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Rozsiahla oprava chodníkov
na sídlisku UTRA
Starosta
na slobode
Ladislav Hribik ml. je celoslovenským
športovým redaktorom
a opisuje aj stretnutia s legendami
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Namiesto reklamného banneru unikátne zimovisko pre netopiere
O zamrznutých netopieroch pod reklamným bannerom na
bočnej stene paneláku na Duklianskej ulici sme písali v zimnom
období dva roky za sebou. Tento, donedávna smutný príbeh však
teraz má šťastný koniec.
Stránka netopiere.sk potvrdila, že Svidník mal jedno výnimočné zimovisko - za
reklamným bannerom na stene paneláku sa skrývalo 500 až 600 netopierov
druhu raniak hrdzavý počas každej zimy. Ochranári netopierov boli na tento
úkryt upozornení na prelome zimy a jari v roku 2016, keď po tuhých mrazoch
našli miestni obyvatelia na zemi viac ako 100 umrznutých netopierov. „Verili
sme, že situácia sa o rok nezopakuje a netopiere sa poučia. V jeseni pri kontrole neboli zistené, tak sme predpokladali, že je to v poriadku.
Neskôr sa netopiere ale opäť zhromaždili za bannerom a hrozilo opäť, že
zamrznú. Pred periódou tuhých mrazov v januári sme celú skupinu 350 netopierov premiestnili za pomoci výškového špecialistu a nášho člena Dušana
Kovaliča na bezpečné zimovisko - do pivnice rehabilitačnej stanice v Bardejove. Zoslabnuté jedince sme prikrmovali aj s pomocou študentov Gymnázia
Leonarda Stöckela v Bardejove a pracovníkov Regionálneho centra ochrany
prírody v Prešove. Viac ako 75% netopierov bezpečne prezimovalo a boli
vypustené opäť vo Svidníku,“ píšu na stránke netopiere.sk
V jeseni po dohode s majiteľmi chceli zložiť reklamný banner, no na ich veľké
prekvapenie za ním už visela veľká skupina 500 až 600 netopierov. Zima
prišla rýchlo a padlo rozhodnutie ochrániť ich búdkami, ktoré doslova nalepili
na zimujúce agregácie, po zložení bannerov. Časť netopierov tu ostala celú
zimu, iné preleteli na zimoviská v okolí. Na jar sa našiel len jeden umrznutý
netopier. Provizórna ochrana netopierov sa vydarila a prišiel rok 2019. Začala
sa obnova bytového domu spojená so zateplením. „Keďže obyvatelia mali
dobrý vzťah k týmto netopierom, súhlasili s vybudovaním nového zimoviska
na pôvodnom mieste. S podporou Spoločnosti pre ochranu netopierov a vďaka
veľmi dobrej spolupráci s firmou Marko a Marko, ktorá realizovala stavebné
práce, sa podarilo vytvoriť kvalitné veľké zimovisko pre niekoľko stoviek
netopierov. Svidník má opäť unikátne zimovisko a veríme, že sa bude v ňom
netopierom páčiť. Netopiere sa miestnym obyvateľom odplatia biologickou
ochranou sídliska pred bodavým hmyzom,“ uzatvárajú na stránke netopiere.
sk a ďakujú všetkým, ktorí sa podieľali na záchrane netopierov a vybudovaní
nového zimoviska.
(pn)

V projekte sú zakomponované ihriská na volejbal a basketbal
Rekonštrukcia ihriska pri Základnej škole na Ulici 8. mája vo
Svidníku je vo fáze projektovania.
V uplynulú stredu 24. júla sa uskutočnilo pracovné stretnutie na pôde primátorky mesta Svidník. Ako nás informovala hovorkyňa mesta Svidník Kristína
Tchirová projekt pozostáva z atletického oválu o dĺžke 280 metrov s troma
bežeckými dráhami a šprintérskou rovinkou o dĺžke 100, ktorá bude mať 6

dráh. V projekte sú zakomponované ihriská na volejbal a basketbal a v areáli
budú športové zóny na skok do diaľky, vrh guľou a hod diskom. Súčasťou
projektu bude aj oplotenie areálu, či osvetlenie, ktoré umožní v jeseni a zime
športovať aj v poobedňajších hodinách.
Po naprojektovaní celého atletického areálu bude vyhlásená súťaž na zhotoviteľa diela a následne sa pristúpi k realizácii. Snahou mesta je tento areál
uviesť do užívania v čo najkratšom čase.
(pn)
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Obvineného starostu Vyšného Mirošova prepustili
z väzby na slobodu - má monitorovací náramok
Starostu obce Vyšný Mirošov Michala Petraníka prepustili z
vyšetrovacej väzby na slobodu. Stalo sa tak v utorok 16. júla,
čo nám potvrdila hovorkyňa súdov v Banskobystrickom kraji
Nina Spurná.
Pripomeňme, že starostu Vyšného Mirošova zadržala finančná polícia Národnej kriminálnej agentúry v stredu 30. januára tohto roku
v rámci veľkej akcie v Banskobystrickom, Prešovskom
a Košickom kraji. Elitní policajti v ten deň zaistili aj veci
dôležité na trestné stíhanie. „Je to daňová trestná činnosť
s následkom v rozsahu 1,7 milióna eur. Vykonávali sme
aj domové prehliadky, prehliadky rôznych prevádzok,
kancelárií a motorových vozidiel. Obvinených je desať
osôb, dve z nich sú zadržané,“ informoval v závere
januára hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal
Slivka. Jedným z dvojice zadržaných bol práve starosta
Vyšného Mirošova. Podľa dostupných informácií išlo o
podvody pri obchodovaní s mäsom.
V tretí februárový deň následne sudca banskobystrického Okresného súdu rozhodol o vzatí Michala Petraníka
do vyšetrovacej väzby. V nej bol do už spomenutého 16.
júla, kedy ho prepustili. „Sudca pre prípravné konanie
Okresného súdu Banská Bystrica 16.7.2019 prepustil
obvineného z väzby, ktorá mu bola nariadená uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica v spojení s uznesením
Krajského súdu v Banskej Bystrici, na slobodu. Za konšta-

tovania dôvodov väzby podľa príslušných ustanovení Trestného poriadku ako
nahradenie väzby uložil dohľad probačného a mediačného úradníka Krajského
súdu v Prešove s miestom výkonu na Okresnom súde Svidník.
Zároveň obvinenému uložil povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi a
súdu, ktorý vedie konanie, každú zmenu miesta pobytu. Obvinenému uložil
obmedzenia a povinnosti: - na nasledujúci pracovný deň do 12.00 hod. po
jeho prepustení z väzby, sa dostaviť k probačnému a mediačnému úradníkovi Krajského súdu v Prešove s miestom
výkonu na Okresnom súde Svidník, za účelom inštalácie
technického prostriedku, - zákaz vycestovania do zahraničia, - zákaz vykonávať činnosť, pri ktorej došlo k spáchaniu
trestného činu, - pravidelne sa dostavovať k probačnému
a mediačnému úradníkovi podľa jeho pokynov, - zákaz
styku so spoluobvinenými osobami, svedkami v predmetnej
trestnej veci, a to v akejkoľvek forme, vrátane kontaktovania
prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby alebo
inými obdobnými prostriedkami,“ skonštatovala hovorkyňa
súdov v Banskobystrickom kraji Nina Spurná a ďalej dodala,
že súd obvinenému zároveň nariadil kontrolu uložených
obmedzení a povinností technickými prostriedkami.
„A to - osobným identifikačným zariadením, - zariadením
na určenie polohy kontrolovanej osoby, ktorej kontrole
je obvinený povinný sa podrobiť,“ dodala Nina Spurná a
upresnila, že proti tomuto rozhodnutiu o prepustení z väzby sa prokurátor, ako aj obhajca a obvinený vzdali práva
podať sťažnosť.
(ps)

Cintorín rozšíria o viac ako 200 hrobových miest
Na základe navýšenia kapitálových výdavkov o 70 000 eur na
rozšírenie a oplotenie cintorína na júnovom zastupiteľstve mesta
Svidník sa podarilo v júli tohto roka pustiť do výstavby nových
viac ako 200 hrobových miest. Rozšíreniu cintorína dali zelenú
mestskí poslanci.
Dôležitým aspektom začiatku prác bolo dlho očakávané posúdenie vplyvov
na životné prostredie (EIA), ktoré už mesto obdŕžalo. „V týchto chvíľach
prebiehajú terénne úpravy. Verím, že nám počasie dovolí v najbližších dňoch
urobiť oplotenie. Potom sa pustíme
do chodníkov a pribudne i osvetlenie,
lavičky aj nová zeleň,“ ozrejmila primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová,
aj na sociálnej sieti, aby informovala
občanov o aktuálnej situácii.
Ako informovala hovorkyňa mesta
Svidník Kristína Tchirová, v rámci prvej
etapy je na území s rozlohou skoro
2000 metrov štvorcových naplánované
rozšírenie hrobových miest do zimy
tohto roka. V súčasnosti je kapacita
cintorína takmer naplnená, odhadom
je voľných 20 hrobových miest.
Tento počet je však relatívny, pretože

občania využívajú aj rodinné hrobky a urnový
hájik. Keďže je pozemok cintorína vo vlastníctve
mesta je podľa potreby možnosť pustiť sa aj do
ďalších etáp rozširovania. Súčasné rozširovanie
by mohlo postačovať na najbližších pár rokov,
keďže sú v meste ešte ďalšie dva cintoríny.
Svidnícky cintorín bol uvedený do
prevádzky v roku 1982 na rozlohe 6
000 metrov štvorcových s približne
2500 hrobovými miestami. Postavený
je priamo nad Domom smútku vo
Svidníku.
(kt, pn)
V rámci prvej etapy je na území s rozlohou skoro 2000 metrov štvorcových
naplánované rozšírenie hrobových
miest do zimy tohto roka...
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Rozsiahla oprava chodníkov na sídlisku UTRA
Aktuálne počas letného obdobia prebieha v mesta Svidník rekonštrukcia ciest a
chodníkov. Monitorovali sme aj aktuálnu situáciu týkajúcu sa vysprávky miestnych
komunikácií a chodníkov a zaujímali sa aj o to, koľko peňazí je na to vyčlenených
a ktoré ulice opravia.
Podľa informácií hovorkyne mesta Svidník Kristíny Tchirovej v súčasnosti začali realizovať rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na základe už schváleného plánu vysprávok. Napríklad,
práve mesto Svidník realizuje rozsiahlu opravu chodníka na sídlisku UTRA v dĺžke približne 150
metrov formou súvislého kobercového asfaltu. Doplňme, že tieto opravy vykonávajú Technické služby
mesta Svidník zo svojho plánovaného rozpočtu na rekonštrukcie v celkovej sume 25 000 eur.
Čo sa týka rekonštrukcie ciest a chodníkov pre ďalšie obdobie, návrhy podávajú mestskí poslanci,
ale aj samotní občania. „V období od vyhlásenia verejnej výzvy na podávanie podnetov pre tento
rok do 21. júla 2019 sme od občanov prijali 15 podnetov. V rámci týchto podnetov bolo 12 apelov
na rekonštrukciu chodníka, 4 podnety na opravu miestnej komunikácie, 1 podnet na úpravu terénu
a 1 na úpravu odvodňovacieho žľabu,“ informovala Kristína Tchirová.
Podnety budú prejednané v dopravnej a stavebnej komisii. Väčšina občianskych podnetov korešpondovala s plánom rekonštrukcií miestnych komunikácii a chodníkov mesta Svidník. Postupne sa budú
realizovať podľa zhody v komisiách. Realizovanie týchto ďalších nevyhnutných úsekov miestnych
komunikácii a chodníkov sa bude vykonávať zo schváleného navýšenia kapitálových výdavkov o
155 000 eur na júnovom zastupiteľstve tohto roka. Presný plán rekonštrukcií bude známy po pre-

Technické služby vyasfaltovali aj rozbitý chodník pri obchodnom dome Lidl, na ktorý upozornila poslankyňa Katarína Siváková
jednaní podnetov v komisiách a po rokovaní mestského
zastupiteľstva, predchádzať tomu bude aj pracovné
stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva. Sumy
za rekonštrukciu jednotlivých úsekov budú známe po
uskutočnení súťaží.
(pn)

Posudok potvrdil nekvalitne odvedenú prácu
Kauza okolo tzv. modrého mosta neutícha. Mesto Svidník si
dalo vyhotoviť znalecký posudok a na základe jeho verdiktu sa
rozhodlo konať.
Zaujímalo nás preto, či už mesto firmu, ktorá natierala tzv. modrý most, vyzvalo na vrátenie peňazí. Rovnako či už mesto podalo žalobu na súd. „Mesto

Svidník si dalo 3. apríla vyhotoviť znalecký posudok u znalca špecializovaného
na mostové konštrukcie. Tento posudok nám bol v júli doručený s odpoveďami, ktoré potvrdili predpoklady mesta. Posudok hovorí o nekvalitne urobenej
práci na moste na Ul. Ľ. Štúra v súlade so zadanou zákazkou,“ informovala
hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.
Podľa nej mesto Svidník bude žiadať vrátenie preinvestovaných finančných
prostriedkov za dielo v celom rozsahu od zhotoviteľa. Ďalšie kroky sú ešte v
štádiu zvažovania.
(pn)

S Rusínskym centrom neuspeli
Mesto Svidník chcelo zriadiť Rusínske centrum. V prvotnom
pláne ešte za predošlého vedenia bolo mať centrum v tzv. hnedom obchodnom dome na „generálke.“
Nové vedenie mesta však Rusínske centrum videlo v inom objekte, konkrétne
v budove amfiteátra. No neuspelo. „Dlho očakávaná odpoveď mestu Svidník
prišla 19. júla z mesta Krynica s informáciou o neschválení našej spoločnej
žiadosti. Spoločný technický sekretariát v Krakove informoval nášho hlavného
partnera Krynicu, že naše požadované zmeny v projekte sú natoľko významné,
že projekt by bol posudzovaný ako nový, teda nie je možné v ňom pokračovať,“
informovala hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.
Podľa nej mesto Svidník bude preto hľadať iné možnosti ako zlepšiť stav
budovy na amfiteátri a bude sa zaujímať o externé finančné prostriedky, aby
celému kultúrnemu stánku dali novú, krajšiu a efektívnejšiu tvár.
(pn)
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Veľkokapacitné kontajnery...
Primátorka a Mestský úrad pri prijímaní svojich rozhodnutí
majú postupovať tak, aby tieto vychádzali z potrieb a záujmov
občanov, aby akceptovali spoločenskú občiansku objednávku
a aby pre občanov priniesli určitý prospech a progres.
V prípade rozhodnutia primátorky a Mestského úradu vo Svidníku o likvidácii
veľkokapacitných kontajnerov sa tieto atribúty nerešpektujú. Bez verejnej
občianskej diskusie, bez poznania názorov a požiadaviek občanov, bez prejednania na úrovni poslancov a mestského zastupiteľstva primátorka a Mestský
úrad rozhodli o ich stiahnutí s tým, že likvidáciu komunálneho odpadu namiesto
veľkokapacitných kontajnerov si musia zabezpečiť občania vlastným odvozom
na zberný dvor. Napriek tomu, že nemajú možnosti na to a potrebné dopravné
prostriedky. Mesto prijalo a realizuje rozhodnutie, ktoré je možno výhodné pre
mestských úradníkov, ale nie pre občanov mesta Svidník.
Dôvodom tohto jednostranného direktívneho rozhodnutia sú argumenty,
že mesto má vysoké náklady na prevádzku týchto kontajnerov vo výške
viac ako 50 tis. eur a neoprávnené využívanie týchto kontajnerov občanmi,
ktorí neplatia mestu poplatky za komunálny odpad, pričom mesto má o tom
kamerové dôkazy. Preto, že možno 5% občanov zneužíva veľkokapacitné
kontajnery, tak mesto trestá všetkých ostatných slušných občanov, ktorí kontajnery efektívne využívajú. Ďalším nezmyselným arogantným argumentom
dôvodu likvidácie kontajnerov Mestského úradu je skutočnosť, že ostatné
mesta neposkytujú celoročne kontajnery pre občanov, ale iba sporadicky.
Mestský úrad vo Svidníku, keď sa chce porovnávať s ostatnými mestami, tak
nech porovnáva komplexne najmä to, čo ostatné mesta majú a Svidník nemá
a nech sa orientuje na zabezpečenie týchto služieb, aby občania nemuseli za
nimi chodiť do susedných miest a obcí.
Občania mesta Svidník sú presvedčení, že uvedené argumenty sú neopodstatnené, nesúhlasia s týmto rozhodnutím Mestského úradu a požadujú ho
zrušiť. Domnievajú sa, že mesto sa týmto rozhodnutím zbavuje zodpovednosti
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a neplní si svoje zákonné povinnosti, pričom zhoršuje podmienky zberu a
likvidáciu komunálneho odpadu.
Pokiaľ mesto má kamerové dôkazy o neoprávnenom používaní týchto kontajnerov, nič nebráni tomu, aby konalo a prijímalo trestnoprávne opatrenia
s náhradou spôsobenej škody od zistených vinníkov. Tým, že to toleruje, si
neplní svoje zákonné povinnosti a nedostatočne využíva kapacity kamerových
systémov, mestskej polície a právnej agendy.
Mesto v rámci svojich kompetencií je zároveň aj stavebným úradom a nič
nebráni tomu, aby v rámci stavebného konania podmienilo pre občanov a
investorov súhlas na stavebnú činnosť podmienkou uloženia stavebného
odpadu na príslušnú skládku s písomným dokumentovaním tejto skutočnosti
a tak aby sa zabránilo zneužívaniu veľkokapacitných kontajnerov.
Argument Mestského úradu, že sú vysoké náklady na prevádzku týchto kontajnerov nemá oporu v oficiálnych ekonomických a finančných informáciách
svedčiacich o tom, že mesto na túto činnosť, ktorá je hradená z poplatkov
občanov a podnikateľských subjektov za komunálne odpady, nevykazuje
stratu. V prípade realizácie rozhodnutia o likvidácii veľkokapacitných kontajnerov občania očakávajú, že
pre mesto to bude úspora a o
túto celkovú sumu vo výške
cca 50 tis. eur sa znížia ich
poplatky a ušetrené peniaze
použijú na náhradné riešenie
namiesto zlikvidovaných
kontajnerov. Tým prakticky
občania vlastnými zdrojmi
nahradia doterajšie služby
poskytované mestom. Občania však majú obavy, že
mesto ušetrené finančné
prostriedky nevráti občanom,
aby zabezpečili na vlastné
náklady dopravu odpadu
na zberný dvor, ale že ich
použije na osobnú spotrebu
mestského úradu.. Aj z toho
dôvodu trvajú na uchovaní
veľkokapacitných kontajnerov v prevádzke pre občanov
na služby, za ktoré si formou poplatkov platia.
Občania sú sklamaní z toho, že od štátu dostali prostredníctvom mesta finančné prostriedky vo výške cez 100
tis. Eur na nákup záhradných kompostérov potrebných
pre likvidáciu biologického odpadu, avšak Mestský
úrad nebol schopný ich zabezpečiť a tým prakticky pre
občanov bola spôsobená škoda bez vyvodenia zodpovednosti. Mesto Giraltovce využilo túto dotáciu a pre
svojich občanov zdarma zabezpečilo kompostéry pre
každú domácnosť.
Na základe uvedených skutočnosti občania očakávajú
od primátorky a Mestského úradu sebareflexiu a zrušenie
nezmyselného rozhodnutia o stiahnutí veľkokapacitných
kontajnerov.
Pavel Olejár,
poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Vzal stravné lístky Jozef nafúkal takmer tri promile
V objekte jednej z reštaurácií vo Svidníku došlo k opakovaným krádežiam,
na základe dôkaznej situácie sa ich mal dopustiť 38 ročný miestny muž menom Peter.
Ku krádežiam došlo v dobe od
decembra 2018 do júla tohto roku.
Peter sa do budovy dostal s použitím pravých kľúčov, odniesol si
stravné lístky v hodnote najmenej
600 eur. Svidnícky vyšetrovateľ v
prípade viedol trestné stíhanie vo
veci zločinu krádeže, z ktorého
vzniesol obvinenie Petrovi, ak
sa mu vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na tri až desať rokov.
Obvinený muž je momentálne stíhaný na slobode.
(krpz, foto: ilustračný záber)

45 ročný Jozef zo Svidníka ako vodič nafúkal takmer tri promile. Stať sa
tak malo v stredu 24. júla popoludní, kedy ako vodič osobného motorového
vozidla jazdil po Ul. Bardejovskej vo Svidníku.
Policajnou hliadkou bol riadne zastavený a kontrolovaný, pričom bolo preukázané, že je pod vplyvom alkoholu. Dychová skúška dosiahla výsledok
1,46 mg/l miligramov etanolu na liter vydychovaného vzduchu. Jozefovi bola
obmedzená osobná sloboda, bol umiestnený do cely policajného zaistenia a
následne po vykonaní potrebných procesných úkonov bol obvinený z prečinu
ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
Tento vodič pravdepodobne nie je fanúšik ani len základných pravidiel v
cestnej premávke, alebo je presvedčený, že alkohol práve jeho neovplyvňuje
žiadnym spôsobom. Takýto hazard môže mať tie najhoršie dôsledky na život
či zdravie nielen nezodpovedného Jozefa, ale aj na iných účastníkov cestnej
premávky, potom už bude ale neskoro!
(krpz)
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Ladislav Hribik ml. je celoslovenským športovým redaktorom
a opisuje aj stretnutia s legendami
Desať rokov pôsobí v športovej redakcii celoslovenskej spravodajskej agentúry SITA. Pochádza však z nášho regiónu, keďže
vyrastal v Hunkovciach a vo Svidníku. Na základnú školu najprv
chodil do Krajnej Poľany a neskôr do Svidníka, konkrétne na
Cirkevnú základnú školu sv. Juraja. No a po skončení Gymnázia DH vo Svidníku si to namieril do Bratislavy, presnejšie na
Filozofickú fakultu Univerzity Komenského.
Ladislav Hribik mladší, keďže ho takto budeme oslovovať, lebo jeho rovnomenný otec je vo Svidníku známy tým, že pôsobí ako riaditeľ Centra podpory
regionálneho rozvoja okresu Svidník, sa s nami ochotne podelil o svoj životný
príbeh.
Dnes 33-ročný muž, manžel a otec syna, odišiel do Bratislavy v roku 2005. V hlavnom meste ostal aj po skončení
vysokej školy a je to už štrnásť rokov. Práca športového
redaktora v agentúra SITA je jeho úplne prvou novinárskou
zastávkou. „Áno, je to tak. V jej športovej redakcii pôsobím
už desať rokov. Popri agentúrnej práci občasne spolupracujem aj s denníkom Šport,“ upresnil Ladislav Hribik ml.,
ktorému bol šport blízky odmalička, hlavne futbal. „Odkedy
som sa naučil čítať, rodičia mi kupovali denník Šport a
rôzne športové časopisy. Ako veľa detí, rád som športoval
a sledoval dianie v športe. Nenechal som si ujsť žiadny
zápas či podujatie, aj keď priame prenosy vysielali v noci
či skoro ráno. Keď sa konali futbalové majstrovstvá Európy
alebo sveta, nechcel som si nechať ujsť žiadny zápas.
Spomínam si, že keď bol v roku 2002 svetový šampionát
v Kórejskej republike a Japonsku a zápasy sa hrali v čase,
keď bolo vyučovanie, predstieral som chorobu a nechal sa
od lekárky vypísať na tri týždne, aby som mohol v televízii
pozerať stretnutia MS,“ s úsmevom sa po dlhých rokoch
priznal z blicovania Ladislav Hribik ml.
Dnes je z neho športový redaktor v spomenutej spravodajskej agentúre SITA a do jeho pôsobnosti patrí
predovšetkým futbal, a to na všetkých úrovniach. Či už
je to domáca alebo zahraničná futbalová scéna. „Práca v
redakčnom kolektíve je však tiež istý druh tímového športu,
a tak sa občas vyskytne situácia, že sa objavím aj pri iných
športoch, napríklad pri hokeji, tenise či volejbale.“ Svoj
bežný pracovný deň v našom rozhovore zhrnul tak, že je
to veľmi rôznorodé. „Niekedy je pracovný deň naplnený
prácou za počítačom, inokedy cestovaním a výjazdmi na
rôzne podujatia, tlačové konferencie alebo stretnutia, ale

V cyperskej Larnake na zápase Európskej ligy
AEK Larnaka - AS Trenčín v auguste 2018

niekedy aj sledovaním zahraničných športových podujatí v televízii, pokiaľ
sa na nich nemôžem zúčastniť priamo.“ Sú to, samozrejme, náročné dni,
veď napokon ako aj v každej inej práci. Omnoho náročnejší je však podľa
Ladislava Hribika ml. deň, v ktorý sa koná nejaký športový zápas. „Býva to
náročný deň, ktorý zahŕňa dôkladnú prípravu, v predstihu následný presun
na miesto konania, spracovanie podujatia, napríklad priebehu futbalového
zápasu, absolvovanie pozápasových rozhovorov a častokrát návrat domov
v neskorých nočných až skorých ranných hodinách.“ Mladý rodák zo svidníckeho regiónu je so svojou prácou spokojný a hovorí, že práce v agentúre
SITA mu vyhovuje.
Spomedzi podujatí, ktoré spravodajsky pokrýval, v rozhovore pre naše noviny
spomenul zápasy slovenskej futbalovej reprezentácie, a to doma aj v zahraničí,
rovnako tak stretnutia slovenských tímov v európskych pohároch, viaceré

S Nachom Fernándezom, obrancom Realu Madrid a
španielskej reprezentácie na zápase Ligy majstrov
zápasy prestížnej Ligy majstrov alebo
Európskej ligy. „Vďaka futbalu som
mal možnosť navštíviť mnoho krajín,
spoznať ich športovú kultúru a mentalitu. Veľmi sa mi páčilo napríklad
vo Walese alebo v Azerbajdžane.
Mrzelo ma však napríklad to, že pred
tromi rokmi som musel na poslednú
chvíľu zrušiť moju účasť na finále Ligy
majstrov v Miláne, ale hádam sa na
takýto zápas ešte v budúcnosti dostanem,“ netajil svoje ambície Ladislav
Hribik ml., ktorý už dnes, počas leta,
má jasný aj základný plán na druhý
polrok tohto roka. „Z pracovných
plánov na najbližšie obdobie môžem
spomenúť jesenné zápasy slovenskej
futbalovej reprezentácie o postup na
ME 2020, v rámci toho ma čakajú dve
zahraničné pracovné cesty - v septembri do Budapešti a v novembri do
chorvátskej Rijeky. Inak, uvidíme, čo
prinesie život, ale za splnený sen by
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Ladislav Hribik ml. je celoslovenským športovým redaktorom
a opisuje aj stretnutia s legendami
som považoval účasť na futbalových majstrovstvách Európy a sveta. Ideálne
aj so slovenskou účasťou,“ usmial sa športový redaktor agentúra SITA, ktorý
nemá konkrétny novinársky vzor.
Priznal však, že vo svojich začiatkoch mal šťastie, že natrafil na dobrých
spolupracovníkov a od mnohých z nich sa mohol veľa naučiť. „Viacerí sú dnes
známi novinári v rôznych tlačených denníkoch, televíziách, rádiách či pôsobia
v štruktúrach futbalového alebo hokejového zväzu.

Legendárny československý futbalista
Panenka. Fotografia vznikla počas rozhovoru v decembri 2015

Fotografia vznikla v novembri 2014 pred zápasom
našich reprezentantov s Macedónskom, miesto:
Aréna Filipa II. Macedónskeho v Skopje
Veľmi dobrý laický radca je aj moja
manželka, ktorá mi vie niekedy veľmi
dobre poradiť vo viacerých situáciách,
ktoré súvisia s mojou prácou,“ vyzdvihol svoju polovičku mladý muž, ktorý
pred pár dňami vydal aj rozhovor s
legendou svetového futbalu Pelém.
Pravdou je, že to bol pomerne netradičný rozhovor, lepšie povedané
netradičné bolo to, ako vznikol. „Tento
rozhovor vznikol prednedávnom
úplnou náhodou. Sprostredkoval mi
ho Pelého niekdajší manažér Joe
Borbély, Slovák, ktorý dlhodobo žije
v Brazílii a pohybuje v tamojších najvyšších futbalových kruhoch. Bolo to
v čase vrcholiaceho juhoamerického
šampionátu Copa América, čiže
otázky naňho som ladil prevažne na
účinkovanie Brazílie na tomto podujatí, kde získala zlaté medaily. Dotkol
som sa aj jeho plánovanej cesty na
Slovensko,“ vysvetlil Ladislav Hribik ml. ktorý otázky Pelému zaslal
prostredníctvom spomínaného Joea

Borbélyho a ten mu spätne sprostredkoval odpovede. So samotným Pelém
by sa však Ladislav Hribik ml., samozrejme, rád stretol i osobne. Veď, kto
by nie...? „Ak sa mi to podarí, bude to pre mňa veľká česť.“ No a spomedzi
tých ďalších najväčších svetových športových hviezd by sa rád stretol hneď
s mnohými, spomenul napríklad tieto mená - Roger Federer, Jaromír Jágr či
Zinedine Zidane. „Asi najväčšia „pecka“ by však bol Cristiano Ronaldo - to je
skrátka futbalový génius. V minulosti som však mal možnosť stretnúť a porozprávať sa s mnohými súčasnými alebo bývalými futbalistami. Veľmi príjemní
páni sú futbaloví majstri Európy z roku 1976 Antonín Panenka či Karol Dobiaš.
Ústretoví a milí boli aj Robert Lewandowski, Gareth Bale, Sergio Ramos či
Harry Kane. Veľmi dobre sa spolupracuje aj so slovenskými reprezentantmi,“
opísal svoje zážitky so športovými osobnosťami a v závere rozhovoru sme sa
tak trochu vrátili aj do Svidníka.
„V poslednom období mám pocit, že sa Svidník a ľudia v ňom čoraz viac
vyvíjajú a napredujú. Chcelo by to však ešte viac podporiť turizmus, pretože
náš kraj je plný jedinečných zaujímavostí, ktoré sú unikátne a určite atraktívne
nielen pre Slovákov, ale aj pre zahraničných návštevníkov,“ zdôraznil rodák z
regiónu pôsobiaci ako športový redaktor v Bratislave a ešte dodal, že do rodného kraja chodieva s manželkou a synom niekoľkokrát do roka na návštevy za
rodinou. „Pevne verím, že raz sa mi podarí ukázať všetky krásy nášho regiónu
aj mojim deťom tak, ako ich mne ukázali moji rodičia a starí rodičia,“ uzavrel
Ladislav Hribik ml.
(ps)

Pred Olympijským štadiónom v azerbajdžanskom
Baku v júni 2019
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PSK a KSK zavádzajú zmeny v tarife a prepravných
podmienkach prímestskej autobusovej dopravy
Prešovský a Košický samosprávny kraj prichádzajú od prvého
augusta s viacerými zmenami v prímestskej autobusovej doprave. Týkať sa budú hlavne tarify a jednotného prepravného
poriadku.
Zrýchliť cestovanie v prímestskej autobusovej doprave a motivovať cestujúcich k využívaniu autobusovej dopravy aj na dlhšie trasy. To je cieľom
Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Košického samosprávneho kraja
(KSK), ktoré spolupracujú na zavedení integrovaného dopravného systému.
Po zjednotení tarifného systému oboch krajov, ktorý
vstúpil do platnosti vo februári tohto roku, prichádzajú
samosprávy s ďalšími zmenami v tarife.
„Našou prioritou je, aby sme urýchlili nastupovanie
cestujúcich v staniciach a na zastávkach, a tým
zrýchlili aj celkový čas ich prepravy. Často sa totiž
stáva, že cestujúci platia veľkými bankovkami a
vodiči im nedokážu vydať potrebný počet drobných
mincí. Práca s mincami je zdĺhavejšia a nezriedka
spôsobuje meškanie spojov. Chceme preto naučiť
cestujúcich, že platba kartou je výhodnejšia a rýchlejšia,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Platba
bankomatovou kartou u SAD Prešov bude možná od
polovice septembra.
Od prvého augusta tak zavádzajú samosprávy
nové ceny cestovného. Pre zrýchlenie manipulácie
s mincami dochádza k zaokrúhleniu cien takmer
všetkých lístkov pri platbách v hotovosti na desiatky
centov. Po novom tak zaplatia cestujúci do 100 km
za základné cestovné v priemere o 0,13 eur viac,
za zľavnené cestovné v priemere o 0,16 eur viac.
Predseda PSK
Naopak, pri ceste nad 100 km zaplatia za základné
cestovné v priemere o 0,15 eur menej a pri zľavnenom cestovnom v priemere
o 0,04 eur menej.
Najväčšiu výhodu budú mať cestujúci, ktorí uhradia cestu čipovou kartou.
Cena lístka sa totiž pre nich meniť nebude, pri ceste nad 70 km sa dokonca
zníži. Pri cestách od 70 do 100 km klesne cena základného cestovného z
čipovej karty v priemere o 0,31 eur a cena zľavneného cestovného z čipovej
karty klesne v priemere o 0,12 eur. Pri ceste nad 100 km zaplatia cestujúci za
základné cestovné z čipovej karty v priemere o 1,03 eur menej a pri zľavnenom

lístku v priemere o 0,45 eur menej.
Sadzby cestovného z čipovej karty sa budú vzťahovať aj na platby prostredníctvom bankomatovej karty. Tie však budú nateraz možné iba u dopravcu
SAD Prešov, ktorý je zatiaľ ako jediný vybavený novými strojčekmi upravenými
na platbu bankomatovou kartou.
„Aj keď pri niektorých spojoch dôjde k zvýšeniu cien, v priemere sa ceny
cestovného zachovajú alebo znížia. Doteraz možno ľudia nemali motiváciu
používať čipové karty v prímestskej autobusovej doprave, pretože rozdiel pri
platbe v hotovosti a kartou bol minimálny. Verím však, že nárast priemerného
rozdielu v cene z 0,09 eur na 0,27 eur pri základnom lístku, respektíve z 0,05 eur na 0,23 eur pri
zľavnenom lístku pri ceste do sto kilometrov, bude
dobrým hnacím motorom, aby ľudia čoraz viac využívali čipové karty,“ vysvetlil Majerský a dodal, že
platba čipovou kartou je až štyrikrát rýchlejšia pri
odbavovaní cestujúcich ako platba v hotovosti. Pri
cestách nad 100 km stúpne priemerné zvýhodnenie
platby čipovou kartou oproti hotovosti z 0,18 eur na
1,05 eur pri základnom lístku, resp. z 0,11 eur na
0,60 eur pri zľavnenom lístku. Od prvého augusta
sa na všetky kategórie cestujúcich s nárokom na
zľavnené cestovné bude pri platbe čipovou kartou
vzťahovať aj tzv. „Jednosmerné zľavnené cestovné
z čipovej karty“. Doteraz na túto zľavu mali nárok
len žiaci a študenti, po novom ju budú môcť využívať aj deti do 15 rokov, sprievodca dieťaťa do 6
rokov, držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S a rodiča
za účelom návštevy alebo sprevádzania zdravotne
postihnutého dieťaťa.
S novou tarifou vstupuje do platnosti po prvýkrát aj
Milan Majerský
jednotný prepravný poriadok všetkých autobusových
dopravcov PSK a KSK. Doteraz mal totiž každý dopravca vydané svoje vlastné
prepravné podmienky, od prvého augusta budú pre všetkých rovnaké. Jednotné prepravné podmienky po novom určujú napríklad bezplatnú prepravu
batožiny až do rozmerov 50 x 60 x 80 cm, vrátane prepravy jedného páru lyží
či snowboardu, ale aj možnosť prepravy bicyklov za poplatok na vybraných
autobusových spojoch. Tie si určí každý dopravca samostatne na základe
prevádzkových možností.
Lea Heilová, Oddelenie komunikácie a propagácie

Trináste platy dostali pred letnými dovolenkami
Zamestnanci Mestského úradu vo Svidníku si finančne prilepšili. Plánované koncoročné odmeny pre zamestnancov mesta
Svidník za rok 2019 boli vyplatené v mesiaci jún.
Ako nás informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová dôvodom
vyplatenia odmien bola zmena legislatívy v podobe odvodových a daňových
úľav. „Všetci zamestnávatelia, ktorí využili možnosť vyplatenia trinástych
platov z dôvodu čerpania letných dovoleniek boli oslobodení od platenia
preddavkov na daň z príjmov a odvodov zdravotného poistenia do výšky 500
eur,“ informovala Kristína Tchirová.
V zmysle kolektívnej zmluvy boli vyplácané odmeny najmenej vo výške 500

eur a najviac vo výške 800 eur za podmienky, že zamestnanec mesta Svidník
má nepretržitý pracovný pomer k 30. aprílu 2019 aspoň 24 mesiacov.
Poskytnutý finančný benefit získalo približne 80 zamestnancov, medzi ktorými
boli zamestnanci mestského úradu, mestskej polície a opatrovateľky.
„Vyplatenie odmien nie je právne nárokovateľné, ale daný postup považujeme
za dôležitý motivačný faktor. Odmeny neboli vyplatené primátorke mesta Svidník, hlavnému kontrolórovi mesta Svidník, prednostovi mestského úradu vo
Svidníku, ktorý sa odmeny vzdal a zamestnancom, ktorí nespĺňali požiadavku
nepretržitého trvania pracovného pomeru 24 mesiacov,“ uzavrela Kristína
Tchirová.
(pn)

Zničená pšenica Telocvičňa na predaj
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Giraltovce
vedie trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovanie cudzej veci.
Skutku sa dopustil zatiaľ neznámy páchateľ v dobe od 19. júna do 19. júla
v obci Lužany pri Topli. Na hone Lužanské piesky (na deviatich parcelách)
prešiel motorovým vozidlom po pšenici, čím zničil porast pšenice ozimnej.
Celkovo ide o plochu 2,5 m x 1 280 m. Pšenica bola pováľaná až k zemi.
Družstvu vznikla škoda vo výške 500 eur.
(krpz)

Mesto Svidník vyhlásilo súťaž v rámci ktorej predáva telocvičňu bývalého
SOU na Ulici Sov. hrdinov. Odpredaj telocvične odklepli mestskí poslanci
na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Podmienky súťaže určujú
možnosť predložiť ponuky poštou alebo osobne do podateľne Mestského
úradu vo Svidníku najneskôr do 15. augusta 2019 do 12. hodiny v zapečatenej
obálke s výrazným označením.
Viac informácií k súťaži získate na elektronickej úradnej tabuli webového sídla
mesta Svidník.
(pn)
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Participatívne projekty spájajú ľudí
Mesto Svidník v rámci participatívneho projektu realizuje
rôzne aktivity. Dva projekty, ktorých cieľom bolo spájanie ľudí
pri aktivite sú už zrealizované. Prvá pomoc cez rozprávky a
Športový deň pre Nižný Svidník sa uskutočnili v 21. júla a mali
veľký úspech.
Prvá pomoc cez rozprávky predstavovala 2 týždne príprav, približne 120
detí v lesoparku, celkovo 240 návštevníkov, 9 stanovíšť, 30 dobrovoľníkov, 87
kilometrov najazdených na štvorkolke, 17 kilogramov špekáčikov, 150 litrov
nápojov, 6 chlebov, 2 rozprávky a veľmi dobrý pocit po ukončenej akcii.
Decká i dospelí si vyskúšali svoje zručnosti na piatich stanovištiach prvej
pomoc, na jednom orientačnom stanovišti, jednom logickom a dvoch športových. Táto akcia sa konala prvýkrát
minulý rok a tento ročník sa potvrdilo,
že rodiny sa chcú zabávať v prírode a
že priestor lesoparku nad Svidníkom je
výborné miesto na stretávanie sa.
Ďakujeme žiadateľovi o participatívny
projekt Slavovi Sakalikovi, riaditeľovi
Územného spolku SČK vo Svidníku.
Výnimočným príkladom participácie
mladých ľudí na svojom životnom
priestore bola akcia Športový deň
pre Nižný Svidník. Partia chlapcov
a dievčat sa dala dokopy najskôr na
upratovanie okolia ihriska na Nižnom
Svidníku, zrekonštruovali a osadili staronové basketbalové koše, namaľovali
čiary a urobili vynikajúcu utužovaciu
akciu pre celé sídlisko i návštevníkov.

Športovali detičky, decká i dospelí a spoločne sa dohodli, že takáto akcia by
mala byť pravidelná, aby sa rodiny poznali a stretávali.
Ďakujeme žiadateľovi o participatívny projekt Stanovi Hvozdovi.
Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník

Domaša má konečne vyhliadkovú loď Loli paradička aj s hlavnými hviezdami
Na Domašu sa po dlhých 26-tich rokoch vrátila výletná loď.
Na špeciálnom ťahači
ju priviezli v uplynulý
štvrtok a za pomoci
obrovského žeriava
ju zložili na hladinu
Domaše. Stalo sa tak
v stredisku Nová Kelča, kde príchod lode
Bohemia sledovalo obrovské množstvo ľudí.
Loď ešte v ten istý
večer odplávala do
strediská Dobrá, kde
kotví a odkiaľ bude
vyrážať na vyhliadkové
plavby po Domaši.
Slávnostný krst lode
Bohemia by mal byť v
nedeľu 11. augusta.
(ps)

Východniarsky film s východniarmi, o východniaroch a pre východniarov Loli
paradička láka do kina aj ľudí zo Svidníka a okolia. Tento film so Svidníčanom
Michalom Iľkaninom v
hlavnej mužskej úlohe
už vo svidníckom kine
Dukla premietali trikrát
a trikrát bolo vypredané. Na v poradí druhé
premietanie v nedeľu
21. júla zavítali aj hlavní protagonisti - Michal
Iľkanina a jeho herecká
partnerka Kamila Mitrášová, ale i tvorcovia filmu
otec so synom Staviarski. Film Loli paradička
budú v kine Dukla vo
Svidníku premietať aj v
auguste.
(ps)
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Počet sobášov a rozvodov v Prešovskom kraji klesá
V priebehu roka 2018 v Prešovskom kraji vstúpilo do manželstva 4 964 párov. V porovnaní s rokom 2017 počet sobášov
klesol o 223. Na tisíc obyvateľov stredného stavu kraja pripadlo
6 sobášov. V rámci okresov Prešovského kraja najviac sobášov
na tisíc obyvateľov zaznamenal okres Sabinov (7,2) a najmenej
okres Humenné (5,3).
Priemerný vek ženícha i nevesty za posledných desať rokov vzrástol približne o 2 roky. Ženísi mali v priemere 31 rokov a nevesty takmer 29 rokov.
Podobný vývoj bol aj u vzájomne slobodných partnerov, keď ženísi vstupovali
ako 29-roční a nevesty ako 27-ročné do svojho prvého manželstva. Najvyšší
priemerný vek ženíchov (33,9 roka) i neviest (31,1 roka) bol zaznamenaný v
okrese Poprad. Naopak, najnižší priemerný vek ženíchov (29,2) bol v okrese
Kežmarok a neviest (26,9) v okrese Sabinov.
Najviac uzavretých manželstiev u oboch pohlaví bolo vo vekovej skupine 25
- 29 ročných (1 776 ženíchov, 2 037 neviest). Druhou najpočetnejšou vekovou
skupinou u ženíchov bola kategória 30 - 34 ročných (1 222) a u neviest to
bola kategória 20 - 24 ročných (1 110 sobášov). Manželstvo uzatvorilo aj 39
mužov vo veku 65 a viac rokov a 20 žien v rovnakom veku.

V roku 2018 bolo v Prešovskom kraji rozvedených 1 003 manželstiev, čo je
oproti roku 2017 o 20 rozvodov menej. Na 100 sobášov v kraji pripadlo 20
rozvodov, čo je najmenej v rámci krajov Slovenskej republiky. Najviac rozvodov na 100 sobášov mali v okrese Medzilaborce (35,2) a najmenej v okrese
Sabinov (12,5). Priemerný vek rozvádzajúcich sa žien bol 40 rokov a mužov
43 rokov. Za posledných desať rokov priemerný vek rozvádzajúcich sa žien
i mužov vzrástol v priemere o 3 roky. Priemerná dĺžka trvania rozvedeného
manželstva v kraji predstavovala 15,4 roka. V roku 2018 sa rozviedlo 212
párov, ktorých manželstvo trvalo 25 rokov a dlhšie. Do 2 rokov od uzavretia
manželstva sa rozviedlo 39 manželstiev. Z hľadiska príčin rozvratov ako
najčastejšia príčina rozvodu manželstva u oboch pohlaví dlhodobo figuruje
rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. V súdnom konaní túto príčinu uviedlo
64,7 % rozvádzajúcich sa mužov i žien. Ďalšími najpočetnejšími dôvodmi
rozvratu manželstiev zo strany muža bola nevera (9,7 %) a alkoholizmus (8,7
%), zo strany ženy to boli prípady, keď súd nezistil zavinenie (16,5 %), za nimi
nasledovali ostatné príčiny (7,4 %) a nevera (5,5 %).
V roku 2018 bolo ukončených rozvodom 58,8 % manželstiev s maloletými
deťmi. Najčastejšie sa rozvádzali manželstvá s jedným dieťaťom.
Viac info na www.statistics.sk
Zuzana Kozoňová, Štatistický úrad SR - Pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Koniec školského roka zavŕšili športovým sústredením
Koniec školského roka Karate klub Svidník v spolupráci s CVČ Svidník zavŕšil
športovým sústredením, ktoré sa konalo v
dňoch 5. až 7. júla v rekreačnom zariadení
Mníchovský Potok.
Sústredenia sa zúčastnilo 13 členov, ako externý
lektor a zároveň skúšobný komisár bol prizvaný
Jozef Machala (5. DAN) zo Sabinovského klubu.
Cieľom sústredenia bolo zvýšiť kondičnú prípravu
cvičencov, preveriť pripravenosť na skúšky technickej vyspelosti, ale aj aktívny relax v bazéne a ďalšie
športové aktivity rôzneho druhu.
Skúšok technickej vyspelosti sa zúčastnilo 6 cvičencov. Každý sa úspešne posunul o jeden technický
stupeň. Na sústredení nechýbalo tradičné posedenie
pri grile za účasti rodičov. Touto cestou sa chceme
poďakovať Mestu Svidník za finančnú podporu
klubu. Taktiež poďakovanie patrí aj rodičom cvičencov, ktorí rôznym spôsobom aktívne pomáhajú
zabezpečiť bezproblémovú činnosť klubu.
Ivan Hnat,
tréner a prezident Karate klubu Svidník

Kraj prijíma nominácie na ocenenia v sociálnych službách
Návrhy do 31. augusta
Prešovský samosprávny kraj pripravuje v poradí už 9. ročník
regionálnej súťaže Krídla túžby, ktorej súčasťou je odovzdávanie ocenení v sociálnych službách. Nominácie prijíma župa do
konca augusta.
Cieľom je nájsť v sociálnych službách na území Prešovského samosprávneho
kraja poskytovateľa, zamestnanca a prijímateľa, ktorí svojou výnimočnosťou,
kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, mimoriadnymi úspechmi, inovatívnymi metódami práce či nezištnými činmi môžu byť príkladom dobrej praxe
v sociálnych službách.
„Ide o morálne ocenenie zariadení sociálnych služieb, no predovšetkým ľudí,
ktorí pracujú s tými najzraniteľnejšími - s hendikepovanými, ľuďmi v núdzi,
seniormi. Je to prejav uznania tejto náročnej profesii, kde viac ako kdekoľvek
inde cítiť srdce a oddanosť povolaniu. Napokon si všímame aj klientov, ktorí
sú veľkým prínosom a inšpiráciou pre ostatných. Ak poznáte takýchto výnimočných ľudí či zariadenie, neváhajte a pošlite nominácie,“ vyzýva predseda

Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
Návrh na ocenenie môže predložiť poskytovateľ sociálnych služieb, zriaďovateľ
alebo aj ktorýkoľvek občan. Nominácie podpísané navrhovateľom s označením
Krídla túžby je potrebné poslať do 31. augusta 2019 písomne na adresu Odbor
sociálnych vecí a rodiny, Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo
e-mailom na adresu katarina.futoova@vucpo.sk.
Členovia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK vyberú v
každej z troch kategórií jeden zo zaslaných návrhov. Krajské ocenenia budú
slávnostne odovzdané v októbri tohto roku v Divadle Jonáša Záborského v
Prešove na podujatí Krídla túžby, ktorého súčasťou bude aj galaprogram
Koncert bez bariér. Predchádzať mu budú dve lokálne podujatia v Sabinove
a Tovarnom, na ktorých vystúpia prijímatelia zo zariadení sociálnych služieb
v PSK.
Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 25
zariadení sociálnych služieb s celkovou kapacitou takmer 2 100 miest. Na
zabezpečenie sociálnych služieb, vrátane neverejných poskytovateľov kraj
vyčlenil na tento rok takmer 35 miliónov eur, z toho 2,3 milióna eur na rekonštrukcie a modernizácie zariadení sociálnych služieb.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK
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50 rokov od posvätenia chrámu v Kružlovej
V nedeľu 14. júla 2019 si pravoslávni veriaci v Kružlovej pripomenuli 50. výročie posvätenia tamojšieho chrámu sv. apoštolov
Petra a Pavla a zároveň oslávili svoj chrámový sviatok.
Jeho Blaženosť arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava za prítomnosti viacerých duchovných pri vstupe do chrámu
privítali deti s kyticou kvetov a pripravenou básňou, člen Rady cirkevnej obce
s chlebom a soľou a nakoniec miestny duchovný správca mitr. prot. Demeter
Lipinský so slovami, že 50 rokov je možno v Božích očiach bezvýznamný
časový úsek, no v ľudskom živote je to relatívne dlhá doba a predstavuje
významné jubileum, za ktoré sú všetci miestni Bohu veľmi vďační a tešia sa,
že sa ho vladyka rozhodol osláviť spolu s nimi.
V kázni po sv. Evanjeliu prot. Peter Savčák priblížil históriu cirkevnej obce
Kružlová, odkiaľ pochádzal jeho starý otec a poďakoval sa všetkým miestnym
žijúcim i zosnulým za to, že v tých najťažších rokoch našich novodobých
cirkevných dejín dokázali vybudovať takýto chrám.
Ako doplnil, nachádzajú sa v ňom tabule s menami tých, ktorí prispeli na jeho
výstavbu zo zahraničia, kde odišli v minulosti za prácou. „Dnes sa stáva, že
mladí ľudia, ktorí odchádzajú zo svojich domovov za prácou do zahraničia,
zabúdajú na svoju vieru i na to, odkiaľ pochádzajú. Oni však nezabudli,“
skonštatoval o. Peter. Vyzdvihol tiež viac ako 50-ročnú duchovenskú službu
o. Demetera a zaspomínal si na svoje detstvo, kedy ho ako kňaz zaujal svojou
pokorou, zbožnosťou, ale najmä pevnou vierou a láskou k Bohu.
V závere sv. liturgie sa k veriacim a ich duchovnému otcovi Demeterovi
Lipinskému prihovoril i metropolita Rastislav a pripomenul jubileá, ktorých
sa o. Demeter od jeho poslednej návštevy cirkevnej obce dožil - 55. rokov
kňazskej chirotónie a 80. rokov života.
„55. rokov jerejskej služby je dôkazom Božej blahodate, ktorá na vás spočíva.
Trpezlivá jerejská služba si vyžaduje veľa ľudskej námahy a obetavosti, ale
oveľa viac potrebuje množstvo Božej blahodate, pomoci, usmernenia, aby
človek - tvor, ktorý je obmedzený svojimi vášňami, slabosťami či neznalosťou
- mohol napĺňať to, čo mu bolo zverené skladaním archijerejských rúk. Bez
Božej blahodate nie je možné vykonať žiaden posvätný úkon. Nech Vám Boh
daruje pevné zdravie a mnoho telesných a duchovných síl do ďalších rokov,
aby ste ešte dlho mohli stáť pred Božím prestolom a slúžiť Božiemu ľudu,“
zaželal o. Demeterovi metropolita Rastislav a venoval mu pamätný dar.

Mitr. prot. Demeter Lipinský sa vladykovi poďakoval za jeho priania i účasť
na chrámovom sviatku. Zaspomínal
si na radostné chvíle, ale i prekážky,
ktoré museli spoločne s miestnymi
veriacimi pri výstavbe chrámu prekonať. Boh im ho však podľa jeho slov
pomohol dokončiť a dnes sa v ňom
môžu spoločne modliť. Ako povedal,
na posvätenie chrámu pred 50. rokmi prišli na 25 autobusoch veriaci z
rôznych cirkevných obcí východného
Slovenska, ktorí spolu s nimi prežívali
všetky útrapy výstavby, ale napokon i
spoločnú radosť z dokončeného diela
a posviacky nového chrámu. Následne o. Demeter venoval vladykovi v
mene miestnej cirkevnej obce takisto
pamätný dar. Po skončení sv. liturgie
sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.
Zdroj: Tlačové oddelenie
Úradu Prešovskej pravoslávnej
eparchie v Prešove
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Reprezentovali mesto na Lemkovskej vatre
Svidnícki heligonkáre a spevácka skupina Svidníčanka úspešne
reprezentovali mesto Svidník na 37. Lemkovskej vatre v Ždyni
v Poľsku.

Svidnícki heligonkáre hrali a spievali v polhodinovom bloku rusínske ľudové
piesne v piatok v poobedňajšom programe. V ich podaní zazneli piesne ako
Horu ja perešol..., Janíčko travu kosil... a záverečná pieseň Mala baba kurku,
kurka sja ne nesla... bola mimoriadne
úspešná. Prítomní diváci to ocenili búrlivým a dlhotrvajúcim potleskom.
V areáli amfiteátra prebiehali mnohé
sprievodné podujatia, medzi ktoré patrila foto výstava spojená s prednáškou
promovaného etnografa Ivana Čižmára
„Ľudový kroj Rusínov a Lemkov“ s
ukážkou ľudových krojov z krajčírskej
dielne Elmira pani Eleny Sotakovej,
(Borov, Ml. Prešov).
(ič)

Apel na občanov Leto v meste 2019 pokračuje...
Mesto Svidník apeluje na občanov. Na jednej strane robíme participáciu
a občania sa úžasné zapájajú, na strane druhej máme problémy s ničením
verejných priestranstiev, ihrísk. Príkladom je neustála demolácia komponentov
na Ul. Karpatskej ulici vo Svidníku.
Častokrát sa stáva, že vandalmi sú maloleté
deti, avšak za ich činy zodpovedajú rodičia,
preto apelujeme na Vás milí rodičia, buďte
zodpovednejší k ochrane nášho spoločného
priestoru. Ak dieťa zničí majetok a my zistíme
jeho totožnosť, finančná náhrada bude na ramenách rodiča. V tejto veci už podnikáme kroky
a veríme, že našim úsilím bude lepší stav na
ihriskách. O opravy ihriskových komponentov sa
v meste Svidník starajú Technické služby mesta
Svidník, ktoré pravidelne kontrolujú a renovujú
potrebné časti.
V zmysle ochrany majetku a bezpečnosti ľudí sú
na území mesta Svidník rozmiestnené kamery,
preto budeme robiť všetko preto, aby boli nápomocné aj pri odhaľovaní vandalov na detských
ihriskách a pristúpime k vymáhaniu škody za
poškodzovanie verejných priestranstiev.
Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník

Kto daroval krv?
V stredu 17. júla 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 34 bezpríspevkových darcov:
Vladislav Čisár (61), Milan Lehocký (10), Emília Chovancová (55), Marianna
Kravčuková (11), Karin Luberdová (prvodarca), Jozef Luberda (37), Dušan
Slivka (39), Michal Široký (54), Peter Gič (27), Marek Bochmač (10), Katarína
Volohdová (32), Ľuboš Jurečko (12), Miriam Božiková (3), Matej Fedoreňko
(3), Eva Homzová (3), Viktor Varchola (46), Lukáš Vaško (2), Jaroslav Genco
(23), Jitka Ščerbová (43), Helena Varjanová (22), Vincent Miňo (39), Tadeáš
Zribko (2), Jana Korbová (9), Marián Danko (10), Juraj Danko (28), Slavomír
Nemec (9), Milan Šmajda (40), Tomáš Kostič (14), Peter Gergeľ (24), Peter
Kopča (57), Ján Franko (46), Július Bunda (30), Veronika Sekeľová (9), Jana
Terazová (6).
V stredu 24. júla prišlo darovať krv 35 bezpríspevkových darcov:
Simona Palijová (29), Jozef Fecenko (92), Maroš Cimbala (79), Frederika Vatehová (4), Róbert Vateha (10), Tomáš Berežný (33), Ján Tkáč (24), Radovan
Bičej (48), Ladislav Haník (71), Radoslav Antol (41), Ingrida Baranová (13),
Richard Gajdoš (10), Radoslav Poperník (8), Vladimír Perháč (80), Ľudovít
Ďurišin (prvodarca), Adam Hrib (8), Peter Palidrab (63), Miroslava Ľuľová (7),
Marek Bobák (24), Ivan Balaži (17), Pavol Gajdoš (11), Ján Kuľha (42), Jana
Komišáková (9), Zlata Elznerová (16), Marián Mikitka (6), Jana Digoňová (10),
Jana Otrošinová (prvodarca), Nikola Otrošinová (prvodarca), Martin Sakara
(prvodarca), Patrik Mikita (10), René Koudelka (3), Vladislav Sejkanič (7),
Alena Beľaková (15), Natália Guziová (8), Rastislav Kocák (23).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

Leto v meste pokračuje aj v auguste. Tešiť sa môžete už na tradičný Partizan
SK Open, ktorý sa uskutoční na pešej zóne 3. augusta. Tento rok to už bude
11. ročník prehliadky veteránoch na kolesách. Pozývame prvý augustový
víkend na pešiu zónu od 9.00 hod. pozrieť si staré vozidlá, dozvedieť sa
zaujímavosti a dotknúť sa histórie.
Leto v meste prináša na začiatku augusta aj hasičskú súťaž. Nedeľa, 4.
augusta sa na ihrisku pri základnej škole na Ul. 8. mája odohrá 26. ročník
medzinárodnej súťaže hasičských družstiev O pohár primátorky mesta
Svidník. Príďte povzbudzovať, príďte obdivovať, čakáme Vás na ihrisku od
13.00 hodiny.
Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník

Vo Svidníku sa konali otvorené
majstrovstvá sveta veľkých rakiet
V stredu 16. júla pred 50-timi rokmi odštartovala o 4.00 ráno miestneho
času na svoju misiu posádka Apolla 11. O 4 dni neskôr, presnejšie v nedeľu
20. júla posádka Apolla 11 ako prvá v histórii úspešne pristála na povrchu
mesiaca a nepochybne obrovským úspechom sa zapísala do dejín. Od tohto
historického momentu ubehlo 50 rokov a vo Svidníku sme si ju mali možnosť
pripomenúť.
Od 17. do 20. júla sa na letisku vo Svidník konali II. otvorené majstrovstvá
sveta veľkých rakiet, ktoré organizovala divízia raketových modelárov Aeroklubu Duklianskych hrdinov Svidník, o.z. s podporou mesta Svidník.
Modelárska súťaž modelov rakiet rôznych veľkostí a kategóri (R1-50/priemer
rakety 50mm, R1-100/priemer 100mm, R3, R4, presné makety, kategória Experimental) prilákala účastníkov zo
Slovenska, Maďarska, Lotyššska,
Česka, Poľska a Ruska.
Súťažilo sa postupne od kategórie
najmenších rakiet, súťaž vyvrcholila odpalmi experimentálnych rakiet.
Najvyššia nameraná dosiahnutá
výška bola 1 300 metrov. Po každom súťažnom dni nasledovalo
vyhodnotenie danej kategórie a
odovzdanie cien súťažiacim.
Súťaž vyvrcholila v sobotu záverečným slávnostným banketom
v hoteli Rubín. Súťažiaci boli nadmieru spokojní s lokalitou a veľmi
sa im páčilo naše mesto.
Poďakovanie patrí všetkým
zúčastneným, organizátorom,
Mikulášovi Szabóovi, predsedovi
aeroklubu DH Emilovi Slukovi a
primátorke mesta Svidník Marcele
Ivančovej.
(ts)
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Čo premieta Kino Dukla?
Rýchlo a zbesilo: Hobbs a Shaw
Piatok 2. augusta o 20. hodine

Čo spája americkú kopu svalov Hobbsa a
elegantného britského zabijaka Shawa? Jeden
všetkého schopný gauner, ktorého by sami bez
vzájomnej spolupráce nedokázali zastaviť. Dwayne Johnson a Jason Statham vyvádzajú v akčnej
jazde, ktorá je zase o niečo rýchlejšia.
Keď sa títo dvaja postavili prvýkrát tvárou v tvár
vo filme Rýchlo a zbesilo 7, bola z toho nenávisť
na prvý pohľad. Predĺžená ruka spravodlivosti
Luke Hobbs (Dwayne Johnson) a zbehnutý
agent britskej tajnej služby Deckard Shaw (Jason
Statham) boli proti svojej vôli nakoniec donútení
spolupracovať a napriek nekonečnej averzii sa
im to celkom podarilo. Aj preto by ich nemalo
zaskočiť, že dostali spoločnú zákazku, nájsť a
zneškodniť tajnú britskú agentku, ktorá údajne
zbehla do nepriateľského tábora. Shaw má v
tejto operácii celkom jasnú motiváciu, pretože ich spoločným cieľom je jeho
mladšia sestra Hattie (Vanessa Kirby). Povedané slovami klasika, všetko je
však úplne inak, čo Hobbs aj Shaw zistia hneď potom, ako ju nájdu. Hattie sa
totiž na vlastnú päsť pokúsila zastaviť istého pána Brixtona (Idris Elba), ktorý
usiluje o vyhladenie polovici ľudstva, a zobrala mu niečo, čo k tomu súrne
potrebuje. A pretože Brixton má materiálnu a prekvapivo aj fyzickú prevahu,
musí vziať Hobbs aj Shaw nohy na plecia. Naháňačka vedie cez upršaný
Londýn, rádioaktivitou zamorené okolie Černobylu až na Hobbsovu rodnú
Samou v Polynézii. Avšak ani tu nie sú pred niektorými ľuďmi v bezpečí.
Napriek tomu, že Hobbs a Shaw tvoria samostatný príbeh, ktorý na predchádzajúce diely ságy Rýchlo a zbesilo bezprostredne nenadväzuje, kontinuita je
zachovaná minimálne v podobe architekta celej série Chrisa Morgana, ktorý
napísal scenár. O réžiu scén s prívlastkom „nezabudnuteľné“, sa postaral režisér David Leitch, režisér pokračovania Deadpoola a prvého Johna Wicka.
Akčný, 136 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
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pretože bola hladná, zľutuje sa nad ňou a kúpi
jej obed. Veronka sa chce Milanovi odvďačiť
a ponúkne sa mu za predavačku do stánku.
Medzi oboma to zaiskrí a po búrlivej noci v
lacnej ubytovni na okraji mesta sa do seba
zaľúbia a začnú si plánovať spoločný život.
Veronke pritom neprekáža, že Milan nemá
nohu. Milanovi zasa neprekáža, že Veronka
je Rómka. Prijme však takúto „nekonvenčnú“
dvojicu aj spoločnosť? Podarí sa Milanovi a
Veronke obhájiť svoju lásku?
Romantický, komédia, 89 minút,
vstupné: 5 eur

Labková patrola
Nedeľa 4. augusta o 16. hodine

Neohrozená Labková patrola totiž zažije svoje najnovšie a špeciálne dobrodružstvo v kinách na veľkom plátne.
Hrajú: Gage Munroe, Drew Davis, Lucius Hoyos, Chance Hurstfield, Julie
Lemieux, Addison Holley, Ron Pardo • Réžia: Charles E. Bastien
Chlapec Ryder a jeho psí záchranársky tím predstavia výnimočné dlhé epizódy,
v ktorých bude mať svoje miesto a dôležitú úlohu každý z členov skupiny a jeho
zvláštne schopnosti. Teda požiarnik Marshall, technik Rubble, policajt Chase,
mechanik Rocky, vodný záchranár Zuma i letecká záchranárka Skye.
Labková patrola má vždy správny smer a vždy nájde riešenie. Nech sa stane
čokoľvek, Ryder a labkový tím nakoniec vždy zachránia situáciu. Už žiadny
plač a žiadna zlosť, Patrola má na všetko liek.
Labková patrola je jedným z najväčších detských hitov súčasnosti. A to nielen
v televízii a na internete. Predajcovia hračiek, tričiek alebo školských pomôcok
hlásia, že najväčší úspech majú práve veci s potlačou a motívom Labkovej
patroly. A ak niečo milujú deti, majú to radi aj rodičia. Labkovú patrolu preto
milujú všetci. Labková patrola...!
Rodinný, animovaný, 66 minút, slovenský dabing, vstupné: 5 eur

Loli paradička
Sobota 3. augusta o 20. hodine
Nedeľa 4. augusta o 20. hodine

VÝCHOD, LÁSKA, PEŇEŽI.
Hrajú: Kamila Mitrášová, Michal Iľkanin, Michal Soltész, Kveta Stražanová •
Réžia: Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky
Romantická komédia o láske dvoch „nešťastníkov“ z východného Slovenska.
Smiešno-smutný príbeh o nádeji a trpkosti života. Keď sa Milan, jarmočný
predavač cukroviniek, dozvie, že Veronka mu ukradla dva turecké medy,

Letné filmové noci s FK POK
VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY
31. júla o 20.30 hod. v exteriéroch POS
Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa
zdá a zvieratká z tejto farmy sú nevyspytateľné: lišiak, ktorý je mamou pre
trojicu kuriatok; zajac, ktorý sa hrá na
bociana či kačka, ktorá chce byť Santa
Clausom. Keď si myslíte, že život na
vidieku je prechádzka ružovou záhradou,
zamyslite sa znova!
Film sa premieta spolu s krátkym predfilmom ŠARKAN Martina Smatanu.
Réžia: Patrick Imbert, Benjamin Renner, žáner: Animovaný, Francúzsko /
Belgicko, 2017, 83 min., vstup: deti 2 €
a dospelý 3 € (s preukazom FK: 2 €).

Blahoželanie
20. júla 2019 sa krásneho životného jubilea dožila naša kolegyňa
Marta Štefancová zo Svidníka.
Na Tvoj sviatok vzácny,
veľký skladáme slová zdravice,
posielame Ti pár veršíkov a veľký bozk na líce.
Nech Ťa nájdu naše riadky šťastnú v kruhu rodiny,
uži si vo svornej láske milej chvíle hodiny.
Aj keď je to chvíľa vážna, jeseň žitia načatá,
trpkosť všetku vyvážia Ti roztomilé vnúčatá.
Jedno krajšie ako druhé sú Ti schodmi do neba
a nech nikdy nezabudnú s láskou myslieť na Teba.
Nech Ťa žehná milý Pán Boh ešte v zdraví dlhý čas,
aby si sa radovala tak trochu zo všetkých nás.
Všetko najlepšie na prahu životného jubilea Ti, milá Marta,
prajú bývalí kolegovia a kolegyne kuchyne svidníckej nemocnice
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Začala sa nová treťoligová sezóna
FK Noves Spišská Nová Ves - 1. FK Svidník 0:0
Počas uplynulého víkendu sa začala nová sezóna III. futbalovej ligy Východ. Futbalisti Svidníka do nej vstúpili sobotňajším zápasom v Spišskej Novej Vsi pod vedením nového trénera Roberta Petruša. Na Spiši jeho zverenci
uhrali bezgólovú remízu. Výkon svidníckych futbalistov tak trochu poznačila
veľmi krátka letná príprava, no je predpoklad, že herný prejav mužstva sa
bude s pribúdajúcimi zápasmi i tréningami len a len zlepšovať.
Zostava Svidníka: Mikluš - Kiseľa, Zapotocký, Kuhajdík, Eliáš (62. Paňko),
Čekan (82. K. Matkobiš), Križanovský (46. Ducár), Lukáš Hricov, Čabala,
Tokar (62. Adrián Hricov).
(pn)

Z 26. ročníka Memoriálu Petra Žaka
Oddiel cykloturistiky Klubu slovenských turistov Beskyd Svidník zorganizoval v nedeľu 21. júla už
26. ročník Cyklomaratónu - Memoriálu Petra Žaka. Pätnásť nadšencov cyklistky sa stretlo v nedeľu
ráno pred sochou generála Svobodu, aby absolvovalo tento cyklomaratón. Už ako obvykle, táto
cyklistická udalosť začala pri pomníku Petra Žaka, ktorého si uctili položením kytičky a minútou
ticha. Následne účastníci vyrazili na trasu dlhú 108 kilometrov zo Svidníka cez Stropkov na Domašu,
Hanušovce a Giraltovce so zastávkami v Holčíkovciach a pri studničke Troch bratov za rekreačnou
oblasťou Dobrá. Pre tých menej zdatných bola pripravená trať Svidník - Holčíkovce a späť. Tentoraz
sa cyklomaratónu zúčastnil aj zahraničný účastník z Belgicka, ktorý v tom čase bol na návšteve
vo Svidníku. Na záver sa všetci zišli vo svidníckej reštaurácii Zuzana, kde si pochutnali na dobrej
pizzi, doplnili tekutiny po celodennej cyklotúre, pospomínali na uplynulé ročníky a vyhodnotili aj
ten posledný. „Na dvadsiatysiedmy ročník prisľúbili účasť všetci zúčastnení, ktorí úspešne
absolvovali tento ročník Memoriálu Petra Žaka,“ uviedol organizátor Peter Mihaľ.
(pm)
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Program mužstiev z regiónu v jesennej časti

III. futbalovej ligy - Východ
1. kolo - 27. 7., 17. h: FK Noves Spišská Nová Ves - 1.
FK Svidník, MŠK Tesla Stropkov - ŠK Milenium 2000
Bardejovská Nová Ves, 28. 7., 17. h: FK Družstevník
Plavnica - MFK Slovan Giraltovce.
2. kolo - 31. 7., 17. h: 1. FC Tatran Prešov - Giraltovce,
Svidník - Stropkov (preložené na žiadosť Stropkova
na 21.8.).
3. kolo - 3. 8., 16.30 h: Stropkov - Krompachy, 4. 8., 16.30
h: Snina - Svidník, Giraltovce - V. Revištia.
4. kolo - 10. 8., 16.30 h: Lipany - Stropkov, 11. 8., 16.30
h: Bardejovská N. Ves - Giraltovce, Svidník - Plavnica.
5. kolo - 17. 8., 16. h: Stropkov - Poprad B, 18. 8., 16.
h: Giraltovce - Svidník.
6. kolo - 25. 8., 16. h: Svidník - V. Revištia, Krompachy
- Giraltovce, Kalša - Stropkov.
8. kolo - 7. 9., 15.30 h: 1. FC Tatran Prešov - Svidník,
Humenné - Stropkov, 8. 9., 10.30 h: Poprad B - Giraltovce.
9. kolo - 14. 9., 15.30 h: Stropkov - Š. Michaľany, 15. 9.,
15.30 h: Giraltovce - Kalša, Svidník - Krompachy.
10. kolo - 21. 9., 15. h: Lipany - Svidník, Vranov - Giraltovce, Spišská N. Ves - Stropkov.
11. kolo - 28. 9., 15. h: Stropkov - 1. FC Tatran Prešov,
29. 9., 15. h: Giraltovce - Humenné, Svidník - Poprad
B.
12. kolo - 5. 10., 14.30 h: Stropkov - Snina, 6. 10., 14.30
h: Kalša - Svidník, Š. Michaľany - Giraltovce.
13. kolo - 13. 10., 14.30 h: Plavnica - Stropkov, Giraltovce - Spišská N. Ves, Svidník - Vranov.
14. kolo - 19. 10., 14. h: Humenné - Svidník, Stropkov
- Giraltovce.
15. kolo - 26. 10., 14. h: Giraltovce - Snina, 27. 10., 14.
h: V. Revištia - Stropkov, Svidník - Š. Michaľany.
16. kolo - 3. 11., 13.30 h: Svidník - Spišská N. Ves,
Bardejovská N. Ves - Stropkov, Giraltovce - Plavnica.
17. kolo - 9. 11., 13.30 h: Stropkov - Vranov, Giraltovce - Lipany, 10. 11., 13.30 h: Bardejovská N. Ves
- Svidník.
18. kolo - 16. 11., 13. h: Stropkov - Svidník, 17. 11., 13.
h: Giraltovce - 1. FC Tatran Prešov.

Úradná správa č. 2 zo dňa 25. júla 2019
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
OOFZ Svidník s hlbokým smútkom oznamuje, že nás vo veku 59 rokov,
navždy opustil člen Ondavského oblastného futbalového zväzu Svidník, bývalý
hráč a funkcionár TJ Družstevník Vislava a ŠK Chotča.
Miroslav Sakara * 05.02.1960, + 19.07.2019. Česť jeho pamiatke
ŠTK OOFZ:
Ruší stretnutie 1.kola Pohára predsedu OOFZ - Radoma - Miňovce dňa
21.07.2019, z dôvodu oznámenie FK Miňovce o nenastúpení na stretnutie
pre nedostatok hráčov, poplatok 10,- EUR
Štartovné pre súťažný ročník 2019/2020:
6. liga: Bukovce - 100 €, Radoma - 0 € (víťaz 6. ligy), Chotča - 0 € (víťaz súťaže
slušnosti), Miňovce - 100 €, Breznica - 100 €, Kuková - 100 €, Lúčka - 30 € (3.
miesto 6. liga), Kalnište - 100 €, Mestisko - 100 €, Lomné - 100 €, Rovné - 100
€, Tisinec - 100 €, Sitníky - 0 € (2. miesto 6. liga), Stročín - 100 €,
7. liga: Gribov - 0 € (víťaz súťaže slušnosti), Ladomirová - 8 € (víťaz 7. ligy),
V. Orlík - 50 €, Baňa - 17€ (2. miesto 7. liga), Giraltovce - 50 €
Oznamuje vytvorenie spoločného družstva mládeže TJ Družstevník Koprivnica s OcFK Marhaň - U19 - starší dorast, pod spoločným názvom TJ
Družstevník Koprivnica/OcFK Marhaň
Rozpis súťaži OOFZ Svidník 2019/2020 je na internetovej stránke: www.
svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
KR a DZ:

1. kolo Pohár predsedu OOFZ - 28.7.2019 o 17.00 hod.:
Tisinec - Breznica (Ľ. Suchanič, Gonos, Rapač - Burcák)
Kalnište - Kuková (Ličko, M. Suchanič, Mačuga - Feč)
Bukovce - Lúčka (A. Špak, D. Špak, Zápotocký - Šafranko)
Ladomirová - Lomné ( Šugár, Makarová, Čonka - Mackanin)
Chotča - Sitníky (Michalko, Korba, Dovičák - Holub)
Rovné - Stročín (Lipák, Brendza, Kapa - Kaščák)
1. kolo 6. liga DOUBLE STAR BET - 4.8.2018 o 16.30 hod.:
Sitníky - Miňovce (A. Špak, Ličko, Rapač - Fiľarský)
Lúčka - Chotča (Ľ. Suchanič, Kapa, Sidorová - Burcák)
Breznica - Lomné (Gombár, Dovičák, Makarová - Šafranko)
Radoma - Bukovce (Gonos, Michalko, Mačuga - Vaško)
Rovné - Kalnište (Duháň, Brendza, Čonka - Hubáč)
Tisinec - Kuková (Fečo, Korba, Zápotocký - Feč)
Stročín - Mestisko (Brendza, Korba, Zápotocký - Mackanin) hrá sa
10.11.2019
DK OOFZ:
Prenos trestov do sezóny 2019/2020: František Roba - 1247817- FK Lomné
- do 15.11.2019 nepodmienečne
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).
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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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE:
29. júla: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
30. júla: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
31. júla: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
1. augusta: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
2. augusta: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
3. augusta: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
4. augusta: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
3. a 4. augusta: MUDr. M. Sobek - Nemocnica vo Svidníku. Kontakt: 054/786
05 80. 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 29. júla: 6.30 hod.: * Jana, 18.00 hod.: † Ján, Mária,
Ján, Anna, Utorok 30. júla: 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok,
12.00 hod.: † Anna, 18.00 hod.: * Anna, Mária, Streda 31. júla:
6.30 hod.: * Matúš, 18.00 hod.: † za duše v očistci, Štvrtok 1. augusta: 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Mária,
Jozef, 17.15 hod.: Ruženec za závislých, 18.00 hod.: † za duše
v očistci, Piatok 2. augusta: 8.00 hod.: † za členov arcibratstva,
18.00 hod.: * Božena, Sobota 3. augusta: 8.00 hod.: * Ľudmila s
rodinou, * rod. Miklošová, 18.00 hod.: neo liturgia, 8. Nedeľa po
zsd., hlas. 7, 4. augusta: 7.00 hod.: Svätý ruženec a 1. čas, 8.00
hod.: * Za farské spoločenstvo sl., 10.30 hod..: * Jaroslav, Jana,
Michal, Veronika csl., 14.30 hod.: večiereň + korunka k bm, 18.00
hod..: * Peter, Darina sl.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 29.7.: 18:00 + Anna H., Utorok 30.7.: 7:00 Za zdravie
a Božie požehnanie pre Jozefa a Annu, Streda 31.7.: 18:00 Za
zdravie a Božie požehnanie pre Adama, Štvrtok 1.8.: 7:00 + z rod.
Kmiťovej a Obšasníkovej, Piatok 2.8.: 18:00 Za zdravie a Božie
požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 3.8.: 7:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Danu s rod., Ingrid s rod. a
Danku, Nedeľa 4.8.: 9:00 Za farnosť; 14:00 modlitba ružencov.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici 2042 vo Svidníku: Štvrtok 1. augusta o 18. hodine:
Náš kresťanský život a služba: - 1.Timotejovi 4-6 kap., - Zbožná
oddanosť alebo bohatstvo?, - 1.Timotejovi 6:10. - Láska k peniazom vedie k „mnohým bolestiam“, - Čo som sa z čítania Biblie na
tento týždeň naučil o Jehovovi?, o 19. hodine: Zborové štúdium
Biblie: Žiaden človek nikdy nehovoril ako tento, Nedeľa 4. augusta o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Čistý ľud robí česť
Jehovovi, Hlavné myšlienky: - Musíme byť svätí, lebo Jehova je
svätý, - Buďme telesne čistí a poriadni, - Vyhýbajme sa „každej
poškvrne tela a ducha“, - Snažme sa o to, aby nás Boh naďalej
považoval za čistých.

od 29. júla 2 019
Sestra MÁRIA: Opatrne s cukrom.
Stravuj sa zdravo.
Žilina, Georg 2018. 285 s.
Táto kuchárska kniha obsahuje veľa receptov
na zdravú a jednoduchú prípravu jedál určených hlavne osobám trpiacim na cukrovku, a to
zdravých a výživných raňajok, ľahkých obedov
a večerí, nízkokalorických dezertov bez obsahu cukru a kokteilov. Predstavuje naozajstnú
pokladnicu kulinárskeho umenia, ktoré sa odovzdáva z pokolenia na pokolenie.

MOORE, Henry (30.7.1898-31.8.1986)
Henry Moore bol anglický sochár, maliar a grafik. Narodil sa 30.7.1898 v
Castleforde. Je predstaviteľom postkubistického sochárstva. Patrí k najdôležitejším sochárom 20. storočia, ktorého dielo možno označiť ako figurálne
aj abstraktné. Ústrednou témou jeho sôch je človek, zobrazovaný ako časť
organického celku v silovom poli prírodných síl. V 20. rokoch sa venoval figurálnej tvorbe, neskôr nadobúdajú jeho sochy monumentálne podoby. Jeho
neskorá tvorba má elementárne tvary, podobné kostiam a koreňom (Tri časti,
Vír). K jeho najdôležitejším dielam patria napr. Ležiaci, Bojovník so štítom,
Kráľ a kráľovná. Moore zomrel 31.8.1986 v Much Hadhame.

KOLLÁR, Ján (29.7.1793-24.1.1852)
Básnik obdobia klasicizmu, zberateľ ľudovej slovesnosti. Študoval na
bratislavskom lýceu, potom na univerzite v Jene filozofiu a teológiu, ale aj
históriu, prírodné vedy a klasickú filológiu. Tridsať rokov pôsobil v Pešti ako
evanjelický farár, potom prijal miesto profesora slovanskej archeológie na viedenskej univerzite. Prvú básnickú zbierku vydal v češtine pod názvom Básně
Jana Kollára. Nasledovala cyklická skladba Slávy dcéra v troch spevoch. Bol
zástancom „československosti“, čo zdôrazňoval vo viacerých štúdiách a vo
svojej publikačnej činnosti. Kollár bol aj významným zberateľom slovenských
ľudových piesní. Vydal Národnie zpievanky I., II., zostavil a vydal Čítanku a
Šlabikář pro dítky. Písal cestopisy, svoje životné osudy opísal v autobiografii
Paměti z mladších let života.

Manželka vyčíta manželovi:
- Kde sa stále túlaš? Už ťa vidím
sotva dva dni v týždni!
- Ja teba tiež a nesťažujem sa...

Srdečné blahoželanie jubilantovi
Päťdesiatpäť rokov oslávil 13. júla 2019
Ján Antoš,
stolnotenisový hráč STO Brusnica.
OOSTZ Svidník mu touto cestou želá predovšetkým pevné zdravie, lásku, šťastie, rodinnú
pohodu a ešte veľa, veľa rokov aktívnej činnosti
za zelenými stolmi. K blahoželaniu sa pripájajú aj
stolní tenisti STO Brusnica.
Miroslav Kurečko, predseda OOSTZ

