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Bývalý televízny farmár Ján „Chanas“ Juhaščík stráži unikátny poklad!
Na hrade Ľubovňa v Starej Ľubovni vystavujú poklad a relikvie
sv. Kunigundy, uhorskej princeznej, krakovskej a sandomierskej
kňažnej. Ide o výnimočnú udalosť nielen v rámci Slovenska,
keďže predmety historicky prvýkrát opustili múry kláštora klarisiek v Starom Saczi.
Medzi cennosťami vystavovanými na hrade Ľubovňa sú medzi nimi prsteň,
obraz či relikviár s úlomkami kostí sv. Kunigundy. Riaditeľ Ľubovnianskeho
múzea Dalibor Mikulík pre média zdôraznil, že ide o Národný poklad Poľska.
„Ide o cenné artefakty a s tým súvisia aj prísne bezpečnostné opatrenia, ale
neprezradím detaily, aby sa to niekto nepokúsil zneužiť,” uzavrel s úsmevom
riaditeľ. Výstava je nainštalovaná v kaplnke sv. Michala Archanjela na hrade
Ľubovňa a pozrieť si ju môžete do konca septembra. Ak pritom budeme mať

šťastie, stretnúť môžete aj jedného zo známych farmárov z televíznej šou
Markízy nazvanej Farma. Svidníčan Ján „Chanas“ Juhaščík totiž pracuje
ako príslušník súkromnej bezpečnostnej služby. Ide pritom o spoločnosť,
ktorá zabezpečuje stráženie spomínaných cenností. Ján „Chanas“ Juhaščík
sa preto v našom rozhovore označil za strážcu pokladu a poskytol nám aj
niekoľko fotografií.
Pripomeňme, že Kunigunda zomrela po ťažkej chorobe 24. júla 1292. Pápežom Jánom Pavlom II. bola kanonizovaná 16. júna 1999. Kláštor sestier
klarisiek v Starom Saczi počas svojej nepretržitej existencie od roku 1280 až
po dnešné časy uchováva a stráži poklad sv. Kunigundy v podobe vzácnych
gotických šperkov a relikvií tejto svätice.
Svidníčan Ján „Chanas“ Juhaščík prezradil, že cennosti a relikvie sv. Kunigundy vystavované na hrade Ľubovňa strážia 24 hodín denne a aj jeho poslanie sa
skončí na konci septembra, kedy sa táto unikátna výstava skončí.
(ps)

V novej sérii reality šou Farma aj Východniar z Kalnišťa
Televízia Markíza v septembri na televízne obrazovky priniesla
novú, už 11. sériu reality šou Farma.
V novej sérii ide o súboj hodnôt západu a východu, a preto sa proti sebe,
ako dva súperiace tábory, postavili farmári zo západného a východného
regiónu Slovenska.
A to nie je jediná novinka, diváci sa môžu tešiť na viaceré nové pravidlá a
úlohy, ktoré život na Farme posúvajú do ešte náročnejšej roviny. Moderátorkou je opäť Eva „Evelyn“ Kramerová. Neodmysliteľnou súčasťou Farmy je v
tejto sérii hospodár Martin. „Som presvedčený o tom, že na Farme zamiešam

karty,“ povedal 37 ročný súťažiaci Východniar z Kalnišťa Vladimír Hudáček.
Má stredoškolské vzdelanie s maturitou, je opatrovateľom, chovateľom a
srdcom Východniar. Má jedno dieťa.
(pn, foto: TV Markíza)
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Slnečné kolektory na strechách materských škôl stále nefungujú
Fungovať mali už rok a škôlkam mali šetriť peniaze. Slnečné
kolektory na strechách svidníckych materských škôl však elektrickú energiu nevyrábajú. Nemôžu ich totiž zapojiť do siete.
Na tento problém sme už upozornili v apríli tohto roku. Riaditeľky škôlok robili,
čo mohli, no slnečné kolektory na strechách nemohli fungovať a produkovať tak
elektrinu. „Dvakrát nám bolo vrátené Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou naša žiadosť. Stále
sú tam nejaké požiadavky,“
informovala v apríli riaditeľka MŠ 8. mája vo Svidníku
Ľuboslava Binderová.
Východoslovenská distribučná v apríli poukázala na
to, že materské školy vo
Svidníku nesplnili základné
technické požiadavky, respektíve žiadali o pripojenie
akoby boli domácnosť, nie
verejné zariadenie. „Je to aj
na šikovnosti riaditeľov škôl,
že vedia si tú dokumentáciu
rýchlo spraviť. Je to o tom, že
na veci sa treba pýtať, zaujímať sa,“ povedala v apríli
hovorkyňa mesta Svidník
Kristína Tchirová.
Hoci sa aktuálne tešíme
posledným letným lúčom slnka, fotovoltaika nefunguje v jednej a ani v druhej
materskej škole. „Jeden istič sa tam dodal, podľa pokynov VSD. Tento jeden
žltý sa tu doplnil. Toto chýbalo, hej, je to už všetko urobené, označené, čiže
predpokladám, že už je to všetko v poriadku,“ informovala riaditeľka MŠ gen.
Svobodu Anna Kurečková. Vyzerá to teda na papierovú záležitosť. „Áno, už
je to len papierová záležitosť,“ potvrdila Anna Kurečková.
A potvrdzujú to aj elektrárne. Podľa nich už chýba len posledný krôčik. „Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) je v oboch prípadoch aktívna a snaží
sa pomôcť škôlkam, aby mohli v rámci svojej prevádzky využívať aj obnoviteľné
zdroje, konkrétne fotovoltické panely na výrobu elektriny.
V prípade MŠ na ulici Generála Svobodu, táto škôlka získala od VSD pozitívne vyjadrenia na pripojenie zdroja do sústavy, a teda od júna 2019 už môže
zrealizovať svoje zámery. Pripomíname, že pred samotným uvedením zdroja
do prevádzky a jeho zaradením do trvalého užívania ešte musí oprávnený
zamestnanec VSD overiť korektnosť technických parametrov v praxi. VSD
preto čaká na termín, kedy bude môcť potvrdiť aj túto skutočnosť.
V druhom prípade, MŠ na ulici 8. mája, podľa našich informácií zatiaľ nie sú

Vláda zasadne v giraltovskom Dome kultúry
Ako sme už na našich stránkach informovala, vláda príde po
štvrtýkrát do okresu Svidníku. Tentoraz však nebude rokovať vo
Svidníku, ale v druhom meste okresu - v Giraltovciach.
Kým pred dvoma týždňami ešte
nebolo jasné, kde presne bude v
Giraltovciach vládny kabinet premiéra
Petra Pellegriniho rokovať, dnes je to
už jasné. Do úvahy prichádzala zasadačka Mestského úradu a priestory v
Dome kultúry. Voľba napokon padla
na Dom kultúry, kde sa rokovanie vlády začne v utorok 17. septembra o 15.
hodine. Hodinu predtým, teda o 14.
hodine, sa premiér Peter Pellegrini a
viacerí ministri stretnú so starostami
obcí okresu Svidník v zasadačke
giraltovského Mestského úradu. Tieto
informácie v rozhovore pre naše noviny potvrdil primátor Giraltoviec Ján
Rubis, no žiadne bližšie podrobnosti

nekonkretizoval.
Pripomeňme, že veľkú snahu o to,
aby vláda rokovala práve v Giraltovciach, prejavil hlavne už spomínaný
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, ako sme už uviedli, v utorok
17. septembra.
(ps)

odstránené nedostatky projektovej dokumentácie. VSD eviduje zatiaľ podanú
žiadosť, na základe ktorej vytýčila podmienky pre pripojenie zdroja.
V oboch prípadoch VSD aktívne komunikuje so subjektmi a snaží sa pomôcť
im s realizáciou využívania obnoviteľných zdrojov,“ informovala Andrea Danihelová, hovorkyňa Východoslovenskej distribučnej.
Druhá svidnícka škôlka je na tom aj po piatich mesiacoch o čosi horšie.
„Druhá škola ešte musí urobiť jednu technickú zmenu a v podstate tiež
pristúpime k spusteniu,“
ozrejmila hovorkyňa mesta. Podariť by sa to podľa
mestskej hovorkyne malo
do mesiaca a škôlky konečne začnú využívať
energiu zo slnečných
lúčov. Otázne však je, či v
jeseni bude ich výdatnosť
dostatočná. „V súčasnosti
spĺňame všetky normy,
ktoré majú byť splnené a
neovplyvní to ani projekt
ani nič iné,“ doplnila Kristína Tchirová.
Hoci škôlky stratili leto,
kolektorom sa tešia. Na
viditeľnejšie úspory nákladov si však musia ešte
poriadne počkať. Hľadať vinníka vo vlastných
radoch už samospráva vraj nedokážu. Za posledný rok sa totiž menila aj
legislatíva upravujúca pripájanie slnečných kolektorov. A to tiež ovplyvnilo
nezrovnalosti pri ich spustení do prevádzky.
(ps)

Mestský parlament sa zíde 12. septembra
Svidnícki mestskí poslanci zasadnú do poslaneckých lavíc 12. septembra. Rokovať budú v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy od 9. hodiny.
Vypočujú si správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník
Ivana Sagana z ukončených kontrol k 11. septembru 2019. Vedúci odboru
financií Mestského úradu Nikolaj Vlčinov predloží návrh 3. zmeny rozpočtu
mesta Svidník na rok 2019. K tomuto bodu stanovisko zaujme aj hlavný kontrolór. Poslanci si vypočujú aj správu o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1.
polrok a tu predloží vedúci odboru financií Nikolaj Vlčinov. Schvaľovať budú
aj zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník.
Odklepnúť by mali aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník
č. 5/2019 o podmienkach prideľovania dotácií z rozpočtu mesta Svidník. Rozoberať a schvaľovať budú návrh plánu rekonštrukcii miestnych komunikácií
a chodníkov. Ten predloží vedúci odboru výstavby, životného prostredia a
správy majetku Karol Richvalský. Zámer na zriadenie Sociálneho podniku
pracovnej integrácie mesta Svidník predloží vedúca odboru sociálnych služieb
Marta Jacková. Prednosta Mestského úradu Miroslav Novák predloží návrh
rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva. Záver zastupiteľstva už
tradične bude patriť interpeláciám poslancov. (pn)

Na čele Školského úradu Vladimír Pasnišin
Na poste Školského úradu na Mestskom
úrade vo Svidníku došlo
k zmene. Výberové konanie na voľnú pracovnú
pozíciu odborného zamestnanca Školského
úradu sa uskutočnilo 6.
augusta 2019. Úspešným uchádzačom je
Vladimír Pasnišin, ktorý
nastúpil na pozíciu 3.
septembra 2019.
(pn)
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Pamätník sovietskej armády bude viditeľný aj po zotmení
Po rokoch sľubov prichádzajú skutky. Monument padlých vojakov - Pamätník sovietskej armády - si aktuálne turisti môžu pozrieť iba počas dňa. Na druhý pokus príde
zmena a viditeľný bude aj po zotmení.
Ako bude 37 metrov vysoký pamätník vyzerať po
nasvietení múzejníci vo Svidníku si to vyskúšali ešte
v januári. „Vyzeralo to z diaľky, aj zblízka veľmi pekne. Hlavne ten pylón krásne vystúpil z toho celého
čierna, spomedzi tých stromov,“ povedal v januári
Miroslav Blahut z Vojenskeho historického ústavu
vo Svidníku. Osadiť špeciálne reflektory chceli čo
najskôr. Začiatkom roka hovorili o máji, ako o najneskoršom termíne, no nevyšlo to. „Sme potrebovali
povolenia a tak ďalej a keďže sme ich dostali až
teraz, tak sme museli termín realizácie posunúť,“
skonštatoval Ján Hirčko z Dukla destination. Teraz
je už jasné, že na druhý pokus to vyjde. Robotníci
začali s prípravnými prácami. „Najzložitejšou prácou
je tu asi ten prekop z jednej strany na druhú, kde
je potrebné vysekať do betónu asi 35 metrov, kde

Jakub Jacko, dodávateľ osvetlenia

bude uložená chránička a následne bude všetko
naspäť zabetónované,“ informoval dodávateľ
osvetlenia Jakub Jacko. Aby mohol pamätník po
zotmení vyzerať aspoň takto ako pri skúške, chce
to, samozrejme, hlavne kvalitné svetlá.
„Sú to špeciálne svietidlá, ktoré sú navrhnuté
na presný uhol svietenia na daný objekt, a preto
nepotrebujú žiaden extra výkon, svieti to len na
to mieste, kde je to potrebné. Budú osadené
svietidlá s celkovým výkonom do 400 watov, čo
je pomerne nízky výkon a takisto aj malá spotreba
elektrickej energie,“ doplnil Jakub Jacko.
Samostatne nasvietený bude pylón pamätníka a
samostatnými svetlami bude osvetlený aj priestor
pred ním. „Štyri svietidlá budú nastavené na
hlavný pylón, a potom ešte ďalšie dve svietidlá

Ján Hirčko z Dukla destination

nastavené na tú celkovú plochu okolo pamätníka.
Myslím, že v zime to bude oveľa krajšie ako v
lete, keďže tie stromy budú bez lístia,“ informoval
dodávateľ osvetlenia Jakub Jacko.
Svidnícky pamätník sovietskej armády tak bude
vyzerať ako bratislavský Slavín. Osvetľovať ho
však bude výlučne biela farba. Všetko to zabezpečujú v rámci úzkej spolupráce múzejníci a
nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo snaží o
propagáciu kraja pod Duklou. „Naša organizácia
zafinancuje celú túto stavbu a následne ju bezodplatne odovzdá správcovi, teda Vojenskému
historickému ústavu. Pamätník Sovietskej armády
je jednou z dominánt mesta Svidník i celého regióne, preto sme sa snažili o jeho zatraktívnenie.
Oceňujem spoluprácu s riaditeľom Vojenského
historického ústavu v Bratislave Miloslavom Čaplovičom, s ktorým sme našli spoločnú reč a dospeli
sme k riešeniu situácie, ako zabezpečiť nasvietenie
pamätníka,“ uzavrel Ján Hirčko z Dukla destination.
S prácami na nasvietení pamätníka by vo Svidníku
mali byť hotoví do dvoch týždňov.
(ps)

Svidnícky pamätník sovietskej armády tak bude vyzerať ako bratislavský
Slavín. Osvetľovať ho však bude výlučne biela farba
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Čo prináša nový školský rok vo svidníckych školách?
Nový školský rok začal aj vo svidníckych školách. Na prahu
nového školského roka sme mapovali aktuálnu situáciu, čo sa
týka počtu žiakov, prváčikov, ale aj deviatakov. Rovnako sme sa
zaujímali aj o to, čo všetko sa dialo v školách počas leta, ale aj
aké personálne zmeny sa udiali.

Zníženie počtu asistentov
učiteľa v špeciálnej škole
Spojená škola internátna na Partizánskej ulici vo Svidníku poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami od predškolského veku po ukončenie profesijnej prípravy v týchto

organizačných zložkách školy: špeciálna materská škola, špeciálna základná
škola, odborné učilište a praktická škola. Súčasťami školy sú: školský internát,
školské stravovacie zariadenie a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. „Školský rok 2019/2020 sme otvorili s celkovým počtom 136 žiakov. V
porovnaní s minulým školským rokom ostávame na približne tej istej úrovni,“
informoval riaditeľ Vladimír Kaliňák.
Prvákov v tejto špeciálnej základnej škole máju zapísaných troch, z čoho
vyplýva, že samostatnú triedu prvákov nemôžu otvoriť. „Takáto situácia vo
veľmi nízkom počte prijímaných prvákov a vôbec žiakov prvého stupňa je
obdobná aj v iných špeciálnych základných školách. Pretrváva už štvrtý rok.
Do vyšších ročníkov z iných škôl sme od nového školského roka prijali šesť
žiakov, ktorí prešli odbornými diagnostickými vyšetreniami. Deviaty ročník v
nastávajúcom školskom roku ukončí desať žiakov,“ dodal Vladimír Kaliňák a
zhrnul aj opravy v škole počas letného obdobia.
„Počas letných prázdnin sme dodávateľsky realizovali opravu havarijného
stavu strechy na telocvični školy z dotácie poskytnutej našim zriaďovateľom.
Z vlastných prostriedkov, určených na prevádzku, sme realizovali opravy tabúľ v triedach, hygienickú maľbu v školskom stravovacom zariadení a bežnú
údržbu školských priestorov.“
V personálnej oblasti v tejto škole najviac pocítili zníženie počtu asistentov
učiteľa v špeciálnych školách. „Našej školy sa dotklo tak, že z doterajších 4
asistentov nám boli poskytnuté finančné prostriedky na 1 asistenta učiteľa.
Takéto zníženie významne ovplyvní organizáciu práce školy. Očakávame
však naplnenie sľubu pani ministerky školstva, ktorá v médiách počas letných
prázdnin prisľúbila, že v septembri sa asistenti učiteľov do špeciálnych škôl
vrátia v pôvodných počtoch,“ uzavrel riaditeľ Vladimír Kaliňák.
(pn)

ZŠ Karpatská: pribudlo viac prvákov
ZŠ Komenského: do lavíc zasadlo 432 žiakov
V najväčšej základnej škole v meste Svidník - v ZŠ Komenského sa počet
žiakov v tomto školskom roku nezmenil. Do školských lavíc tu zasadlo spolu
432 žiakov. Ako nás informovala riaditeľka školy Helena Lacová, z tohto počtu
je 58 prvákov (rovnaký počet ako vlani) a 48 deviatakov (menej o 6 deviatakov).
Počas leta v škole vykonávali bežné práce a hygienické maľby. Čo sa týka
personálnych zmien, tie nastali na pozícii zástupcu pre II. stupeň, na pozícií
učiteľa telesnej výchovy a fyziky a technických prác.

Viac žiakov ako vlani zasadlo do školských lavíc v Základnej škole na Karpatskej ulici a to presne o 12. Vzdelávať tu budú 216 žiakov. Z tohto tu majú
39 prvákov, čo je nárast o 17 žiakov. Poklesol tu však počet deviatakov. Bude
ich 14, pretože 8 žiakov odišlo na bilingválne gymnázium. Ako nás informoval
zástupca riaditeľky školy Marián Vitko cez leto tu robili rôzne práce týkajúce
sa bežnej údržby, inštalácia dochádzkového, stravovacieho systému a zriadenie novej učebne. Zmeny v personálnej oblasti sa dotkli vedúcej školskej
jedálne, pedagogického asistent a upratovačky. Vznikla tu aj nová pozícia a
to asistent učiteľa.

Spojená škola: vzácna zhoda
Okrem škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník máme v meste aj dve
základné školy, ktoré majú iného zriaďovateľa. Spojená škola vo Svidníku patrí
pod Prešovský samosprávny kraj. Podľa informácií riaditeľky Márie Makutovej
na tejto škole budú vzdelávať 225 žiakov. Vedenie školy je s počtom žiakov
spokojné. Do prvého ročníka už pre veľký záujem ani neprijímali. Menej žiakov
však majú na tamojšej obchodnej a hotelovej akadémii a to spolu 131.
Samotný počet prvákov je tu 23, deviatakov 23. „Vzácna zhoda aj v minulom
školskom roku bol v prvom a deviatom ročníku taký istý počet ako v tomto
školskom roku,“ informovala riaditeľka školy.
Počet žiakov v 1. ročníka odbor obchodná akadémia je 17 (v súlade s VZN),
aj keď záujem o prijatie bol vyšší. Maturantov bude 32. Počas leta sa tu diala
bežná údržba školy. Plánujú však rekonštrukciu telocvične vo výške 237 000
eur. V tejto škole nenastali žiadne personálne zmeny.

ZŠ 8. mája: veľké letné upratovanie CZŠ sv. Juraja: opravili vonkajšiu terasu
V základnej škole na Ulici 8. mája v novom školskom roku majú okolo 330
žiakov, takže sa pohybujú v podobných číslach ako v minulom školskom
roku. Ako nás informovala riaditeľka školy Jarmila Petnuchová v prvom ročníku privítali 30 žiakov a deviaty ročník navštevuje taktiež 30 žiakov. „Leto
sme mali rušné. Snažili sme sa čo najlepšie pripraviť našu školu na príchod
našich žiakov, takže sa robilo veľké upratovanie, tak v priestoroch školy ako
aj v školskej jedálni, natieralo sa zábradlie, kosilo sa okolie školy, ihrisko,
doobjednávali sa učebnice, školské lavice a stoličky, šatníky,“ informovala
riaditeľka Jarmila Petnuchová. V škole došlo k zmenám vo vedení, kde na
pozíciu riaditeľky školy nastúpila Jarmila Petnuchová a zástupkyňou sa stala
Anna Šturáková.

Nárast žiakov zaznamenali v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku.
Podľa slov riaditeľky školy Kataríny Hrižovej v novom školskom roku tu budú
vzdelávať 118 žiakov, v porovnaní s minulým rokom zaznamenali nárast počtu
žiakov. „Prvákov máme 22, deviatakov 16. Minulý rok sme mali 15 prvákov
a 17 deviatakov,“ informovala Katarína Hrižová. Počas leta sa im podarilo
opraviť vonkajšiu terasu a zrekonštruovať školský klub detí. „Ešte v júni sa nám
podarilo získať vďaka úspešnému projektu financie na počítače, takže počas
leta sme vybavili aj počítačovú učebňu novým zariadením. Okrem toho sme
urobili ešte potrebné menšie opravy v škole a vymaľovali niektoré priestory,“
dodala riaditeľka. V škole personálne zmeny vo vedení nie sú, nastali však
zmeny na pozícií učiteľov a majú tu novú špeciálnu pedagogičku.
(pn)
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V skanzene po roku opäť rozvoniavali pirohy
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Deň ľudových tradícií spojený so súťažou vo varení pirohov napísal v
uplynulú nedeľu v areáli svidníckeho Skanzenu Slovenského národného
múzea - Múzea ukrajinskej kultúry svoju ďalšiu kapitolu.
Obľúbené podujatie tradične pripravilo
SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry v
spolupráci s Mestom Svidník a Občianskym združením Rusínsko-Ukrajinská iniciatíva. Pirohy varili družstvá
z ukrajinského Rachova, ukrajinského
Užhorodu, poľského Strzyzowa, ale aj
študenti Spojenej školy vo Svidníku,
Územného spolku SČK vo Svidníku a
družstvo starostiek obcí okresu Svidník.
V porote okrem primátorky Svidníka
Marcely Ivančovej, poslancov PSK za
okres Svidník či honorárneho konzula
Ukrajiny na Slovensku Stanislava
Obického bol aj prešovský župan Milan
Majerský, ktorý neskôr návštevníkov

podával aj pirohy od župana a od primátorky. V pestrom
kultúrnom programe v skanzene vystúpili viacerí umelci,
medzi nimi aj Rusínsky holosy. Spestrením nedeľňajšieho popoludnia v skanzene bolo po zotmení premiérové
predstavenie nasvietenia dreveného chrámu.
(ps)

Premiérovo sa do majstrovstiev vo varení pirohov
zapojili starostky obcí okresu Svidník

Družstvo Slovenského Červeného
kríža tvorili ženy a vedúcim im bol
riaditeľ svidníckeho Územného
spolku SČK Slavomír Sakalík. Stihli
nielen navariť pirohy, ale i urobiť si
spoločnú selfie fotografiu

Medzi hosťami bol už tradične aj predseda PSK Milan
Majerský, ktorý mal záštitu nad celým podujatím

V skanzene vystavovali aj záhradkári a drobnochovatelia

Pirohy varili aj gorali z Novej Kelče a návštevníkov zabávali i muzikanti z Kurimky
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Aplikácia DUKLA 44
Koncom augusta bola v internetovom obchode Google Play
zverejnená (a čoskoro bude zverejnená aj v App Store) jednoduchá mobilná aplikácia „DUKLA 44“ - sprievodca pamätnými
miestami najväčšieho bojiska druhej svetovej vojny na území
bývalého Československa.
Záujemcovia si ju môžu stiahnuť zadarmo a bude im slúžiť ako osobný turistický sprievodca pamätnými miestami Duklianskeho bojiska, dejiska bojov
Karpatsko-duklianskej operácie, najťažšej bitky, ktorej sa po boku vojakov
Červenej armády zúčastnili jednotky 1. československého armádneho zboru
počas druhej svetovej vojny. Aplikácia je zároveň príspevkom k 75. výročiu
Karpatsko-duklianskej operácie, ktorá sa začala 8.9.1944. Užívateľom umožní
zažiť hodiny dejepisu priamo v teréne a poznanie minulosti ich môže viesť
k správnym názorom, postojom a rozhodnutiam v budúcnosti, aby sa táto
smutná kapitola ľudských dejín už nikdy neopakovala. Odvážnych zavedie
nielen na legendárne miesta historických bojov, ale aj na miesta, ktoré sú na
území Poľska a Slovenska doposiaľ širšej verejnosti neznáme.
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Dozvedia sa aj menej známe informácie o druhej svetovej vojne,
priebehu bojov a spoznajú osudy
vojakov, ozajstných hrdinov,
ktorí v boji za slobodu neváhali
obetovať svoje životy. Aplikácia má taktiež za cieľ aspoň z
časti odčiniť morálny dlh, ktorý
vojakom Karpatsko-duklianskej
operácie naša spoločnosť za ich
hrdinstvo a odhodlanie dlhuje. Z
finančných dôvodov je zatiaľ vyhotovená len v českej jazykovej
verzii a pretože je predpoklad, že
Slováci lepšie rozumejú češtine
ako Česi slovenčine, hlavne čo
sa týka detí a mládeže. Slovenská verzia obsahuje zatiaľ iba informácie o
aplikácii a na českú jazykovú verziu je ju nutné prepnúť ťuknutím na vlajočku v
pravom hornom rohu. V prípade, že sa nájdu finančné prostriedky, bude možné
aplikáciu vyhotoviť aj v iných jazykových verziách a prípadne ju aj rozšíriť.
(ms)
Každá jazyková verzia stojí 2 500 eur.

V Matovciach posvätili obnovený interiér chrámu
V prvú septembrovú nedeľu sa v Matovciach konala posviacka nového prestola, bohostánku, žertveníka a obnoveného interiéru Chrámu
Narodenia Presvätej Bohorodičky.

111. PODDUKLIANSKE OSVETOVÉ KINO
11. septembra o 19. hod.
v priestoroch POS vo Svidníku
ŠŤASTNÝ LAZZARO

O filme:
Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a úprimný, až sa niektorým ľuďom zdá
hlúpy. Žije v odľahlej časti Talianska v izolovanej komunite roľníkov, ktorí už
pred desiatkami rokov stratili kontakt so zvyškom sveta a bez nároku na mzdu,
vzdelanie alebo slušné životné podmienky
tvrdo pracujú pre svoju premúdrelú paní. Bez
možnosti porovnanie však žijú svojím spôsobom šťastne. Keď skupinu zotročených dedinčanov zhodou náhod objaví polícia, roľníci
zisťujú, v akom klamstve roky žili a s vidinou
splnených snov sa vydávajú do mesta. Zatiaľ
čo ostatní prezívajú tvrdý stret s novou realitou, Lazzaro zostáva aj uprostred moderného
sveta až dojemne dobrý a prirodzený a pôsobí
ako čriepok stratenej minulosti. Magický film
Alice Rohrwacher skladá pôsobivú poctu
klasickej kinematografii, z festivalu v Cannes
si odviezol Cenu za najlepší scenár.
Réžia: Alice Rohrwacher, žáner: dráma,
Taliansko/Švajčiarsko/Francúzsko/
Nemecko, 2018, 125 min., MP: 12+, vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €

Matovčania si zároveň pripomenuli 200 rokov od jeho posvätenia. Na začiatku
slávnosti privítal otca arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ starosta obce
Lukáš Suchanič. Archijerejskú svätú liturgiu s vladykom Jánom koncelebrovali
všetci kňazi giraltovského protopresbyterátu.
V homílii vladyka vyzval k tichosti, ktorá je známkou pravej nábožnosti. Za
vzor predložil Presvätú Bohorodičku. Prítomných povzbudil tiež k vďačnosti
za prijaté dobrodenia pri obnove chrámu.
(mk)
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Pripomíname 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča
„Ľudu verný som bol...“
Veľkosť každej osobnosti, či už je to spisovateľ, vedec, pedagóg
alebo osobnosť inej profesie, vyznačuje sa tým, akou mierou
obohatil národnú literatúru, svoj národ a spoločnosť v rozličných
etapách historického vývoja. K takým osobnostiam v regióne
Makovica patrí Alexander Pavlovič, ktorého tvorba je mimoriadne bohatá obsahom a má veľký poznávací a výchovný význam.
Tohto roku si pripomíname 200. výročie jeho narodenia.
Bol to spisovateľ, kňaz, pedagóg, folklorista a kultúrno-osvetový dejateľ,
ktorý vyše 36 rokov pôsobil vo Svidníku, kde je aj pochovaný. Pri tejto príležitosti Podduklianska knižnica vo Svidníku uskutoční 19. septembra 2019
sympózium venované tejto významnej osobnosti, ktoré bude realizované
prostredníctvom Fondu na podporu umenia v rámci projektu, ktorý vypracovala Podduklianska knižnica pod názvom „Ľudu verný som bol...“ - 200.
výročie narodenia Alexandra Pavloviča. Tento slávnostný deň sa začne Svätou
liturgiou v Gréckokatolíckom Farskom chráme Božej múdrosti vo Svidníku a
panychídou pri hrobe Alexandra Pavloviča. Na samotnom sympóziu v knižnici
odznejú prednášky tykajúce sa života a tvorby A. Pavloviča, genealógia rodiny
Alexandra Pavloviča, jeho pôsobenie vo Svidníku a jeho boj za duchovnú
identitu karpatských Rusínov.
Bude predstavená aj jeho rozsiahla literárna tvorba, najmä poézia, ale aj
jeho vzťah a kontakty s významnými slovenskými národovcami a spisovateľmi
19. storočia. Predstavíme ho aj ako zberateľa ľudovej slovesnosti a ľudových

piesní. Jeho básne, ktoré písal, mnohé
zľudoveli a dostali sa do povedomia ľudu.
V neposlednom rade ho predstavíme aj
ako národného buditeľa Rusínov. Obyvatelia mesta Svidník si ctia pamiatku
tohto velikána, o čom svedčí aj to, že 29.
septembra 2011 sa stal čestným občanom
mesta Svidník in memoriam, pred Domom
kultúry má postavený pamätník, je po ňom
pomenovaná jedna z ulíc mesta, od roku
1992 sa každoročne na jeho počesť koná
vo Svidníku turistický pochod Chodníčkami Alexandra Pavloviča, na cintoríne pri
Gréckokatolíckom Farskom chráme Božej
múdrosti je pochovaný a v Chráme sv.
Paraskevy má pamätnú tabuľu. Aj o tom
si vypočujú účastníci podujatia jednu z
prednášok.
Zo sympózia bude vydaný zborník, v ktorom budú uverejnené prednášky
jednotlivých lektorov a ocenené víťazné práce z literárnej súťaže Pavlovičov
literárny Svidník, ktorá predchádzala samotnému sympóziu. Sú to práce
žiakov, študentov a dospelých v poézii a próze, ktoré hodnotila štvorčlenná
porota.
Alexander Pavlovič miloval ľud spod Makovice, mal hlboký a vrúcny vzťah k
Svidníku, k jeho obyvateľom a k jeho okoliu. Jeho básne si generácie našich
prarodičov, rodičov i súčasníci čítali a čítajú dodnes.
Kamil Beňko, riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku

Sociálna poisťovňa pripomína zmeny platné od 1. septembra 2019
Od 1. septembra 2019 nastáva v sociálnom poistení niekoľko
zmien, ktoré postupne prinesú niektorým skupinám poistencov
úľavy v styku so Sociálnou poisťovňou. Ponúkame ich stručný
prehľad:
Siroty už nebudú musieť
predkladať potvrdenie o štúdiu
Poberatelia sirotského dôchodku, ktorí študujú na strednej škole alebo vysokej
škole v Slovenskej republike, od 1. septembra 2019 nebudú musieť Sociálnej
poisťovni na priznanie alebo výplatu tejto dávky predkladať potvrdenia o návšteve školy. Údaje o štúdiu bude Sociálna poisťovňa získavať z informačného
systému ministerstva školstva. Nie všetky školy v Slovenskej republike však
poskytujú údaje o študentoch do tohto informačného systému. Sociálna
poisťovňa si tak nedokáže automaticky overiť návštevu školy všetkých poberateľov, resp. žiadateľov o sirotský dôchodok. Preto, ak škola neposkytuje
údaje ministerstvu školstva (ide napr. o školy patriace do pôsobnosti rezortov
obrany a vnútra), poberateľ, resp. žiadateľ o sirotský dôchodok musí Sociálnej
poisťovni predložiť potvrdenie o návšteve školy. Dôvodom je skutočnosť, že
Sociálna poisťovňa môže vyplácať resp. priznať sirotský dôchodok, len ak má
preukázané, že sirota študuje, teda spĺňa podmienku nezaopatrenosti.
***
Niektorí poistenci nebudú musieť prísť
k posudkovému lekárovi osobne
Od 1. septembra 2019 bude môcť posudkový lekár Sociálnej poisťovne
v niektorých prípadoch určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného
nebude pre posúdenie jeho zdravotného stavu vždy potrebná. Zdravotný
stav potom posudkový lekár posúdi v neprítomnosti poistenca, len na základe
doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou
neovplyvniteľných stavov, ako napr. ťažkých onkologických prípadov, prípadov po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomých, poistencov po
amputácii končatín a pod.
***
14. plat vyplatený v decembri
bude oslobodený od platenia poistného
Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že od 1. septembra 2019
nastáva zmena v platení poistného na sociálne poistenie z 13. a 14. platu. V
tomto roku sa zmena dotkne 14. platu.
Od platenia poistného na sociálne poistenie bude oslobodený 14. plat

najviac do výšky 500 eur, vyplatený v decembri 2019 až 2021 od každého
zamestnávateľa. Podmienkou tohto oslobodenia je, že 14. plat musí byť
vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného
platu), súčasne pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u
zamestnávateľa trval k 31. októbru príslušného kalendárneho roka nepretržite
aspoň 48 mesiacov a zamestnancovi bol v júni príslušného kalendárneho
roka vyplatený aj 13. plat.
Upozorňujeme, že z 13. platu vyplateného v júni 2019 a 2020 zamestnanec
a zamestnávateľ majú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie.
(socpoist)

Rekordne vysoká úhrada nedoplatkov
od živnostníkov po augustovej výzve
Aj v auguste 2019 Sociálna poisťovňa upozornila živnostníkov a ostatné
samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na aktuálny nedoplatok na poistnom za predchádzajúci mesiac.
Odoslala 19 333 SMS a e-mailov, ktoré adresátom pripomínali dlžné poistné
za júl vo výške 2 591 894 eur. SZČO po doručení týchto správ doplatili 564
807 eur, čo z upozorňovanej sumy predstavuje úspešnosť takmer 22 %. V
porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi bol
v auguste odoslaný približne rovnaký počet
SMS a e-mailov, pričom viac-menej stabilná
bola aj dlžná suma (približne 2,5 mil. eur),
avšak úspešnosť bola v rámci tohto roka
rekordne vysoká.
Zasielanie správ, ktoré pripomínajú aktuálny
nedoplatok SZČO, je ústretová služba Sociálnej poisťovne. Adresáti, ktorí obratom dlh
zaplatia, sa vyhnú možným nepríjemnostiam,
ktoré súvisia s vymáhaním dlhu. Informáciu o
aktuálnom nedoplatku za predošlý mesiac dostáva každá SZČO, ktorá má v
Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne kontakty - e-mail alebo mobilné číslo.
Od začiatku roka Sociálna poisťovňa vďaka každomesačnej kampani získala
uhradené nedoplatky na poistnom vo výške 2 456 494 eur.
(socpoist)
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Z podzemného kanála vyviezli okolo 200 kubických metrov zeminy a štrku
V stiesnenom priestore a v predklone strávili stovky hodín. V
rukách krompáče, lopaty a hrable. Partia chlapov na takúto nie
príliš lákavú robotu nenadávala. Vytvorili dielo, ktoré možno mnohí
ocenia až neskôr.

né, aj ťažká robota to bola, no ale dalo sa,“ povedal jeden z robotníkov. Keď sme
sa na chlapov boli pozrieť v marci, vyčistiť potrebovali ešte asi tretinu. „Pomaličky,
netreba sa nikde ponáhľať, lebo je to trošku aj riziková robota, ale v pohode, dá
sa robiť všetko,“ povedali robotníci. „Ísť dnu zohnutý a vonku, ešte kopať tam,
nahádzať, je dosť toho. Snažíme sa čím skôr, aby to bolo spravené.“
Napriek tomu si takúto robotu pochvaľovali. Veď napokon, pracovali len pár
metrov od svojho bydliska. „Máme prácu, nemusíme chodiť po svete, sme doma,
je to dobré.“ Kanál si prešla aj primátorka, chlapov za odvedenú robotu pochválila
a ponúkla koláčikmi. Nejaké extra bonusy im však mesto ponúknuť nemôže.
„Chlapi sa pochlapili, by sme mohli povedať, a tú prácu urobili naozaj dobre a
zodpovedne,“ pochválila robotníkov samotná primátorka.
Výrazne si pomohli vozíkom. K rieke ním vyviezli tony štrku, blata a naplavenín.
Jednu výhodu práca v tomto podzemnom kanáli však v týchto horúčavách predsa
len mala. „Bolo dobre dnu. Chládok, no. Lepšie bolo jak vonku,“ zhodli sa robotníci.
Vyčistením kanála chlapom skončil aj pracovný pomer s mestom. Najradšej by
však boli, keby ich znovu, hoci na podobnú prácu, opäť najali.
(pn)

S vozíkom a v gumených čižmách na nohách každé vstupovali do diery.
Mesto Svidník ich vybralo z radov nezamestnaných. „Pracovali na tom tri
sezóny, to znamená tri jari a tri letá,“ povedala primátorka mesta Svidník
Marcela Ivančová.
Tunelári, ako sa partia chlapov, sama nazvala, z podzemného kanála
vyviezli okolo 200 kubických metrov zeminy a štrku. Ak by to nezvládli, celej
lokalite by v prípade silných dažďov a búrok hrozilo veľké riziko povodní.
„Voda, ktorá steká z lesa, by sa v inom prípade, keby sme nevyčistili tento
kanál, vyliala po celej lúke a je možné, že by zaliala aj futbalové ihrisko,
lebo videli ste aj samy, že i v čase sucha je ten prítok vody dosť veľký,“
dodala Marcela Ivančová.
Voda stekajúca z lesa sa tak cez vyčistený kanál dostane až do rieky. Sto
metrov dlhý kanál uplynulý týždeň chlapi definitívne vyčistili. „Bolo to nároč-

Mesto podalo mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd,
primátorka varuje pred rizikom exekúcie
Na našich stránkach sme už písali, že 11. júla tohto roku bol mestu Svidník doručený rozsudok Krajského súdu v Prešove, ktorý potvrdil rozsudok
Okresného súdu vo Svidníku. Podľa tohto rozsudku je mesto Svidník, povinné

Zmeny v sieti stredných škôl
Nový školský rok začal v pondelok 2. septembra aj pre 73 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Oproti vlaňajšku svoje brány neotvorili dve školy v
Prešove a vo Svidníku, naopak v Poprade zasadli po prvýkrát
študenti novovytvorenej Strednej športovej školy.
V sieti stredných župných škôl došlo k 1. septembru 2019 k viacerým
zmenám, ktoré súvisia predovšetkým
s iniciatívou krajskej samosprávy
optimalizovať stredné školstvo v
Prešovskom samosprávnom kraji
(PSK). Motívom racionalizácie je vybudovať kvalitné školstvo, ktoré bude
reflektovať reálne potreby trhu práce,
demografický vývoj a ekonomické
aspekty. Kraj avizuje, že chce budovať
silné, finančne i personálne stabilné
školy, skvalitniť vzdelávací proces a
v konečnom dôsledku priniesť lepšie
podmienky pre žiakov i učiteľov.
V novom školskom roku už v sieti škôl
nefiguruje ani Stredná odborná škola
technická vo Svidníku. Rozhodnutím
krajských poslancov študijné i učebné odbory sú zaradené do zoznamu

odborov SOŠ polytechnickej a služieb
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku.
Zmenou zriaďovateľa prešlo od
1. septembra aj Gymnázium v Giraltovciach. To po dohode PSK a
Giraltoviec prechádza do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré vytvorí
Spojenú školu so základnou školou a
gymnáziom.
Prešovský samosprávny kraj má vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aktuálne 73 stredných škôl a 4 školské
zariadenia.
Aj keď počty študentov budú známe
až po 15. septembri, krajská samospráva odhaduje, že do školských
lavíc v župných školách si v novom
školskom roku zasadne približne 23
700 školákov.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

uhradiť žalobcovi Ing. Viliamovi Čechovi sumu 189 945 €, k tomu 5% úroky z
omeškania z istiny od 1.8.2016, čo je približne 23 000 € (a suma každý deň
stúpa) a navyše trovy súdneho konania vo výške 5 698 €.
Ak Mesto Svidník nesplní, čo mu ukladá rozsudok, oprávnený Ing. Viliam
Čech môže podať návrh na vykonanie exekúcie. Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné. Krajský súd Prešov bol odvolacím súdom a proti rozsudku
odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, v ktorom mesto musí byť zastúpené
advokátom. „Vedenie mesta Svidník prostredníctvom renomovanej advokátskej kancelárie doc.JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD podalo dovolanie na
Najvyšší súd, v ktorom žiada zrušiť alebo zmeniť rozsudok Krajského
súdu v Prešove a do doby rozhodnutia povoliť odklad vykonateľnosti
tohto rozsudku - teda odložiť povinnosť zaplatiť do doby, kým nebude
rozhodnutie Najvyššieho súdu,“ vysvetlila primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová. Dovtedy mestu Svidník reálne hrozí riziko exekúcie, a preto je
v prvom rade podľa primátorky úloha vedenia mesta Svidník a poslancov MsZ
ochrániť mesto pred týmto rizikom. „Okrem toho, že by exekútor siahol na
majetok mesta, navyšovalo by náklady o trovy, ktoré by mesto muselo
zaplatiť exekútorovi. V tomto prípade by tieto trovy boli v desaťtisícoch
€. Do tejto situácie sa jednoducho mesto nesmie dostať. Preto na najbližšie rokovanie MsZ pripravujeme návrh, ako mať pripravené peniaze
pre prípad, že budeme musieť urýchlene zaplatiť. Súčasne podnikáme
všetky právne kroky, aby sme sa so sporom, ktorý sa ťahá od roku 2017
vysporiadali. Vyhrať voľby znamená prebrať na seba všetky záležitosti,
ktoré ostali po predchodcoch. Aj pozitívne, aj negatívne. Vyše 230 000 €,
ktoré máme zaplatiť, je pre rozpočet mesta veľká položka - znamená to
zobrať úver alebo ušetriť na naplánovaných akciách,“ ozrejmila primátorka
Marcela Ivančová, podľa ktorej v druhom kroku nastupuje otázka zodpovednosti. „Kto je zodpovedný za to, že aj napriek tomu, že boli pochybnosti
o vykonaných prácach, predchádzajúci primátor v roku 2016 podpísal
kúpnu zmluvu na bytový dom bez uznesenia mestského zastupiteľstva?
V tomto prípade počkáme na rozhodnutie súdu,“ uzavrela na margo aktuálnej témy primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.
(pn)
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Na galavečere Krídla túžby vystúpi aj zbor z Domu sv. Faustíny vo Svidníku
Medzi štvoricou účinkujúcich na tohtoročnom galavečere Krídla
túžby bude aj dievčenský spevácky zbor Faustínky z Domu sv.
Faustíny - domov na polceste vo Svidníku (Gréckokatolícka
charita Prešov). Vystúpenie pozostávajúce z rusínskych duchovných i ľudových skladieb obohatené o báseň i rómsky tanec
zaujal porotu na regionálnom kole súťaže v Tovarnom.

Dvaja zo štyroch účinkujúcich si postup na Krídla túžby v Divadle Jonáša
Záborského vybojovali na regionálnej súťaži v stredu 28. augusta v Centre
sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom. Na súťaži pod záštitou predsedu
Prešovského samosprávneho kraja pre územie okresov Bardejov, Humenné,
Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou sa zúčastnilo 15
kolektívov prijímateľov sociálnych služieb. Každé účinkujúce teleso predviedlo
program, ktoré si poctivo cvičili. V prípade vranovských víťazov to bolo tieňové
divadlo stvárnené pomocou kulís a rekvizít.
Dom sv. Faustíny sa prezentoval dievčenským speváckym zborom, ktorého
vystúpenie pozostávalo zo spevov náboženských, rusínskych i rómskych
skladieb. Helena Paňková, vedúca zariadenia priblížila, že v rámci odborných
činností si dievčatá rozvíjajú svoje talenty: „Spev a tanec prirodzene patrí k
temperamentu našich klientok a my v domove na polceste sa snažíme ich
prirodzené nadanie ďalej rozvíjať. Pravidelnými nácvikmi sa snažíme prijímateľky učiť zodpovednosti a plánovaniu programu. Zároveň je to aj forma ako
ukázať verejnosti, že aj tieto dievčatá, často na okraji spoločnosti, dokážu na
sebe pracovať a napredovať.“
Ocenenie Krídla túžby, ktorého cieľom je nájsť v sociálnych službách na
území Prešovského kraja poskytovateľa, zamestnanca a prijímateľa, ktorí
svojou výnimočnosťou, kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, mimoriadnymi úspechmi, inovatívnymi metódami práce či nezištnými činmi môžu
byť príkladom dobrej praxe v sociálnych službách, budú v Divadle Jonáša
Záborského v Prešove odovzdávať 24. októbra.
(jh)

V obci Nižný Mirošov slávnostne otvorili multifunkčné ihrisko
V posledný augustový deň starostka obce Nižný Mirošov Anna
Hrešková za prítomnosti občanov a pozvaných hostí slávnostne
otvorila nové multifunkčné ihrisko.
Pozvanie na otvorenie prijali Michal Goriščák, viceprimátor mesta Svidník,
Pavol Petrík, konateľ spoločnosti Poľnoprodukt, Marek Barán, súkromný
podnikateľ a duchovní otcovia Alexander Kleban a Slavomír Nergeš.
Obec v minulosti reagovala na výzvu Úradu vlády Slovenskej republiky o
poskytnutie dotácie v programe rozvoja športu na rok 2018 so zameraním
na výstavbu multifunkčných ihrísk a bola úspešná, pretože získala dotáciu vo
výške 37 500 eur. Za tento úspech poďakovala starostka bývalému vedeniu
obce.
Ihrisko s umelým trávnym povrchom má rozlohou hracej plochy 18 x 33
m2. Využívať sa môže pre väčšinu kolektívnych športov počas celého roka.
Pri realizácii jeho výstavby myslelo obecné zastupiteľstvo aj na prístupové
cesty, parkoviská, osvetlenie, bezpečnosť cez kamerový systém, ktoré plánuje
zrealizovať v blízkej budúcnosti. Pred ihriskom plánujú dobudovať altánky s
kozubom a vytvoriť tak miesto pre príjemné športové vyžitie a jednoduchú
ľudskú vzájomnosť.
Starostka obce Anna Hrešková vyjadrila presvedčenie, že nové ihrisko bude

slúžiť svoju účelu a želala všetkým občanom obce veľa športových a duchovných zážitkov, veľa pekných chvíľ pri jeho využívaní. Zároveň poďakovala
všetkým občanom, ktorí aktívnou prácou, či radami, prispeli k vybudovaniu
tohto pekného športového miesta a tým k skvalitneniu športového vyžitia a
efektívneho trávenia voľného času občanov v obci.
(iv)
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Prírodné a kultúrne bohatstvo Prešovského kraja
prilákalo v prvom polroku opäť viac turistov
Prešovský kraj sa znova teší nárastu návštevnosti. V prvom
polroku 2019 zavítalo do kraja 481 477 návštevníkov ubytovacích
zariadení, čo predstavuje medziročný nárast o 10 %. Rovnaké
priaznivé štatistiky vedie kraj aj v počte prenocovaní, medziročne
ide o rast 9,8 %.
Kraj si zároveň udržal prvenstvo v počte prenocovaní domácich návštevníkov, kde tvorí najvyšší, až 21,9% podiel v rámci celej SR. V porovnaní s
1. polrokom 2018 sa zvýšil počet návštevníkov v kraji o 43 839 na 481 477
turistov, čo predstavuje medziročný nárast o 10 %. V kraji bolo počas prvého
polroka zaznamenaných 1 440 259 prenocovaní, medziročne ide o nárast o
9,8 %. Návštevníci ostávajú v kraji priemerne tri noci.
Prešovský kraj je dlhodobo tretím najnavštevovanejším krajom SR. V počte
prenocovaní všetkých návštevníkov si však tento rok polepšil o jednu priečku
a za Žilinským krajom sa umiestnil na druhom mieste (3. Bratislavský kraj).
Mimoriadne obľúbený je pre Slovákov. V počte prenocovaní domácich návštevníkov dosahuje najvyšší až 21,9-percentný podiel v rámci celej SR.
Z hľadiska zahraničných návštevníkov ide o 12% podiel v rámci SR. V Prešovskom kraji sa v prvom polroku 2019 ubytovalo 130 279 cudzincov, ktorí tu
strávili 366 141 nocí. V porovnaní s r. 2018 ide o takmer 8% nárast.
Top navštevovanou lokalitou kraja je okres Poprad s Vysokými Tatrami, kde
zavítalo približne 320 tisíc návštevníkov ubytovacích zariadení. Počet prenocovaní sa v tejto oblasti priblížil k jednému miliónu. OOCR Región Vysoké
Tatry zaznamenala dvojciferný nárast počtu ubytovaných návštevníkov. U
domácich + 9,24%, u zahraničných +8,59%.

Turistika. Zdroj KOCR Severovýchod Slovenska, Jano Štovka

Kečkovce žili folklórom
Festival tradičnej kultúry v obci Kečkovce sa uskutočnil 25. augusta v areáli
obecného úradu. Obyvateľom obce a návštevníkom ponúkol tradície - tance,
spevy, hudbu, kroje viažuce sa na náš región, ale ja kúsok goralskej kultúry.
V pestrom programe predstavil sa
folklórny súbor Makovica, Dominika Paňková a František Lizák
so svojou dcérou a Svidnícki heligonkári.
Súčasťou podujatia bola výstava
Osobnosti rusínskej medzivojnovej
histórie, ktorú zapožičalo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska. Podujatie organizoval Obecný
úrad v Kečkovciach v spolupráci s
Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku z finančných
prostriedkov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2019. Veľké
poďakovanie patrí poslancom, dobrovoľníkom a taktiež ženám z obce, ktoré
sa ochotne zapojili do pečenia výborných domácich pirohov.
(jf)

Pozitívnej štatistike prospeli aj kampane KOCR Severovýchod Slovenska,
ktorá sa dlhodobo prispieva k rozvoju turizmu a cestovného ruchu v celom
Prešovskom kraji. Hlavným projektom je i tento rok letná cestovateľská súťaž LEGENDARIUM, ktorá prebieha ešte do 15. septembra. „Ide už o štvrtý
ročník kampane, ktorá sa každoročne teší čoraz väčšej obľube najmä u detí.
Často sa však stretávame s tým, že projekt nadchýna všetkých členov rodiny.
Prostredníctvom súťaže môžu deti preskúmať celý región severovýchodného
Slovenska od jeho kraja na Dukle až po oblasť Vysokých Tatier či Polonín.
Vytipovaných je viac ako 50 turistických zaujímavostí, kde môžu návštevníci
nazbierať 40 nálepiek hrdinov a nalepiť ich do originálneho komiksu,“ priblížil
viac zámer projektu výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin
Janoško.
Okrem projektu Legendarium prispeli k zvýšeniu návštevnosti aj ďalšie aktivity, ako napr. Turistické noviny Prešovského kraja, fotografická súťaž Choď
a foť 2019 a rôzne podujatia, ktoré KOCR spoluorganizovala v jednotlivých
regiónoch.
Jedným z kľúčových podujatí v prvom polroku boli MS v ľadovom hokeji 2019,
ktoré sa konali v Košiciach a Bratislave. KOCR Severovýchod Slovenska
pripravila pre toto podujatie propagačné materiály. „Tlačené brožúry s výberom TOP tipov na výlety v Prešovskom kraji boli distribuované v ubytovacích
zariadeniach, ako i na letisku v Košiciach. Aj týmto nástrojom sme chceli
podnietiť zahraničných turistov vydať sa objavovať jedinečnosti severovýchodu
Slovenska,“ doplnil Janoško.
KOCR Severovýchod Slovenska pokračuje v ďalších aktivitách, ktoré by
mali prispieť k vyššej návštevnosti Prešovského kraja. Jednou z nich je aj
cezhraničný projekt Karpatské dobrodružstvá, v rámci ktorého sa vytvoria tri
nové produkty cestovného ruchu. Ide o dve poznávacie viacdňové turistické
trasy na Slovensku s presahom do Poľska a jednu poľskú trasu s presahom
na Slovensko. Zdroj údajov: Štatistický úrad SR.
Barbora Čechová, PR KOCR Severovýchod Slovenska

Manželstvo uzavreli
Ján Ducár (Hrabovčík) a Mgr. Katarína Čulová (Hrabovčík), Ing. Radovan
Čan (Dubová) a Lenka Vancová (Stročín), Peter Mlynarčík (Prešov) a Mgr.
Erika Varcholová (Svidník), JUDr. Maroš Jurčenko (Svidník) a Mgr. Vlada
Herasymova (Hrabovčík), Peter Trsťan (Banská Štiavnica) a Ivana Pajkošová
(Roztoky), Michal Michalič (Svidník) a Jana Kizáková (Stročín), Ing. Dávid
Gubo (Svidník) a Simona Glittová (Stročín), Martin Miženko (Hrabovčík) a
Lenka Vaňková (Hrabovčík), Peter Humeník (Cernina) a Miroslava Gubová
(Cernina), Erik Horvat (Rakovčík) a Juliána Kutná (Rakovčík), Ing. Vladislav
Kovaľ (Bratislava) a Bc. Alexandra Haníková (Hrabovčík).
Navždy nás opustili
Peter Hanák (1961, Svidník), Božena Ľuberdová (1947, Stropkov), Michal
Fajčák (1937, Stropkov), Sergej Protivňák (1948, Medzilaborce), František
Malačina (1930, Radoma - Hradisko), Mária Pajkošová (1964, Svidník),
Andrej Hrežo (1934, Voľa), Štefan Čabala (1949, Košice), Helena Horkavá
(1928, Kečkovce), Jozef Pan (1940, Tokajík), Anna Zajacová (1932, Stropkov), Ján Husovský (1950, Svidník), Vincent Karniš (1950, Sabinov), Jozef
Vančišin (1941, Krajná Porúbka), Anna Gregová (1935, Cernina), Verona
Biľová (1936, Stropkov), Anna Jurčišinová (1953, Stropkov), Michal Kostiňko
(1952, Čertižné), Michal Šikula (1941, Medzilaborce), František Kontur (1955,
Košice), Jozefína Siváková (1959, Svidník), Mária Hajdová (1927, Svidník),
Michal Červeňak (1940, Svidník), Anna Šottová (1932, Šarišský Štiavnik),
Mária Gregorová (1929, Svidník), Michal Rusin (1945, Breznička), Helena
Palaščaková (1933, Varechovce), Helena Bravisová (1930, Stropkov), Helena
Trebišovská (1936, Makovce), František Vorobeľ (1951, Šemetkovce), Helena
Rodáková (1935, Vyšná Pisaná), Milan Hamerský (1944, Chotča), Dušan
Karala (1963, Kapišová).

Podduklianske novinky

Infoservis

9. september 2019

12

VÝSTAVA „MNÍCHOVSKÁ DOHODA“
v Dome kultúry vo Svidníku
v septembri 2019
OZ Kocúrkovo pozýva verejnosť na dokumentárnu výstavu
k príležitosti 81. výročia podpisu Mníchovskej dohody
(30.9.1938) vo vestibule Domu kultúry vo Svidníku.
Organizátori výstavy: Ruská historická spoločnosť, Fond Dejiny
vlasti, Federálna archívna agentúra, Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku, Múzeum Slovenského národného povstania.

Kto daroval krv?
V stredu 4. septembra 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 22 bezpríspevkových darcov: Eva Hudáková (4), Martin Močilenko (39), Jana Gombitová (6), Ján Petraško (7), Ján
Adamečko (59), Juraj Piskorik (14), Richard Šimko (15), Ivo Zajaroš (24),
Martin Slivka (24), Ján Slivka (7), Peter Sokol (59), Peter Matkobiš (38), Martin
Krajkovič (52), Michaela Baková (3), Mariana Zoščáková (33), Marián Bilanin
(8), Slavomír Čurpek (26), Peter Maleš (7), Jana Keselicová (40), Boris Kimák
(4), Jana Milá (21), Samuel Sitkanič (2).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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Futbalový turnaj venovaný pamiatke Michala Zozuľáka
V piatok minulý týždeň sa uskutočnil futbalový turnaj mužov
nad 50 rokov v areáli Strednej odbornej školy vo Svidníku (bývalej odevnej). Turnaj sa konal pri príležitosti prvého výročia
úmrtia Michala Zozuľáka.
Turnaj organizovalo občianske
združenie Senior klub - Sk Svid-

piate miesto zvíťazil Prešov nad
Seniorom klubom B Svidník. Na

Dnes už nebohý Michal Zozuľák

V plnom nasadení domáci hráči Senior klubu B M. Mergeščík
(s loptou) a M. Paňko

Futbalisti tímu Senior klub - Sk Svidník
ník, ktorého členovia si takto pri
futbale zaspomínali na svojho
člena a kamaráta, nakoľko futbal bol neoddeliteľnou súčasťou
jeho života. Turnaja sa zúčastnili
mužstvá z Bardejova, Prešova,
Giraltoviec, Medzilaboriec a dve
domáce mužstvá Senior klubu.
Účastníci turnaja venovali minútu ticha pamiatke na Michala.
Mužstvá boli rozdelené do dvoch
trojčlenných skupín, kde každé mužstvo odohralo po dva
zápasy. O celkovom víťazovi
turnaja sa rozhodlo medzi víťazmi skupín, a to Bardejovom
a Medzilaborcami v prospech
Bardejova. O tretie miesto sa
stretli mužstvá Giraltoviec a Senior klubu A Svidník s výsledkom
4:3 pre Giraltovce. V zápase o

záver turnaja bolo posedenie s občerstvením pri futbalovom
zápase Slovenska s
Chorvátskom. Účastníci turnaja sa zhodli,
že radi prijmú pozvanie i na budúci rok.
Michal Lažo,
predseda
združenia
Senior klub
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Medziokresné futbalové súťaže
Prinášame výsledky medziokresných futbalových súťaží okresov
Svidník a Stropkov.

6. liga
Lomné - Kuková
0:0
ŽK: Ján Sabol - Matúš Fedor, Albín
Kmec

Mestisko - Bukovce
4:2 (4:1)
Góly: Peter Podaný, Rudolf Červeňák
3 - Patrik Špak, Tomáš Olah
ŽK: Patrik Fajak - Samuel Hančák

Chotča - Kalnište
2:1 (0:1)

Góly: Pavol Suško, Tomáš Švahla Rastislav Dzuruš
ŽK: 0

Sitníky - Radoma
3:2 (1:1)

Miňovce - Rovné
1:4 (1:2)

Góly: Šimon Babjarčík, Denis Polaščik, Matúš Motyka (PK) - Dávid
Rybársky, Jakub Matkobiš
ŽK: Marián Durkač, Dávid Kovalčík Michal Kasarda, Samuel Labanc

Góly: Gabriel Petráš - Marián Paňko,
Róbert Horváth, Patrik Vansa, Lukáš
Ksenič
ŽK: Daniel Jaselský - Róbert Horváth

Stročín - Tisinec
1:3 (1:3)
Góly: Jakub Rodák - Slavomír Ko-

III. liga

1. FC Tatran Prešov - 1. FK Svidník 2:2 (1:0)
Cenný zisk bodu za remízu na trávniku favorizovaného, v minulej sezóne ešte druholigového Prešova. Svidnícki
treťoligoví futbalisti v
sobotňajšom zápase
8. kola v Prešove remizovali 2:2.
Domáci síce viedli
od 4. minúty 1:0, no
to bolo na dlho všetko.
Po zmene strán sa
Svidníčania zásluhou
Košča razom dostali do vedenia. Košč
najprv v 53. minúte
vyrovnal, aby o štyri
minúty neskôr dostal svoj tím do vedenia. Šanca na zisk troch bodov bola

chan, Miloš Čepa, Peter Mihalík
ŽK: 0

v tom čase veľká, no domáci sa v 61.
minúte zásluhou striedajúceho hráča
podarilo vyrovnať na
konečných 2:2.
Zostava Svidníka:
Mikluš - Bialončík,
Zapotocký, Kiseľa,
Maslov, Eliáš, Križanovský, Čabala, Piľar
(90. Horbaj), Košč (90.
Haňak), Veprik.
V 9. kole sa svidnícki
futbalisti predstavia na
domácom trávniku. V
nedeľu 15. septembra
o 15.30 nastúpia proti
futbalistom z Krompách.
(pn)

Lúčka - Breznica
0:0
Veľká divácka návšteva videla veľmi
pekný a rýchly futbalový zápas. Hostia mali viac gólových príležitostí, no
stroskotávali na dobre chytajúcom
brankárovi Petrovi Verčimákovi, ktorý
im nedoprial skórovať a radovať sa.
Breznica najväčšiu šancu mala už v
17. min. stretnutia, keď hlavný roz-

hodca nariadil pokutový kop za hru
rukou a Marián Macko zahodil možné
víťazstvo v zápase. Deľba bodov pre
domácich úspechom.
ŽK: Tomáš Sopko, Adam Mikula,
Michael Tkáč - Marián Macko

Tabuľka
1. Breznica
2. Sitníky
3. Rovné
4. Tisinec
5. Radoma
6. Lúčka
7. Kuková
8. Kalnište
9. Chotča
10. Bukovce
11. Mestisko
12. Lomné
13. Stročín
14. Miňovce

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
5
6

510
501
501
420
411
411
312
303
123
114
104
015
005
006

27: 1
26: 6
25: 6
15: 3
26: 8
20: 6
11: 8
8: 9
5:15
6:20
7:21
3:20
5:23
3:41

16
15
15
14
13
13
10
9
5
4
3
1
0
0

Žiaci v kopačkách
V uplynulú sobotu svoje majstrovské stretnutia 3. kola II. ligy skupiny B
odohrali mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu sú výsledky.
STARŠÍ ŽIACI U15
SAFI Prešov - 1. FK Svidník 1:0 (0:0)
Herne nevýrazný výkon našich chlapcov znamenal prvú stratu bodov.
Domáci využili chybu pri bránení rohového kopu a gólom z hlavy najnižšieho
hráča na ihrisku sa radovali z víťazstva. Zostava: Bobák - Rogoš, Čeremuga,
Hnat, Olejár (60. Marko) - Kamenický (36. Volohda), Baran, Luščík, Jurčišin
- Patkaň, Šamko.
MLADŠÍ ŽIACI U13
SAFI Prešov - 1. FK Svidník 1:1 (0:0)
Vyrovnaný zápas, šance sa striedali na oboch stranách. Prvý gól strelil Tobiás
Cina po peknom centri Filipa Cuprišina. Hostia potom pridali, mali nejaké
pološance, ale naša obrana si s nimi poradila. Na konci zápasu využili domáci
štandardku, priamy kop z 20 metrov poslal domáci hráč na bránu a prestrelil
rukavice Rasťa Marčišina. Zostava: Marčišin - Moroz, Slivka, Olčák - Haluška,
Cina, Cuprišin - Mihaľ, Sivák, striedali: Halaj, Kamenický, Hreško, Porizanik,
Hij.
(tv)

Úradná správa č. 8 zo dňa 5. septembra 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.
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra
za mesiac august, ktorá je splatná do 10.9.2019 (utorok).
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 5. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET a 3. kola 7. ligy
DOUBLE STAR BET.
Na základe podnetu FK Kalnište pozýva na svoje zasadnutie dňa
12.9.2019 o 16.30 hod. zo stretnutia 2. kola Pohára predsedu OOFZ
Ladomirová - Kalnište: Ernest Cina - 1048870, Milan Džurban - 1108739,
Martin Cina - 1322142 všetci FK Ladomirová, Ján Cina - 1356355 Mestisko, Ondrej Eštok - 1111668, Ondrej Kokolik - 1090868 všetci Kalnište,
Alojz Špak - 1016282, Jozef Gonos - 1277470, Viktor Mačuga - 1322275,
Peter Hubáč - 1147002 - delegované osoby.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Vzala na vedomie podanie TJ Topľan Lúčka
Vzala na vedomie podanie FK Kalnište a odstúpila ho na riešenie ŠTK
OOFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5

alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1
DP).
KR a DZ OOFZ:
7. kolo 6. liga dospelí DOUBLE STAR BET - 15.9.2019 o 15.30 hod.:
Breznica - Mestisko (Ľ. Suchanič - Vaško), Radoma - Lúčka (Gonos, D.
Špak - Burcák), Tisinec - Sitníky (Ličko, Makarová - Šafranko), Rovné Stročín (Brendza, Sidorová - Feč), Kalnište - Miňovce (Šugár, Zapotocký
- Fiľarský), Kuková - Chotča (Korba, Čonka - Holub), Bukovce - Lomné
(M. Suchanič, Mačuga - Kaščák).
5. kolo 7. liga dospelí DOUBLE STAR BET - 15.9.2019 o 15.30
hod.:
Baňa - V. Orlík (Rapač), Giraltovce - Ladomirová (Dovičák).
2. kolo 4. liga dorast - 14.9.2019 o 14.00 hod.:
Bukovce - Miňovce (M. Suchanič), Koprivnica - Chotča (Dovičák),
Sitníky - Radoma (Makarová).
2. kolo 3. liga žiaci skupina A - 14.9.2019 o 10.00 hod.:
Mestisko - Stročín (Ličko), Tisinec - Breznica (Šugár).
2. kolo 3. liga žiaci skupina B - 12.9.2019 o 17.00 hod.:
Lúčka - Kuková (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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60-tka na krku a tešíme sa na pribúdanie ďalších rokov
60 rokov trvania podujatia sú pre organizátorov aj roky skúšania
a snahy o čo najlepší priebeh, rokmi bohatými na účasť, ale aj
rokmi, ktoré treba doslova zachraňovať.

inzercia

Náš Dukelský beh mieru si za svoj život vyskúšal každú etapu. Dukelský beh
mieru patrí medzi najstaršie organizované bežecké preteky na Slovensku a
v jeho začiatkoch bol ukážkou športového umenia profesionálnych bežcov.
Rokmi sa však podujatie stávalo masovejšie, napr. v roku 1984 to bolo až
160 bežcov na trati Dukla - Svidník. Prišli aj krízové 90-te roky, kedy bolo na
štarte 31, 12, 19... bežcov.
Tohtoročný jubilejný ročník bol pre mesto Svidník ako hlavného organizátora
výzvou na zorganizovanie profesionálneho
športového podujatia, ktoré bude robiť
dobré meno mestu i Svidníčanom. Priniesli
sme nové aktivity a mnohé sa podarili s
výbornou podporov rôznych organizácií i
jednotlivcov.
Chceli sme, aby náš beh bol podujatím
pre všetkých - rodiny, priateľov, nadšencov
športu aj návštevníkov mesta. K sprievodnému behu - Malému behu zdravia na 1
km sme po prvýkrát pridali aj súťaž lezúňov
- najmladších účastníkov. Pripravili sme
prvý krát preteky in-line korčuliarov, ktorí
vyštartovali na 6,5 km trať rovnako ako
bežci na Veľkom behu zdravia.
Na trati hlavného behu z Dukly do Svidníka sme pripravili viacero vylepšení.
Viac občerstvovacích staníc s vodou, iontovými nápojmi, ovocím i vodnými
„hadicovými“ sprchami a jednu špeciálnu vodnú hmlu pred posledným kilometrom do cieľa.
Tento rok sme obohatili Dukelský beh mieru o výstavu fotografií z histórie
behu. Uviedli sme šesť osobností do Siene slávy, udelili sme ocenenie za
významný prínos i výnimočný prínos pre Dukelský beh mieru. Títo bežci a
organizátori boli svojou zaangažovanosťou i vytrvalosťou inšpiráciou pre
ostatných bežcov a prispeli k zachovaniu tradície DBM.
Pamiatkou na tohtoročný výnimočný ročník je aj plátenná taška, ktorú nám
ušili faustínky z Arcidiecéznej charity vo Svidníku a tričko s emblémom DBM,
či bulletin, ktorý mapuje výsledky DBM z predošlých 59 ročníkov. Bulletin
ako sprievodca „dukeláku“ obsahuje charakteristiky zaujímavých bežcov,
vtipné príhody, rôzne zaujímavosti, mapu bežeckých tratí v okolí Svidníka i
rozhovor s kondičným trénerom. Pri tohtoročnom DBM sme sa zamýšľali aj
nad ekologickým rozmerom masových podujatí a rozhodli sme sa plastové
tašky vymeniť za plátenné a plastové poháre za papierové. Počas akcie sme
ponúkali širokej verejnosti prostredníctvom nášho sponzora aj pitnú vodu z
vodovodu.
Našou ambíciou bolo priniesť život na pešiu zónu počas celého dopoludnia
až po vyvrcholenie DBM. Hudbou z projektu Susedia spoza hraníc (susedia z
Poľska, vystúpili dvaja účinkujúci) sa mohli návštevníci baviť pri občerstvení,
dať si zmerať zdravotný stav a zabaviť sa so šaškom Fjodorom. Tohtoročný
jubilejný ročník podporil aj Prešovský samosprávny kraj, keď sme z projektu
Beh pre všetkých Svidníčanov získali finančné prostriedky na prípravu nášho
DBM. Mať komfort pri jedení i pití, mať si kde sadnúť a porozprávať sa s
kamarátmi sa javí ako nevyhnutné na udržanie života akcie. Týmto trendom
chceme ísť ďalej a ukázať, že káva, pivko, či pochutiny patria ku každej akcii,
športovej i spoločenskej.
Podporilo nás počas Dukelského behu mieru mnoho sponzorov, ale nechceli
by sme zabudnúť na dobrovoľníkov. K tímu z Mestského úradu vo Svidníku
sa pridali rodinní príslušníci, kamaráti a zanietenci. Ďakujeme.
Ďakujeme tiež všetkým bežcom, ktorí sú hlavnými aktérmi, pre Vás to robíme
a tešíme sa na každý ďalší ročník nášho behu.
60. ročníka Dukelského behu mieru sa zúčastnilo: na hlavnom behu (DBM) z
Dukly do Svidníka 136 bežcov, na Veľkom behu zdravia 40 bežcov, na Veľkom
behu zdravia in-line 8 pretekárov, na Malom behu zdravia 127 bežcov, na
pretekoch lezúňov 3 deti.
ĎAKUJEME ZA SPONZORSKÚ POMOC:
KULTMINOR za financovanie kultúrnej časti DBM, Dukla destination - Ján
Hirčko za financovanie tričiek jubilejného ročníka, Prešovskému samosprávnemu kraju - poslanec Ján Vook za finančnú podporu, VVS a.s. za vodný bar
na pešej zóne, za finančnú podporu firme Ferospol - pán Šovari, TESCO

Stropkov - poskytnutie ovocia a sladkostí, Gréckokatolícka charita „Faustína“
za ušitie športových ruksakov, finančne prispeli spoločnosť Službyt, Stavbet,
Bytové družstvo, za poskytnutie darčekových predmetov ďakujeme firmám
TOPA sport, Zayo a PEEM SERVIS. Za pomoc pri organizovaní CVČ Svidník,
za ovocie Jánovi Krajňákovi, za poskytnutie bezplatného merania zdravotného stavu na pešej zóne Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Nemocnici
Svet zdravia vo Svidníku, za mediálnu podporu regionálnym týždenníkom
Podduklianske novinky a Dukla, moderátorovi Pavlovi Sivákovi, firme MARBIS
za videozáznam a dron na štarte.
Pri organizácii nám vyšli v ústrety a poskytli svoje priestory Gymnázium
DH Svidník a SNM - MUK Svidník. Výborný obed pre všetkých bežcov DBM
pripravili kuchárky v ŠJ pri GDH Svidník.
Ďakujeme za občerstvenie na pešej zóne
Cyrilovi Dudášovi a za atmosféru vypustených holubov na štarte na Dukle Jánovi
Havrilovi, za zabezpečenie vodnej hmly
spoločnosti SPP a.s a Michalovi Hajdukovi. Naše poďakovanie patrí aj Technickým
službám mesta Svidník za bezplatnú
prevádzku verejných WC a zabezpečenie
odpadkových košov na pešej zóne. Veľké
poďakovanie patrí starostom obcí Nižný
Komárnik, Krajná Poľana, Hunkovce,
Krajné Čierno, Ladomirová a za vodné
osvieženie na trati DHZ Vyšná Jedľová.
Na bezpečnosť dohliadali príslušníci OR
policajného zboru vo Svidníku i príslušníci
mestskej polície Svidník a záchranná služba ÚS SČK Svidník. Drobnou, ale užitočnou pomocou pri organizácii boli aj MŠ
na Ul. gen. Svobodu a ZŠ Komenského a tiež podnikateľ Dušan Kuzma.
Ďakujeme všetkým za zanietenosť a veríme, že spoločne urobíme ešte mnoho
ročníkov Dukelského behu mieru.
Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE:
9. septembra: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
10. septembra: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
11. septembra: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
12. septembra: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
13. septembra: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
14. septembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
15. septembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
14. a 15. septembra: MUDr. J. Hutňanová - Dukelská 119 v Giraltovciach.
Kontakt: 0907 901 744.
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 9. september: 6.15 hod.: 1. čas, 6.30 hod.: † Jozef, 18.00 hod.:
* Michal večerné modlitby, Utorok 10. september: 6.00 hod.: Kláštor sestier
Baziliánok, 12.00 hod.: * Eliáš, Anna,
18.00 hod.: * Anna s rod., Ježišova
modlitba, Streda 11. september: 6.30 hod.: † Peter, Ján, 18.00 hod.: † Ján,
Moleben k bl. Vasiľovi hopkovi csl., Štvrtok 12. september: 6.30 hod.: Kláštor
sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Mária, 17.15 hod.: Ruženec za závislých,
18.00 hod.: † Jozef, moleben a požehnanie kňazmi, Piatok 13. september: 6.30
hod.: † Michal, panychída, 18.00 hod.: * Pavol, Mária, večiereň sviatku, Sobota 14. september: povýšenie úctyhodného a životodárneho kristovho kríža,
7.00 hod.: utiereň sviatku, 8.00 hod.: * Anna s rod. sl. lit. s myrovaním, 10.30
hod.: * za farnosť csl. lit. s myrovaním, 18.00 hod.: chvály so spoločenstvom
dvaja-traja, 14. Nedeľa po zsd.: hlas. 5, 15. september: Presv. bohorodička
spolutrpiteľka, 7.00 hod.: Ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * za farnosť sl., 9.15
hod.: CZŠ sv. Juraja, 10.30 hod.: *Ján, Magdaléna, Slavko, Patrik s rod. csl.,
14.30 hod.: moleben k bs + korunka k bm, 18.00 hod.: sl. sv. lit.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Pondelok 9. septembra o 18.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivana
a Lenku, Utorok 10. septembra o 7.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie
pre Václava a Alžbetu, Streda 11. septembra o 17.45 hod.: Moleben k Presv.
Bohorodičke; 18.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu, Štvrtok
12. septembra o 7.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Máriu,
Piatok 13. septembra o 17.45 hod.: Moleben k Presv. Bohorodičke; 18.00 hod.:
+ Ján a Júlia Kandraví, Sobota 14. septembra o 7.00 hod.: Za zdravie a Božie
požehnanie pre Moniku, Nedeľa 15. 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 12. septembra o 18.00 hod.: Náš kresťanský život
a služba: - Hebrejom 9-10 kap., - Tieň budúcich dobrých vecí, - Hebrejom
9:24-26 - Kristus predložil Bohu hodnotu svojej obete raz navždy, - Čo som
sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, o 19.00 hod.: Zborové
štúdium Biblie: Milujem Otca - Ján 14:31, Nedeľa 15. septembra o 9.30 hod.:
Verejná biblická prednáška: Napodobňujme otca nežného milosrdenstva,
Hlavné myšlienky: - Čo je milosrdenstvo?, Pôvodcom nežného milosrdenstva
je Jehova, - Ježiš dokonale napodobňoval milosrdenstvo svojho otca, - buďme
ďalej milosrdní ako Jehova.

o d 9 . s e p t e m b r a 2 01 9
MACHÁČOVÁ, Adriana:
Tak trochu ženatý.
Bratislava, Ikar 2019. 260 s.
Osamelá Stela po uväznení
otca, strate matky a stroskotanom
manželstve nevie, čo so životom. V
bare pri poháriku sa zoznamuje so
šarmantným Tiborom. Po krátkom
čase je Stela pripravená na nový
vzťah, pričom netuší, že uviazla
v ďalšej pasci. Medzi Tibora a
Stelu sa náhle votrie chlad. Stela
nechápe, prečo sa jej rúca aj druhé
manželstvo, veď Tibora rozmaznáva svojou láskou a pozornosťou.
Podozrieva ho z nevery a zdá sa,
že oprávnene. Lenže Tibor jedného
dňa zmizne a okrem Stely zjavne
nikomu nechýba. Vyšetrovanie
ukáže, že Tibor s ňou nikdy neplánoval prežiť šťastný život. Prečo
sa s ňou teda oženil? Nájde Stela
odpovede na otázky, ktoré ju trápia,
a bude mať dosť síl, aby zo seba
striasla tiene minulosti?

SCHUMANNOVÁ, Clara Josephine (13.9.1819-20.5.1896)
Clara Schumannova rodená Wiecková, nemecká hudobníčka, virtuózna klaviristka, hudobná skladateľka a hudobná pedagogička sa narodila 13.9.1819
v Lipsku. Bola považovaná za vynikajúcu klavírnu virtuózku. Jej koncertná
kariéra trvala okolo 61 rokov. Jej manželom bol známy hudobný skladateľ
Róbert Schumann. So svojím manželom mala osem detí a vo svojej dobe bola
podstatne známejšou a slávnejšou umelkyňou. Vďaka svojej známosti a virtuozite živila celú svoju rodinu a na koncertoch pomáhala propagovať hudobné
dielo svojho manžela. Clarin portrét dobre poznajú desiatky miliónov ľudí po
celom Nemecku, lebo bol zobrazený na nemeckej stomarkovej bankovke. Po
Labe sa plaví veľká výletná loď s názvom Clara Schumann, ktorá občas zájde
aj do Česka. Zomrela 20.5.1896 vo Franfurkte nad Mohanom.

LAWRENCE, David Herbert (11.9.1885-2.3.1930)
Anglický básnik a spisovateľ, predstaviteľ anglického modernizmu. Je
autorom románov, poviedok, reportáži, básní a literárnokritických diel. Jeho
tvorba smeruje k prirodzenej zmyselnosti, pripomína Freudovu psychoanalýzu:
životné javy vedú k sexuálnym vzťahom človeka. V jeho tvorbe sa prelína
naturalizmus, mystika a psychológia. Jeho najznámejším románom je Milenec
pani Chatterleyovej. Na svoju dobu bol odvážnym stvárnením vzťahu muža a
ženy. Bol označený ako nemravný a ako taký aj zakázaný. Medzi jeho ďalšie
romány patria Dúha, Zamilované ženy, Klokan, Operený had a básnické
zbierky Ľúbostné a iné básne, Posledné básne.

- Čo si taký zničený, Emil?
- Čítal som knižku s tragickým koncom.
- A čo to bolo za knižku?
- Moja vkladná.
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Čo premieta Kino Dukla?
SKUTOK SA STAL
Piatok 13. septembra o 20. hodine
Celé je to úplne inak
Réžia: Barbora Berezňaková • Scenár: Barbora Berezňaková • Hrajú:
Oskar Fegyveres, Róbert Remiáš,
Peter Tóth
Dokumentárny film Skutok sa
stal ponúkne pohľad a mapovanie
slovenskej minulosti cez konkrétny
príklad najväčšej spoločenskej kauzy
90-tych rokov cez príbeh troch kamarátov - Oskara Fegyveresa, Róberta
Remiáša a Petra Tótha. Skutok sa
stal je silným dokumentárnym odkazom, ktorý prinesie slovenským divákom
aj nové a dôležité súvislosti a odhalenia. Film pojednáva aj o tom, ako to bolo
naozaj s únosom prezidentovho syna, vraždou Róberta Remiáša a kauzou
Technopol. A o tom, čo s tým má Marián Kočner.
Rok výroby: 2019, Česká republika, Slovensko, dokumentárny,
82 minút, vstupné: 5 eur
TO KAPITOLA 2
Sobota 14. 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 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.
Rok výroby: 2019, USA, horor, 165 minút, vstupné: 5 eur
HODINÁROV UČEŇ
Nedeľa 15. septembra o 16. hodine
A budeš mať dobré srdce, ktorého láska dokáže zvíťaziť nad ľudskou zlobou
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aj nad smrťou.
Réžia: Jitka Rudolfová • Hrajú: Jana
Plodková, Jaroslav Plesl, Václav Neužil
ml., Viktor Preiss, Dana Droppová, Michal
Balcar, Miroslav Krobot, Jakub Žáček,
Pavlína Štorková, Éva Bandor, Sebastian
Pöthe
Nad kolískou malého Urbana stoja dvaja
dobrí duchovia osudu Rodovít a Rodovoj a ich sestra, zlá sudička Zlotica.
Kým Rodovít s Rodovojom želajú Urbanovi bohatstvo a lásku, Zlotica praje
chudobu a nekonečné strasti. Čie proroctvo bude silnejšie?
Z Urbana sa čoskoro stáva sirota, ujme sa ho lakomý majster hodinár, ktorý
sa dozvie o jeho budúcom bohatstve a vychová z neho svojho učňa. Keď
Urban dospeje, zamiluje sa do hodinárovej dcéry Laury, s ktorou vyrastal, a
keďže ho aj ona miluje, plánujú svadbu. To sa však nepáči hodinárovi, preto
pošle svojho učňa do sveta, aby našiel zázračné hodinky, ktoré dokážu varovať
pred smrťou. Nikto nevie, či také hodinky vôbec existujú, ale kým ich Urban
nedonesie, Lauru za ženu nedostane. Urban sa teda vydá na ďalekú cestu
plnú prekážok a nástrah, ktoré dokáže prekonať len vďaka svojej statočnosti,
hodinárskemu umu a dobrému srdcu. Láska k milovanej Laure ho ženie vpred
a pri jeho putovaní ho sprevádzajú Rodovít a Rodovoj, ktorí mu pomáhajú, aj
Zlotica, ktorá robí pravý opak.
Hodinárov učeň je tretím hraným filmom scenáristky a režisérky Jitky Rudolfovej (Zúfalci, Rozkoš) a jeho originálny príbeh, vychádzajúci z klasickej
rozprávky o boji dobra so zlom, je obohatený humorom, skvelým obsadením,
atraktívnymi lokáciami a nádhernými kostýmami.
„Nakrútiť filmovú rozprávku je vždy výzva. Česko-slovenská kinematografia
má totiž na svojom konte filmové skvosty a každá nová rozprávka sa tak logicky
dostáva do konfrontácie s ich kvalitou. V prípade projektu Jitky Rudolfovej
nás však táto výzva veľmi lákala. Originálna rozprávka s poetikou a vizualitou, ktorú do nej vložila scenáristka a režisérka Jitka Rudolfová, sľubovala
náročnú cestu, ale s možnosťou výnimočného výsledku…“ Zuzana Mistríková,
koproducentka filmu (PubRes, s. r. o.).
Rok výroby: 2019, Česká republika, Slovensko, rozprávka,
102 minút, vstupné: 5 eur
STEHLÍK
Nedeľa 15. septembra o 20. hodine
Príbeh ukradnutého života
Réžia: John Crowley • Hrajú: Ansel Elgort, Sarah Paulson, Aneurin Barnard,
Finn Wolfhard, Nicole Kidman, Luke Wilson, Willa Fitzgerald, Luke Kleintank,
Jeffrey Wright, Denis O'Hare, Ashleigh Cummings, Oakes Fegley, Peter
Jacobson, Joey Slotnick, Robert Joy, Pamela Dunlap, Jack DiFalco, Matteo
van der Grijn

inzercia

Theodore „Theo“ Decker mal 13 rokov, keď mu zabili mamu počas bombového útoku v Metropolitnom múzeu
umenia. Tragédia mu úplne zmenila
život, ktorý sa od tej chvíle zmenil na
nekonečnú cestu plnú smútku a viny,
znovuzrodenia a vykúpenia - ale aj
lásky. Počas toho všetkého je jeho
jediným hmatateľným kúskom nádeje
obraz vtáčika pripútaného k bidielku.
Stehlík.
Rok výroby: 2019, USA, dráma,
149 minút, vstupné: 5 eur
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