inzercia

inzercia

34/19

Dátum vydania: 19. august 2019

AKO DOVOLENKUJÚ
SVIDNÍČANIA?

Svidníčanka
Vladimíra Keselicová
hviezdi
so Šarišancami

Podduklianske novinky

19. august 2019

Spravodajstvo

2

Poslanci o mimoriadnych dotáciách pre športovcov
i zaplatení pohľadávky podnikateľovi Čechovi
V uplynulom vydaní sme informovali o tom, že mesto Svidník
prehralo súdny spor s podnikateľom Viliamom Čechom z Prešova. Podnikateľ žiadal od mesta uhradiť faktúru za nepredvídané
práce naviac pri výstavbe bytového domu B6 na Karpatskej ulici
vo Svidníku.
Pripomeňme, že ide o spor vlečúci sa niekoľko rokov. Napokon však padol
verdikt súdu. „Mesto Svidník je povinné zaplatiť žalobcovi Ing. Viliamovi
Čechovi pohľadávku v sume 189 945,84
eur s 5% úrokom z omeškania a súdnym
poplatkom. Spolu ide o sumu približne
vo výške 225 000 eur,“ informoval nás
prednosta Mestského úradu vo Svidníku
Miroslav Novák. Predmetom sporu bola
nezaplatená faktúra za terénne úpravy a
spevnené plochy v už spomínanej výške
189 945,84 eur. Rozsudok je právoplatný a vykonateľný. „Aby sa mesto vyhlo
prípadnej exekúcii, zaplatiť musí. Súd
svoje rozhodnutie odôvodnil uznaním
dlhu zo strany bývalého primátora mesta
Ing. Jána Holodňáka, prevzatím stavby,
prijatím spornej faktúry do účtovníctva
a schválením uznesenia mestského zastupiteľstva o investičnom zámere v roku
2014. Prevzatie stavby bolo vykonané
bez námietok a sporov o spôsobe vykonania prác alebo výške ceny.
Tieto skutočnosti postavili mesto v štádiu dokazovania do dôkaznej núdze,“
opísal situáciu mestský prednosta Miroslav Novák. V tejto súvislosti odvolací
súd dáva podľa neho do pozornosti skutočnosť, že na základe uzavretej kúpnej
zmluvy došlo ku väčšinovému plneniu zo strany mesta. „V súčasnosti rokujeme
o spôsobe a termíne zaplatenia,“ podotkol Miroslav Novák.
Aká je aktuálna situácia s vyrovnaním dlhú podnikateľovi Viliamovi Čechovi?
Kedy mesto Svidník zaplatí túto sumu z mestskej kasy? „S podnikateľom
pánom Čechom stále prebieha komunikácia. K samotnej úhrade môže dôjsť
iba schválením zmeny rozpočtu, ktorá sa bude prejednávať v mestskom zastupiteľstve v septembri tohto roka. Zastupiteľstvo bude prejednávať zmenu
rozpočtu na úhradu pohľadávky, dotácie i plán opráv ďalších úsekov miestnych
komunikácií a chodníkov,“ informovala hovorkyňa mesta Svidník Kristína
Tchirová a dodala: „V súčasnosti sa realizujú opravy, ktoré boli schválené v
predošlom období. Zoznam opravovaných ciest a chodníkom bude spoločným

Prerušiť sociálne poistenie
nemožno na menej ako na jeden celý deň
Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že poistenie
nie je možné prerušiť iba na časť pracovného dňa (napr. len na
niekoľko hodín).
Ak zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia, toto sa
týka vždy celého pracovného dňa.
Dôvodom na prerušenie poistenia môže byť napr. výkon verejnej funkcie,
pracovné voľno bez náhrady mzdy, absencia zamestnanca, čerpanie rodičovskej dovolenky, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. Poistenie sa
prerušuje taktiež pri potrebe ošetrovania člena rodiny, ak trvá dlhšie ako 10
kalendárnych dní, alebo ak práceneschopnosť presiahne trvanie 52 týždňov.
O neospravedlnenú neprítomnosť v práci, a teda o prerušenie poistenia,
môže ísť tiež vtedy, keď sa zamestnanec zúčastní na nezákonnom štrajku
(nezákonnosť štrajku je preukázaná právoplatným rozhodnutím súdu).
Začiatok aj koniec prerušenia sociálneho poistenia oznamuje zamestnávateľ
v lehote ôsmich kalendárnych dní prostredníctvom tlačiva Registračný list
fyzickej osoby, kde uvádza aj dôvod prerušenia. Ak ide o jednodňové prerušenie, stačí zaslať jeden Registračný list fyzickej osoby s uvedením začiatku,
dôvodu a konca prerušenia.
(socpoist)

návrhom poslancov, občanov, odborných zamestnancov i členov komisie
dopravy a výstavby a bude jasný po predmetnom zastupiteľstve.“
Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová zvolala na stredu tento týždeň
pracovné stretnutie s poslancami mesta. Témami pracovného stretnutia budú:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach prideľovania dotácií z
mesta Svidník, Návrh rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, Návrh
plánu rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov v meste, Informácia o
spôsobe zaplatenia dlžnej sumy za bytovú jednotku B6, Výsledky znaleckého
posudku a ďalší postup vymáhania spôsobenej škody za rekonštrukciu mosta
na Ul. Ľ. Štúra.
Zaujímali sme sa, aké žiadosti o mimoriadne dotácie z rozpočtu mesta eviduje
Mestský úrad? Ktoré kluby či združenia
a o akú dotáciu žiadajú? „Mestský úrad
eviduje tri žiadosti na mimoriadnu dotáciu každá v sume 25 tisíc eur od klubov
1FK Svidník, TJ Slávia Svidník a HK
Lion Svidník s.r.o. O dotáciu z rezervy
primátorky v hodnote tisíc eur požiadalo
združenie Minority SK,“ uzavrela Kristína
Tchirová.
(pn)
Mesto Svidník je povinné zaplatiť žalobcovi Viliamovi
Čechovi pohľadávku vo výške 225 000 eur

Zamestnávatelia sa stále viac mýlia vo výkazoch
Sociálna poisťovňa v prvom polroku 2019 pokračovala v kontrolách zamestnávateľov. Pobočky po celom Slovensku vykonali
7 243 kontrol, z ktorých vyplynulo, že takmer 5 tisíc zamestnávateľov (4 957) predložilo registračné listy za zamestnávateľa a
za zamestnancov s chybami.
Napriek tomu, že Sociálna poisťovňa zaregistrovala o 159 menej chybujúcich
zamestnávateľov ako v tom istom období roku 2018, vzrástol počet chýb v
mesačných výkazoch poistného. Vlani za rovnaké obdobie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne opravili vo výkazoch zamestnávateľov 93 498 chýb,
za prvý polrok 2019 ich bolo až 129 459, čo je o 35 961 chýb viac.
Chyby pri oznamovaní údajov a platení poistného patria k opakujúcim sa
nedostatkom v komunikácii zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou a spôsobujú problémy obom stranám. Zamestnávateľom okrem toho hrozia sankcie
za nesplnenie si zákonných povinností, a preto je v ich záujme, aby dbali na
riadne oznamovanie všetkých údajov a prípadné nejasnosti si prekonzultovali
so Sociálnou poisťovňou.
(socpoist)

Každá štvrtá PN sa kontroluje
pre podozrenie z porušenia liečebného režimu
Pracovníci Sociálnej poisťovne vykonali v prvom polroku roku
2019 celkovo vyše 46-tisíc kontrol dodržiavania liečebného
režimu, každá štvrtá kontrola (11 566) sa uskutočnila z dôvodu
podozrenia z porušovania liečebného režimu.
Zo 46 317 kontrol bolo 1 163 vykonaných na podnet zamestnávateľa, 190
na podnet ošetrujúceho lekára a 96,4 % vykonaných kontrol, teda 44 655
prípadov, bolo realizovaných na podnet posudkových lekárov Sociálnej poisťovne. Pri 11 566 prípadoch boli kontroly vykonané z dôvodu podozrenia z
porušenia liečebného režimu.
Z tohto množstva bolo na základe preverovania opodstatnenosti 2 437 PN-iek
ukončených a poistenci boli uznaní za práceschopných. V 146 prípadoch bola
poistencom z dôvodu porušenia liečebného režimu udelená pokuta.
(socpoist)
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Príde na spomienkové oslavy jubilejného 75. výročia Dňa hrdinov
Karpatsko-duklianskej operácie aj prezidenta Zuzana Čaputová?
Jubilejné 75. výročie Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej
operácie si tohto pripomenieme na deň presne. Vyplynulo to
z koordinačnej porady zástupcov všetkých zainteresovaných
inštitúcií, ktorá sa konala v uplynulý utorok na pôde svidníckeho
Okresného úradu.
Ako nás informoval jeho prednosta Jozef Baslár, spomienkové oslavy budú
tradične dvojdňové. V sobotu 5. októbra budú pietne akty v susednom Poľsku
a následne v nedeľu 6. októbra vo Svidníku a v Duklianskom priesmyku. „Áno,
je pravda, že pôvodne sa diskutovalo o tom, že by spomienkové oslavy boli
vo štvrtok 3. októbra v Poľsku a v piatok 4. októbra u nás.
Napokon sme sa však zhodli, že to musí byť presne v deň výročia, a preto
sme sa všetci priklonili k tomu, že začneme v sobotu 5. októbra v Poľsku a

oslavy vyvrcholia v nedeľu
6. októbra u nás, teda na
slovenskej strane,“ zdôraznil
Jozef Baslár, podľa ktorého
nedeľňajší termín vyhovuje
aj premiérovi Petrovi
Pellegrinimu, s ktorým sa o
tom zhováral pred pár dňami
počas slávnostného krstu
lode Bohemia na Domaši.
Podľa dostupných informácií
by na spomienkové oslavy
75. výročia Dňa hrdinov
Karpatsko-duklianskej
operácie okrem premiéra
Petra Pellegriniho mala prísť
aj prezidentka republiky
Zuzana Čaputová a rovnako
sa očakáva aj účasť vysokých
štátnych predstaviteľov
susedného Česka.
Podľa dostupných
informáciu by ich delegáciu mal viesť
minister obrany. Súčasťou jubilejných
spomienkových osláv 75. výročia
Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej
operácie by mal byť aj pestrý sprievodný
program určený verejnosť a chýbať by
nemali napríklad ani prelety stíhačiek
či ukážky modernej vojenskej techniky.
Presný program spomienkových osláv
sa ešte dolaďuje, členovia prípravného
výboru sa na koordinačnej porade zídu
aj v septembri, kde budú upresňovať
a dolaďovať detaily programu i
sumarizovať pozvaných hostí.
(ps)

Zrážka troch áut pri „kruháči“ v centre Svidníka
Tri osobné autá sa v uplynulý štvrtok pred pol druhou popoludní
zrazili pri kruhovom objazde v centre Svidníka.

Podľa bežného pohľadu najhoršie dopadlo práve auto vodárenskej
spoločnosti, no finančné škody vznikli aj na ďalších dvoch autách. V tom prvom,

Zamestnanec vodárenskej spoločnosti za volantom

ktoré bolo najbližšie ku kruhovému objazdu, sa pritom

osobného auta zrejme nedodržal bezpečnú vzdialenosť

viezli aj tri malé deti. Nikomu sa však pri tejto dopravnej

a pri vjazde do kruhového objazdu od Bardejova

nehode našťastie nič nestalo, vozovku museli vyčistiť

narazil do terénneho auta idúceho pred ním, ktoré

svidnícki hasiči a presné príčiny nehody vyšetrujú

následne vrazilo do ďalšieho auta.

dopravní policajti.

(ps)
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Svidníčanka Vladimíra Keselicová hviezdi so Šarišancami
„Makovica bude navždy mojou srdcovou záležitosťou“
V Makovici pôsobila od roku 2000 do roku 2016, ako speváčka prvého hlasu. Dva roky predtým tancovala v Makovičke.
Svidníckemu folklóru venovala krásnych 18 rokov. Posledným
vystúpením v Makovici bola premiéra 60. výročia od založenia
súboru, v októbri 2016. Píšeme o jednej z najznámejších tvárí
folklóru pod historickou Duklou - Vladimíre Keselicovej.
Dnes pôsobí v zoskupení talentovaných hudobníkov a spevákov pod názvom Šarišanci, ktoré divákom prináša umelecký zážitok prostredníctvom
šarišských, slovenských, rusínskych, zemplínskych a rómskych piesní v ich
temperamentom prevedení. Šarišanci patria k popredným interpretom prinášajúcich zážitok z ľudovej hudby. Svoje umenie predvádzajú na koncertoch
po celom Slovensku a krásna speváčka, Svidníčanka Vladimíra Keselicová,
je ich súčasťou.
Poďme však pekne po poriadku. Načreli sme do čias pôsobenia tejto talentovanej speváčky vo folklórnom súbore Makovica. „Obdobie môjho pôsobenia
v súbore bolo jedným z najkrajších a najnapĺňajúcejších období v mojom
živote. Boli to študentské - bezstarostné časy, plné milovaného folklóru,
nekončiaceho smiechu a zábavy. Obdobie, v ktorom vznikli tie najsilnejšie
priateľstvá a ktoré vďaka Pánu Bohu trvajú dodnes. Veľmi rada a často na
to obdobie spomínam. Tie chvíle strávené v súbore mám hlboko zapísané
v duši a Makovica bude navždy mojou srdcovou záležitosťou, ktorú citovo
nenahradí žiadne iné zoskupenie, v ktorom pôsobím alebo budem pôsobiť,“
zaspomínala si speváčka Vladimíra Keselicová.
Táto Svidníčanka si dovolí tvrdiť, že v tom období, kedy aj ona mala tú česť
byť súčasťou tohto úžasného celku, sa v súbore, stretlo asi najviac talentovaných ľudí pokope. Ktorí svojou pracovitosťou, súdržnosťou a takým tým
správnym „chtíčom“ vyformovali súbor na vysokú úroveň. „Veď veľa z nich

sa folklóru alebo inému druhu umenia venuje dodnes. Spomeniem, napríklad
úžasných hercov a moderátorov Miška Iľkanina a Vlada Čemu, operného speváka Riša Švedu, terajších a
vlastne aj vtedajších vedúcich
jednotlivých zložiek, akými
sú Slavo Kaliňák, Marta Bojkasová, Miro Štoffa a mnoho
ďalších, ktorí dnes pôsobia v
profesionálnych tanečných
kolektívoch či v rôznych hudobných telesách.
V tom období sa súboru dostalo nejednej ceny, či účasti
na známych festivaloch, nielen doma, ale aj v zahraničí.
Sardínia, Bulharsko, Taliansko, Nemecko, Chorvátsko,
Poľsko, Maďarsko, Ukrajina,
nezabudnuteľný Dagestan, to
všetko sú krajiny, ktoré som
vďaka súboru mohla „zakúsiť“
osobne. Je pravda, že súbor
mi popri škole zaberal veľa
času, všetky tie letá, víkendy
strávené na vystúpeniach.
No nemenila by som za nič
na svete. A keby sa to dalo
všetko absolvovať znova
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Svidníčanka Vladimíra Keselicová hviezdi so Šarišancami
a s tými istými ľuďmi, idem do toho všetkými desiatimi,“ dodala Vladimíra
Keselicová.
Ako sme už v úvode spomínali, Vladimíra Keselicová dnes spieva so
Šarišancami. Aké boli jej začiatky v tomto hudobnom zoskupení? „Niekedy

v priebehu roka 2013 mi zavolal môj dobrý kamarát kontrabasista Vladko Žigmund, že s ďalšími chalanmi
- bývalými muzikantmi ĽH Šarišan zakladajú kapelu,
či by som teda nechcela byť jej súčasťou. Bola som
milo prekvapená a potešená, že si vybrali práve mňa,
keďže som so Šarišanom, až na jednu spoluprácu
rok predtým, nemala nič spoločné. Nakoľko som sa s
chlapcami poznala už dlhé roky predtým z Makovických
strún a rôznych festivalov, a osobnostne sme si sedeli,
rozhodovanie nebolo náročné, a tak slovo dalo slovo a
začala sa teda nová spolupráca.
Vedeli sme, že cesta skrz konkurencie nebude ľahká,
ale verili sme svojej myšlienke a pocitu rozvíjať dedičstvo našich predkov ďalej, a zdokonaľovať sa v tom,
čo nám dal Pán Boh do vienka,“ doplnila speváčka
Vladimíra Keselicová, ktorá s touto kapelou má už na
svojom konte desiatky vystúpení. „S kapelou, ktorej primášuje Marián Sirka,
na klarinete hrá Peter Škerlík, na kontrabase už spomínaný Vladko Žigmund,
harmoniku má pod taktovkou Slavko Sirotňák a cimbalu velí Tonči Konya,
sme doteraz odohrali niečo cez 200 koncertov, natočili 3 CD nosiče a mnoho
videoklipov. Ďalším skvelým človekom, ktorý s nami spolupracuje je legendárny
primáš a pán Spevák Ľubko Šimčík - pre mňa veľký spevácky vzor.

V priebehu šiestich rokov od založenia, sme nadviazali množstvo zaujímavých
spoluprác, účinkovali sme na jednom pódiu s takými špičkovými spevákmi,
akými sú Peter Lipa či Štefan Štec, hrali a spievali sme s Andreou Zimányiovou,
Jurajom Burianom, chlapci muzikantsky spolupracovali s Robom Opatovským,
taktiež máme častú spoluprácu so skvelým saxofonistom kapely IMT Smile,
ktorého meno je Mário GAPA Garbera a iné. Každá spolupráca je pre nás
výzva, a my máme výzvy radi.“
Vladimíra Keselicová je však v prvom rade mamou malého synčeka. Ako sa
jej darí skĺbiť mamičkovské povinnosti s tými pracovnými? A ako vyzerá jej
leto? „Čo sa týka môjho leta, je rovnaké, ako každé iné, to znamená, víkend,
čo víkend na cestách za vystúpeniami, ktoré máme po celom Slovensku.
Takže nebudem klamať, je to často vyčerpávajúce, hlavne presuny. Niektoré
víkendy máme aj 5 koncertov a teda na jeden deň vychádzajú dva, často od
seba vzdialené vyše sto kilometrov. No máme dobrého šoféra - manažéra
Matúša Binca, poprípade ho niekedy vymení zvukár Maroško Hafič, tiež výborný harmonikár, a tak si môžeme cestou spokojne zdriemnuť.
Pre mňa sú posledné dve letá o to viac vyčerpávajúce, že som mamou
jeden a polročného chlapčeka, ktorému spánok zatiaľ až tak veľa nehovorí a
asi mi vracia moje neskoré večerné a nočné spievania v tehotenstve, keďže
som spievala až do 8-mesiaca. Takže priznávam, tiež som mu veľa spánku
nedopriala. Ale s ohľadom na môj vek - 34 rokov, to niekoľkonásobné nočné
vstávanie celkom zvládam, no verím, že sa čoskoro dožijem celej prespatej
noci. Tu je na mieste určite spomenúť môjho partnera a babky, a poďakovať
im, že sa v čase mojich vystúpení
príkladne starajú o Martinka a tak odchádzam na koncerty vždy kľudná. V
tomto krásnom, no náročnom období
„materskej dovolenky“ sú pre mňa
vystúpenia určitou formou psychohygieny a únikom pred stereotypom. No
na druhej strane, návraty z koncertu sú
na nezaplatenie. Keď otvorím dvere a
to moje malé chlapčiatko ku mne cupká
s tými bosými nôžkami v pyžamku,
aby ma so svojim 16-zubým širokým
úsmevom privítal...
Ale zase, aby ste si nemysleli, že
si v kapele nedoprajeme aj oddych,
každé leto máme vždy jeden týždeň,
kedy nekoncertujeme, ale venujeme
sa rodinám a doprajeme si dovolenku. No tá je už dávno za nami a my sa už
tešíme na ďalšie a ďalšie koncerty, ktoré sú pred nami a na ktoré Vás ako inak,
ako So Srdcom, pozývam. So srdcom je názov nášho posledného albumu,
len pre vysvetlenie,“ uzavrela speváčka Vladimíra Keselicová.
(ks, ps,
foto: archív V. Keselicová)

Podduklianske novinky

19. august 2019

Spravodajstvo

6

AKO DOVOLENKUJÚ SVIDNÍČANIA?
Dovolenkové obdobie je v plnom prúde a my sme sa pozreli na
to, ako dovolenkujú Svidníčania. Zaujímalo nás na aké miesta sa
vybrali za oddychom a načerpaním síl. Nuž začítajte sa...

VO ŠTVORICI NA DIAĽNICI
Martin Matyk Gibej, hudobník a pedagóg
Známa tvar hudobnej scény. Líder rockovej
kapely Piňazi De! a učiteľ Základnej umeleckej
školy Martin Matyk Gibej sa spolu so štyrmi kamarátmi vybral na zaujímavú dovolenku. Traja
učitelia Základnej umeleckej školy a miestny
podnikateľ neboli na slovo skúpi. „Tohto roku sme
sa dohodli štyria kamaráti, že pôjdeme spolu na
dovolenku autom do Chorvátska - Martin Gibej,
Ľubomír Zasada, Vladimír Makara a Jakub Jacko - vo štvorici na diaľnici. A ako prvá zastávka
bola kolóna pred Budapešťou, kde si náš kolega
Ľubomír zahral na husličky a spríjemňoval cestujúcim cca hodinové čakanie v kolóne,“ opísal
Martin Matyk Gibej.
A pokračoval v rozprávaní. „Naša druhá zastávka bola ostrov Pag, mestečko Novalija, kde bolo
dennej a nočnej zábavy na rozdaj spolu s party
plazou Zrče, kde sme strávili päť dní. Pekné čisté
more, super servis, chutné jedlo, kopec mladých
ľudí a party od obeda do rána... Pripadali sme
si ako na nonstop plážovom festivale. Keď už si
chce človek kľudne zaplávať, odporúčame od
8.00 cca do 13.00 hod., na obed už začínajú
hrať pódia a fičia do 6.00,“ dodal Martin Matyk
Gibej.

Vladimír Makara

Ľubomír Zasada

Martin Matyk Gibej

Druhou zastávkou svidníckej štvorice bol ostrov Hvar, kde strávila
zvyšok pobytu. „V mestečku Stary Grat v hoteli Arkada, ktorému by
nezaškodilo zrenovovať celkovo, ale keď sa chcete vrátiť v čase vrelo
odporúčame. Inak veľmi pekné a príjemné prostredie na oddych a relax... Jedlo v hoteli v celku dobre, mestečko pekné, plné turistov, cca 2
500 miestnych obyvateľov. No viac sa nám páčilo na Hvare v mestečku
Jelsa a najviac v meste Hvar, nad ktorým stojí krásny hrad, kde sme
zažili aj nočný život a bolo tam veľmi pekne. Kopec ľudí v uliciach, aj v
úzkych uličkách, kde sme zažili aj kvalitné živé vystúpenia, veľmi dobré
víno, výborné jedlo, nádherné jachty, veľmi veľa lodí...a na jednej z nich
sme sa vybrali aj na celodenný výlet na ostrovčeky, ktoré sú hneď oproti
mestu Hvar. Nádherná plavba pomedzi ostrovčeky s kúpaním z lode
pri útesoch Red rocks a ďalej na ostrovčeky so zátokami a s krásnymi
plážami Jerolim a Palmizana. Voda krištáľovo čistá, proste všetky odtiene
modrej... Hvar sú proste malé Benátky, ako o nich ľudia píšu.
Náš dovolenkový
výlet sme zakončili so zastávkou v
centre Budapešti,
kde sme strávili
jednu noc a oslávili Ľubomírove meniny a opäť sme
vrátili do nášho
malého mestečka
Svidník, kde všetci
žijeme ako jedná
veľká rodina.“
(pn)

Jakub Jacko
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AKO DOVOLENKUJÚ SVIDNÍČANIA?
LETO DOBÍJA ENERGIOU
Jana Mihaličová, učiteľka
Učiteľka Jana Mihaličová vníma letný čas ako obdobie, ktoré ju nabíja pozitívnou energiou. „Leto dobíja neskutočnou energiou, z ktorej čerpám na ďalších
desať mesiacov. Kto pracuje v školstve, vie, o čom hovorím,“ priznala Jana
Mihaličová, ktorá tradične s rodinou trávi leto v štyroch etapách.
„Tradične Tatry s dievčatami a najlepšími priateľmi, potom more, tento rok
to bolo obľúbene Turecko. Tam som absolvovala skúšku odvahy - parasailing - let nad morom vo výške 250 metrov. Pričom motorový čln ťahá padák.
August patrí návšteve Českej republiky, kde žije moja sestra. Tam máme
poctivo vypracovaný plán potuliek. Pomedzi vybaľovanie a opätovne balenie
trávime čas v mojej rodnej Nižnej Olšave“.
(pn)

ŠTYRI DOVOLENKY
Lenka Gundzová, kaderníčka
Rada cestuje a spoznáva
nové zákutia zemegule.
Hovoríme o svidníckej
kaderníčke, ktorá priam
srší energiou, Lenke Gundzovej.
„Moja prvá dovolenka
bola pracovná v Taliansku, začiatkom apríla v
časti Lago Di Garda. Užili
sme si taliansku kultúru a
krajinu v celej jej kráse.
Druhú dovolenku som
absolvovala začiatkom
júla v destinácii známejšej skôr medzi mladými
ľuďmi. Slnečné pobrežie
v Bulharsku. Perfektný
oddych na začiatku leta,
výborný servis v hoteli, na
pláži, prostredie, kultúra
a zábava každý večer v
nejakom inom štýle.
Tretia dovolenka bola v
polovici augusta, kde sme
rodinne navštívili Cyprus,
na ktorý sa každoročne

radi vraciame. Výborná Nissi pláž,
krásnych a hlavne čistých 200
metrov pláže s bielym pieskom,
čistým morom a veľkým priestorom
pre zábavu aj počas dňa.
A moja štvrtá dovolenka toho roku
sa ešte len chystá. Začiatkom septembra sa s priateľmi “Rusnakmi”
chystáme na pár dní na Malorku.
Chceme nielen oddychovať pri
mori, ale aj vidieť nejaké zaujímavosti, keďže dovolenka pre mňa
neznamená len ležať na pláži, ale
každopádne si aj pozrieť a trosku
spoznať každú krajinu,“ povedala
Lenka Gundzová.
(pn)
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AKO DOVOLENKUJÚ SVIDNÍČANIA?
ZAVÍTALA DO RIGY
Helena Paňková, šéfka Domu sv. Faustíny
Šéfka Domu sv. Faustíny vo Svidníku Helena Paňková v posledných rokoch vďaka svojim deťom videla miesta na zemi, ktoré
by jej nenapadlo navštíviť z rôznych dôvodov.
„Hlavným dôvodom je to, že väčšinou tužíme relaxovať pri mori. Za posledné
roky sme navštívili Lillestrom, ktorý sa nachádza neďaleko hlavného mesta
Osla v Nórsku, taktiež sme navštívili Vilnius v prekrásnej Litve a tento rok sme
zavítali do Rigy, ktorá je hlavným mestom Lotyšska. Do týchto štátov sme
každý rok išli navštíviť dcéru Lenku a zaťa Tomáša, ktorý v týchto mestách
hral profesionálne futbal,“ ozrejmila Helena Paňková.
Podľa nej Riga je prekrásnym miestom pre život, aj keď tam žije okolo milióna
obyvateľov. Za dva týždne si pozreli mesto, kostoly a našli aj gréckokatolícku
kaplnku, kde slúži kňaz z Ukrajiny, ktorá je jedinou pre gréckokatolíkov v
Rige. Ostatné kostoly boli rímskokatolícke, evanjelické a videli aj prekrásne
pravoslávne cerkvi. „Boli sme účastní na liturgii v gréckokatolíckej kaplnke,
ale aj v rímskokatolíckom kostole, no liturgia sa veľmi podobala našej cirkevnoslovanskej. Pozreli sme si ZOO, stretli sme mnohých návštevníkov,
celé rodiny s deťmi, ktorí sa vybrali na celodenný výlet, lebo je tam obrovská
plocha a je čo vidieť. Tiež sme boli v Mezaparku, ktorý bol od Rigy vzdialený
asi 50 km. Nádherné miesto, kde nás vítali rozprávkové bytosti, dinosaury,
rôzne atrakcie pre deti, oddychová zóna, opäť miesto pre rodiny s deťmi na
celodenný výlet. Výletnou loďou sme sa plavili po rieke Daugava, nádherne
strávený čas, kde sme si pozreli cele mesto z lode. Tomáš nás zobral aj do
kaviarne na 27 poschodí, kde nám ukázal celú Rigu z tejto perspektívy,“
dodala Helena Paňková.
More je od hlavného mesta vzdialené len okolo 20 km. Navštívili mesto Jurmala a boli aj pri mori, ktoré je síce chladnejšie, ale v týchto dňoch sa dalo kúpať.

„Tiež sme v rámci spoznávania a ochutnania špecialít lotyšskej kuchyne
navštívili českú a uzbekistansku reštauráciu. Navštívili sme aj obchodne centra,
mali až 70%-ne zľavy, no kto by odolal... Dcéra Dominika bola aj na diskotéke,
kde hrali len ruské pesničky, veľmi sa jej to páčilo. Všimla som si, že mladí, deti
a rodičia s deťmi sú na ihriskách, majú vytvorene podmienky na športovanie,
veľa mladých sa zúčastňovalo na tréningoch basketbalu, atletiky aj počas
prázdnin. Ľudia tam rozprávali prevažne po rusky, no hlavne mladšie ročníky
ovládajú anglicky jazyk. Každému odporúčam návštevu týchto krajín,“ uzavrela
Helena Paňková.
(pn)

V HISTORICKOM ZADARE
Erika Sadivová, podnikateľka
Mladá svidnícka podnikateľka Erika Sadivová si za tohtoročnú letnú destináciu na oddych zvolila Zadar. Zadar je mesto v Chorvátsku pri Jadranskom
mori. Nachádza sa tu žiarivá voda, pláže s kamienkami a morskými vlnami.
Patrí medzi starobylé mestá. „Historické staré mesto románskych ruín, stredovekých kostolov, kvalitných múzeí, pýšiacich
sa na malom polostrove.
V Zadare popri hlavnom
pobreží je morský organ
- rozoznievajúci sa silou
mora a slnečná sústava.
Oplatí sa ísť pozrieť je na
svete jediný - ten morský
orgán,“ povedala Erika
Sadivová.
V blízkosti sa nachádzajú aj dva národné
parky - Krka a Paklenica.
„A na Zatone je krásny
rezort, kde sa dá super
zabaviť aj s deťmi. Sme
tu takmer celá rodina.
Erika, Robert, Zdenka,
Tomáš, Andrea, Peter,
Peťko, Adela a Adrián,“
spomenula Erika Sadivová.
(pn)
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Piknik v prírode pri vojenskej technike Svidníčanov prilákal
Piknik v prírode - takýto bol názov
ďalšieho zo série podujatí, ktoré v
spolupráci s partnermi v rámci Leta v
meste pripravilo Mesto Svidník.

Spoluorganizátorom bol aj Vojenský
historický ústav Bratislava, konkrétne
svidnícke Múzejné oddelenie
Vojenského historického múzea

Piešťany, v areáli ktorého sa toto
podujatie konalo. Jasne sa ukázalo,
že takéto akcie majú Svidníčania radi,
do areálu s vojenskou technikou ich

prišlo skutočne dosť.
Nechýbali rôzne atrakcie pre deti,
každý si pochutnal na dobrotách,
ktoré si priniesol so sebou z domu a
tí najmenší ocenili, že
nechýbal ani stánok
s cukrovou vatou.
Súčasťou pikniku
v prírode bolo v
uplynulú sobotu 17.
augusta aj filmové
premietanie.
Leto v meste
pokračuje ďalšími
podujatiami, o
ktorých informujeme
formou samostatných
pozvánok a vyvrcholí
jubilejným 60.
ročníkom Dukelského
behu mieru v nedeľu
1. septembra.
(pn)
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Z Dukly do Svidníka chce zatiaľ v jubilejnom ročníku bežať 63 bežcov
Jubilejný 60. ročník Dukelského behu mieru sa pomaly, ale isto
blíži. Spustená bola registrácia bežcov a ďalších účastníkov.
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová nás v závere
uplynulého týždňa informovala o aktuálnom stave.
„Na tohtoročný ročník sú k dnešnému dňu zaevidovaní 76 účastníci, úmyselne
ich nenazývame bežci, lebo prvýkrát máme aj in-line korčuliarov. Z celkového
počtu sú teda dve ženy inlajnistky a na hlavný beh z Dukly do Svidníka je
prihlásených 63 bežcov, z toho 15 žien,“ informovala nás v uplynulý piatok
napoludnie Kristína Tchirová.
Zaujímavosťou je, že medzi prihlásenými je už aj účastník v najstaršej
kategórii s ročníkom narodenia 1943. Na Veľký beh zdravia je prihlásených
6 bežcov a na Malý beh zdravia 5 bežcov. „Tieto behy však majú najvyšší
počet registrácií až na mieste, a to až v stovkách účastníkov. Na elektronickej
registrácii je však veľká výhoda kratšia dĺžka čakania a znížený nápor na

Festival tradičnej kultúry Rómov
Dni 3. a 4. august 2019 v Stročíne patrili prezentácii rómskej
kultúry. Temperamentné tanečné i spevácke vystúpenia sme
mohli vidieť a zažiť v kultúrnom areáli obce Stročín.
Festival tradičnej kultúry Rómov pripravili Podduklianske osvetové stredisko
vo Svidníku v spolupráci s obcou Stročín. Počas mesiaca júl a začiatkom
augusta prebiehali workshopy v speve, tanci, výtvarníctve a remesle.
Festival tradičnej kultúry Rómov bol miestom na prezentáciu amatérskych
spevákov či tanečníkov. Touto aktivitou organizátori chceli nepriamo motivovať
hlavne mladú rómsku generáciu pre aktívnu umeleckú činnosť a využívanie
svojho tvorivého potenciál pre zmysluplnú činnosť. Zmyslom projektu bolo aj
priblížiť širokej verejnosti krásu umeleckých aktivít rómskych spoluobčanov.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných
menšín 2019.
(pn

V Rakovčíku zaplavilo pivnice domov
Pre neutíchajúci dážď vyhlásili v uplynulý utorok 14. augusta v obci Rakovčík
v okrese Svidník tretí stupeň povodňovej aktivity. Potvrdila to starostka obce
Iveta Horvátová. „Máme problém s melioráciou, je chybná, a preto nám tu
vyplavuje rodinné domy. V minulosti totiž poľnohospodársku pôdu odvodňovali
drenážami. Tie boli stiahnuté do betónových skruží - niekto ich potreboval.
Keďže už nie sú na svojom mieste, na určitých miestach vyviera voda. Niekde
máme aj povymývanú cestu a vodu v pivniciach majú aktuálne dva rodinné
domy, no stále prší,“ spresnila v utorok predpoludním Iveta Horvátová.
Miestni si pomohli sami, keďže vlastnia čerpadlá a obec má k dispozícii aj
protipovodňový vozík.
(ps)

organizátorov na mieste. Preto všetkých prosíme, ak sa chcete stať súčasťou
60. ročníka Dukelského behu mieru, registrujte sa cez www.svidnik.sk,“
vyzvala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, podľa ktorej si mesto
ako organizátor dalo tento rok záležať aj na eko rozmere akcie a plastové
tašky vymenili za plátenné, ktoré vznikajú pod rukami žien z Domu sv.
Faustíny Gréckokatolíckej charity vo Svidníku. „Práve pracujeme na tvorbe
nového bulletinu s vtipnými anekdotami, motivačným tréningovým článkom i
mapou bežeckých trás v okolí Svidníka. Staňte sa aj vy súčasťou 60. ročníka
Dukelského behu mieru ako bežec alebo ako fanúšik, tešíme sa na vás,“
dodala v mene organizátorov Kristína Tchirová.
(pn)
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Z Jazdeckých pretekov v Giraltovciach
Symbol sily a energie... Kôň je majestátne zviera, ktoré žije po
boku človeka už tisícky rokov. Nedeľňajší 36. ročník jazdeckých
pretekov v Giraltovciach sa niesol pod záštitou honorárneho
konzula Ukrajiny.
Giraltovce boli v nedeľu 11. augusta dejiskom Jazdeckých pretekov, ktoré
zorganizovali JK JMC Lužany, ŠK Slovan Giraltovce a Mesto Giraltovce.
Riaditeľom pretekov bol predseda OR SNS vo Svidníku Jaroslav Oleár. Medzi

zúčastnenými boli i podpredseda SNS Cyril Leško, podpredseda OR SNS
Svidník Jozef Ivan s manželkou Ľudmilou Ivanovou (tajomníčka MO SNS
Giraltovce), predsedníčka MO SNS Svidník Vlasta Hojdová, člen OR SNS a
predseda MO SNS Cernina Ján Noga a mnohí ďalší členovia SNS, priatelia
a sympatizanti.
„Východné Slovensko navštevujem rada a s láskou, je to miesto môjho rodiska. Tak tomu bolo i dnes, pozvanie do Prešovského kraja ma veľmi potešilo
a zahrialo pri srdci. Zároveň si vážim možnosť byť s ľuďmi, ktorí otvorene,
horlivo a skormútene reagovali na aktuálne dianie opozičných strán a na strane
druhej vyjadrili veľkú podporu Slovenskej národnej strane. Starostovia obcí
sa zaujímali o zákon o sociálnych službách 448/2008 Z. z., ktorí vnímajú z
pohľadu poskytovania sociálnych služieb ako nekoherentný najmä v praxi.
Samotní občania vyjadrili podobné pocity a považujú sa za tých, ktorí na
daný zákon doplácajú rôznymi obmedzeniami či opatreniami,“ informovala
poslankyňa NR SR Magdaléna Kuciaňová, ktorá sa zúčastnila slávnostného
dekorovania víťazov pretekov.
V závere dodajme, že Jazdecké preteky sa uskutočnia aj vo Svidníku.
(pn)

V eKase už tri milióny bločkov denne
Finančná správa denne zaeviduje v systéme eKasa už viac
ako tri milióny pokladničných dokladov, ktoré vydajú svojim
zákazníkom predajcovia využívajúci online a virtuálne registračné pokladnice.
Stúpa aj počet pripojených pokladníc. Finančná správa odporúča podnikateľom, ktorí ešte eKasu nemajú a majú povinnosť evidovať tržby v pokladnici,
aby na systém prešli čo najskôr.
Finančná správa už zaeviduje v systéme eKasa viac ako tri milióny pokladničných dokladov denne. Tie vydá denne už 112 444 pokladníc (pozn.
počet pripojených pokladníc k 12.8.2019). Približne polovica z pripojených
pokladníc sú online registračné pokladnice, ostatní využívajú na evidenciu
tržieb bezplatnú aplikáciu finančnej správy „virtuálna registračná
pokladnica“. Celkovo k dnešnému
dňu zaevidovala finančná správa v
systéme eKasa od jeho spustenia
už približne 143 mil. pokladničných
dokladov.
Finančná správa upozorňuje, že
evidovať tržby v systéme eKasa
musia všetci podnikatelia okamžite
po dodaní online registračnej pokladnice od svojho výrobcu, dovozcu alebo distribútora. Prechodné obdobie na neudeľovanie pokút bolo zákonom upravené
len preto, aby mali podnikatelia čas zabezpečiť si eKasu od svojich výrobcov.
Neznamená to, že eKasu do konca roka používať nemusia.
Odklad pri ukladaní pokút sa vzťahuje iba na subjekty, ktoré doteraz evidovali
tržby v ERP, požiadali o kód pokladnice eKasa klient pre online registračnú
pokladnicu (ORP), ale ešte im nebola dodaná. Tieto subjekty môžu po 1. júli
2019 používať ERP so zrušeným daňovým kódom pokladnice, avšak len do
času, kým nebudú mať od výrobcu dodanú ORP. Finančná správa upozorňuje,
aby si prechod na eKasu nenechávali na poslednú chvíľu a k systému sa
pripojili čo najskôr. Vyhnú sa tak časovej tiesni na konci roka.
(fs)
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Kto daroval krv?

V stredu 14. augusta 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 23 bezpríspevkových darcov:
Jozef Ivanč (9), Ladislav Koudelka (16), Martin Kundrát (20), Ján Dovičák (17),
Tomáš Calko (29), Radoslav Michalko (14), Henrich Andrejko (10), Sebastián
Sekeľ (4), Viliam Jachymovič (4), Jozef Basista (45), Jozef Špirňák (61),
Ivan Bochnovič (55), Róbert Hreško (32), Martin Štefanco (38), Patrik Mašlej
(14), Beáta Fedešová (31), Radoslava Barančíková (2), Martin Doruľa (28),
Matúš Jakubov (50), Martin Štefanisko (7), Olivia Ivana Siňar (2), Dávid Sirý
(prvodarca), Peter Juško (75).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

OZNAM
Územný spolok Slovenského Červeného kríža oznamuje širokej
verejnosti, že v druhej polovici augusta 2019 otvárame akreditovaný 226-hodinový kurz opatrovania.
Bližšie informácie na č. t.: 054/752 13 96, 0903 558 941.
ÚzS SČK Svidník

POZVÁNKA NA KÚPALISKO
Okresné centrum a Základná organizácia Slovenského zväzu telesne
postihnutých vo Svidníku pozýva svojich členov, priaznivcov, ako aj širokú
verejnosť, na jednodňový autobusový zájazd do Maďarska na Termálne
kúpalisko (Sárospatak) a to v utorok 27. augusta 2019.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii SZTP v budove AB, na 4. poschodí, alebo na tel. čísle, 0903 614898, kde vám budú podané aj bližšie
informácie. Je potrebné prihlásiť sa a zaplatiť, čo najskôr, lebo v opačnom
prípade budeme musieť zájazd zrušiť. Tešíme sa na Vás.
Ladislav Suchytra, predseda OC a ZO SZTP vo Svidníku

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Mesto Svidník
Vás pozývajú na
XXIV. ročník medzinárodných majstrovstiev vo varení pirohov
(v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku)

PIROHY 2019,
ktoré sa uskutočnіа pod záštitou predsedu
Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského
nedeľa 8. septembra o 14. hod. v areáli skanzenu
Súťaže sa môžu zúčastniť dvoj- až trojčlenné družstvá, ktoré v časovom
limite 1 hodiny pripravia cesto, vyhotovia a uvaria najmenej 50 ks pirohov s
dvoma druhmi plnky. Na ich prípravu družstvo použije tradičnú technológiu
prípravy. Súťažiaci si na vlastné náklady zabezpečia dva druhy plnky na
prípravu pirohov a ingrediencie na ich dochutenie.
Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti počas celej
súťaže.
Doprava a účasť súťažiacich a ich priaznivcov na vlastné náklady.
Výsledky a ocenenie súťažiacich vyhlási porota po ukončení majstrovstiev.
Sponzorom podujatia organizátori zabezpečia dôstojné priestory na prezentáciu svojich firiem a výrobkov.
Maximálny počet súťažiacich družstiev je 6. Rozhodujúci bude dátum zaslania prihlášky. Ak máte záujem zúčastniť sa majstrovstiev vo varení pirohov
Pirohy 2019, svoju prihlášku pošlite do 31.8.2019 na adresu:
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Centrálna 258, 089 01 Svidník, Pirohy
2019. Viac informácií: 054/245 10 01, e-mail: ludmila.razina@snm.sk
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Tenisová ISKRA Cup 2019 v Giraltovciach priala Svidníčanom
Svidnícka tenisová škola žala úspech aj na tenisovom turnaji vo štvorhrách
ISKRA Cup 2019 v Giraltovciach.
V predminulú sobotu sa zúčastnili turnaja na dvorcoch TK ISKRA okrem
našich troch dvojíc aj hráči z Bardejova, Vranova nad Topľou, Prešova a
Giraltoviec. Trinásť dvojíc bolo rozlosovaných do troch skupín a bojovali o
postup do štvrťfinálového pavúka. Vyraďovacím sitom prešli všetci Svidníčania
a favorizovaná bardejovská dvojica. Vo štvrťfinále sa stretli: J. Cupák, M.
Demčák - M. Varga, S. Varga 6:1, P. Goriščák, P. Kidala - Minčák, Schnerer
6:1, M. Hlivjak, D. Gorisčák - Bača, Kvašinský 6:4, I. Kurimský, Govaš Drahuš, Albičuk 7:5. V bojoch o pódium si sily následne zmerali: J. Cupák,
M. Demčák - P. Goriščák, P. Kidala 6:2, I. Kurimský, Govaš - M. Hlivjak, D.
Goriščák 6:3. Trofeje za delené tretie miesto získali P. Goriščák a P. Kidala a
takisto aj M. Hlivjak a D. Goriščák.
Vo finále si to v podvečer „rozdali“ Svidník a Bardejov. V napínavom súboji
nakoniec bardejovský pár za ich nepriaznivého stavu 1:4 a 00:30 zápas pre
zdravotné problémy skrečoval, a tak si trofej odviezol domov svidnícky deblový
pár Cupák - Demčák.FINÁLE: J. Cupák, M. Demčák - I. Kurimský, Govaš 4:1
skr. Govaš.
(jc)
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Medziokresné futbalové súťaže
6. liga
Sitníky - Mestisko 7:2 (4:2)
Góly: Maroš Belina 2, Patrik Ľuberda, Marián Durkač 2, Denis Polaščik
2 - Erik Džurban 2
ŽK: Maroš Belina, Patrik Ľuberda Kamil Cimbala
Lúčka - Stročín 4:1 (1:0)
Góly: Stanislav Smetanka 2, Samuel Talian, Peter Bakaľár - Marek
Puchír
ŽK: 0
Breznica - Miňovce 15:1 (8:0)
V Breznici to vyzeralo na súboj
Staška a hosťujúceho brankára.
Brezničania boli jasne lepší, čo
potvrdili aj výsledkom. Ku cti Miňovčanom slúži, že zápas dohrali do

konca aj za nepriaznivého stavu.
Góly: Dávid Petrik, Milan Safko 2,
Martin Staško 10, Šimon Pundžák
2 - Adam Olčák
ŽK: 0 - Kristián Makaj
Radoma Chotča 2:2 (1:2)
Góly: Šimon Rokyta, Jakub Matkobiš - Martin Cviklík, Mikuláš
Bujdoš
ŽK: Dávid Kačmár - 0

Kalnište - Kuková 2:0 (0:0)
Góly: Peter Cauner, Jozef Čekelský
ŽK: 0 - Vladimír Pavlišin, Matúš
Fedor, František Šebeš
Tabuľka
1. Breznica
3 3 0 0 21: 1 9
2. Sitníky
3 3 0 0 20: 2 9
3. Lúčka
3 3 0 0 15: 2 9
4. Radoma
3 2 1 0 14: 2 7

5. Rovné
6. Kalnište
7. Tisinec
8. Kuková
9. Chotča
10. Bukovce
11. Mestisko
12. Lomné
13. Stročín
14. Miňovce

3
3
2
3
3
3
2
2
2
3

2 0 1 11: 3 6
2 0 1 4: 3 6
1 1 0 5: 1 4
1 0 2 3: 8 3
0 1 2 2: 8 1
0 1 2 1:12 1
0 0 2 2: 9 0
0 0 2 0: 9 0
0 0 2 1:13 0
0 0 3 2:28 0

Tisinec - Lomné
(hostia nepricestovali)
Rovné - Bukovce 6:0 (3:0)
Góly: Róbert Horváth 3, Radovan
Špak, Patrik Vansa 2
ŽK: 0 - Tomáš Pavelko

III. liga

MFK Slovan Giraltovce - 1. FK Svidník 2:1 (2:0)
Prvá prehra v sezóne pre treťoligových svidníckych futbalistov. Zaznamenali ju v okresnom derby zápase
na pôde susedných Giraltoviec.
Okresný derby zápas bol na programe v uplynulú nedeľu a domáci sa
ujali vedenia v 30. minúte zásluhou Šoltysa a keď o
minúte neskôr pridal
Bavoľár druhý presný zásah, zdalo sa,
že Svidníčania budú
mať čo robiť, aby sa
v Giraltovciach vyhli
debaklu. Ten sa napokon nekonal. Po
zmene strán hostia
hru vyrovnali a v 63.
minúte Maslov znížil
na rozdiel gólu. Napriek enormnej snahe sa však už
Svidníčanom vyrovnať nepodarilo a

ako sme už uviedli, zaznamenali tak
svoju prvú prehru v tejto sezóne.
Zostava Giraltoviec: Fabini Matta, Albisu, Jurč, Tóth, Sivák (90.
Chovanec), Šoltys, Bavoľár, Gdovin
(64. Tkáč), Tomko, Kuriplach (77.
Michalko).
Zostava Svidníka:
Mulík - Ducár, Kišeľa,
Bialončík, Zapotocký,
Kuhajdík, Eliaš (46.
Čabala), Tokar, Lukáš
Hricov (46. Piľar), Košč
(66. Kevin Peter Čekan), Maslov.
Najbližšie sa svidnícki
futbalisti predstavia v
nedeľu 25. augusta o
16. hodine, keď na domácom trávniku privítajú futbalistov z Veľkých Revíšť.
(ps)

Úradná správa č. 5 zo dňa 15. augusta 2019
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK,
ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke:
www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 2. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET
Schválila žiadosť ŠK Slovan Giraltovce o zmenu termínu stretnutia
1. kola 7. ligy DOUBLE STAR BET dospelých V. Orlík - Giraltovce z
18.8.2019 na 29.8.2019 o 16.00 hod. - vzájomná dohoda, poplatok
10,- Eur - Giraltovce
Berie na vedomie odstúpenie TJ FC OLYMP Gribov zo súťaže 7. ligy
DOUBLE STAR BET dospelých, súperi vo vyžrebovaní majú voľno,
poplatok 10,- EUR - Gribov Žiada ŠK Slovan Giraltovce o predloženie
pasportizácie ihriska, kde odohrá domáce zápasy 7. ligy DOUBLE STAR
BET do 22.8.2019 do 12.00 hod.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14
dní.
KR a DZ OOFZ:

4. kolo 6. liga DOUBLE STAR BET - 25.8.2018 o 16.00 hod.:
Lomné - Rovné (Šugár, Ličko, Sidorová - Feč) hrá sa v sobotu 24.8.2019
o 16.00 hod., Mestisko - Kuková (Gombár, Mačuga - Mackanin),
Bukovce - Kalnište (Kapa, Rapáč - Vaško), Chotča - Tisinec (Veselý,
Sidorová - Šafranko), Miňovce - Radoma (Korba, Čonka - Kaščák),
Stročín - Breznica (Gonos, Zápotocký - Fiľarský), Sitníky - Lúčka (Ľ.
Suchanič, Makarová - Burcák).
2. kolo 7. liga DOUBLE STAR BET - 25.8.2018 o 16.00 hod.:
Ladomirová - V. Orlík (Brendza)
2. kolo Pohár predsedu OOFZ - 29.8.2019 o 16.00 hod.:
Breznica - Radoma (Gonos, Makarová, Zápotocký - Fiľarský) hrá sa
10.11.2019 o 13.30 hod., Sitníky - Lúčka (Fečo, Rapáč, Korba - Vaško),
Ladomirová - Kalnište (A. Špak, Gonos, Mačuga - Hubáč).
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:
19. augusta: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
20. augusta: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
21. augusta: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
22. augusta: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
23. augusta: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
24. augusta: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
25. augusta: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
24. a 25. augusta: MUDr. A. Fiľarská - Jilemnického 5 v Stropkove. Kontakt:
054/742 37 83.
Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v
nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
Rímskokatolícky kostol
Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30
hod., Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok:
16.30 hod., Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší nájdete aj na internetovej
stránke www.svidnik.rimkat.sk

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

Gréckokatolícky chrám Svidník - mesto
Pondelok 19. august: 6.15 hod.: 1. čas, 6.30 hod.: † Helena, Jozef, 18.00
hod.: † Jozef, Akatist - Bohorodička nevyčerpateľná čaša 1-4, Utorok 20.
august: 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Veronika, 18.00
hod.: * Juraj, Anna, Akatist - Bohorodička nevyčerpateľná čaša 5-9, Streda
21. august: 6.30 hod.: † Helena, Jozef, 7.15 hod.: 3. čas, 18.00 hod.: † Ján,
Akatist - Bohorodička nevyčerpateľná čaša 10-13, Štvrtok 22. august: 6.30
hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Štefan, Helena, 17.15 hod.:
Ruženec za závislých, 18.00 hod.: † z rod. Hvizdovej a Humeníkovej, 20.00
hod.: tichá adorácia s požehnaním, Piatok 23. august: 6.30 hod.: * Helena,
7.15 hod.: ranné modlitby, 18.00 hod.: * Helena, večerné modlitby, Sobota 24.
august: 8.00 hod.: * Štefánia s rod., 15.00 hod.: sobáš s liturgiou, 18.00 hod.:
liturgia v neokatechumenátnom spoločenstve, 11. Nedeľa po zsd., hlas. 2, 25.
august: bl. mučeník Metod Dominik Trčka, 7.00 hod.: Svätý ruženec a 1. čas,
8.00 hod.: * Za farské spoločenstvo sl., 10.30 hod.: * Iveta csl., 14.30 hod..
moleben k bl. Metodovi + korunka k bm, 18.00 hod.. * Dušan, Matúš, Jakub,
Mária sl.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Pondelok 19. augusta: 18.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Editu
s rod., - Utorok 20. augusta: 7.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre
Marcela, Streda 21. augusta: 18.00 hod.: + Michal, Andrej, Anna, Štvrtok 22.
augusta: 7.00 hod.: + Andrej T., Piatok 23. augusta: 18.00 hod.: + Helena K.,
Sobota 24. augusta: 7.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rod.,
Nedeľa 25. augusta: 9.00 hod.: za farnosť; 14.00 hod.: Modlitba ružencov.
Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici
2042 vo Svidníku: Štvrtok 22. augusta o 18.00 hod.: Náš kresťanský život a
služba: - Hebrejom 1-3 kap., - Miluj spravodlivosť a nenáviď nezákonnosť, Hebrejom 1:8 - Ježiš vládne „žezlom priamosti, - Čo som sa z čítania Biblie
na tento týždeň naučil o Jehovovi?, - o 19.00 hod.: - Zborové štúdium Biblie:
Prečo Ježiš vyučoval pomocou podobenstiev, Nedeľa 25. augusta o 9.30 hod.:
Verejná biblická prednáška: Premieňa pravda váš život?, Hlavné myšlienky: - Pravda má moc premieňať, - Uvedomte si potrebu premeny, - Odvracať
sa od spôsobov, ktoré sú zneužitím tela a mysle, - Odvrátiť sa od svetského
zmýšľania a svetských postojov, - Úžitok z premeny.

od 19. august a 2 019
ZAJAC, Peter, SCHMARCOVÁ, Ľubica a kol.:
Slovenský romantizmus.
Synopticko - pulzačný model kultúrneho javu. Brno,
Host 2019. 427 s.
Kolektívna monografia prináša nový pohľad na romantizmus v slovenskej literatúre.
Prezentuje ho ako kľúčovú literárnu udalosť
slovenskej literatúry 19. storočia a celej novodobej slovenskej literatúry, aj ako kultúrnu
súčasť utvárania moderného slovenského
politického národa. Skúma ho ako dynamický
pluralitný dobový uzol v škále rozličných konfigurácií a vo viacerých paralelných vrstvách
medzi dvoma vyhranenými pólmi vlasteneckého a mesianistického romantizmu. Pri jednotlivých autorských poetikách a konkrétnych
dielach vníma rôzny podiel heterogénnych,
singulárne príznakových zložiek. Monografia
obsahuje prípadové štúdie k vybraným problémom. Otvára ju časť venovaná prolegomenam a filozofickému kontextu a uzatvára kapitola reflektujúca výtvarné prejavy
romantizmu, doplnená reprezentatívnou obrazovou prílohou.

CHANEL, Coco (19.8.1883-10.1.1971)
Coco Chanel, vlastným menom Gabrielle Chasnel bola francúzska módna
tvorkyňa a zakladateľka značky Chanel existujúcej dodnes. Narodila sa
19.8.1883 v Saumur, Francúzsko. Slávu získala v roku 1926 „malými čiernymi“,
t. j. krátkymi šatami. Stala sa jednou z vedúcich osobností Haute Couture.
Už počas 1. svetovej vojny navrhovala ošatenie s typickými jednoduchými
líniami (námornícke bundy, skladané sukne, hladké šaty). Typickou ozdobou
boli trojrohé šatky a dlhé viacradové perlové náhrdelníky. V r. 1954 dosiahla
medzinárodné úspechy kostýmami v štýle Chanel, ktoré sa stali príznačné
pre jej značku. Zvečnená zostala aj v podobe slávneho parfumu Chanel
5. Jej život poznamenali vzťahy s bohatými a slávnymi mužmi vtedajších
čias. Boli medzi nimi P. Picasso, Jean Cocteau a I. Stravinsky. V roku 1983
prevzal umelecké vedenie firmy Chanel nasledovník Karl Lagerfeld. Zomrela
10.1.1971 v Paríži.

QUASIMODO, Salvatore (20.8.1901-14.6.1968)
Taliansky básnik, kritik, publicista. Syn železničného zamestnanca. Študoval
na polytechnike v Ríme, neskôr klasické jazyky. Spolupracoval na rozličných
literárnych revue i dennej tlači. Stal sa profesorom talianskej literatúry v Ríme.
Od roku 1930 sústavne uverejňoval básne a preklady. Stal sa básnikom
spoločensky angažovaným, ktorý prežíval konkrétne pálčivé problémy súčasnosti. Vydal zbierky básní Vody a zeme, Ponorený hoboj, Vône eukalyptu, A
hneď je večer, Deň za dňom, Život nie je sen, Falošná a pravá zeleň, Dať a
mať. U nás vyšiel výber pod názvom Teraz, keď deň sa dvíha. Jeho dielo je
preložené do štyridsiatich svetových jazykov. V roku 1959 dostal Nobelovu
cenu za literatúru.

Hovorí hosť panej domu:
- Ten váš synček je rozkošný.
Má taký nevinný pohľad...
- Panebože, Janko! čo si zasa vyviedol?!

