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Ako chcú rozdeliť financie z regionálneho príspevku na tento rok?
Poznáme návrh ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu
Svidník tak, ako ich schválil Výbor pre rozvoj okresu Svidník,
vedený jeho predsedom a zároveň prednostom Okresného úradu
vo Svidníku Jozefom Baslárom.
Pripomeňme, že ďalšími členmi spomínaného Výboru pre rozvoj okresu
Svidník sú riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove Michal
Goriščák, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry vo Svidníku Miron Mikita,
riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne vo Svidníku Martin Blicha a štatutárny
zástupca Spoločného obecný úrad Nižný Orlík Juraj Petný.

Prednosta Okresného úradu
vo Svidníku Jozef Baslár
Riaditeľ Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o., Ladislav
Hribik členov výboru informoval, že na základe zverejnenej výzvy bolo prijatých
44 žiadostí o regionálny príspevok na rok 2019. Jeden žiadateľ z toho nesplnil
podmienky stanovené zákonom. O každej jednej predloženej žiadosti o regionálny príspevok potom členovia Výboru pre rozvoj okresu Svidník hlasovali
jednotlivo. Výbor pre rozvoj okresu Svidník následne hlasmi všetkých piatich
členov schválil návrh ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Svidník,
ktorý obsahuje 22 žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na tento
rok. Členovia výboru zároveň potvrdil, že celý návrh je v súlade s Akčným
plnom rozvoja okresu Svidník a schválený návrh zaslali na potvrdenie Úradu
vlády SR.
ČO TEDA VÝBOR PRE ROZVOJ OKRESU SVIDNÍK SCHVÁLIL?
Ktoré subjekty získajú akú sumu
a na aký účel z regionálneho príspevku na tento rok
podľa návrhu Výboru pre rozvoj okresu Svidník?
Publikujeme zoznam schválených projektov, názov podnikateľského subjektu, účel poskytnutia regionálneho príspevku, počet
priamo a počet nepriamo vytvorených pracovných miest, celkové
náklady projektu a navrhovanú výšku regionálneho príspevku
na tento rok.
Atrium, n.o. Svidník: úhrada výdavkov spojených s úpravou
povrchov stien a podláh, zariaďovacích predmetov (zdravotechnika) a dverí v novej časti Centra sociálnych služieb, 15/3,
100 000 €
Rikostav s.r.o. Giraltovce: nákup autožeriavu s mechanickou
rukou, 5/0, 200 000 €
Ing. Tibor Popovec TIPO Svidník: rozšírenie poskytovaných
služieb, 1/0, 39 000 €
ManitraM, s.r.o. Svidník: zriadenie kúpeľňového štúdia s vytvoreným grafických a dizajnových návrhov, 1/1, 10 000 €
GAMA PLUS, s.r.o. Svidník: vybudovanie stánku doplnkových

služieb a tovaru pri bezkontaktnej autoumyvárni, 1/1, 15 000 €
Milan Rodák Svidník: skvalitnenie poskytovaných služieb stolárskej dielne
zlepšením pracovných podmienok, 1/0, 10 000 €
DALNIK, s.r.o. Medvedie: rekonštrukcia turistickej ubytovne ČERTEŽ, zmena
vykurovania z elektrických akumulačných pecí na ústredné teplovodné vykurovanie drevnou biomasou a výmena strešnej krytiny spojovacieho krčku
a okien, 1/0, 30 000 €.
Peter Vasičko Valkovce: modernizácia priestorov pre chov hovädzieho
dobytka za účelom zvýšenia produktivity chovu hospodárskych zvierat, 1/0,
10 000 €
Hotel ALFA, s.r.o. Giraltovce: poskytovanie nových služieb a produktov vybudovanie bowlingového centra, 1/0, 14 749 €
Ing. Jaroslav Holub - STK Vranov nad Topľou: zriadenie novovzniknutej
stanice technickej a emisnej kontroly, 4/0, 25 000 €
Mgr. Michal Goriščák Krajná Poľana: vybudovanie ubytovacích kapacít
turistického charakteru vo vlastnom objekte a s tým podpora návštevnosti
okolitých lokalít, podpora cestovného ruchu a rozšírenie portfólia poskytovaných služieb cestovného ruchu, 1/1, 20 000 €
Vidiek, n.o. Giraltovce: poskytovanie nových informačných služieb a spracovanie a ponuka produktov v cestovnom ruchu, 1/0, 5 000 €
Oľga Paraničová CK Eurotour Svidník: zvýšenie návštevnosti cykloturistov
v okrese Svidník, 1/0, 15 000 €
Miroslav Blanár Nižný Orlík: dodávka a montáž plynovej kotolne a výťahu v
hotelovej časti v prístavbe športovej haly vo Svidníku, 1/0, 30 000 €
MARCG, s.r.o. Svidník: celková úprava hotela na vyššiu a vyhovujúcu
úroveň, zmena stavu niektorých izieb z nevyhovujúceho a vyhovujúci, je
potrebné vymeniť potrubie pre studenú vodu a zaviesť potrubie pre teplú
vodu, 1/0, 15 000 €
KOVMAK, s.r.o. Svidník: zvýšenie efektívnosti výroby, rozšírenie portfólia
výrobkov, udržateľnosť zamestnanosti, 2/1, 35 000 €
M&J Slovakia, s.r.o. Krajná Poľana: podpora miestneho cestovného ruchu
prostredníctvom vybudovania bezbariérového prístupu k penziónu Medveď
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 1/0, 15 000 €
Regionálna rozvojová agentúra Svidník: vydanie materiálu o kultúrnohistorickom potenciáli okresu Svidník pre rozvoj cestovného ruchu, 0/0, 13
700 €
JASMIN Catering, s.r.o. Nižný Orlík: vypracovanie projektovej dokumentácie,
výmena okien a dverí, vytvorenie nových pracovných miest, podpora rozvoja
cestovného ruchu zvýšením kapacít stravovacích zariadení, 1/0, 10 000 €
GAS-MG, spol. s r.o. Svidník: vybudovanie apartmánového domu a zvýšenie
návštevnosti mesta Svidník, 4/0, 15 000 €
ŠPAS, spol. s r.o. Svidník: zefektívnenie poľnohospodárskych prác prostredníctvom zakúpenej poľnohospodárskej techniky, 0/0, 13 300 €
Vladimír Sabol Včelia farma Okrúhle: testovanie čistokrvnej zakarpatskej
včely Apis Mellifera Carpatica, zdokonaľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností tejto línie a následná produkcia kvalitných voľno
oplodnených matiek tohto poldruhu, 1/0, 5 000 €
Pripomeňme, že tento návrh ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu
Svidník na rok 2019 spolu so zápisnicou zo zasadnutia Výboru pre rozvoj
okresu Svidník a prezenčnou listinou bol zaslaný na Úrad vlády SR, ktorý ho
má definitívne potvrdiť.
(ps)

Atrium, n.o. vo Svidníku dostane peniaze na úhradu
výdavkov spojených s úpravou tejto budovy
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Mesto Svidník sa chystá zrušiť veľkoobjemové kontajnery
Mesto Svidník volá po separovaní odpadu a z ulíc chce preto
zobrať veľkoobjemové kontajnery. Sú vraj neustále plné a nielen
ich vývoz, ale i netriedený odpad v nich mestu zvyšuje náklady.
Rázne riešenie, ku ktorému sa samospráva chystá pristúpiť,
zatiaľ naráža na nepochopenie.

tie veľkoobjemové kontajnery nám dosť znižujú to percento vytriedenia, pretože ten odpad v nich, priznajme si, vytriedený nie je,“ dodala primátorka.
Aj kvôli vysokým nákladom na vývoz takýchto kontajnerov sa teraz mesto
pohráva s radikálnou myšlienkou. Veľkoobjemové kontajnery chce z mesta
stiahnuť úplne. „No ľudia to budú vyhadzovať k bežným kontajnerom,“ myslia
si Svidníčania. Veľké kontajnery by však v meste rozmiestnili napríklad v

Veľkoobjemových kontajnerov je na sídliskách s rodinnými domami vo Svidníku jedenásť. Ľudia do nich hádžu
skutočne všeličo. „Hocikedy tam vidím hodený taký odpad,
čo hovorím, ja by som to zužitkovala doma,“ povedala nám
jedna zo Svidníčaniek. „Sme jedným asi z dvoch miest
na Slovensku, ktoré majú takto voľne prístupné, v našom
meste je to jedenásť veľkoobjemových kontajnerov, ktoré
sa vyvážajú každý deň. To zvyšuje poriadne náklady,“
ozrejmila primátorka mesta Podľa svidníckej primátorky
tieto veľkoobjemové kontajnery zneužívajú aj ľudia z
okolitých obcí a aj stavebné firmy, ktoré do nich hádžu
stavebný odpad, napr. po rekonštrukcií bytov.
Hlavným dôvodom k zrušeniu veľkoobjemových kontajnerov je však cena za uloženie odpadu. „Menia sa poplatky
za uloženie odpadu podľa miery vyseparovania odpadu a

Veľkoobjemových kontajnerov je na sídliskách s rodinnými domami vo Svidníku
jedenásť. Ľudia do nich hádžu skutočne
všeličo...

jari a v jeseni, kedy je tradične čas tých
najväčších upratovaní. „Bežne v mestách je
to tak, že to majú dvakrát do roka. Dvakrát,
trikrát do roka,“ doplnila primátorka.
Veď napokon každá domácnosť má vlastný
kontajner na odpad a mesto sa snaží rozšíriť separovaný zber. Tieto veľké kontajnery
vedia ľuďom poskytnúť za poplatok a v
meste je i zberný dvor. „Občan má možnosť
odviezť to priamo na zberný dvor, ktorý v
meste máme a táto možnosť sa veľmi málo
využíva,“ uzavrela Marcela Ivančová.
Či spomínané veľkoobjemové kontajnery
definitívne zmiznú z ulíc Svidníka bude podľa primátorky jasné do dvoch mesiacov.
(ps)

Separujeme len 31 % odpadu a zbytočne vyvážame 50 tisíc eur na skládku
Z iniciatívy primátorky Svidníka Marcely Ivančovej sa v pondelok 6. mája 2019 uskutočnilo pracovné stretnutie na tému
legislatívnych zmien týkajúcich sa odpadového hospodárstva
a z toho vyplývajúcich dôsledkov pre mestá a obce, teda aj pre
Svidník.
Na diskusiu boli pozvaní poslanci
mestského zastupiteľstva, členovia
komisií, zástupcovia Technických
služieb mesta Svidník, mestskej
polície a vedúci príslušných odborov
úradu mesta. Zámerom stretnutia
bolo otvoriť diskusiu o dopade týchto
zmien na rozpočet mesta. Z novej
legislatívy vyplýva mestu povinnosť
likvidovať čierne skládky komunálneho odpadu. Ďalšou zo zmien zahrnutých v zákone o uložení odpadov a v
nariadení vlády je zvýšenie položiek
za uloženie odpadu na skládkach
komunálneho odpadu - táto položka
závisí od množstva vytriedeného

odpadu a, samozrejme, od množstva
komunálneho odpadu. V súčasnosti
je miera vytriedenia odpadu v meste
31 %, poplatok za uloženie odpadu je
podľa tohto nariadenia v roku 2019 8
eur, budúci rok sa zo zákona dvihne
na 13 eur a v roku 2021 na 22 eur.
Je to zmena zákona a mesto na ňu
musí reagovať.
„Zdá sa, že separovanie odpadu
je detská hra, aspoň tak ju môže
vnímať verejnosť, ale je to čoraz dôležitejšie, suma za uloženie odpadu
sa odvíja od miery separácie. Som
rada, že občania Svidníka všetkých
vekových kategórií prijali výzvu na

separáciu pozitívne a verím, že sa
naše spoločné úsilie vyplatí.“ - takto
reagovala primátorka mesta Svidník
Ivančová na otázku prečo motivovať
Svidníčanov separovať viac a správne. Diskusia priniesla návrhy ako
pokračovať v propagácii, aké priority
si má mesto určiť v odpadovom hospodárstve a ktoré najbližšie kroky je
potrebné spraviť.
Jedným z krokov musí byť aj určenie
pravidiel na prevádzkovanie veľkoobjemových kontajnerov v meste. Už v
minulosti sme upozorňovali na fakt, že
tieto kontajnery, ktorých má mesto na
svojom území 11, sú zneužívané na
vyhadzovanie odpadu, ktorý by mal
byť odvezený poväčšine na zberný
dvor (napr. starý nábytok) alebo iným
spôsobom (napr. stavebný odpad).
Veľkoobjemové kontajnery v meste
nás všetkých ročne stoja vyše 50 000

eur, ktoré by sa v meste dali využiť
iným, prospešnejším spôsobom.
V súčasnosti mesto Svidník otvára
diskusiu o tom, aký systém prevádzky
týchto kontajnerov nastaviť, hľadá
príklady dobrej praxe z iných miest
a obcí.
Prednosta Mestského úradu Miroslav Novák: „Je potrebné nastaviť
funkčný kontrolný mechanizmus,
ktorý poskytne informácie, kde a kedy
vzniká drobný stavebný odpad a ako
bol zneškodnený. Túto požiadavku
musíme vyriešiť už pri vydávaní
stavebných povolení a ohlásení stavebných úprav.“
Pracovné rokovanie na tému znižovania počtu veľkoobjemových kontajnerov v meste sa v najbližšej dobe
uskutoční aj s predstaviteľmi bytových
spoločenstiev a iných dotknutých skupín verejnosti.
(kt)
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Fotovoltaické panely na strechách dvoch svidníckych škôlok sú zatiaľ zbytočné
V dvoch svidníckych škôlkach chcú menej platiť za elektrinu,
no niečo zrejme neustriehli. Na strechách škôlok dali v rámci
projektu na zníženie energetickej náročnosti budov namontovať
slnečné kolektory, no do siete ich zapojiť nemôžu. Vyzerá to tak,
že za to môže neskúsenosť a zmena pravidiel.
Kolektorom na strechách sa v dvoch svidníckych škôlkach vlani na jeseň
potešili. Za elektrinu by platili menej. „Vyrábali by sme si elektrickú energiu
sami, tým pádom by sa nám znížili náklady a splnili by sme tú merateľnosť,
ktorá je stanovená v rámci projektu. Znížila by sa tá energetická náročnosť
budovy,“ povedala nám riaditeľka Materskej školy na Ulici 8. mája vo Svidníku
Ľuboslava Binderová.
Veď napokon práve zníženie energetickej náročnosti budovy škôlky bolo
cieľom celého projektu financovaného z eurofondov. Všetky práce v rámci neho urobili,
no zdá sa, že niekde sa stala chyba. Budovy
oboch svidníckych škôlok sú zateplené, vymenené sú okná i svietidlá vo vnútri škôlky,
namontované sú i fotovoltaické panely, no
zapojené do siete nie sú.
„Dvakrát nám bola vrátená Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou naša žiadosť.
Stále sú tam nejaké požiadavky,“ dodala
Ľuboslava Binderová, podľa ktorej škôlky
síce majú právnu subjektivitu, no projekty realizovali v réžii zriaďovateľa, teda
mesta. „Zádrhelom je to, že na základe zmeny legislatívy bolo nutné doložiť
ešte nejakú dokumentáciu. Pri jednej škôlke tá dokumentácia je už takmer
vo finále, druhá škôlka potrebuje tej dokumentácie doložiť viac,“ povedala
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová a jej slová potvrdila aj Andrea
Forbergerová z Východoslovenskej distribučnej v Košiciach. „Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) zdôrazňuje, že dôvodom vrátenia žiadosti od
MŠ na Ul. generála Svobodu vo Svidníku s požiadavkou na prepracovanie
projektovej dokumentácie je nesplnenie základných technických požiadaviek
na pripojenie zdroja zo strany žiadateľa.
Splnenie týchto základných požiadaviek je v prospech žiadateľa na ochranu
jeho zdravia a bezpečnosti jeho zariadenia. Ďalším dôvodom na nutné prepracovanie technickej dokumentácie bol nesúlad medzi odsúhlaseným výkonom
zdroja a údajom o výkone zdroja v predloženej technickej dokumentácii, ako
to tvrdí aj žiadateľ. Tento nesúlad však bol menej závažný ako vyššie uvedené
nesplnenie základných požiadaviek na bezpečnú prevádzku zariadenia. Čo
sa týka druhej MŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku, tomuto žiadateľovi bola žiadosť
zamietnutá v marci, a to z dôvodu, že žiadal o pripojenie zdroja spôsobom určeným len pre domácnosť, nie verejné zariadenie,“ napísala nám vo vyjadrení
Andrea Fobergerová z Východoslovenskej distribučnej v Košiciach.
Zatiaľ preto stále platí, že fotovoltaické panely na strechách dvoch škôlok
vo Svidníku žiadnu energiu nevyrábajú. To, že by tým mohlo byť ohrozené

Zníženie energetickej náročnosti budovy škôlky bolo cieľom
celého projektu financovaného z eurofondov. Všetky práce v
rámci neho urobili. Avšak fotovoltaické panely zapojené do
siete nie sú...
v projekte schválené zníženie spotreby elektriny, mesto odmieta.
„Ani mesto, ani škôlky o žiadne peniaze neprídu a jednoducho šetriť
elektrickú energiu prostredníctvom slnečnej energie určite budeme,“ vyhlásila
Kristína Tchirová.
Aj tento prípad potvrdzuje, že príprava takýchto projektov musí byť mimoriadne dôsledná. Riaditeľky škôlok sú v prevažnej miere učiteľky - vychovávateľky
a ak chcú zvládnuť takéto procesy, musia si pomôcť s odborníkmi. „Je to aj
na šikovnosti riaditeľov škôl, že vedia si tú dokumentáciu rýchlo spraviť. Je
to o tom, že na veci sa treba pýtať, zaujímať sa,“ reagovala ešte PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, podľa ktorej aj preto dopisovanie si s
elektrárňami vymenia za osobnú návštevu.
Doriešiť zapojenie kolektorov do siete sa vybrali priamo do sídla elektrární.
„Na rokovaní v sídle Východoslovenskej distribučnej v Košiciach sa zúčastnili
vedúci Odboru výstavby Mestského úradu Karol Richvalský, riaditeľka MŠ
gen. Svobodu Anna Kurečková a Igor Parada ako odborne spôsobilá osoba
na pripojenie fotovoltaického zariadenia na rozvodnú sieť Východoslovenskej
distribučnej,“ povedala pred rokovaním na pôde Východoslovenskej distribučnej v Košiciach PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, podľa ktorej
kompetentní pracovníci VSD podrobne vysvetlili spôsob, ako treba postupovať
pri žiadosti o pripojenie v dvoch prípadoch svidníckych škôlok a aké doklady je
potrebné ešte doplniť. „Zároveň napomohli Ing. Paradovi vypracovať materiál
pre MŠ na Ul. 8. mája a informovali o zmene v legislatíve. V súčasnosti sa
pripravujú dokumenty, ktoré požaduje VSD, aby bola fotovoltaika spustená čo
najskôr na oboch škôlkach,“ uzavrela Kristína Tchirová.
(ps)

Kontrola stavebných prác na Festivalovej ulici
Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová si v utorok 7.
mája prešla všetky tri miesta na Ul. Festivalovej, na ktorých
prebiehajú práce.
Na rekonštruovanom moste prebiehajú už práce na spodnej stavbe
mosta. Vŕtanie mikropilotov pre opravu havarijného stavu piliera a aj
doplnenie ďalších mikropilotov.
Druhým pracovným priestorom na Festivalovej ulici je nevyhnutná
oprava na budove amfiteátra pri pódiu a rovnako oprava priestorov
toaliet. Toalety sú už vymaľované a budú osadené nové batérie. Na
vonkajšej úprave sa intenzívne pracuje a to aj počas týchto dní, kedy
počasie nepraje.
Primátorka mesta a vedúci odboru výstavby Karol Richvalský si boli
pozrieť aj terén prístupovej trasy na Festivalovú ulicu, ktorý sa má v
najbližších dňoch spevňovať.
Na všetkých troch miestach práce prebiehajú plynulo a mesto i zhotoviteľ robia všetko pre to, aby boli oba festivaly v lepších vyhovujúcejších
podmienkach amfiteátra.
(kt)
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Legendárne tanky už polstoročie lákajú turistov z celého sveta
Sú rozmiestnené voľne v prírode, pri bežnom pohľade možno
aj chaoticky. Málokto však vie, že majú svoj význam. Legendárne
tanky už polstoročie lákajú na severovýchod Slovenska turistov
z celého sveta.
25 rokov od Karpatsko-duklianskej operácie. Písal sa rok 1969, keď tieto
sovietske tanky do Údolia smrti pri Svidníku doviezli. „Technika sa privážala
z rôznych kútov Československa,“ povedal Miroslav Blahut z Vojenského
historického ústavu. Väčšinu ale po koľajniciach previezli z českého Nového
Jičína do Bardejova a odtiaľ na ťahačoch priamo na určené miesto. Informačná
tabuľa v Údolí smrti potvrdzuje, že vojaci vtedajšej Československej ľudovej
armády počas štyroch mesiacov pri osádzaní tankov, ale aj pri oprave bunkrov
a ďalšieho areálu odpracovali celkovo 51 200 hodín. „Bolo to veľmi náročné,
ako fyzicky, tak technicky na tú dobu,“ dodal Miroslav Blahut.
Sedem tankov je rozmiestnených na kopci, presne na miestach, kde prebiehala jedna z najťažších tankových bitiek druhej svetovej vojny, no a ôsmy je
samostatne. „Bolo veľa prípadov, kedy dochádzalo k rozkrádaniu, poškodzovaniu týchto zbierkových predmetov v prírode,“ doplnil Miroslav Blahut.

Poškodené boli napríklad aj dva tanky v katastri obce Kapišová pred vstupom
do Údolia smrti. Pred štyrmi rokmi na nich ktosi zatrel sovietske hviezdy.
„Niekedy tanky boli otvorené, bol voľný prístup návštevníkom aj takzvaným
zberateľom, ktorí si dávajú dokopy nejakú svoju techniku, alebo si chcú uloviť
kúsok histórie,“ skonštatoval Miroslav Blahut.
Už niekoľko rokov sa tanky nedajú rozkrádať. Upravili ich tak, aby sa do
nich nedalo vojsť. Podľa Miroslava Blahuta zavarili všetky príklopy a prístupy
k motorovej časti, vo veži, v priestore vodiča, aby nedochádzalo k ďalšiemu
rozkrádaniu. Teraz sa ako problém ukazuje starostlivosť o tanky, ktoré síce
vo vojne nebojovali, no tieto historické udalosti pripomínajú. Štát ich prenajal
obciam a tie sa snažia robiť, čo vedia. „Medzi obcami sa začína také súperenie, že kto viac zveľadí svoju techniku, ktorú má zapožičanú a myslím si, že
je to z roka na rok lepšie,“ ozrejmil riaditeľ Vojenského historického ústavu
Miloslav Čaplovič. Aktuálnych 50 rokov, čo už sú tieto tanky v Údolí smrti,
považujú starostovia i múzejníci za pekný medzník, no myslia do budúcnosti.
„Ako obec robíme maximum pre to v rámci svojich finančných možností,
personálnych možností, aby sme sa o tú techniku starali, lebo chceli by sme,
aby tu vydržala v čo najlepšom stave a čo najdlhšie,“ povedal starosta obce
Kružlová Adrián Gužo.
(ps)

Nechajte si skontrolovať materské znamienka
Nechajte si skontrolovať materské znamienko ako prevenciu
pred rakovinou kože. Ak melanóm - znamienko rozpoznáte včas,
v počiatočnej fáze nádorového rastu, liečba môže byť úspešná.
Sú to iba mesiace, počas ktorých tento agresívny typ kožnej
rakoviny stihne urobiť metastázy.
60 až 90 % melanómu vzniká práve následkom UV žiarenia, pri zvýšenom
vystavovaní kože slnečnému žiareniu. Vyskytnúť sa môže aj na tých častiach
kože, ktoré slnku nie sú vystavené. Varovným signálom môže byť zmena
veľkosti alebo tvaru znamienka
i jeho pôvodného pigmentového
prejavu. Je potrebné všímať si či
znamienko nie je asymetrické, či
má alebo nemá pravidelné okraje,
či sa okraje do plochy nejako nerozširujú alebo nepostupujú, či je
farba znamienka rovnomerná, či
znamienko nestráca pigmentáciu,
nárast znamienka nad úroveň
kože, či sa znamienko nemení.
Zväčšeniu znamienka prípadne
zmene jeho farby či tvorbe červeného alebo tmavo-čierneho uzlíka,
ktorý krváca netreba pripisovať
ľahký význam. Určite treba čo
najskôr vyhľadať kožného lekára.
Ak lekár zistí, že znamienko má
nežiaduci tvar, pošle pacienta na
jeho odstránenie.
Pri príležitosti Európskeho dňa

melanómu máte ako každoročne možnosť v priestoroch DOSTU dať si bezplatne vyšetriť materské znamienka. Súčasťou programu dňa Euromelanoma
je tiež možnosť získať vzorky opaľovacích krémov a zapojiť sa do tombolovej
hry o hodnotné balíčky.
DOST vo Svidníku

Skanzen otvoril svoje brány

Prvého mája otvorila svoje brány Národopisná expozícia v prírode (skanzen)
SNM - Múzea ukrajinskej kultúry. Počas letnej sezóny na vás čakajú napr.
víkendy remesiel, obľúbené PIROHY a mnohé iné zaujímavé akcie a podujatia.
Zároveň sme pre vás pripravili nové priestory na rodinné pikniky v autentickom
prostredí starých dreveníc a tých najmenších určite potešia roztomilé ovečky.
Tešíme sa na vás.
(snm-muk)
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Spomienkové oslavy 74. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom
bez informovania verejnosti i niektorých poslancov
Spomienkové oslavy venované 74. výročiu ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom zorganizoval svidnícky
Okresný úrad ako hlavný organizátor už tradične deň vopred.
V utorok 7. mája položili zástupcovia štátnej správy, samosprávy
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, politických strán

že Okresný úrad akosi pozabudol
zaslať pozvánku do médií a navyše
pozvánka nebola zverejnená ani
žiadnym iným spôsobom. Smutným
Primátorka Marcela Ivančová
pri kladení vencov deň pred 74.
výročím Dňa víťazstva nad fašizmom v rámci pietnych aktov v réžii
svidníckeho Okresného úradu

a spoločenských organizácií vence
k Pamätníku Sovietskej armády vo
Svidníku, k Soche arm. gen. L. Svobodu v centre Svidníka a k Pamätníku
Československého armádneho zboru
v Duklianskom priesmyku.
Smutnou zaujímavosťou je, že
verejnosť o konaní pietnych aktov
tohto roku nebola informovaná, keď-

paradoxom je nielen to, že vence
sa vo Svidníku vždy kladú v predstihu, ale i to, že pozvánku na pietne
akty nedostali ani niektorí poslanci
Mestského zastupiteľstva. Prednosta
Okresného úradu vo Svidníku Jozef
Baslár informoval, že rozoslali okolo
100 pozvánok, pričom 15 pozvánok
poskytli Mestu Svidník, aby ich rozo-

slali svojim hosťom. PR manažérka
mesta Svidník Kristína Tchirová však
toto číslo upravila. „V tomto prípade
bolo mestu Svidník doručených
len 7 pozvánok od organizátora, teda Okresného úradu vo
Svidníku, tomuto zaslaniu nepredchádzalo žiadne koordinačné stretnutie a rovnako ani
po zaslaní pozvánok. Mestský
úrad, keďže obdŕžal len takýto
malý počet pozvánok, ktorý
nemal presné určenie osôb,
ich rozdal vedeniu mesta Svidník a vedúcim pracovníkom
Mestského úradu,“ konštatovala Kristína Tchirová.
Táto kombinácia smutných
paradoxov či zaujímavostí, ako
sme ich označili, viedla v stredu
8. mája, teda presne v deň výročia víťazstva nad fašizmom,
dvoch mestských poslancov a
jednu mestskú poslankyňu k
tomu, že vence k pamätníkom
položili samostatne. Krajský a
mestský poslanec Ján Vook,
mestský poslanec Pavel Olejár
a mestská poslankyňa Katarína
Siváková navyše pri všetkých
troch pamätníkoch, teda pri Pamätníku Sovietskej armády vo
Svidníku, pri Soche arm. gen. L.
Svobodu v centre Svidníka a pri
Pamätníku Československého
armádneho zboru v Duklianskom

priesmyku zapálili aj sviece a takto si
uctili pamiatku všetkých, ktorí padli za
našu slobodu.
(ps)

Títo traja poslanci položili kytice
kvetov v stredu 8. mája

Tržnica predsa len bude! Na trávnatej ploche pri Dome kultúry
Vo Svidníku predsa len budeme mať tržnicu. Po interpelácii
poslankyne Kataríny Sivákovej,
ktorá sa na aprílovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
vo Svidníku zaujímala o to, či
mesto plánuje zriadiť tržnicu, sa
veci pohli. Medzitým s návrhom
využiť na účel zriadenia tržnice
plochu pri Dome kultúry prišiel
poslanec Vladimír Kaliňák. Pod-

ľa slov PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej sa tento
návrh javí ako schodný a po miestnej obhliadke aj bol schválený
členmi Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného
prostredia. „Tržnicu na mieste trávnatej plochy pri Dome kultúry chceme zriadiť v najbližších dňoch. Na prechodné obdobie
budú použité na predaj pôvodné stánky, pretože sa pripravuje
architektonický návrh novej tržnice aj s novými stánkami. Je
predpoklad, že vytvoreniu nového trhového miesta sa budeme venovať na najbližšom riadnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v júni,“ informovala nás minulý týždeň Kristína
Tchirová.
(ps)

Poslanci sa zídu neplánovane kvôli futbalovému ihrisku
Svidnícki mestskí poslanci sa zídu na piatom, tentoraz neplánovanom zasadnutí a hovoriť budú
o výstavbe ihriska s umelým povrchom.
O zvolanie neplánovaného zasadnutia požiadala skupina šiestich
poslancov - Pavel Olejár, Peter Pilip,
Ján Vook, Kamil Beňko, Katarína Siváková a Adrián Labun, ktorý je nielen
ako poslanec, ale aj ako prezident 1.
FK Svidník hlavným iniciátorom zvolania tohto neplánovaného rokovania
svidníckeho mestského parlamentu.
Podľa dostupných informácií skupina
poslancov chce, aby sa prijal jasný

verdikt o tom, že futbalové ihrisko s
umelým povrchom, na ktorý je zabezpečená časť finančných prostriedkov
od Prešovského samosprávneho
kraja a od Slovenského futbalového
zväzu, vyrastie v areáli Základnej
školy na Ulici 8. mája vo Svidníku. To
znamená, že 1. FK Svidník definitívne
ustúpil od zámeru stavať ihrisku na
ploche súčasného heliodromu. Primátorka Svidníka Marcela Ivančová

v zmysle zákona akceptovala žiadosť
skupiny poslancov a, ako sme už
uviedli, zvolala piate, neplánované
zasadnutie svidníckeho mestského
parlamentu na utorok 14. mája o 14.
hodine do koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku.
V programe zasadnutia je otvorenie,
informácia o výstavbe ihriska s umelým povrchom, rôzne a záver.
(ps)

Mestský poslanec a prezident
1. FK Svidník Adrián Labun
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Zázrak života - Prenatálny vývin dieťaťa alebo naša cesta od počatia
Viacero múdrostí hovorí, že deti sú kvety života a rodina je
základným kameňom ľudskej spoločnosti, preto je ľudský život
výnimočný a ničím nenahraditeľný.
Naša prítomnosť i budúcnosť je v našich deťoch a v našich zdravých a usporiadaných rodinách. Počatie dieťaťa i samotné jeho narodenie je radostnou
zvesťou pre rodičov, lebo priviesť na svet dieťa, vychovať ho a vpraviť ho do
života, je najväčší dar, ktorý môžu rodičia svojim deťom i spoločnosti dať.
Očakávané bábätko si zaslúži byť uctené ako človek. Je zázrakom už samotné
jeho počatie a ďalšie dni, týždne a mesiace očakávania jeho narodenia. Ako
sa to stane a ako sa vyvíja v tele matky od počatia až po jeho narodenie, to
sa záujemcovia a návštevníci knižnice dozvedia z jedinečnej a netradičnej
výstavy pod názvom Zázrak života - Prenatálny vývin dieťaťa alebo naša
cesta od počatia, ktorá bola slávnostne otvorená 6. mája v Podduklianskej
knižnici vo Svidníku.
Sú to zábery z maternice, doplnené krátkym textom a maketami, ktoré
približujú proces rastu dieťaťa v jednotlivých štádiách tehotenstva. Organizátorom výstavy je Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku
a Podduklianska knižnica vo Svidníku. Výstava bola spojená s prednáškou,
ktorú odprednášal Marek Fek zo Spoločnosti priateľov detí, mládeže a rodín
vo Svidníku, ktorého na pôde knižnice privítal jej riaditeľ Kamil Beňko.
Na prednáške sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl v meste Svidník. Formou prezentácie sa dozvedeli, ako vzniká ľudský život, že každému
počatému dieťaťu je dopriate narodiť sa, netreba ho zabíjať v zárodku života,
lebo každé dieťa je jedinečné a v každom sa ukrýva potenciál urobiť svet
lepším a krajším, že na svojich cestách po Európe, ktoré absolvujú členovia
Spoločnosti a sympatizanti tejto aktivity na bicykloch, bojujú proti potratom,
a propagujú, že život človeka začína počatím a končí smrťou.
Výstava je sprístupnená v Podduklianskej knižnici vo Svidníku od 6. do 31.
mája 2019, s výnimkou 22. mája, kedy bude sprístupnená pred Chrámom
Božej múdrosti vo Svidníku a 23. mája na pešej zóne pred kostolom Božského
Srdca Ježišovho vo Svidníku. Ukončenie výstavy bude 31. mája v knižnici
spojené s besedou. Výstava je bez poplatkov pre všetky vekové kategórie.
Kamil Beňko, riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku

Maturantom symbolicky poslednýkrát odzvonili
Rozlúčili sa so školou. Hoci sa do nej ešte predsa len na pár
dní vrátia, v piatok uplynulý týždeň im symbolicky poslednýkrát
odzvonili. Ulice mnohých slovenských miest zaplnili maturanti
a bolo veselo. Aj v tých svidníckych...
„Zvuk zvončeka symbolicky ukončil vašu každodennú povinnosť zúčastňovať
sa na vyučovaní na našej škole,“ povedal riaditeľ Gymnázia DH vo Svidníku
Ján Rodák a dodal: „Spomínajte v dobrom na túto školu.“
Každoročná tradícia musí ostať zachovaná. Pred prvou vážnou skúškou dospelosti si v uplynulý piatok maturanti užili svoj deň, keď sa lúčili so školou.
„Trošku taká tréma by som povedal.“ „Ja som prežíval veľmi hlboké emócie.“
„Keď sa už po štyroch rokoch musíme so všetkými rozlúčiť.“ „Predsa len to
gymnázium bolo súčasťou našich životov.“ - priznali svidnícki maturanti.

Riaditeľ svidníckeho gymnázia Ján Rodák túto slávnosť vníma takto: „Je to
pre nás taký kolotoč. S jednými sa lúčime, a ďalších žiakov, ďalších študentov
prijímame do našej školy.“ Aj títo svidnícki maturanti na fotografiách sa vybrali
s tablom a na čele s kapelou do ulíc mesta, aby rozveselili ľudí a sami tvrdili,
že piatkový deň i celú noc si naplno užijú. „Teraz ideme pomedzi ľudí, aby
každý vedel, že už sme štvrtáci a ideme im poukazovať naše tablo a trošku
zlepšiť náladu spevom,“ dodali maturanti.
„Síce triezvi možno určite nebudeme, ale určite bude to v rámci normy a vychutnáme si tie posledné spoločné chvíle.“ „Je to posledný náš deň na škole,
tak si ho chceme čo najviac užiť.“
Pred sebou majú akademický týždeň a v pondelok 20-teho sa už pre nich
začínajú maturitné skúšky. „Budeme sa snažiť poctivo učiť a dosiahnuť čo
najlepšie výsledky,“ uzavrel riaditeľ gymnázia Ján Rodák.
(ps)
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Prešovská župa chce zlúčením škôl vybudovať kvalitné školstvo
Po určení počtu žiakov v jednotlivých študijných odboroch v
prvých ročníkoch na stredných školách pre budúci školský rok
prichádza Prešovský samosprávny kraj s ďalším opatrením,
ktorý vedie k optimalizácii stredných škôl. Zlúčením škôl chce
zlepšiť podmienky pre učiteľov i žiakov.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) pokračuje v optimalizácii stredných škôl. Cieľom je vybudovať v kraji
kvalitné a efektívne školstvo. Nevyhnutným opatrením je však redukcia počtu škôl. Samospráva pritom
počíta so zachovaním všetkých žiadaných odborov
v jednotlivých okresoch. A to v prípade zlučovania
škôl aj ich rušenia. „Chceme apelovať na žiakov a ich
rodičov, aby si v prvom rade vyberali učebný, resp.
študijný odbor, nie školu, pretože práve absolvovaný
odbor je pre zamestnávateľa alebo štúdium na vysokej škole dôležitý. Zároveň ich chceme ubezpečiť, že
školy budeme zlučovať tak, aby poskytovali kvalitné
vzdelávanie a boli efektívne využívané. Nemôžeme
na stredných školách vytvárať hluché miesta, ktoré
nebudú obsadené,“ uviedol vedúci Odboru školstva
PSK Ján Furman.
Zároveň dodal, že samospráva pri optimalizácii
škôl vychádza z reálnych potrieb trhu práce. Podporovať bude teda najmä odbory, o ktoré je záujem,
a po ktorých je dopyt zo strany zamestnávateľov.

Prioritou samosprávy bude tiež zatraktívniť ponúkané odbory. Školy zlúčia aj
vo Svidníku
Krajskí poslanci na svojom poslednom rokovaní z 8. apríla tohto roku už schválili
prvé zmeny v sieti škôl a školských zariadení v okresoch Prešov a Svidník. Zo siete
škôl vyradili poslanci k 31. augustu aj Strednú odbornú školu technickú vo Svidníku.
Študijné i učebné odbory tak budú od nového školského roka zaradené do zoznamu
odborov SOŠ polytechnickej a služieb
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. V
tomto prípade sa podľa Furmana vytvorí
jedna ekonomicky silná škola s približne
390 žiakmi. „Pozitívom je, že študijné a
učebné odbory, ktoré sú v súčasnosti
na SOŠ technickej, zostanú zachované.
Výhodou zlúčenia škôl je i jeden manažment, ktorý bude môcť efektívnejšie
reagovať na potreby vzdelávacieho a
výchovného procesu.“
Zároveň sa efektívnejšie využijú kapacitné priestory teoretického vyučovania
na SOŠ polytechnickej. Budova SOŠ
technickej prejde podľa vedúceho Odboru
školstva PSK pod správu SOŠ polytechnickej, kde bude reálne prebiehať prakticPodľa župana aj vedúceho odboru školstva PSK ké vyučovanie pre strojárske odbory.

pokračuje v optimalizácii stredných škôl. Cieľom je
vybudovať v kraji kvalitné a efektívne školstvo

Lea Heilová, Oddelenie komunikácie
a propagácie Úradu PSK

Primátorka chce žalovať firmu známu z kauzy „modrý most“ za rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského
zboru vo Svidníku bude mať dohru na súde. Pre naše noviny to
potvrdila primátorka mesta Marcela Ivančová.
„Mesto Svidník je rozhodnuté
podať žalobu na spoločnosť JGroupe, s.r.o. z dôvodu nezaplatenia
zmluvne dohodnutých finančných
sankcií v podobe zmluvnej pokuty
a z dôvodu nedodania zmluvne dohodnutého plnenia,“ vyhlásila Marcela Ivančová. Spoločnosť JGroupe,
s.r.o. vykonávala rekonštrukciu prevádzkových priestorov dobrovoľného
hasičského zboru a rekonštrukciu garáží, v ktorých je umiestnená hasičské
technika. K odovzdaniu zrekonštruovaných garáží podľa zmluvy, ktorú
podpísalo bývalé vedenie mesta, malo
dôjsť do termínu 3.10.2018, doposiaľ
tieto priestory neboli dokončené.
Mesto Svidník 20.2.2019 uzatvorilo
s dodávateľom Dohodu o urovnaní s

tým, že mesto Svidník
si neuplatní finančné
sankcie, ak zhotoviteľ
dokončí rekonštrukciu
garáží aj s dodaním
nových garážových
brán s elektrickým
pohonom do konca
marca. Zhotoviteľ sa
zaviazal všetky práce
naviac uhradiť. „Dohoda o urovnaní bola
poslednou snahou
ako dokončiť rekonštrukciu mestského
majetku bez vzniku
súdneho sporu tak,
aby zrekonštruovaný
majetok mohol slúžiť

Tradíciu stavania mája
dodržiavajú aj v Stročíne
S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania
májov. Stavanie mája je dlhoročnou tradíciou, ktorú dodržiavame aj my v
Stročíne.
V minulosti sa stavali máje do dvorov dievčat, ktoré dovŕšili vek vhodný na
vydaj. Aby sme tento zvyk zachovali a udržali, v predvečer prvého mája sme
sa v obci stretli, aby sme spoločne postavili jeden centrálny máj pred obecným
úradom, ktorý je venovaný všetkým dievčatám a ženám v obci. „Máj“ nám
tohto roku stráži junák s dievkou, ktorých sme vyrobili zo slamy. Aj napriek
nepriaznivému upršanému počasiu sa pred obecným úradom zišli obyvatelia
obce a pomohli nám s vyzdobením a postavením mája.
Tibor Sluťak, starosta obce Stročín

príslušníkom dobrovoľného hasičského zboru. Netajíme sa ani tým,
že sme mali ambíciu aspoň tento

problém vyriešiť čo najrýchlejšie a
najhospodárnejšie. Praktické skúsenosti ukázali, že jasné dohody a
presadzovanie silných argumentov
jednoducho nestačia,“ vysvetlila primátorka Svidníka, podľa ktorej podaním žaloby voči zhotoviteľovi chránia
majetok mesta, no nielen to. „Takto
deklarujeme aj svoju nespokojnosť
so spoločnosťou JGroupe, s.r.o.,
ktorá je nedôveryhodným partnerom mesta Svidník. Svoju neodbornosť a nepoctivé obchodné styky
ukázali nielen v tomto prípade, ale
aj pri nátere „modrého“ mosta. Po
zhromaždení všetkých potrebných
dôkazných prostriedkov budeme
aj v tomto prípade postupovať tak,
aby sme finančné prostriedky získali späť a vyvodili príslušnú zodpovednosť,“ zdôraznila primátorka
Svidníka Marcela Ivančová.
(ps)

Podduklianske novinky

13. máj 2019

Spravodajstvo / Inzercia

10

Mladí folkloristi postúpili na celoštátnu prehliadku
Minulý rok považovali členovia detského folklórneho súboru
Makovička za jeden z najlepších v histórii.
Detskej ľudovej hudbe a speváckej zložke nášho súboru sa podarilo postupne prebojovať počas jarných mesiacov 2018 dvomi postupovými kolami
(regionálne a krajské) až na celoštátnu prehliadku „Vidiečanová Habovka
2018“, ktorú organizovalo Národné osvetové centrum z Bratislavy v Habovke
na Orave. Tam sa spevácka skupina DFS Makovička umiestnila v striebornom

pásme a mladí muzikanti dokonca v zlatom pásme a zaradili sa tak medzi
štyri najlepšie detské ľudové hudby na Slovensku.
Keby nám vtedy niekto povedal, že o rok sa niečo podobné podarí aj tanečníkom, tak by sme mu asi neverili... V nedeľu 5. mája sa po 22 rokoch
existencie súboru podarilo po prvýkrát postúpiť na celoštátnu prehliadku
detských folklórnych súborov aj mladým tanečníkom.
„Uťikaj, uťikaj“ je scénická choreografická zostava riekaniek a hier z vlastných
výskumov autora, ako aj riekaniek a hier zapísaných vo výskumných prácach
Andreja Kucera a Melánie Nemcovej. Je určená pre mladšiu
vekovú kategóriu detí tak, aby ju dokázali javiskovo prežívať a stvárniť s detským prejavom takmer rovnako, ako v
pôvodnom autentickom prostredí. Využité riekanky a hrový
materiál pochádzajú z obcí v okolí Svidníka (Uži lanc, uži
lanc; Hijo heta na konyčku; Kolo mlynske; Osivame mučku;
Sjav Peter proso; Uťikaj, uťikaj ty neboha lyško; A, naša
Hanyčka; Na medveďa; Voróna letyt atď.)
Ďakujeme všetkým deťom za ich snahu, rodičom za podporu, p. učiteľke Marte a p. učiteľovi Jarovi za trpezlivosť,
p. riaditeľke Pajzinkovej, p. krojárke Janke a p. Vierke za
kroje... Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na uja Lacka Bačinského, ktorý nám pripravil choreografiu "Uťikaj,
Uťikaj...".
Tú sa porota v zložení: Slavomír Ondejka, Vladimír Urban,
Stano Baláž a Martin Mešša rozhodla oceniť priamym postupom na celoštátnu prehliadku, ktorá sa bude konať 8. - 9.
júna 2019 v Košiciach pod názvom „Eniki beniki 2019“.
(mš)
inzercia
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Obec Kružlová má slovenský rekord so svojim nápisom ÚDOLIE SMRTI
Slovenský rekord za najväčší vertikálny nápis v exteriéri získala
obec Kružlová, ktorej obyvatelia ho osadili v ÚDOLÍ SMRTI, kde
sa uskutočnila najväčšia tanková bitka v rámci Karpatsko-duklianskej operácie.
Nápis s rozmermi 998x290 cm je fotogenickou dominantou a turistickým
lákadlom a pripomína svetoznámy nápis HOLLYWOOD. Ustanovujúci rekord
bol zaregistrovaný 11.apríla 2019. Informoval o tom Adrián Gužo, starosta
obce Kružlová. Viac informácií o projekte je na www.kruzlova.sk.
Nápis „Údolie smrti“ bol realizovaný v rámci mikroprojektu Údolie smrti - zem
vojnových hrdinov“ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Týmto nápisom si jeho
realizátori uctili pamiatku všetkých padlých vojakov a pripomenuli si ťažké
straty a urputné boje počas 2. svetovej
vojny. Zároveň sa svojou veľkosťou
stal dominantou Údolia smrti a bol zapísaný v knihe rekordov ako najväčší
nadpis na Slovensku.
Mikroprojekt je výsledkom cezhraničnej spolupráce a podpory rozvoja
programov a produktov cestového
ruchu so špecifickou tematikou prihraničných regiónov. Prebiehal za účasti
slovenského a poľského partnera,
združení a organizácii, ktoré sa zameriavajú na rozvoj, podporu a propagáciu tohto kultúrneho a prírodného
dedičstva. V rámci mikroprojektu boli
vybudované 2 altánky. Jeden v obci
Havranec a druhý v obci Kružlová.
Altánky už slúžia ako spoločenská a
oddychová zóna nielen pre turistov,
ale aj ľudí zo širokého okolia.
Ďalšou dôležitou aktivitou bolo osadenie informačných tabúľ v každej obci
mikroregiónu obsahujúcich informácie o najvýznamnejších osobnostiach
pôsobiacich na danom území vo vojnových časoch, ktorí zohrali historickú
úlohu v oslobodzovaní tohto územia počas 2. svetovej vojny. Informačný leták

s mapou, vyhotovený v slovenskej a poľskej verzii rámci tohto mikroprojektu
informuje o historických a kultúrnych pamiatkach v 9-tich obciach mikroregiónu Údolia smrti.
ÚDOLIE SMRTI
Medzi obcami Kružlová, Kapišová, a Nižná Písaná je v teréne rozmiestnená
tanková technika znázorňujúca tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju 8 tankov
T-34/85. Návštevníkom pripomínajú tankové boje, ktoré sa v tomto priestore
odohrali od 25. do 27. októbra 1944. Návštevnícky najzaujímavejší je inscenovaný taran sovietskeho tanku T-34/85 vklineného do nemeckého tanku
PZKpfw.IVAusf.J na rázcestí do Údolia smrti.
Toto údolie, kde sa odohrali najťažšie boje s masívnym nasadením tankov, patrí do múzea na Dukle. V apríli 2019 pribudol nový nápis „ÚDOLIE
SMRTI“, realizovaný obcou Kružlová. Nová dominanta láka turistov svojou
netradičnosťou.
DUKLA LÁKA SVOJOU
VOJENSKOU HISTÓRIOU
V regióne okolo Svidníka je množstvo
vojnových pamiatok. Jedna z najväčších dominánt - Vyhliadková veža na
Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik)
je síce pre verejnosť v súčasnosti z
prevádzkových a investičných dôvodov
uzavretá do 31. 5. 2019, resp. do odvolania, ostatné atrakcie, vrátane stálej
expozície „Vojenské dejiny Slovenska
1914 - 1945“ v Vojenskom múzeu v
Svidníku, sú prístupné. Severovýchod
Slovenska tak ponúka zaujímavú paletu kultúrnych podujatí, niektoré z nich
s tradíciou už od stredoveku.
Pre priaznivcov vojnovej histórie sa
začína hlavná sezóna 1. mája, keď
Vojenské historické múzeum, Múzejné oddelenie Svidník, sprístupňuje po zime rôzne atrakcie umiestnené v
teréne.
Štefan Kuča,
PR agentúra PAPER LIFE

Deťom priblížili ľudové zvyky a tradíciu stavania mája
Materská škola na Ulici 8. mája vo Svidníku uskutočňuje predprimárne vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov podľa školského
vzdelávacieho programu s názvom DÚHA. Tento program je
prostriedkom na realizáciu výchovno-vzdelávacích činností,
ktoré pripravia dieťa na ďalšie vzdelávanie v základnej škole.
Jedným z vymedzených vlastných
cieľov a poslania výchovy a vzdelávania je „Vytvárať u deti pozitívny
vzťah k nášmu regiónu a formovať u
nich hrdosť na tradície a regionálnu
kultúru“. V rámci spolupráce s POS
s pánom Miroslavom Štoffom a jeho
skupinou dievčat a chlapcov zo súboru
Makovica sme ešte v mesiaci marci
zrealizovali vzdelávaciu aktivitu: „Ako
sa prababka obliekala.“ Nakoľko táto
aktivita mala veľmi dobrú odozvu, pani
učiteľky zo 4. triedy - vedúca MZ pani
Tatiana Kaliňaková a zástupkyňa školy
Katarína Labunová navrhli zopakovať
túto aktivitu, zrealizovať ju v rámci celej
školy a obohatiť ju ešte o ďalšie zvyky
v našom regióne.
Pani učiteľky si pripravili svoju triedu
a prispôsobili prostredie tak, aby čo
najviac vystihovalo charakter minulej
doby a prizvali aj starého rodiča pána

Vladimíra Sluka, ktorý prijal pozvanie na akciu a počas realizácie robil hudobný
doprovod účinkujúcim deťom z MŠ ako aj súboru Makovica.
Myslíme si, že je potrebné pozastaviť sa a trochu si zaspomínať aj na časy
minulé. Aj keď bol život našich predkov ťažký, vedeli žiť, zabávať sa a radovať
aj v tých ťažkých podmienkach. Zachovávali si zvyky pri svadbách, krstinách...
A jedným z takýchto zvykov bolo aj stavanie májov, ktoré sa traduje a udržuje
dodnes aj v našom krásnom
meste.
Dnešná vzdelávacia aktivita
sa realizovala dopoludnia pod
názvom: „Prišiel máj, krásny
máj, ty muzika pekne hraj!“ a
prostredníctvom metódy zážitkového učenia v spolupráci
s POS sme deťom priblížili
ľudové zvyky a tradíciu stavania mája. Jeden takýto máj si
deti na záver aktivity spoločne
postavili. Pri stavaní mája zaspievali veselé ľudové piesne
a zatancovali si v ľudových
krojoch. Za sprievodu veselej
piesne: „Máj, máj, máj zelený...“
tak príjemne skrášlili prostredie
areálu materskej školy.
Ľuboslava Binderová,
riaditeľka školy
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(Podduklianske o)svetové kino
22. júna o 19. hodine v priestoroch POS vo Svidníku
ONI A SILVIO

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)

O filme:
Aká je najväčšia ľudská túžba? Láska? Peniaze?
Sex? Neobmedzená moc? A je možné to všetko
dosiahnuť a nestratiť pri tom vlastnú tvár? Sorrentinov dvorný herec Toni Servillo stvárňuje v
tejto veľkolepej provokatívnej komediálnej dráme
Silvia Berlusconiho - notoricky známeho miliardára, strojcu škandálov, mediálneho magnáta
a dlhoročného talianskeho premiéra, ktorý sa
preslávil najmä excentrickým spôsobom života
a zhýralými večierkami. Film dáva nazrieť do
súkromia tejto kontroverznej postavy a ponúka
pohľad na mrazivé a neraz groteskné situácie,
či sa už týkajú podplácania sudcov, kupovania
najlepších futbalistov, alebo zvádzania mladučkých modeliek. Zaoberá sa aj
tým, akí ľudia Berlusconiho a jemu podobných obklopujú a ako funguje cynický mechanizmus moci, založený na absolútnej strate hodnôt, ponižovaní,
egoizme a prospechárstve.
Réžia: Paolo Sorrentino, žáner: dráma / Komédia / Životopisný
Taliansko / Francúzsko, 2018, 150 min, MP: 15+,
vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €
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Medziokresné futbalové súťaže
6. liga
Lomné - Bukovce 0:2 (0:0)
Kuková - Lúčka 2:5 (1:3)
Góly: Ján Oravec, Šimon Vaško - Stanislav Smetanka 4, Ľuboslav Hvišč
ŽK: 0 - Ľubomír Argay
Radoma - Miňovce 7:0 (4:0)
Domáci nastúpili po viac ako mesiaci
konečne doma a s chuťou si zahrali,
čomu nasvedčuje aj výsledok.
Góly: Boris Tkáč, Samuel Labanc,
Jaroslav Hubáč 2, Jakub Matkobiš,
Dávid Sliva 2, ŽK: 0
Rovné - Chotča 4:1 (0:1)
Góly: Ján Holodňak 2, Tomáš Ferenc,
Patrik Vansa - Denis Madej (PK)
ŽK: 0 - Erik Madej, Dávid Drotár
Stročín - Sitníky 0:0
Kalnište - Tisinec 3:2 (0:2)

Góly: Rastislav Druruš (PK), Jozef
Novák, Damian Sokol - Peter Skysľak
2, ŽK: Tomáš Sabolčík, Peter Cauner
- Marek Gajdoš, Martin Keselica
Tabuľka
1. Sitníky
19 13 4 2 82:23 43
2. Radoma 19 13 4 2 44:14 43
3. Breznica 19 11 5 3 54:21 38
4. Lúčka
20 12 2 6 67:37 38
5. Tisinec
19 12 2 5 53:27 38
6. Kalnište 19 12 1 6 38:38 37
7. Rovné
19 9 5 5 41:30 32
8. Stročín
19 6 4 9 52:45 22
9. Kuková
19 7 1 11 33:35 22
10. Bukovce 20 6 1 13 27:59 19
11. Lomné 20 4 2 14 23:63 14
12. Chotča 20 3 3 14 26:70 12
13. Miňovce 20 0 2 18 16:94 2
7. liga

III. LIGA

1. FK Svidník - FK Pokrok SEZ Krompachy 1:0 (1:0)

Po prehre v Snine sa v uplynulú nedeľu treťoligoví svidnícki futbalisti predstavili
na domácej pôde. Súperom im boli futbalisti z Krompách a domáci chceli bodovať
naplno.
O víťazstve v tomto zápase Svidníčania
rozhodli ešte pred polčasovou prestávkou. V 40. minúte sa totiž presadil Paňko
a strelil gól, ktorý, ako sa neskôr ukázalo,
bol v tomto stretnutí jediný. Svidníčanom
však zaručil víťazstvo a zisk dôležitých
troch bodov.
Zostava Svidníka: Mikluš - Ducár,

Zapotocký, Horbaj, Paňko (88. Lipak),
Losiev, Rohulskyi, Goncharevich, Marek
Matkobiš, Adrishvili (90. Petrík), Košč (79.
Kristián Matkobiš).
Najbližšie sa zverenci trénera Alojza Lehockého predstavia v nedeľu 19. mája na
ihrisku súpera, a to konkrétne tímu AŠK
Maria Huta.
(ps)

Mestisko - ŠK Orlík 0:0
Baňa - Ladomirová 1:5 (1:2)
Góly: Tirko - , ŽK: 0
Tabuľka
1. Ladomirová 12 11 0 1 48:14 33
2. Baňa
11 7 0 4 36:22 21
3. Gribov
11 6 1 4 33:18 19
4. ŠK Orlík
11 4 1 6 18:23 13
5. Mestisko
11 3 1 7 21:32 10
6. Giraltovce 10 0 1 9 14:61 1
4. liga - dorast
Lomné B - Radoma 3:0 (2:0)
Góly: Timotej Lechman 2, Tomáš
Calko
Sitníky - Miňovce 3:1 (2:1)
Góly: Jozef Hažer, Šimon Babjarčík,
Julián Babiarčík - Adam Olčák

3. liga žiaci A
Kalnište - Lúčka 4:2 (2:0)
Góly: Damián Mašlej 2, Patrik Gmitter, Jozef Fučo - Šimon Jurčišin,
Marek Tkáč
Kuková - Breznica 0:5 (0:2)
Góly: 0 - Adam Bartko, Ladislav Bilý
3, Damián Moskaľ
3. liga žiaci B
Tisinec - Rovné 0:16 (0:9)
Góly: 0 - Kevin Vyravec 4, Nikolas
Vyravec, Viktor Ferenc 5, Lukáš
Bendik, Samuel Leonard Stronček 4,
Adam Ferenc
Stročín - Bukovce 1:6 (0:3)
Góly: Adrian Ferenc - Adam Hančák
2, Adrián Fedák, Samuel Fedák 3

Nový talent
V uplynulú sobotu sa žiak ZŠ Karpatská Svidník Dalibor Kavuľa zúčastnil
so svojim trénerom Vladom Slukom prvýkrát Majstrovstiev východoslovenského kraja (Prešov a Košice) najmladších žiakov v stolnom tenise. Aj keď
prvá dvadsiatka najlepších bola o dva roky staršia, Dalibor svojou technickou
hrou sa medzi nimi nestratil. Zo 4-člennej skupiny postúpil z prvého miesta
a zastavila ho až prehra o postup do najlepšej štvorky. V konečnom poradí
jednotlivcov skončil na 5. až 8. mieste. Vo štvorhre so žiakom z Vojčíc získali
3. miesto a bronzovú medailu! Gratulujeme!
Rozvoj talentov a úspechy v stolnom tenise na ZŠ Karpatská sa stali dlhoročnou tradíciou a sú späté s trénerom Vladom Slukom a s finančnou podporou
na materiálne zabezpečenie od Mesta Svidník.
(vs)
Nádejný svidnícky stolný
tenista Dalibor Kavuľa
(druhý zprava)

Úradná správa č. 30 zo dňa 9. 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 20. kola 6. ligy dospelých OOFZ, 15. kola 7. ligy dospelých OOFZ
a 9. kola 4. ligy dorastu OOFZ
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Vyhovela žiadosti hráča FK Kuková - Radoslav Ličak - 1184337 - o upustenie od
výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 1 stretnutie so skúšobnou dobou
od 9.5.2019 do 9.8.2019, podľa DP 41/2, 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:

22. kolo - 6. liga dospelých - 19.5.2019 o 17.00 hod.:
Bukovce - Kalnište (Ličko, Dovičák, Sidorová - Šafranko), Tisinec - Stročín (Veselý,
Šugár, Baláž - Feč), Miňovce - Kuková (Duhaň, Gombár, Čonka - Fiľarský), Chotča Radoma (Ľ. Suchanič, Fečo, Zápotocký - Burcák), Lúčka - Breznica (Džupin, Gonos,
Makarová - Holub), Sitníky - Rovné (A. Špak, D. Špak, Korba - Hubáč).
17. kolo - 7. liga dospelých - 19.5.2019 o 17.00 hod.:
V. Orlík - Giraltovce (Brendza), Gribov - Mestisko (Michalko).
11. kolo - 4. liga dorastu - 18.5.2019 o 14.00 hod.:
Lomné - Miňovce (Lipák), Chotča - Radoma (Duhaň).
8. kolo - 3. liga žiakov A - 16.5.2019 o 16.00 hod.(štvrtok):
Lúčka - Breznica (Makarová), Kalnište - Kuková (Ličko).
8. kolo - 3. liga žiakov B - 18.5.2019 o 10.00 hod. (sobota):
Rovné - Bukovce (Michalko), Tisinec - Stročín (Duhaň).
1. Previedla pohovor s rozhodcom Martinom Suchaničom.
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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Mladé volejbalistky ŠK Komenského Svidník majsterkami kraja!
Bez straty čo i len jediného setu
absolvovali hneď niekoľko turnajov v
krajskej súťaži v trojkovom volejbale
mladšie žiačky ŠK Komenského
Svidník a triumfom na poslednom
turnaji v Lendaku v uplynulú sobotu
potvrdili zisk titulu majsteriek Prešovského kraja. Víťazstvom v krajskej
súťaži si mladé zverenkyne trénerky
Gabriely Haľkovej zabezpečili postup
na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
uskutočnia 8. a 9. júna v Žiari nad
Hronom. Predtým ich čaká krajské
finále školskej súťaže v trojkovom
volejbale, ktoré sa uskutoční vo Vranove nad Topľou.
(ps)

Úspešné volejbalistky ŠK Komenského Svidník na spoločnej fotografii
so svojimi priaznivcami a dole momentka z ostatného turnaja v Lendaku

Konalo sa Okresné kolo
v malom futbale žiakov a žiačok
Ukončili 21. ročník Mestskej volejbalovej ligy
Záverečnými zápasmi ukončili 21. sezónu svidníckej Mestskej volejbalovej
ligy. V tomto ročníku bolo zapojených 5 družstiev.
Tento ročník bol najchudobnejší na počet účastníkov, Dúfajme, že v ďalšom
ročníku bude záujem o amatérku súťaž väčší. Družstva odohrali súťaž v troch
kolách systémom každý s každým. Víťazom ligy a zároveň aj obhajcom sa stalo
družstvo Dukladestination, pred družstvom Rusnákov. Darilo sa aj nováčikovi
súťaže mladému družstvu Slávie, ktorí obsadili 3. miesto.
Konečná tabuľka 21. ročníka Mestskej volejbalovej ligy:
1. Dukladestination
12 11 1 33 : 5 31
2. Rusnáci
12 7 5 26 : 15 23
3. Slávia
12 5 7 16 : 22 15
4. Čierno-biela banda
12 4 8 17 : 28 12
5. Friends
12 3 9 10 : 29 9
(cvč)

V dňoch 2. a 3. mája sa konalo pod záštitou Centra voľného času vo
Svidníku Okresné kolo v malom futbale žiakov a žiačok ZŠ o Školský pohár
Slovenskej sporiteľne 2018-2019. Do súťaže sa zapojilo 8 chlapčenských
a 9 dievčenských družstiev zo škôl svidníckeho okresu. Najviac sa darilo
chlapcom zo ZŠ Komenského, v kategórii žiačok najviac bodovali dievčatá
zo ZŠ Kračúnovce.
Poradie žiaci ZŠ: 1. ZŠ Komenského, 2. ZŠ Budovateľská Giraltovce,
3. ZŠ Kračúnovce. Poradie žiačok ZŠ: 1. ZŠ Kračúnovce, 2. ZŠ Krajná Poľana, 3. ZŠ Komenského.
(cvč)

Pozvánka na turistiku
Klub slovenských turistov Doliny a Hory Svidník za podpory
mesta Svidník pozýva organizovaných aj neorganizovaných
milovníkov turistiky na akciu Kalinov, ktorá sa uskutoční 18.
mája po trase Kalinov - Driečna.
Zraz záujemcov je 18. mája o 9. hod. v obci Kalinov pri pamätníku. Doprava
individuálna. Organizátor bude rokovať o možnej preprave pre väčší počet
prihlásených záujemcov s poplatkom. Prihlášky prijíma a dopravu rieši do
15.5.2019 Andrej Slivka. Pre prihlásených účastníkov organizátor zabezpečí
malé občerstvenie. Informácie: Andrej Slivka 00421905398544
Poznámka: na trasu štátnou hranicou je potrebný úradný dokument, pre
ubytovanie je potrená karimatka a spací vak, každý účastník sa zúčastňuje
na vlastné nebezpečenstvo, trasa sa volí podľa záujmu účastníkov vzhľadom
na počasie. Priestor a ohnisko v Driečnej k dispozícii od 17.5.2019, program
voľný ukončenie akcie dňa 19.5.2019 o 10. hod. 19. mája možnosť inej turistiky
(Driečna - Dukla, okolie Driečnej a pod.)
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www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE:
13. mája: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
14. mája: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
15. mája: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
16. mája: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
17. mája: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
18. mája: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
19. mája: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
18. a 19. mája: MUDr. Andrea Kožíková - MUDr. Pribulu 2057 vo Svidníku.
Kontakt: 54/752 07 10.
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 13. mája: 6.15 hod.: 1. čas, 6.30 hod.: * Milan, Anna, Agáta, Daniel,
Tobiáš, Beáta, Pavel, 18.00 hod.: * Mária, 18.30 hod.: Akatist k PB 1-4 ikos, Utorok
14. mája: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 11.30 hod.: Czš, 12.00 hod.: † Ján,
Anastázia, 18.00 hod.: * Helena, 18.45 hod.: Akatist k PB 5 - 7 ikos, Streda 15. mája,
6.30 hod.: * Anna, 7.15 hod.: 3. čas, 18.00 hod.: * Karol, Iveta, Lívia, 18.45 hod.:
akatist k pb 8 - 10 ikos, Štvrtok 16. mája: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00
hod.: † Dušan, 17.15 hod.: Sv. ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Helena, Jozef,
Michal, Mária, 20.00 hod.: tichá adorácia + korunka k bm, Piatok 17. máj: 6.30 hod.:
† Jozef, 7.15 hod.: moleben k bl. P. P. Gojdičovi + požehnanie s relikviou, 17.15 hod.:
detský zborik v chráme, 18.00 hod.: † Ján, Svetlana, 18.45 hod.: moleben k bl. P.
P. Gojdičovi + požehnanie s relikviou, 19.00 hod.: stretko mládeže, Sobota: púť do
sanktuária božieho milosrdenstva v Krakove, 18. mája: 4.30 hod.: Odchod autobusu
do Krakova, 8.00 hod.: * Pavol, Vitalij, Nedeľa o samaritánke, 19. máj, 7.00 hod.:
sv. ruženec + 1. čas, 8.00 hod.: * za farské spoločenstvo sl., 9.15 hod.: * Katarína s
rodinou sl., 10.30 hod.: * Milan s rodinou csl., 14.30 hod.: večiereň + korunka k bm,
18.00 hod.: * Peter, Mária, Radoslav s rodinou sl.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 13.5.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lenku, Lenku, Timeu,
Tomáša a Antona, Utorok 14.5.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a
Helenu, Streda 15.5.: 17:40 Moleben k Presv. Bohorodičke; 18:00 + Helena, Štvrtok
16.5.: 7:00 + Anna, Michal, Helena, Piatok 17.5.: 17:40 Moleben k Presv. Bohorodičke;
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Alenu, Petra, Petra a Natanaela, Sobota
18.5.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Kamilu, Milana, Tamarku a Jakuba,
Nedeľa 19.5.: 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 16. mája o 18. hod.: Náš kresťanský život a služba: - 2.
Korinťanom 7-10 kap., - Čo všetko patrí k našej službe?, - 2. Korintanom 10:17 - Čo
znamená chváliť sa v Jehovovi?, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil
o Jehovovi?, o 19. hod.: Zborové štúdium Biblie: Vďaka čomu Ježiš vytrval, Nedeľa
19. mája o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Stojte a viďte Jehovovu záchranu,
Hlavné myšlienky: - Ľudstvo je právom znepokojené tým, čo prinesie budúcnosť, - Čo
budeš robiť v tejto záverečnej vojne?, - Musíme sa držať Božích pokynov, - Posilňuj
si svoju dôveru.

od 13. mája 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

McKINLEY, Tamara:
Tajomný šum viníc.
Bratislava,
Slovenský spisovateľ 2019. 383 s.
Vstúpte do sveta majiteľov multimiliónovej vinárskej korporácie, v ktorom vás čakajú zložité
rodinné vzťahy, intrigy, závisť a nevraživosť,
ale i zakázaná láska a dávna kliatba... Charizmatická, životom skúšaná Cordelia postupne
odhaľuje vnučke Sophii útrapy mladučkej slúžky
Rose, ktorú osud pred vyše stopäťdesiatimi
rokmi zavial z Anglicka na druhý koniec sveta,
kde sa z nej po prekonaní nesmiernych ťažkostí
stala bohatá majiteľka vinohradov a zakladateľka rozvetvenej, prosperujúcej dynastie. Návrat
do minulosti pomáha Cordelii vysvetliť vnučke,
prečo treba za každú cenu zachovať odkaz predkov a ponechať si ohrozený
rodinný podnik. Ibaže Sophia musí vyriešiť nielen záchranu Žakarandových
viníc, ale aj tajničku vlastného ľúbostného života...

FONDA, Henry (16.5.1905-12.8.1982)
Henry Fonda, americký herec sa narodil 16.5.1905 v St. Grand Islande,
Nebraska. Henry, otec hercov Jane a Petra Fondovcov, bol známy úlohami
silných, charakterných mužov. Najlepšie úlohy získal na začiatku kariéry.
Hral napríklad amerického prezidenta vo filme Mladý Lincoln, Toma Joada
v sfilmovanej podobe Steinbeckovho románu Ovocie hnevu a legendárneho
šerifa Wyatta Erpa vo westerne Pästné právo prérie. Hereckú všestrannosť
preukázal vo filmoch Vojna a mier a Dvanásť rozhnevaných mužov. Ďalším
vrcholom jeho kariéry bol film Vtedy na Západe, kde sa spreneveril dovtedajším
úlohám spravodlivého Američana a zahral si bezohľadného vraha. V 70. rokoch
vystupoval prevažne v divadlách. Vo filmoch sa objavil nanajvýš vo vedľajších
úlohách. V rodinnej dráme Na zlatom jazere stál pred kamerou po prvýkrát s
dcérou Jane. Za túto úlohu získal Oscara. Zomrel 12.8.1982.

JABLONICKÝ, Viliam (13.5.1948-)
Publicista, autor literatúry faktu. Študoval na strednej škole v Trnave, ekonomiku a riadenie na Slovenskej vysokej škole technickej, estetiku, umenovedu
a dejiny kultúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako kultúrny
redaktor v denníku Hlas ľudu, redaktor časopisu Film a divadlo a Slovenského denníka. Od roku 1992 je v slobodnom povolaní, venuje sa publicistike a
externe pedagogickej činnosti. Žije v Bratislave. Píše glosy, kritiky, recenzie,
reportáže, štúdie a úvahy, ktorými prispieva do slovenskej aj inonárodnej periodickej i neperiodickej tlače a médií, pričom sa zameriava najmä na oblasť
kultúry, osobitne filmového umenia. V tomto smere sa prezentoval monografiou
Filmár Viktor Kubal. Spoluautorsky sa zúčastnil na tvorbe slovenských filmov
Ľudia z Hauerlandu a Papierové hlavy.

- Manželku máš doma?
- Nie, je na aukcii.
- A koľko myslíš, že za ňu dostaneš?
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Čo premieta Kino Dukla?
JOHN WICK 3
Piatok 17. mája o 20. hodine
Nedeľa 19. mája o 20. hodine

KAŽDÁ AKCIA VYVOLÁVA REAKCIU
V tretej časti tejto adrenalínovej akčnej série má super zabijak John Wick
(Keanu Reeves) k smrti tak blízko, ako nikdy predtým. Na jeho hlavu bola
vypísaná odmena 14 miliónov dolárov, čo zmobilizovalo armádu lovcov odmien. Potom, ako zabije člena tajného medzinárodného združenia nájomných
vrahov, je John Wick exkomunikovaný a stane sa z neho štvanec na úteku.
Elitní zabijaci z celého sveta sledujú každý jeho krok a sú pripravení okamžite
využiť aj to najmenšie zaváhanie.
Thriller, akčný film, 131 minút, vstupné: 5 eur

DADDY COOL
Sobota 18. mája o 20. hodine

Infoservis
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CHLAP NA ZBLÁZNENIE
Daddy Cool, slávny hit Boney M, dal názov bláznivej komédii o štyridsiatnikovi,
ktorý si doma založí materskú školu a vedie ju veľmi svojsky.
Adriena odkopne jeho manželka, pretože sa vôbec nespráva ako zrelý muž,
ale skôr ako tínedžer. Bez zodpovednosti, bez ambícií, bez poriadnej práce,
no i napriek tomu vždy v pohode. Keď sa spoznali, zábava bolo to najdôležitejšie. Časom ale všetci okolo dospeli... až na neho. Adrien zostal tvrdohlavým
flákačom a teraz sa nestačí čudovať, keď naňho jeho manželka Maude srší
hromy a blesky. Už by chcela mať rodinu, ale nejde mať deti s dieťaťom...
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Komédia, 105 minút, vstupné: 5 eur

UGLYDOLLS
Nedeľa 19. mája
o 16. hodine

NIKTO NIE JE DOKONALÝ.
Animované dobrodružstvo, v ktorom sa veselé a
bezstarostné bábky Ugly Dolls stretávajú s tým,
čo to znamená byť iný a čo je v skutočnosti najdôležitejšie. Rozprávka Ugly Dolls so slovenským
dabingom v kinách od 16.5.2019.
Rodinný, animovaný, dobrodružný, 88 minút, vstupné: 5 eur

Expedícia Lyridy 2019
Expedícia Lyridy 2019 sa uskutočnila s finančným príspevkom
fondu na podporu umenia na hvezdárni v Roztokoch v termíne
od 30. apríla do 2. mája 2019.
Zúčastnili sa jej záujemci z radov žiakov základných škôl a študentov
stredných a vysokých škôl z okresov Michalovce, Prešov a Bardejov. Dohľad
nad odborným priebehom prevzal tím skúsených lektorov. Celkový počet
účastníkov bol 20. Účastníci boli rozdelení do niekoľkých pracovných skupín
so zameraním na vizuálne pozorovanie meteorov, fotografické záznamy
meteorov a vizuálne pozorovanie objektov z Messierovho katalógu pomocou
rôzne výkonných ďalekohľadov.
Prvú noc nám počasie neprialo, preto bol tento čas využitý na odborné
prednášky a diskusie. Nasledujúci deň sa počasie zlepšilo, čo väčšina využila
na športové aktivity. Druhú noc bolo jasno, a tak sa všetci zúčastnení pustili
s nadšením do plnenia svojich zadaní. Nasledujúce dopoludnie prebehlo
záverečné zhodnotenie a lúčenie s nádejou na skoré stretnutie na podobne
zameranej expedícii.
Jozef Leško, POS vo Svidníku, Hvezdáreň Roztoky
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