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  Keď sa rúbe drevo, aj triesky lietajú. O tomto porekadle sa 
presviedčajú ľudia vo Svidníku. Výstavba obchodného reťazca 
Kaufl and doniesla v uplynulých dňoch do ulíc mesta zatiaľ len 
blato.

Znečistenú hlavnú cestu cez mesto po kritike začali čistiť aktívnejšie a častejšie
Súbežná ulica poza Lidl bude jednosmerná 

  Napríklad aj do nemocnice musia 
Svidníčania a ľudia z okolia prechá-
dzať cez cestu plnú blata. Inak to nie 
je ani na hlavnom ťahu cez mestu. 
A to až od staveniska po výjazd zo 
Svidníka smerom na Bardejov. Vo-
zovka bola hlavne minulý týždeň, keď 
trochu popršalo, plná blata. Po meste 
ho rozvážali ťažké nákladiaky, ktoré 
vychádzajú zo staveniska. „Všetko so 
všetkým súvisí, veľa sa dá pochopiť 
i tolerovať. Ale aby fi rma stavajúca 
nový obchodný reťazec nedokázala 
za sebou čistiť vozovku cesty I. triedy 
cez mesto, tak toto sa podľa mňa ak-
ceptovať nedá a úrady by mali byť ra-
zantnejšie!“ napísala v uplynulú stredu 
na sociálnej sieti mestská poslankyňa 
Katarína Siváková, ktorá na potrebu 
aktívnejšieho čistenia znečistenej 
vozovky upozornila aj na ostatnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva, 
no posun k lepšiemu, podľa nej, žiaľ, 
nenastal. „Chápem, že fi rma má termí-
ny a harmonogram, ktorý musí plniť, 
chápem, že prší, no takto znečistenú 
vozovku nemôžeme tolerovať,“ doda-
la ešte Katarína Siváková. 
  Konateľ stavebnej fi rmy, ktorá Kauf-
land stavia, Tomáš Ajben problémy 
priznal. „Daná situácia nás mrzí, no, 
poveternostné podmienky my neo-
vplyvníme. Na druhej strane musím 
povedať aj to, že my sme viazaní 
termínmi, ale ako hovorím, vzniknutá 
situácia nás mrzí.“ 
  Podľa mnohých Svidníčanov by sta-
vebnej fi rme malo záležať na čistote 
a poriadku. Počasiu by mali prispô-
sobiť svoje práce a hlavne intenzitu 
čistenia vozovky. „Určite by mali cestu 
čistiť častejšie. Pravidelne a častejšie, 
niekoľkokrát denne,“ vyhlásila Svid-
níčanka, ktorú sme zastihli, ako cez 
cestu  plnú blata smerom k nemocnici 

doslova preskakovala po špičkách. 
„Robíme všetko pre to, aby sme ne-
ohrozili a neovplyvnili život občanov 
mesta Svidník a, samozrejme, našou 
snahou je vykonať čo najrýchlejšiu 
opravu,“ zdôraznil konateľ stavebnej 
fi rmy Bauska Tomáš Ajben. 
  Ku kritike mestskej poslankyne 
Kataríny Sivákovej na pôde svid-
níckeho mestského parlamentu i na 
sociálnej sieti sa v uplynulý štvrtok 
ráno pridala aj samotná samosprávy. 
PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová povedala, že o problémoch 
so znečistenou vozovkou vedia. „Od 
začiatku stavby obchodného reťazca 
sme stavebníka vyzývali k tomu, aby 
si udržiaval poriadok. Aj dnes (vo 
štvrtok min. týždeň. - pozn. red.) sme z 
úrovne Mestskej polície i Stavebného 
úradu komunikovali so stavebníkom 
a vyzývame ho, aby tie práce zinten-
zívnil,“ vysvetlila Kristína Tchirová. 
„Samozrejme, budeme to riešiť aj v 
spolupráci s Technickými službami, 
dnešný deň to budeme komunikovať,“ 
dodal ešte konateľ stavebnej fi rmy 
Tomáš Ajben. Zablatenú vozovku však 
i v priebehu uplynulého štvrtka čistili 
len jedným strojom, no popoludní pri-
dali ďalší, ktorý si objednali zo Správy 
ciest PSK - oblasť Svidník. Stavebná 
firma zároveň sľúbila, že to bude 
robiť častejšie. Motoristi zas častejšie 
musia do autoumyvárky. „Boli sme už 
dvakrát za poslednú dobu,“ potvrdila 
istá Svidníčanka. A tak sa zdá, že nový 
obchodný reťazec Kaufl and, opravená 
cesta a zrekonštruovaná križovatka 
musia byť dostatočnou satisfakciou za 
to, že Svidníčania musia teraz jazdiť 
po blate. „Musíme prepáčiť, lebo ako 
urobia cestu, aby blato nebolo? Keby 
nepršalo, tak by bolo dobre,“ pozna-
menala staršia Svidníčania. 

  Mestská poslankyňa Katarína Sivá-
ková však aj v súvislosti s Kaufl andom, 
ktorého príchod do Svidník víta, upo-
zornila aj na ďalší problém. „To, čo sa 
aj kvôli znečistenej vozovke, v týchto 
dňoch a týždňoch deje na súbežnej 
Ulici 8. mája (poza Lidl), je už na ne-
vydržanie. Samozrejme, upchatá ulica, 
komplikované obchádzanie, čakanie, 
tlak iných vodičov, keď niekto, tu býva-
júci, chce len zaparkovať - toto všetko 
je teraz len vypuklejšie,“ podotkla 
Katarína Siváková, podľa ktorej riešiť 
dopravu na tejto ulici bolo treba už 
skôr, no radšej neskôr, ako nikdy. „Som 
preto rada, že Dopravná komisia pri 
Mestskom úrade sa aj po pozitívnom 
stanovisku Bytového spoločenstva 
B128 zhodla na zriadení jednosmernej 
premávky. Rozhodnutie zo zasad-
nutia komisie zloženej zo zástupcov 
Mestského úradu, Mestskej polície, 

Technických služieb  mesta Svidník a 
Okresného dopravného inšpektorátu, 
na ktoré som bola prizvaná, vítam. 
Detaily doladia dopravní odborníci, 
no verím, že to bude lepšie, než je to 
dnes. Rovnako verím, že lepšie na 
tom budeme aj s čistením vozovky. 
Chce to len aktívnejší prístup a ochotu. 
A o tom, že sa to dá, sme sa napo-
kon presvedčili po kritike, keď fi rma 
zmenila svoj prístup a cestu začala 
čisti aktívnejšie,“ uzavrela poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 
Katarína Siváková. 
  Pre doplnenie ešte dodajme, že 
kým Kaufl and ako taký majú otvoriť 
vo februári budúceho roka, rekon-
štruovaná cesta a križovatka sú 
pred dokončením. Podľa dostupných 
informácií majú asfaltovať v utorok 
tento týždeň.                                    
                                                   (ps) 

Poslankyňa Katarína Siváková upozor-
nila na potrebu aktívnejšieho čistenia 
znečistenej vozovky 

Konateľ stavebnej fi rmy, ktorá Kaufl and 
stavia, Tomáš Ajben problémy priznal

Z ulice súbežne poza Lidl bude jedno-
smerka. Dopravná komisia súhlasila
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Okresný úrad Svidník, Mesto Svidník,

 Prešovský samosprávny kraj,

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

a Ústredná rada SZPB

dovoľujú si Vás pozvať na oslavy

75. výročia    

DŇA HRDINOV   

 KARPATSKO-DUKLIANSKEJ OPERÁCIE   
6. októbra 2019  

  Jubilejné 75. výročie Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej ope-
rácie si pozvaní hostia a široká verejnosť pripomenú v nedeľu 
6. októbra, teda presne v deň výročia. 

Hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie by si mali prísť uctiť 
prezidentka Čaputová, predseda parlamentu Danko i premiér Pellegrini
Aký program čaká v nedeľu 6. októbra na širokú verejnosť?

  Spomienkové oslavy tradične organizujú Okresný úrad Svidník, Mesto Svid-
ník, Prešovský samosprávny kraj, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a 
Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Ich program 

sa začne už v sobotu 5. októbra piet-
nymi aktmi kladenia vencov a kytíc 
k pamätníkom v susednom Poľsku. 
Hlavný program osláv nasledujú na 
druhý deň, teda v nedeľu 6. októbra na 
slovenskej strane. Pietne akty kladenia 
vencov a kytíc sa začnú pri Pamätníku 
československého armádneho zboru 
na Dukle o 9. hodine, pokračovať budú 
o 11.15 hod. pri Soche arm. gen. Lud-
víka Svobodu vo Svidníku a vyvrcholia 
pri Pamätníku sovietskej armády vo 
Svidníku. 
  Ako nás informovala hovorkyňa Minis-
terstva obrany SR Danka Capáková, 
z úrovne ministra obrany SR  boli na 
spomienkové oslavy 75. výročia Dňa 
hrdinov Karpatsko-duklianskej operá-
cie pozvaní najvyšší ústavní činitelia 
a členovia vlády SR, ministri obrany 
Českej republiky a Poľskej republiky, 
priami účastníci - vojnoví veteráni 2. 
svetovej vojny zo Slovenska, Česka 
a Poľska, predseda Výboru NR SR 
pre obranu a bezpečnosť, predseda 
Osobitného kontrolného výboru NR SR 
na kontrolu Vojenského spravodajstva, 
predstavitelia Ministerstva obrany SR 
a Generálneho štábu Ozbrojených 
síl SR a občianske združenia, ako aj 
veľvyslanci a vojenský diplomatický 
zbor. Svojich hostí na oslavy pozývali aj 
Prešovský samosprávny kraj, Okresný 
úrad Svidník, Mesto Svidník a Sloven-
ský zväz protifašistických bojovníkov. 
  Podľa dostupných informácií na 
spomienkové oslavy jubilejného 75. 
výročia by mali prísť všetci traja naj-
vyšší ústavní činitelia našej krajiny 
- prezidenta Zuzana Čaputová, pred-
seda Národnej rady SR Andrej Danko 
a predseda vlády SR Peter Pellegrini. 
Traja najvyšší ústavní činitelia pritom 
na Dukle boli naposledy pred dvoma 
rokmi. V roku 2017 si pamiatku padlých 
bojovníkov prišli uctiť dnes už bývalý 
prezident Andrej Kiska, predseda 
parlamentu Andrej Kiska a vtedajší 
premiér Robert Fico. 
  Na spomienkových oslavách 75. výro-
čia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej 
operácie budú v nedeľu 6. októbra v 
rámci programu pre verejnosť pripra-
vené rôzne statické ukážky vojenskej 
techniky a techniky Vojenskej polície, 
ako aj ukážky ručných zbraní Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky. 

  Návštevníkom budú k dispozícii tiež príslušníci regrutačnej skupiny. Celý 
program pre verejnosť je situovaný do areálu Vojenského historického múzea 
vo Svidníku, pričom po ukončení pietnych aktov bude mať verejnosť možnosť 
bezplatne si pozrieť expozíciu už spomínaného Vojenského historického 
múzea vo Svidníku a navštíviť aj vyhliadkovú vežu na Dukle. 

 (ps)

Prezidenta Zuzana Čaputová

Predseda Národnej rady SR 
Andrej Danko 

Predseda vlády SR 
Peter Pellegrini
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  Veľkoobjemové kontajnery sa dočasne vrátili do ulíc Svidník, 
no iba dočasne. Ich stiahnutie, o ktorom rozhodlo vedenie mesta, 
sa však oplatilo. 

Poslanec Pavel Olejár chcel veľkoobjemové kontajnery 
vrátiť do ulíc Svidníka - podporili ho len štyria kolegovia

  Vyplýva to z informácií, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Mestský 
úrad vo Svidníku. „Množstvo 
odpadu vyvezeného na skládku 
v Šemetkovciach kleslo za tri 
mesiace v porovnaní s minulým 
rokom cca o 26 %. Tento odpad 
sa nevyparil, ale je správne trie-
dený a putuje nie bezhlavo do 
veľkoobjemových kontajnerov, 
ale tam kde má, na Zberný dvor 
(ZB) a na kompostáreň,“ napísa-
la PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová na webovej 
stránke svidnik.sk 
  „V auguste sme vyviezli skoro 
o 140 t menej odpadu ako v 
auguste 2018. V júli sme vyviezli 
o 84 t menej odpadu ako v júli 
2018. V júni sme vyviezli o 60 t 
menej odpadu ako v júni 2018,“ 
konštatovala ďalej PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 
  Vráťme sa však k rozhodnutiu nového vedenia mesta stiahnuť veľkoobjemové 
kontajnery z ulíc. Stalo sa tak už pred pár týždňami a diskutovalo sa o tom 
napríklad aj na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 12. 
septembra. Z radov Svidníčanov sa totiž ozývali kritické hlasy, že im veľkoobje-
mové kontajnery chýbajú. „Navrhujem schváliť uznesenie, ktorým rozhodneme 
o vrátení veľkoobjemových kontajnerov a o ich stiahnutí následne rozhodnúť 
po zabezpečení kompostérov pre domácnosti bývajúce v rodinných domov,“ 
vystúpil poslanec Pavel Olejár. 
  Primátorka Marcela Ivančová jeho vystúpenie označila za lacné získavanie 
si popularity. „Som prekvapená, že si sa práve ty nechal zlákať takouto lacnou 
popularitou,“ povedala poslancovi Olejárovi primátorka Ivančová, ktorá priznala, 
že jej rozhodnutie stiahnuť veľkoobjemové kontajnery z ulíc nebolo populárne, 
no inak konať nemohla. „Uznávam, ubralo mi to na popularite, ale táto funkcia 
sa nedá robiť len tak, aby sme boli populárni,“ vyhlásila primátorka Marcela 
Ivančová a zopakovala argumenty, pre ktoré mesto o stiahnutí veľkoobjemových 

kontajnerov rozhodlo. „Veľkoob-
jemové kontajnery treba vrátiť 
do ulíc mesta. Počúvame o tom, 
že nám klesol objem odpadu 
vyvážaného na skládku, no ten 
odpad sa nevyparil. Choďte sa 
pozrieť na Stropkovskú ulicu, 
koľko tam je čiernych skládok,“ 
upozornil poslanec Peter Pilip. 
  Pridal sa aj poslanec Jozef 
Popernik, ktorý upozornil, že 
okrem dvoch kontajnerov, kto-
ré mesto asi trikrát na víkend 
vrátilo do ulíc mesta a určilo ich 
na zelený odpad z dvorov a zo 
záhrad, by bola treba na nižnom 
Svidníku umiestniť ešte jeden. 
No práve poslanec Jozef Poper-
nik napokon o návrhu poslanca Pavla Olejára, aby mesto vrátilo veľkoobjemové 
kontajnery, nehlasoval. Tesne pred hlasovaním totiž vyšiel z rokovacej miestnosti 
a vrátil sa po tom, ako jeho kolegovia odhlasovali. Návrh Pavla Olejára vrátiť 
kontajnery a ponechať ich dovtedy, kým mesto ľuďom v rodinných domoch ne-
zabezpečí kompostéry, podporilo len päť poslancov - Katarína Siváková, Kamil 
Beňko, Adrián Labun, Ján Vook a samotný Pavel Olejár. Poslanec Peter Pilip 
z rokovania pri iné pracovné povinnosti odišiel skôr a pri hlasovaní nebol, no 
a už spomínaný Jozef Popernik odišiel tesne pred hlasovaním a do rokovacej 
miestnosti sa vrátil hneď po odhlasovaní...
    Dodajme ešte, že od uplynulého pondelka 23. septembra do 6. októbra sú 
v meste osadené na obvyklých miestach všetky veľkoobjemové kontajnery na 
väčší odpad z domácnosti. „V nádobách sme našli aj komunálny odpad alebo 
väčšie množstvo stavebného odpadu, ktorý patrí priamo na Zberný dvor a nie 
do veľkoobjemových kontajnerov, ale veríme, že väčšina ľudí je zodpovedná 
a takéto správanie spoločne nebudeme tolerovať,“ povedala PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová a dodala, že aj v predminulý víkend boli na 
dvoch domových sídliskách v meste osadené kontajnery na zelený odpad. 
„Výsledky po ich vyprázdnení hovoria, že ideme dobrým smerom. Zelený odpad 
bude vyvezený na kompostáreň a kompost z nej bude slúžiť opäť vám. Každú 
sobotu od 14:00 do 18:00 hod. si ho môžete v množstve na domáce použitie 
prísť nabrať na Zberný dvor vo Svidníku,“ uzavrela Kristína Tchirová.                                                                                                

              (ps)

Návrh Pavla Olejára vrátiť 
kontajnery neprešiel 

Poslanec Peter Pilip upozornil 
na čierne skládky  

  V osemnásty septembrový deň navštívila česká delegácia, ktorú 
tvorili členovia Parlamentu Českej republiky a Zastupiteľského 
úradu Českej republiky na Slovensku, pamätné miesta bojov v 
Karpatsko-duklianskej operácii. Českú delegáciu viedol veľvy-
slanec Českej republiky na Slovensku Tomáš Tuhý. 

Český veľvyslanec s parlamentnou delegáciou vo Svidníku a na Dukle

  Kroky českej delegácie viedli na Vyhliadkovú vežu na Dukle, Pamätník a 
vojnový cintorín 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle a 
do Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu - Vojenského histo-
rického múzea vo Svidníku.
  Počas návštevy Vyhliadkovej veže na Dukle im bol poskytnutý odborný výklad 
obsahujúci informácie o predpokladoch, príčinách, priebehu a výsledkoch 
Karpatsko-duklianskej operácie. Následne sa česká delegácia presunula na 
Pamätník a vojnový cintorín 1. československého armádneho zboru v ZSSR 
na Dukle, kde jej členovia položili k pamätníku veniec a poklonili sa pamiatke 
Čechov a Slovákov, ktorí za oslobodenie vlasti položili život. Následne si pre-
zreli vojnový cintorín, kde naši hrdinovia „spia“ svoj večný sen. Po prehliadke 
Dukly sa presunuli do Svidníka, kde navštívili Centrálnu expozíciu Vojenského 
historického ústavu - Vojenského historického múzea vo Svidníku. 
  Tu si vzácna návšteva, podobne ako na Dukle, vypočula odborný výklad 
týkajúci sa historických udalostí spojených s vojenskými dejinami Slovenska 
v rokoch 1914 - 1945. Zároveň si prezrela zaujímavé a v mnohých prípadoch 

aj mimoriadne cenné exponáty prezentované v tejto expozícii. Po prehliadke 
expozície českí hostia navštívili Pamätník a vojnový cintorín sovietskej armády 
a Park bojovej techniky v areáli múzea.                                                 (vhu)
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  Dotácie z rozpočtu mesta sa budú poskytovať po novom. Roz-
hodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, ktorí 
schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 5/2019 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 

Dotácie z mestského rozpočtu budú poslanci prideľovať po novom 
- aké sú najdôležitejšie zmeny? 

  Jeho cieľom je stanoviť postup a podmienky poskytovania dotácií z mestského 
rozpočtu. Najdôležitejšie zmeny v porovnaní s predošlým VZN je napríklad 
to, že sa mení termín podania žiadosti o dotáciu z 30. septembra na 30. no-
vember. Objem schválených fi nančných prostriedkov nemôže byť väčší ako 
2,5 % skutočných daňových príjmov rozpočtovaného roka spred dvoch rokov, 
jednej osobe na jeden účel (projekt) možno poskytnúť iba jednu dotáciu, a to 
maximálne do 70% hodnoty projektu. Zmenou je aj to, že dotáciu v celkovej 
výške nad 5 000 € je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku tej istej 
právnickej osobe alebo fyzickej osobe maximálne do výšky 70 % jej nákladov 
alebo výdavkov za posledné preukázateľné uzavreté účtovné obdobie. Novým 
VZN sa ruší povinnosť prijímateľa dotácií vo výške do 300 € zabezpečiť publi-
citu mesta Svidník a naopak, zavádza sa povinnosť pre žiadateľov o dotáciu 
nad 4 000 € zabezpečiť do dvoch mesiacov po podpísaní zmluvy o poskytnutí 
dotácie z rozpočtu mesta umiestnenie loga mesta Svidník na dresoch špor-
tovcov. Zároveň sa zavádza povinnosť pre žiadateľov o dotáciu nad 5 000 € 
predložiť pri podaní žiadosti kópiu účtovnej závierky za posledné uzavreté 
účtovné obdobie a novinkou je i to, že sa ruší možnosť mestského zastupiteľ-
stva schvaľovať mimoriadne dotácie v priebehu rozpočtového roka.

  Schváleniu nového VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta predchádzala 
diskusia poslancov. Poslanec Ján Vook žiadal úplne zmeniť systém rozdeľo-
vania dotácii a navrhoval, aby mal každý poslanec určitý objem fi nančných 
prostriedkov, ktoré by prerozdelil jednotlivým žiadateľom a tým, ktorým chce 
dotáciu poskytnúť. Po zrátaní prerozdelenia dotácií od jednotlivých poslancov 
a od primátorky by potom vzišla konečná výška dotácie. 
  Poslanec Vladimír Žak podal pozmeňujúci návrh, aby pri čerpaní ďalšej 
fi nančnej tranže z celkovej priznanej dotácie bol prijímateľ povinný  predložiť 
vyúčtovanie predchádzajúce tranže vrátane použitia vlastných a sponzor-
ských zdrojov v pomere, ako bol zmluvne stanovený podiel použitia vlastných 
zdrojov. Jeho návrh mestský poslanecký zbor schválil, hlasovania sa zdržal 
poslanec Ján Vook a poslanec Pavel Olejár nehlasoval. Poslanecký zbor 
napokon schválil aj celé znenie nového Všeobecne záväzného nariadenia o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V diskusii zaujalo akurát vystúpenie 
poslanca a bývalého prezidenta 1. FK Svidník Adriána Labuna, ktorý narážal 
na to, že návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Mestského zastupiteľstvu 
vo Svidníku predkladá Finančná komisia pôsobiaca pri zastupiteľstve. „Komisia 
nemá byť diktátorom a uzurpátorom. My porušujeme stále platné Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta,“ vyhlásil Adrián Labun a na mysli mal situáciu, keď 
Finančná komisia napríklad od 1. FK Svidník, TJ Slávia Svidník a HbK Lion 
Svidník pri žiadaní o mimoriadne dotácie žiadala vyúčtovanie prvých tohto-
ročných dotácií a ďalšie účtovné doklady, hoci v čase schvaľovania žiadostí 
o mimoriadne dotácie takú povinnosť podľa vtedy platného VZN prijímatelia 
dotácií nemali. „Niečo si komisia určila a žiada od klubov niečo, čo neplatí,“ 
podotkol Adrián Labun a reagoval aj na svojho poslaneckého kolegu, mimo-
chodom predsedu Finančnej komisie Vladimíra Žaka. 
  V kontexte s požiadavkou na umiestnenie loga s erbom mesta Svidník 
na dresoch športovcov vyhlásil: „Natoľko si ješitný, že to musí byť logo s 
rozmerom 10 krát 12?“ pýtal sa Vladimíra Žaka, ktorý mu odpovedal: „Nie 
je problém dať to logo aj väčšie, nikto neurčuje, že musí byť veľké 10 krát 
12 centimetrov.“ Pridala sa aj primátorka Marcela Ivančová, podľa ktorej v 
súvislosti s umiestnením loga na dresoch nikto nemal pripomienku. Poslanec 
Adrián Labun ešte vyhlásil, že zástupcovia jednotlivých klubov dávajú šprotu 
v meste veľmi veľa. „Dávame svoje peniaze, čas, úsilie i zdravie,“ zdôraznil 
Adrián Labun a doplnil ho aj poslanec Ján Vook. „Keď nebude šport v meste, 
ľudia nebudú mať kam chodiť.“ 
  Svidnícky poslanecký zbor napokon v rámci 3. zmeny rozpočtu mimoriadne 
dotácie športovým klubom schválil. Futbalisti a volejbalisti dostali po 15-tisíc 
eur, hokejbalisti 5-tisíc.                                                                             (ps)

  Záhadný úraz v Centre pre deti a rodinu vo Svidníku. Jedného 
z chovancov mali nájsť na zemi pod balkónom. Vedenie zaria-
denie prípad nechce komentovať, riešia ho policajti a chlapec 
je v nemocnici. 

  Niekde v miestach pri dome mali nájsť asi 12-ročného chovanca. Býva v 
dome v tichej časti mesta spolu s ďalšími chovancami svidníckeho Centra pre 
deti a rodinu, známejšieho ako Detský domov. „Ja som vôbec nič nepočul,“ 
povedal sused.  
Chlapec mal podľa dostupných informácií vypadnúť z balkóna na druhom 
poschodí. „V tomto prípade konajú orgány činné v trestnom konaní. Centrum 
pre deti a rodinu poskytuje plnú súčinnosť, je v kontakte so zdravotníckym 
zariadením aj s rodinou dieťaťa,“ informovala hovorkyňa Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová. 
  Hovorkyňa Ústredia práce, pod ktorý svidnícke Centrum pre deti a rodinu 
patrí, viac povedať nechcela. Nekomentovala ani to, ako k zraneniu chlapca 
došlo a či nebolo zistené pochybenie personálu. 
Chlapca záchranári previezli do svidníckej nemocnice. Jej vedenie je však na 
informácie o jeho zdravotnom stave, aj vzhľadom na citlivosť prípadu, pomerne 
skúpe. „Pacient je v stabilizovanom stave,“ povedal riaditeľ Nemocnice Svet 
zdravia vo Svidníku Slavko Rodák. 
  Podľa našich informácií sa Dominik podrobil operácii a isté je, že jeho sve-
dectvo bude veľmi dôležité. Z balkóna mal vypadnúť okolo polnoci, teda pre 

chovancov takéhoto 
zariadenie v pokroči-
lom čase. Prípad už 
riešia svidnícki policajti. 
„Na Obvodnom odde-
lení vo Svidníku sa v 
danej veci vykonáva 
predprípravné kona-
nie, to znamená, že sa 
zhromažďujú dôkazy, 
a na základe týchto 
dôkazov bude potom 
rozhodnuté, či vo veci 
bude začaté trestné 
stíhanie alebo uvedená 
vec bude odmietnutá,“ 
skonštatoval okresný 
riaditeľ polície vo Svid-
níku Jaroslav Suvák. 
Zatiaľ to však policajti 
vyšetrujú ako ublíženie 
na zdraví. 

(ps)

Vypadol chovanec z balkóna? Vypadol chovanec z balkóna? 
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  Pod vedením vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva Policajné-
ho zboru v Prešove bola vo štvrtok 19. septembra popoludní 
vykonaná pripravovaná akcia na zadržanie páchateľa závažnej 
drogovej trestnej činnosti.

Svidníčanovi zaistili viac ako 1 080 jednorazových dávok drogy

  Na ceste medzi obcami Kladzany a Ondavské Matiašovce (okr. Vranov 
nad Topľou) bol zadržaný 27 ročný Svidníčan. Pri jeho osobnej prehliadke 
ako aj pri prehliadke jeho motorového vozidla bolo nájdených viac ako 70 g 
pervitínu, 80 g marihuany, 3 jednorazové dávky LSD, a takmer  4 000 eur. Zo 
zaisteného pervitínu by bolo možné vyrobiť viac ako 1 080 obvyklých jedno-
razových dávok. Po vykonaní zaisťovacích úkonov bolo zadržanému mužovi 
vznesené obvinenie za obzvlášť závažný zločin nedovolená výroba omamných 
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie 
s nimi.  V prípade dokázania viny hrozí mladému mužovi trest odňatia slobody 
na 10 rokov až 15 rokov. Vzhľadom na okolnosti prípadu a závažnosť konania 
páchateľa, vyšetrovateľ podal návrh na vzatie obvineného do väzby.  

 (krpz)

  Dodávateľ stavebných prác fi rma GAS-MG, spol. s r.o. v súčasnosti ukončuje 
stavebné práce na budove STK. Realizuje vonkajší obklad a k 10. októbru 
bude zrealizované asfaltovanie spevnených plôch. 
  Ako informoval investor Ján Holub, požiadal Mestský úrad vo Svidníku o 
začatie kolaudačného konania, ktoré ako predpokladá, by malo byť ukončené 
okolo 14. októbra 2019. Zároveň bola podaná žiadosť o overenie pracoviská 
STK fi rmou TESTEK, a.s., Bratislava a EK fi rmou S-EKA, spol. s r.o., Nitra. 
Po vystavení protokolov požiada prevádzkovateľ o vydanie povolenia na 
prevádzku STK a EK. V týchto dňoch poverení pracovníci vykonávajú skúš-
ky potrebné pre výkon STK a EK. Spustené prevádzky sa očakáva v druhej 
polovici mesiaca október 2019. 

(pn)

  Predjubilejný 29. ročník Predvianočných predajných trhov sa vo Svidníku 
uskutoční od štvrtka 7. do soboty 9. novembra. Informovalo o tom Mesto 
Svidník na svojej webovej stránke. Zároveň pozvalo všetkých predajcov ne-
potravinového sortimentu s tým, že Predvianočné trhy sa 7. a 8. novembra 
uskutočnia od 8. do 24. hodiny a 9. novembra od 8. do 20. hodiny.        (ps)

  Oplotenie, ktoré má ochraňovať po-
mníček generála Jaroslava Vedrala Sá-
zavského v tvare prasknutého srdca pri 
hlavnom medzinárodnom cestnom ťahu 
neďaleko Pamätníka československých 
vojakov na Dukle, je opäť zničené. 
  Zdemoloval ho rumunský kamión, 
ktorého šofér cestou do z rodnej kra-
jiny do Poľska s najväčšou pravdepo-
dobnosťou zaspal, s ťažkým kolosom 
prešiel cez štyri jazdné pruhy a zrovnal 
zábradlie. Vojenský historický ústav, 
ktorý má pomníček v správe, teraz, aj 
vzhľadom na blížiace sa spomienkové 
oslavy jubilejného 75. výročia Dňa hr-
dinov Karpatsko-duklianskej operácie, 
musí vzniknutú situáciu napraviť. 

(ps)

  Most cez rieku Ondava na Festivalovej ulici vo Svidníku by mali dať do 
užívania v priebehu októbra. Na našich stránkach sme už o tom informovali 
pred týždňom. V závere minulého týždňa robotníci po dokončení chodníkov 
vyasfaltovali celú prístupovú cestu. „Po ukončení cesty sa pristúpi aj k elek-
troinštalácii, nainštalujú sa svetlá a bude možné spustiť premávku cez most,“ 
konštatovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová s tým, že to bude, 
ako sme už uviedli, v priebehu októbra.                                                   (ps)

Kedy budú Predvianočné predajné trhy?

Cesta na Festivalovej je už vyasfaltovaná

Kamión zrovnal oplotenie pomníčka

Výstavba STK na Stropkovskej fi nišuje

  Takto ako vidíte na fotografi i z projektu má vyzerať nová atrakcia 
Svidníka. Je ňou vyhliadková veža, ktorú chce mesto Svidník 
vybudovať nad mestom a externých zdrojov. 

Vyrastie nad niekdajším 
vlekom vyhliadková veža?

„Sľubujeme si od nej podporu cestovnému ruchu a zatraktívnenie pamiatok v 
meste, ktoré by bolo možné z veže vidieť. Veža je plánovaná nad svidníckym 
vlekom v lokalite, kde sa dá dostať pešo i cyklochodníkom,“ povedala PR 
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, podľa ktorej mesto podalo projekt 
a čaká na výsledok, či bude schválený alebo nie. 

 (ps)
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  Hlavným posolstvom súťaží zacielených na literárnu tvorivosť 
je prehlbovanie vzťahu detí, mládeže i dospelých k literatúre a 
tvorivosti celkovo. 

Vyhodnotili Pavlovičov literárny Svidník

  Literatúra je kľúčom k schopnosti vidieť, vnímať, cítiť. Je kľúčom k srdcu i k 
duši. Možno aj preto je táto schopnosť pre mnohých inšpiráciou pre písanie 
poézie alebo prózy. Pretože život človeka, každého z nás, je rozmanitý. Pre-
žívame v ňom radosti, starosti, krásu, lásku, šťastie, pohodu, optimizmus a 
duchovno. Niekto sa rád vyrozpráva, iný sa uzavrie do samoty, ale niekto svoje 
pocity, emócie, nálady, spomienky, skúsenosti a životné osudy dá na papier. 
Teda vyjadrí to slovom, písanou formou či už v podobe prózy alebo poézie. 
18. septembra sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnilo vyhodno-
tenie súťaže Pavlovičov literárny Svidník, ktorá bola venovaná 200. výročiu 
narodenia významnej osobnosti nášho regiónu Alexandrovi Pavlovičovi, spi-
sovateľovi, kňazovi, pedagógovi, folkloristovi a národnému buditeľovi Rusínov, 
ktorý mal hlboký a vrúcny vzťah k Makovici, k Svidníku a jeho okoliu. 
  Do súťaže sa zapojilo 53 súťažiacich s 83 literárnymi prácami v poézii a 
próze, ktoré boli zatriedené do týchto kategórií: poézia mladší školský vek, 
starší školský vek, stredné školy, dospelí a próza v kategórii mladší školský 
vek, starší školský vek a stredné školy. Práce hodnotila porota v zložení Július 
Paňko (Svidník),  Anna Lažová (Svidník), Nadežda Varcholová (Svidník) a 
Tomáš Šoltés (Bardejov). Podujatie bolo spestrené hudobným vystúpením 
ZUŠ vo Svidníku.

Mená víťazov a ich umiestnenie v jednotlivých 
kategóriách súťaže Pavlovičov literárny Svidník

POÉZIA: Mladší školský vek: 1. Charlotte Sofi a Štofková (Giraltovce, ZŠ 
Kurima), 2. Simona Majdová, Svidník (CZŠ sv. Juraja, Svidník), 3. Katarína 
Babejová (Krajná Bystrá, ZŠ Komenského, Svidník); Starší školský vek: 1. 
Iveta Jurková (Kružlová, Spojená škola - ZŠ Centrálna, Svidník), 2. Ľuboslava 
Gmiterová (Svidník, ZŠ Komenského, Svidník), 3. Justína Kapcalová (Svidník, 
ZŠ, Komenského, Svidník); Stredné školy: 1. Bianka Geciová (Nová Polian-
ka, Spojená škola - Obchodná akadémia, Svidník), 2. Natália Pichaničová 
(Svidník, Spojená škola - Obchodná akadémia, Svidník), 3. Robert Karsa 
(Svidník, Spojená škola - Hotelová akadémia, Svidník); Dospelí: 1. Alexandra 
Pagáčová (Ladomirová), 2. Kristína Jurková (Kružlová, UK Filozofi cká fakulta, 
Bratislava), 3. Mária Uhrinová (Kečkovce). 
PRÓZA: Mladší školský vek: 1. Milan Maťaš (Giraltovce, Súkromná základ-

ná škola, Giraltovce), 2. Darinka Klémová (Fijaš, Súkromná základná škola, 
Giraltovce), 3. Juliana Majerová (Giraltovce, ZŠ Giraltovce); Starší školský 
vek: 1. Michaela Milá (Rovné, ZŠ Komenského, Svidník), 2. Sára Holodňáková 
(Cernina, CZŠ sv. Juraja, Svidník), 3. Timotej Pacák (Giraltovce, Súkromná 
základná škola, Giraltovce); Stredné školy: 1. Laura Kostilníková (Rokytovce, 
Stredná priemyselná škola, Svidník), 2. Ivana Kopačková (Bardejov-Mihaľov, 
Stredná priemyselná škola, Svidník), 3. Natália Krigovská (Stropkov, Stredná 
priemyselná škola, Svidník). 
  Za každú zaslanú literárnu prácu patrí veľká vďaka ich autorom, ale v mno-
hých prípadoch i citlivému a systematickému pedagogickému vedeniu zo 
strany učiteľov, pre ktorých ide často o prácu nad rámec svojich povinností 
a ktorí aj takouto formou prispievajú ku kultivovaniu literárneho cítenia a 
tvorivosti u začínajúcich autorov. Je na mieste sa poďakovať aj porote, ktorá 
sa zhostila neľahkej úlohy vybrať z toľkých prihlásených prác tu najlepšiu a 
najzaujímavejšiu. Sme radi, že pod Duklou žijú talentované, vnímavé a roz-
mýšľavé detí, študenti a dospelí, ktorí vedia literárne tvoriť a tak vyjadrovať 
svoje postoje a pocity z každodenného života a ktorí vedia popustiť aj uzdu 
svojej fantázii.

Kamil Beňko, riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku

  Študentky SPŠ vo Svidníku získali 1. a 3. miesto na medziná-
rodnej súťaži „Bez textilu by nebolo odevu“. 

Medzinárodný úspech dizajnérok 

  Spolok pre usporiadanie súťaží ODEV A TEXTIL v Liberci pripravil 17. sep-
tembra spolu so svojimi partnermi Strednou priemyselnou školou textilnou a 
Libereckou Technickou univerzitou po šiestykrát súťaž pre ZŠ a SŠ v textilnej 
a odevnej tvorbe. Akademická pôda univerzity sa na jeden deň premenila na 
predvádzacie mólo, na  kto-
rom sa predviedlo 63 kolek-
cií z viac ako 10 škôl Čiech 
a Slovenska, aby ukázalo 
svoje návrhárske umenie 
posunúť textil do podoby 
odevného dizajnérskeho 
originálu. Bola to výzva, 
možnosť zažiariť, zabojovať, 
ukázať svoju šikovnosť aj 
pre žiačky odboru Odevný 
dizajn Svidníckej Strednej 
priemyselnej školy. 
  Reprezentovali tak nie 
len svoju školu, ale aj celé 
Slovensko v 4 kategóriách 
- Akadémia štýlu a módy, 
Móda zamatovej revolúcie, 
Ženy nosia nohavice a Keď 
šaty rozprávajú. Kritérium 
pre ocenenie bola  originalita 
výrobku, kvalita spracovania 

materiálu a nápaditosť predvedenia. Celoročné úsilie sa oplatilo. 
  Jedenásťčlenná porota zostavená výhradne z odborníkov a osobností v 
oblasti odevného návrhárstva a stylizmu (napr. známa návrhárka Jitka Kett, 
módna stylistka Klára Klempířová, či historička Jana Machálová) sa rozhodla 
udeliť našim mladým návrhárkam hneď 3 ceny - 1. miesto Ivane Kopačkovej 
a Daniele Štalmachovej za kolekciu Imprisoned in plastic, 3. miesto Lucii 
Krosnerovej za kolekciu v Znamení Punku Rocku a cenu SPŠ v Liberci v 
internetovom hlasovaní o najkrajšiu kolekciu Slovenska a Čiech pod názvom 
Rub a líc vytvorenú modelovou dielňou 3.G triedy.  
  Súčasťou celodenného programu boli aj textilné workshopy, ukážky výroby 

skla a českej bižutérie, 
výstava návrhov z ka-
tegórie Módna kresba 
a prehliadka priestorov 
Textilnej fakulty. Táto časť 
bola pre naše budúce ná-
vrhárky obzvlášť pútava, 
pretože túto fakultu si 
volia ako jednu z variant 
priameho pokračovania 
štúdia na vysokej škole, 
preto si aj z tejto časti 
odniesli rovnako silné 
dojmy.                                                                                                                                   
  Tento šiesty ročník súťa-
že bol našim prvým roční-
kom a pevne veríme, že 
odštartuje kolekciu ďal-
ších úspešných nápadov. 
Nech sa našim dizajnér-
kam aj naďalej darí. 

(spš) 
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  Zrejme síce nelietalo vo vojne, no je jedným zo symbolov 
leteckých bojov. Vzniklo spojením niekdajšieho sovietskeho a 
amerického letectva. Dnes ale legendárne lietadlo chátra v slo-
vensko-poľskom pohraničí. Zničilo ho počasie, ale i ľudia. 

Renovujú legendárne lietadlo pri Vyšnom Komárniku 

Zatiaľ sa renovácie ujali títo dvaja chlapi. Postupne sa k nim ale pridali ďalší 
zanietenci. Ich pomoc toto lietadlo nevyhnutne potrebuje.  „Podpísala sa na tom 
príroda, podpísali sa na tom aj vandali, no a najviac sa na tom podpísalo to, že 
bolo neodborne poskladané. Bolo proste doplechované plechami, ktoré tam 
nemali byť,“ povedal Emil Sluk z Aeroklubu duklianskych hrdinov Svidník. 
  Pri Vyšnom Komárniku neďaleko poľskej hranice stojí 46 rokov. Počas 
nich sa ho síce kompetentní snažili udržiavať, no nie vždy použili správne 
materiály. „Plechy, ktoré podliehajú korózii a začalo to korodovať, začalo sa 
to všetko rozpadáva,“ dodal Emil Sluk. „Vidno napríklad na týchto plechoch 
podľa hustoty nitovania, že tu je len sem-tam nit, a fabrický originál je tento 
to, je to aj pevnejšie,“ doplnil Vladimír Krempaský z Aeroklubu duklianskych 
hrdinov Svidník.
  Ako spomenul Emil Sluk „hrozilo by dokonca aj zbortenie lietadla, lebo už 
nosné prvky boli poškodené tak, že už boli na hranici únosnosti.“ 
Miroslav Blahut z Vojenského historického ústava vo Svidníku objasnil 
informácie o lietadle. „Je to licenčne vyrábané sovietske lietadlo LI 2, teda 
Lisunov dvojka. V licencii je vyrábané od roku 1937 podľa amerického lietadla 
Douglas DC3.“ „Bolo pripravené a vyrobené na prepravu osôb, na prepravu 
ranených, na výsadky a tak ďalej. Bolo to viacúčelové lietadlo,“ doplnil Vla-
dimír Krempaský.  
  Lietali vo vojne, ale i po nej. Okrem vojenského letectva slúžili aj v civilnom. 
„Tieto lietadlá boli používané aj po vojne v Československých aerolíniách, 
kde lietali spoločne s DC3-kami,“ dodal Miroslav Blahut. 

Keď ich postupne vyraďovali, jedno previezli práve pod Duklu. „Podarilo sa 
nám nájsť na klapkách výrobný štítok a snažíme sa teraz podľa výrobného 
čísla zistiť históriu tohto lietadla, kde lietalo, kedy, ako, kedy bolo vyrobené a 
ostatné veci okolo toho,“ ozrejmil Emil Sluk.  
  Takmer letuschopné, ako je Iljušin vo vyhliadkovej veži na Dukle, toto lietadlo 
nikdy nebude, no snahou chlapov je, aby pod holým nebom vydržalo čo naj-
dlhšie. „Základné nosné prvky sa všetky menia a bude sa všetko preplechovať 
duralovým plechom, ktorý nekoroduje a potom bude nastriekanie na budúci 
rok,“ objasnil Emil Sluk. 
Od Vojenského historického ústavu má lietadlo zapožičané obec Vyšný Ko-
márnik, v katastri ktorej je umiestnené. Deviatimi tisíckami na jeho záchranu 
prispelo Ministerstvo kultúry. Či sa lietadlo podarí obnoviť ešte výraznejšie, 
ukáže a čas. „To lietadlo by si zaslúžilo väčšiu pozornosť, lenže, žiaľbohu, robia 
sa len opravy do výšky fi nancií,“ uzavrel Emil Sluk.                                 (ps) 

Vladimír Krempaský a Emil Sluk z Aeroklubu duklianskych hrdinov Svidník

  Dukliansky priesmyk - na týchto pamätných miestach bojo-
vých operácií bola zrekonštruovaná časť bojiska, na ktorom 
sa nachádzajú muzeálne exponáty vhodne zakomponované 
do prírodného prostredia Jedným z nich je dopravné lietadlo 
Lisunov Li-2. 

Daniela Štefancová: „Zámerom obce je pokračovať v prácach obnovy“

  Lietadlo Li-2 je vojenské dopravné dvojmotorové lietadlo, ktoré je sovietskou 
verziou amerického lietadla Douglas DC-3, vyrábaného v licencii z roku 1937. 
Lietadlo Douglas DC-3 bolo upravené pre sovietske 
potreby, podmienky pod vedením sovietskeho kon-
štruktéra B.P. Lisunov.  Počas druhej svetovej vojny 
lietali Li-2 aj nad územím Československa. Jedná 
sa o dopravné lietadlo používané na dopravu osôb a 
materiálu počas druhej sv. vojny, slúžilo aj ako bom-
bardovacie lietadlo.  
  V 60. rokoch 20. stor. sa postupne Li-2 vyraďovali a 
nahrádzali novšími modernejšími lietadlami. 7.12.1972 
zástupcovia Dukelského múzea vo Svidníku požiadali 
o presunutie Li-2 do priestorov Duklianskeho bojiska. 
Presun lietadla sa uskutočnil v lete roku 1973 do obce 
Vyšný Komárnik.
  Obec Vyšný Komárnik v rámci projektu Múzejná expo-

zícia v prírode - obnova dopravného lietadla Lisunov Li-2 začala prvú etapu 
obnovy technickej pamiatky, počas ktorej sa vymenia nepôvodné, poškodené 
a poohýbané konštrukčné prvky na jednotlivých častiach lietadla. Projekt je 
realizovaný s fi nančnou podporou Ministerstva kultúry SR z programu „Obnov-
me si svoj dom.“ Zámerom obce je v ďalších etapách pokračovať v prácach 
obnovy, aby sa zlepšil nielen  technický stav pamiatky, ale aj jeho estetická, 
historická a pamiatková hodnota.

 Daniela Štefancová, starostka obce Vyšný Komárnik 
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  „Nie sme náhodný a bezdôvodný produkt evolúcie. Každý z nás 
je plodom Božej myšlienky. Každý je chcený, každý je milovaný, 
každý je potrebný,“ povedal svätý otec Benedikt XVI. 

Byť pro-life nielen na národných pochodoch

  20. septembra sa študenti, pedagógovia a pracovníci školy Strednej zdra-
votníckej školy mil. Samaritána vo Svidníku spolu so Štefániou Zápotockou 
na chvíľu pozastavili a zamysleli nad slovom život. Každý jedinec na Zemi 
je vzácnym a nezaslúženým Božím darom. Pojmy žiť a život patria k často 
skloňovaným slovám nielen v týchto dňoch, kedy sa v Bratislave uskutočnil 
3. národný pochod za život s témou Rozhodnutí pre život. Čo znamená byť 
rozhodnutí pre život? Znamená to vidieť ľudí okolo seba, svojich spolužiakov, 
kamarátov, chorých, trpiacich, pacientov v nemocnici. Niekedy stačí len málo 
na povzbudenie človeka - úsmev, pohladenie, milé slovo. Dôležité je chcieť 
darovať kus svojho srdca a kus svojho života iným. Byť pro-life znamená 
darovať svoj čas iným, ktorí potrebujú našu pomoc, podporu a útechu. Byť 
pro-life znamená konať a šíriť malé, bezvýznamné veci počas všedného dňa. 
Byť pro-life znamená tešiť sa zo života. Byť pro-life znamená stále hovoriť 
životu áno. Byť pro-life znamená žiť a milovať. 
  Aj my študenti odboru praktická sestra sme rozhodnutí hovoriť životu áno a 
chceme pomáhať všetkým, ktorých v živote stretneme. Chceme byť pro-life.  

(szš)

  V polovici septembra vo vydavateľstve ADIN, s.r.o. Združenie 
pre zachovanie vojenskej histórie v Karpatoch v spolupráci s 
Regionálnou rozvojovou agentúrou vo Svidníku vydalo druhé 
opakované vydanie publikácie Karpatsko-duklianske operácia, 
ktorej autorom je Jozef Rodák. 

Publikácia k 75. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie   

  Publikácia je v ruskej a anglickej verzii a je venovaná hrdinským bojovníkom 
Karpatsko-duklianskej operácie k 75. výročiu týchto bojov. Vydanie podporili 
SEVAK, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. a ARTIN, spol. s.r.o. 
„Čitateľovi predkladáme publikáciu Karpatsko-duklianske operácia. Publiká-
cia je zameraná na túto vojenskú operáciu ako priamu pomoc Slovenskému 
národnému povstaniu v jeseni roku 1944. 
  Je obzvlášť určená mladej generácii, pre ktorú sú tieto bojové udalosti z 
obdobia 2. svetovej vojny málo známe, keď ich predchodcovia museli bojo-
vať za slobodu vlasti. Boli to prevažne mladí ľudia, ktorí v nepredstaviteľne 
ťažkých podmienkach sa museli prebíjať k štátnym hraniciam, aby po rokoch 
strávených v zahraničí sa opäť vrátili domov. Nie všetkým doprial osud, aby 
sa toho vytúženého okamihu dočkali. Mnohí z nich sú pochovaní na známych 
i neznámych miestach na poľskom území, ďalším sa trvalým odpočinkom 
stala ich rodná zem. 
J  e našou morálnou povinnosťou, aby sme na týchto vlastencom nezabú-
dali a pri vhodných príležitostiach vzdali úctu týmto hrdinským bojovníkom. 
Poznanie histórie vlastného národa je hrdosťou každého z nás, dôležité je, 
aby sme sa z nej poučili a vyvarovali chýb na našej demokratickej ceste. V 
našich novodobých dejinách má svoje trvalé miesto i Karpatsko-duklianska 
operácia, ktorá patrí medzi najťažšie bitky 2. svetovej vojny v Karpatoch. Preto 
môžeme byť právom hrdí, že týchto bojov sa zúčastnil i náš 1. čs. armádny 
zbor, ktorý svojim podielom prispel ku konečnej porážke fašizmu i ukončeniu 
2. svetovej vojny.

  Bojové príbehy uverejnené v 
tejto publikácii sú opísané bez 
zveličovania a príkras, na základe 
spomienok priamych účastníkov 
duklianskych bojov. Majú byť 
svedectvom toho, čo sa tu v Kar-
patoch odohralo pred 75. rokmi. 
Ostáva len na čitateľovi, aby 
objektívne posúdil dané obdobie a 
rozšíril svoje historické poznanie,“ 
napísal predseda Združenia pre 
zachovanie vojenskej histórie v 
Karpatoch Jozef Rodák. 

 (pn, rod)

  Vedenie Svidníka stále tvrdí, že na znovuotvorení tržnice v meste Svidník 
im záleží, no tohto roku v prevádzke nebude. „Na tom, aby tržnica bola v lo-
kalite okolo Domu kultúry, sa zjednotili členovia stavebnej komisie a odborní 
zamestnanci úradu. V lokalite za Domom kultúry na križovatke Bardejovskej 
a Pionierskej ulice budú osadené stánky s moderným dizajnom. Návrh bude 
predložený poslaneckému zboru a po jeho schválení bude možné pristúpiť k 
nákupu stánkov a samotnej realizácii tržnice,“ vysvetlila PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová. 
  My však dodajme, že mestský poslanecký zbor rokoval v polovici septembra 
a najbližšie má podľa plánu rokovať v decembri, Z toho je viac než zrejmé, že 
do konca tohto roka nielenže nestihnú zakúpiť stánky, ale ak by ich aj zakúpili, 
v zimnom období tržnice nikdy nefungovala. 

(ps) 

Tržnica tohto roku nebude

  Rušno bolo v predminulú sobotu 21. septembra predpoludním na Ulici generála 
Svobodu vo Svidníku. Zbehli sa tam všetky záchranárske zložky - záchranári, 
hasiči i policajti. Okolo pol jedenástej predpoludním v sobotu 21. septembra sa 
totiž na „generálke“ stala dopravná nehoda. „Vodič motocykla pravdepodobne 
neprispôsobil svoju jazdu stavu vozovky, nezvládol riadenie a v dôsledku brzdenia 
spadol na vozovku. Pri páde narazil do zaparkovaného vozidla,“ informovala 
krajská policajná hovorkyňa v Prešove Jana Ligdayová. Podľa dostupných in-
formácií motocyklista pochádzal z Kračúnoviec a vyjsť mal od mosta cez rieku 
Ladomírka. 
  Odtiaľ smeroval cez Ulicu generála Svobodu ďalej a keď pred jedným z cestných 
spomaľovačov pribrzdil, z moto-
cykla ho vyhodil a vletel do za-
parkovaného auta. Motocykel sa 
po ceste šmýkal ďalších takmer 
40 metrov. „Dychová skúška u 
vodiča bola negatívna, škoda 
dosiahla hodnotu 4 500 €,“ doda-
la ešte krajská policajná hovor-
kyňa Jana Ligdayová.   (ps) 

Motorkár - kaskadér 
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  Veriaci farnosti Mlynárovce s fi liálkou Rovné prežili v dňoch 18. až 22. sep-
tembra 2019 požehnaný čas svätých misií s otcami redemptoristami Jozefom 
Jurčenkom a Jozefom Kišákom. 
  Počas týchto dní boli ohlásené základné kerygmatické pravdy o Božej láske, 
hriechu, viere a obrátení a o Kristovi - našom záchrancovi. Mocným časom 

V Mlynárovciach sa konali misie po 70 rokoch

  V nedeľu 15. septembra po Povýšení sv. kríža a v deň pamiatky Presvätej Bohorodičky - spolutrpiteľky bol 
požehnaný kríž nad Nižným Komárnikom. 
  Kríž, ktorý stojí pri štátnej ceste smerom na hraničný priechod Dukla, postavili dve rodiny z Nižného Komár-
nika v roku 1893. Momentálne sa o kríž stará rodina Kníšova. Práve predkovia tejto rodiny kríž postavili a za 
opravu jej patrí poďakovanie. Požehnanie prebehlo s dovolením o. protopresbytera Radovana Kuzmiaka. Kríž 
požehnal miestny správca Pavol Burda. Okolo novoobnoveného kríža sa zhromaždili veriacich z Nižného aj 
Vyšného Komárnika.  Opravu realizoval p. Jenčo. Ikonografi cké vyobrazenie Krista (ľudovo: rozpjaťa) Teodor 
Maroš Kosť - baziliánsky mních. Nech ešte dlhé roky požehnáva cestujúcich. 

Pavol Burda, foto: Pavol Tirko

bola krížová cesta po obci, ako aj 
obnova krstných a manželských 
sľubov. Počas misií vysluhovali misi-
onári sviatosti zmierenia a pomazanie 
chorých pre viac ako 60 ľudí. 
  Na záver kňazi posvätili nový misijný 
kríž a udelili požehnanie ako posilu 
vo vernosti Kristovi v každodennom 
živote. 

Matúš Verba

Požehnali kríž nad Nižným Komárnikom  Prešovský samosprávny kraj
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
pozýva neprofesionálnych fotografov na

workshop „ZÁTIŠIE“
v dňoch 23.10. - 24.10. 2019

Miesto konania: Roztoky, okres Svidník
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia

WORKSHOP „ZÁTIŠIE“ 
  Podduklianske osvetové stredisko vo 
Svidníku pripravuje pre neprofesionálnych 
fotografov workshop "Zátišie", ktorý sa 
uskutoční 23.10. - 24.10.2019.
Konať sa bude v obci Roztoky (okres Svid-
ník), jeho cieľom bude fotenie zátišia v inte-
riéri a exteriéri. Súčasťou bude teoretická a 
praktická časť workshopu, ktorého lektorom 
bude mnohým už známy Igor Šimko.
Organizátor podujatia zabezpečí ubytovanie 
a celodennú stravu. V prípade Vášho záuj-
mu o účasť zašlite vyplnenú prihlášku späť 
do 15. októbra 2019 na mailovú adresu: 
pos-zuc3@svitel.sk
Prosím o dodržanie termínu, nakoľko sa 
jedná o rezerváciu zariadenia a počet účast-
níkov workshopu je obmedzený.

Tešíme sa na stretnutie s Vami 
Viac informácií: Katarína Grúsová,   

           054/752 10 68, 0910 327 852 
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  V termíne 16. do 22. septembra 2019 vo všetkých krajoch 
Slovenska prebiehal Týždeň dobrovoľníctva. Nemocnica Sve-
tu Zdravia vo Svidníku a Dobrovoľnícke centrum Krajší deň 
v spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom, o.z. už 
druhý krát reagovali na túto celonárodnú kampaň a pripravili 
zaujímavé dobrovoľnícke aktivity. Príležitosť zapojiť sa mala 
široká verejnosť mesta Svidník i okolia.

Týždeň dobrovoľníctva vo svidníckej nemocnici  

  Dobrovoľníci z 9.A triedy Základnej školy na Ul. 8. mája vo Svidníku v 
doprovode Daniely Kosťovej podľa vopred pripravenej predlohy, vystrihovali 
zo samolepiacej tapety komponenty s detským motívom určené na detské 
oddelenie.
  Študenti gymnázia na Konštantínovej ulici v Stropkove v doprovode pani 
riaditeľky Ivany Jecuškovej a Valérie Senajovej, učiteľky pomáhali pri dvoch 
aktivitách. Študentky spolu s pani riaditeľkou sa venovali kreatívnej činnosti 
a vyrábali jesennú výzdobu určenú na oddelenia. Študenti - chlapci pomáhali 
s úpravou staršieho kvetinového záhona, ktorému chcem dať nový, pútavejší 
vzhľad. Pri práci im pomáhala spomínaná pani učiteľka Senajová.
Ako predošlý rok, ani tentokrát nezaostávali v dobrovoľníctve samotní za- mestnanci nemocnice. V piatok 20. septembra sa stretli v areáli nemocnice a 

podieľali sa na jeho úprave, čistení, výsadbe kvetov a celkovom skrášlení.
Týždeň dobrovoľníctva v nemocnici vo Svidníku bol zároveň symbolickou osla-
vou prvého roka existencie Dobrovoľníckeho centra Krajší deň. Pred rokom 
o tomto čase otvorila nemocnica svoje brány mladým dobrovoľníkom, ktorí v 
rámci svojich možností prichádzali a  naďalej prichádzajú do nemocnice, aby 
spríjemnili čas hospitalizovaným pacientom. Autorkou a garantkou projektu 
Dobrovoľnícke centra Krajší deň v sieti regionálnych nemocníc Svet zdravia, 
a.s. je Tatiana Kosťová. Ambasádorom projektu vo svidníckej nemocnici sa stal 
Tomáš Bezdeda. Oslava sa nezaobišla bez gratulantov a úprimných prianí. 
  Dobrovoľníkom sa prihovoril riaditeľ nemocnice Slavko Rodák a nešetril 
slovami vďaky, Dana Kopčová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť 
a Ivana Vojtašeková, koordinátorka Dobrovoľníckeho centra Krajší deň v 
nemocnici vo Svidníku. 

(pn)

Spravodajstvo / Darci krvi

  Na pôde Strednej zdravotníckej školy mil. Samaritána sme 17. septembra 
v rámci projektu Road Trip 2019 privítali známeho herca zo seriálu Sestričky 
Matúša Kvietika, ktorý sa veľmi rád a ochotne porozprával s našimi študentmi 
„sestričkami“ v 
odbore praktická 
sestra. 
  Matúš Kvietik 
sa živo zaujímal 
o povolanie prak-
tickej sestry, vy-
zdvihol potrebu 
tohto povolania 
pre reálny život 
a sám priblížil  a 
predstavil seriá-
lový projekt Sestričky. Študenti v rámci diskusie mali možnosť spýtať sa herca na 
jeho herecké začiatky, na jeho vystupovanie na javisku a na skúsenosti z natá-
čania seriálu Sestričky. Zážitkom pre študentov bola spoločná fotografi a so slo-
venským hercom.                                                                                    (szš) 

Herec Matúš Kvietik so sestričkami Kto daroval krv? 
  V stredu 25. septembra 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie 
svidníckej nemocnice darovať krv 43 bezpríspevkových darcov: 
  Jaroslav Senaj (20), Rudolf Nemec (15), František Haniš (7), Peter Gula 
(42), Martin Goc (48), Peter Volčko (43), Peter Biroš (29), Mária Birošová (6), 
Mária Volčková (36), Marta Gajdošová (10), Ladislav Gajdoš (52), Róbert 
Kočiš (13), Erik Vrabeľ (40), Vladislav Kundrát (65), Pavel Melník (29), Peter 
Homoľ (40), Jana Rišková (31), Jozef Riško (3), Slavka Pilipová (38), Štefan 
Teraz (40), Juraj Gibej (46), Rastislav Kundrát (2), Ľuboš Kosť (2), Peter Senaj 
(58), Pavol Šidelský (17), Miroslav Matkobiš (6), Miroslav Vanat (14), Slavomír 
Prokopovič (15), Marián Kmec (55), Jozef Smoliga (5), Valentína Kandravá 
 (prvodarca), Slavomír Vaškanin (58), Peter Makara (26), Iveta Makarová (26), 
Viera Tutková (prvodarca), Natália Gajdošíková (prvodarca), Jozef Jaškanič 
(prvodarca), Miroslav Krajkovič (21), Ladislav Jasik (27), Jana Smolková (3), 
Oľga Bešenyiová (3), Karolína Bešenyiová (4), Matúš Bilančik (2). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku  
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Čo premieta Kino Dukla?
JOKER

Piatok 4. októbra o 19. hodine 
Najikonickejší Batmanovský záporák a jeho cesta za šialenstvom

  Skrachovaný komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) sa dlho pohybuje 
na tenkej hranici medzi realitou a šialenstvom. V jeden deň sa potuluje vo 
svojom obleku klauna po uliciach Gotham City a dostáva sa do konfl iktu 
s brutálnymi zlodejmi. Pomaly sa roztáča špirála udalostí, ktorá vyústi do 
hrozivých rozmerov. Opustený Fleck začne čoraz viac prepadať do hlbín 
šialenstva a postupne sa mení v ikonického zločinca, ktorého už čoskoro 
bude svet poznať pod menom Joker.

USA, dráma, krimi, 122 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur 
CASINO.$K

Sobota 5. októbra o 19. hodine 
Život je jediná hra, ktorú si nevyberáš sám

 Ústrednou témou fi lmu Casino.$k nie sú len príbehy, ktoré sa viažu k priestoru 
kasína, hazardu a hráčom pokru, ale aj príbehy z vonkajšieho sveta - hra ako 

životný pocit daný človeku od narodenia. 
Hra v priestore kasína je podstatou zá-
bavy a relaxu, ale aj pocitu hazardu, má 
v sebe akúsi príchuť tajomstva. Svet „za 
múrmi“, vonkajší svet, a teda aj politika, 
je svetom ešte väčších hier. Politika 
ovplyvňuje životy ľudí, zahráva sa s nimi 
a na rozdiel od „pokrového“ sveta používa 
často aj neférové prostriedky, nemá dané 

pravidlá hry a niekedy proti nim dokonca bojuje.
Slovensko, 107 minút, dráma, vstupné: 5 eur 

PÁN MAZNÁČIK
Nedeľa 6. októbra o 15. hodine 

Z bavlnky rovno na ulicu!
  Réžia: Kevin Johnson  •  Scenár: Judah Miller, Rob Muir  •  Hrajú: Kevin 
Chamberlin, Colby Lopez, Jason Mraz
Pán maznáčik sa má ako v bavlnke. Žije si luxusný život a dostáva papať len 
tie najlepšie psie pochúťky. Všetko sa však zmení, keď sa nečakane ocitne 
na ulici, kde mu nikto pod ňufák neprinesie misku s jedlom. Mladému dievčaťu 
sa pána Maznáčika síce podarí zachrániť z ulice, avšak dokáže pán Maznáčik 
žiť už len bežný neluxusný život?

 Kanada, rodinný, komédia, 87 minút, vstupné: 5 eur 
POMAĽOVANÉ VTÁČA

Nedeľa 6. októbra o 19. hodine 
Svetová premiéra fi lmu v hlavnej súťaži MFF v Benátkach !!!

  Sugestívna a znepokojivá metafora o tom, ako vojna plodí zlo, ktoré sa v 
človeku objavuje a ostáva bez ohľadu na to, kto na akej strane barikády stojí. 
Zasahuje všetko a všetkých bez rozdielu. Čierno-biela snímka nakrútená na 
35mm fi lm hovorí o bezprostrednom vzťahu medzi hrôzou a krutosťou na 
jednej strane a nevinnosťou a láskou na strane druhej.
  Príbeh desaťročného chlapca, ktorého rodičia posielajú k tete na ukrajinský 
vidiek, aby ho tým ochránili pred nástrahami vojny. Teta však nečakane umiera 
a chlapec sa musí vydať na cestu a pretĺkať sa cudzím a nepriateľským svetom, 
v ktorom platia len miestne pravidlá, predsudky a povery. Kvôli svojej odlišnosti 
sa stretáva so strachom, opovrhnutím a krutosťou na strane vojakov, ruských 
i nemeckých. Snahu o fyzické prežite po vojne však strieda iný boj. Boj o jeho 
dušu a o jeho budúcnosť.
Film podľa svetového best-
selleru Jerzyho Kośinského. 
Pomaľované vtáča je tretím ce-
lovečerným fi lmom, pod ktorým 
je podpísaný Václav Marhoul 
ako scenárista, režisér a pro-
ducent. Jeho predchádzajúce 
filmy Mazaný Filip (2003) a 
Tobruk (2008).

Česká republika, Slovensko, Ukrajina, vojnový, dráma, 
169 minút, vstupné: 5 eur 

Infoservis 

  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, vás pozýva na odborný 
seminár Rizikové správanie mládeže a prevencia nelátkových závislosti. 
Odborný seminár sa uskutoční 30. septembra 2019 v čase od 8. do 16. hodi-
ny priestoroch SNM-MUK vo Svidníku a je určený koordinátorom prevencie, 
preventistom, sociálnym pracovníkom, psychológom, výchovným pracovníkom 
základných, stredných škôl a ďalším záujemcom pôsobiacim vo voľnočasových 
aktivitách v oblasti sociálnej prevencie v okrese Svidník a Stropkov.
Ciele odborného seminára:
- prehĺbenie sebapoznania s dôrazom na možnosti riešenia záťažových si-
tuácií, - získanie základných informácií o rizikovom správaní mládeže o tzv. 
nelátkových návykových chorobách (internet a jeho riziká, poruchy príjmu 
potravy, závislosti na vzťahoch, schopoholizmus - patologické nakupovanie, 
gambling a iné)
- poukázať aj na možnosti riešenia
V edukačnom obsahu účastníci získajú špecifi cké informácie o problematike 
rizikového správania mládeže s akcentom na fenomén nelátkových závis-
losti, možnosti pomoci a pôsobenia v primárnej, sekundárnej a terciárnej 
prevencii. 
Viac informácií získate v Podduklianskom osvetovom stredisku.            (pn)

Pozvánka na odborný seminár 

POĎAKOVANIE 
  Rodina, už dnes nebohého Štefana Čabalu, vyjadruje poďakovanie primárke 

v Svidníckej nemocnici MUDr. Renáte Diničovej a primárovi MUDr. Marekovi 

Pytliakovi, ako aj sestričkám za obetavú prácu a starostlivosť.

Kuriózna mrkva
  
Jesenná úroda vie nieke-
dy vyčariť úsmev na tvári. 
Takúto kurióznu mrkvu vy-
kopali v záhradke Serafína 
Severína v Belejovciach... 
  Na tejto úrode sa zasmiali 
aj seniori v Dennom centre 
pre seniorov vo Svidníku, 
kde prišli túto kurióznu 
mrkvu ukázať...       
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Úradná správa č. 11 zo dňa 26. septembra 2019

6. liga
Lomné - Chotča 0:2

Radoma - Mestisko 4:0 (1:0)
Góly: Daniel Zelonkay (PK), Maroš 
Labuda, Dávid Sliva, Ján Čula
ŽK: 0 - Tomáš Gondek
ČK: 0 - Matej Malenký

Tisinec - Breznica 0:6 (0:3)
  Futbal sa hrá na góly, hostia zu-
žitkovali všetky šance a zaslúžene 
vyhrali. Treba pochváliť hlavného 
rozhodcu Gonosa, ktorý by mal od-
ložiť píšťalku!!!
Góly: 0 - Jakub Hurný, Dávid Petrik, 
Tomáš Korba 2, Šimon Pundžák 2
ŽK: Tomáš Skysľak, Matúš Farba-
nec - 0

Rovné - Lúčka 3:2 (1:1)
Góly: Martin Palenčár, Stanislav 
Tyč, Ján Holodňak - Samuel Talian, 
Rastislav Hvišč
ŽK: 0 - Michael Tkáč

Medziokresné futbalové súťaže

Kalnište - Sitníky 0:3 (0:1)
Góly: 0 - Marián Durkač 2, Dávid 
Danko
ŽK: Branislav Halek - Dávid Kovalčík, 
Dávid Danko

Kuková - Stročín 8:2 (4:0)
Góly: Ján Oravec 2, František Šebeš, 
Juraj Boris Čorba, Richard Werner 
3, Ivan Lukáč - Marek Puchír, Jakub 
Rodák
ŽK: Ľuboš Antolík - Marek Puchír

Bukovce - Miňovce 7:1 (4:1)
Góly: Tomáš Pavelko 3, Dominik Kmiť 
2, Ľubomír Čatloš, Radoslav Grundza 
- Marek Mojsej (PK)

Tabuľka
1. Breznica  9  8 1 0   51:  4   25
2. Rovné  9  8 0 1   36:12   24
3. Sitníky  9  7 0 2   36:11   21
4. Kuková  9  6 1 2   30:14   19
5. Radoma  9  5 2 2   34:15   17
6. Lúčka  9  5 2 2   26:12   17

7. Tisinec  9  4 2 3   18:16   14
8. Kalnište  9  4 0 5   14:14   12
9. Chotča  9  3 2 4   14:21   11
10. Bukovce  9  3 1 5   18:25   10
11. Mestisko  8  2 0 6   10:37     6
12. Stročín  8  1 0 7   10:36     3
13. Lomné  9  0 1 8     3:29     1
14. Miňovce  9  0 0 9     5:59     0

7. liga
ŠK Orlík - Ladomirová

(zápas preložený na máj 2020)

3. liga žiaci A
Breznica - Stročín 11:2 (7:0)

Góly: Vladimír Zalecký 2, Noel 
Piskorik, Patrik Ilčisko, Ladislav 
Bilý 2, Adam Staš 3, Kristián Varga, 
Adrián Červeňák - Kevin Varecha, 
Ľuboš Sivák

3. liga žiaci B
Kalnište - Kuková 7:1 (3:0)

Góly: Peter Bosák, Pavol Mašlej, 
Sofi a Bosáková 2, Emanuel Kokolík 
3 - Michaela Kaňuchová

Žiaci v kopačkách

   Prinášame výsledky medziokresných futbalových súťaží okresov 
Svidník a Stropkov. 

III. liga

   Po tesnej prehre v Lipanoch a utorkovej 
domácej prehre v prípravnom medziná-
rodnom zápase s tímom II. bieloruskej 
ligy Ruch Brest 2:5 sa tre-
ťoligoví svidnícki futbalisti v 
uplynulú nedeľu predstavili 
na domácej pôde. Súperom 
im boli futbalisti rezervy dru-
holigového Popradu. 
   V tomto stretnutí chceli svid-
nícki futbalisti jednoznačne 
bodovať naplno. Oslabení o 
Juraja Kuhajdíka, ktorý spolu 
s prezidentom klubu Jozefom Žákom a 
športovým riaditeľom klubu Adriánom 
Hricovom odcestovali do Austrálie repre-
zentovať Slovensko v malom futbale, si 
verili. Plány bodovať naplno začal reali-
zovať v 34. minúte Piľar, keď domácich 

1. FK Svidník - FK Poprad B 2:0 (1:0)

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
   Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v po-
dobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 
585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom. 

MATRIKA OOFZ:
   • Informuje kluby, že pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné vždy aktu-
alizovať fotografi u hráča. 
   • Informuje, že prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča. Žiadosť o 
registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá. 
   - Informuje, že 30.9.2019 končí letné prestupové obdobie s obmedzením.

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 8. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET, 6. kola 7. ligy DOUBLE 
STAR BET, 3. kola 4. ligy dorastu a 3. kola 3. ligy žiakov
   Schválila žiadosť ŠK Chotča o zmenu termínu stretnutia 4. kola 4. ligy dorastu  
Radoma  - Chotča z 28.9.2019 na 26.10.2019 o 14.00 hod., poplatok 5,- Eur 
Chotča - vzájomná dohoda 
   Schválila žiadosť TJ Družstevník Lomné o zmenu UHČ stretnutia 4. kola 4. ligy 
dorastu  Koprivnica - Lomné dňa 28.9.2019 zo 14.00 hod. na 11.30 hod., poplatok 
5,- Eur Lomné - vzájomná dohoda 
   Schválila žiadosť ŠK Orlík V. Orlík o zmenu termínu stretnutia 7. kola 7. ligy 
dospelých DOUBLE STAR BET V. Orlík - Ladomirová z 28.9.2019 na 31.5.2020 

o 17.00 hod., poplatok 10,- Eur V. Orlík - vzájomná dohoda 
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

DK 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:
10. kolo 6. liga dospelí DOUBLE STAR BET - 6.10.2019 o 14.30 hod.:

   Breznica - Rovné (Hubáč, Lipák, Michalko - Vaško) hrá sa v sobotu 5.10.2019, 
Mestisko - Chotča (D. Špak, Mačuga - Burcák), Miňovce - Lomné (Šugár, Korba, 
Čonka - Šafranko), Stročín - Bukovce (Ľ. Suchanič, Lipák, Brendza - Fiľarský), 
Sitníky - Kuková (Hubáč, Gonos, Makarová - Mackanin), Lúčka - Kalnište (A. Špak, 
Dovičák, Zápotocký - Holub), Radoma - Tisinec (Ličko, Rapáč, Sidorová - Feč).  

5. kolo 4. liga dorast - 5.10.2019 o 14.00 hod.:
   Miňovce - Radoma (Korba), Lomné - Sitníky (Brendza), Bukovce - Koprivnica 
(Rapáč). 

5. kolo 3. liga žiaci skupina A - 5.10.2019 o 10.00 hod.:
   Rovné - Breznica (Čonka), Mestisko - Tisinec (Mačuga).

5. kolo 3. liga žiaci skupina B - 3.10.2019 o 17.00 hod.:
   Kuková - Lúčka (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

   V uplynulú sobotu svoje majstrovské stretnutia 6. kola II. ligy skupiny B Výcho-
doslovenského futbalového zväzu odohrali mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. 
Tu sú výsledky. 

STARŠÍ ŽIACI U15
MFK Slovan Sabinov - 1. FK Svidník 2:0 (0:0)

   Prvý polčas mali Sabinovčania jasnú prevahu. Kombinačne a strelecky nás 
jasne prevýšili. Viackrát nás však podržal brankár Marko. Aj preto bol po polčase 
nerozhodný stav. Aj napriek zlepšenej hre našich chlapcov v druhom polčase, sme 
dvakrát inkasovali. Zostava: Marko - Džurban, Čeremuga, Hnat, Baran - Kame-
nický (46. Šraga), Olejár (56. Kraka), Luščík, Jurčišin - Bobák, Šamko. 

MLADŠÍ ŽIACI U13
MFK Slovan Sabinov - 1. FK Svidník 1:5 (1:2)

   Rýchlymi gólmi Slivku a Cinu  zo štandardných situácií sme už v 6. minúte 
odskočili súperovi na dva góly. Ten sa potom nevedel dostať do tempa. Na konci 
prvého polčasu z protiútoku predsa len znížil na rozdiel jedného gólu. V druhom 
polčase sme peknou kombinačnou hrou dostali domácich pod tlak a prišli i góly. 
Najprv Vladko Hij efektne preloboval domáceho brankára (1:3), a po krásnom 
prenesení hry Dávidom Mihaľom pridal 4. gól Matúš Fedák. Posledný gól padol 
po rohu a zmätku v obrane, keď si brankár domácich zrazil loptu do vlastnej siete. 
Góly: Slivka, Cina, Hij, Fedák, vlastný. Zostava: Mihaľ (Cuprišin) -  Moroz, Slivka, 
Porizanik - Fedák, Cina, Haluška - Cuprišin, Hij, striedali: Halaj, Lemak.       (tv)

dostal do vedenia. Po zmene strán, v 
58. minúte sa strelecky presadil Kiseľa a 
bolo 2:0. Takýto stav stretnutia svietil na 

ukazovateli skóre aj po záve-
rečnom hvizde rozhodcu. 
   Zostava: Mikluš - Ducár 
(80. Košč), Veprik, Zapotoc-
ký, Kiseľa, Dzoblaev, Eliáš, 
Maslov, Tokár (90. Kristián 
Matkobiš), Piľar (88. Čabala), 
Križanovský. 
   Stretnutie 12. kola, ktoré je 
na programe počas najbližšie-

ho víkendu, Svidník predohrával, v Kalši 
prehral 1. septembra vysoko 0:4. V 13. 
kole v nedeľu 13. októbra od 14.30 hod. 
privítajú futbalisti Svidníka na domácom 
trávniku Vranov nad Topľou.  

(ps)

HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA
HbK Lion Svidník - HbK Nitrianski Rytieri Nitra 2:3 sn (0:1, 1:1, 1:0)

   Svidnícki extraligoví hokejbalisti sa v uplynulú sobotu predstavili v domácej GMT 
projekt Aréne. Počas celého zápasu s Nitrou doťahovali svojho súpera a stretnutie 
sa dostalo až do vyvrcholenia formou samostatných nájazdov. Po remíze 2:2 
napokon rozhodujúci víťazný gól v samostatných nájazdoch strelili hostia. Góly: 
Martin Džupina, Štefan. Zostava: Kalis - Martin Džupina, Horváth, Kmec, Štefkovič, 
Štefan, Balogáč, Sabol, Vook, Gulik, Raschman, Habovčík, Cifranič. V sobotu 5. 
októbra sa svidnícki hokejbalisti predstavia v Ružinove a v nedeľu 6. októbra v 
Skalici.                                                                                                            (pn)
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  Už najbližší piatok sa znova rozbehne stolnotenisový kolotoč. Do nového 
ročníka 2019/2020 sa prihlásilo jedenásť družstiev.
Výsledky z každého kola budú zverejňované v týždenníkoch Podduklianske 
novinky, Noviny Dukla a Stropkovské spektrum a tak isto na www.pinec.sk
V prvom kole 4. októbra 2019 o 18 hodine sa stretnú: 
ŠŠK Centrál Svidník B - ŠŠK Centrál Svidník D; STMK Stropkov B - STMK 
Stropkov C; STO Brusnica -  ŠM TJ Staškovce; ŠŠK Centrál Svidník C - 
JMC Lužany pri Topli D; GS Vyšný Hrabovec -  TJ Radoma; JMC Lužany 
C voľno. 

(ku) 

Začína sa nový ročník 
medziokresnej stolnotenisovej ligy

Pozvánka na zájazd 
  Výbor Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

vo Svidníku oznamuje svojim členom aj nečlenom, že organizuje nákupný 

zájazd do Krosna - Poľsko.     

  Zájazd sa koná 8. októbra 2019. Odchod je o 7.30 hod. z parkoviska za spori-

teľňou vo Svidníku. Záujem nahláste do 6. októbra na telefónnych číslach:

M. Kohútová 0907 375 753, I. Lacíková 0908 502 195, M. Maliňáková 0911 

532 102.  Tešíme sa na Vašu účasť.      

 Výbor ZO ÚNSS vo Svidníku

Pozvánka
  Organizátor Klub slovenských turistov Beskyd Svidník, Mesto Svidník a 
obec Kružlová pozývajú v nedeľu 6. októbra na akciu 46. ročník Dukla - 
Svidník.   
Trasa vedie: Dukla - Dukliansky priesmyk - Medvedie - Javorie - Kružlová - 
letisko -Svidník a je dlhá 25 kilometrov s prevýšením 350 metrov. 
  Zraz je o 8. hodine na parkovisku pred kinom Dukla. Každý účastník sa 
zúčastňuje prechodu na vlastné nebezpečie! 

Informácie: Michal Hajduk, mob. 0905 957 123. 
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ŠŠ VOLEJBAL TRENČÍN - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 0:3 (-19, -9, -25)
   Počas uplynulého víkendu sa stretnutia úvodného kola začal nový ročník vo-
lejbalovej Edymax extraligy mužov. Volejbalisti TJ Slávia Svidník pod vedením 
trénera Petra Tholta cestovali do Trenčína.
   Svidníčania potvrdili jasnú úlohu favorita a v meste pod hradom Matúša Čáka 
nestratili ani set. Nad mladíkmi z Trenčína vyhrali 3:0. Po jasnom druhom sete 
(25:9) sa domáci volejbalisti vzchopili a mali na dosah zisk tretieho setu, keď viedli 
24:22 a 25:24, no napokon prehrali 25:27. Svidnícky tím predstavil dve nové ukra-
jinské posily Dmytra Fedotenka, ktorý bol so 16 bodmi MVP zápasu a Bohdana 
Tatarenka. Rovnako 16 bodov si pripísal aj poľský univerzál Lukasz Pietrzak. 
   Zostava Svidníka: Matušovský, J. Hriňák, Fedotenko, Šellong, Pietrzak, 
Tatarenko, libero S. Paňko (R. Vitko, Kandráč, Marjov). Tréner: P. Tholt. 
   Tréner Svidníka Peter Tholt po zápase povedal, že po ľahko vyhratom druhom 
sete jeho zverenci trošku niečo skúšali. „Hlavne sme však poľavili v koncen-
trácii. Bol to klasický prvý zápas extraligy, v ktorom ešte nie všetko ideálne 
funguje, no nakoniec sme koncovku zvládli. Vezieme si tri body v troch 
setoch čo bol aj náš cieľ,“ povedal tréner Peter Tholt. 
   V druhom kole počas najbližšieho víkendu majú Svidníčania voľno, v treťom kole 
sa v stredu 9. októbra od 17. hodiny predstavia na domácej palubovke. Súperom 
im bude VK Spartak UJS Komárno. 

(pn, svf)

VK Elba Prešov - 
ŠK Komenského Svidník 

3:0 (15, 24, 8) 
a 3:1 (-19, 23, -7, 23)

   Staršie žiačky školského klubu, ktorý 
pôsobí pri ZŠ Komenského vo Svidníku, 
sa v úvodnom kole sezóny 2019/2020 
predstavili na pôde Elba Prešov.
Dievčatá predviedli veľmi bojovným 
výkonom, ale proti fyzicky silnejším 
súperkám podľahli v oboch zápasoch. 
Nedokázali  dotiahnuť veľmi sľubne 
rozohrané sety, ktoré  prehrali v tesných 
koncovkách. Za predvedený výkon a 
hlavne bojovnosť všetkých dievčat si 

EXTRALIGA MUŽOV Staršie žiačky ŠK Komenského 
začali novú sezónu

zaslúžia pochvalu. Poďakovanie patrí 
aj rodičom, ktorí pomohli s dopravou a 
prišli nás povzbudiť.
   Zostava ŠK Komenského: L. Safko-
vá, O. Ľeľová, S. Benková, N. Siváková, 
D. Mikitková, S. Hvozdová, A. Gulová, 
E. Keselicová, S. Savčaková, M. Šimco-
vá, T. Rodáková, N. Mangerová, libero 
M. Hudačinová, tréner R. Franko.
   V sobotu 5. októbra 2019 o 10.00 hod. 
privítame na domácej palubovke ZŠ 
Komenského družstvo Popradu. Príďte 
nás povzbudiť. 

(rf)
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ULIČIANSKY, Ján: Líza, mačka z Trojice. 
Bratislava, Trio Publishing 2019. 47 s.
  Po knihe Leonardo, kocúr z ulice prichá-
dza spisovateľ Ján Uličiansky s ďalšou 
knihou, v ktorej je hlavným hrdinom 
mačka. Teda, hlavnou hrdinkou, pretože 
ide o Lízu, mačku z Trojice. Meno Líza je 
pre mačku pomerne obvyklé, ale to, aby 
sa stará mačacia dáma rozhodla bývať 
sama na chalupe, až také časté nie je. 
Najmä, ak tá chalupa leží v samom srdci 
starobylého mestečka Banská Štiavnica, 
blízko námestia svätej Trojice. A práve tu 
naša neobyčajná obyčajná mačka Líza 
zažije dobrodružstvá, ktoré stoja za to, 
aby ste si o nich prečítali...

LEKÁRNE
30. septembra: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
1. októbra: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
2. októbra: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
3. októbra: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
4. októbra: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
5. októbra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
6. októbra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 
5. a 6. októbra: MUDr. A. Kopčová - nemocnica vo Svidníku. Kontakt: 054/786 
04 62. 
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.

POCISKOVÁ, Nela (4.10.1990-)
  Je slovenská herečka a speváčka. Narodila sa 4.10.1990 v Bratislave. 
Ako štrnásťročná dostala úlohu Katky v muzikáli Neberte nám princeznú. 
Účinkovala v tanečnej dráme Labuťko, v predstavení Fidlikant na streche 
pod vedením Jozefa Bednárika. Naspievala hlavnú úlohu princeznej v balete 
Popolvár v SND. Hrala v televíznom seriáli Ordinácia v ružovej záhrade a v 
seriáli Búrlivé víno. Venuje sa populárnej hudbe a najčastejšie spieva v mu-
zikáloch. V roku 2009 sa spolu s Kamilom Mikulčíkom zúčastnili národného 
kola pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest, z ktorého ako víťazi po-
stúpili do moskovského semifi nále. Momentálne sa venuje svojmu synčekovi 
Hektorovi a dcérke Lianke.

CAPOTE, Truman Garcia (30.9.1924-25.8.1984)
  Americký prozaik a dramatik. Rodným menom Truman Streckfus Persons. 
Vyrastal v New Orleans. V roku 1933 sa presťahoval do New Yorku, pracoval 
pre časopis The New Yorker. Písať začal v roku 1945, keď napísal krátky 
príbeh Miriam. Veľký úspech mali jeho poviedky vydané v zbierke Strom v 
noci a iné poviedky a romány Iné hlasy, iné izby a Lúčna harfa. Napísal dlhú 
humornú novelu Raňajky u Tiffanyho, scenár k fi lmu Premôž diabla, muzikál 
Dom kvetov, cestopis Počuť múzy a reportážny román Chladnokrvne. Najme-
nej 20 fi lmov a televíznych drám bolo nakrútených na základe Capoteových 
diel. Truman Capote získal za svoje poviedky dvakrát ocenenie O. Henry 
Memorial Short Story Prize a bol členom prestížneho amerického združenia 
National Institute of Arts and Letters. Zomrel v auguste 1984, krátko pred 
svojimi šesťdesiatymi narodeninami.

Vaša práčka má iba dva programy.
To nič, o týždeň nám majú zavádzať káblovku.

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 týž-
dňa: 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 30. septembra: 6.15 hod.: 1. ČAS, 6.30 hod.: † Michal, † Michal, Veľká 
večiereň sviatku, Utorok 1. október: Presv. Bohorodička ochrankyňa, 6.30 hod.: * 
Za farnosť slov. lit., 12.00 hod.: Csl. sv. lit., 18.00 hod.: *Anna s rod., Moleben k 
Bohorodičke, Streda 2. októbra: 6.30 hod.: *Božena, 18.00 hod.: † Ján (ročná lit. s 
panychídou), Štvrtok 3. októbra: 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: 
† Helena, Karol, 17.15 hod.: Ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Valter st, Valter 
ml, 20.00 hod.: Tichá adorácia s požehnaním, Prvý piatok 4. októbra: 6.30 hod.: 
† Členovia arcibratstva, 18.00 hod.: † Anna, Eucharitická pobožnosť, Fatimská 
sobota 5. októbra: 7.00 hod.: Ruženec a moleben k BS, 8.00 hod.: † Juraj, 17. 
Nedeľa po ZSD, HLAS. 8, 6. októbra: 7.00 hod.: Ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * 
Farské slov. lit., 9.15 hod.: CZŠ sv. Juraja, 10.30 hod.: * Anna csl. lit., 14.30 hod.: 
Večiereň + korunka k BM. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Pondelok 30.9.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Stelu, Utorok 1.10.: 
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Tarabčákovú, Streda 2.10.: 18:00 + 
Lenka, Štvrtok 3.10.: 7:00 + Anna, Piatok 4.10.: 18:00 Za zdravie a Božie požeh-
nanie pre členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 5.10.: 7:00 + Mária (40 dňová), 
Nedeľa 6.10.: 9:00 Za farnosť; 14:00 Modlitba ružencov. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici 2042 
vo Svidníku: Utorok 1. októbra o 18.30 hod., Štvrtok 3. októbra o 18.00 hod.: Náš 
kresťanský život a služba: - Jakub1-2 kap., - Cesta vedúca k hriechu a smrti, - Jakub 
1:15, - Nesprávne túžby môžu viesť k hriechu a smrti, - Čo som sa z čítania Biblie 
na tento týždeň naučil o Jehovovi?, 19.30 a 19.00: Zborové štúdium Biblie: Kto 
vnímal Ježiša ako prístupného človeka?, Nedeľa 6. októbra o 9.30 hod.: Verejná 
biblická prednáška: Vytrvávať v prenasledovaní, Nedeľa 6. októbra o 17.00 hod.: 
Verejná  biblická prednáška: Naozaj existuje Diabol? 


