
bicykel, ktorý vyhovuje predpisom
pre premávku na cestných komunikáciách, * účastník do 15 rokov
len v doprovode dospelej osoby,
* akcia sa koná bez obmedzenia
cestnej premávky, * každý účastník
sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť, * podujatie sa neuskutoční
len v prípade zlého počasia (dážď).
USPORIADATEĽ SI VYHRADZUJE
PRÁVO NA ZMENU TRASY. Tešíme
sa na vašu účasť!
Organizačný výbor

Žiaci v kopačkách
V uplynulú sobotu svoje majstrovské stretnutia 15. kola II.
ligy skupiny B VsFZ odohrali mladší a starší žiaci 1. FK Svidník.
Prinášame kompletný výsledkový servis.
STARŠÍ ŽIACI U15
OFK Tatran Kračúnovce 1. FK Svidník 2:1 (0:0)
Prvé jarné kolo prinieslo vyrovnaný
zápas medzi šestnástkami s minimom
šancí. Polčas bol bez gólov. Druhý
polčas začali domáci futbalisti kurióznym gólom - centrovaná lopta z pravej
strany od postrannej čiary skončila na
prekvapenie všetkých hráčov za chrbtom Bobáka. Už o dve minúty získali
domáci výhodu štandardnej situácie.
Po trme-vrme sa najlepšie zorientoval
domáci útočník a vsietil druhý gól.
Potom sa hralo iba na jednu bránu.
Presadil sa však iba Braňo Bajcura
po rohovom kope volejom.
Zostava Svidníka: Bobák - Rogoš
(53. Bajcura), Luščík, Harakaľ, Šimco

- Marcin (36. Jurčišin), Volohda, Pančák (63. Šamko), Gerek (36. Patkaň)
- M. Kamenický, Vaškanin.
MLADŠÍ ŽIACI U13
OFK Tatran Kračúnovce 1. FK Svidník 1:0 (0:0)
Prvý zápas jarnej časti sezóny sa
chlapcom nevydaril. Mierna herná
prevaha bola na našej strane, no v
rozhodujúcich situáciách sme mali
problém sa správne zorientovať a
strácali sme pomerne ľahké lopty.
Domáci nás prehrali svojou bojovnosťou, agresivitou v osobných súbojoch
a zaslúžene vyhrali.
Zostava Svidníka: Marko - Hnát,
Čeremuga, Slivka - Leškanič, Baran,
Kamenický - Cina, Miháľ, striedali:
Fedák, Berežňák a Moroz.
(tv)

Úradná správa č. 24 zo dňa 28. marca 2019
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
ŠTK OOFZ:
Schválila žiadosť TJ Družstevník Breznica o zmenu miesta domácich stretnutí
dospelých a žiakov v jarnej časti súťaže 2018/2019, stretnutia sa odohrajú na
ihrisku v Miňovciach. Zraz všetkých účastníkov stretnutí je v Miňovciach. Z
tohto dôvodu pre kolíziu stretnutí s OŠK Miňovce, nariaďuje odohrať stretnutie
16. kola 6. ligy dospelých Breznica - Rovné 6.4.2019 o 15.30 hod. (sobota)
a stretnutie 18. kola 6. ligy dospelých Breznica - Kuková 20.4.2019 o 16.00
hod. (sobota), poplatok 10,- Eur - Breznica
Schválila žiadosť ŠK Slovan Giraltovce o zmenu termínu stretnutia 10. kola
7. ligy dospelých Giraltovce - V. Orlík z 31.3.2019 na 8.5.2019 o 16.30 hod.
- vzájomná dohoda klubov, poplatok 10,- Eur - Giraltovce

Berie na vedomie odstúpenie TJ Družstevník Kružlova zo súťaže 7. ligy
dospelých, v zmysle čl.12 SP sa doterajšie výsledky anulujú a súperi vo
vyžrebovaní majú voľno, poplatok 10, - EUR
KR a DZ OOFZ:
16. kolo - 6. liga dospelých - 7.4.2019 o 15.30 hod.:
Bukovce - Chotča (Duháň, Makarová - Holub), Miňovce - Sitníky (Fečo,
Lipák - Fiľarský), Lúčka - Tisinec (A. Špak, Gombár - Burcák), Lomné - Stročín
(Gonos, Šugár - Kaščák), Breznica - Rovné (Veselý, Michalko - Feč) hrá sa
6.4.2019 v Miňovciach, Kuková - Radoma (Džupin, Dovičák - Šafranko).
11. kolo - 7. liga dospelých - 7.4.2019 o 15.30 hod.:
Gribov - Giraltovce (Brendza), V. Orlík - Baňa (Ličko)
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník
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VK PRIEVIDZA - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 3:1 (22, -23, 13, 20) - v sérii 1:0
Volejbalisti VK Prievidza
vstúpili úspešne do semifinálového boja pri TJ Slávia Svidník
v Edymax extralige mužov.
Obhajcovia titulu z Prievidze
zdolali doma TJ Slávia Svidník 3:1.

Semifinále sa hrá na tri víťazné zápasy. Prievidžania podľa stránky www.svf.
sk nemali v súboji so Svidníkom dobrý
štart, ale koncovku prvého setu zvládli
lepšie a dostali sa do vedenia 1:0. Hostia
mali celý druhý set pod kontrolou a hoci
sa v závere dotiahli domáci na rozdiel
jediného bodu (23:24), na zvrat to nestačilo a Svidník vyhral nad Prievidzou prvý

set v tejto sezóne. V ďalšom priebehu
už Prievidza dominovala a zaznamenala
úspešný vstup do semifinále.
Zostava Svidníka: Ščerba, Majcher,
Pietrzak, Ciupa, Matušovský, J. Hriňák,
libero S. Paňko (R. Vitko, Oleárnik,
Markovič, Marjov. Tréner Svidníka Peter
Tholt po zápase povedal: „Myslím si, že
za posledné roky to bol v extralige v

Prievidzi náš najlepší výkon. Nám sa
tu hrá zle, preto chválim chlapcov, že
podali taký výkon. V stredu sa dobre
pripravíme a v sobotu to snáď ešte
vylepšíme viac. Vieme, že sa s nimi
dá hrať.“
Druhý zápas semifinálovej série je na
programe v stredu 3. apríla vo svidníckej
športovej hale.
(pn, svf)

Vo svidníckej Spojenej škole sa stretli najlepší vyrezávači do ovocia a zeleniny
Nové trendy v gastronómii sa orientujú na používanie nových
a často aj netradičných surovín, na úroveň servírovania jedál,
výzdobu stolov a slávnostne vyzdobených sál na spoločenské
podujatia. Čoraz výraznejšie postavenie si ako súčasť modernej
gastronómie upevňuje aj umenie Carving fruit - umenie vyrezávania do ovocia a zeleniny.
Preto na Spojenej škole vo Svidníku
sa 27. marca opäť stretli najlepší vyrezávači do ovocia a zeleniny, aby predviedli umenie Carving fruitu počas 8.
ročníka Carpatia Carving Cup 2019.
Spomínanej súťaže sa zúčastnili žiaci
z Hotelovej akadémie Košice, Hotelovej akadémie Kežmarok, Strednej
odbornej školy gastronómie a služieb
v Prešove a samozrejme aj z Hotelovej akadémie vo Svidníku. Záštitu
nad touto súťažou prevzala riaditeľka
školy Mária Makutová a súťažiacich
prišiel pozdraviť aj poslanec PSK Ján
Vook, ktorý vo svojom príhovore ocenil ich tvorivosť a poprial veľa dobrých
a kreatívnych nápadov.
Komisia mala veľmi náročnú úlohu
pri hodnotení, lebo všetky práce boli
nezvyčajné, nápadité, precízne a

esteticky doladené.
Ako najlepších na 8. ročníku Carpatia Carving Cup 2019 komisia určila
týchto súťažiacich: Danku Haľkovú

- SOŠ Prešov,
Frederika Ganaja
- HA Svidník,
Jakuba Balogu
- SOŠ Prešov a
Gabiella Simko
- cena riaditeľky
školy.
Helena
Čepanová,
Spojená škola
vo Svidníku

Úspechy žiakov z Karpatskej v matematických súťažiach
Aj tento rok sa žiakom Základnej školy na Karpatskej ulici vo Svidníku darilo
v matematických súťažiach.
V závere marca na okresnom kole Pytagoriády zvíťazila naša tretiačka
Marianka Kovaľová. Vypočítala všetkých 15 úloh správne a za ušetrený čas
získala 10 bodov. Štvrták Martin Jurkovič mal správne 13 úloh a pridal 11 bodov
za čas, čo mu tiež zabezpečilo víťazstvo, už druhýkrát po sebe. Žiaci piateho
až ôsmeho ročníka mali tento rok ťažšie úlohy, ale Ľubomírovi Mihalkaninovi
(6. ročník) a Alexovi Uhrinovi (8.ročník) sa podarilo tiež obhájiť minuloročné

prvenstvá so ziskom 15 a 16 bodov. Šiestačka Natália Kurillová pridala druhé
a siedmačka Katarína Gulová tretie miesto.
Už štvrtýkrát sme sa zapojili do súťaže Talent základných škôl regiónu
Šariš. Finálové kolo 60 postupujúcich víťazov jednotlivých škôl sa uskutočnilo v stredu 6. marca pod záštitou primátorky mesta Prešov A. Turčanovej.
Logické myslenie preverilo dvojkolové testovanie. Išlo v nich o číselný rad,
zašifrované heslo, slovné prešmyčky, rozdeľovanie geometrických útvarov,
počítanie chýbajúcich tehál, logický vzťah slov, skladanie kociek z ľubovoľných
plášťov a ďalšie logické úlohy či hry so slovami. Výborné 13. miesto obsadila
naša deviatačka Henrieta Golisová, siedmačka Ester Senajová skončila na
19. mieste a ôsmak Richard Harakaľ na 28. mieste.
V marci si prevzali ceny za výborné miesta aj naši najlepšie umiestnení žiaci
v celoslovenskej súťaži EXPERT GENIALITY SHOW (28 zapojených žiakov)
a VŠETKOVEDKO (22 žiakov). Alex Uhrin dostal spoločenskú hru Timeline za
1. miesto v rámci Slovenska v kategórii Mozgolamy, Ester Senajová a Tamara
Lastivková smart hodinky za 2. miesto v Mozgolamoch, Richard Harakaľ dostal
fľašu, slúchadlá a batoh, Branislav Paňko a Ľubomír Mihalkanin tiež fľaše za
3., 4. a 6. miesto v Góloch bodoch sekundách a Mozgolamoch.
21. marca súťažilo 26 žiakov 2. stupňa a 36 žiakov 1. stupňa v medzinárodnej
matematickej súťaži KLOKAN a KLOKANKO. Výsledky budú zverejnené 10.
apríla.
Počas celého roka riešia 10 žiaci druhého stupňa MAKS a 11 žiaci prvého
stupňa MAKSÍK. Táto súťaž preverí trpezlivosť žiakov, pretože treba vyriešiť
osem kôl a v každom štyri náročné úlohy. Dúfame, že aj tento rok budeme
patriť k najlepším, po 6. kole sa zatiaľ najviac darí Lívii Čordášovej na 46.
mieste na Slovensku.
(zš)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE:
1. apríla: Lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
2. apríla: Lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
3. apríla: Lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
4. apríla: Lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
5. apríla: Lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
6. apríla: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
7. apríla: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
6. a 7. apríla: MUDr. A. Fiľarská - Jilemnického 5 v Stropkove. Tel.: 054/742
37 83. 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.

Sväté omše, liturgie a zhromaždenia
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. Rozpis sv. omší nájdete aj na internetovej stránke www.svidnik.
rimkat.sk
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 1. apríla: 6.10 hod.: 1. čas, 6.30 hod.: † Júlia, 17.00 hod.: stretnutie s rodičmi
a deťmi, ktoré sa pripravujú na prvú spoveď, 18.00 hod.: † Ján, Peter, Mária, 18.45
hod.: veľkopôstný moleben, Utorok 2. apríla: 11.30 hod.: Czš, 12.00 hod.: * Frederik,
18.00 hod.: † Ján, Štefan, 18.45 hod.: 1. pieseň z kánona sv. andreja krétskeho, Streda
3. apríl: 16.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok vpd, 18.00 hod.: † Helena vpd, 21.00
hod.: 2 a 3 pieseň z kánona sv. Andreja krétskeho, Štvrtok 4. apríla: 12.00 hod.: †
Miroslav ročná, 16.45 hod.: Ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Mária, Michal, 18.45
hod.: 4. pieseň z kánona sv. Andreja krétskeho, Piatok 5. apríla: 16.00 hod.: Kláštor
sestier Baziliánok vpd, 17.15 hod.: moleben k bs so zasvätením, 18.00 hod.: † členov
arcibratstva, † Miroslav 40 dňová vpd, 18.45 hod.: Stretko mládeže v pastoračke v
cerkvi, 21.00 hod.: polnočnica akatistová sobota, 6. apríl: 7.00 hod.: sv. ruženec +
moleben k pb so zasvätením † Jozef, Mária, Ján, Radim, † Michal ročná, 14.00 hod.:
eRko stretko deti v cerkvi, 16.30 hod.: neo liturgia, 5. Nedeľa veľkého pôstu, hlas. 5,
7. apríla: 7.00 hod.: Svätý ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Za farské spoločenstvo sl.,
9.15 hod.: Czš, 10.30 hod.: * Daniel s rodinou csl., 15.00 hod.: večiereň + korunka
k bm, 18.00 hod.: * Marianna s rodinou sl.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 1.4.: 17:00 + Mária H. (ročná), Utorok 2.4.: 17:00 + Alojz, Streda
3.4.: 17:00 + Michal Š., Štvrtok 4.4.: 7:00 + Peter Č. (ročná), Piatok 5.4.: 16:15
Krížová cesta; 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Alenu, Rastislava
a Rastislava, Sobota 6.4.: 7:00 + Ján S. (40 dňová), Nedeľa 7.4.: 9:00 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 4. apríla o 18.00 hod.: Náš kresťanský život a
služba: - 1. Korintanom 7-9 kap., - Dar slobodného stavu, - 1. Korintanom 7:36
- Prečo by mali kresťania vstupovať do manželstva, až keď pominie rozkvet
mladosti?, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, o
19. hod.: Zborové štúdium Biblie: Spôsob života vedený múdrosťou, Nedeľa
7. apríla o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Aké je vaše postavenie pred
Bohom?, Hlavné myšlienky: - Prečo je naše postavenie pred Bohom životne
dôležité, - Napodobňujme tých, ktorí mali dobré postavenie pred Bohom, - Už
teraz sa usilujte získať dobré postavenie pred Bohom.

o d 1 . a p r í l a 2 019
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách
v mesiaci apríl 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice
vo Svidníku s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

BALOGHOVÁ Mary: Horúce objatie.
Bratislava,
Slovenský spisovateľ 2019. 287 s.
Hunmphrey Westcott, gróf Riverdale, zanechal po
sebe veľký majetok a jedno škandalózne tajomstvo,
ktoré navždy zmenilo život jeho rodiny - vrátene
dcéry, ktorá sa rozhodne začať odznova. Keďže
manželstvo jej rodičov vyhlásili za neplatné, z
Camille Westcottovej je zrazu nemanželská
dcéra bez titulu. V snahe uniknúť svojej minulosti
odíde z Londýna do Bathu a zamestná sa ako
učiteľka v sirotinci, kde vyrastala jej nevlastná
sestra Anna. Len čo si Camille zvykne na novom
mieste, s nevôľou zistí, že stará mama objednala
jej portrét u maliara, ktorého nemôže vystať. Ani
učiteľ výtvarnej výchovy Joel Cunningham nie je nadšený, že dostal za úlohu
namaľovať portrét povýšeneckej novej učiteľky. Ale zatiaľ čo mu Camille sedí
ako model, ich vzájomná antipatia sa mení na túžbu a túžba na horúcu vášeň.
A len vďaka tomuto silnému putu, čo sa medzi nimi vytvorilo, budú schopní
čeliť búrke, ku ktorej sa neodvratne schyľuje...

DAY, Doris
Doris Dayová, vl. Menom Doris von Kappelhoff, americká herečka a speváčka
sa narodila 3.4.1924 v Cincinnati. Najúspešnejšia hviezda amerického
povojnového filmu. Kariéru začínala ako tanečníčka a speváčka, na konci
40. rokov prišla k filmu. Prvú filmovú úlohu hrala v komédii Romanca na
šírom mori. Najväčšie úspechy však slávila v „čistých sexkomédiách“,
v ktorých stelesňovala činorodé, konzervatívne ženy, zodpovedajúce
vtedajším americkým predstavám o mieste ženy v živote. Hrala spolu s
Grantom, Jamesom Garnerom, Davidom Nivenom a predovšetkým s Rockom
Hudsonom. Po jeho boku si získala veľkú popularitu ako predstaviteľka
bezstarostných, optimistických Američaniek. Úloha v Nočnom rozhovore jej
priniesla nomináciu na Oskara. Hoci najlepšie úspechy u publika získala
ako komediálna herečka, umelecky najnáročnejší výkon podala bezpochyby
v Hitchcockovom filme Muž, ktorý vedel priveľa.

HAILEY, Arthur (5.4.1920-24.11.2004)
Americký románopisec a dramatik. Narodil sa v Anglickom Lutone. Neskôr
sa presťahoval do kanadského Toronta, kde získal občianstvo. Zvyšok života
prežil na Bahamských ostrovoch. Pracoval v rôznych zamestnaniach. V roku
1956 sa stal profesionálnym spisovateľom. Do povedomia čitateľov vstúpil
dielom Let do nebezpečenstva. Potom nasledovali romány Konečná diagnóza,
Tam hore, Hotel, Letisko, Kolesá, Peniaze, Reportér, Detektív a iné. Všetky
boli mimoriadne úspešné. Kompozične sú stereotypné: dramatický opis
udalostí v úzko vymedzenom prostredí bez hlbšieho zobrazenia psychiky
postáv. V posledných rokoch svojho života trpel zdravotnými problémami,
zomrel na mŕtvicu.

- Prosím si päť pascí na myši.
- Päť pascí? Včera ste si tiež kúpili päť pascí na myši.
- Hej, ale tie sú už obsadené.

Podduklianske novinky

1. apríl 2019

Čo premieta Kino Dukla?
SILNÉ REČI (stand-up comedy)
Piatok 5. apríla o 19. hodine
Stand-up comedy show Silné Reči oslavuje
svoju jubilejnú 10. sezónu!
Nekonečná tour po slovenských mestách
pokračuje aj v novom roku 2019, však načo
byť doma, keď všade je dobre. Hlavne vo
vašom meste. Známe tváre z telky, neznáme
historky z ich životov a najlepšia stand-up
comedy show už aj v tvojom meste.
Stand-up comedy show a najnovšie autorské
stand-upy komikov, ktorých inšpiroval život
sám. Pripravte sa na večer plný smiechu,
radosti a emócií.
V piatok 5. 4. vystúpia v Kinosále v Dome
kultúry vo Svidníku títo komici: Jakub Gulík,
Jakub Lužina Humorbot, Milan „Docent“
Sedliak, Jakub Zitron Ťapák. Vstupné v predpredaji: 10 €, Vstupné v deň
predstavenia: 13 €. Zľavy: bez nároku na zľavu, vstup od 15 rokov, dĺžka
trvania predstavenia: 100 min. bez prestávky.
SKLENENÁ IZBA - Sobota 6. apríla o 20. hodine
Na kopci nad Brnom vyrástol na začiatku tridsiatych rokov minulého storočia
mimoriadny dom - majstrovské dielo modernistickej architektúry z betónu a
ocele z dielne slávneho architekta von Abta.
Stredobodom domu je Sklenená izba, nad ktorou sa tají dych. Von Abt túto
jedinečnú stavbu navrhol pre bohatého podnikateľa Viktora Landauera, jeho
ženu Liesel a ich rodinu. Sklenená izba sa stáva nielen architektonickým
skvostom, ale aj synonymom krásy, modernosti, otvorenosti, rovnako
tiež symbolom nádeje mladého
československého národa,
symbolom budúcnosti. Rodinný
život, aký si Liesel vysnívala,
prestúpený svetlom a pokojom
priezračného priestoru, naplnený
láskou a umocnený vzťahom s
nerozlučnou priateľkou Hanou,
však nemá dlhé trvanie. V
hlavných úlohách sa objaví
množstvo zahraničných i domácich hviezd ako Carice van Houten (seriál
Hra o tróny), Hanna Alström (Kingsman) alebo Claes Bang, držiteľ Európskej
filmovej ceny pre najlepšieho herca za film Štvorec, Alexandra Borbély,
ocenená Európskou filmovou cenou pre najlepšiu herečku roka 2017 za rolu
vo filme O tele a duši, Roland Møller (Atomic Blonde), Karel Roden, Martin
Hofmann, Karel Dobrý, Zuzana Fialová alebo Vladimír Polívka.
Dráma, 104 minút, vstupné: 5 €

Dumbo - Nedeľa 7. apríla o 16. hodine

Walt Disney a vizionársky režisér Tim Burton prinášajú nové dojímavé
spracovanie príbehu o lietajúcom slonovi.
Majiteľ trápiaceho sa cirkusu Max Medici (Danny DeVito) angažuje bývalú
hviezdu manéže Holta Farriera (Colin Farrell) a jeho deti, aby sa starali o
malé sloníča. To sa narodilo s neprimerane veľkými ušami a v cirkuse, beztak
zápasiacom s problémami, je iba na smiech. Keď však vysvitne, že Dumbo
dokáže lietať, Maxov circus zažije neuveriteľný comeback. Správa o lietajúcom
slonovi sa donesie aj do uší výrečného podnikateľa V.A. Vandevera (Michael
Keaton), ktorému sa podarí pretiahnuť Dumba do svojho nového veľkolepého
zábavného podniku Dreamland. Dumbo stúpa do nových výšin a zdá sa,
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že príbeh speje k šťastnému koncu. Holt však zisťuje, že pod nablýskaným
pozlátkom je Dreamland plný temných tajomstiev…
Rodinný film, 113 minút, vstupné: 5 €

My - Nedeľa 7. apríla o 20. hodine

Dávajte si na seba pozor. Veľmi svojrázny režisér, držiteľ Oscara Jordan Peele,
ktorý oslnil originálnym groteskným hororom Uteč, natočil ďalší film, ktorý
nebude úplne tuctovým . Thriller My rozpráva príbeh obyčajnej štvorčlennej
rodiny, ktorej sa zmení život vo chvíli, keď sa na ich príjazdovej ceste objaví
štvorica agresorov. Ešte znepokojivejšie je, že útočníci sú k nerozoznaniu
podobní členom napadnutej rodiny. Vo filme hrá oscarová herečka Lupita
Nyong´o alebo hviezda seriálu Príbeh služobníčky Elisabeth Moss.
Horor, 121 minút, vstupné: 5 €

KRASLICE 2019
Takmer dva týždne pred Veľkou nocou, 9. apríla 2019 sa v SNM - Múzeu
ukrajinskej kultúry vo Svidníku uskutoční tradičné podujatie KRASLICE 2019
- 20. ročník výstavy veľkonočných kraslíc.
Tradícia zdobenia vajíčok v období Veľkej noci je na Slovensku stále živá.
Vyrastá zo starobylého zvykoslovia, v ktorom bolo vajíčko symbolom
obnovujúceho sa života, jari, slnka, lásky a večnosti. Farebnosti kraslíc sa
oddávna pripisoval pôsobivý magický účinok. Kraslica v minulosti sa používalа
ako obradový alebo osobný dar. Zdobeniu veľkonočných vajíčok sa venuje
veľa žien a nezriedkavo aj mužov. Obzvlášť na východnom Slovensku sa
zachovalo najviac spôsobov ich ozdobovania. Najtypickejšou technikou
výzdoby kraslíc v uvedenej oblasti je technika batikovania, založená na
lineárnom voskovaní a farbení. Pri zdobení veľkonočných vajíčok sa využíva
celá škála archaických solárnych, rastlinných a geometrických motívov. V
minulosti bol najviac rozšírený spôsob farbenia surových slepačích vajíčok
farbami rastlinného pôvodu.
Celkove na výstave sa exponuje
takmer 500 veľkonočných
kraslíc zdobených rôznymi
technikami. Tvorba každej
krasličiarky nadväzuje na
bohatý ornamentálny fond
regiónu, z ktorého pochádza a
tvorivo ho rozvíja. Rozmanité
ornamenty kraslíc na výstave
veľmi výstižne dopĺňajú
výšivky Мárie Sopoligovej z
Nižného Orlíka.
Výstava potrvá do 31. mája 2019.
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