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Jubilejný 60. ročník Dukelského behu mieru
Jubilejný 60. ročník Dukelského behu mieru v horúcom letnom počasí bol v
uplynulú nedeľu 1. septembra vyvrcholením série kultúrnych a športových podujatí
nazvaných Leto v meste.
Dukelský beh mieru v jeho jubilejnej 60-tej kapitole ovládli bežci z Kene a sekundoval im akurát jeden Poliak a jeden Ukrajinec. Pripomeňme, že usporiadateľom
bolo Mesto Svidník, ktorého primátora Marcela Ivančová si v úvode celodenného
programu zapálením sviece a následne všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku pred tromi rokmi po dobehnutí do cieľa zosnulého Ľubomíra Troščáka. Potom
sa už rozbehla celá séria sprievodných behov. Novinkou bola súťaž lezúňov, teda
batoliat a takisto aj súťaž inline korčuliarov, ktorí boli súčasťou Veľkého Behu
zdravia z pešej zóny k tankom na rázcestí Kapišová a späť. Medzitým boli divákom na pešej zóne
k dispozícii stánky
Všeobecnej zdravotnej poisťovne a
svidníckej nemocnice, ale aj Vodný
bar Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti
a ďalšie atrakcie
hlavne pre deti.
Hlavný, 20 kilometrov dlhý beh z
Duklianskeho priesmyku do Svidníka odštartovala
primátorka mesta
Svidník Marcela
Traja najrýchlejší bežci v celkovom poradí
Ivančová. Na štart

Manželia Beňkovci

Námestník riaditeľa svidníckej
nemocnice Marek Pytliak

sa postavil rekordný počet bežcov - 173, a takmer rekordný bol aj čas prvého v
cieli. Keňan Tamus Evans dosiahol čas 58:42, pričom rekord Dukelského behu
má hodnotu 58:22. Kenský bežec triumfoval v celkovom poradí, ale i v hlavnej
mužskej kategórii A. V celkovom poradí i v kategórii skončil druhý jeho bežecký
kolega z Kene Isaac Kimutaingeno. Medzi ženami v oboch ženských kategóriách
triumfovali takisto bežkyne z Kene. Majstrom okresu Svidník sa stal Filip Čižmár
z Giraltoviec, ktorý zvíťazil pred Radoslavom Poláčekom zo Svidníka a Tomášom
Vinjarom zo Svidníka. Medzi ženami v rámci okresu Svidník triumfovala Stanislava
Buchalová pred Ivanou Bilasovou a Ivanou Loziňákovou Saganovou.
CELKOVÉ PORADIE 60. ROČNÍKA DUKELSKÉHO BEHU MIERU: 1. Tamui
Evans (Keňa) 58:22; 2. Isaac Kimutaingeno (Keňa) 59:52; 3. Hubert Wierdak
(Korczyna - Poľsko) 1:05:02. MAJSTER OKRESU SVIDNÍK: 1. Filip Čižmár
(Giraltovce) 1:07:20; 2. Radoslav Poláček (Svidník) 1:14:31; 3. Tomáš Vinjar
(Svidník) 1:14:40. MAJSTERKA OKRESU SVIDNÍK: 1. Stanislava Buchalová
(Svidník) 1:36:56; 2. Ivana Bilasová (Svidník) 1:42:08; 3. Ivana Loziňáková Saganová (Svidník) 1:43:12.
Súčasťou jubilejného 60. ročníka Dukelského behu mieru bolo aj ocenenie viacerých jednotlivcov uvedením do Siene slávy. Sponzormi 60. ročníka Dukelského
behu mieru boli: Dukla - destination, Ján Hirčko, poslanec MsZ a PSK, Prešovský samosprávny kraj, Ján Vook, poslanec PSK a MsZ, Všeobecná zdravotná
poisťovňa, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Službyt, s.r.o., Svidník,
Ferospol - František Šovari, TESCO Stropkov, Stavbet - Pavol Orenič, Bytové
družstvo Svidník, TOPA SPORT Bardejov, Ovocie a zelenina - Ján Krajňák,
Centrum voľného času Svidník a ZAJO. Dukelský beh mieru mediálne podporili
regionálne týždenníky Dukla a Podduklianske novinky. V rámci 60. ročníka Dukelského behu mieru mesto Svidník realizovalo projekt Susedia spoza hraníc, ktorý
je podporený z fondu KULTMINOR. V rámci tohto projektu vystúpili dve hudobné
zoskupenia z Poľska. Druhým projektom bol Beh pre všetkých Svidníčanov, ktorý
podporil Prešovský samosprávny kraj zo svojho rozpočtu.
(pn)

Bývalý futbalista Pavel Piršč (vľavo)
a Václav Dudáš s dcérou Viktóriou

Bývalý majster Európy v chôdzi
Pavol Blažek

Peter Pollák má na svojom konte 202
maratónov, za ním farár Peter Gombita

Súrodenci Saganovci v
obklúčení fanúšikov

Víťazný Keňan v
cieľovej rovinke
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Jubilejný 60. ročník Dukelského behu mieru
Medzi inline korčuliarmi triumfoval Svidníčan Radovan Korba

Spestrením bol napríklad aj Vodný bar

Primátorka zapálila sviecu na
pamiatku Ľubomíra Troščáka

Tri najrýchlejšie ženy a traja najrýchlejší muži okresu Svidník

Laureáti Siene slávy 60. ročníka Dukelského behu mieru
Andrej Dudáš:
Dlhoročný bežec Dukelského behu mieru od 80tych rokov a od roku 2011
niekoľko ročníkov aj organizátor podujatia.
Andrej Halčík:
Bežec s najdlhšou účasťou na Dukelskom behu mieru, ktorý bol známy behom
naboso. Prvý beh zabehol v roku 1980 a zúčastnil sa aj behu v roku 2018.
Miroslav Hanik:
Mimoriadne úspešný bežec svidníckeho okresu, ktorý zvíťazil v Dukelskom
behu mieru od 1989 do 1994 každý rok.
Milan Vančišin:
Bežec s najvyšším počtom prvenstiev za okres Svidník. V 70-tych rokoch idol
mladej generácie bežcov v regióne.
Juraj Vatraľ:
Dlhoročný bežec Dukelského behu mieru, ktorý začal s behaním pred päťdesiatkou a dokázal, že pre zdravie sa dá behávať v každom veku.
Juraj Piruch: ocenenie in memoriam
Organizátor mnohých športových podujatí v okrese Svidník. Účasť pri or-

ganizovaní DBM od roku 1961 a v niektorých ročníkoch pôsobenie aj ako
rozhodca.

Ocenenie získali aj (zľava): Juraj Vatráľ, Milan Vančišin, Miroslav
Hanik, Andrej Halčík, Andrej Dudáš a Ingrid Petnuchová

Výnimočné ocenenie in memoriam za prínos k Dukelskému behu mieru pre Michala Karamana
Každé podujatie a najmä tie s históriou, môžeme tomu hovoriť s dušou,
majú svoj príbeh, svoje začiatky. Pri príležitosti 60. ročníka Dukelského behu
mieru udeľuje mesto Svidník ako hlavný organizátor jubilejného ročníka cenu
in memoriam pánovi Michalovi Karamanovi, zakladateľovi Dukelského behu
mieru.
Michal Karaman sa narodil 25. 9. 1933 bol rodák z Vyšného Orlíka, zomrel
9. 3. 2017. Vo funkcii vedúceho Okresného výboru Československého zväzu
telesnej výchovy v Bardejove a neskôr po zriadení okresu aj vo Svidníku
zorganizoval prvýkrát Dukelský beh mieru v roku 1958. Karpatsko-duklianska
operácia a jej boj za slobodu boli v čase spomienok pána Karamana
pripomínané aj rôznymi športovými podujatiami. Podľa vlastných slov sa Michal
Karaman raz ocitol pešo na ceste z priesmyku a vtedy mu skrsla myšlienka
organizovania cestného behu. Tejto myšlienky sa chytil a spolu so spolupracovníkmi Jozefom Kostíkom, Štefanom Zozuľákom a ďalšími zorganizovali
beh. Organizátori sa v prvých rokoch museli popasovať so záplavami v r. 1963,
kedy sa DBM nemohol uskutočniť i s ťažkou politickou situáciou v rokoch
1968 a 1969. Tieto tri ročníky sa nepodarilo zorganizovať. Zo spomienok

rodiny Karamanových vieme, že pán Michal bol dôsledný a prehodnocoval
každý detail pri príprave Dukelského behu mieru. Dcéra Tatiana si spomína,
že práve jeho rukou sa rozozvučnieval výstrel na štarte pod priesmykom a v
cieli celá rodina čakávala na bežcov. Michal Karaman bol
pri Dukelskom behu mieru až do roku 1981, kedy štafetu odovzdal Jurajovi
Piruchovi.
Z rozhovoru pre noviny Dukla k 50. výročiu DBM vyberáme: „Hlavnou myšlienkou tohto podujatia bolo vzdať hold našim osloboditeľom spod fašistickej
nadvlády, ale aj priblížiť sa, samozrejme nie až v takom rozsahu Medzinárodnému maratonu mieru v Košiciach.“ Pán Karaman ukončil svoju myšlienku
poďakovaním novým organizátorom a vyjadril túžbu, aby sa pokračovalo ďalej
a aby mal Dukelský beh mieru stále zanietených ľudí.
Tento rok je už 60tym ročníkom a sme radi, že generácie si vážia uchovávanie
tradícii a Dukelský beh mieru odbehol svoj ďalší ročník.
Ďakujeme pán Karaman za napísanie prvých kapitol knihy nášho „DUKELÁKU“, príbeh sa píše ďalej...
(kt, pn)
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Jubilejný 60. ročník Dukelského behu mieru
Náš „DUKELÁK“ má 60 rokov
Náš „DUKELÁK“ má 60 rokov. Pre bežca, špeciálne pre bežca
na dlhé trate ideálny vek. Už sa neplaší za najlepším časom, hoci
stále chce byť dobrý. Vie si celú trasu užiť a vychutnať, ale aj
tým mladším vie byť inšpiráciou. Vie, že len dobrá príprava, ale
aj troška šťastia na trati zaváži.
19 kilometrov, vzdialenosť, ktorá sa dá dnes zdolať za necelé dve hodiny...
Tým, ktorí nám mier v rokoch 1944 a 1945 priniesli zdolanie tejto krvavej trasy
trvalo od októbra do januára. Od začiatku Karpatsko-duklianskej operácie na
Dukle v októbri až do januára, kedy bolo mesto Svidník oslobodené. Mier v
názve nášho behu nie je preto frázou. Stál veľa ľudských obetí a je našou
zodpovednosťou, aby sme ho uchránili.
Ako aktívna účastníčka dvoch ročníkov som si zažila ten mrazivý pocit, keď
sme kládli kyticu na Dukle a potom sme spoločne nastúpili na hlavnú cestu
pod priesmykom. Vyletujúce holubice nad hlavou a prenikavý výstrel do vzduchu zrazu odštartujú desiatky minút trvajúce myšlienky o prekonávaní samej
seba. Máte možnosť byť sám so sebou a pritom Vás popri ceste povzbudzujú
ľudia a v cieli čakajú ďalší, ktorí sa tešia z Vášho výkonu, akýkoľvek by bol.
Som nesmierne šťastná, že som jeho súčasťou ako bežkyňa a už aj ako
organizátorka.
60. jubilejný ročník Dukelského behu mieru prináša nové a motivujúce
aktivity. Chceme aby náš beh bol podujatím pre všetkých - rodiny, priateľov,
nadšencov športu aj návštevníkov mesta.
K sprievodnému Malému behu zdravia na 1 km pridávame po prvýkrát aj súťaž
lezúňov najmladších účastníkov. Pripravili sme preteky in-line korčuliarov, ktorí
vyštartujú na 6,5 km trať rovnako ako bežci na Veľkom behu zdravia. Na trati
hlavného behu z Dukly do Svidníka sme pripravili viacero vylepšení. Tento

rok obohatíme Dukelský beh mieru o výstavu fotografií z histórie behu. Do
Siene slávy uvedieme osobnosti, ktoré sa zaslúžili o organizáciu behu, svojou
vytrvalosťou boli inšpiráciou pre ostatných bežcov a prispeli k zachovaniu
tradície DBM. Pamiatkou na tento výnimočný ročník je aj plátenná taška, ktorú
nám ušili dievčatá - faustínky z Arcidiecéznej charity vo Svidníku a tričko s
emblémom DBM, či tento bulletin.
Ďakujem všetkým, bežcom, ktorí sú hlavnými aktérmi, organizátorom aj
podporovateľom nášho behu.
Dukelskému behu mieru prajem to čo každému bežcovi - pevný krok, jasný
cieľ a veľa sily zdolávať ďalšie méty.
Dovidenia na každom ďalšom ročníku...
Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník

Ingrid Petnuchová,
Michal Kostík,
najúspešnejšia bežkyňa DBM jeden z najdlhšie aktívnych bežcov DBM
Narodená: 2.5.1975
Prvýkrát bežala DBM v roku 2001
a bol to jej vôbec prvý pretek vo
vytrvalostnom behu.
Počet odbehnutých DBM vrátane
r. 2019, 14.
Počet víťazstiev v kategórii žien 11
a z toho 5.-krát majsterka okresu do
roku 2019.
V rokoch 2008-2014 bol pre ňu Dukelský beh mieru testovacím pretekom pred Majstrovstvami Slovenska,
ktoré boli súčasťou Medzinárodného
maratónu mieru v Košiciach.
Titul najlepšej Slovenky sa jej podarilo získať 6.-krát.
Ingrid:
„DBM bol však pre mňa nie iba
pretek, vždy to bolo aj o stretnutí s
ľuďmi, ktorých som dlho nevidela....
spolužiaci, obyvatelia paneláku,
kde sme kedysi bývali.... P. profesor
Čobirka- môj učiteľ TV na GDH a
dlhoročný hlavný rozhodca DBM.
Zvláštne čaro ma aj symbolika preteku, keď sa pred štartom vzdáva hold
obetiam 2. svetovej vojny a KDO“.
Ingrid Petnuchovej sa páči, že DBM napreduje aj v oblasti organizácie pretekov - od propagácie, cez čipové meranie časov a elektronické spracovanie
výsledkov, až po samotné sprievodné akcie, ktoré každoročne lákajú na pešiu
zónu čoraz viac ľudí. Zvyšuje sa aj počet obyvateľov Svidníka a blízkeho okolia
v štartovacej listine, ktorí trénujú a menia svoj životný štýl.

Narodený 15. 1. 1963
Prvý krát bežal DBM v roku 1981
Počet odbehnutých DBM vrátane r.
2019, 23.
Michal dosiahol na trati z Dukly na svidnícky štadión najlepší čas 1:13:31, ale v
roku 1994 mál nepríjemnú udalosť, z trate
ho museli odviesť na ARO.
„Stará láska nehrdzavie“, k Dukelskému
behu mieru sa vrátil v roku 2007 a je mu
verný do teraz.
Ako dieťa býval v bytovke pri terajšom
kruhovom objazde a každý rok pri nej
čakal na prvého pretekára, aby s ním
šprintoval. Bežal zarovno s bežcom popri
„Odeve“ až na Ul. Festivalovú, kým vládal.
Každým rokom sa zlepšoval a úseky sa
stále zväčšovali, až kým nezačal behať
DBM sám. Prvýkrát ako stredoškolák pri
nástupe do štvrtého ročníka.
Zaujímavosti Dukelského behu mieru:
* Jediným účastníkom z okresu Svidník na prvom ročníku Dukelského behu
mieru v roku 1958 bol Andrej Barila.
* Za celú históriu Dukelského behu mieru dokázali len 5 bežci zvíťaziť 3.- krát:
František Kánya 3.-krát, Jozef Eichenbaum 3.-krát, Miroslav Hanik 5.-krát,
Jaroslav Jakubašek 8.-krát, Imrich Pástor 3.-krát
* Najúspešnejším Majstrom okresu s počtom víťazstiev 11 v tejto kategórii je
Milan Vančišin zo Stročína
* Najväčší počet pretekárov z Dukly do Svidníka bolo doposiaľ na 25. ročníku
v roku 1984, 160 bežcov.
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Svidníčanka Mária Piterová žije a tvorí vo francúzskom meste Clermont Ferrand
„Maľovanie je pre mňa umenie, do ktorého človek dá kúsok zo seba“
Rodáčka z Bardejova roky pracovala vo videopožičovni vo
Svidníku. Máriu Piterovú poznajú Svidníčania prevažne z tejto
predajne. Cesty osudu sú však nevyspytateľné a dnes táto žena
žije a pôsobí vo Francúzsku.
Poďme však pekne po poriadku. Mária Piterová je síce rodáčka z Bardejova,
ale od roku 1986 je Svidníčanka. Obyvatelia mesta a priľahlých obcí ju mali
možnosť poznať z predajne na pešej zóne - Videopožičovňa a predaj CD. Tu
pôsobila 22 rokov. Málokto však vie, že táto Svidníčanka maľuje. „K maľovaniu
som sa dostala už na základnej škole v Malcove. Moje práce boli vystavované
a posielané do súťaží, no nikto z pedagógov ma neposunul týmto smerom.
Keď som bola na materskej dovolenke v rokoch 1986 až 1993, s manželom
sme si kúpili obraz a ja som si povedala, že taký by som dokázala namaľovať
aj ja. A stalo sa,“ povedala maliarka Mária Piterová.
Kúpila si v Košiciach olejové farby, štetce, plátna a začala maľovať. Najprv
maľovala obrazy len sebe do bytu, no postupne ako chodili návštevy, tak sa
jej pýtali na obrazy, odkiaľ sú a kto ich maľoval? „Takto som začala maľovať
aj na objednávku, podľa priania zákazníka. Maľujem zväčša krajinky a zátišia,
no skúšala som namaľovať aj abstraktnejšie námety. Po materskej dovolenke
som maľovať prestala, lebo na to nebol čas. Mala som prácu a starala som
sa o tri deti. Nastúpila som do predajne a zotrvala tam 22 rokov. Kvôli rýchlemu vývoju technológií, v mojom prípade internetu, ktorý ľuďom zjednodušil
prístup k filmom, som musela s podnikaním prestať, čo mi je veľmi ľúto,“
dodala Mária Piterová, ktorú však rodinné dôvody zaviali do Francúzska a
už 5 rokov žije v meste Clermont Ferrand. „Priateľ tu pracuje a ja som si po

príchode povedala, že prišiel čas sa k maľovaniu vrátiť. Vidíte, všetko sa deje
kvôli niečomu. Maľovanie je pre mňa umenie, do ktorého človek dá kúsok
zo seba. Inšpirovali ma najmä ruskí maliari. Ich obrazy ma nadchli najviac,
pretože majú dušu. V meste Clermont Ferrand sa raz v mesiaci na námestí
koná výstava obrazov a my, amatéri - výtvarníci, sa stretneme a prezentujeme tam svoje práce, pričom je to spojené aj s predajom. Ľudia sú tu vľúdni,
blahoželajú vám, keď si pozrú obrazy. Francúzi vo všeobecnosti sa o umenie
veľmi zaujímajú a vedia ho oceniť. Prenajímame si tu aj ateliér a určitú dobu
sa verejnosť chodí pozrieť. Určite plánujem urobiť výstavu obrazov aj v našom
meste,“ uzavrela Mária Piterová.
(pn)
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Pripomenuli sme si 75. výročie Slovenského národného povstania
Jubilejné 75. výročie Slovenského národného povstania sme
si v uplynulý týždeň pripomenuli aj vo Svidníku.
V predvečer veľkolepých celoslovenských osláv, ktoré sa konali v Banskej
Bystrici, sa pietne akty kladenia vencov a kytíc konali vo Svidníku a v Duklianskom priesmyku. Pripomeňme, že Slovenské národné povstanie
bolo ozbrojeným povstaním slovenského domáceho odboja
počas II. svetovej vojny proti vstupu nemeckých vojsk na územie
vtedajšej vojnovej Slovenskej republiky. 29. august je dňom, kedy
sa Slovenské národné povstanie ako obrana pred nemeckými
okupačnými jednotkami začalo. Centrom povstania síce bola
Banská Bystrica, no udalosti z 29. augusta 1944 a ďalších dní
a týždňov si každoročne pripomíname aj vo Svidníku. Nemecké
jednotky povstaleckú armádu porazili a v noci z 27. na 28. októbra
1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. A práve
partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia
krajiny sovietskymi, rumunskými a československými vojskami na
jar 1945. Tohto roku si celé Slovensko pripomenulo 75. výročie

Slovenského národného povstania, ústredné oslavy boli, ako sme už uviedli,
vo štvrtok 29. augusta v Banskej Bystrici. Udalosti spred 75-tich rokov sme
si pripomenuli v predvečer výročia, teda v stredu 28. augusta aj v našom
regióne. Vence a kytice kvetov poslanec Národnej rady SR Mikuláš Krajko-

vič, predstavitelia štátnej správy na čele s prednostom Okresného úradu vo
Svidníku Jozefom Baslárom, poslanci Prešovského samosprávneho kraja,
zástupcovia samosprávy na čele s primátorkou Marcelou Ivančovou, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia politických
strán, úradov, organizácií a škôl mesta a okresu Svidník položili k Pamätníku
Sovietskej armády vo Svidníku, k Soche Ludvíka Svobodu v centre mesta a k
Pamätníku 1. Československého armádneho zboru v Duklianskom priesmyku.
Pri jednotlivých pietnych miestach sa k účastníkom spomienkových osláv
prihovorili Jozef Baslár, Jozef Rodák a Marcela Ivančová, nuž a nechýbala
ani partizánske piesne v podaní speváka z obce Bystré v okrese Vranov nad
Topľou.
(ps)

Šičky stále čakajú na peniaze
Šičky zo Svidníka stále čakajú na svoje peniaze. Taliansky majiteľ ich vyplatenie sľuboval začiatkom augusta. Zisťovali sme,
ako svoje slová naplnil a ako postupujú úrady. Zamestnávateľ
totiž jednoznačne porušil predpisy.
Svidnícke šičky stále nemajú vyplatené všetko, čo mali mať. Opakuje
sa situácia spred mesiaca. „Doplatil mzdu z júna. Vlastne všetko vyplatil,“
povedala nám prepustená šička. Šičky si opäť vyzdvihli výplatné pásky a dozvedeli sa to, čo už vedeli z pohľadu na svoj bankový účet. „Akurát odstupné
nie je vyplatené,“ dodali šičky. Taliansky majiteľ
teda splnil to, čo sľuboval na konci júla, že mzdy
doplatí do 29. augusta. Z vedenia spoločnosti už
vo Svidníku nie je nikto. Podľa našich informácií
ohľadom odstupného stále platí stanovisko spred
mesiaca.
„Odstupné sa bude realizovať v mesačných
splátkach. Budem sa snažiť uhrádzať ich v maximálnej možnej výške,“ takto znelo písomné
stanovisko I.C.A. Svidník z júla tohto roku. S tým
by ale museli súhlasiť dnes už bývalí zamestnanci,
no to sa nestalo. „Dokonca ani takúto požiadavku
oficiálne nedostali,“ informoval člen Rady OZ
KOVO Jozef Balica.
V spoločnosti sú už dva týždne kontrolóri z inšpektorátu práce. „Inšpekcia práce v spoločnosti
I.C.A. s.r.o., Svidník bola inšpektorátom práce Prešov začatá dňa 15.8.2019
a ďalej prebieha. V štádiu prebiehajúcej inšpekcie práce sa k jej výsledkom,
resp. predpokladaným výsledkom nebudeme vyjadrovať.
Rovnako sa nebudeme vyjadrovať a komentovať verejný prísľub zamestná-

vateľa vyplatiť mzdy a vyrovnať pohľadávky zamestnancov týkajúcich sa ich
miezd v termíne do 29. augusta 2019. Skutočnosť, či tento verejný prísľub
zamestnávateľa bol aj skutočne zrealizovaný, bude zrejme až zo záverov
vykonávanej inšpekcie práce.
Dôvodom je skutočnosť, že s výsledkom inšpekcie práce v prvom rade musí
byť oboznámený zamestnávateľ pri prerokovaní protokolu o výsledku inšpekcie práce. O výsledku inšpekcie práce, resp. o predpokladanom výsledku
inšpekcie práce nemôžeme zamestnávateľa informovať sprostredkovane,
napr. prostredníctvom médií. Následne po prerokovaní a uzatvorení protokolu
o výsledku inšpekcie práce budeme informovať aj
zástupcov zamestnancov.
Ukončenie výkonu inšpekcie práce predpokladáme
do konca mesiaca september 2019,“ informoval
Peter Klec z Inšpektorátu práce Prešov.
A koná aj prokuratúra, ktorá takisto dostala podnet
pre nevyplatenie mzdy a odstupného. „Zamestnanci
uvedenej spoločnosti osobne podali na Okresnú
prokuratúru Svidník trestné oznámenie pre podozrenie z prečinu nevyplatenia mzdy a odstupného.
Prokurátor Okresnej prokuratúry Svidník po preskúmaní tohto oznámenia odovzdal ho vecne a miestne
príslušnému vyšetrovateľovi Okresného riaditeľstva
Policajného zboru vo Svidníku na ďalšie konanie a
rozhodnutie,“ potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry
v Prešove Marián Spišák.
Dokedy budú ženy a muži z tejto už bývalej odevnej spoločnosti čakať na
svoje peniaze, sa tak ani dnes nedá vôbec povedať. Výroba pánskych oblekov
v tejto firme definitívne skončila. Pre lacnejšiu pracovnú silu ju taliansky majiteľ
presunul na Balkán.
(pn)
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Makovica sa vrátila z vulkanického ostrova Madeira
Madeira je vulkanický ostrov v Atlantickom oceáne, ktorý leží
asi 580 km západne od pobrežia afrického Maroka a 980 km juhozápadne od portugalského Lisabonu. Bol známy už starovekým
Féničanom či Rimanom a po minulom týždni je to známa lokalita
aj pre členov svidníckeho folklórneho súboru Makovica, ktorí na
tomto kúsku pozemského raja strávili takmer 10 dní.
Všetkým asi najviac učarovala všadeprítomná zeleň pokrývajúca strmé

ploche 1400 metrov štvorcových sú
dresy, kopačky, fotografie a trofeje z

sopečné svahy ťahajúce sa miestami
ponad oblaky až do výšky cez 1800
m.n.m., hlboké údolia, v ktorých sa
zrazu objavia malé dedinky, nedotknuté vavrínové pralesy zapísane do
zoznamu svetového dedičstva UNESCO a všadeprítomný Atlantik bijúci
do ohromných útesov. Nie nadarmo
sa vraví, že Madeira je ideálnym
miestom pre celoročnú turistiku.
Viacerí z nás však zvolili aj „futbalovú turistickú značku“. Madeira je
totiž rodiskom Cristiana Ronalda a tak
naše kroky viedli aj do „Múzea CR7“,
kde medzi exponátmi na celkovej

Namiesto pôrodnice rehabilitácia
Svidnícka nemocnice od začiatku septembra spúšťa nové Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Túto informáciu v rozhovore
pre naše noviny potvrdil riaditeľ Nemocnice arm. gen. L. Svobodu
vo Svidníku patriacej do siete Svet zdravia Slavko Rodák.
To čo nemocnica už dlhší čas
avizovala, sa od začiatku septembra
stáva skutočnosťou.
Na pôde bývalého
Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia bude k dispozícii
20 nových hospitalizačných lôžok.
Desať bude patriť
novému Fyziatricko-rehabilitačnému
oddeleniu pod vedením primárky Anny
Mihalkaninovej. O
druhých desať lôžok
sa rozšíri kapacita
existujúceho Neurologického oddele-

nia. „Oficiálne chceme predstaviť
verejnosti nové priestory v polovici
septembra. Sme
veľmi radi, že sa
nám postupne
darí rozširovať
spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti v oblastiach,
ktoré sme si
strategicky stanovili ešte minulý rok,“ doplnil Slavko Rodák,
riaditeľ nemocnice Svet zdravia
vo Svidníku.
(tk, pn)

rôznych období úspešnej športovej
kariéry Cristiana Ronalda vrátane
troch Zlatých lôpt.
Miestna folklórna skupina „Grupo de
Folclore Monteverde“, ktorá pôsobí
v hlavnom meste tejto autonómnej
portugalskej oblasti, vo Funchale,
privítala okrem Slovákov aj kolektívy
z Kolumbie, Paraguaja, Talianska,
Španielska, Slovinska, Ruska a
Portugalska. Dokopy cez
200 mladých ľudí z celého
sveta sa doslova stretlo pod
jednou strechou. Všetci spoločne sme zdieľali priestory
základnej školy neďaleko
centra Funchalu. Pre niekoho znie „bývanie v triedach“
hrozne, ale kumulovanie
folkóristov z celého sveta
na jednom mieste je ideálny
spôsob na zdieľanie jednotlivých kultúrnych identít, svetonázorov a predovšetkým je

to ohnisko nových priateľstiev, skúseností a zážitkov. Vystúpenia, kúpanie
a skákanie do Atlantiku, opaľovanie,
viaceré večerné futbalové derby,
tropická párty, národné školy tancov,
viaceré exkurzie po ostrove a či i len
nezáväzné „small talks vo FolkBare“,
to všetko pre nás vytvorilo madeirsku
atmosféru, na ktorú spomíname už
viac ako týždeň.
Keďže šlo o letecký zájazd, len druhý v histórii kolektívu, tak celkové náklady na cestu boli vyššie ako obvykle
a pokryť by sa nám ich nepodarilo bez
výrazného prispenia rodičov, ktorým
za to patrí veľké poďakovanie. Nemalou mierou k vycestovaniu prispel aj
Prešovský samosprávny kraj a Mesto
Svidník. No vyzerá to tak, že pre
tento rok FS Makovica s cestovaním
neskončil, zatiaľ nemôžeme prezradiť
veľa, ale začína to na „Š“ a končí na
„anghaj“...
(mš)
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Mariku Gombitovú doma čakali davy rodákov
Obrovské emócie, nefalšovaná radosť a slzy v očiach. Takto
to vyzeralo v malej obci pri Domaši, kam sa po dlhých rokoch
vrátila slávna rodáčka. Legenda česko-slovenskej populárnej
hudby síce nakrátko, ale predsa prišla domov. Mariku Gombitovú
niekoľko hodín čakali davy rodákov.
Rodákom v obci
zakývala charizmatická speváčka, keď
po tridsiatich rokoch
prišla do rodnej obce.
Čakala ju rodina, priatelia, známi, rodáci
i fanúšikovia. „To je
naša krajanka, je to
východniarka,“ vraveli
rodáci i fanúšikovia
Mariky Gombitovej.
„Dakedy aj spievala
s mojim manželom, v
dobrom na ňu spomínam vždy.“ „Sme radi
všetci Turančania, že
konečne zavíta domov.“ „Dojatie, človek
sa možno aj rozplače,
keď ju po tých tridsiatich rokoch uvidí.“ „Zovrie hrdlo na chvíľu,
keď človek ju po tak
dlhej dobe stretne,“
dodali ďalší rodáci.
Marika bola v Turanoch nad Ondavou
naposledy v 89-tom
na pohrebe mamy. Aj
preto sa teraz najskôr
zastavila na cintoríne
pri hroboch oboch ro-

Vláda opäť príde do okresu,
no vo Svidníku rokovať nebude!
Je to potvrdené! Po štvrtýkrát príde vláda do okresu Svidník,
no tentoraz vo Svidníku rokovať nebude!
Informácie o mieste konania výjazdového rokovania vlády nám potvrdil
prednosta Okresného úradu vo Svidníku Jozef Baslár. Podľa jeho slov kabinet Petra Pelleginiho príde do okresu Svidník v utorok 17. septembra, no
rokovať bude v Giraltovciach. Veľkú snahu o to, aby vláda rokovala práve v
Giraltovciach, prejavil hlavne primátor tohto mesta Ján Rubis. Vláda však
takýto trend, že mení miesto rokovania pri opakovanom výjazdu do toho istého
okresu, aplikuje už dlhšie. Príkladom je napríklad okres Vranov nad Topľou,
kde po predošlých rokovaniach v okresnom meste naposledy vláda rokovala
v druhom meste okresu, v Hanušovciach nad Topľou. A presne to isté platí
aj teraz pre okres Svidník.
Vláda bude v Giraltovciach zasadať v utorok 17. septembra. Predseda
vlády Peter Pellegrini a spolu s ním aj niektorí ministri sa najprv o 14. hodine
stretnú so starostami obcí okresu Svidník a o 15. hodine sa už začne samotné
rokovanie vlády. Kde presne však bude v Giraltovciach vláda rokovať, ale
zatiaľ nie je jasné. Podľa slov prednostu Okresného úradu vo Svidníku Jozefa
Baslára do úvahy prichádza obradná sieň Mestského úradu v Giraltovciach
alebo priestory v giraltovskom Dome kultúry. Podrobnosti by mali byť známe v
najbližších dňoch a my vás o nich na našich stránkach budeme, samozrejme,
informovať.
(ps)

dičov. „Ju to trápilo, trápi, aj včera sa ospravedlňovala, je to ťažké,“ povedal
brat Mariky Gombitovej. Marika Gombitová sa zastavila pri rodičovskom
dome.
Dnes v ňom žije syn jedného z bratov. Cesta Mariky Gombitovej cez jej rodnú
obec bola poriadne dlhá. Zastavovala sa pri takmer každom dome. Na dvore
pri obecnom úrade mala Marika najväčší potlesk. „Srdečná vďaka, že po
rokoch si sa rozhodla prísť tu ku nám a pevne verím, že táto tvoja návšteva,
hoci je po dlhých rokoch, nie je tuná posledná,“ povedal starosta obce Turany
nad Ondavou Ján Jakubov.
„Je mi veľkou cťou, že som sa vrátila späť do Turan, že som prišla, že som
tu, že to je nie sen. Teraz som bola v kostolíku, spomínala som na svojho
ocka, veľmi sa teším, že som s vami. Ďakujem za úprimné a vrelé a vrúcne
prijatie,“ povedala Marika Gombitová. Ján Jakubov je starostom rodnej obce
Mariky Gombitovej piaty rok. Od nástupu do funkcie chcel jedinečnú speváčku dostať na návštevu domov. „Tieto veci musia v človeku dozrieť a Marika
sa takto rozhodla. Keby sa ona nerozhodla, ja môžem apelovať ďalších päť
rokov,“ dodal starosta.
„Ďakujem zo srdca aj za priazeň, aj za to, že môžem povedať stále, že som
z východu, konkrétne z Turan nad Ondavou,“ doplnila Marika Gombitová.
Rodáci Marike prichystali neskorý obed. Bol z jedál, ktoré si určite pamätala
z detstva pri Domaši. Autogramiáda spojená s fotografovaním nemala konca.
Mária Gombitová si s rodákmi mala čo povedať aj po dlhých rokoch. Oni jej
na oplátku želajú toto: „Žeby mala veľa šťastia a zdravia a žeby spievala ešte,
keď môže,“ uzavrela fanúšička Mariky Gombitovej.
(pn)

Večer s Havranom zo svidníckeho skanzenu
V utorok 3. septembra o 22.25 hodine na STV2 si nenechajte ujsť
zaujímavú diskusnú reláciu, v ktorej sú spracované rozhovory
Michala Havrana s tromi osobnosťami z periférie východného
Slovenska (Bardejov, Svidník, Veľké Kapušany) - Vtedy na východe alebo „kde nič nie je“.
Z nášho kraja bol do diskusie pozvaný Michal Kosť, bývalý starosta obce
Ladomirová, ktorý patrí k významným osobnostiam rusínskeho kultúrnospoločenského života na Slovensku. Michal Kosť sa dve desaťročia nezištne
venoval propagácií rusínskych tradícií, záchrane a obnove drevených cerkví
v kraji pod Duklou. Je autor projektu a rovnomennej publikácie Karpatská
drevená cesta Slovakia (www.kdc.sk) - úvod do karpatoturistiky 21. storočia.
Karpatské drevené cerkvy sú autentickým prejavom rusínskej kultúry a patria
k unikátom svetového kultúrneho dedičstva.
V rokoch 1998-2003 v rámci projektu ktitorstva nad chátrajúcimi drevenými
cerkvami v spolupráci s o.
Jaroslavom Popovcom,
Alexandrom Dulebom a
starostami obcí, za značnej
mediálnej publicity organizoval slávnostne ustanovenia ktitorov (patrónov)
nad drevenými cerkvami
v Krajnom Čiernom, Ladomirovej, Dobroslave,
Nižnom Komárniku a Miroli.
Patrónstvo prijali a aktívne
pomáhali Magda Vášáryová, Michal Kováč (prvý
prezident SR), Zuzana
Martináková, Ján Figeľ a
mnohí ďalší. V roku 2013
so známym kuchárom Židekom účinkoval Michal
Kosť vo veľmi úspešnej
epizóde televíznej relácie
„Nebíčko v papuľke“, ktorá
bola obyvateľmi regiónu
veľmi pozitívne prijatá.
(mk)
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Dopravné čipové karty budú v septembri zadarmo
Získanie bezkontaktnej čipovej karty na prímestskú autobusovú
dopravu v Prešovskom kraji bude počas celého septembra zadarmo. Samospráva chce motivovať cestujúcich, aby namiesto
hotovosti používali dopravné čipové karty.
Zrýchliť cestovanie v prímestskej autobusovej doprave (PAD) - to je hlavným
cieľom Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Od prvého augusta preto
prišla župa so zmenou tarify. Pri novom cenníku zvýhodnila najmä cestujúcich
s dopravnou čipovou kartou. Cena lístka sa tak pre nich nezmenila, dokonca
pri ceste nad 70 km sa znížila.
Po mesiaci prichádza Prešovský kraj s ďalšou novinkou. Od 1. do 30. septembra ponúka cestujúcim možnosť vybaviť si bezkontaktnú čipovú kartu u
svojho dopravcu bez poplatkov. Cestujúcim tak v priemere ušetrí šesť eur.
Ďalšie financie môžu obyvatelia kraja usporiť pri kúpe lístka, ktorý je s dopravnou kartou lacnejší.
„Aj toto je spôsob ako zvyšovať kvalitu v prímestskej autobusovej doprave.
Platba bezkontaktnou čipovou kartou prispieva k skráteniu času pri zakúpení
cestovného lístka a v konečnom dôsledku aj k skráteniu cestovného času
cestujúcich,“ skonštatoval predseda PSK Milan Majerský.
Bezkontaktná čipová karta slúži ako elektronická peňaženka. Suma, ktorú si
cestujúci vloží na kartu, sa pri zakúpení cestovného lístka na karte znižuje.
Tento systém odbavenia cestujúceho je rýchly a efektívny. Dokonca až štyrikrát
rýchlejší ako pri platbe v hotovosti.
Cestujúci si môže bezkontaktnú čipovú kartu zaobstarať zadarmo počas
celého septembra na vybraných autobusových staniciach dopravcov PSK SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a Bus Karpaty.
Lea Heilová, Oddelenie komunikácie a propagácie

Pripojte sa k eKase hneď a vyhnete sa pokute
Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržby
v pokladnici a ešte neprešli na systéme eKasa, aby tak spravili
čo najskôr. Momentálne v systéme eKasa eviduje tržbu už viac
ako 116 000 pokladníc. Tie vydali viac ako 175 mil. bločkov. Z
nich už takmer 90 tisíc overili občania prostredníctvom aplikácie
Over doklad.
Počet pokladníc zapojených do systému eKasa stále stúpa. Aktuálne evidovaných v systéme eKasa je 216 041 pokladníc (pokladnice, ktorým registrátor
pridelil kód pokladnice eKasa klient), z toho 116 183 z nich už aj v systéme
eKasa eviduje tržbu (vydáva bločky). Finančná správa aj
naďalej prijíma žiadosti o pridelenie kódu pokladnice eKasa
klient (ORP, VRP), aktuálne sa však počty žiadostí hýbu už
len v desiatkách denne. Uvedené zodpovedá predpokladu,
že na trhu je už len minimum pokladníc, ktoré si nesplnili
zákonnú povinnosť a nepožiadali o pridelenie kódu, ostatné
sú neodhlásené, resp. nepoužívané pokladnice.
Podnikatelia, ktorým bol pre ich pokladnice pridelený eKasa kód, by nemali čakať a tržby by mali čo najskôr začať v
systéme evidovať. Vyhnú sa tak zbytočnému stresu počas
posledných koncoročných dní, a tým aj pokute. eKasa je totiž povinná od 1.
júla pre všetkých podnikateľov, ktorí aj doteraz evidovali tržbu. Jediná úprava
nastala iba pri pokutách, keď poslanci NR SR zaviedli prechodné obdobie
do konca roka pre neudeľovanie pokút tým podnikateľom, ktorí požiadali o
pridelenie kódu eKasa klient a čakajú na dodanie svojej online registračnej

Poďakovanie poctivým nálezcom
Minulý týždeň som na Ulici gen. Svobodu vo Svidníku stratil peňaženku s peniazmi aj so všetkými dokladmi.
Chcemesa poďakovať dvom mladým mužom a jednej mladej žene
z Útulku sv. Jozefa vo Svidníku, ktorí moju peňaženku s peniazmi
i dokladmi našli a podľa adresy na dokladoch mi ju priniesli priamo
domov. Ešte raz - veľká vďaka! Vážim si to!
Jakub Kmiť

pokladnice.
Od júla doteraz vykonala finančná správa už približne tisíc kontrol. Išlo o
kontroly podnikateľov, ktorí nepožiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa
klient, ale aj bežné kontroly evidencie tržieb v registračných pokladniciach.
Pokuty sú vysoké, pričom sa pohybujú od 330 eur, pri opakovanom porušení
násobne viac, až do 20 000 eur, pričom hrozí aj odňatie živnostenského
oprávnenia. V systéme eKasa zaevidovala finančná správa viac ako 175 mil.
pokladničných dokladov. Tie je možné overiť v bezplatnej aplikácii finančnej
správy Over doklad. K dnešnému dňu eviduje finančná správa 15 166 stiahnutí
aplikácie. Prostredníctvom aplikácie bolo už overených 88 033 pokladničných
dokladov vydaných v systéme eKasa.
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní,
poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný
výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom
priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o
približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou
proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť
elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.
financnasprava.sk
Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy
(foto: ilustračný záber)

Kto daroval krv?
V stredu 28. augusta 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 27 bezpríspevkových darcov:
Martin Gajdoš (39), Katarína Gajdošová (37), František Gajdoš (41), Žaneta
Vachnová (17), Milan Ferenc (52), Jaroslav Kurilla (22), Jozef Sabo (8), Milan
Piršč (23), Patrik Zavoda (3), Šimon Jancura (3), Pavol Vaško (4), Jaroslav
Remeta (75), Patrícia Remetová (5), Jana Malačinová (2), Peter Gula (78),
Jozef Capko (8), Eva Kucerová (52), Michal Vanca (11), Miroslav Macko (8),
Peter Nemec (2), Alena Drozdová (34), Kamil Ripper (12), Marcel Jurečko
(12), Erik Zelinka (19), Marcel Jamroškovič (19), Juraj Čečko (67), Róbert
Bzdiľ (2).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku
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28. ročník turistického pochodu Chodníčkami Alexandra Pavloviča
Za krásneho slnečného počasia, sa 24. augusta uskutočnil 28.
ročník turistického pochodu Chodníčkami Alexandra Pavloviča,
ktorý bol založený ako prejav úcty k národnému básnikovi a
buditeľovi.
V tomto roku si pripomíname okrúhle 200. výročie narodenia A. Pavloviča,
preto trasa pochodu smerovala zo Svidníka, kde je buditeľ pochovaný, do
miesta jeho narodenia - obce Šarišské Čierne. Už tradične v úvode turistického
pochodu všetci jeho účastníci položili kvety k hrobu a Pamätníku Alexandra
Pavloviča vo Svidníku.
Pochodu, ktorý odštartovala primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová,
sa v tomto roku zúčastnilo 35 osôb rôzneho veku, od 18 po 80 rokov. Najpočetnejšie zastúpenie medzi zúčastnenými mal Turistický klub BESKYD

vo Svidníku. Všetci účastníci pochodu prekonali trasu: Svidník - Ostrý vrch
- Čierna hora - Makovica - Krásna hora - Šarišské Čierne o celkovej dĺžke
20 km a 400 m. Na trase pochodu boli krátke zástavky, na ktorých turistov
čakalo privítanie a pohostenie od starostov obcí Hrabovčík, Rovné a Cernina
postupne na Ostrom vrchu, Čiernej hore a na Makovici. Starostovia Kurimky a
Šarišského Čierneho v cieli pochodu pripravili hojné pohostenie. Na každého
čakal chutný guláš, makovická mačanka a občerstvenie.
K pamätnej tabuli A. Pavloviča, v jeho rodnej obci Šarišské Čierne účastníci
pochodu položili kyticu kvetov, čím vzdali hold jeho pamiatke. Na záver podujatia sa v kultúrnom dome obce Š. Čierne uskutočnil literárno-hudobný program,
v ktorom zazneli verše a zhudobnené básne A. Pavloviča, s prianím, aby náš
významný rodák navždy ostal v pamäti nasledujúcich generácií.
POĎAKOVANIE ORGANIZÁTORA 28. ročníka turistického pochodu
Chodníčkami Alexandra Pavloviča:
Regionálna rada Zväzu Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku
ako hlavný organizátor turistického pochodu na počesť 200.
výročia narodenia národného buditeľa Alexandra Pavloviča
vyjadruje poďakovanie za spoluprácu pri realizácií tohtoročného podujatia.
Za záštitu nad podujatím: primátorke mesta Svidník Marcele Ivančovej a starostovi obce Šarišské Čierne Andrejovi
Buvaličovi;
spoluorganizátorom: Mestu Svidník, Obci Šarišské Čierne,
SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Klubu slovenských turistov BESKYD vo Svidníku, Regionálnej rade
Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR v Bardejove;
za podporu podujatia, občerstvenie pre turistov starostom
obcí: Hrabovčík - Sergejovi Vasilenkovi, Rovné - Stanislavovi Viravcovi, Cernina - Helene Madzinovej Kurimka - Janovi
Božikovi, Šarišské Čierne - Andrejovi Buvaličovi;
za kultúrny program z tvorby A. Pavloviča ochotníckym divadelníkom z obce Rešov: Line Hvať, Márii Chomovej, Helene
Jamroškovičovej, Jozefovi Tomkovi, Jozefovi Adamišinovi a
Anne Vaňkovej z Hrabovčíka a všetkým pochodujúcim za
vydrž a odhodlanie.
RR ZRUSR vo Svidníku
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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.
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

Letné filmové noci s FK POK
DEVÄŤDESIATE
4. septembra o 20. hodine
v priestoroch EP Holičstvo
Americké predmestie 90-tych rokov. Trinásťročný
Stevie tu žije so svojou matkou, ktorá ho vychováva
sama a jeho agresívnym bratom. Netúži po ničom
inom, iba utiecť a tak si zaobstará skateboard a pridáva
sa k skupine skejterov. Práve jeho noví kamaráti mu
pomáhajú prekonať smutnú realitu, zažíva tú prvé
radosti a strasti dospievania. Film je režijným debutom
amerického herca Jonaha Hilla.
Réžia: Jonah Hill, žáner: dráma/komédia, USA, 2018, 85 min, MP: 15+,
vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €
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V uplynulý štvrtok 29. augusta sa partia zanietencov spod vysokej siete zúčastnila
volejbalového turnaja rodinných družstiev v Ruskej Novej Vsi, okres Prešov. Náš okres
reprezentovala rodina Oreničových z Cerniny. Osem rodinných tímov bolo rozdelených
do dvoch skupín. Skupina A: Brilla, Drobňak, Augustin, Vook. Skupina B: Orenič,
Harčár, Nachaj, Sasarák. Náš tím sa prebojoval až do finálového zápasu, a tam sme
obsadili pekné druhé miesto. 1. Brilla, 2. Orenič. 3. Augustin. Zostava tímu: Katka,
Vlado, Ľubka, Tomáš, Janík, Dávid, chýba Šimon a Jožko.
(činero)

Mládežnícke výbery žiakov OOFZ Svidník
na futbalovom turnaji v Sabinove
V uplynulú stredu 28. augusta sa futbalisti výberov OOFZ Svidník U14, U13
a U12 zúčastnili futbalového turnaja oblastných zväzov v Sabinove. Turnaj bol
organizovaný VsFZ Košice pre oblastné futbalové zväzy Prešovského kraja
a tvorili ho hráči druhých líg žiakov, naše výbery pod vedením Pavla Piršča
tvorili hráči 1. FK Svidník a OŠK Tatran Kračúnovce. Zo 6 pozvaných oblastí
sa turnaja zúčastnili 3 družstvá z Prešova, Popradu a Svidníka. Družstvá hrali
každý s každým 2x20 minút. Naši futbalisti sa prezentovali dobrými výkonmi a
v oboch kategóriách sme obsadili 3. miesto. Tento turnaj slúžil pre hlavného
trénera žiackych výberov VsFZ Košice, aby mohol vybrať najlepších hráčov
pre regionálny turnaj žiakov v Poprade.
Najlepším brankárom v kategórii U14 sa stal Adam Štapinský z nášho zväzu,
hráč Kračúnoviec. Najlepším brankárom v kategórii U13,12 sa stal Rastislav
Marcišin z nášho zväzu, hráč Svidníka. Výsledky U 14: Prešov - Svidník
1:1, gól: D. Hnát, Poprad - Svidník 3:1, gól: E. Štapinský. Výsledky U 13,12:
Prešov - Svidník 2:0, Poprad - Svidník 1:0. Zostava U14: Matúš Marko, Ivan
Kamenický, Matúš Olejár, Róbert Čeremuga, Richard Baran, Tobiás Frederik
Cina, Damián Hnát, Simon Šraga (všetci Svidník), Erik Štapinský, Adam Štapinský, Kristián Kokolik, Marek Pasnišin (všetci Kračúnovce). Zostava U13,12:
Rastislav Marčišin, Matej Kamenický, Matej Slivka, Dávid Miháľ, Matúš Fedák,
Slavomír Haluška, Ján Moroz, Ivo Maruščák, Vladimír Hij, Oliver Porizanik,
Michal Olčák (všetci Svidník).
OOFZ Svidník

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
Prinášame výsledky medziokresných futbalových súťaží okresov
Svidník a Stropkov.
6. liga
Lúčka - Mestisko 5:1 (4:1)
Aj napriek absencii niektorých hráčov pre zranenia v domácom celku,
bol to veľmi slušný zápas. Domáci
celok si urobil náskok štyrmi gólmi v 1.
polčase a potom iba kontroloval hru.
Darilo sa Samuelovi Talianovi, ktorý
sám dal 4 góly. Hostia výsledok korigovali iba gólom z pokutového kopu,
ktorý, aj so šťastím, premenil Džurban, keď brankár vystihol smer, no
vykĺzla mu z rúk a skončila v sieti.
Góly: Samuel Talian 4, Jakub Krajňák
- Erik Džurban (z PK)
ŽK: 0
Breznica - Sitníky 2:0 (1:0)
V Breznici, pred vyše dvesto divákmi, sa stretli popredné mužstvá, no tie
nepredviedli očakávanú hru. Domáci
aj hostia, za úmornej horúčavy, kopili
chyby v rozohrávke a tak diváci pekný
futbal nevideli. Domáci zaslúžene
vyhrali 2:0, keď v 1. polčase sa hlavou
presadil Pundžák a v 2. polčae opäť

hlavou Antol. Keď v závere jedinú
šancu hostí nevyužil kanonier Durkáč,
zápas skončil 2:0.
Góly: Šimon Pundžák, Radoslav
Antol
ŽK: Patrik Mikita, Radoslav Antol Jozef Kovalčík
Radoma - Stročín 4:3 (2:0)
Góly: Jaroslav Hubáč (PK), Daniel
Zelonkay, Jakub Matkobiš, Maroš
Labuda - Pavol Gajdoš, Marek Barvirčák, Jakub Rodák
ŽK: 0 - Roman Sluťak, Pavol Gajdoš
Tisinec - Miňovce 3:0 (1:0)
Domáci potvrdili úlohu favorita.
Celý zápas mali hru pod kontrolou.
Pochvala patrí gólmanovi hostí, že
výsledok nebol trojnásobný. Palec
hore.
Góly: Ľubomír Kentoš 2, Miloš
Čepa
ŽK: 0

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)

Kalnište - Lomné 2:1 (2:0)
Góly: Patrik Hudáček 2 - Tomáš
Halek
ŽK: Ondrej Eštok, Patrik Hudáček Martin Cap

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

Kuková - Bukovce 3:0 (2:0)
Góly: Ján Oravec, Ivan Lukáč, Richard Werner
ŽK: Juraj Boris Čorba - Dominik
Kmiť
Tabuľka
1. Breznica 5 5 0 0 27: 1 15
2. Radoma
5 4 1 0 24: 5 13
3. Sitníky
5 4 0 1 23: 4 12

7. liga
Baňa - Giraltovce 4:0 (3:0)
Góly: Tomáš Gondek 3, Rastislav
Tirko, ŽK: 0
Tabuľka
1. Baňa
1 1 0 0 4:0 3
2. Ladomirová 1 1 0 0 3:0 3
3. ŠK Orlík
2 0 1 1 1:4 1
4. Giraltovce 2 0 1 1 1:5 1

Rovné - Chotča 5:0 (3:0)
Góly: Richard Humeník, Róbert
Horváth 2, Martin Palenčár, Lukáš
Ksenič
ŽK: 0

5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5

401
401
320
302
302
113
023
004
004
005
005

21: 5 12
20: 6 12
12: 2 11
11: 8 9
7: 7 9
4:16 4
3:14 2
4:20 0
3:19 0
3:20 0
2:37 0

Žiaci v kopačkách
V uplynulú sobotu svoje majstrovské stretnutia 2. kola II. ligy skupiny B VsFZ
odohrali mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu sú výsledky.
STARŠÍ ŽIACI U15
1. FK Svidník - MŠK Spartak Medzilaborce 5:1 (3:1)
Po začiatočnom oťukávaní sa hostia ujali vedenia. Naši chlapci sa však zomkli a
postupne preberali opraty zápasu do svojich rúk. V priebehu siedmych minút otočili
skóre. Úspešnými strelcami boli Šamko a Volohda. V druhom polčase sme naďalej
svojho súpera tlačili. Výsledkom boli ďalšie dva góly. Po dôraze pred bránou sa
druhýkrát presadil Šamko a na konečných 5:1 upravil hattrickom Volohda. Zostava:
Marko - Rogoš, Čeremuga, Hnat, Olejár - Kamenický (52. Kraka), Baran (59.
Leškanič), Patkaň, Jurčišin - Volohda, Šamko.
MLADŠÍ ŽIACI U13
1. FK Svidník - MŠK Spartak Medzilaborce 7:1 (4:0)
Naši chlapci mali počas celého zápasu hru pod kontrolou. Mali lepší pohyb,
dobre kombinovali. Boli silnejší v hre jeden na jedného. Vytvorili si množstvo šancí.
Góly strieľali po pekných akciách. Pri väčšom dôraze v zakončení mohol byť počet
nastrieľaných gólov i dvojciferný. Góly: Cina 2, Miháľ, Cuprišin, Moroz, Haluška,
Slivka. Zostava: Marčišin - Moroz, Slivka, Porizanik - Fedák, Cina, Cuprišin - Mihaľ,
Hreško, striedali: Kamenický, Haluška, Hij, Lemak.
(tv)

Úradná správa č. 7 zo dňa 28. 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 4. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET a 2. kola 7. ligy DOUBLE STAR BET
Kontumuje: stretnutie 2. kola 7. ligy DOUBLE STAR BET dospelých Ladomirová - V. Orlík 3:0 kont., hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK,
poplatok 10,- EUR- V. Orlík
Kontumuje: stretnutie 4. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET dospelých Stročín
-Breznica 0:3 kont., pokles hráčov domácich pod 7, do pozornosti DK, poplatok
10,- EUR- Stročín
Na základe oznámenia TJ Topľan Lúčka o nenastúpení na stretnutie, ruší
a kontumuje stretnutie 2. kola Pohára predsedu OOFZ Sitníky - Lúčka dňa
29.8.2019 3:0 kont., do 3. kola postupujú Sitníky, do pozornosti DK, poplatok
10,- EUR- Lúčka
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
DK OOFZ:
Trestá FK V. Orlík finančnou pokutou 50,- Eur za nenastúpenie na stretnutie
2. kola 7. ligy DOUBLE STAR BET dospelých Ladomirová - V. Orlík, podľa RS
14/c, poplatok 10,- EUR
Trestá FK Stročín finančnou pokutou 25,- Eur za predčasné ukončenie stret-

nutia 4. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET dospelých Stročín - Breznica, klesol
počet hráčov domácich pod 7, podľa RS 14/e, poplatok 10,- EUR
Trestá TJ Topľan Lúčka finančnou pokutou 50,- Eur za nenastúpenie na
stretnutie 2. kola Pohára predsedu OOFZ Sitníky - Lúčka, podľa RS 14/c,
poplatok 10,- EUR
KR a DZ OOFZ:
6. kolo 6. liga dospelí DOUBLE STAR BET - 8.9.2019 o 15.30 hod.:
Lomné - Kuková (Michalko, Korba, Zápotocký - Kaščák) hrá sa v sobotu
7.9.2019 o 15.30, Mestisko - Bukovce (Veselý, Dovičák - Burcák), Chotča Kalnište (Korba, Šugár - Mackanin), Miňovce - Rovné (Duháň, M. Suchanič
- Vaško), Stročín - Tisinec (Gonos, Sidorová - Hubáč), Sitníky - Radoma (Ľ.
Suchanič, Baláž, Makarová - Holub), Lúčka - Breznica (A. Špak, Ličko, Zápotocký - Fiľarský).
4. kolo 7. liga dospelí DOUBLE STAR BET - 8.9.2019 o 15.30 hod.:
Ladomirová - Baňa (Brendza)
1. kolo 4. liga dorast - 7.9.2019 o 14.00 hod.:
Radoma - Koprivnica (Dovičák), Chotča - Bukovce (Makarová), Miňovce Lomné (Ličko)
1. kolo 3. liga žiaci skupina A - 7.9.2019 o 10.00 hod.:
Breznica - Mestisko (Rapač), Stročín - Rovné (Mačuga)
1. kolo 3. liga žiaci skupina B - 5.9.2019 o 17.00 hod.:
Kuková - Kalnište (Michalko)
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:
2. septembra: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
3. septembra: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
4. septembra: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
5. septembra: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v SAD)
6 septembra: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
7. septembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
8. septembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
7. a 8. septembra: MUDr. Ľ. Girašek - Letná 1946/3 v Stropkove. Kontakt:
054/7424197. 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 2. september: 7.45 hod.: 1. čas, 8.00 hod.: † Michal, 18.00
hod.: * Janka, Akatist svÄtému duchu 1-4, Utorok 3. september: 6.00 hod.:
Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Valter, Valter - ročná lit. s panychídou, 18.00 hod.: * Slavomír, Mária, Akatist svÄtému duchu 5-9, Streda 4.
september: 6.30 hod.: † Július, 7.15 hod.: 3. čas, 18.00 hod.: * Jaroslav,
Nataša, Katarína, Akatist svätému duchu 10-13, Štvrtok 5. september:
6.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Ľuboš, 17.15 hod.:
Ruženec za závislých, 18.00 hod.: * Jaroslav, Monika, Jaroslav, Monika,
20.00 hod.: tichá adorácia s požehnaním, Prvý piatok 6. september: 6.30
hod.: † Tobiáš - ročná lit. s panychídou, 18.00 hod.: * členov arcibratstva,
eucharistická pobožnosť, Fatimská sobota: 7.00 hod.: ruženec a moleben
k bs, 7. september: predprazdenstvo narodenia Bohorodičky, 8.00 hod.: †
Jozef - 40 dňová lit. s panychídou, 15.00 hod.: sobáš s liturgiou, 13. Nedeľa
po zsd.: hlas. 4, 8. september: Narodenie presv. Bohorodičky, 7.00 hod.:
ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * rod. Zbihlejová slov. lit. s myrovaním, 10.30
hod.: * Ján csl. lit. s myrovaním, 14.30 hod.: večiereň + korunka k bm,
18.00 hod.: * za farské spoločenstvo slov. lit. s myrovaním.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 2.9.: 7:00 + Helena Mikitková (pohrebná), 18:00 + Mária
(týždňová), Utorok 3.9.: 8:00 + Mária, Ján, Mária, Michal, Vasiľ, Mária,
Streda 4.9.: 18:00 + Jozef, Anna, Elena, Štvrtok 5.9.: 16:45 Moleben k
Presv. Bohorodičke; 17:00 + Juraj, Mária, Jozef, Anna, Piatok 6.9.: 17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota
7.9.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Gojdičovú a Simčákovú,
Nedeľa 8.9.: 9:30 Odpustová slávnosť spojená s posviackou obnoveného
chrámu, hlavný celebrant Mons. Lubomír Petrík, protosynkel Prešovského
arcibiskupstva.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej
ulici 2042 vo Svidníku: Štvrtok 5.9. o 18.00 hod.: Náš kresťanský život
a služba: - Hebrejom 7-8 kap. - „Kňaz navždy podľa spôsobu Malchisedeka“ - Hebrejom 8:13 - Ako sa zmluva Zákona stala „zastaranou“ už v
Jeremiášových dňoch? - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil
o Jehovovi?“ O 19.00 hod.: Zborové štúdium Biblie: „Námety z prírody.“
Sobota 7.9. o 10.00 hod.: Mimoriadne zhromaždenie v Ostrave - priamy
prenos programu cez internet.

o d 2 . s e p t e m b r a 2 01 9
ZIELINSKI, Eric: Liečivá sila esenciálnych olejov.
Bratislava, Tatran 2019. 316 s.
Doktor Zielinski v knihe Liečivá sila esenciálnych olejov novátorsky a atraktívne mení
smer myslenia v odbore arómoterapie.
Podarilo sa mu nepredstaviteľné - túto zložitú tému sprístupnil širokému čitateľskému
publiku. Autor hneď v úvode priznáva, že
silu a terapeutické účinky esenciálnych
olejov objavil až v neskoršom veku. Výsledky klinického výskumu ho presvedčili,
že esenciálne oleje pomáhajú pri liečbe
chronických ochorení ako rakovina, vysoký
tlak, obezita či cukrovka druhého typu, aj
pri psychických ochoreniach ako závislosť,
úzkosť, depresia či strach. Táto publikácia
predstavuje v súčasnosti najlepšiu a najdôveryhodnejšiu vedecky podloženú knihu
o esenciálnych olejoch. Doktor Zielinski v
nej navyše ponúka množstvo receptov na
pomoc so zdravotnými problémami, učí, ako môžete uľaviť svojim blízkym
pri bolesti, únave, zlom trávení a mnohých iných ťažkostiach. Je to nielen
zbierka informácií, ale aj užitočný a inšpiratívny sprievodca životom. Naučí
vás chápať neskutočnú moc rastlín.

BELLA, Ján Levoslav (4.9.1843-25.5.1936)
Pseudonymy Janko Pravdomil a Poludničan. Narodil sa 4.9.1843 v Liptovskom Mikuláši. Bol slovenský duchovný, hudobný skladateľ, zbormajster, dirigent, hudobný pedagóg, hudobný publicista a organista. Narodil sa v katolíckej
rodine. Na gymnaziálnom štúdiu v Banskej Bystrici navštevoval a dokončil
teologický seminár. Pri príležitosti založenia Matice slovenskej (r. 1863) napísal omšu. Pričinením Štefana Moyzesa sa dostal do Viedne, kde dokončil
štúdium teológie, stal sa organistom, dirigentom. Do vysvätenia za kňaza r.
1866 sa mohol venovať hudbe. Komponoval svetskú vokálnu, inštrumentálnu
a komornú hudbu. Založil orchester a veľký zbor, usporadúval koncerty, hral
v sláčikovom kvartete, ale predovšetkým komponoval. Jeho kantáty sú Orol
vták, Divný zbojník, Nekturno. Zomrel 25.5.1936 v Bratislave.

MISTRAL, Frédéric (8.9.1830-25.3.1914)
Provensalský básnik, filológ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok
1904. Bol zakladateľom hnutia felibrov, ktoré si vytýčilo za cieľ renesanciu
provensalského jazyka a organizovanie kultúrneho života starobylého Provensalska. Študoval na Royal College v Avignone a neskôr právo na univerzite v
Aix-en-Provence. Po skončení právnických štúdií uverejnil so svojim učiteľom
J. Roumanillom prvý zborník živých provensalských básnikov Li Prouvencalo.
Okrem početných básnických zbierok a knihy spomienok napísal obsiahly
provensalský slovník.

Prednáška zo sociológie:
- Je štatisticky dokázané,
že v každom väčšom podniku jeden
zo sto zamestnancov presedí celý deň na záchode.
Šéf sa nakloní k námestníkovi:
- Zistiť meno a okamžite prepustiť!
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Čo premieta Kino Dukla?
TO KAPITOLA 2
Piatok 6. septembra o 20. hodine
Buď pritom keď TO skončí
Réžia: Andy Muschietti • Scenár: Gary Dauberman • Kamera: Checco
Varese • Hrajú:James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Skarsgård, Bill Hader,
Sophia Lillis, Finn Wolfhard,
Javier Botet, Jaeden Martell,
James Ransone, Wyatt Oleff,
Jack Dylan Grazer, Jeremy
Ray Taylor, Jackson Robert
Scott, Chosen Jacobs, Andy
Bean, Jay Ryan, Xavier Dolan,
Isaiah Mustafa, Teach Grant,
Rob Ramsay, Ryan Kiera
Armstrong
V pokračovaní najúspešnejšieho hororu všetkých čias sa do mesta Derry vracia zlo a členovia Klubu
núl budú musieť opäť spojiť svoje sily na mieste, kde to všetko začalo. Od
hrôzostrašných udalostí ubehlo 27 rokov. Členovia Klubu núl sa rozišli a žijú
si vlastné životy. Mike ako jediný ostal v rodnom meste a je nútený zvolať
ostatných členov klubu späť do Derry, kde budú spoločne opäť čeliť zlu. Všetci
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sú poznamenaní hrôzostrašnými zážitkami z minulosti, každý z nich bude
musieť preto opäť prekonať svoj najsilnejší strach a čeliť klaunovi, ktorý je
teraz nebezpečnejší ako kedykoľvek predtým.
USA, horor, 165 minút, vstupné: 5 eur
***
ANNA - Sobota 7. septembra o 20. hodine
Za všetkým hľadaj ženu
Hrajú: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy,
Nikita Pavlenko • Hudba: Eric
Serra • Kamera: Thierry Arbogast • Producent: Luc Besson
• Réžia: Luc Besson • Scenár:
Luc Besson
Očarujúca Anna je hlavnou
hrdinkou strhujúceho akčného
thrilleru, plného prekvapivých
dejových zvratov a vášnivých vzťahov. Kedysi predávala v Rusku na trhu
matriošky a teraz pracuje ako top modelka v Paríži - teda aspoň tak to vyzerá
na prvý pohľad. V skutočnosti je chladnokrvnou a mimoriadne nebezpečnou
tajnou agentku, ktorá má vďaka tvrdému výcviku schopnosť vyviaznuť živá
z akejkoľvek prestrelky či súboja. Nikto však netuší, že Anna okrem pokynov
vedenia sleduje aj svoj vlastný plán, vďaka čomu sa zrazu ocitne v strete
záujmov dvoch svetových veľmocí. Pohybuje sa stále na tenšom a tenšom
ľade - medzi špinavou ulicou a nablýskanými prehliadkovými mólami, medzi
KGB a CIA, medzi dvoma milencami na opačnej strane barikády aj medzi
lojalitou k svojim mentorom a túžbou splniť si vlastné sny. Dokáže nakoniec
uniknúť?
USA, akčný, 119 minút, české titulky, vstupné: 5 eur
***
PLAYMOBIL VO FILME
Nedeľa 8. septembra o 16. hodine
Dobrodružstvo práve začína
Réžia: Lino DiSalvo • Hrajú: Anya Taylor-Joy, Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan,
Gabriel Bateman, Adam Lambert, Meghan Trainor
Keď Marlin mladší brat Charlie nečakane zmizne v čarovnom animovanom
svete PLAYMOBIL®, nepripravená Marla sa musí vydať na cestu, aby ho
priviedla domov.
Ako sa vydáva na fantastickú cestu naprieč úžasnými novými svetmi, Marla sa
spojí a stretne s nepravdepodobnými a hrdinskými novými priateľmi - svojským
kamionistom Delom, temperamentným a charizmatickým tajným agentom
Rexom, robotom, extravagantnou vílou a ďalšími.
Prostredníctvom svojho akčného dobrodružstva si Marla a Charlie uvedomia,
že bez ohľadu na to, čo sa vo vašom živote odohráva, môžete dosiahnuť
čokoľvek, keď veríte v seba!
Francúzsko, Nemecko, 99 minút, rodinný, animovaný, dobrodružný,
komédia, slovenský dabing, vstupné: 5 eur
***
LOLI PARADIČKA - Nedeľa 8. 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
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