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Most na Festivalovej ulici budú musieť uzavrieť
- chystajú obchádzku cez lesopark
Ľudí na Festivalovej ulici, ale napríklad aj návštevníkov Skanzenu SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku či futbalistov
čakajú pomerne krušné chvíle. Most, ktorý spája Festivalovú
ulicu so zvyškom Svidníka je v havarijnom stave a po rokoch
sľubov nadišiel čas opravy.
Predošlé vedenie Svidníka opakovane tvrdilo, že rekonštrukcia premávku po
moste neovplyvní, no opak je pravdou. Opravovať ho za riadnej premávky totiž
nie je možné a iný prístup do danej lokality zatiaľ nemajú. Lepšie povedané
majú, no iba po náhradnej trase mohli jazdiť autá, musia ju upraviť. Ako sme
už naznačili, most na Festivalovej ulici spája mesto nielen s tromi bytovými
domami nižšieho štandardu, ale i s amfiteátrom, futbalovým štadiónom a skanzenom. Je strategický, keďže iný prístup do tejto lokality nie je. „Nebudeme
musieť odstaviť celý most, ale práce budú môcť prebiehať po etapách,
teda po jednotlivých častiach mosta,“ tvrdil napríklad v máji 2017 bývalý
primátor Svidníka Ján Holodňák.
Financie na rekonštrukciu mosta v havarijnom stave sa mestu podarilo získať
z Regionálneho príspevku v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Svidník,
no slová niekdajšieho primátora Svidníka Jána Holodňáka už dnes neplatia.
Opravovať most, keď po ňom jazdia autá a chodia ľudia, nedokážu. „Ak by
sme chceli spustiť jednosmernú premávku, nebolo by to možné kvôli
tomu, že musia tam byť určité ochranné zóny, čo táto šírka mosta neumožňuje,“ vysvetlila minulý týždeň PR manažérka mesta Svidník Kristína
Tchirová a jej slová sa dajú vysvetliť aj jednoduchšie. Most je úzky. Nuž a
keďže most budú musieť počas rekonštrukčných prác definitívne uzavrieť,
musia vybudovať aj náhradnú, obchádzkovú trasu. Tá povedie niekdajším
lesoparkom poza dopravné ihrisko. „Bola vyčistená trasa, bude sa pripravovať aj jej spevnenie, aby bolo bez problémov možné prejdenie pre
sanitky, pre hasičov, pre osobné autá, prípadne aj pre menšie nákladné
autá,“ ozrejmila Kristína Tchirová a hoci v prípravných prácach robotníci
pokračujú, so samotnou rekonštrukciou mosta začnú až v druhej polovici

Financie na rekonštrukciu mosta na Festivalovej ulici, ktorý je v havarijnom stave, sa mestu podarilo získať z Regionálneho príspevku v rámci
Akčného plánu rozvoja okresu Svidník

Nájdené zlato si ponechal
Vo veci prečinu zatajenia veci vedie trestné stíhanie polícia
v Stropkove. Ku skutku došlo začiatkom marca tohto roku pri
obecnom cintoríne v obci Duplín.
Vtedy ešte neznámy páchateľ našiel retiazku zo žltého kovu s príveskom,
ktorú si ponechal pre vlastnú potrebu. Retiazka ale patrila pani Helene z Tisinca, ktorej vznikla škoda vo výške 560 eur. Na základe vyšetrovania bolo
doposiaľ preukázané, že nálezcom bol 60 ročný Ladislav zo Stropkova, ktorý
bol následne z uvedeného trestného činu obvinený. Ak sa mu vina preukáže,
hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok.
Nezabúdajme, že prisvojenie si cudzej veci bez súhlasu oprávnenej osoby,
teda majiteľa samotnej veci, zákon považuje za trestný čin a preto je lepšie
byť poctivý nálezca a nájdenú vec ohlásiť!
(krpz)

júna. Teda po dvoch veľkých festivaloch - Rusínskom festivale a Slávnostiach
kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska - v areáli amfiteátra. Potom už aj ľudia
z Festivalovej ulice, návštevníci skanzenu, minigolfu či futbalisti budú musieť
prechádzať dočasnou obchádzkou. Kedy presne a ako dlho bude musieť byť
most uzavretý, zatiaľ svidnícka samospráva nevie.
Hovorkyňa však tvrdí, že ľudí budú o všetkom v dostatočnom predstihu informovať. „Nevieme zatiaľ povedať, či to bude trvať týždeň, mesiac alebo
koľko, no po intenzívnej komunikácii s dodávateľskou firmou môžeme
vyhlásiť, že sa budú snažiť most zrekonštruovať čo najskôr, samozrejme,
čo najkvalitnejšie,“ dodala Kristína Tchirová s tým, že rekonštrukcia mosta
vyjde na niečo cez 500-tisíc eur.
(ps)
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Každoročné stavanie mája v tradičnej podobe
Je dlhoročnou tradíciou, že v predvečer prvého mája v jednotlivých mestách a obciach
stavajú máje. Inak tomu nie je ani vo Svidníku, kde každoročná tradícia ostala zachovaná
a v tradičnej podobe. Máj postavili folkloristi z Folklórneho Makovica za výdatnej pomoci
vysokozdvižnej plošiny a pracovníkov Technických služieb mesta Svidník v uplynulý
utorok, teda v posledný aprílový deň popoludní.
Stalo sa tak za účasti primátorky Svidníka Marcely Ivančovej, ktorá folkloristom, s dôvetkom, že je určená iba dospelým členom Makovice, poďakovala fľašou pálenky. Po tom,
ako bol máj na svidníckej pešej zóne úspešne postavený, Svidníčanov zabávali chlapci
a dievčatá nielen z Makovice, ale i z Detského folklórneho súboru Makovička.
(ps)
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Ruskí Noční vlci po troch rokoch opäť vo Svidníku a na Dukle
Po troch rokoch opäť vo Svidníku. Členovia ruského motorkárskeho klubu
Noční vlci zavítali do Svidníka a na Duklu. Stalo sa tak v uplynulý štvrtok 2.
mája podvečer. Cestou z Moskvy do Berlína nazvanou Cesty víťazstva sa
najprv zastavili v Duklianskom priesmyku pri Pamätníku Československého
armádneho zboru.
Členovia motorkárskeho klubu blízkeho ruskému prezidentovi však dorazili v oklieštenej zostave.
Viacerí vrcholoví činitelia Nočných vlkov sú na sankčnom zozname Európskej únie a niekoľkých
ďalších podľa neoficiálnych informácií na územie Európskej únie odmietli pustiť Poliaci. Napriek
tomu na Duklu dorazila nielen partia smerujúca z Moskvy, ale aj ich kolegovia a sympatizanti zo
Slovenska a Česka. Šéf európskej pobočky Nočných vlkov sídliacej pri Trnave Jozef Hambálek
na Dukle ukázal zástavu od prezidenta ruských Nočných vlkov nazývaného Chirurg, ktorý do
Európy nemôže, keďže je na už spomínanom sankčnom zozname. „Toto je zástava od Chirurga,
ktorú nesieme z Moskvy,“ vyhlásil Jozef Hambálek. Hlavnú skupinu Nočných vlkov viedol Andrej
Bobrovskyj, ktorý je druhým mužom v hierarchii ruských Nočných vlkov a prezidentom Nočných
vlkov - Cesty víťazstva. „Dobrý večer, dobrí ľudia, Slováci, dobrý večer, bratia.
Pozdravujem vás s prichádzajúcim Dňom víťazstva,“ vyhlásil na Dukle i pri Pamätníku Sovietskej armády
vo Svidníku, kde
motorkárov, ku
ktorým sa pripojili aj motorkári z
viacerých kútov
Slovenska, čakali
desiatky Svidníčanov i ľudí zo

širokého okolia. Na parkovisku pri svidníckom pamätníku motorkárov vítali
členovia svidníckej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov tradičným zvykom - chlebom a soľou. Jozef Hambálek a Andrej Bobrovskyj
cez internet poslali prezidentovi ruských Nočných vlkov spred Pamätníka
Sovietskej armády tento videoodkaz. „Chirurg, čo povedať? Pozeraj: východ
Slovenska ľúbi Rusko.“ Jozef Hambálek potom ako šéf európskej pobočky
Nočných vlkov sídliacej pri Trnave vyhlásil: „Ja západoslovák som strašne
prekvapený, čo tu na východe je, koľko dobrých ľudí. Nevedel som a nedúfal
som, že toľkoto ľudí nás tu bude čakať.“
Po celý čas pohybu v našom regiónu motorkárov sprevádzali policajti, samozrejme, takisto na motorkách, no napriek tomu, že Nočných vlkov označujú za
kontroverznú organizáciu, k žiadnym incidentom nedošlo. Položením vencov
a zapálením sviečok si uctili pamiatku bojovníkov padlých v II. svetovej vojne
a po zotmení v Údolí smrti pri altánkoch v smere na Nižnú Pisanú zapálili
vatru. Niektorí na motorkách a ostatní pešo potom vyšli k nápisu ÚDOLIE
SMRTI, ktorý sa týči na poli medzi tankami, teda na miestach jednej z najťažších tankových bitiek
v II. svetovej vojne. V
Údolí smrti motorkárov z
Ruska, Slovenska, Česka a ďalších krajín ešte
predtým privítal starosta
Kružlovej Adrián Gužo
a ruské vojnové piesne
zaspieval pravoslávny
duchovný Miroslav Humeník.
(ps)
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Exminister Jozef Mihál vo Svidníku o materskej
Exminister práce, sociálnych vecí a rodiny,
expert na dane a odvody Jozef Mihál navštívil v
uplynulý štvrtok Svidník. Ako člen strany SPOLU
mal v reštaurácii LOKAL besedu so Svidníčanmi hlavne o materskej dovolenke. O tej, lepšie

povedané o poberané materskej otcami sa v
posledných týždňoch a mesiacoch diskutuje až
až. Záujem mnohých otcov byť na materskej namiesto matky dieťaťa totiž v mnohých prípadoch
po celom Slovensku naráža na neochotu príslušných úradov. Jozef
Mihál ako expert na
túto problematiku
vysvetlil, o čo v celom probléme ide a
prítomným matkám
- Svidníčankám dal
cenné rady a tipy.
Dodajme ešte, že
Jozef Mihál bol ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny
v rokoch 2010 až
2012, dnes je poslancom Národnej
rady SR a za stranu
SPOLU kandiduje
do Európskeho parlamentu.
(ps)
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Exminister práce, sociálnych vecí a rodiny ako
expert na dane a odvody diskutoval so svidníckymi
mamičkami nielen o poberané materskej, ale aj o
ďalších zaujímavých témach

Svidnícki seniori na Chodníku v korunách stromov Bachledka
Je krásne druhé májové ráno a 50 seniorov Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska vo Svidníku odchádza na jednodňový výlet do Bachledovej doliny. Vyberáme sa za ďalšími zážitkami, aby sme spoznávali to, čo
sme v mladosti nestihli. Hlavným cieľom nášho výletu je Chodník korunami
stromov, ktorý bol otvorený v septembri 2017. Kabínkovou lanovkou sme sa
pohodlne a rýchlo vyviezli do korún stromov - za 7 minút. Drevený chodník je
dlhý 1 234 m a široký 180 cm. Na chodníku je 6 zastávok, ktoré nás zaujímavou
formou informujú o prírode navôkol. Chodník podopiera 120 stĺpov v dĺžke 600
m. Najdlhší použitý strom meria 25 m s priemerom 48 cm. Tento chodník nás
privádza na vrchol zaujímavej vyhliadkovej veže do výšky 32 m. Tu sa nám
ponúka unikátny panoramatický výhľad na Belianske Tatry, Pieniny a malebné
Zamagurie. Na návrat z vyhliadkovej veže je možná zábavná alternatíva - 67
m dlhý suchý tobogán. V tento májový deň tam bolo veľmi veľa turistov najmä
z Poľska. Prechádzka po chodníku je nenáročná, zvládli ju bez paličiek všetci
seniori. Odporúčame všetkým,
ktorí toto miesto
ešte nenavštívili, aby to využili.
Previezli sme sa
aj po goralskej
dedine Ždiar, ktorá je 5 km dlhá
a pokračovali
sme do Zakopaného - zimného
„hlavného mesta“
Poľska a centra
goralskej kultúry,

ktoré vzniklo v roku 1670. Prezreli sme si skokanské mostíky, centrum mesta
a zaujímavý Dom hore nohami, ktorý sa nachádza na ulici Aleja 3. mája. Po
krásnom slnečnom dni sme sa vrátili, síce unavení, ale nabití pozitívnou
energiou, čo v našom veku je veľmi dôležité.
Tešíme sa na ďalšie aktivity - 21. mája to bude výlet vlakom do Bratislavy
spojený s návštevou NR SR.
Anna Hužvejová
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Vo Svidníku by malo vzniknúť
Rusínske centrum
Mesto Svidník má schválený ďalší
slovensko-poľský projekt, no podrobnosti o ňom zatiaľ nezverejňujú.
PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová nás akurát informovala, že predmetom projektu je
vytvorenie a podpora turistického
produktu založeného na dedičstve
Lemkov, ktorý sprístupní kultúrne,
historické a spoločenské hodnoty
tejto etnickej menšiny. „Vo Svidníku
by malo vzniknúť Rusínske centrum - moderné miesto venované
histórii, životu, jazyku, literatúre a
umeniu Rusínov, ktoré sa nebude
zameriavať na predmety, ale predovšetkým na ľudí a ich potreby,
motívy, pocity. Úlohou centra bude
pestovať, rozvíjať a propagovať,
duchovnú a materiálnu kultúru,“
informovala Kristína Tchirová, podľa
ktorej primátorka mesta Marcela
Ivančová minulý týždeň absolvovala
pracovné rokovanie o tomto projekte
na Spoločnom technickom sekretariáte v Krakowe a tiež rokovanie s
vedením mesta Krynica. „Pre ďalší
vývoj realizácie projektu čakáme
na vyjadrenie partnera projektu,

teda mesta Krynica,“ dodala ešte
Kristína Tchirová.
(ps)

Klzisko so stratou
72 dní bolo v uplynulú sezónu otvorené svidnícke klzisko, presne od 22.
decembra 2018 do 3. marca 2019.
„Počas tejto sezóny navštívilo
naše klzisko 6 743 návštevníkov a
odohralo sa 48 hokejových stretnutí. Celková tržba predstavuje viac
ako 6-tisíc eur. Náklady na elektrinu
a plyn bolo v tejto sezóne 11,5 tisíc
eura, voda ešte nie je vyúčtovaná,“
skonštatovala na margo hospodárenia nákladov PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová. Na svidníckom klzisku je podľa nej počas
zimy možné využiť trenažéry pre deti
za zálohový poplatok alebo si nechať
nabrúsiť korčule, čo sa v uplynulej
sezóne využilo 168-krát. „Ľadovú
plochu zvyknú navštevovať ľudia
z celého regiónu, čomu sa tešíme
a budeme pracovať na zlepšení
poskytovaných služieb,“ dodala
Kristína Tchirová.
(ps)

Koľko uchádzačov je o riaditeľské
kreslá v školách a škôlkach?
Kto bude riadiť regionálny rozvoj?
Meno vedúceho nového Odboru regionálneho rozvoja, ktorý má byť vytvorený
na Mestskom úrade vo Svidníku, zrejme spoznáme v najbližších dňoch. Vyplýva to z vyjadrenia prednostu Mestského úradu vo Svidníku Miroslava Nováka,
ktorý nás informoval, že v rámci výberového konania na spomínaný post bola
na Mestský úrad doručená prihláška jedného uchádzača. Kto ním je, však
zatiaľ známe nie je. Obálku by mali otvoriť v priebehu tohto týždňa. (ps)

V uplynulý štvrtok na Mestskom
úrade vo Svidníku otvorili obálky
uchádzačov na pozície riaditeľov v
štyroch školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Svidník. Záujem zo stany uchádzačov
je podľa vyjadrenia PR manažérky
mesta Svidník Kristíny Tchirovej
takýto: na Základnú školu na UL. Komenského je jedna uchádzačka, na
Základnú školu na Ul. 8. mája je jedna

uchádzačka, na Materskú školu na Ul.
gen. Svobodu je jedna uchádzačka a
na Materskú školu na Ul. Ľ. Štúra sú
dve uchádzačky.
„Z dôvodu neukončených výberových konaní vám mená žiadateľov
nebudeme poskytovať. Výberové
konanie a jeho proces je teraz v rukách Rád škôl v jednotlivých školských zariadeniach,“ konštatovala
Kristína Tchirová.
(ps)

Beseda s detským spisovateľom V. Šefčíkom
Centrum voľného času vo Svidníku v spolupráci so ZŠ Komenského pripravili v utorok 30. apríla autorskú besedu so súčasným
detským spisovateľom Valentínom Šefčíkom.

Keď vydal svoju, v poradí 3. zbierku Basta fidli, Daniel Hevier sa o nej
vyjadril: „Konečne tu máme dobrú detskú knižku!“ Dosiaľ vydal štyri zbierky,
ale ako nám počas rozprávania prezradil, pomaličky sa rodí už ďalšia. Naše
prvotné obavy z reakcií žiakov sa veľmi rýchlo rozplynuli. V. Šefčík si ich od
prvej chvíle získal svojou bezprostrednosťou, vtipom a pútavým rozprávaním.
K deťom má blízky vzťah a okrem písania už vyše 20 rokov pôsobí aj ako
riaditeľ základnej školy. Porozprával nám mnoho zaujímavostí nielen o svojej
tvorivej práci, ale i zo života.
Milým, a iste nezabudnuteľným momentom bolo, keď mu jeho vlastné básne
zarecitovali piataci Viliam Hij a Katarína Babejová, ktorí sa s jeho básničkami
umiestnili v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína na peknom 2. a 3. mieste, za čo ich V. Šefčík odmenil jednotkou do žiackej knižky. Na záver dostali
priestor i zvedavé detské otázky, na ktoré trpezlivo a s vtipom náš hosť odpovedal. Nakoniec venoval všetkým žiakom podpis i spoločnú fotografiu. Sme
úprimne radi, že beseda veľmi pozitívne zarezonovala medzi žiakmi. Zvlášť
v dnešnej dobe, keď je čoraz náročnejšie prilákať deti k čítaniu a ukázať im,
že čítanie a literatúra nemá byť „za trest“, ale naopak, že je to krásna, tvorivá
a zároveň veľmi potrebná činnosť. A najväčšou odmenou pre nás bola otázka
od detí - kedy bude ďalšia beseda... Nuž, nechajme sa prekvapiť... (cvč)
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V DOME SV. FAUSTÍNY PO DEVIATYKRÁT OTVORILI NÁRUČ A PRIVÍTALI VEREJNOSŤ
V priestoroch Domu sv. Faustíny - domova na polceste vo Svidníku (Gréckokatolícka charita Prešov) sa v utorok 30. apríla 2019
uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý prilákal desiatky hostí.

mesačníka Cesta. Do distribučného tímu sa okrem prijímateliek pripojili aj
známe tváre svidníckeho života. Túto myšlienku svojou účasťou podporili:
primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová, poslankyňa mestského zastupiteľstva vo Svidníku a šéfredaktorka týždenníka Podduklianske novinky,

Návštevníci spoznali nielen poskytované služby, ale predovšetkým ľudské
príbehy a skutočné osudy žien, ktoré sa ocitli v beznádeji. Z nej sa dostali aj
vďaka odbornej pomoci zariadenia a jej zamestnankýň. Súčasťou programu
bol každoročný predaj časopisu Cesta známymi osobnosťami v uliciach mesta
Svidník. Spoločne sa podarilo rozdistribuovať 134 časopisov. Vďaka výnosu
v hodnote 230,53 € absolvujú prijímateľky služby púť do Krakova.
Deň otvorených dverí je tradičnou akciou zariadenia pre všetkých pozvaných
hostí aj širokú verejnosť. Program začal svätou liturgiou v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku, ktorej hlavným kazateľom bol otec Vasil Kormaník, duchovný
správca Gréckokatolíckej charity Prešov: „V živote každého jedného z nás sú
situácie, kedy si poplačeme a sú chvíle, kedy sa radujeme. A dnes je to práve
čas radosti. Teším sa aj z ovocia práce v tomto zariadení. Pretože, len vtedy
ak do našej práce vstúpi Boh, tak sa naša práca nerozsype.“
Na programe sa každoročne podieľajú samotné prijímateľky služieb domova
na polceste. Tentokrát si pripravili tanečno-spevácky program plný rusínskych, ukrajinských i cigánskych skladieb. „Dievčatá sa veľmi rady zapájajú
do programu, kde sa môžu realizovať a ukázať svoj talent. Som šťastná, že
naša túžba a sen sa zrealizuje, pretože pripravujeme hudobno-slovné CD,
ktoré už čoskoro uvedieme do života,“ prezradila Helena Paňková, vedúca
Domu sv. Faustíny. Počas dňa bola k dispozícii možnosť prezrieť si priestory
zariadenia i oboznámiť sa s denným režimom.
V poobedňajších hodinách prebiehal v uliciach mesta predaj charitného
redaktor Rádia Patria Tomáš Michal
Babjak i Vasil Kormaník, duchovný
správca Charity.
Počas popoludnia sa im spoločne
podarilo predať 134 časopisov. Vďaka
štedrosti kupujúcich sa výnos vyšplhal
do výšky 230,53 €. Tieto príspevky
poslúžia prijímateľkám služby na
uhradenie nákladov metropolitnej púti
Gréckokatolíckej cirkvi do Krakova.
Úprimná vďaka darcom a dobrodincom, ktorý nielen v dnešný deň podporujú prácu Charity.
(sh)

KEĎ SA NA ĽUDÍ POZERÁME ZHORA
Niekedy zdanlivo tie najjednoduchšie veci sú napokon tie najťažšie. Aj keď sa mi predaj časopisu Cesta zdal jednoduchý, nie
je tomu tak. Bol to ťažký deň.
Charita otvorila svoje dvere a ja som, nie prvýkrát, počúvala príbehy žien,
ktoré skončili na samom dne. Ocitli sa v zúfalstve. Ani len netušíme, čím si
prešli. Boli zneužívané na prostitúciu, boli súčasťou nútených manželstiev,
bité a týrané... Duše majú rozbité na mraky... Pritúlila ich charita. Tu našli
domov. Niektoré opustili detský domov a nemali kam ísť... tu sa im venujú,
pomáhajú im pozbierať sa. Mladé ženy si dokončujú stredné školy, aby mali v
rukách remeslo. Potajme plačú do vankúša a trápia sa otázkami typu „Prečo?“
Ako povedal duchovný otec Vasil Kormaník a vtedy „Pán Boh vtedy zapína
generátor.“ Pozbierajú zlomky síl a bojujú s ťažkým osudom. Hoci jazvy na
duši sú tak hlboké, že nie vždy sa to dá...
V Domove na polceste, ako príznačne Dom sv. Faustíny nazývajú, sa o ženy
starajú. Pomáhajú im odraziť sa z dna, zaradiť sa do normálneho života a
predovšetkým nájsť vieru v Boha. A majú tu niekoľko svetlých príkladov, že
sa to dá.
Ženy predávajú časopis Cesta, aby si zarobili. A my sa na nich pozeráme
zhora. Áno, zhora! Niekedy mám pocit, že nimi pohŕdame. Lebo ani len netušíme, čím si prešli a hneď ich súdime za ich výzor. Videla som to na vlastné
oči, keď som s nimi po roku opäť predávala časopis Cesta.
Preto ďakujem všetkým, ktorí prispeli... najmä tým, ktorí majú málo a aj z
toho mála pomáhajú. A na nikoho nepozerajú ZHORA!

Svoj príspevok ukončím slovami primátorky mesta. „Ja sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí prispeli. Dali dievčatám aspoň na chvíľu pocit, že nie sú celému
svetu ukradnuté... Hoci ten ich svet im niekto ukradol. Kúpte si Cestu vždy,
keď je možnosť... alebo sa na ne aspoň usmejte.“
Katarína Siváková, šéfredaktorka týždenníka Podduklianske novinky
a poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Podduklianske novinky

6. máj 2019

Spravodajstvo

8

Participatívny rozpočet praxi - v škôlke si deti urobili minizáhradku
Deti robia to, čo si predtým nakreslili. Takto do diania v meste
zapájajú najširšiu verejnosť. Z mestského rozpočtu svidnícki
mestskí poslanci vyčlenili peniaze, o ktorých rozhodnú obyvatelia. Vo svete bežný spôsob delenia verejných peňazí, u nás
stále v začiatkoch.
Ako sme už na našich stránkach viackrát uviedli, Svidník zaviedol participatívny rozpočet. Má zodpovedať slovu participovať, teda zúčastňovať sa, v
tomto prípade na veciach verejných a na dianí v meste. Ide o jeden z predvolebných sľubov primátorky Marcely Ivančovej. „Od detí očakávame to, že nám
vlastne pomôžu spropagovať v tej prvej fáze túto myšlienku,“ vyhlásil pred
pár týždňami primátorka. Svoje nápady dali tí najmenší na papier. V školách
a škôlkach kreslili, čo by v meste chceli.
Z desiatok kresieb na Mestskom úrade vo Svidníku vybrali jedinú. „Ja som
nakreslila záhradku, že tam budú také stromy ovocné, aby sme si to mohli v
škôlke urobiť,“ povedala nám malá škôlkarka z Materskej školy na Ulici gen.
Svobodu, ktorej kresbu komisia na čele s primátorkou vybrala na zrealizovanie.

„Je to výborný spôsob zážitkového učenia,“ povedala nám učiteľka zo spomínanej škôlky Jana Sadivová a pokračovala: „Rozmýšľali sme, že čo by bolo
pre nás vhodné, pre naše rúčky, čo by sme dokázali urobiť s našimi rúčkami, a
tak vznikol ten nápad, že to bude tá minizáhradka.“ Minizáhradku v Materskej
škole na Ulici gen. Svobodu vo Svidníku už majú hotovú. Školník im vďaka
šikovnosti riaditeľky Anny Kurečkovej a ochoty sponzorov pozháňal palety a
urobil im vyvýšené záhony, do ktorých detí pod vedením učiteľky Jany Sadivovej nasadili zeleninu a popri tomu v areáli škôlky vysadili aj ovocné stromčeky.
Na akú čiastku to všetko vyšlo? „No zatiaľ, čo som počítala, tak mohlo by sa
to pohybovať okolo tých 100 - 150 eur,“ povedala Jana Sadivová, a podľa
informácií zo svidníckeho Mestského úradu podobné komunitné záhradky
postupne vzniknú vo všetkých troch svidníckych materských školách.
Celkovo má však Svidník na realizáciu nápadov verejnosti v rozpočte vyčlenených 5 000 eur. Uzávierka podávania návrhov, námetov či podnetov
bola v závere apríla. Čo z nápadov dospelých Svidníčanov mesto zrealizuje,
zatiaľ jasné nie je.
(ps)

Reprezentovali v gastronomickej súťaži Košický kuchár 2019
V polovici apríla sa študenti Hotelovej akadémie vo Svidníku
zúčastnili VI. Jarnej gastronomickej výstavy jedál a cukrárenských výrobkov v Košiciach, ktorú vyhlásil Košický klub SZKC,
Congress Hotel Centrum Košice a SOŠ J. Bocatia.
V kategórii kuchár Junior - varenie naživo si súťažiaci mali pripraviť 2 porcie
moderného inovatívneho teplého pokrmu v časovom limite 45 minút na tému:
pasta (domáce cestoviny vyrobené priamo na súťaži) ako hlavné jedlo.
Pokrm vychádzal z gastronomických a kulinárskych tradícií Slovenska,
prípadne jeho jednotlivých regiónov a musela byť zohľadnená sezónnosť
použitých surovín.
Farby našej školy obhajovali štyria súťažiaci: Martin Rusin (žiak 1. ročníka
HA), Adrián Juhás (žiak 2. ročníka HA), žiak 4. ročníka HA Filip Kandalik a
Frederik GANAJ (žiak 5. ročníka HA). Pod dohľadom prísnej poroty sa naši
žiaci zhostili svojej úlohy veľmi profesionálne. Preukázali veľmi dobre zručnosti, teoretické znalosti, kreativitu, ukladanie výrobkov v oblasti modernej
gastronómie.
V kategórií cukrár Junior našu školu prezentovali žiačka 1. ročníka HA Juliána
Tomčuková a žiačka 4. ročníka HA Kristína Kurucová. Súťažná téma „Sladká
jarná bodka“ bola prezentovaná dvomi reštauračnými dezertmi.

Veľkú radosť nám urobila žiačka 4. ročníka HA Kristína Kurucová s Tvarohovo-jahodovým dezertom a malinami a s Čokoládovým pokušením. Za svoje
dezerty v silnej konkurencií obsadila krásne 3. miesto.
Súťaž sa niesla v dobrej atmosfére. Žiaci si opäť rozšírili potrebné skúsenosti,
vedomosti a celkový prehľad o nových trendoch v gastronómii. Zo súťaže
sme odchádzali spokojní a už teraz sa tešíme na nový ročník Košického
kuchára 2020.
Nataša Fecková

ABY SA ZEM USMIEVALA...
Aby sa zem usmievala. Povedali si deti z Materskej školy na Ul. 8. mája vo
Svidníku ku Dňu Zeme.
Neboli to len slová, ale aj
zrealizované aktivity, ktoré
k tomu smerovali.
Oslava zeleného sviatku
začala už pri príchode do
Materskej školy, keď deti
rozdávali rodičom letáčiky
ku Dňu Zeme a jabĺčka.
Nasledovalo rovesnícke
vzdelávanie na tému ako
správne triediť odpad.
Potom deti spolu so svojimi učiteľkami vyzbierali
odpadky v okolí Materskej školy. Školský dvor si skrášlili aj za pomoci rodičov vysadením kvetov, byliniek a ovocných kríkov. Materská škola pracuje v
programe „Zelená škola“, ktorý je zapojený do svetového hnutia
Eco schools a plnením cieľov tohto programu sú deti vedené k environmentalnému cíteniu nielen na Deň Zeme, ale počas celého roka.
Kolégium Zelenej školy
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Enviro deň 2019 vo Svidníku prilákal stovky ľudí s deťmi, minister Sólymos bol spokojný
Planétu máme len jednu a čím skôr ju začneme chrániť, tým
lepšie. Touto hesla sa drží Ministerstvo životného prostredia
SR, ktoré tvrdí, že s environmentálnou výchovou musíme začať u tých najmenších a naučiť ich zodpovednosti za životné
prostredie.
Toto je vlastne aj pointa Enviro dní 2019, ktoré organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci
so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Prvé
dve podujatia sa počas predminulého víkendu uskutočnili na východe Slovenska, hneď to prvé vo Svidníku.
„Kým na jednej strane envirorezort mení a zefektívňuje
legislatívu, zároveň intenzívne podporujeme environmentálne vzdelávanie. Vďaka tomu sa zodpovednosť
k životnému prostrediu na Slovensku presadí ľahšie a
rýchlejšie. Aj veľká zmena k lepšiemu je niekedy založená na maličkostiach. Ak ich spraví každý deň veľké
množstvo ľudí,“ uviedol podpredseda vlády a minister
životného prostredia László Sólymos, ktorý v sobotu 27.
apríla zavítal do svidníckej športovej haly na Ulici gen.
Svobodu, aby sa osobne zúčastnil na prvom Enviro
dni, ktoré jeho ministerstvo pripravilo a prilákalo stovky
ľudí zo Svidníka a zo širokého okolia prevažne s deťmi.
Týmito podujatiami si rezort životného prostredia symbolicky pripomína Svetový deň Zeme. „Som presvedčený, že to, čo teraz investujeme do environmentálneho
vzdelávania, sa nám v budúcnosti mnohonásobne
vráti. A nielen nám, ale aj našej planéte,“ doplnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Norbert
Kurilla, ktorý do svidníckej športovej haly takisto zavítal
a sprevádzal ho riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove,

zároveň viceprimátor Svidníka Michal Goriščák. Primátorka Svidníka Marcela
Ivančová zas sprevádzala už spomínaného vicepremiéra a ministra životného
prostredia. Podujatie bolo určené predovšetkým pre škôlkarov, školákov a ich
rodičov. Pre deti boli pripravené kreatívne envirodielne, ako aj rôzne súťaže a
atrakcie. Mladí hostia si tiež mohli užiť environmentálne predstavenie Tárajka
a Popletajky, ktoré hravou formou upriamilo pozornosť na to, že byť úctivý k
životnému prostrediu je hračka.
Všetci návštevníci Enviro dňa si zo
svidníckej športovej haly odnášali rôzne prezentačné materiály Ministerstva
životného prostredia a ďalšie menšie
darčeky, medzi nimi napríklad aj búdku pre vtáčiky, ktorú si v rámci aktivít
sami vyrobili. „V poslednom období
rezort životného prostredia spustil v
oblasti zeleného vzdelávania viacero
projektov a iniciatív. Asi najznámejším
príkladom je Zelený vzdelávací fond.
Ide o unikátny projekt, kde finančne
prispieva a spolupracuje verejný, súkromný a neziskový sektor. Z vyzbieraných peňazí komisia vyberá zaujímavé
projekty určené pre envirovzdelávanie
najmenších,“ povedal ešte na margo
aktivít podporujúcich envirovýchovu
minister László Sólymos, ktorý bol s
priebehom i s účasťou verejnosti na prvom Enviro dni vo Svidníku maximálne
spokojný.
(pn)
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Osobnosť z Podduklianskeho kraja ako ju nepoznáme
Pri obnove mierového života na východnom Slovensku po
2. svetovej vojne bolo najdôležitejšou úlohou odmínovanie
budov, poľnohospodárskej pôdy, komunikácií a mínových polí.
Po ústupe bojujúcich vojsk z Duklianskeho priesmyku neostala jediná cesta, ktorá by nebola zamínovaná. Míny si vyberali
krutú daň na bezbrannom civilnom obyvateľstve. Len na úseku
Dukla - Nová Sedlica dlhom 80 kilometrov v zemi uložených cez
2 milióny mín.
Ján Kosť sa zapísal do ťažkých historických dní
Medzi tých, ktorí začali po skončení vojny s odmínovaním patril aj bývalý major ZNB Ján Kosť. Rodák z Kečkoviec zo Svidníckeho okresu. V
dnešnej dobe táto osobnosť mladej i strednej generácii nič nehovorí, ale v
povojnovom i ďalšom období tento človek sa významnou mierou zapísal
do ťažkých historických dní, keď kraj pod Duklou bol zasýpaný tisíckami
mín a nebezpečnej munície. Za cenu života sa tento človek obetoval pri
odstraňovaní všade nachádzajúcich sa mín a rôznych iných frontových
nástrah v tomto regióne i po celom Východoslovenskom kraji. Svojim
spôsobom zachránil stovky ľudských životov od istej smrti a pričinil sa o
mierové budovanie Východného Slovenska. V tejto nebezpečnej práci
sa mohol zmýliť len raz. Po vojne ako osemnásťročný sa dobrovoľne
prihlásil do armády na odstraňovanie mín v zamínovaných mínových
poliach Podduklianskeho kraja i celého Východoslovenského regiónu.
Zneškodnil tony nebezpečnej munície
Zneškodnil tony nebezpečnej munície, časť z nej zdelaboroval pre

Dukelské múzeum dnes Vojenské historické múzeum vo Svidníku. Tieto exponáty sú dnes pýchou múzea a niektoré z nich sú celoslovenskou i európskou
múzejnou raritou, niektoré dokonca unikátom, ktoré obdivujú tisíce domácich i
zahraničných návštevníkov. Medzi takéto unikáty patrí aj sovietska reaktívna
strela vo vojenskom slangu jej hovorili „Andrjuša.“ Pre múzeum ju zdelaboroval
pod horou „Javirja“ v Údolí smrti. Viac ako hodinu sa do úmoru trápil s touto
strelou, pokiaľ sa mu ju podarilo znefunkčniť. Pomôckou pri demontáži hrotu,
kde bola rozbuška, mu bolo jeho typické jednoduché náradie - oceľový sekáč,
ľudovo majzlík. Stačila len sekunda nepozornosti, aby sa pár milimetrov trafil
vedľa a nebolo by po tomto človeku ani stopy. Spoločníkmi pri tom mu boli
traja pracovníci Dukelského múzea, ktorí v hlbokej rokline očakávali ako sa
to všetko skončí. Keď prácu ukončil, tak víťazoslávne si zaspieval svoju obľúbenú rusínsku pesničku „Nerubaj liščinu, naj ša zelenije, neber paradnicu,
naj ša vystarije...“
Psychika robila svoje aj napriek skúsenostiam
Až potom pracovníci múzea vyšli z úkrytu. Bolo to ako oznam, že sa to
podarilo. Pohľad na Janka, ľudovo mu hovorili Vaňo, bol neopísateľný. Tvár
mal popolavú, mokrý bol do poslednej nitky, akoby naň vylial niekoľko vedier
plných vody a maximálne vyčerpaný. Psychika urobila svoje aj napriek skúsenostiam. Potom v kamarátskom kruhu nasledovalo podľa miestnej tradície
typické občerstvenie vo forme jedného deca borovičky na ex - frontová dávka
100 gr.
Hneď hlavný aktér ožil, zároveň aj spoločná nálada. Potom pohostením boli
napečené zemiaky v ohni s chuťovkou naloženého a nasoleného horkého
syra podľa receptu rusínskych babičiek. Hostinu pripravovali múzejníci v
rokline počas Janovej rizikovej práce. Potom nasledovalo vypaľovanie tritolu z
obrovskej hlavice strely a pri horiacej žiare, ktorá viac ako hodinu osvetľovala

okolitý les panovala dobrá nálada. „Aj napriek riziku urobil som to pre múzeum,
aby zostala po mne pamiatka.“
Príhody o nálezoch munície
A skutočne ojedinelá pamiatka aj zostala. Dnes lektori múzea túto historku
rozprávajú návštevníkom o tomto unikátnom exponáte, ktorý sa nachádza v
hlavnej expozícii vo Svidníku medzi nálezmi z duklianskeho bojiska. Pre zaujímavosť táto zbraň vo vojne bola medzi sovietmi veľmi utajovaná a používala
sa na dobýjanie železobetónových opevnení.
Kraj pod Duklou prirástol tomuto človeku k srdcu nielen preto, že sa narodil v Kečkovciach, ale aj preto, že spolu s ďalšími pyrotechnikmi ho očistil
od vojnového nebezpečenstva. Keď pri reči
si zaspomínal na svoje príhody, tak si stále
pripomenul Nižnú Písanú v 60. rokoch, keď
družstevníci rozorávali pole, ktoré po rokoch
bolo zarastené krovinami. Pre silnejší záber pri
orbe použili buldozér, ktorý hneď na začiatku
narazil na mínu, ktorá našťastie nevybuchla.
Po oznámení tejto príhody na verejnú bezpečnosť - VB prišli pyrotechnici z Košíc na čele s
Jánom Kosťom a našli tam 150 protitankových
mín v súvislom mínovom poli, kde boli uložené
míny vedľa seba.
Bolo to na úseku, kde prebiehali jedny z najťažších tankových bojov Červenej armády v Údolí
smrti v jeseni 1944. Nespočetné množstvo
podobných príhod v jeho obzvlášť nebezpečnej
práci sa vyskytovalo pri staveniskách, na poliach, v lesoch, alebo na duklianskom bojisku,
kde často prichádzal na likvidáciu frontovej
munície. Z pomedzi mnohých z nich sú aj také,
keď na Duklianskom priesmyku sa v roku 1967 staval pamätník ženistom, tak
na mieste staveniska pri priesmyku našiel 85 delostreleckých granátov alebo
v roku 1971 pri rekonštrukcii vyhliadkovej veže na Dukle našiel na stavenisku
160 kusov delostreleckých granátov a rôznej inej munície. K tomu všetkému
treba dodať, že aj v súčasnej dobe, keď sa čosi buduje na duklianskom bojisku, ta je pri tom potrebné urobiť pyrotechnický prieskum. Nebezpečenstvo
frontovej munície stále tu hrozí.
Zaujímavý koníček
Okrem svojej profesionálnej práce mal Janko aj svojho koníčka. Vo svojom
voľnom čase v svojej skromnej chalúpke v Čermeli pri Košiciach vytepával do
vojenských nábojníc rôzne ľudové motívy, ktoré mu boli blízke z jeho rodiska.
Ako vidieť aj ľudové umenie bolo spojené s frontovými nálezmi. Zužitkovalo sa
všetko, čo len bolo možné. Napríklad, dláto malo rúčku z nábojnice, rovnako
štetec na natieranie bol z nábojníc, z rozbušiek nemeckých S-mín bola zoskrutkovaná valaška, ktorá s obľubou sa používala pri svadobných obradoch,
vázy boli tepané rovnako z nábojních, ďalej popolníky na fajčenie, kahance
a iné. Vo veľkom sa používali nemecké a slovenské bodáky pri domácich
zákaľáčkach. Nemecké granáty s drevenou rúčkou sa používali na dusenie
zemiakov, rozpoltená ferfľaša na cedenie halušiek, kontajnery na muníciu
slúžili na kŕmenie hydiny a zo slovenských prilieb sa robili motyky na kopanie
zemiakov. Dnes tieto exponáty v značnom množstve zdobia hlavnú expozíciu
Vojenského historického múzea, kde sa prezentuje povojnové využitie frontovej munície v mierovom živote. Okrem toho munícia pod Duklou sa využívala
aj pre iné účely o čom Janko veľmi dobre vedel. Takto v obci Nižný Komárnik,
keď budovali nové domy, tak do základov domov namiesto kameňov, keď ich
nebolo, do betónu sa dávali nevybuchnuté delostrelecké granáty, ktorých bolo
množstvo. Dodnes tieto domy stoja na týchto základoch.
Ešte jedna cenná vec, ktorá zostala po Jankovi pre zachovávanie povojnovej
histórie východoslovenského kraja. Múzeu odovzdal viac ako tisíc negatívov
z povojnového obdobia, keď prevádzal dôslednú fotodokumentáciu nových
nálezov frontovej munície. Dnes sa už takéto dokumenty na Slovensku nikde
nenachádzajú. V osobnom i súkromnom živote bol to skromný a kamarátsky
človek s neodmysliteľnou cigaretou „Detva“, ktorej zostal verný. Nadovšetko
miloval svoje rodisko a blízke okolie podduklianskeho kraja, kde prežil svoje
mladé chudobné roky. Zvlášť mal veľký vzťah k rusínskym tradíciám a folklóru,
ku ktorému sa hrdo hlásil. Toto krédo ho doprevádzalo po celý jeho život. Taký
jednoduchý človek žil medzi nami, na ktorého zostala už len spomienka, ktorú
by mala poznať aj ďalšia generácia.
Jozef Rodák, autor dlhé roky spolupracoval
s menovaným a bol prítomný pri delaboraciách
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Manželstvo uzavreli
Tomáš Michalek (Bardejov) a Jana Troščáková (Svidník)
Navždy nás opustili
I van Drimák (1975, Nová Polianka), Mária Hirkalová (1942, Svidník),
Jaroslav Vendeľ (1939, Breznica), Andrej Molnár (1955, Stropkov),
Miroslav Popovič (1957, Lomné), Ján Popík (1964, Žehra - Hodkovce),
Helena Paradová (1947, Medzilaborce), Fedor Bobak (1947, Svidník),
Anna Ždiniaková (1936, Nižný Orlík), Ján Vančík (1934, Prešov - Solivar), Jaroslav Vasilenko (1963, Dobroslava), Eva Muchová (1956,
Stropkov), Jozef Antoník (1950, Svidník), Helena Kizáková (1927,
Stročín), Michal Vaňušaník (1944, Kurimka), Mária Kollárová (1935,
Čemerné), Mária Pališčáková (1924, Mestisko), Laura Katriňáková
(1999, Giraltovce), Marta Murinová (1956, Stropkov), Anna Klimová
(1939, Vagrinec), Zuzana Kmecová (1933, Kračúnovce), Vojtech
Haluška (1956, Stročín), Anna Janočková (1932, Bukovce), Milan
Haluška (1951, Ladomirová), Marián Olach (1954, Stropkov), Anna
Hauková (1933, Svidník), Alžbeta Hutňanová (1930, Svidník), Nikolay
Uram Kotsurishin (1948, Košice), Mária Zavacká (1936, Miková),
Anna Muliková (1942, Svidník), Karol Poník (1931, Geraltov), Mária
Chromá (1927, Kurimka), Ľuboš, Gonos (1981, Breznica), Štefan
Varga (1953, Svidník), Anna Štefanišínová (1942, Rakovčík), JUDr.
Jaroslav Hlivjak (1957, Svidník), Michal Maskaľ (1944, Stročín),
Verona Paločková (1923, Drienov).

Noc múzeí a galérií 2019 v SNM-MUK
Je tu máj a Noc múzeí a galérií, celoeurópske podujatie pod
záštitou Rady Európy, spojené s oslavami Medzinárodného dňa
múzeí.
Aj tento rok sa Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry
vo Svidníku s nadšením pridáva k projektu, ktorý si získal veľa priaznivcov.
Jedným z poslaní múzea je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto
sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. Zaujímavé sprievodné programy
podujatia poskytujú možnosti neformálneho vzdelávania a kultivovaného
oddychu. Príďte si užiť tradične netradičnú noc v múzeu s množstvom aktivít
a zábavy.
Tešíme sa na vás v sobotu, 18. mája 2019, od 18. do 23. hod. v budove SNM
- Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku na Ul. centrálnej 258.
V PROGRAME:
- Jedinečné skvosty ľudových krojov - kreatívny program s rozprávaním o
tradíciách a ukážkami šitia ženských a mužských ľudových krojov. Komentovaná módna prehliadka.
- Krídla lásky – poeticko-hudobný
program.
- Poklady ľudovej kuchyne - príprava a
ochutnávka tradičného jedla rusínskoukrajinského obyvateľstva.
- Tvorivé dielne: Uvítanie jari - výroba
a pečenie vtáčikov z cesta a iných
materiálov.
- Karaoke od ľudových až po súčasné
piesne.
Vstup na program je voľný!
Otvárací čas stálych expozícií: Kultúrno-historická expozícia: 10.00 - 23.00
hod.; Umelecko-historická expozícia Galéria Dezidera Millyho: 10.00 - 18.00
hod. Národopisná expozícia v prírode
(skanzen): 10.00 - 18.00 hod. Vstupné
podľa cenníka.
(snm-muk)
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Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Svidníku
organizuje 6 dňový zájazd do Talianskeho mestečka Solferino,
(miesta zrodu myšlienky Henry Dunata založiť organizáciu na pomoc
raneným na bojisku), kde sa bude konať medzinárodné podujatie - FIACCOLATA 2019.
Odchod zo Svidníka 19. 6. 2019 - 17:00
Príchod do Svidníka 24. 6. 2019 - 06:00
Program zájazdu:
Po príchode do Talianska od 9:00 - 16:00 hod. zrelaxujeme pri mori v letovisku Lido di Jesolo. O 17:00
sa presunieme do miesta nám určeného - Solferina,
kde sa ubytujeme v stanovom tábore s kapacitou 1500
ľudí. Stanový tábor tvoria veľkokapacitné stany s poschodovými posteľami a
matracmi (je potrebné si zobrať vlastný spacák a malý vankúšik),unimobunky
vybavené sprchami a toaletami, stravovací stan, kde sa budú konať aj diskotéky a ďalšie podujatia. Nasledujúce dni sa už budeme riadiť oficiálnym
program organizátora Croce Rossa Italiana, kde hlavný program je 22. 6. a
to fakľový pochod FIACCOLATA 2019, na ktorom sa zúčastní okolo 5000
účastníkov z celej Európy. Trasa pochodu je zo Solferina do Castiglione, asi
8 kilometrov po poľnej ceste, kde každý účastník nesie FIACCOLATU (fakľu).
Po príchode do Castiglione bude prebiehať spomienkový program na strašný
boj pri Solferine a Henry Dunanta - zakladateľa Červeného kríža. V rámci
tohto zájazdu plánujeme navštíviť aj mesto San Maríno, Veronu a nádherne
jazero Lago di Garda. Súčasťou zájazdu je aj prehliadka medzinárodného
múzea Červeného kríža.
Zmena programu je vyhradená.
Cena 188 eur
Cena zahŕňa: dopravu luxusným klimatizovaným autobusom s občerstvením,
3x ubytovanie, 3x raňajky, 2x obed, 3x večera, tričko a ľahká bunda s logom
Fiaccolata 2019, fakľa a občerstvenie počas pochodu, základné poistenie.
Ak ste nenároční, chcete zažiť niečo nové, spoznať nové mestá, nových
priateľov z celej Európy, neváhajte a kontaktujte nás.
Kto skôr príde (nahlási sa), ten skôr melie (počet je limitovaný).
Slavomír Sakalik - SČK ÚzS Svidník
Mobil: +421 903 558 941
mail: svidnik@redcross.sk (predmet: fiaccolata 2019)
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REGIONÁLNA RADA ZVÄZU RUSÍNOV-UKRAJINCOV SR vo Svidníku
PODDUKLIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO vo Svidníku
SNM - MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY vo Svidníku
Občianske združenia: KRAJINA, JAMARO, STROPEK
vyhlasujú
regionálnu 47. súťažnú prehliadku ľudových piesní

MAKOVICKÁ STRUNA 2019
Prihláste sa do súťaže, ukážte svoj talent a prejavte svoju lásku k piesni
Súťaže sa môžu zúčastniť speváci - sólo, duo a trio s hudobným sprievodom,
ale aj bez neho, od veku 8 rokov (horná veková hranica je neobmedzená).
Speváci vystúpia s dvomi piesňami, a to buď ľudovými, alebo jednou ľudovou a druhou autorskou. Repertoár musia tvoriť v prvom rade málo známe
rusínsko-ukrajinské, ale aj všeukrajinské ľudové piesne.
Víťazi regionálneho kola sa zúčastnia programu ústrednej prehliadky Makovická struna v Bardejove a Prešove.
Termín a miesto konania:
19. máj 2019
o 15.00 hod. v kultúrnom dome
v Hrabovčíku
Termín uzávierky prihlášok: 10. máj 2019
Prihlášky zasielajte na adresu:
pos-zuc2@svitel.sk
Podduklianske osvetové stredisko
Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, Kontakt: Marta Bojkasová,
tel.: 054/752 10 68

POZVÁNKA

OBEC CERNINA, DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v CERNINE
a DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR - ÚZEMNÝ VÝBOR SVIDNÍK
v spolupráci
s OKRESNÝM RIADITEĽSTVOM HASIČSKÉHO a ZÁCHRANNÉHO
ZBORU SVIDNÍK
MESTOM SVIDNÍK a OBCAMI KURIMKA, ROVNÉ a JURKOVÁ VOĽA
pod záštitou
Milana Majerského
predsedu Prešovského samosprávneho kraja
Vás pozývajú

na 26. ročník výstupu hasičov a širokej verejnosti

11. mája 2019 (sobota)
na staroslávnu horu MAKOVICA pri príležitosti
DŇA HASIČOV - sviatku sv. Floriána
a 74 rokov od ukončenia II. svetovej vojny
P R O G R A M:
09:30 - Zraz účastníkov
10:00 - Duchovný Molben
10:30 - Privítanie a príhovor, kladenie kytíc
11:00 - Súťaž v športových disciplínach
a vyhodnotenie súťaže
12:00 - Zapálenie vatry
12:10 - Kultúrny program
14:00 - Vylosovanie tomboly
Výstup je možné uskutočniť zo Svidníka, Jurkovej
Voli, Cerniny a z Kurimky. Čas trvania výstupu je od 45 minút až 1,5 hod.
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Medziokresné futbalové súťaže
Prinášame výsledky medziokresných futbalových súťaží
okresov Svidník a Stropkov.
6. liga
Bukovce - Tisinec 0:4 (0:0)
Góly: 0 - Jozef Michrina (PK), Michal
Bokšanský, Peter Skysľak 2
ŽK: Marek Kopčák - Dávid Bokšanský
Sitníky - Kalnište 8:0 (1:0)
Góly: Tomáš Berežný, Marián Durkač, Matúš Motyka 2, Marko Šuca,
Denis Polaščik 2, Tomáš Kirňak
ŽK: Tomáš Berežný - Tomáš Sabolčík,
Branislav Halek
Chotča - Stročín 0:6 (0:5)
Góly: 0 - Marek Barvirčák, Denis Hnát
2, Patrik Kačmár 3
ŽK: 0
Miňovce - Rovné 1:4 (0:1)
Góly: Gabriel Petráš - Tibor Simko 2,
Lukáš Ksenič, Maroš Ksenič

ŽK: 0 - Tomáš Ferenc
Lúčka - Radoma 2:2 (1:0)
Góly: Adam Mikula, Ján Leško - Jaroslav Hubač (PK), Branislav Friček
ŽK: 0 - Šimon Rokyta, Samuel
Labanc
Lomné - Breznica 2:5 (2:2)
Góly: Miroslav Hospodár, Marek
Kytík - Marek Vrabeľ, Milan Safko,
Róbert Kočiš, Marián Macko, Šimon
Pundžák
ŽK: 0
Tabuľka
1. Sitníky
18 13 3 2 82:23 42
2. Radoma 18 12 4 2 37:14 40
3. Breznica 19 11 5 3 54:21 38
4. Tisinec
18 12 2 4 51:24 38
5. Lúčka
19 11 2 6 62:35 35
6. Kalnište
18 11 1 6 35:36 34

III. LIGA
MFK Snina - 1. FK Svidník 3:2 (2:0)
Po nádielke na domácom trávniku od Košíc cestovali treťoligoví
svidnícki futbalisti v uplynulú nedeľu do Sniny.
Domáci viedli od 24. minúty a keď v
40. minúte pridali svoj druhý gól, zdalo
sa, že to bude jasná záležitosť. Po zmene strán sa však vývoj zápasu zamotal.
Najprv v 52. minúte znížil Rohulskyi, no
Sninčania v 74. minúte pridali tretí gól.
Aj na ten ešte Svidníčania dokázali reagovať, keď v 83. minúte pridal druhý gól
Matkobiš. Domáci však už svoje tesné

víťazstvo ubránili. Zostava Svidníka:
Mikluš - Ducár, Zapotocký, Nemergut,
Paňko, Losiev (83. Petrík), Rochulskyi,
Goncharevich (70. Horbaj), Marek
Matkobiš, Adrishvili, Košč.
V najbližšiu nedeľu 12. mája sa svidnícki futbalisti predstavia na domácej
pôde, súperom im budú Krompachy.
(pn)

7. Rovné
8. Kuková
9. Stročín
10. Bukovce
11. Lomné
12. Chotča
13. Miňovce

18 8 5 5 37:29 29
18 7 1 10 31:30 22
18 6 3 9 52:45 21
19 5 1 13 25:59 16
19 4 2 13 23:61 14
19 3 3 13 25:66 12
19 0 2 17 16:87 2
7. liga
Ladomirová - Giraltovce 4:1 (1:0)
Góly: Peter Džurban 2, Alex Cina
2ŽK: 0
ŠK Orlík - Gribov 3:1 (2:0)
V slušnom zápase bolo veľa šancí
na obidvoch stranách, domáci ich
využili viac.
Góly: Haninčik, Puchir, Bily ŽK: Košč - 1

Tabuľka
1. Ladomirová 11 10 0 1
2. Baňa
10 7 0 3
3. Gribov
11 6 1 4
4. ŠK Orlík
10 4 0 6
5. Mestisko
10 3 0 7
6. Giraltovce
10 0 1 9

43:13
35:17
33:18
18:23
21:32
14:61

30
21
19
12
9
1

4. liga - dorast
Radoma - Sitníky 2:10 (2:5)
Góly: Ján Čula 2 - Matúš Perát 2,
Marek Mačej 3, Jozef Hažer, Šimon
Babjarčík 3, Kristián Bodnár
ŽK: 0
Chotča- Lomné B 3:1 (1:1)
Góly: Michal Hudák, Rastislav Zajac
2 - Timotej Lechman
ŽK: Pavol Fečko - Adam Berežný

Žiaci v kopačkách
V uplynulú sobotu svoje majstrovské stretnutia 20. kola II. ligy
skupiny B Východoslovenského
futbalového zväzu odohrali mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu
sú výsledky:
STARŠÍ ŽIACI U15
1. FK Svidník - FK Široké 5:0 (2:0)
Začiatok zápasu patril našim
chlapcom. Už v 10. minúte svietilo
na ukazovateli skóre 2:0. Potom
ale úroveň hry poklesla a do konca
polčasu sa prakticky nič nedialo. V
druhom polčase naši chlapci zvýšili
obrátky a postupne navýšili skóre na
5:0. Ďalší hattrick zaznamenal Filip
Vaškanin, jeden gól dali Oliver Volo-

hda a Sebastián Patkaň. Zostava:
Bobák - Kamenický, Luščík, Harakaľ,
Rogoš - Jurčisin, Volohda, Patkaň,
Šamko (40. Sivák) - Vaškanin, Džurban (50. Pančák).
MLADŠÍ ŽIACI U13
1. FK Svidník - FK Široké 10:0
(4:0)
Súper pricestoval s menším počtom hráčov, čo sme jasne využili. Po
množstve gólových príležitostí a po
pekných akciách sme sa 10x presadili. Góly strieľali: 3x Cina, 2x Miháľ, Baran, Čeremuga, Marko, Slivka a Leškanič. Zostava: Marko - Baran, Hnát,
Čeremuga, Olejár - Slivka Cina, Miháľ
- Fedák, striedali: Leškanič, Moroz a
Macko.
(tv)

Úradná správa č. 29 zo dňa 2. mája 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
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra za
mesiac apríl, ktorá je splatná do 13.5.2019 (pondelok).
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 19. kola 6. ligy dospelých OOFZ, 14. kola 7. ligy dospelých
OOFZ a 8. kola 4. ligy dorastu.
Upozorňuje futbalové kluby a rozhodcov, že v súťažiach dospelých OOFZ je povolený počet striedaní 5, podľa RS OOFZ čl.8/d a SP č.48/1a, v súťažiach mládeže
je počet striedaní neobmedzený.
Kontumuje: stretnutie 14. kola 7. ligy dospelých Ladomirová - Mestisko 3:0 kont.
- hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Trestá hráča FK Tisinec - Matúš Homza - 1278477 - DO pozastavením výkonu
športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 2.5.2019, podľa DP čl. 37/3,
poplatok 10,- EUR
Trestá hráča FK Lomné - Marián Mušinský - 1154589 - DO pozastavením výkonu
športovej činnosti na 3 stretnutia nepodmienečne od 2.5.2019, podľa DP čl. 48/1a,
2a, poplatok 10,- EUR
Trestá hráča FK Baňa - Rastislav Haňak - 1149895 - DO pozastavením výkonu
športovej činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne od 2.5.2019, podľa DP čl. 48/1b,
2a, poplatok 10,- EUR
Trestá FK Mestisko finančnou pokutou 50,- eur, za nenastúpenie na stretnutie 14.
kola 7.ligy dospelých Ladomirová - Mestisko, podľa RS 14/c, poplatok 10,- Eur
Vyhovela žiadosti hráča FK Miňovce - Vladimír Homoľa - 1196670 - o upustenie

od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 2 stretnutie so skúšobnou
dobou od 2.5.2019 do 2.8.2019, podľa DP 41/2, poplatok 10,- Eur
Zamieta podnet FK Tisinec, podľa SP čl. 48/1a a RS OOFZ Svidník čl. 8/d,
poplatok 10,-Eur
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8
DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
KR a DZ OOFZ:
21. kolo - 6. liga dospelých - 12.5.2019 o 16.30 hod.:
Lomné - Bukovce (Džupin, Gonos, Čonka - Šafranko), Kuková - Lúčka (Fečo,
Michalko, Dovičák - Kaščák), Radoma - Miňovce (Veselý, D. Špak, Baláž - Burcák), Rovné - Chotča (Brendza, Korba, Sidorová - Mackanin), Stročín - Sitníky
(Ličko, Ľ. Suchanič, Makarová - Hubáč), Kalnište - Tisinec (Gombár, Zápotocký,
Kapa - Feč).
16. kolo - 7. liga dospelých - 12.5.2019 o 16.30 hod.:
Mestisko - V. Orlík (Šugár), Baňa - Ladomirová (Duhaň).
10. kolo - 4. liga dorastu - 11.5.2019 o 14.00 hod.:
Lomné - Radoma (Michalko), Sitníky - Miňovce (Duhaň).
7. kolo - 3. liga žiakov A - 9.5.2019 o 16.00 hod.(štvrtok):
Kalnište - Lúčka (Michalko), Kuková - Breznica (Ličko).
7. kolo - 3. liga žiakov B - 11.5.2019 o 10.00 hod.(sobota):
Tisinec - Rovné (Makarová), Stročín - Bukovce (Lipák).
Opätovne pozýva rozhodcu Martina Suchaniča na zasadnutie komisie dňa
9.5.2019 o 16.00 hod.
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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Dejiskom 29. krajských športových hier bol opäť Svidník
Už po tretíkrát sa dejiskom, 29. ročníka Športových hier detí z
centier pre deti a rodiny (detských domovov) Prešovského kraja
stal areál ZŠ 8. mája vo Svidníku. Súťažilo tu 129 detí z 10 centier
v rôznych atletických bežeckých a technických disciplínach,
stolnom tenise a v minifutbale.
Pridanou hodnotou podujatia
bola aj návšteva viacerých
vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie a podporili deti a organizátorov, napríklad riaditeľka
z Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny Bratislava M.
Micheleová, predseda Fóra
riaditeľov a zamestnancov
detských domovov na Slovensku Z. Michalides, predseda
Úsmevu ako dar J. Mikloško a
mnoho ďalších.
Úvod patril našim mladým
speváckym a tanečným talentom a po symbolickom vypustení holubíc sa deti rozpŕchli na
jednotlivé disciplíny. Centrum
pre deti a rodiny Svidník získalo z 36 hodnotených disciplín
v 4 vekových kategóriách
bilanciu 6x zlato, 8x striebro,
6x bronz.
Prví dvaja z každej disciplíny
postupujú na celoslovenské
športové hry v atletike v Čilistove-Šamorín, v stolnom tenise
v Ružomberku, vo futbale v

Hybe. Výber dievčat
za kraj poputuje na
celoslovenský turnaj
vo volejbale do Necpal. Najúspešnejší
reprezentanti postúpia na medzinárodné športové hry,
ktoré sa v septembri
budú konať v Maďarsku.
Poďakovanie patrí vedeniu mesta
Svidník, riaditeľstvu
ZŠ 8. mája, ZŠ Komenského, Gymnáziu DH, Technickým
službám, OZ Moje
mesto - moje miesto,
OOFZ, ÚzS SČK
Svidník, GRAND
STUDIO, s.r.o. a v
neposlednom rade
priateľom a zamestnancom Centra pre
deti a rodiny Svidník
za prípravu a organizáciu.
Ľubomír Sluk,
riaditeľ CDR
vo Svidníku

Riaditeľ svidníckeho Centra pre deti a rodiny
Ľubomír Sluk (v obleku) s predsedom spoločnosti Úsmev ako dar Jozefom Mikloškom

KST - BESKYD SVIDNÍK a Mesto SVIDNÍK
pozýva
organizovaných aj neorganizovaných turistov
na individuálnu turistiku

39. ročníka PRECHODU NÍZKYCH BESKYD
KALINOV - ČERTIŽNE - DUKLA
Termín konania: streda 8. máj 2019
Zraz účastníkov: Svidník: o 7.30 hod. na parkovisku
pred kinom Dukla Svidník
Trasa č.1: Kalinov - Haburské rašelinisko - Kameň - Čertižské sedlo - Kút
- Dukla, Dĺžka trasy: 35 km, Prevýšenie: 850 m
Trasa č. 2: Čertižné - Čertižské sedlo - Kút - Dukla, Dĺžka trasy: 16 km,
Prevýšenie: 300 m
Účastnícky poplatok za podanie guľášu: členovia KST 2 €, nečlenovia KST
3 €, TOM 1€.
Prihlášky: do 6. mája 2019, Michal Hajduk, Mierova 2197/47, 089 01 Svidník,
e-mail: hajduk@kst-beskyd.sk, 0905 957 123.
Trasa povedie štátnou hranicou, potrebný úradný dokument. Predpokladaný
odchod z Vyšného Komárnika o 16.30 hod. Každý účastník sa zúčastňuje
akcie na vlastné nebezpečie!

POZVÁNKA
42. ROČNÍK PRECHODU MAKOVICOU
Organizátor: KST Beskyd Svidník
11. mája 2019 (sobota)
Trasa: Zborov - Andrejova - Kohútov - Makovica - Čierna hora Ostrý vrch - Svidník
Dĺžka: 28 km, Prevýšenie: 750 m
Odchod: 6.30 hod. (spojom SAD Svidník)
Každý účastník sa zúčastňuje prechodu na vlastné nebezpečie!
Informácie: Michal Hajduk (0905 957 123)
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www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE:
6. mája: Lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
7. mája: Lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
8. mája: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
9. mája: Lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
10. mája: Lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
11. mája: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
12. mája: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)

STOMATOLÓGOVIA:
8. mája: MUDr. J. Hutňanová - Dukelská 119 v Giraltovciach.
11. a 12. mája: MUDr. A. Kopčová - Nemocnica vo Svidníku.
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 6. mája: 6.30 hod.: * Júlia, Viera, Milan, Ella, Katarína, Alexander,
Oliver, 7.15 hod.: 1. ČAS, 18.00 hod.: * k úcte sv. ducha, * Martina s rodinou, 18.45
hod.: Moleben k Sv. Duchu, Utorok 7. mája: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok,
11.30 hod.: CZŠ sv. Juraja, 12.00 hod.: * Anna s rodinou, 18.00 hod.: † Michal,
† Radovan, 18.45 hod.: moleben k sv. Jozefovi, Streda 8. mája: 8.00 hod.: * za
život, † Jozef, Štvrtok 9. mája: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: *
Imrich, 17.15 hod.: ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Anna, 20.00 hod.: Tichá
adorácia + Korunka k BM, Piatok 10. mája: 6.30 hod.: † Michal, 7.15 hod.: Ranné
modlitby, 18.00 hod.: † Michal, 19.30 hod.: Chvály v Stropkove, Sobota 11. mája:
8.00 hod.: * Veronika, Jana, Katarína, Vladimír, Pavol, 18.00 hod.: Sv. liturgia
v neokatechumenátnom spoločenstve, 4. nedeľa po pasche o porazenom, hlas
3., 12. mája: Zbierka seminár I., 7.00 hod.: Sv. ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Za
farské spoločenstvo sl., 9.15 hod.: CZŠ sv. Juraja, 10.30 hod.: * Slavomír CSL.,
14.30 hod.: moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi + požehnanie s relikviou, 18.00 hod.:
* Karol, Iveta sl.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 6.5.: 18:00 + Peter, Utorok 7.5.: 16:40 Moleben k Presv. Bohorodičke;
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava s rod. a Beátu s rod., Streda
8.5.: 7:00 + Jolana, Jozef, Štvrtok 9.5.: 18:00 + Anna, Piatok 10.5.: 16:40 Moleben
k Presv. Bohorodičke; 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Alexandru a
Andreja, Sobota 11.5.: 7:00 + Peter, Anna, Nedeľa 12.5.: 9:00 Za farnosť.
SÁLA KRÁĽOVSTVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042
vo Svidníku takto: Štvrtok 9.5. o 18.00 hod.: Náš kresťanský život a služba: - 2.
Korinťanom 4 - 6 kap., - “Nevzdávame sa,“ - 2. Korintanom 4:17 - Utrpenie,
ktoré zažívame v súčasnosti, je „chvíľkové a ľahké,“ - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?“ O 19:00 hod.: Zborové štúdium Biblie:
„Bežme s vytrvalosťou, hľadiac uprene na Ježiša.“ Nedeľa 12.5. o 9.30 hod.:
Verejná biblická prednáška: „Oslavujme Boha všetkým, čo máme.“ Hlavné
myšlienky: - Prečo si Jehova zasluhuje, aby bol oslavovaný, - Prečo Ho dnes
oslavuje len málo ľudí, - Ako môžeme oslavovať Boha? - Ako môžeme oslavovať Boha všetkým, čo máme? - Keď oslavujeme Boha všetkým, čo máme,
budeme odmenení.

o d 6 . m á j a 2 019
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách
v mesiaci máj 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice
vo Svidníku s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

Sigurðardóttir, Ingibjörg:
Zelená starká.
Bratislava, Atticum 2018. nestr.
Čo by si urobil, ak by si žil na vidieku
a zrazu by si sa musel presťahovať do
mesta? Starká Gunn kedysi žila na vidieku na starej farme, kde na streche rástla
tráva a kvety. Potom sa presťahovala do
mesta a vzala zo sebou všetko čo mala,
okrem svojich zvierat. Keď sa začala nudiť, povedali jej, aby si zvieratká zobrala
k sebe... Aj keď je tento roztomilý príbeh
pre deti možno veľmi islandský, mohlo
by sa to stať kdekoľvek na svete. Knihu
ilustroval Brian Pilkington.

COOPER, Gary (7.5.1901-13.5.1961)
Gary Cooper, vlastným menom Frank James Cooper, americký herec sa narodil 7.5.1901 v Helena v Montane. Kariéru začínal ako komparzista, slávu získal
westernovými úlohami. V 30. rokoch patril k najlepšie plateným hollywoodskym
hviezdam. Stelesňoval väčšinou hrdinov poznačených osudom, skúpych na
slovo (šerif v klasickom filme Na pravé poludnie). Bola to pravdepodobne
jeho najslávnejšia úloha, za ktorú získal druhého Oscara. Okrem toho hral
v dobrodružných filmoch a komédiách, kde mohol uplatniť talent komika. K
jeho najznámejším filmom patria napr.: V inej krajine, Komu zvonia do hrobu,
ľúbostný film Popoludňajšia láska a iné. Úspech dosiahol v 50. rokoch aj vo
westernoch Vera Cruz, Lákavé pokušenie, Muž zo Západu a poslednou úlohou
vo filme Strom na vešanie. 13.5.1961 podľahol rakovine.

FULMEKOVÁ, Denisa (11.5.1967-)
Slovenská spisovateľka. Narodila sa v Bratislave. Študovala na gymnáziu
a Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor žurnalistika. Po ukončení štúdia
pracovala v Ústave literárnej kritiky a divadelnej dokumentácie, ako redaktorka Literárneho týždenníka, vedúca oddelenia kultúry denníka Telegraf,
redaktorka ženského mesačníka Štýl. Po materskej dovolenke sa stala
šéfredaktorkou ezoterického dvojmesačníka Orientácia, spolupracovala s
viacerými spisovateľmi. Od roku 2004 je v slobodnom povolaní. Publikovala v
časopisoch Miau, Wellness, Emma, Sme, Slovenské pohľady, Romboid, Rak,
Vlna, spolupracovala s Rádiom Devín. Žije v Bratislave, venuje sa publicistike
a literárnej tvorbe. Medzi jej diela patria romány Jedy, Dve čiarky nádeje,
Štrikovaní frajeri, Konvália a iné.

- Prestaň mi vyčítať,
že kupujem zbytočné veci!
- hovorí pani Danica manželovi.
- Ty si tiež kúpil hasiaci prístroj a za šesť
rokov sme ho ani raz nepotrebovali.
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Čo premieta Kino Dukla?
LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD
Piatok 10. mája o 20. hodine
Raphael vedie dokonalý život. Je slávnym spisovateľom, čitatelia ho obdivujú,
milujúca a krásna žena ho podporuje. Ale to len do osudného večera, keď to
v ich vzťahu trochu zaškrípe. Druhý deň ráno sa Raphael zobudí do úplne
iného, alternatívneho sveta.
Réžia: Hugo Gélin • Hrajú: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche
Keď sa Raphael a Olívia
stretli mali obaja osemnásť
rokov, bola to láska na prvý
pohľad a začiatok veľkého milostného príbehu.
Nezištne sa vzájomne
podporujú pri naplňovaní
svojich vášní, on je spisovateľ a ona klaviristka. Ako
to vyzerá o desať rokov
neskôr? Sú už manželmi,
ale vášne a vzájomného porozumenia je medzi nimi už veľmi málo.
Romantický, 101 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
***
KLIATBA KVÍLIACEJ ŽENY
Sobota 11. mája o 20. hodine
Vystríhajte sa pred jej chladným kvílením… nezastaví sa pred ničím, aby vás
pohltila do svojej temnoty. Jej muky už nič nezmierni. Jej dušu už nič nespasí.
Niet úniku pred prekliatím La Llorony.
Počas života v záchvate žiarlivosti utopila svoje deti, no vzápätí sa za nimi
so žalostným plačom vrhla do rozbúrenej rieky. Teraz plače naveky. Jej slzy
sú smrteľné a kto v noci začuje jej volanie smrti, je zatratený. La Llorona sa
zakráda tmou a loví deti v zúfalom pokuse nahradiť vlastné. Stáročiami sa jej
nenásytná túžba stáva čoraz väčšou... a jej metódy čoraz desivejšími...
Horor, thriller, 93 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
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98. (Podduklianske o)svetové kino
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY (ČSFD 82%)
8. mája o 19. hodine v priestoroch POS
O filme:
Žltá výprava sa vracia domov! Končí posledná veľká cesta naprieč kontinentmi. V tíme tentokrát neuvidíte ženu a putovanie pod taktovkou cestovateľa Dana Přibáňa
naberá na obrátkach. Žltý cirkus ide z Indie
až domov. Prekonáva Himaláje, diktatúry aj
výškové rekordy a stíha aj utekať pred políciou. Skrátka, táto posádka nemôže sklamať.
Ničoho sa nebojí, bez obáv zvláda všetky
nástrahy s čiernym humorom a sebairóniou.
Návrat domov je dojemný ako ešte nikdy
predtým a dokazuje, že na dobrodružstvo
netreba luxus - stačia 2 trabanty, 1 maluch,
1 jawa a skupina skvelých ľudí.
Réžia: Dan Přibáň, žáner: dobrodružný
/ road movie, Česko, 2019, 114 min, MP:
12+, vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €
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