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List odoslaný v sobotu nie vždy dostane adresát v pondelok
Ak si myslíte, že v sobotu odoslaný list prvou triedou dostane
adresát v pondelok, mýlite sa. Jeden zo Svidníčanov nás
upozornil, že pošta takto porušuje svoje vlastné predpisy a
ľudia môžu byť zavádzaní. To, za čo si priplatil vraj nedostal,
no prišiel na to až neskôr.
Potreboval niečo súrne poslať, bola sobota a v pondelok to museli mať
na opačnom konci republiky. Na pošte si priplatil zaslanie prvou triedou a
odchádzal spokojný. „No keďže bola poslaná v sobotu, tak predpokladám,
že bude doručená v prvý pracovný deň budúceho týždňa,“ povedal nám
Svidníčan Michal Harviš. To znamená v pondelok? „Áno, presne, v pondelok,
tak by to malo byť.“
Aj to tak je, no iba niekedy. Ak to pošta stíha a je šikovná, vašu zásielku
v pondelok doručia. „Je potrebné, aby zákazníci podali zásielku do tzv.
rozhodujúceho času, teda do času, kedy je konkrétna pošta odovzdať zásielku
do prepravy,“ informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.
Pri vstupe do svidníckej pobočky pošty tzv. rozhodujúci čas uvedený nie je.
Nie je preto jasné, či má pošta na mysli otváracie hodiny alebo niečo úplne
iné. „Pošta vo Svidníku prijíma zásielky prvej triedy aj počas víkendu, teda
v sobotu, ale zásielky sú v súlade s Poštovými podmienkami doručované
štandardne v utorok,“ dodala hovorkyňa Slovenskej pošty. A platí to pre všetky
slovenské pošty. „Teda aj pošty, ktoré sú otvorené v sobotu či nedeľu majú
lehotu doručenia v utorok pri zásielkach prvej triedy podaných cez víkend,“
skonštatovala Eva Rovenská.
V poštových podmienkach je pri listových zásielkach I. triedy jasne uvedený
deň doručenia. Rozdiel v doručení pri podávaní v sobotu sme na webe
Slovenskej pošty nenašli. Ak to aj niekde uviedli, pre bežného zákazníka je
priam nemožné to nájsť. „No, tak to nie je veľmi dobré, je to zlé,“ povedal
Svidníčan Dušan Kuzma. „Keby bolo v sobotu lacnejšie s tým, že príde až na
ďalší deň, nie v pondelok, tak to beriem, lebo je s tým klient upovedomený,“
dodal Svidníčan Michal Harviš.
Majte teda na mysli, že priplatiť si prvú triedu, ak zásielku podávate na pošte
v sobotu, sa vám neoplatí.
(pn)

Na pracovnom trhu sú najviac žiadané profesie zvárač, vodič kamiónu a šičky
Nezamestnaných evidovaných na Úrade práce ubúda. Zaujímali
sme sa o to, aká je aktuálna miera nezamestnanosti počas tzv.
sezóny, teda v letnom čase.
Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Svidník k 31. júlu 2019 je 10,78 %,
čo predstavuje 1883 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. Miera evidovanej
nezamestnanosti k rovnakému obdobiu minulého roku (k 31. júlu 2018) bola
12,03 %, čo predstavovalo 2100 disponibilných uchádzačov o zamestnanie.
Miera evidovanej nezamestnanosti za sledované obdobie poklesla o 1,25 %,
v absolútnych číslach, tento pokles predstavuje úbytok 217 disponibilných
uchádzačov o zamestnanie. Tieto údaje nám poskytol riaditeľ Úradu práce, sociálny
vecí a rodiny v Bardejove Michal Goriščák.
Aké profesie sú na pracovnom trhu žiadané najviac? „Počet nahlásených voľných
pracovných miest v okrese Svidník ku dňu 21. augustu 2019 je 194, prevažne
sú to profesie ako zvárač kovov, vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy a

Riaditeľ Úradu práce, sociálny vecí a
rodiny v Bardejove Michal Goriščák

šička odevnej a technickej konfekcie, kožiarskej a obuvníckej výroby,“ informoval
Michal Goriščák.
Do evidencie uchádzačov o zamestnanie aktuálne pribudlo 69 ľudí zo spoločnosti
I.C.A., s.r.o., Svidník, ktorá oznámila hromadné prepúšťanie 21. februára 2019 a
27. mája. V tomto kontexte sa pýtali aj na nemeckú firmu ETILOG, ktorá otvorila
prevádzku vo Svidníku. Koľko ľudí už zamestnala? „Firma ETILOG, s. r. o., Prešov
otvorila svoju prevádzku vo Svidníku 17. júna, kde v prvej etape zamestnala 45
ľudí na pracovnej pozícii šička. V priebehu septembra 2019 bude otvárať druhú
časť prevádzky, kde plánuje zamestnať ďalších 50 ľudí v rovnakej pracovnej
pozícii. O prácu v tejto spoločnosti je veľký záujem, čomu nasvedčuje aj počet
zúčastnených uchádzačov na výberovom konaní pre túto spoločnosť, ktoré sa
konalo v dňoch 26. apríla a 27. apríla 2019. Počas týchto dní sa na výberovom
konaní zúčastnilo 230 uchádzačov, ale aj záujemcov zo spoločnosti I.C.A., s.r.o.,
Svidník. Aktuálne stále pribúdajú žiadosti o zamestnanie sa v tejto nemeckej
spoločnosti,“ dodal Michal Goriščák.
Je možnosť, že do svidníckeho regiónu príde aj ďalší investor? Mesto pod
historickou Duklou totiž nových investorov potrebuje ako soľ. „Mesto Svidník robí
všetko preto, aby vytvorilo čo najvhodnejšie podmienky pre budúcich investorov,
ktorí chcú vytvoriť nové pracovné miesta. Okrem nemeckého investora, firmy
Etilog, s.r.o., ktorá sa už vo Svidníku etablovala, rokujeme s ďalšími dvoma
investormi, ktorí prejavili záujem prísť do Svidníka. Mesto Svidník tiež pracuje aj
na vytvorení sociálneho podniku pracovnej inklúzie, ktorý bude zamestnávať ľudí
z mesta Svidník,“ skonštatoval Michal Goriščák.
Riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove sme sa opýtali
aj na plány s bývalými zamestnancami I.C.A, s.r.o. Či im úrad práce poskytne
rekvalifikačné kurzy a podobne. „Aktuálne sa v evidencii úradu práce nachádza
69 bývalých zamestnancov spoločnosti I.C.A., s.r.o., Svidník, ktorých sa dotklo
tohtoročné hromadné prepúšťanie. Bývalým zamestnancom spoločnosti ponúkame
možnosti rekvalifikácie v rôznych odboroch podľa záujmu. V mesiaci september
plánujeme výberové konania na pracovnú pozíciu šička pre zamestnávateľov z
okresu Svidník, do ktorého budú pozvaní aj všetci bývalí zamestnanci spoločnosti,
ktorá ohlásila hromadné prepúšťanie,“ uzavrel Michal Goriščák.
(ks)
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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...

Dovolenka má byť iná
ako všedný pracovný deň
Dovolenka má byť úplne iná ako všedný pracovný deň. Nedá sa síce byť
celkom mimo dosahu mobilného telefónu a mailu (a teda práce), ale treba
zmeniť rytmus a každodenné aktivity.
Spoločne s manželom máme rovnaké koníčky - jedným z nich je bicyklovanie,
a preto už niekoľko rokov plánujeme aj dovolenku v tomto duchu.
V tomto roku sme sa pustili do českých a moravských hôr - vystúpali sme na
Praděd, najvyššiu horu Moravy. Krásnym športovým zážitkom bol pre mňa aj
výstup na k prameňu rieky Labe v Krkonošiach, takmer 9 km zjazd bol potom
adrenalín aj zaslúžená odmena. Cestou sme zastavili na Vrbatovej boude Vrbata a Hanč boli dvaja bežci na lyžiach, ktorí zahynuli počas pretekov na
50 km - jeden zablúdil a zomrel na podchladenie a vysilenie, druhý pri jeho
záchrane.
Okrem bicyklovania v horách máme radi aj objavovanie nových miest,
odporúčam Kutnú Horu - staré kráľovské banícke mesto, kostol sv. Barbory,
starobylé uličky, pouliční muzikanti, jednoducho nádherná atmosféra.
Inšpirácia, ako môže turistický ruch pomôcť mestu.
V Prahe sme tentokrát vynechali tradičné pamiatky a dali sme prednosť
miestam, kde bežne turisti nechodia - jedno špeciálne odporúčanie - strechy
Lucerny. Vyveziete sa výťahom pater-noster, na strechách, ktoré v minulosti
slúžili ako terasy nájdete výstavu, miesto pre oslavy, zahráte si tu šach,
zacvičíte alebo len tak sledujete panorámu celej Prahy. Architekt, ktorý v

tridsiatych rokoch minulého storočia tento komplex vymyslel si aj dnes zaslúži
uznanie.
Na cestách vždy ochutnáme niečo nové - valašské frgály vo Valašskom
Meziříčí. V Prahe zase jedlá z celého sveta v pouličnej reštaurácii Manifesto
- býval to dlhé roky úplne zanedbaný priestor, kým tu neurobili pouličnú
reštauráciu - ponuka je pestrá - thajské „nudle“, indické kari, nový hit - misky
POKE, ale aj burgery, pečené rebrá a mexické tacos. Ochutnáte tu doslova
celý svet.
Špeciálnou časťou dovolenky bol koncert legendy, americkej skupiny Metallica
- 70 000 tisíc ľudí odspievalo poctivo celý koncert, a pri hite „Nothing else
matters“ naozaj stačilo len hrať, diváci odspievali takmer celú pesničku.
Som presvedčená, že nie je dôležité, kde dovolenkový čas strávite, žiadna
exotická destinácia ani drahý hotel Vám nezaručí, že si oddýchnete a načerpáte
energiu. Dôležité je nájsť pekné miesta hoci aj vo svojom najbližšom okolí,
nájsť si taký typ oddychu, ktorý Vám vyhovuje a skutočne si to vychutnať.
Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník
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AKO DOVOLENKUJÚ SVIDNÍČANIA?
SKOČILA SOM!!!
Z výšky 4000 metrov!!!
Toto leto dovolenkujeme viac menej potulkami po Poľsku i našom krásnom
Slovensku. S tohtoročným letom však budem mať navždy spätý jeden
výnimočný zážitok.
Dala som to! Ja, bojko, ktorý sa bojí umývať okná na treťom poschodí, som
s tandem pilotom Maďarom Bélom, ktorý má na konte 5 800 zoskokov a
kedysi šéfoval maďarským policajným kukláčom, skočila z výšky 4000 metrov!
Rusnáčka s Maďarom na nebi debatovali po anglicky. Ešte predtým, ako sme
nastúpili do lietadla, dostala som podrobné inštrukcie, že čo a ako. „Keď Ťa
pripnem, budeme tam hore jedno telo, jedno srdce, jedna duša,“ povedal
tandem pilot Béla. Mimochodom, veľký humorista. Aj preto moje prvotné obavy
z prvého zoskoku rýchlo pominuli.
Priznám sa však, že som sama na seba hrdá, že som to dala! Keď som stala
na okraji otvoreného lietadla a pozrela dole na mraky i
krajinu, ani len na um my nezišlo, že neskočím... Veď som
ani inú možnosť nemala.
Tam hore som zažila koktejl všetkých pocitov. Od
strachu až po eufóriu! A ten voľný pád 200 kilometrovou
rýchlosťou! Och!!! Ten môj krik bolo zo Senice počuť až
do Svidníka. Hoci mi tam hore mrzli ústa... dýchala som
ten najkoncentrovajší kyslík ako na zemi a vyluftovala aj
tie starosti, ktoré nemám. Reset v nebi. A ešte som riadila
ten farebný padák. Pýtala som Pánbožka: „Som tak blízko

Teba, tak ma, sakra, nenechaj
padnúť, iba ak, tak na zadok!!!“
Prežila som, ale fotky hovoria za
všetko. Krásny, nezabudnuteľný
zážitok... Pôvodne to mal
absolvovať môj muž, ale uznal,
že toto nedá! A tak zas chlap čosi
zvalil na ženu! Prekonala som ten
najväčší strach, strach z výšky a
zas som o čosi silnejšia.
Ďakujem blízkym milovaným,
ktorí ma čakali na zemi, i tým,
ktorí mi tento sen umožnili splniť.
Mimochodom, ak to raz skúsite,
radšej nekričte, aspoň nebudete
mať takéto vyvetrané líca, no
vedzte, v tej výške sa nekričať
nedá... Dostala som od blízkych
vstupenku na top adrenalín a
poviem vám, tu dole na „prízemí“
ma už nič len tak nerozhodí, hoci
toho pracovného adrenalínu mám
neúrekom. Keď som prežila pád z výšky, otočky vo vzduchu, tak chodiť po
zemi, tak to zvládnem, aj keby čerti asfalt zohrievali.
Katarína Siváková, mestská poslankyňa
a šéfredaktorka týždenníka Podduklianske novinky
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AKO DOVOLENKUJÚ SVIDNÍČANIA?
SPOZNÁVA NOVÉ REGIÓNY
Radovan Oleár, podnikateľ
„Neviem či sa moje dovolenky vôbec môžu ponímať za dovolenky v klasickom
ponímaní,“ priznal sa podnikateľ Radovan Oleár, ktorý sa snaží svoj voľný
čas tráviť so svojou rodinou a dobrými kamarátmi. Snažia sa spoznávať
nové regióny, kde mnohokrát stretnú zaujímavých ľudí. Nebolo tomu ináč
ani poslednýkrát.
„Navštívili sme rusínsku obec Šumiac, kde sa domáci, aj keď „nebisidujut“
hlásia k Rusínom. Odtiaľ sme podnikli výstup na Kráľovu hoľu. Po ceste sme si
dali pivo chladené slnečnou energiou (keďže bufet nie je napojený na elektrickú
sieť, používa solárne panely), nazbierali sme za hrsť čučoriedok, prehodili pár
slov ostatnými turistami. Deň sme zakončili v miestnom pohostinstve medzi
domácimi Rusínmi. Ďalší deň sme strávili na Štrbskom plese prechádzkou
na Solisko,“ opísal Radovan Oleár.
(pn)

VOĽBA PADLA NA MAROKO
Lenka Kováčová, štátna úradníčka
Štátna úradníčka, Svidníčanka Lenka Kováčová sa tento rok so svojou
rodinou a priateľmi vybrala do Afriky. „ Tento rok padla voľba na Africkú krajinu,
konkrétne Maroko. Rozhodli sme sa ju stráviť s priateľmi, rodinkou Markovou,
nech nám je všetkým veselšie a tak aj bolo,“ povedala Lenka Kováčová.
Podľa nej, Maroko je krajina plná kontrastov. Mestečká navodzujúce
atmosféru ako z rozprávky sa striedajú s modernými letoviskami, ako bolo aj
to naše, ktoré sa nachádzalo pri pobreží Atlantického oceánu. „Atlantik nám
ukázal svoju silu, šantenie v jeho vlnách pre nás ostane nezabudnuteľné.
Nádherné západy slnka nad Atlantikom, prechádzky po krásnej piesočnatej
pláži, i milí a priateľskí Maročania, na to budeme spomínať ešte dlho.“
(pn)
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AKO DOVOLENKUJÚ SVIDNÍČANIA?
TRADIČNÝ RÍM
Maroš Černý, novinár

Svidníčan a spravodajca Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR)
z východného Slovenska Maroš Černý sa s nami takisto podelil o zážitky zo
svojho tohtoročného leta.
„Čo sa týka mojej tohtoročnej dovolenky, mám za sebou návštevu Ríma s
priateľmi. Navštívili ho prvý raz, v mojom prípade to bola už štvrtá návšteva
tohto mesta. Musím však povedať, že zakaždým, aj keď sa tam človek vráti, má
čo obdivovať a vždy si odtiaľ odnesie množstvo pekných zážitkov. Dovolenku
pri mori zatiaľ neplánujem, ale napokon sa možno niekam vyberiem. Posledné
letné dni plánujem stráviť cestovaním po Slovensku a určite by som chcel
navštíviť môj obľúbený poľský Krakov a stovežatú Prahu.“
(pn)

OBĽÚBENÉ BULHARSKO
Jozefína Kudlová, podnikateľka
Svidníčanka Jozefína Kudlová tohoročnú letnú dovolenku strávila v
obľúbenom Bulharsku, v jeho najväčšom letovisku Slnečnom pobreží, so
stovkami reštaurácií, množstvom obchodíkov a veľa možnosťami na zábavu.
„Vybrali sme si krásny hotelový komplex pre rodiny s deťmi, ktorého súčasťou
je aquapark s vodnými atrakciami, šmykľavkami, tobogánmi či pirátskou loďou,
kde sa naše deti dostatočne vyšantili. Navštívili sme aj neďaleký starobylý
Nesebar. Slnečné pobrežie je ideálnym miestom pre strávenie príjemnej
rodinnej dovolenky,“ povedala Jozefína Kudlová.
(pn)

Veľkoobjemové kontajnery sa na chvíľu vrátia do ulíc mesta
Práve skončila v televízii reportáž
o obci, ktorá môže byť príkladom pre
iné obce a mestá na Slovensku v
nakladaní s odpadmi - občania triedia,
obec investovala do systémov, ktoré
umožňujú zistiť, kto ako triedi a podľa
toho nastaviť, kto bude koľko platiť.
Je to jedna zo samospráv, ktoré sa na
tento krok dlhodobo pripravovali, urobili
mnohé kroky, aj nepopulárne, a teraz sa
ukazujú výsledky.
Pripravili sa na zmenu zákona, ktorý
je účinný od 1. januára 2019 - zákona,
ktorý mení cenu za uloženie odpadu
podľa toho, koľko sa vytriedi. V meste
Svidník triedime približne 30 % odpadu,
70 % odpadu vyvážame na skládku.
Tento zákon automaticky zvýšil cenu
za tonu odpadu od januára o cca 3
eurá - z 5 eur na 8 eur. V budúcom
roku to však už bude z 8 na 13 eur, v
roku 2021 to bude 22 eur. K tomu treba
pripočítať sumu, ktorú platíme skládke
za uloženie. Ak klesneme pod hranicu
30 % vytriedeného odpadu, budeme
platiť ešte viac!
Mesto produkuje cca 4 000 ton
odpadu ročne, toto množstvo stúpa
každý rok. Asi tretina odpadu, ktorý
vyvážame na skládku, bol odpad z
veľkých kontajnerov - čo je najväčší
problém, tento odpad bol nevytriedený,
stavebný, častokrát aj nebezpečný
(napr. eternit vyhodený do kontajnera).
Reálne hrozilo, že by sme kvôli tomu
klesli pod 30 % vytriedenia a cena za

odpad by bola naozaj neúnosná. Cena,
ktorú platíme všetci.
Preto sme sa rozhodli, po dlhom
zvažovaní, vyhodnotení mnohých
ukazovateľov a porovnaní situácie
v iných mestách, pristúpiť k tomuto
nepopulárnemu kroku - odstrániť voľne
prístupné a nekontrolovateľné
veľké kontajnery. Nebolo to ľahké
rozhodnutie a plne si uvedomujeme,
že to hlavne v prvých dňoch a
týždňoch spôsobuje aj problémy.
Naozaj si vážime, že Svidníčania
chápu, že to bolo nevyhnutné vysvetľujeme to v médiách, na
stretnutiach, na stránke mesta. Aby
sme vám vyšli v ústrety, upravili sme
otváracie hodiny na zbernom dvore tak,
aby to bolo pre vás pohodlnejšie - ak
máte nadrozmerný odpad, stavebný
odpad do 1m3 a ak ste Svidníčan, tak
vám ho na zbernom dvore zdarma
uložia.
Poplatok 19 eur ročne, ktoré každý
občan platí, zahŕňa zber a odvoz
komunálneho odpadu - teda 1100 l
kontajnery pri blokoch a „kuka“ nádoby
pri rodinných domoch a separovaný
zber. Na podporu separácie robíme
informačnú kampaň - veľký úspech
mali inštruktážne videá zo zberného
dvora, použili ich dokonca aj iné
samosprávy. Účinná je aj kampaň medzi
mladými a čísla separácie ukazujú
mierne zlepšenie. Stále nám to však
komplikovali veľké kontajnery. Celé

úsilie vás, občanov, tak vychádzalo
nazmar.
Iné samosprávy, aj tie susedné
sú o pár krokov pred nami. Budujú
podzemné stojiská, uzamykateľné
kontajnerové státia, zavádzajú aplikácie
a čipy na sledovanie množstva odpadu,

na sledovanie triedenia, aktívne
kompostujú atď., atď. Ale toto sú už
tie, nazvime to, pozitívne kroky. My
sme zatiaľ na začiatku. Veríme, že
aj Svidník nastúpi na tento trend.
Najprv však musíme prejsť prvú etapu
- znížiť množstvo odpadu a zvýšiť mieru
vytriedenia. Verím, že sa to podarí.
Trend je dobrý, prvé čísla po mesiaci
ukazujú zlepšenie.
Len pre inšpiráciu, v Nemecku
triedia 70%, len 30 % odpadu vyvážajú
na skládky. Aj na Slovensku už sú
samosprávy, ktoré separujú viac ako
50%.
Pozorne sledujeme aj problémy,
ktoré po odstránení kontajnerov máte.
Momentálne je to najmä otázka, čo so
zeleným odpadom (tráva, konáre, burina
a pod.) Mesto Svidník v sa v minulosti
uchádzalo o kompostéry pre rodinné
domy, bohužiaľ, nebolo úspešné. V
súčasnosti pripravujeme podklady pre

to, aby sme sa opäť zapojili do výzvy,
ak budeme úspešní, tento problém by sa
nám aspoň z časti podarilo vyriešiť. Do
tohto času vás prosíme o trpezlivosť.
Vieme, že je obdobie, kedy je viac
zeleného „odpadu“ na záhradách a
preto vám chceme situáciu uľahčiť - už
najbližší víkend osadíme v meste veľké
kontajnery na biologický odpad - teda na
zelený odpad - pokosenú trávu, burinu,
konáre a pod. Prosíme, aby ste ich
využívali len na tento účel - kontajner
bude vyvezený na kompostáreň,
akýkoľvek iný odpad by celý kontajner
znehodnotil. Hoci predpokladáme, že
takáto situácia nenastane, dáme ich
na miesta, kde je kamerový systém,
aby sme to mohli odsledovať, pričom
informácie o umiestnení budú na
stránke mesta, na sociálnych sieťach a
na infokanáli.
Prvý októbrový týždeň budú v meste
umiestnené veľké kontajnery, aby ste
sa mohli zbaviť svojho odpadu. Potom
budú tieto kontajnery sprístupnené na jar
a začiatkom leta. O presných termínoch
a miestach budeme informovať v tlači,
na stránke mesta aj na infokanáli
Je našim cieľom pripraviť mesto na
novú situáciu s odpadmi. Je našou
povinnosťou správať sa zodpovedne.
Ale základom je spolupráca s vami,
občanmi. Veríme, že sa nám to postupne
podarí.
Marcela Ivančová,
primátorka Svidníka
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SVIDNÍK - MESTO PLNÉ KAMIER
Pribúda im robota a kopy papierov. Viac kamier v uliciach
mesta pod historickou Duklou prináša policajtom uľahčenie
práce v teréne, ale i nárast papierovania. Len dôslednou prácou
v kancelárii môžu naplno zužitkovať to, čo im nové kamery
umožňujú.
Ulice Svidníka stráži 33 kamier.
Svidník je podľa mestských policajtov
pokrytý tak, ako to potrebujú. Tie
najnovšie navyše samé vyhľadávajú
napríklad dopravné priestupky. „Táto
časť je nastavená ako oblasť, do ktorej
keď vstúpi auto na dlhšie ako jedna
minúta, tak vtedy to zapíše ako nejakú
udalosť,“ ozrejmil Jakub Jacko, z firmy
dodávajúcej kamerové systémy. „To
sú kamery, ktoré samy dokážu už
rozoznať, či sa jedná o priestupok
alebo nejedná sa o priestupok.
Napríklad zákazovú značku alebo
vstup do pešej zóny alebo zákaz
zastavenia,“ doplnil náčelník Mestskej

polície Jaroslav Antoník.
„Tu máme napríklad zákaz vjazdu do
pešej zóny, je tam urobená čiara, keď
tú čiaru nejaké auto prekročí, hneď
to zapíše a vedia to potom vyhľadať.
Potom v tom zázname si to vedia
priblížiť, zistiť ešpézetku a tak ďalej,“
skonštatoval Jakub Jacko.
Svidníčania si kamery pochvaľujú.
„No to je vynikajúca vec, lebo hneď
mestská polícia vie, že kam utekať,
ísť a na mieste riešiť a nie ex post.
Lepší výchovný dosah to má ihneď,“
dodal jeden zo Svidníčanov. Utekať
za priestupcom mestskí policajti
nemusia, robotu majú priamo na

Jaroslav Antoník, náčelník Mestskej polície vo Svidníku

Jakub Jacko z firmy dodávajúcej kamerové systémy
stole. „Tie všetky priestupky, ktoré
vlastne ten systém zaznamená,
treba to spracovať, odoslať, napísať
predvolanie, prelustrovať tie autá,
čiže ďalší poldeň práce,“ informoval
náčelník Mestskej polície Jaroslav
Antoník. „Vždy je nejaký ten úkon,
ktorý musia vykonať aj pracovníci, ale
napríklad pri neprítomnosti v priebehu
jednej hodinu si vedia za desať sekúnd
zobraziť všetky priestupky, ktoré sa
udiali počas tej doby,“ ozrejmil Jakub
Jacko.
Najviac dopravných priestupkov
zaznamenávajú na vstupoch na pešiu
zónu a hoci je leto, veľa priestupkov
mestskí policajti evidujú aj pri vstupoch
do areálov škôl.
„Som zamestnancom gymnázia,
mám dokonca tam vstup voľný a som
dostal takéto pozvanie, tak idem si
to vyjasniť,“ povedal Ján Dančišin.
„Musíme vyriešiť problémy ľudí, ktoré
tam majú povolené vstupy, čiže môže
sa stať, že sú tu aj také priestupky,
lebo vtedy sa tým pádom nejedná
o priestupok,“ vyjasnil Jaroslav

Antoník.
Po tom, čo kamera policajtom doslova
priestupok a toho, kto ho spáchal,
naservíruje ako na tácke, nasleduje
predvolanie. Vo Svidníku vraj motoristi
blokové pokuty platia, ak nie, koná
sa ďalej. „To sa volá priestupkové
konanie, kde sa zabezpečia dôkazy, a
potom rozhodnutím o uložení pokuty
je páchateľovi priestupku doručené
rozhodnutie o uložení pokuty alebo
môže to ísť aj na výkon rozhodnutia,“
skonštatoval prednosta Mestského
úradu vo Svidníku Miroslav Novák.
No a jedným zo spôsobov, ako
vymôcť uloženú pokutu, je napríklad
aj jej odpracovanie formou verejnoprospešných prác. „Nespomínam si
za pár rokov praxe, aby sme museli
zabezpečovať výkon rozhodnutia
kvôli nezaplatenej pokute,“ uzavrel
prednosta Mestského úradu Miroslav
Novák.
Obnova kamerového systému v
meste Svidník bola realizovaná s
finančnou podporou Ministerstva
vnútra SR.
(pn)

Ideš behať na Dukelský beh mieru?
Najbližšia nedeľa, 1. september 2019 patrí Dukelskému behu
mieru a Vám, ktorí sa ho chcete zúčastniť. Beh je šport, ktorý si
môžete viac vychutnať, keď sa na neho dobre pripravíte.
Nezabudnite, že telo najmä v teplejšom počasí
zvláda námahu lepšie s dostatočným prísunom
tekutín. Pite, aj keď nemáte pocit smädu.
Každý, kto beháva už vie, kedy si môže dať
posledný tréning alebo čo večerať a raňajkovať
pred pretekom. Ak bežíte prvý krát poraďte
sa so skúsenejšími bežcami. Ťažké jedlo, ani
unavené telo výkonu nepomôžu.
Každým rokom je počas „dukeláku“ teplejšie
počasie a my ako organizátori robíme všetko
preto, aby mali bežci komfort na trati i po
dobehnutí. Pripravujeme viac občerstvovacích
staníc s vodou, iontovými nápojmi a ovocím,
vodnú hmlu na vstupe do Svidníka, stan s pitnou
vodou v cieli, tiež čapované pivko a kofola.

Zabezpečujeme záchrannú službu na trati i v cieli.
Prosíme Vás, aby ste sami dbali o svoje zdravie a dostatočne sa občerstvovali,
počúvali svoje telo na trati a zodpovedne pristupovali k vlastnému životu.
In-linerov prosíme, aby mali so sebou prilbu i chrániče. Bez týchto
bezpečnostných prvkov Vás na trať pre
Vašu bezpečnosť pustiť nemôžeme.
Keďže sú behy konané počas plnej
prevádzky cesty I. triedy, každý bežec sa
zúčastňuje podujatia na vlastnú bezpečnosť.
Nám prioritne pri organizovaní behu záleží
na bezpečnosti bežcov i účastníkov celého
podujatia, preto nič nepodceňujeme.
Elektronická registrácia všetkých behov
prebieha do polnoci 26. augusta, keď to
stihnete, môžete mať svoje číslo so svojim
menom. Pamiatka sa tiež počíta. Staňte
sa súčasťou 60. ročníka Dukelského behu
mieru.
(kt)
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Park slnečnej sústavy - nová atrakcia Hvezdárne v obci Roztoky
Dotknite sa planét - takto láka na návštevu hvezdáreň v obci
Roztoky. Modely jednotlivých telies tvoriacich slnečnú sústavu
lemujú chodník. Ohmatať si Merkúr, Venušu či Neptún je lákavou
formou získania vedomostí o vesmíre.
Obec Roztoky len pár desiatok metrov od slovensko-poľskej hranice má tak
novú atrakciu. Samotná budova kedysi slúžila colníkom, dnes je turistickou
ubytovňou a hvezdárňou zároveň. „Najčastejšie sa tuná pozoruje Slnko,
premenné hviezdy a občas sa tu robia, niekoľkokrát do roka meteorické
expedície, kedy sa pozorujú meteory v tých najvýraznejších meteorických
rojoch,“ povedal Jozef Leško z Hvezdárne Roztoky. Cez symbolický oblúk
znázorňujúci Slnko sa dostaneme po chodníku k jednotlivým planétam slnečnej
sústavy. A tu už môžete vidieť, napríklad Merkúr, Venušu, Zem, Mars, Jupiter,
Saturn, Urán, Neptún... „Náučný chodník vlastne pomáha deťom, študentom
vytvoriť si predstavuje o našej slnečnej sústave. O každom telese, o každej
planéte,“ dodal Jozef Leško.
Pri všetkých planétach sú na tabuľkách uvedené aj základné informácie,
napríklad aj o tom, aký je jej rovníkový či polárny priemer, aká je jej hmotnosť,
hustota či teplota v atmosfére. „Každému by som to tu odporučil, pretože vidieť
niečo také je určite fascinujúce,“ povedal nám jeden z účastníkov letného
tábora. „V škole ako takej nemajú zatiaľ pomôcky, ktoré by dokázali takýmto
spôsobom vytvoriť predstavu o slnečnej sústave,“ doplnil Jozef Leško.
Tento náučný chodník zrealizovali v rámci spoločného slovensko-poľského
projektu a má zatraktívniť priestor hvezdárne, ktorá každoročne láka stovky
milovníkov hviezdnej oblohy. „Je veľký záujem o návštevu tejto hvezdárne,
napríklad naposledy tu boli aj hostia
z Prahy. Tuná je veľmi malé svetelné
znečistenie z okolitých dedín. Tak
vidíme tých objektov v podstave viac
a s vyšším kontrastom voči pozadiu,“
skonštatoval Jozef Leško z Hvezdárne
Roztoky.
Na pozorovanie oblohy tu slúžia
kvalitné ďalekohľady. Využívať ich
možno po tom, čo odkryjú kupolu. A na
pozorovanie ho v noci využila aj táto
skupina mladých z letného tábora, ktorú
sme stretli v obci Roztoky. „Jupiter bol
o deviatej, my sme boli o polnoci, takže
sme videli Saturn,“ doplnil účastník
letného tábora.

Park slnečnej sústavy alebo náučný chodník ako ho nazvali je len v prvej
fáze. „Mohli by sme to doplniť povedzme o nejaké mesiace jednotlivých planét,
o malé telesná slnečnej sústavy,
čiže planétky, asteroidy,“ uzavrel
Jozef Leško.
Ako sme už spomínali, Park
slnečnej sústavy bol vybudovaný v
rámci projektu Vesmír na dlani 2017,
ktorý je financovaný z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho
rozvoja prostredníctvom programu
cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A Poľsko - Slovensko 2014 2020. Jeho vybudovanie si podľa
riaditeľky POS vo Svidníku Márie
Pajzinkovej vyžiadalo náklady vo
výške 12 650 eur.
(pn)

Park slnečnej sústavy bol vybudovaný v rámci projektu Vesmír na dlani 2017, ktorý je
financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020
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Pošta sľubuje opravu parkoviska, ale kedy?
Parkovisko vedľa budovy Slovenskej pošty vo Svidníku je už
dlhé roky terčom kritiky zákazníkov pošty i ďalších návštevníkov
mesta či Svidníčanov.
Je dlhodobo rozbité, a parkovanie na ňom je možné len s problémami.
Slovenská pošta ho síce už viackrát dali opraviť, lepšie povedané, zaplátať
obrovské diery, no vždy to vydržalo len niekoľko mesiacov, ak nie týždňov.
Kritiku motoristi viackrát smerovali aj na vedenie mesta Svidník, no to nemá
s parkoviskom vedľa budovy pošty nič spoločné. Parkovisko je vo vlastníctve
Slovenskej pošty a na jeho opravu sme sa preto pýtali hovorkyne Slovenskej

pošty Evy Rovenskej.
„Slovenská pošta sa snaží zabezpečiť pohodlný prístup
do pobočiek pre všetkých zákazníkov na celom Slovensku.
Počas roka prebiehajú rekonštrukcie budov a priestorov
pobočiek v závislosti od stavu nehnuteľnosti, ale aj výstavby
bezbariérových prístupov do pobočiek,“ informovala o
aktivitách Slovenskej pošty jej hovorkyňa Eva Rovenská a
na margo parkovisko vedľa budovy pošty vo Svidníku uviedla
potešujúce správu. „Financie na opravu celého parkoviska
plánujeme vyčleniť v pláne opráv na rok 2020,“ povedala Eva
Rovenská a či to tak naozaj bude a parkovisko dá Slovenská
pošta v budúcom roku skutočne opraviť, tak na to si musíme
počkať.
(ps)

Zapojte sa do Zbierky školských pomôcok a podporte školákov v núdzi
Pripravujete sa na začiatok školského roka? Vyrástlo vám
dieťa zo školskej aktovky, máte doma zvyšné detské vrecúško
na telesnú či plnú zásuvku farbičiek? Chystáte sa na nákup
školských pomôcok? Staré pomôcky nevyhadzujte, ale
darujte.
Do nákupného košíka prihoďte zošit navyše. Nielen úplne nové, ale aj
staršie, no stále funkčné školské pomôcky môžete darovať školákom v núdzi
prostredníctvom Sociálneho centra vo Svidníku (Gréckokatolícka charita
Prešov).
Už po desiaty raz sa Gréckokatolícka
charita Prešov zapája do
celoslovenskej Zbierky školských
pomôcok. Charita malým školákom zo
sociálne slabších pomerov, krízových
centier či deťom z charitných detských
domov na Slovensku, pomáha
zbierkou naplniť ich školské tašky a
uľahčuje im tak prístup k vzdelaniu.
Školské potreby odovzdajte v našom
zbernom mieste: Sociálne centrum
Svidník (Pavlovičova 344/8).
Darovať môžete všetko, čo malí
školáci využijú pri vzdelávaní:
zošity, písacie potreby (perá,
ceruzy, fixy, pastelky, pravítka,...),
výtvarné pomôcky (výkresy, vodové
i temperové farby, lepidlá, farebný
papier, nožnice,...), školské dosky,
školské tašky alebo aktovky, vrecúška
na prezuvky a ďalšie potreby. „Potreby
každý rok darujeme školákov, ktorí to
najviac potrebujú. Individuálne a citlivo preveríme opodstatnenosť darovania
pomôcok konkrétnej rodine. Často sa stretávame s dojatím a vďačnosťou
u obdarovaných za pomoc, zmiernenie ich nákladov a ušetrení rodinných
rozpočtov,“ priblížila za Gréckokatolícku charitu Prešov Silvia Hrabčáková.

Zbierku školských pomôcok koordinuje Slovenská katolícka charita na
Slovensku cez arcidiecézne a diecézne charity, ktoré poznajú konkrétne
potreby v obciach či mestách rôznych regiónov Slovenska. Už 10 rokov
sa touto celonárodnou zbierkou katolícka charita snaží pomáhať sociálne
znevýhodneným deťom. Snaží sa, aby opäť v septembri, na začiatku
školského roka, mohli zasadnúť do školských lavíc pripravené a mali rovnakú
šancu na vzdelanie ako ostatné deti.
Ako dopadla Zbierka školských pomôcok v roku 2018?
Vlani sa celoslovensky v 47 zberných miestach podarilo vyzbierať 27 269
školských potrieb, ktoré putovali k deťom zo sociálne slabších rodín, do
krízových centier a detských domovov na Slovensku. V rámci Gréckokatolíckej
charity Prešov sa vyzbieralo vyše 5 400 rozmanitých potrieb. Z nich sme
obdarovali 116 konkrétnych školákov v mestách Prešov, Humenné, Svidník
a Stará Ľubovňa. Výnos sme ponechali aj deťom a mladým zo zdravotným
znevýhodnením v našich službách. Rovnako sme výnosom pomohli malým
školám z 4 inštitúcii, ktoré prejavili záujem. Vďaka štedrým darcom mohli deti
v núdzi na začiatku školského roka zasadnúť do školských lavíc pripravené
a mali rovnakú šancu na vzdelanie ako ostatné deti. Tento rok môžete byť
pri tom!
(pn)

Podduklianske novinky

26. august 2019

Spravodajstvo / Pozvánka

10

V obci Mestisko našli zastrelené teľa
Zastrelené teľa v elektrickom ohradníku. Takýto nález čakal na
poľnohospodárov v obci Mestisko. S niečím takým sa tu ešte
nestretli, prípad majú v rukách policajti.
Nepekný pohľad sa naskytol jednému z pracovníkov poľnohospodárskeho
družstva v obci Mestisko neďaleko Svidníka. Ako informovala Emília
Belasová, predsedníčka družstva v Mestisku „teľa malo rozstrieľanú lebku
pravdepodobne guľovnicou.“
Zastrelené tela našli na okraji oplotku s elektrickým ohradníkom. „To teľa
bolo pri oplotku samé, kravy pri ňom neboli,“ povedala Emília Belasová.
Predsedníčka družstva okamžite volala nielen veterinárneho lekára, ale i
policajtov. Emília Belasová ostala zhrozená. Niekto neznámy, kto teľa podľa
nej zastrelil, chcel navyše aj sťažiť pátranie. „U tohto teľaťa limuzínky boli
odtrhnuté ušné značky a plechová ušná značka. Niekto chcel tomu zabrániť,
aby sme zistili, že aké malo číslo, ale my sme zahnali hovädzí dobytok dole
s teľaťami a zistili sme, že sa to jedná o jalovičku.“
800 eurovú škodu predsedníčka družstva nepriamo pripisuje na vrub
poľovníkov. Nikoho konkrétneho však obviniť nechce a ani nemôže. „Dakto
si omylom namiesto jeleničky alebo srny zastrelil teľa,“ skonštatovala Emília
Belasová. „Ak by šlo o poľovníka, tak podľa zákona o poľovníctve ten, kto v
revíre loví zver, môže na ňu vystreliť len vtedy, ak ju bezpečne rozpozná,“
povedal poľovník Marián Babej. „Mali by tieto oplotky obchádzať, pretože majú
revír veľký, čiže môžu sa pohybovať po ostatných plochách, trvalo trávnatých
porastoch,“ dodala predsedníčka družstva.
Podľa poľovníka Mariána Babeja „v podstate v dnešnej dobe sú elektrické
ohradníky takmer všade, čiže ak to je v poľovnom revíri, môže sa tam loviť
na týchto pozemkoch.“
Svidnícka okresná polícia už má prípad vo svojich rukách. Žiadnu nábojnicu
podľa našich informácií nenašli, z poľovníckeho združenia v danej lokalite

v inkriminovanom čase vraj nepoľoval nikto. „Za akých okolností došlo k
usmrteniu hovädzieho dobytka, či to bolo strelnou zbraňou alebo nejakým iným
nástrojom, zatiaľ je to predmetom vyšetrovania,“ uzavrel okresný šéf polície
Jaroslav Suvák.
(pn)

Svidníčanka s darom od konzula
Spevácka skupina Svidníčanka sa pred pár dňami predstavila na 6. ročníku
prehliadky speváckych folklórnych skupín vo Vyšnom Kažimíre v okrese
Vranov nadf Topľou. Svojimi rusínskymi a ukrajinskými piesňami v prekrásnom
prírodnom prostredí LYSÁ HORA zožali úspech. Prekvapením bolo, že im
bol odovzdaný vecný dar - obraz, ktorý im venoval sám majiteľ strediska Lysá
Hhora a honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický. Veľmi
pekne ďakujeme.
Členky Speváckej skupiny Svidníčanka

INFORMÁCIA O OBEDOCH ZDARMA
Mesto Svidník ako zriaďovateľ základných a materských škôl v meste
Svidník a na základe zákona č. 544/2010 Z.z. §4 od. 6 až 11 o dotáciách v
pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov informuje, že strava
pre žiakov základných škôl a deti v predškolskom ročníku materských škôl
bude ZDARMA.
- Dieťa má nárok na stravu zdarma iba v prípade, ak sa dieťa zúčastní na
vyučovaní a dieťa odoberie obed.
- Rodič platí obed v prípade, ak dieťa sa zúčastní na vyučovaní a neodoberie
obed.
- Rodič platí obed v prípade, ak dieťa sa nezúčastní na vyučovaní a neodoberie
obed a nebolo predom odhlásené.
- Rodič môže dieťa odhlásiť deň vopred najneskôr do 14:00 hod. a v pondelok
do 7:30 hod.
Možnosti odhlasovania rieši každá škola individuálne, viac informácií dostanete
u vedúcej danej jedálne. Poplatok za neodhlásený a neodobratý obed bude
vo výške 1,20 eur odpočítaný z jednorazového príspevku rodiča.
Na základe zákona č. 544/2010 Z.z. §4 od. 6 až 11 o dotáciách, dotácia na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20
eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
Mesto Svidník

Expedícia Perzeidy 2019
Expedícia Perzeidy 2019 sa uskutočnila s finančným príspevkom fondu na
podporu umenia na hvezdárni v Roztokoch v termíne od 9. do 11. augusta.
Zúčastnili sa jej záujemci z radov žiakov základných škôl a študentov
stredných a vysokých škôl z okresov Michalovce, Prešov a Bardejov. Dohľad
nad odborným priebehom prevzal tím skúsených lektorov. Celkový počet
účastníkov bol 28. Účastníci boli rozdelení do niekoľkých pracovných skupín
so zameraním na vizuálne pozorovanie meteorov, fotografické záznamy
meteorov a fotografovanie objektov z Messierovho katalógu pomocou rôzne
výkonných ďalekohľadov. Prvú noc bolo jasno, a tak sa všetci zúčastnení
pustili s nadšením do plnenia svojich zadaní. Aj nasledujúci deň bolo počasie
priaznivé, čo väčšina využila na športové aktivity. Druhú noc nám počasie
už neprialo, preto bol tento čas využitý na odborné prednášky a diskusie.
Nasledujúce dopoludnie prebehlo záverečné zhodnotenie a lúčenie s nádejou
na skoré stretnutie na podobne zameranej expedícii.
Jozef Leško, Hvezdáreň Roztoky
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Deň ľudových tradícií a PIROHY 2019
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku už tradične pri
príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva pripravuje vo
svojom skanzene Deň ľudových tradícií spojený s medzinárodnou
súťažou vo varení pirohov.
Podujatie DEKD vzniklo pre popularizáciu miestneho kultúrneho dedičstva
z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie, koná sa každý rok v mesiaci
september približne v 50 štátoch Európy. Tohtoročný Deň ľudových tradícií sa
uskutoční pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana
Majerského. Jeho spoluorganizátormi sú mesto Svidník a OZ Rusínskoukrajinská iniciatíva.
Návštevníkov čaká pestrý folklórno-etnografický program. O veselú atmosféru
sa postarajú aj hostia z Ukrajiny: zaslúžilý umelec Ukrajiny Mykola Harmaš
(Poltava), FS Čornobryvec (Šyšaky, Ukrajina) a Rusinsky holosy. Súčasťou
podujatia je prezentácia tradičnej remeselnej výroby, ponuka včelích produktov,
pestovateľská a drobnochovateľská výstava. Nezabudli sme ani na rodiny s
deťmi, a tak pre tých najmenších sme pripravili zábavu na kreatívnom ihrisku
a možnosť jazdy na koni. Všetci návštevníci podujatia sa budú môcť občerstviť
vo furmanskej krčme, zapojiť sa do tomboly a vyhrať atraktívne ceny.

Kam patrí odpad zo záhrady?
Každý chceme mať peknú záhradu a k tomu patrí vykosený
trávnik. Možností je niekoľko a veríme, že si vyberiete tú naj pre
seba a spoločne budeme mať mesto čisté.
Ak máte priestrannejšiu záhradu, ideálne riešenie je mať vlastné
kompostovisko, ktoré je výborným zdrojom hliny a ponúka živnú pôdu pre
rôzne druhy zeleniny.
Ak máte priestor pri dome menší a nechcete kúsok zeme obetovať
kompostovisku, môžete si zakúpiť kompostér. Toto riešenie je pomerne lacné,
kompostéry sa pohybujú v sumách od 30 eur.
Ak kosíte menej často a zelený odpad sa Vám nahromadí, môžete ho vyviesť
na Zberný dvor, ktorý máte k dispozícii každý pracovný deň od 6.00 hod. do
14.00 hod., v stredu od 6.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu od 14.00 hod.
do 18.00 hod.

Pirohy - „pyrohy“, „perohy“ sú dodnes obľúbeným domácim jedlom v regiónoch
východného Slovenska. Nechýbajú v ponuke miestnych hotelov, reštaurácií,
pohostinstiev a hostia ich radi jedia. Preto neoddeliteľnou a najlákavejšou
časťou pestrého programu, tak ako každý rok, bude medzinárodná súťaž
v príprave pirohov, tento raz už jej 24. ročník, a taktiež ich ochutnávka od
župana a primátorky.
A na podvečer ešte jedno prekvapenie - Keď svetlo v noci bdie. Projekt je
podporený z rozpočtu PSK.
Pozývame Vás, milovníci folklóru, remesiel a tradičných jedál!
Deň ľudových tradícií a Pirohy 2019 sa uskutočnia v areáli svidníckeho
skanzenu 8. septembra 2019 (nedeľa) od 14. do 19. hod. Prežite
neopakovateľný deň v krásnom prostredí Národopisnej expozície v prírode
a svojou účasťou prispejte k podpore našich kultúrno-historických hodnôt.
Vstupné 2 €, Deti do 12 rokov zdarma. Sponzori podujatia: honorárny konzul
Ukrajiny v Slovenskej republike Stanislav Obický, poslanec NR SR Mikuláš
Krajkovič, poslanci PSK Ján Hirčko, Peter Pilip, Ján Vook.
Ľudmila Ražina,
kultúrno-propagačný manažér SNM - MUK vo Svidníku
Pre Vás, ktorí máte veľmi malé množstvo
zeleného odpadu, napr. do jedného vreca
a ani kompostér by ste nevedeli dostatočne
využiť, môžete tento odpad vo vreci postaviť
ku svojmu kontajneru na komunálny odpad
a Technické služby mesta Svidník ho
vyvezú.
Ukladaním zeleného odpadu na ulicu,
na cestičky, pod stromy a za pozemky
susedom si sami sebe robíme zle. Pri
mnohých iných témach sa nám potvrdilo, že
my Svidníčania sme vnímaví a bystrí ľudia,
preto veríme, že triedenie odpadu sa naučíme a zelený odpad budeme dávať
tam, kam patrí. Na prelome mesiacov september - október plánujme osadiť
veľkoobjemové kontajnery a práve jeden by mal byť určený na zelený odpad,
ktorý budete môcť využiť na konáre a iný bio odpad zo záhrad. Svidník nás
spája pre krajšie mesto.
Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník

Nominácie na udelenie Ceny PSK môže podať aj verejnosť
Prešovská župa aj v tomto roku ocení významné osobnosti či
kolektívy regiónu. Stane sa tak v rámci udeľovania najvyššieho
krajského ocenenia - Ceny Prešovského samosprávneho kraja.
Uzávierka návrhov je 30. septembra.
Cena Prešovského samosprávneho kraja je udeľovaná občanom Slovenskej
republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom, jednotlivcom a kolektívom
za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj kraja. „V našom kraji žije mnoho
inšpiratívnych ľudí, ktorí obohacujú ľudské poznanie, dosahujú vynikajúce
výsledky a svojou prácou i postojmi robia dobré meno Prešovskému
samosprávnemu kraju. Verím, že široká verejnosť bude reagovať na našu
výzvu a aj tohto roku nominuje práve také osobnosti, ktoré si zaslúžia náš
obdiv a verejné poďakovanie,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Ocenenia Prešovského samosprávneho kraja môžu byť udelené osobám, ako
aj organizáciám. Návrhy na ocenenie môžu okrem predsedu a poslancov
Zastupiteľstva PSK predkladať aj miestne samosprávy, organizácie, inštitúcie,
podnikateľské subjekty, ale i široká verejnosť. Uzávierka nominácií je do 30.
septembra 2019.
V návrhu je potrebné uviesť meno nominovaného laureáta a zdôvodnenie,
prečo by mal cenu získať. Súčasťou sú aj potrebné súhlasy navrhovateľa

a navrhovaného so spracovaním osobných údajov. O laureátoch Ceny
PSK rozhodne krajské zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie pre
udeľovanie verejných ocenení PSK.
Myšlienka oceňovať jednotlivcov a inštitúcie za prínos k rozvoju regiónu
vznikla v roku 2004. Medzi doterajších laureátov Ceny PSK patria napríklad
prvý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč, horolezec Peter Šperka,
in memoriam, Prešovská univerzita, kardinál Jozef Tomko, folklórny súbor
Šarišan, lyžiar Adam Žampa, Ľubovnianska nemocnica, olympionici Ladislav
a Petra Škantárovci či Gréckokatolícka charita v Prešove. Vlani sa medzi
držiteľov ceny zaradili spevák Peter Lipa, politický väzeň Jozef Bobalik a
dvojica hasičov - plukovník Radoslav Lacko a kapitán Peter Toďor, ktorým
bolo ocenenie udelené in memoriam.
Osobnosti i kolektívy, ktoré prispeli k propagácii regiónu, dosiahli mimoriadne
úspechy alebo pomohli pri záchrane ľudského života či materiálnych hodnôt,
navrhuje a oceňuje aj župan. Minulý rok si Cenu predsedu PSK odniesol
profesor Jozef Živčák, hudobná skupina Slnovrat a partnerský región
Prešovského samosprávneho kraja Department Horné Pyreneje spolu s
mestom Lurdy. PSK udelí v tomto roku ocenenia už po 16-krát. Slávnostný
galaprogram sa uskutoční tradične v decembri na veľkej scéne Divadla
Jonáša Záborského.
Bližšie informácie a tlačivá spolu s povinnými prílohami sú dostupné na
oficiálnom webovom sídle www.vucpo.sk. Nominácie s označením „Cena
PSK“ župa prijíma na adrese: Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
alebo e-mailom na podatelna@vucpo.sk.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK
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Čo premieta Kino Dukla?
CEZ PRSTY
Piatok 30. augusta o 20. hodine

Keď ti láska prihrá na smeč
Réžia: Petr Kolečko • Hrajú: Jiří
Langmajer, Petra Hřebíčková,
Jakub Prachař, Denisa Nesvačilová,
Jakub Gottwald, Jan Komínek,
Radka Pavlovčinová, Kristína
Greppelová, Markéta Krejčová,
Barbora Mudrová
„Drsne“ romantická komédia
scenáristu Petra Kolečka
o vzťahoch, mužoch, ženách,
plážovom volejbale a tikajúcich
biologických hodinách. Komédia
„Cez prsty“ je režisérsky debut
držiteľa Českého leva za scenár k
filmu Masaryk, zároveň aj scenáristu
komédie Padesátka a úspešného
seriálu MOST!. Je charakteristická
osobitým humorom, sviežimi
dialógmi a geniálne zobrazuje stret
mužského a ženského vnímania
sveta.
Príbeh filmu sa odohráva na beach volejbalových ihriskách, ale nielen na nich.
Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) sú „parťáčky“, ktoré
obetujú plážovému volejbalu všetko. Teda, skoro všetko. Mladšej Pavle tak
trochu začínajú tikať biologické hodiny a s priateľom Hynkom (Vojtěch Dyk)
chce čo najskôr otehotnieť. To staršia Linda, ktorá je slobodná a bezdetná,
nechápe. Obzvlášť, keď sa im podarilo kvalifikovať na majstrovstvá Európy
... Všetko, ale aj tak nakoniec zamotá svojský správca ihriska so zaujímavou
minulosťou Jíra (Jiří Langmajer).
Letnú atmosféru a opálené vyšportované telá vyvažujú náročnejšie témy
- životné peripetie, túžby a predstavy dvoch profesionálnych športovkýň.
Uprednostnia prácu alebo súkromný život, keď sa im konečne podarilo
kvalifikovať sa na majstrovstvá Európy? Vydrží ich priateľstvo aj po stretnutí
so svojráznym Jírom, ktorý už v živote zažil všeličo?
„Cez prsty nie je vyslovene športový film. Rozpráva príbeh dvoch žien, ktoré

Putovanie za minulosťou
Základná organizácia Únie nevidiacich a
slabozrakých vo Svidníku, ktorá združuje zrakovo
postihnutých členov svidníckeho a stropkovského
okresu sa vybrala spoznávať svoj kraj. Pred
mesiacom navštívili starobylú Levoču a pokračovali
návštevou Krásneho brodu.
Na toto miesto ich priviedla legenda o nevidiacom mužovi,
ktorý sa tam uzdravil a na jeho pamiatku tam bol postavený
kláštor (Monastyr). Dnes už sú z neho len ruiny ale pri nich stojí
krásna cerkva, kde nám odslúžil svätú liturgiu otec Vladimír
Turčanik a kantoroval mu známy redaktor Dávid Palaščák. Po
skončení liturgie sme si zobrali posvätenú vodu a pokračovali
v ceste do Humenného.
V Humennom nás čakal chutný obed, po ktorom sme sa
presunuli na návštevu Humenského zámku. Členovia, ktorí
ešte majú zvyšky zraku obdivovali krásu komnát tohto kaštieľa
a mali z toho veľký zážitok. V ten deň síce pršalo ale to ich
neodradilo prejsť sa aj mestom. Domov sa vracali natešení z
výletu, obohatení o nové zážitky a už teraz sa tešia na ďalšie
potulky.
Tieto výlety sa mohli uskutočniť vďaka sponzorom, s ktorými
máme dlhoročnú dobrú spoluprácu: Mestský úrad Svidník,
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sú síce profi plážové volejbalistky, ale aj dospelé ženy, ktoré by rady mali
nejaký súkromný život. Chcel som natočiť romantickú komédiu o tom, že
hoci človek robí chyby, dostane od života novú šancu,“ dodáva k svojej prvej
snímke režisér a scenárista, Petr Kolečko.
V českej komédii o živote dávajúcom druhé šance, v ktorom nechýba láska,
dôvera, priateľstvo a šport sa predstavia aj slovenskí herci: Marián Miezga,
Kristína Greppelová, Radka Pavlovčinová, Ján Jackuliak a Milan Mikulčík.
Česká republika / Slovensko, Komédia, športový, 101 minút, vstupné: 5 eur
***

LOLI PARADIČKA
Nedeľa 1. septembra 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,
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?
Slovensko, Romantický, Komédia, 89 minút, vstupné: 5 eur

Mestský úrad Stropkov, pani Nataša Vargová, pán poslanec Ján Hirčko,
Podduklianske novinky, Týždenník Dukla, Stropkovské spektrum. Bez ich
pomoci by sa nám veľmi ťažko pracovalo a preto im patrí veľké ďakujem.
Naďežda Muščíková, predsedníčka ZO ÚNSS Svidník
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Kto daroval krv?

V stredu 21. augusta 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 26 bezpríspevkových darcov:
Jaromír Vanda (25), Emil Haninčík (38), Ján Troščák (60), Milan Michalko (7),
Viliam Vašuta (26), Ľuboš Šimko (20), Peter Homza (58), Andrej Vook (2), Jana
Ľos-Božiková (32), Ondrej Slivka (39), Ján Vageľ (36), Marek Motyka (12),
Jaroslav Gergeľ (4), Lukáš Čižmár (6), Jaroslav Cimbora (53), Martin Ragan
(25), Marian Cerula (98), Lenka Nováková (13), Paula Čurová (39), Milan
Varjan (22), Kamil Hric (17), Marcela Kačmárová (13), Daniel Hic (6), Viliam
Rusinko (3), Tadeáš Vansáč (2), Barbora Zakovičová (prvodarca).
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
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Bývalý hráč TJ Slávia Svidník, kondičný tréner Marek Olejár: „Volejbal ku Svidníku patrí!“
Extraligoví volejbalisti TJ Slávia Svidník už naplno rozbehli prípravu na novú sezónu a pomôcť
im prišiel aj bývalý hráč. Marek Olejár je dnes kondičným trénerom a pôsobí v Bratislave. Svojmu
bývalému tímu prišiel pomôcť skúsenosťami z kondičných tréningov nielen v posilňovni, ale i priamo
na palubovke. S Marekom Olejárom sme sa preto pozhovárali.
Ako ste sa dostali k volejbalu a čomu
sa venujete dnes?
„Hoci som Svidníčan, momentálne
žijem štvrtý rok v Bratislave, kde pôsobím
ako kondičný tréner v Kajan Gym,
spolupracujem so športovými klubmi a tiež
som tréner všeobecnej športovej prípravy
detí predškolského a mladšieho školského
veku v organizácii Benitim. K volejbalu som
sa dostal vo Svidníku na IV.ZŠ asi v piatom

Ľuboš Macko. Poznáme sa od detstva,
mali sme spoločné volejbalové začiatky a
počas volejbalovej kariéry sme sa párkrát
stretli v spoločnom tíme. Často sme viedli
rozhovory o volejbale, rozoberali zápasy
a niekedy aj snívali o budúcnosti, čo by sa
dalo vo volejbale zmeniť alebo robiť lepšie.
Tiež sleduje moju prácu a myslím si, že je
stotožnený s mojim smerovaním. Čo je
dôležitejšie, že sám chápe, akým smerom

Kondičný tréner Marek Olejár (v strede v dolnom rade)
so svidníckymi volejbalistami po tréningu v posilňovni
ročníku. Tu vznikol môj obrovský záujem o
volejbal, pod vedením pána Vitka a pána
Cahajlu. Od tejto doby som sa volejbalu
venoval aktívne približne 12 rokov, skoro
až do ukončenia vysokej školy.“
Prečo ste sa rozhodli pomôcť tímu TJ
Slávia Svidník?
„Mojim snom bolo vždy stať sa kondičným
trénerom športového klubu. Keďže
volejbalu som obetoval maximum, je pre
mňa jednoduchšie definovať, čo takí hráči
volejbalu v kondičnej príprave potrebujú.
Sám som si to počas svojej hráčskej
kariéry vyskúšal, kedy som si nastavený
kondičný plán upravoval podľa svojich
potrieb a fungovalo to, pomáhalo mi to.
S ponukou spolupráce za mnou prišiel

sa uberá moderné fungovanie športového
klubu, a to v akomkoľvek športe. To je,
že tréner volejbalu, nemôže byť zároveň
kondičným trénerom, mentálnym koučom
atď. Okrem volejbalu by sa musel vzdelávať
aj v tomto smere, čo je časovo a finančne
náročné. Som za to, že tréner volejbalu by
sa mal zamerať na svoju prácu, nech sa
hráči zdokonaľujú herne a kondičný tréner,
aby pripravil hráčov po kondičnej stránke.
Ešte zdôrazním, že kondičná príprava
je vždy zameraná aj na to, aby hráči
odstránili nedostatky a problémy, ktoré sú
prevenciou pred zraneniami. S Ľubošom
sme už dlhšiu dobu hľadali riešenia
a konzultovali možnosti spolupráce.
Priznám sa, že pôvodne som do toho

DO POZORNOSTI PRIAZNIVCOM STOLNÉHO TENISU
Výkonný výbor Ondavského oblastného stolnotenisového zväzu vo Svidníku
pripravuje nový ročník medziokresnej stolnotenisovej súťaže.
Pracovný aktív TJ, ŠK, oddielov spojený so žrebovaním sa uskutoční 9.
septembra 2019 (pondelok) o 17. hodine v Bowling clube - Športová hala vo
Svidníku. VV OOSTZ predbežne počíta s minuloročnými účastníkmi V. ligy, ale
veľmi rád by privítal na žrebovaní aj nové stolnotenisové družstvá. Ondavský
oblastný stolnotenisový zväz prichádza s ponukou pre nové stolnotenisové
oddiely, že môže vytvoriť ligu, v ktorej by štartovali trojčlenné družstva. V tom
prípade by bolo možné hrať iba na jednom stole. V prípade záujmu o štart v
novom ročníku môžete bližšie informácie získať u predsedu stolnotenisového
zväzu Miroslava Kurečka na telefónnom čísle 0905 977 842.
(mk)

nechcel ísť, keďže som v Bratislave a
nerobím rád veci iba povrchne. Tým,
že sa poznáme a navrhol fungovanie,
ktoré je reálne, tak som na spoluprácu
pristúpil. Začali sme testovaniami, ktoré
nám priebežne budú ukazovať výkonnosť
hráčov a tiež tréningové nastavenie. S
Peťom Tholtom sme zároveň konzultovali
nastavenie tréningov v posilňovni, kde sme
si aj prebrali techniku niektorých cvičení,
aby hráči vyťažili maximum z
tréningového programu.“
Akou formou sa snažíte
pomôcť tímu TJ Slávia
Svidník?
„Pre tím je dôležité, aby
pochopil, že kondičná príprava
a tréningy v posilňovni nie sú
iba doplnkom, ale výrazne
prispievajú k hráčovej
výkonnosti a prevencii pred
zraneniami. To bude platiť
vždy v každom športe. Iba na
pevnom základe sa dá stavať.
To, ako sa hráč pripraví pred
sezónou a ako sa bude počas
sezóny udržiavať, ovplyvní
jeho výkony. Práve spomínané
testovania nám môžu ukázať,
akým smerom sa hráči
uberajú, či zaznamenáme
pozitívne zmeny. To je mojou
momentálnou úlohou a tiež
konzultovať prípadné zmeny
v nastavení tréningového
plánu.“
Ako na vás tím v
momentálnej zostave
pôsobí?
„Keďže som s tímom absolvoval iba
testovanie úrovne pohybových schopností
v hale a testovanie v posilňovni, ťažko sa
mi hodnotí a tiež nepoznám hráčov. Mal
som trénovať ešte jeden atletický tréning,
ale bohužiaľ z dôvodu choroby som ho
musel vynechať. Sú tam niektorí hráči,
ktorí sú skúsení a potom veľa mladých,
od ktorých by som čakal, že budú hladní
po víťazstvách a tak k tomu budú aj
pristupovať v tréningoch. Skúsenejší hráči

by mali byť oporou a mladým pomáhať,
korigovať ich. Myslím, že to by mohlo
fungovať. Neviem ako na tom sú ďalšie
tímy, no rozhodne bez tvrdej práce to
nepôjde. Každý tréning, príprava na
všetky zápasy by nemali byť podcenené,
aby tím v zápase neostal prekvapený.
Hráči si musia uvedomiť, že už teraz v
príprave musia zabrať čo najviac. Z toho
sa dosť ťaží počas sezóny. Počas sezóny v
zápasoch so slabším súperom ukázať, kto
je tu pánom a neuspokojiť sa. So silnejším
súperom veriť vo víťazstvo a odovzdať do
zápasu maximum. Nemyslieť na to, že je to
nemožné. Iba tak môžu chlapci bojovať o
prvotné priečky. Ja v to silno verím.“
Ako vidíte volejbalovú budúcnosť tímu
TJ Slávia Svidník?
„Svidnícky volejbal ma dlhú históriu
a doteraz si pamätám víťazný zápas o
postup do extraligy. Od tej chvíle sa vždy
našli podporovatelia volejbalu, ľudia, ktorí
sa o volejbal zaujímajú a je im ich srdcu
blízky. Dúfam, že to bude čo najdlhšie.
Volejbal k Svidníku patrí. Mám však
pocit, že je to každým rokom čoraz ťažšie
udržateľné. Finančná stránka je jedna
vec a potom nejaké spory, naťahovačky a
súboje, kto má vyššiu moc. Mali by sme si
uvedomiť, že skončiť to môže rýchlo, no
dostať to naspäť a vybudovať to čo bolo,
už tak jednoduché nie je. Komu by sa
chcelo budovať niečo znova? Niečo čo už
bolo? Ľudia majú aspoň akú takú možnosť
športového vyžitia.“
Čo by ste odkázali či poradili mladšej
generácii či už volejbalistov alebo
celkovo športovcov?
„Dôležitá je vytrvalosť a trpezlivosť, ak
športovci začínajú. Absolvovať každý
tréning ale športovať aj mimo tréningu.
Rešpektovať trénera, ktorý je autoritou
a snažiť sa robiť všetko podľa jeho rád.
Snažiť sa byť najlepším a so spoluhráčmi
na tréningoch máte čo najlepšiu príležitosť
súťažiť, kto je najlepší. Tak sa budete
rozvíjať. Tréning slúži, aby ste sa posúvali
a napredovali, nie na to, aby ste tam zabíjali
voľný čas a robili si z tréningu zábavné
ihrisko. Odkaz tiež pre rodičov. Podporujte
svoje deti v športe. Doprajte im športové
krúžky, športujte s nimi vo voľnom čase,
navštevujte športové podujatia a tiež
športové súťaže alebo zápasy svojich detí.
Pre deti to veľa znamená.“
(pn)

Klub slovenských turistov Beskyd Svidník
pozýva organizovaných aj neorganizovaných priaznivcov turistiky
na individuálnu turistiku
do ČERVENÉHO KLÁŠTORA
Dňa: 14. septembra 2019 (sobota)
Trasa A: Červený Kláštor - Przel. Szopka - Tri Korunky - Sokolica Lesnica, Dĺžka: 16 km, Čas 6 hod.
Trasa B: Červený Kláštor - Sedlo Cerla - Plašna - Lesnícke sedlo Šľachtový vrch - Šafranova - Lesnícky potok, ústie - Lesnica, Dĺžka: 17
km, Čas 5 hod.
Odchod: 6.00 hod z parkoviska pri kine Dukla vo Svidníku
Účastnícky poplatok za dopravu: 8 € organizovaní v KST, 10 € neorganizovaní
v KST. Potrebná platba vopred v NIKÉ u p. Vašutu, mob. 0902 581 300
Iné poplatky: hradí sa poplatok v PR, potrebné zloté
Termín prihlásenia: do 9.9.2019
Akcia sa uskutoční pri nahlásení minimálneho počtu 35 účastníkov. Výstroj:
turistické oblečenie a obutie. Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú
zodpovednosť.
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Medziokresné futbalové súťaže
6. liga
Lomné - Rovné
2:5 (2:2)
Góly: Tomáš Tramita, Marián Mušinský - Róbert Horváth 2 (1 z PK),
Tomáš Krajňák, Patrik Vansa, Lukáš
Ksenič
ŽK: 0 - Róbert Horváth
Mestisko - Kuková
0:5 (0:1)
Góly: 0 - František Šebeš 2, Ivan
Lukáč 2, Andrej Kožlej
ŽK: Kamil Cimbala - 0
Bukovce - Kalnište 3:1 (1:0)
Góly: Dominik Kmiť, Tomáš Olah,
Dominik Čonka - Martin Varguš
ŽK: 0
Chotča - Tisinec
1:1 (1:0)
Góly: Mikuláš Fejko - Maroš Čakurda
ŽK: Erik Madej - Maroš Čakurda
Miňovce - Radoma
0:6 (0:2)
Góly: 0 - Dávid Kačmár, Šimon

Rokyta 2, Marián Matkobiš, Jaroslav
Hubáč, Dávid Sliva
ŽK: 0 - Dávid Kačmár, Samuel
Labanc
Stročín - Breznica
0:2 (0:2)
Pre nedostatok hráčov domáci predčasne ukončili zápas.
Góly: 0 - Tomáš Korba, Marián
Macko
ŽK: 0
Sitníky - Lúčka
3:0 (1:0)
Góly: Matúš Motyka 2 (1 z PK), Jozef
Kovalčík
ŽK: Denis Polaščik, Matúš Motyka
- Tomáš Sopko, Samuel Talian, Ján
Mihaľ
Tabuľka
1. Breznica 4 4 0 0 23: 1 12
2. Sitníky
4 4 0 0 23: 2 12
3. Radoma
4 3 1 0 20: 2 10
4. Rovné
4 3 0 1 16: 5 9
5. Lúčka
4 3 0 1 15: 5 9
6. Tisinec
4 2 2 0 9: 2 8

7. Kuková
8. Kalnište
9. Bukovce
10. Chotča

4
4
4
4

202
202
112
022

8: 8
5: 6
4:13
3: 9

6
6
4
2

11. Mestisko
12. Stročín
13. Lomné
14. Miňovce

3
3
4
4

003
003
004
004

2:14
1:15
2:17
2:34

0
0
0
0

Hokejbalisti vyhrali turnaj
Na hokejbalovom turnaji Vranov CUP vo Vranove nad Topľou triumfovali svidnícki
extraligoví hokejbalisti. Turnaja sa zúčastnilo 10 mužstiev - Svidník, Poprad, Košice,
dva tímy Bardejova, dva tímy Vranov nad Topľou, Prešov, Trebišov a Humenné.
Hokejbalisti HbK Lion Svidník sa vo finále stretli s mužstvom Popradu, s ktorým
sme v skupine prehrali 0:2 a vo finále sme remizovali 1:1 a vyhrali po samostatných
nájazdoch 1:0. Autorom víťazného nájazdu bol Branislav Štefan, pričom za Poprad
nepremenili nájazdy dvaja majstri sveta v hokejbale Libor Teplický a Matúš Lipták. V
tíme Svidníka sa predstavili skoro všetci kmeňoví hráči: Džupina, Sabol, B. Štefan,
Oščipovský, Raschman, D. Štefan, Vook, M. Balogáč, Husár, J. Pankuch, Horváth,
(mdž)
Štefkovič, Cifranič, Vachna a K. Balogáč.

III. liga

1. FK Svidník - TJ Veľké Revištia 2:0 (0:0)
Treťoligoví svidnícki futbalisti sa po
prehrách v derby zápasoch s Giraltovcami a so Stropkovom dočkali
víťazstva. Na domácej
pôde porazili Veľké
Revištia.
Po bezgólovom prvom polčase sa zdalo,
že zápas môže aj po
záverečnom hvizde
rozhodcu skončiť remízou. Domáci to však
nechceli pripustiť a najprv v 71. minúte Veprik
dostal Svidníčanov do
vedenia a o osem minút neskôr Tokar upravil na konečných 2:0.
Zostava Svidník: Mulík - Bialončík,
Zapotocký, Kiseľa, Kuhajdík, Kevin

Peter Čekan, Tokar (90. K. Matkobiš), Maslov, Košč (55. Križanovský),
Piľar (46. Čabala), Lukáš Hricov (71.
Veprik).
V stredu 21. augusta bolo na programe
dohrávané stretnutie
2. kola. Išlo o okresné derby, v ktorom
Svidníčania privítali
Stropkovčanov. Spokojnejší boli futbalisti
zo susedného mesta,
ktorí vo Svidníku získali tri body za víťazstvo 2:1.
Góly Stropkova
strieľali Agbane a
Burcák, v drese Svidníka korigoval
Bialončík.
(ps)

Žiaci v kopačkách
V uplynulú sobotu majstrovské stretnutia 1. kola II. ligy skupiny B VsFZ odohrali
mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu sú výsledky.
STARŠÍ ŽIACI U15
FC Pivovar Šariš Veľký Šariš - 1. FK Svidník 0:0
Úvodný zápas novej sezóny sme odohrali proti zdatnému súperovi. Prevaha
počas celého zápasu bola na našej strane, no nemohúcnosť streliť gól bola veľká.
Domácich viackrát podržal výborný brankár, keď likvidoval šance Volohdu, Šamka
či Patkaňa. Aj napriek bodíku si chlapci za bojovný výkon zaslúžia poďakovanie.
Zostava: Bobák - Rogoš, Čeremuga, Hnat, Baran - Kamenický (65. Marko), Patkaň,
Luščík, Jurčišin - Volohda, Šamko.
MLADŠÍ ŽIACI U13
FC Pivovar Šariš Veľký Šariš - 1. FK Svidník 0:6 (0:4)
Naši chlapci vstúpili do sezóny presvedčivým víťazstvom. Počas celého zápasu
dominovali. Už do polčasu nastrieľali súperovi 4 góly a po prestávke ešte skrášlili
výsledok. Najbližšiu sobotu nás čakajú Medzilaborce. Góly: Cina 2, Mihaľ 2, Halaj,
vlastný. Zostava: Marčišin - Moroz, Slivka, Olčák - Fedák, Cina, Cuprišin - Mihaľ,
Hij, striedali: Halaj, Kamenický, Haluška, Hreško.
(tv)

Úradná správa č. 6 zo dňa 22. 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
Oznamujeme klubom 6. ligy a 7. ligy DOUBLE STAR BET, že reklamné bannery od sponzora súťaže si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte OOFZ Svidník a
tieto umiestniť na svojich ihriskách počas sezóny.
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 3. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET
Kontumuje: stretnutie 3. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET dospelých Tisinec
- Lomné 3:0 kont., hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK, poplatok
10,- EUR -Lomné
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
DK OOFZ:
1.Trestá FK Lomné finančnou pokutou 50,- Eur za nenastúpenie na stretnutie
3. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET dospelých Tisinec - Lomné, podľa RS 14/c,
poplatok 10,- EUR
KR a DZ OOFZ:

5. kolo 6. liga DOUBLE STAR BET - 1.9.2018 o 16.00 hod.:
Lúčka - Mestisko (Fečo, Rapáč - Burcák), Breznica - Sitníky (Ľ. Suchanič,
Gonos, Sidorová - Fiľarský), Radoma - Stročín (Gombár, Mačuga - Hubáč),
Tisinec - Miňovce (Veselý, Korba - Vaško), Rovné - Chotča (Duháň, Makarová
- Holub), Kalnište - Lomné (Brendza, Zapotocký - Šafranko), Kuková - Bukovce
(Ličko, Michalko - Feč).
3. kolo 7. liga DOUBLE STAR BET - 1.9.2018 o 16.00 hod.:
Baňa - Giraltovce (A. Špak)
Dohrávka 1. kola
V. Orlík - Giraltovce (Jaroslav Šugár) - 29.8.2019 o 16.00 hod.
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:
26. augusta: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v SAD)
27. augusta: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
28. augusta: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
29. augusta: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
30. augusta: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149; MUDr.
Jánošík)
31. augusta: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
1. septembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)

STOMATOLÓGOVIA:
29. augusta: MUDr. A. Kopčová - Nemocnica vo Svidníku.
31. augusta a 1. septembra: MUDr. M. Hutňan - Centrálna 812 vo Svidníku.
Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v
nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.

POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
Rímskokatolícky kostol
Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30
hod., Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok:
16.30 hod., Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší nájdete aj na internetovej
stránke www.svidnik.rimkat.sk
Pravoslávny chrám
Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má sv. liturgiu o 10.00 hod. Počas
týždňa: pondelok, utorok - sv. liturgia o 6.00 hod., Večerňa o 17.00 - slúži
prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - sv. liturgia o 6.00, Večerňa o
17.00 - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: sv. liturgia o 6.00 - prot.
Ján Pajkoš, Utreňa o 8.00, sv. liturgia o 9.30 - prot. Ján Sovič.
Gréckokatolícky chrám Svidník - mesto
Pondelok 26. august: 6.30 hod.: † Vladislav, Ján, s panychídou, 18.00 hod.:
* MÁRIA (60 rokov života), Utorok 27. august: 6.30 hod.: Kláštor sestier
Baziliánok, 12.00 hod.: † Július, † Martin 40-dňová s panychídou, 18.00 hod.:
* Matej, Streda 28. august: 6.30 hod.: † Anna, 18.00 hod.: † Valter, Valter,
večiereň sviatku, Štvrtok 29. august: sťatie hlavy proroka Jána krstiteľa, 6.30
hod.: * Miroslava s rod., 17.15 hod.: Ruženec za závislých, 18.00 hod.: *
Ľuboš, Piatok 30. august: 6.30 hod.: † Oľga, Juraj, Eva, Michal, 7.15 hod.:
ranné modlitby, 18.00 hod.: * Anna s rod., večerné modlitby, Sobota 31. august:
uloženie pásu presv. Bohorodičky, 7.15 hod.: Posv. ruženec, 8.00 hod.: †
Michal, † Milan 40-dňová s panychídou, 15.30 hod.: sobáš s liturgiou, 18.00
hod.: liturgia v neokatechumenátnom spoločenstve, 12.Nedeľa po zsd., hlas.
3, 1. september: začiatok indiktu - nový cirkevný rok, 7.00 hod.: Posvätný
ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Za farské spoločenstvo sl., 10.30 hod.: * Mária,
Jaroslav, Marek, Radka, Jozef, Tibor csl., 14.30 hod.: moleben k bs + korunka
k bm, 18.00 hod.: * Zuzana sl.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Pondelok 26. augusta o 18.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre
Máriu, Vlastu a Jána, Utorok 27. augusta o 7.00 hod.: + Mária, Mikuláš,
Streda 28. augusta o 18. hodine: Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a
Helenu, Štvrtok 29. augusta o 7.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre
Juraja a Petra s rod., Piatok 30. augusta o 18. hod.: + Michal, Mária, Juraj,
Anna, Ján, Sobota 31. augusta o 7. hod.: + Peter, Nedeľa 1. septembra o
9.00 hod.: Za farnosť.
Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici
2042 vo Svidníku: Štvrtok 29. augusta o 18. hod.: Náš kresťanský život a
služba: - Hebrejom 4-6 kap., - Vynasnažme sa zo všetkých síl vojsť do Božieho
odpočinku, - Hebrejom 4:12 - Čo je “Božie slovo“, o ktorom sa hovorí v tomto
verši?, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, - o 19.
hod.: Zborové štúdium Biblie: Jednoduché prirovnania, Nedeľa 1. septembra o
9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Sľub dokonale šťastnej rodiny, Hlavné
myšlienky: - Rodina je dar od Boha, - Čo pripravilo rodinu o šťastie, - Kedy
budú všetky rodiny znovu šťastné, - Ako môžeme mať šťastnú rodinu už
dnes, - Konečne jedna šťastná celosvetová rodina!

od 26. august a 2 019
DALY, Richard: Od krízy k víťazstvu.
Boh uzdravuje aj dnes.
Vrútky, Advent-Orion 2019. 135 s.
Poznáte niekoho, kto túži po vyliečení
a potrebuje povzbudenie? Radi by
ste zažili Božiu uzdravujúcu moc? Ak
ste aspoň na jednu z týchto otázok
odpovedali kladne, potom je táto kniha
určená práve vám. Richard Daly nám
prináša dôkaz Božej uzdravujúcej moci
v zbierke povzbudzujúcich reálnych
príbehov bežných ľudí, ktorí zažili Boží
dotyk a na svoje modlitby a príhovorné
modlitby priateľov dostali odpoveď novonadobudnuté zdravie. Každý príbeh
bol overený a je podložený konkrétnymi
faktami: röntgenovými snímkami,
lekárskymi správami a životmi zmenenými
na nepoznanie.

JACKSON, Michael (29.8.1958-25.6.2009)
Americký popový hudobník sa narodil 29.8.1958 v Illinois. Kariéru začal ako
detská hviezda v rodinnej skupine Jackson Five. V roku 1972 vydal prvý sólový
album Ben, ktorým sa začala jeho sólová kariéra. Albumom Thriller sa mu
podaril prelom (predalo sa viac ako 40 miliónov nosičov). Eroticky podfarbeným
hlasom, vizuálnym spracovaním piesní vo videoklipoch a tanečným talentom
sa stal jedným z najúspešnejších hudobníkov 80. rokov. Po poslednom
svetovom turné a filme Moonwalker sa rozhodol ukončiť verejné vystúpenia.
Ďalší vydaný album Dangerous však bol obrovským úspechom. Jacksonov
príjem za r.1989 sa odhadoval asi na 35 miliónov dolárov (vrátane výnosov z
reklamy). Viackrát sa podrobil operáciám tváre, čím získal zženštený výzor.
V r.1994 bol obžalovaný z údajného zneužívania maloletého, došlo však k
mimosúdnemu vyrovnaniu. Zomrel 25.6.2009 v Los Angeles, Kalifornia.

MAETERLINCK, Maurice (29.8.1862-6.5.1949)
Belgický básnik, dramatik a esejista píšuci po francúzsky. Vlastným menom
Marie-Bernard Polydore. V živote sa cítil osamelý, prežíval úzkostné vzťahy.
V básnickej prvotine Skleníky vyjadril existenciálne pocity. V zbierke Dvanásť
piesní použil flámsky folklórny námet. V lyrických drámach, v ktorých je
osudnou mocou láska a smrť, dominuje pesimistický fatalizmus : Princezná,
P. a M., Slepci, Votrelkyňa, Vnútro. K tradičnej dramaturgii sa priklonil v hre z
renesančného Talianska Monna Vanna a vo vlasteneckej dráme Stilmodský
starosta. Ďalej nasledovali Belasý vták, Život včiel, Inteligencia kvetín, Poklad
pokorných, Múdrosť a osud. Maeterlinck je Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru
za rok 1911.

- Pán doktor, bolí ma chrbtica.
- Nedvíhali ste niečo ťažké?
- Nie. A nemôže to byť od toho, že si obhrýzam nechty?
- Počúvajte, nerobte si zo mňa blázna!
- Nerobím si z vás blázna. Ja si
obhrýzam nechty na nohách.

