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Na Duklu a do Svidníka prišli traja najvyšší predstavitelia našej krajiny
Traja najvyšší ústavní činitelia našej krajiny, dvaja slovenskí
ministri a jeden český, ale aj veľvyslanci, vojenskí pridelenci,
odbojári a mnohí, mnohí ďalší.
V Duklianskom priesmyku pri Pamätníku 1. Československého armádneho
zboru sa v uplynulú nedeľu 6. októbra ráno začali spomienkové oslavy 75.
výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie. Vence k pamätníku
položili prezidentka republiky Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR
Andrej Danko, predseda vlády Peter Pellegrini, ale aj ministerka vnútra Denisa
Saková či minister obrany Peter Gajdoš. Popri generalite slovenských Ozbrojených síl si pamiatku padlých bojovníkov uctil aj český minister obrany, priami
účastníci bojov, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
predstavitelia štátnej správy a samosprávy Prešovského samosprávneho
kraja a okresu Svidník vedení županom Milanom Majerským, prednostom
Okresného úradu vo Svidníku Jozefom
Baslárom a primátorkou Svidníka Marcelou Ivančovou. Nechýbali ani niekoľkí
veľvyslanci či vojenskí pridelenci a takisto ani zástupcovia politických strán a
spoločenských či kultúrnych organizácií.
S príhovormi pri duklianskom pamätníku vystúpili prezidentka, predseda
parlamentu i premiér. Všetci vyzdvihli
hrdinstvo bojovníkov za našu slobodu,
pripomenuli udalosti spred 75-tich rokov
a spomenuli aj aktuálnu situáciu. Hlavne
Andrej Danko a Peter Pellegrini pripomenuli dnešných „pohrobkov fašizmu,“
ktorí podľa nich nemajú mať v našej
slobodnej spoločnosti miesto.

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová a pravnuk Ludvíka Svobodu
Miroslav Klusák si z rúk ministra obrany Petra Gajdoša prevzali
ocenenia

Vence k pamätníkom položili prezidentka republiky Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Andrej Danko,
predseda vlády Peter Pellegrini, ale aj ministerka vnútra Denisa Saková či minister obrany Peter Gajdoš
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Na Duklu a do Svidníka prišli traja najvyšší predstavitelia našej krajiny
„Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa Slovenská republika
už nikdy nemohla stať ľahkou obeťou veľmocenského nátlaku, ozbrojeného
násilia a nepriateľskej vojenskej mašinérie,“ povedala okrem iného prezidentka
Zuzana Čaputová.
Pietne akty kladenia vencov potom v chladnom počasí pokračovali pri Soche
armádneho generála Ludvíka Svobodu v centre Svidníka, kde sa k účastníkom
osláv a širokej verejnosti prihovoril český minister obrany a primátorka Svidníka Marcela Ivančová. Práve Marcela Ivančová a pravnuk Ludvíka Svobodu
Miroslav Klusák si z rúk ministra obrany Petra Gajdoša prevzali ocenenia.
Nuž a pri Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku s príhovorom vystúpil
veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Alexej Fedotov a prednosta
Okresného úradu vo Svidníku Jozef Baslár.
Súčasťou spomienkových osláv jubilejného 75. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie bola ukážka vojenskej techniky v areáli svidníckeho
Vojenského historického múzea a vojaci návštevníkom areáli ponúkali aj občerstvenie vo forme guľášu.
(ps)

Prezidentka Zuzana Čaputová so svidníckymi
záchranármi Slocenského Červeného kríža

Záver pietneho aktu pri Pamätníku sovietskej armády
vo Svidníku patril žiakom Základnej umeleckej školy

V Duklianskom priesmyku pri Pamätníku 1. Československého armádneho zboru sa v uplynulú nedeľu 6. októbra
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Dvaja futbalisti a prezident 1. FK Svidník reprezentujú Slovensko
na svetovom šampionáte v malom futbale v ďalekej Austrálii
Dvaja futbalisti hrajúci za treťoligový 1. FK Svidník a prezident
tohto klubu Jozef Žák ako zdravotník reprezentujú Slovensko na
Majstrovstvách sveta v malom futbale v Austrálii.
Podnikateľ a už spomínaný prezident 1. FK Svidník Jozef Žák sa s nami
z ďalekého Perthu podelil o postrehy a zážitky. Pripomeňme, že slovenská
výprava reprezentantov v malom futbale odcestovala na Majstrovstvá sveta v
malom futbale do Austrálie v piatok 27. septembra. Svetový šampionát sa koná
v prímorskom meste Perth, ktoré sa nachádza v západnej Austrálii. Slovenskú
výpravu tvorí 23 členov, z toho sú 15 hráči, 5 členov realizačného tímu (hlavný
tréner, dvaja asistenti trénera, manažér tímu a Jozef Žák ako zdravotník),
fotograf, kameraman a prezident Slovenského zväzu malého futbalu Peter
Králik. „Z Bratislavy sme v piatok 27. septembra predpoludním odcestovali
autobusom na letisko do Viedne, kde nastúpili na let do Dubaja, ktorý trval
asi 5 hodín. „Počas medzipristátia v Dubaji sme mali vyše 4 hodinovú pauzu,
ktorú sme mohli využiť na občerstvenie alebo nákupy. Táto pauza zbehla
veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali, a už sme nastupovali na vytúžený let do
austrálskeho Perthu, ktorý trval vyše 12 hodín. Na naše prekvapenie, nevedeli sme si predstaviť, čo tak dlho budeme robiť, no zdieľam názor mnohých
členov výpravy, že tento let nám ubehol ešte rýchlejšie, ako let z Viedne do
Dubaja,“ začal opisovať svoje postrehy Jozef Žák.
Slovenská výprava letela dvojposchodovým Airbusom 380 s kapacitou vyše
800 ľudí na palube a ako Jozef Žák povedal, napriek tomu, že letel už ani
sám nevie koľkokrát, tento let v ňom
zanechal najemotívnejšie zážitky.
„Celá výprava sme sa stali terčom
pozornosti aj leteckého personálu, a
práve publikované fotografie na facebooku, či instagrame vznikli na žiadosť
letušiek, ktoré nás oslovili, či by sme
si s nimi nedali spoločnú fotografiu na
výstupnom schodisku na poschodie
lietadla. Po tejto fotografii nasledovali
individuálne fotografie aj humorného
charakteru s turbanom a závojom na
hlave!!! Skutočne môžem potvrdiť, že
príjemnejší personál som počas rôznych letov nikdy nezažil. Prejavilo sa to
aj na pohostinnosti, kedy počas letu sa
nám špeciálne venovali a dopĺňali nám
občerstvenie a jedlo tak, že sme z toho
boli veľmi milo prekvapení.
Na záver letu nás veľmi príjemne
zaskočili záverečné slová kapitána,
kde posledná veta znela: A Slovákom
prajeme veľa šťastia na majstrovstvách
sveta, aby tu o dva týždne nasadli ako

MAJSTRI SVETA, pretože
je to veľmi sympatický tím!!!
Na to sa celé lietadlo roztlieskalo a nejeden účastník
mal z tejto atmosféry slzy
na krajíčku. Vtedy sme si
vlastne aj my uvedomili,
aká vznešená úloha nás tu
čaká, že reprezentujeme
SLOVENSKO a v týchto
dňoch budú mysle a oči
mnohých Slovákov upriamené priamo na nás.“
Podľa Jozefa Žáka k tomu

veľmi pozitívne prispela aj RTVS, ktorá všetky zápasy
slovenských reprezentantov odvysiela v priamom prenose. K reklamnej popularite tohto športu a samotných
majstrovstiev sveta AUSTRÁLIA 2019 prispela aj spoločnosť NIKÉ - je tipovanie, ktorá je generálnym sponzorom
reprezentačného výberu. Na tieto majstrovstvá sveta
sa prebojovalo iba 32 krajín sveta, a vidieť vztýčenú
slovenskú zástavu vedľa zástavy USA, Mexika, Brazílie, Anglicka, JAR dáva podľa prezidenta 1. FK Svidník
obrovský morálny záväzok dať do týchto majstrovstiev
zo seba maximu, aby Slovensko dosiahlo čo najlepší
výsledok. „Už len tým, že sme neprehrali ani na jednom
celoeurópskom turnaji, ktoré som s reprezentačným
výberom absolvoval aj ja v období februára - augusta
2019, vytvorili sme si určitý rešpekt na celosvetovej
úrovni a hlavne to cítime aj tu v Austrálii, keď nás aj
konkurenčné tímy berú dosť vážne a s rešpektom.
Dá sa povedať, že hlavný tréner Ladislav Borbély so
svojimi dvomi asistentmi urobil veľmi dobrý výber 15
finálnych hráčov, ktorí sa mu najviac osvedčili práve v
týchto celoeurópskych turnajoch,“ ocenil Jozef Žák, s
ktorým sme komunikovali, keď slovenská reprezentácia mala za sebou už prvý zápas s Japonskom, ktorý
napriek jednoznačnému výsledku 6:0 pre Slovensko
nebol až taký ľahký a jednoduchý, ako sa navonok
podľa výsledku zdá.
„Japonci boli práve profesionálni futbalisti z Japonskej športovej univerzity
a hrali veľmi dobre a rýchlo, takže naši hráči mali čo robiť, aby s nimi udržali
rovnaké tempo a nepustili ich do šance dať nám gól, čo sa aj nakoniec podarilo.
Od zápasu k zápasu pristupujeme s veľkou pokorou s cieľom postupne vyhrať
každý jeden zápas a nemyslíme ďaleko dopredu, pretože treba ísť krok po
kroku,“ krotil emócie Jozef Žák, ktorý pokračovanie zážitkov z Austrálie sľúbil
publikovať na našich stránkach aj o týždeň, a potom po 15. októbri zhodnotí
účinkovanie slovenských reprezentantov v malom futbale na svetovom šampionáte komplexne.
Ako sme už spomenuli, reprezentačnú pätnástku hráčov tvoria aj dvaja
futbalisti hrajúci III. ligu za 1. FK Svidník, a to 23-ročný Kevin Peter Čekan
z Prešova, ktorý bol za U21 minulý rok vicemajster sveta a 35-ročný Juraj
Kuhajdík z Bardejova.
(ps)
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Ľudia bývajúci v bytovke B6 na prízemí sa konečne dočkali zábradlí na balkónoch
Dva roky čakania, dva roky odháňania nespratníkov a dva roky
upratovania neporiadku. Na prízemí bytovky známej ako B6 s
mestskými nájomnými bytmi na Karpatskej ulici vo Svidníku
ľudia bývali bez zábradlia na balkónoch, čo bolo zvláštne, ale
hlavne nebezpečné.

Keď sa do novej bytovky, ktorú mesto odkúpilo od súkromného podnikateľa
Viliama Čecha, nasťahovali, chybičku krásy si všimli hneď. Prístup na ich
balkóny mal každý. Nemali totiž zábradlia. Istú stratu súkromia priznalo aj
vtedajšie i súčasné vedenie Svidníka. Súkromný podnikateľ však na to pri
výstavbe bytovky zrejme nemyslel. Projekt bol s balkónmi na prízemí bez
zábradlí. „Malo by to vyriešiť mesto, lebo sú to nájomné byty.

Čo sa týka potom už tých presklených balkónov, funguje to tak, že si to občania zaplatia sami,“ povedal vo februári 2018 vtedajší primátor Svidníka Ján
Holodňák. „Mali byť najprv v júni, potom v auguste, len som nevedela, že v ktorý
rok,“ poznamenala minulý týždeň jedna z obyvateliek bytovky B6, žijúci v byte
na prízemí bez zábradlia na balkóne. „V tomto prípade nešlo o dohodu medzi
mestom a nejakou firmou, išlo o to, že bolo treba začať riadne výberové konanie,“ vysvetlila dlhé čakanie na zábradlia PR manažérka mesta Svidník Kristína
Tchirová, podľa ktorej navyše verejné obstarávanie muselo mesto opakovať,
keďže do prvého sa nikto neprihlásil. Keď v závere septembra, teda takmer
po dvoch rokoch k balkónom umiestneným priamo na zemi prišli robotníci a
začali vŕtať, ľudia sa potešili. „No konečne,“ poznamenala ďalšia z obyvateliek.
Balkóny na prízemí sú teraz konečne bezpečnejšie a ľuďom bývajúcim v týchto
bytoch poskytujú aj súkromie. „Zatiaľ ešte nie, no uvidíme, keď to bude komplet
dokončené,“ dodala jedna z obyvateliek. „Toto je prvá fáza montáže zábradlí,
pričom celkové zábradlia budú vyzerať tak, že ich priečelie bude drevené.
Bude to vyzerať tak, ako v ostatných častiach, čiže bude náter v bielej farbe.
Budú do konca tohto týždňa namontované v rozpočte niečo cez štyritisíc eur,“
ozrejmila minulý týždeň PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová a my
pripomeňme, že financie na montáž zábradlí vyčlenili v tohtoročnom mestskom
rozpočte poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku.
Bytovku B6 na Karpatskej ulici vo Svidníku však peripetie sprevádzajú od jej
postavenia. Niektorým nájomníkom popraskali steny, v jednom byte dokonca
zo stropu spadla omietka. Navyše po tom, čo samospráva prehrala súd, musí
súkromníkovi za práce naviac zaplatiť 200-tisíc eur. A to i napriek tomu, že
kvalitu stavbu poriadne spochybnilo bývanie v nej.
(ps)

Štát ponúkne dotáciu na výmenu starých kotlov na drevo za kotly na plyn
Plynové kotly majú nahradiť tie na drevo. Štát chce tisícom
domácností na celom Slovensku prispieť na výmenu vykurovacieho zariadenia maximálne tromi tisíckami eur. Tie sa však
neujdú každému.
Podľa štatistík, ktoré zverejnila Televízia Markíza, každá šiesta domácnosť na
Slovensku ešte stále kúri tuhým palivom, tak ako aj rodina Martina Mangeru
z Jurkovej Vole pri Svidníku. Na zimu sú pripravení, na dvore majú niekoľko
metrákov dreva. Páliť ich budú v kotli, ktorý majú od minulého roka. „Kúril som
vlastne prvú sezónu a spálil som nejakých 10 - 12 kubíkov dreva,“ vysvetlil
Martin Mangera. Štát sa však rozhodol ľuďom kúriacim drevom trochu uľaviť
a ponúka domácnostiam peniaze na výmenu kotla za plynový.
Prispieť chce maximálne tromi tisíckami, ktoré majú pokryť plnú výšku nákladov, čo sa týka vykurovacieho telesa, zásobníka na teplú vodu, komína a
inštalačných prác s namontovaním kotla. Minister životného prostredia László
Sólymos uviedol, že takto by štát dokázal týmto prvým krokom vymeniť približne 10 tisíc neekologických kotlov na tuhé palivo.
Meniť ich chcú hlavne kvôli ekológii, práve vykurovanie totiž mimoriadne
znečisťuje životné prostredie. Do ovzdušia sa pri ňom uvoľňujú tuhé látky,
ktoré následne vdychujeme. „Ak všetko pôjde podľa plánu, tak prvé výmeny
v domácnostiach prebehnú už budúci rok v lete po vykurovacej sezóne tak,
aby sme tú vykurovaciu sezónu, vlastne tú novú, stihli,“ povedal minulý týž-

deň minister László Sólymos.
Štát bude peniaze posielať cez
samosprávne kraje. Sú však aj
také domácnosti, ktoré o príspevok zrejme žiadať nebudú.
V približne desiatich percentách
obcí totiž nemajú ani zavedený
plyn a tak by im bol plynový
kotol nanič. Takýchto obcí je v
našom regióne pod Duklou viac
než dosť.
Príkladom je Jurkova Voľa.
„Keby štát podporil splynofikovanie obcí, tak určite by som
sa do toho zapojil, aspoň by
som sa zbavil roboty s drevom,“
poznamenal Martin Mangera z
Jurkovej Vole.
(pn)
Každá šiesta domácnosť na Slovensku ešte stále kúri tuhým palivom, tak ako aj rodina Martina
Mangeru z Jurkovej Vole

Objasnili drogovú trestnú činnosť, obvinení sú už väzobne stíhaní
Policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Prešove v súčinnosti s kriminalistami
Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku vykonali
pripravovanú akciu zameranú na zadržanie páchateľov drogovej
trestnej činnosti.
Na Ul. Športovej v Stropkove 25. septembra popoludní policajti Pohotovostného policajného útvaru KRPZ Prešov zadržali v osobnom motorovom
vozidle zn. Škoda Fabia dvoch miestnych mužov a to vo veku 21 rokov a
39 rokov. Pri ich osobnej prehliadke a prehliadke motorového vozidla, bola
nájdená marihuana v množstve, z ktorého by bolo možné pripraviť minimálne
10 obvyklých jednorazových dávok tejto drogy.
Po vykonaní zaisťovacích úkonov bolo 21 ročnému mužovi krajským vy-

šetrovateľom vznesené obvinenie za obzvlášť závažný zločin Nedovolená
výroba omamných a psychotropných látok,
jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi (tento muž sa drogovej
trestnej činnosti dopustil už aj v roku 2017 a
bol v tejto veci aj právoplatne odsúdený ). Ak
sa mu vina preukáže, hrozí mu trest odňatia
slobody na 10 rokov až 15 rokov.
Staršiemu Stropkovčanovi vyšetrovateľ
vzniesol obvinenie za zločin nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi. V tomto prípade ak sa mužovi vina preukáže, hrozí mu
trest odňatia slobody na 3 roky až 10 rokov. Obaja páchatelia boli rozhodnutím
súdu vzatí do väzby.
(krpz)
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CHRÍPKOVÁ SEZÓNA SA UŽ ZAČALA
Chrípka je vysoko infekčné ochorenie, ktoré dokáže spôsobiť
závažné zdravotné problémy. Na Slovensku je často podceňovaná a mnohí si ju zamieňajú za ochorenia spôsobené inými respiračnými vírusmi. Ak nechcete mať jeseň pokazenú nepríjemným
kašľom, nádchou či horúčkou, myslite na prevenciu už teraz.
Aký je rozdiel medzi prechladnutím a chrípkou? Kedy máte chrípku?
Niektorí považujú chrípku za banálne ochorenie, môže však spôsobiť aj závažné stavy, napríklad zápal pľúc alebo srdcového svalu, či dokonca úmrtie.
Chrípka je rýchlo sa šíriace a vysoko nákazlivé ochorenie. Chrípkové vírusy
často menia svoje vlastnosti a takmer každú sezónu kolujú v populácii iné typy
vírusu. Šíria sa najmä vzduchom pri kašľaní a kýchaní, ale aj kontaminovanými
rukami a predmetmi. Pozor, vírus chrípky môže prežívať na odeve, papieri
či vreckovke 8 - 12 hodín, na hladkých povrchoch dokonca 24 - 28 hodín.
Najúčinnejšia ochrana pred chrípkou je očkovanie.
Ako spoznáte príznaky chrípky?
Náhly nástup, vysoká teplota - nad 38 °C, typický
úvodný príznak je bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy,
často za očami, bolesť svalov v rukách, v nohách
a na chrbte, suchý, dráždivý kašeľ, často sa objaví
zimnica, po 48 hodinách sa môže prejaviť nádcha
a bolesť hrdla.
Chrípku je potrebné vyležať! Antibiotiká na ňu
nezaberajú, odporúčajú sa lieky tlmiace bolesti
hlavy, svalov a na zníženie teploty. Únavu a
malátnosť môžete pociťovať ešte niekoľko dní či
týždňov po ústupe chrípky.
Kedy ste „iba“ prechladli?
Okrem chrípky na jeseň zvyknú potrápiť aj iné
akútne respiračné ochorenia. Najčastejšie ich spôsobujú rinovírusy, adenovírusy, respiračno-syncyciálny vírus, baktéria Mycoplasma pneumoniae a
iné. Vstupnou bránou infekcie sú predovšetkým
dýchacie cesty. K vírusovej infekcii horných dýchacích ciest sa niekedy môže pridať bakteriálna
infekcia a spôsobiť napríklad zápal prínosových
dutín, ucha alebo dolných dýchacích ciest.
Ako spoznáte príznaky prechladnutia?
Prechladnutie sa prejaví postupne, teplota nie je
vyššia ako 38 °C, kĺby bolia iba zriedkavo, často
sa prejaví bolesť svalov v rukách, v nohách a na
chrbte, jeden z možných príznakov je kašeľ, od
začiatku sa objaví nádcha a bolesť hrdla.
Ľudia by v čase chrípkovej sezóny, s dôrazom
na ochranu zdravia ľudí v bezprostrednej blízkosti,
mali kýchať a kašľať do jednorazových vreckoviek,
ktoré po použití zahodia do koša. V miestnostiach na pracovisku, vo výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a doma treba dbať na pravidelné
nárazové vetranie. V čase narastajúceho počtu
chorých je vhodné vyhýbať sa uzavretým priestorom s vyššou koncentráciou ľudí. V predškolských
zariadeniach je potrebné zo zákona vykonávať
takzvaný ranný filter, vďaka ktorému by mala
poverená osoba (zväčša pedagóg) v zmysle
ochrany zdravia zamedziť, aby sa do kolektívu
dostalo choré či nedoliečené dieťa.
Ideálny prostriedok na zvýšenie odolnosti organizmu je otužovanie. Imunitu voči chorobám
výdatne posilní aj zdravé zloženie stravy. V chrípkovom období dbajte na to, aby vám nechýbali
vitamíny, najmä céčko, ale i minerály a stopové
prvky. Počas chrípkovej sezóny je mimoriadne
dôležité dbať na čistotu rúk. K prenosu ochorenia
môže dôjsť i kontaminovanými predmetmi (držiaky
v MHD, nákupné košíky, kľučky) a rukami. Počas
chrípkovej sezóny je preto mimoriadne dôležité
dbať na čistotu rúk, pripomínajte to neustále aj deťom. Umývajte si ich čo najčastejšie, po príchode

domov by mala vaša prvá cesta viesť k umývadlu. Dajte sa včas zaočkovať
Proti chrípke sa môžete chrániť aj očkovaním. Ide o najúčinnejšou prevenciu
proti tomuto ochoreniu. Očkovanie proti chrípke zabezpečí tvorbu ochranných
protilátok proti vírusu chrípky ešte do času jej zvýšenej aktivity, ktorá sa predpokladá v decembri. Dostatočná hladina ochranných protilátok sa v tele vytvorí
asi po 10 až 14 dňoch po očkovaní, odporúčame ho podstúpiť v októbri alebo
novembri s tým, že pred očkovaním by ste nemali pociťovať príznaky chrípky
a prechladnutia. Vakcína vás chráni približne šesť mesiacov. Vzhľadom na
to, že zloženie očkovacích látok proti chrípke sa každoročne mení, očkovanie
proti tomuto ochoreniu je potrebné absolvovať každý rok.
Očkovanie proti chrípke sa odporúča najmä rizikovým skupinám ľudí ako sú
seniori, osoby so závažnými chronickými ochoreniami, tehotné ženy, osoby s
oslabenou imunitou a zdravotnícki pracovníci. Priebeh ochorenia môže u nich
totiž prebiehať s komplikáciami (zápal priedušiek, zápal pľúc, zápal stredného
ucha), pričom chrípka môže spôsobiť nielen ohrozenie zdravia, ale aj úmrtie.
RÚVZ Svidník
inzercia
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Cestári dostali 16 nových pracovných vozidiel
Zamestnanci Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) si 2. októbra slávnostne prebrali nové mechanizmy. Do vozového parku im pribudlo osem univerzálnych
traktorových nosičov s pohonom 4x4 s príslušenstvom a osem
nákladných motorových vozidiel valník do 3,5 tony. Krajská samospráva vynaložila zo svojho rozpočtu na nákup tejto techniky
viac ako 1,1 milióna eur.
„Vozidlá Správy a údržby ciest sú zastarané, niektoré majú aj 30 rokov. Ak
chceme mať v kraji kvalitné a bezpečné
cesty, musíme investovať aj do strojného vybavenia. Nemôžeme čakať, kým
sa technika pokazí, aby sme ju vymenili.
Som rád, že sa nám po rokoch podarilo
obnoviť vozový park cestárov, pretože
len s funkčnou technikou môžeme zabezpečiť udržiavané cesty po celý rok,“
uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Traktorový nosič, na ktorom je namontované čelné univerzálne kosačkové
rameno a cepák na kosenie s nožnicami
na orezávanie krovín a drevín, využijú
cestári v Medzilaborciach, Tatranskej
Štrbe, Kežmarku, Lipanoch, Záborskom, vo Vranove nad Topľou, Svidníku
a Spišskej Starej Vsi.
Nákladné motorové vozidlá valník
budú slúžiť na prepravu maximálne
siedmich osôb a presun materiálu k

rôznym činnostiam pri správe a údržbe ciest kraja. Poslúžia pracovníkom
SÚC PSK pre oblasť Humenné, Prešov, Bardejov, Svidník, Poprad, Stará
Ľubovňa, Vranov nad Topľou. Jedno vozidlo bude náhradou za vozidlá AVIA
pre asfaltérsku čatu.
Okrem uvedených strojov môžu od septembra cestári pracovať aj s novým
teleskopickým nakladačom (Vranov nad Topľou a Stará Ľubovňa), nákladným
autom s hydraulickou rukou (Vranov nad Topľou), prídavným zariadením
UNIMOG (Prešov) a technickou výbavou pre technológiu zálievok (Humenné,
Prešov, Bardejov, Svidník, Poprad, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou).
Do konca tohto roka by mali v posledných zmienených oblastiach SÚC PSK
pribudnúť aj signalizačné vozíky.
Oblasť Prešov a Poprad dostane nový
šmykom riadený nakladač a oblasť
Humenné bude mať nový narážač
zvodidiel. Takisto budú pre SÚC
PSK dodané stroje pre asfaltérsku
čatu, frézy na ľad, vibračné valce,
priekopové frézy, radlice na sypače,
posypové zariadenia na traktory a
štiepkovače.
V tomto roku vyčlenila župa zo
svojho rozpočtu pre Správu a údržbu
ciest celkovo viac ako 27 miliónov
eur. Z toho na stroje, mechanizmy a
vozidlá sedem miliónov eur. Ku koncu
septembra boli vysúťažené stroje a
mechanizmy v celkovej hodnote viac
ako päť miliónov eur.
Lea Heilová, Oddelenie
komunikácie a propagácie

Desiatky zapojených ľudí v mestských projektoch
Pre účel participatívneho rozpočtu na rok 2019 mesto Svidník
vydelilo sumu 5 000 eur. Občania mali možnosť vyjadriť podporu
projektu na sociálnej sieti a urobilo tak 176 občanov.
Na sedem realizovateľných projektov bolo vyčlenených 4 550 eur a dva projekty v materských školách boli v sumách 150 eur. Tieto čísla nám potvrdzujú,
že nie všetko je o vysokých sumách, nie všetko je o ťažkých peniazoch, ale
skôr o pridaní ruky k dielu a najmä o aktivite občana. Do tohto momentu sú
realizované tri projekty, tri projekty sú ešte v procese a jeden je v prípravnej
fáze. Zaujímavým prístupom k participácii na projekte bolo, že občania už
počas realizácie prichádzali s novými nápadmi. Doplnili sa nové stromčeky
a kvety, tam kde neboli plánované, naopak
ušetrilo sa na vlastne vyrobené sedenia, či
montáže.
„Som veľmi rada, že myšlienka pridať ruku
k dielu sa uchytila vo všetkých projektoch a
každý žiadateľ si našiel skupinu dobrovoľníkov, rátame ich okolo 70 pri všetkých projektoch. Výsledkom nášho spoločného diela je
lepšie prostredie, spokojnosť občanov a dobré investované financie,“ povedala primátorka
mesta Svidník Marcela Ivančová.
Jedným zo žiadateľov bol aj študent Stanislav Hvozda, ktorý zorganizoval športový
deň: „S participatívnym rozpočtom som bol
veľmi spokojný, pripravili sme super projekt,
ktorý oslovil množstvo ľudí. Ak bude možnosť,
rád by som v tom pokračoval.” Takýchto občianskych projektov bolo v tomto
pilotnom roku sedem. Participácia sa však v meste uchytila a o revitalizáciu
ihriska mali záujem aj teenageri z Nižného Svidníka i mladí na ihrisku za AB
budovou. Urobila sa komunitná záhrada pri MŠ na gen. Svobodu a dažďový
zachytávať v MŠ na Ul. 8. mája.
„Naša akcia bola v tomto roku druhým ročníkom, ale v spolupráci s mestom
sme ju dokázali urobiť na oveľa vyššej úrovni a dokonca aj s odmenami pre
účastníkov. Množstvo spokojných rodičov a usmievavých detí je pre mňa impulz a určite sa budeme zaujímať aj o budúcoročný participatívny rozpočet,“

povedal realizátor Prvej pomoci cez rozprávky, riaditeľ Územného spolku SČK
vo Svidníku Slavomír Sakalik.
Realizované sú: Detské ihrisko na Ul. Duklianska, akcia Prvá pomoc cez
rozprávky, akcia Športový deň pre Nižný Svidník, v priebehu sú Relaxačná
zóna GDH, Workoutové ihrisko na Ul. Karpatská, Z police do lavice a v príprave
je projekt Revitalizácia okolia bytového dobu na Ul. Sov. hrdinov.
(kt)
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Pomoc pre 200 ľudí a práca so stovkami ďalších
Mesto Svidník vykonáva inštitút osobitného príjemcu dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, rodičovského príspevku
a rodinných prídavkov. Dnes je mesto poberateľom dávky v
hmotnej núdzi priemerne pre 40 rodín - 200 ľudí.
Čo to znamená v praxi? Z dávok v hmotnej núdzi sa so súhlasom občana
zrážajú poplatky za nájomné, časť dlhu za nájomné, poplatky za odpad, časť

dlhu za odpad a zvyšok dávky sa vypláca v troch výplatných termínoch rodine.
Mesto Svidník je osobitným príjemcom rodičovského príspevku priemerne
pre 6 rodín a osobitným príjemcom rodinných prídavkov priemerne pre 30
rodín v hmotnej núdzi.
Od roku 2006 vykonávame terénnu sociálnu prácu aktuálne s dvoma pracovníkmi. V meste je približne 750 občanov z marginalizovanej skupiny, ale
viacerí sa po intenzívnej práci dokázali zaradiť medzi väčšinové obyvateľstvo,
chodia do práce, deti študujú.
Komunita, ktorá je sústredená na Ul. Festivalovej vo Svidníku sa po rokoch
intenzívnej práce terénnych sociálnych pracovníkov dokázala popasovať s
mnohými problémami a v súčasnosti občania nemajú dlhy na bývaní, platia za
nájom i smeti. Títo občania majú prístupovú cestu, ihrisko, káblovú televíziu,
internet, schránky, všetko, čo je potrebné k bežnému dôstojnému životu. Práve
terénni sociálni pracovníci sú pre nich oporou, učiteľmi, sociológmi, kritikmi i
kamarátmi. Táto práca s komunitou je náročná, ale ambície, ktoré mesto má
vo vybudovaní komunitného centra, vybudovaní chodníkov a parkoviska, to
všetko z externých zdrojov, by život na Ul. Festivalovej mohli ešte zlepšiť.
Obyvateľom by vďaka komunitnému centru mohol vzniknúť priestor na plnohodnotné trávenie voľného času, na prácu s celými rodinami, na vytvorenie
kaplnky, či práčovne. Nápomocní práci s marginalizovanou skupinou sú aj 6
pracovníci Miestnej poriadkovej služby, ktorí sú priamo z komunity.
Mesto Svidník pomáha tiež občanom mesta formou príspevku na stravu
pre 209 občanov a zabezpečuje opatrovanie 38 ľudí prostredníctvom 22
opatrovateliek.
Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník

inzercia
inzercia

Manželstvo uzavreli
Ján Habaľ (Snina) a Dominika Petrová (Svidník), Lukáš Timčák (Uzovce)
a Denisa Fedešová (Svidník), Igor Ľuľa (Vápeník) a Martina Maruniaková
(Vyšný Mirošov), Peter Horkovič (Svidník) a Jana Čečková (Svidník), Jozef
Barvirčák (Vislava) a Milena Bobáková (Baňa), Tomáš Vidiščák (Stropkov)
a Ing. Natália Bilančíková (Svidník), Mgr. Dávid Riško (Belejovce) a Lucia
Kipikašová (Prešov), Ing. Tomáš Kurečko (Svidník) a Mgr. Lenka Skirková
(Bratislava - Petržalka), Mgr. Branislav Cíbik (Bratislava - Rača) a Jana
Mašová (Svidník), Mgr. Peter Kvokačka (Beloveža) a Simona Škreptačová
(Potôčky), Peter Grešlik (Krajná Poľana) a Martina Rodáková (Vyšná Pisaná),
Patrik Žiemba (Svidník) a Ing. Miroslava Uramová (Svidník), Mário Šimiček
(Svidník) a Judit Previtzer (Miškolc), Miloš Žak (Svidník) a Mgr. Silvia Sedláková (Nižný Orlík), Peter Patlevič (Svidník) a Katarína Petríková (Svidník),
Ing. Andrej Lukaček (Svidník) a Mgr. Kristína Škrabová (Svidník), Ing. Marek
Poperník (Svidník) a Jana Škradová (Jurková Voľa).
Navždy nás opustili
Helena Husárová (1936, Svidník), Mária Arváiová (1934, Nižný Mirošov),
Milan Fučila (1947, Stročín), Milan Basarab (1956, Medzilaborce), Michal
Homza (1937, Vranov nad Topľou), Mária Vašková (1922, Rakovčík), Verona
Macejková (1930, Svinia), Ján Hromják (1932, Tichý Potok), Eva Bedruňová
(1945, Stropkov), Anna Šupšaková (1941, Svidník), Božena Čurillová (1934,
Stropkov), Helena Obšajsníková (1938, Stropkov), Alexander Zajaroš (1954,
Stropkov), Peter Mulik (1948, Stropkov), Michal Milý (1936, Rovné), Anna Galajdová (1934, Svidník), Božena Gundzíková (1949, Stropkov), Peter Hricišin
(1938, Stropkov), Andrej Štefanišin (1927, Rovné), Emil Lukáč (1941, Rovné),
Anna Bobáková (1938, Stropkov), Mária Michaliková (1938, Svidník), Štefan
Jaškanič (1979, Svidník), Anna Petrisková (1945, Turany nad Ondavou),
Róbert Grundza (1974, Roztoky), Mária Bosáková (1943, Kalnište), Ladislav
Meszároš (1953, Bratislava - Petržalka), Mária Imrichová (1930, Železník), Bc.
Tibor Jaselský (1985, Stropkov), Ján Krajník (1931, Vyšný Hrabovec).

KURZ OPATROVANIA
Územný spolok Slovenského červeného kríža vo Svidníku oznamuje širokej
verejnosti, že v druhej polovici októbra 2019 plánujeme otvoriť
akreditovaný 226-hodinový kurz opatrovania. Cena kurzu je 250 eur. Možnosť
absolvovania nezamestnaných cez REPAS cestou Úradu práce sociálnych
vecí a rodiny. Bližšie informácie na č. t.: 054/75 21396, 0903 558 941.
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Svidnícki seniori spoznávali najchladnejší región - Oravu
Svidnícki seniori sa v dňoch 25. a 26. septembra vybrali na
ďalší poznávací výlet, na Oravu, do najchladnejšieho regiónu
našej republiky.
Svidník sme opúšťali za dažďa, ale v Zuberci nás čakal pekný slnečný deň.
Navštívili sme Múzeum oravskej dediny, ktoré sa nachádza pod západnými

Konať dobro a pomáhať nie je prežitok!
Dni aktívneho dobrovoľníctva sa v Prešovskom kraji stretli s
veľkou odozvou. Prešovské dobrovoľnícke centrum, o.z. (PDC)
už po 12-ty krát spojilo mimovládne neziskové organizácie, školy,
CVČ a ďalšie subjekty v Prešovskom kraji s dobrovoľníkmi.
Tí od 16. do 22. septembra venovali svoj čas, energiu i schopnosti tomu,
aby sa mohli diať v rôznych mestách a obciach zmysluplné veci a podujatia.
V rámci národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva sa do Dní aktívneho dobrovoľníctva (DAD) v Prešovskom
kraji zapojilo 33 organizácii, ktoré
pripravili 46 aktivít, otvorených
pre dobrovoľníkov. Výzvy oslovili 587 ľudí, ktorí v jednotlivých
organizáciách, či zariadeniach
odpracovali 1593 hodín. Vybrať
si mohli z rôznych aktivít ako napr.
obnova starého kríža v obci Nižný
Mirošov a podobne. Predsedníčku
PDC Julianu Hajdukovú záujem zo
strany verejnosti potešil. „Je pre
nás príjemným zistením, že ľudia
nie sú hluchí a slepí voči potrebám iných a že ak niekto pomoc
potrebuje, radi sa pridajú. Zároveň
sme presvedčení, že DAD sú pre
zapojené organizácie ideálnou
formou ako osloviť úplne nových
dobrovoľníkov, ktorí sa z rôznych
dôvodov k takýmto aktivitám doposiaľ nedostali. Potešil nás aj záujem firiem zapojiť sa. Firemné dobrovoľníctvo
je na vzostupe aj v našom regióne.“
Týždeň dobrovoľníctva je podujatie je realizované v rámci národnej kampane
na celom Slovensku a projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 - 2020“, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Dni aktívneho dobrovoľníctva
2019 v Prešovskom kraji organizačne zastrešilo Prešovské dobrovoľnícke
centrum (www.dobrovolnictvopo.sk).
Juliana Hajduková, predsedníčka PDC

Tatrami v Roháčoch. Areál je rozdelený na časti: Dolnooravský rínok, Hornooravská ulica, Gorálske lazy, Kostol a Mlynisko. V každej časti sú sústredené charakteristické stavby ľudovej, regionálnej architektúry s domácimi
zvieratkami. Areálom preteká priezračný horský potok Studená. Naša cesta
pokračovala na Oravskú priehradu, kde sme sa loďou preplavili na Slanický
ostrov, nazývaný tiež Ostrov umenia. Je to pozostatok zaplavenej obce Slanica
so zachovaným kostolom povýšenia sv. Kríža.
Tu sme sa dozvedeli históriu ostrova. Zatopených bolo päť obci (1953) a
vytvorenie trvalej expozície Oravskej galérie (1971-73). Ubytovaní sme boli
v Oravskej Polhore - najsevernejšom bode Slovenska, pod Babiou horou.
Chata Slaná voda, pekné ubytovanie, výborná strava nás všetkých maximálne
uspokojila.
Druhý deň, za nádherného počasia a výbornej viditeľnosti sme pokračovali do
obce Klín. Atrakciou obce je socha Krista Spasiteľa, verná kópia preslávenej
brazílskej sochy týčiacej sa nad mestom Rio de Janeirom a druhá sa nachádza v portugalskom Lisabone, tretia je tá v Kline. Je vysoká 9 a pol metra,
rozpätie rúk je 7 metrov a hmotnosť 23 tón! Bola postavená, aby chránila
Oravu. Veľmi sa nám tam páčilo. Ďalšou zástavkou bol Oravský Podzámok,
ktorý je nerozlučne spätý s Oravským hradom. Je postavený na brale, nad
riekou Orava a siaha až do výšky 112 metrov.
Po hrade nás sprevádzal vynikajúci sprievodca Martin, ktorý nás všetkých tak
zaujal, že sme sa ani nenazdali a prešli 680 schodov! Dozvedeli sme sa všetky
zaujímavosti o tomto hrade od prvej písomnej zmienky (1267) až po rok (1951),
keď bol Oravský hrad vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Prehliadka
trvala dve hodiny. Zvládli sme ju a získali nezabudnuteľné zážitky.
Poslednou zástavkou na Orave boli Leštiny, kde sme navštívili drevený artikulárny evanjelický kostol - národná kultúrna pamiatka Svetového dedičstva
UNESCO. Pochádza z roku 1688 a bol tu pokrstený aj P. O. Hviezdoslav.
Výlet sa vydaril a všetci účastníci boli spokojní.
(ah)

Zážitkové učenie na zdravotníckej škole
Študenti Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána
vo Svidníku strávili posledný septembrový piatok zážitkovou
výučbou.
Študenti prvého až tretieho ročníka si najprv na škole pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý je každoročne 26. septembra. Okrem ozrejmenia si
dôležitosti učenia sa cudzích jazykov ako takých bol tento deň zameraný na
prehĺbenie povedomia o jazyku ako o súčasti kultúrnej identifikácie národov a
národností. V príjemnom prostredí školy študenti objavovali multikultúrny svet
okolo nás a berlínske šišky sme na pôde slovenskej školy zapíjali anglickým
čajom servírovaným s mliekom. Po takomto naladení sa študenti presunuli
na Skanzen, kde zážitková výučba pokračovala.
Okrem bežnej prehliadky a
lektorskej prednášky o živote obyvateľov vystavovaných
domčekov mohli naši študenti
okúsiť tradičné remeslo, ktoré
sa spája s naším ľudom od nepamäti. Pri pohľade na zručné
počínanie pána prútikára, ktorý
predvádzal výrobu opálky, sa
naši študenti podujali na výrobu
vlastných výrobkov. Jednoduché
a zároveň nádherné srdce upletené z materiálu pedig mnohým
dalo zabrať a potrápili svoju
jemnú motoriku a okúsili svoju
vytrvalosť pri výrobe výrobku.
Výsledkom boli nielen pekné
srdcia, ktorými môžu potešiť
blízku osobu, ale aj dobrý pocit z
nových poznatkov a iného pohľadu na jazyk a kultúru. Ďakujeme
pracovníkom SNM, ktorí nám
pomohli dotvoriť príjemnú atmosféru zážitkového učenia.
Štefánia Zápotocká
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Dopravné riziká spojené so zníženou viditeľnosťou
V súvislosti s nadchádzajúcom obdobím, kedy sa po prechode z letného času na zimný čas začnú skracovať dni, riaditeľ
Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku Jaroslav Suvák chce občanov aj touto cestou upozorniť, že počas
jesenných a zimných mesiacov, kedy je znížená viditeľnosť, či
už z dôvodu dažďa, hmly alebo skorého stmievania, častejšie
dochádza k dopravným nehodám s nemotorovými účastníkmi
cestnej premávky.
Preto na zlepšenie viditeľnosti, ale hlavne bezpečnosti chodcov a cyklistov
odporúča používať reflexné prvky, ako sú reflexné pásky, samolepky, gumičky alebo reflexný bezpečnostný odev ako sú vesta, bunda, pláštenka, ktoré
môžu nemotorovému účastníkovi cestnej premávky
zachrániť život. Práve používanie týchto reflexných
prvkov zvyšuje viditeľnosť nemotorových účastníkov
cestnej premávky na vzdialenosť až 200 metrov,
čo je desaťkrát viac v porovnaní so situáciami, keď
sa chodci a cyklisti zdržujú na vozovke za zníženej
viditeľnosti bez ich použitia.
Riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru
vo Svidníku Jaroslav Suvák, ďalej dáva do pozornosti
ustanovenie zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, podľa ktorého musí mať chodec za zníženej
viditeľnosti mimo obce idúci po krajnici alebo po okraji
vozovky na sebe umiestnené reflexné prvky alebo
oblečený reflexný bezpečnostný odev. Rovnako za
zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po
krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne
umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný
bezpečnostný odev.
Použitie reflexného oblečenia alebo reflexného prvku
nielen mimo obce, ale aj v obci, je síce nad rámec
zákona o cestnej premávke, no môže uľahčiť vodičom
rozpoznávanie situácie počas zníženej viditeľnosti,
najmä za nepriaznivého počasia alebo tmy. Treba si
uvedomiť, že bezpečnosť cestnej premávky sa týka
nás všetkých a vidieť a byť videný v cestnej premávke
za tmy i za svetla je dôležité. Reflexné predmety je
vhodné umiestniť najlepšie ku koncu rukávov, blízko
ku kolenám a do úrovne pásu (cyklisti tiež na prilbu a bicykel). Deťom je
vhodné zabezpečiť oblečenie, školské tašky a doplnky vybavené reflexnými
a fluorescenčnými bezpečnostnými prvkami.
Riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku občanom

ďalej pripomína ďalšie pravidlá, ktorých by sa ako nemotoroví účastníci
cestnej premávky mali držať, a to:
- v cestnej premávke buďte pozorní, pri prechádzaní cez cestu využívajte
pokiaľ možno priechody pre chodcov so svetelnou signalizáciou,
- neprechádzajte cez cestu kdekoľvek, len aby ste si skrátili cestu,
- v prostriedkoch verejnej dopravy pri nastupovaní a vystupovaní využívajte
dvere pri vodičovi,
- pre jazdu na bicykli sa rozhodnite po zvážení svojho aktuálneho zdravotného stavu,
jazdu na bicykli prispôsobte hustote premávky a momentálnym podmienkam
na ceste,
- cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne
upevnenou ochrannou prilbou,
- ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto
povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci,
- dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, nepodceňujte povinnú výbavu vášho bicykla, dbajte predovšetkým
na funkciu bŕzd, bicykel majte riadne osvetlený a nezabudnite, že za zníženej viditeľnosti máte povinnosť
mať na sebe aspoň dva reflexné prvky,
- nepoužívajte bicykel na prepravu nadmerných,
neforemných a ťažkých nákladov.
POČET NEHÔD
Zo štatistiky vyplýva, že v Prešovskom kraji za
obdobie od 1.1.2019 do 30.8.2019 došlo celkom k
1434 (-22) dopravným nehodám z toho: DN zavinené
chodcami bolo 51(-4) pri ktorých bola jedná osoba
usmrtená, 12 (+3) osôb bolo ťažko zranených, 33
(-11) osôb bolo ľahko zranených, a 9 (+1) chodcov
bolo zistených pod vplyvom alkoholu, DN zavinených
cyklistami bolo 10 (+2), pri ktorých boli 2 (+1) osoby
ťažko zranené, 6 (+1) osôb bolo ľahko zranených a
2 (+1) osoby (cyklisti) pri dopravných nehodách boli
zistení pod vplyvom alkoholu.
V rámci policajného okresu Svidník za obdobie
od 1.1.2019 do 30.8.2019 došlo celkom k 72 (-15)
dopravným nehodám z toho: DN zavinené chodcami
3 (0) z toho 1 DN zavinilo dieťa, pri ktorých boli 2 (-1)
osoby ľahko zranené, DN zavinené cyklistami boli 3
(+2), pri ktorých 2 (+2 ) osoby boli ľahko zranené.
V závere je potrebné dodať, že je dôležité, aby sme sa aj z príjemnej jesennej
prechádzky vrátili domov živí a zdraví, a takto spoločne prispeli k znižovaniu
dopravných nehôd a následkov spôsobených dopravnými nehodami.
(pn)
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Čo premieta Kino Dukla?
BLÍŽENEC
Piatok 11. októbra
o 19. hodine
Kto ťa ochráni
pred sebou samým
Blíženec je originálny akčný thriller
s Willom Smithom v hlavnej úlohe.
Smith hraje Henryho Brogana,
elitného nájomného zabijaka,
prenasledovaného tajomným mladým vrahom, ktorý dokáže predpovedať jeho
každý ťah. Film režíruje oscarový režisér Ang Lee a produkuje renomovaný
tvorca akčných blockbustrov Jerry Bruckheimer. V ďalších úlohách sa objaví
Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen a Benedict Wong.
Akcia, dráma, 120 minút, USA, vstupné: 5 eur
VIEŠ UDRŽAŤ TAJOMSTVO?
Sobota 12. októbra
o 19. hodine
V láske nič neutajíš
Každý má hlboko vo svojom
vnútri zamknuté tajomstvá,
ktoré neprezradí ani tej najlepšej kamarátke. Emma, hrdinka
romantickej komédie Vieš
udržať tajomstvo?, však v návale paniky z turbulencií a pod
vplyvom alkoholu vyklopí všetky svoje tajnosti a intímne pocity neznámemu
mužovi na vedľajšom sedadle v lietadle. Keby sa už nikdy nestretli, nič by sa
nestalo. Z cudzinca sa však vykľuje očakávaný Jack Harper, nový najvyšší
šéf v práci. Máločo môže byť strašnejšie než ich druhé stretnutie… a než
pobyt v jednej kancelárii a v jednom meste. Prečo mu len, preboha, hovorila
o svojom bode G? A že by chcela skúsiť, aké je to mať penis? A že káva v
práci je úplne príšerná?!
Romantický, komédia, 94 minút, české titulky, vstupné: 5 eur
CEZ PRSTY
Nedeľa 13. októbra o 19. hodine
Keď ti láska prihrá na smeč
„Drsne“ romantická komédia scenáristu Petra Kolečka o vzťahoch, mužoch,
ženách, plážovom volejbale a tikajúcich biologických hodinách. Komédia „Cez
prsty“ je režisérsky debut držiteľa Českého leva za scenár k filmu Masaryk,
zároveň aj scenáristu komédie Padesátka a úspešného seriálu MOST!. Je
charakteristická osobitým humorom, sviežimi dialógmi a geniálne zobrazuje
stret mužského a ženského vnímania sveta.
Príbeh filmu sa odohráva na beach volejbalových ihriskách, ale nielen na nich.
Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) sú „parťáčky“, ktoré
obetujú plážovému volejbalu všetko. Teda, skoro všetko. Mladšej Pavle tak
trochu začínajú tikať biologické hodiny a s priateľom Hynkom (Vojtěch Dyk)
chce čo najskôr otehotnieť. To staršia Linda, ktorá je slobodná a bezdetná,
nechápe. Obzvlášť, keď sa im podarilo kvalifikovať na majstrovstvá Európy
... Všetko, ale aj tak nakoniec zamotá svojský správca ihriska so zaujímavou
minulosťou Jíra (Jiří Langmajer).
Letnú atmosféru a opálené vyšportované telá vyvažujú náročnejšie témy
– životné peripetie, túžby a predstavy dvoch profesionálnych športovkýň.
Uprednostnia prácu alebo súkromný život, keď sa im konečne podarilo kvalifikovať sa na majstrovstvá Európy? Vydrží ich priateľstvo aj po stretnutí so
svojráznym Jírom, ktorý už v živote zažil všeličo?
V českej komédii o živote dávajúcom druhé šance, v ktorom nechýba láska,
dôvera, priateľstvo a šport
sa predstavia aj slovenskí
herci: Marián Miezga, Kristína
Greppelová, Radka Pavlovčinová, Ján Jackuliak a Milan
Mikulčík.
Komédia, športový, Česká
republika, Slovensko, 101
minút, vstupné: 5 eur
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113. Podduklianske osvetové
kino
9. októbra o 19. hodine
v priestoroch POS
NECH JE SVETLO

O filme:
Milan (40) má tri deti a aby zabezpečil svoju
rodinu, chodí pracovať do Nemecka. Počas
návštevy doma cez Vianoce zistí, že jeho
najstarší syn Adam je členom polovojenskej
mládežníckej skupiny. Chlapec je zapletený do
šikanovania a usmrtenia spolužiaka. Otec sa
rozhoduje, čo by mal spraviť. Spolu s manželkou Zuzkou pri tom začnú zisťovať skutočnú
pravdu o svojom synovi, o svojej rodine, o
sebe samých a aj o spoločenstve okolo seba.
Réžia: Marko Škop, žáner: dráma, Slovensko, 2019, 68 min., MP: 12+,
vstup: 3 €/ s preukazom FK: 2 €

Kto daroval krv?
V stredu 2. októbra 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 25 bezpríspevkových darcov:
Šimon Berežný (13), Dávid Demjan (17), Jozef Manduľa (63), Ľuboš Skasko
(6), Jaroslav Fedoročko 40), Vasil Lakata (4), Martin Gula (29), Marcela
Štefanišinová (16), Anna Škurlová (prvodarca), Ján Calko (46), Miloš Hnat
(62), Juraj Štochmal (7), Michal Mihaľ (92), Ján Klučár (35), Peter Gibeľ (4),
Martin Hic (27), Michal Burák (36), Marcel Hoľko (62), Anna Slivková (28), Ján
Micenko (60), Vladimír Fedák (31), Martin Minka (6), Ján Siňar (29), Michal
Kimák (6), Jozef Adamica (7).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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Policajt Vincent Miňo odbehol berlínsky maratón a chystá sa do New Yorku
Hneď dvaja policajti pôsobiaci v rámci Krajského riaditeľstva Policajného zboru v
Prešove odbehli jeden z najslávnejších maratónov na svete a najväčší maratón v
Európe. Jedným z dvojice slovenských policajtov, ktorí odbehli maratón v nemeckom
Berlíne, bol nadporučík Vincent Miňo, ktorý okrem Policajného zboru SR reprezentoval aj rodnú obec Mestisko v okrese Svidník. Vincent Miňo odbehol 46. ročník BMW
Berlin maraton s časom - 3:32:44 h, pričom tohto maratónu sa celkovo zúčastnilo 50
000 bežcov. Pripomeňme, že pre Vincenta Miňa z Mestiska, ktorý pôsobí na kontaktnom pracovisku Centra policajnej a colnej spolupráce Vyšný Komárnik - Barwinek, to
bol celkovo ôsmy odbehnutý maratón v bežeckej kariére. Najbližšie sa spolu s ďalším
vytrvalostným bežcom z nášho regiónu Igorom Vančišinom chystajú do mesta, ktoré
nikdy nespí. Začiatkom novembra spoločne odbehnú slávny maratón v New Yorku.
(ps)

Gympeľ na horách Jeseň v Nízkom Beskyde
Ani tento rok sa na svidníckom gymnáziu nezaobišiel bez
akcie „Gympeľ na horách“. V utorok 1. októbra sa študenti a
profesori vybrali zdolať ďalší, doteraz pre nich neprebádaný
vrchol Chopok.
Cieľ bol jasný. Vyšliapať si to na tretí najvyšší vrch Nízkych Tatier. Plní odhodlania vystúpili z autobusu v stredisku Jasná v Demänovskej doline. Odtiaľ
si to už museli poctivo „odmakať“ severnou stranou až na vrchol. Cestou hore
bolo počasie krásne slnečné, a tak si mohli vychutnávať nádherné, už jeseňou
zahalené kopce. Čím bližšie však boli k vrcholu, tým viac sa ich snažilo počasie
odradiť. Gymnazisti však boli dobre pripravení a motivovaní, a tak ich ani vietor
neodradil. Všetci vyšli bez problémov až na vrchol, kde ich síce privítala hmla,
no tá sa rýchlo rozplynula a vrchol Chopku im ponúkol krásne výhľady, ktoré
im dodali nové sily. Cesta dole už bola o čosi jednoduchšia.
Po necelých šiestich hodinách, nasadli všetci turisti naspäť do autobusu a síce
unavení, no plní endorfínov. Pre niektorých to bola malina, iní možno prekonali
samých seba, avšak všetci sa zhodli na tom, že aj táto aktivita Gymnázia DH
vo Svidníku je skvelým spestrením študentského života.
Laura Kuzmová, GDH vo Svidníku

Obec Driečna sa stala 28. septembra nástupným bodom 8.
ročníka akcie pod názvom Jeseň v Nízkom Beskyde.
Akcia je zameraná na pobyt v prírode, ako aj na zistenie stavu ciest v
okolí obce, ktoré sa dajú využívať na
zimnú turistiku, bežky. Spoločné foto
v strede obce bolo náznakom dobrej
pohody, ktoré umožňovalo aj počasie
a jeho výhľady na celú trasu. Zelený
turistický chodník sprevádzal turistov
až po odbočku na horu Pastovňa, tu
sa pokračovalo po lesnej ceste až k
bodu Polom. Krátka porada rozhodla,
že budeme pokračovať na najvyšší
vrchol okresu Stropkov, Kút.
Túto skutočnosť umožnilo aj stretnutie s hubármi, ktorí mali plné košíky
húb. Samotní aktéri akcie využili možnosť zberu húb v blízkosti turistického
chodníka. Červená turistická značka
bola vodiaca značka cez Klimov až
po Holinný kôl na „Kudlovej lúke“,

kde sa stáčame a neznačkovanými
chodníkmi prichádzame na žltý turistický chodník Mihucov kút - Kút. Na
vrchole Kút je plánovaná prestávka
pre občerstvenie, zápis do vrcholovej
knihy a spoločné foto. Cyklistickou
cestou do obce Driečna je posledná
možnosť účastníkov pre zber lesných
produktov, húb. Pre účastníkov z
Chrastného, Poľská, Ľubotíc, Vranova
nad Topľou, Medzilaboriec a Svidníka
bolo ako odmena podané občerstvenie z rúk Moniky Slivkovej, vďaka.
Poďakovanie patrí aj Mestu Svidník
za finančnú podporu vo výške 100 €
pre organizovanie akcií KST Doliny a
Hory Svidník ako aj Podduklianskym
novinkám za celoročnú propagáciu
akcii organizovanými KST Doliny a
Hory Svidník.
(as)
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Medziokresné futbalové súťaže
Prinášame výsledky medziokresných futbalových súťaží okresov
Svidník a Stropkov.
6. liga
Breznica - Rovné 4:0 (2:0)
Góly: Jakub Hurný, Ján Šafranko (PK), Ján
Puchír, Tomáš Korba
ŽK: Jakub Hurný, Patrik Mikita, Marián
Macko, Tomáš Manduľa - Marián Paňko,
Matúš Ivančo, Martin Palenčár, Lukáš
Ksenič, Tomáš Ferenc
ČK: 0 - Richard Humeník (po 2. ŽK)
Mestisko - Chotča 2:0 (0:0)
Góly: Kamil Cimbala, Erik Džurban
ŽK: 0 - Erik Madej
Miňovce - Lomné 2:1 (0:1)
Góly: Adam Palej, Vladimír Homoľa (PK)
- Tomáš Halek
ŽK: Štefan Petro - Jakub Cap, Ján Sabol,
Tomáš Tramita
Stročín - Bukovce 2:0 (1:0)
Góly: Jakub Rodák, Michal Tkáč
ŽK: 0 - Patrik Špak, Matúč Timko
Sitníky - Kuková 5:2 (3:0)
Góly: Tomáš Flešár, Marián Durkač, Matúš Motyka 2, Dávid Danko - Ján Oravec,
Šimon Vaško
ŽK: Jozef Kovalčík - Lukáš Jurč
Lúčka - Kalnište 2:3 (2:2)
Góly: Samuel Talian, Michael Tkáč - Jozef
Hudák, Patrik Hudáček 2
ŽK: Ľuboslav Hvišč - Vladimír Varga, Rastislav Dzuruš, Patrik Kokolík

Radoma - Tisinec 2:1 (0:1)
Góly: Daniel Zelonkay, Jaroslav Hubáč Dávid Demjan
ŽK: Dávid Malačina, Jaroslav Hubáč Jozef Michrina
ČK: 0 - Maroš Čakurda (po 2. ŽK)
Tabuľka
1. Breznica
10 9 1 0 55: 4 28
2. Sitníky
10 8 0 2 41:13 24
3. Rovné
10 8 0 2 36:16 24
4. Radoma
10 6 2 2 36:16 20
5. Kuková
10 6 1 3 32:19 19

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

10 5 2 3 28:15 17
10 5 0 5 17:16 15
10 4 2 4 19:18 14
10 3 2 5 14:23 11
10 3 1 6 18:27 10
9 3 0 6 12:37 9
9 2 0 7 12:36 6
10 1 0 9 7:60 3
10 0 1 9 4:31 1
4. liga dorast
Miňovce - Radoma 5:0 (3:0)
Góly: Adam Palej 3, Jakub Tokarský,
Samuel Červeňák
Lomné B - Sitníky 1:0 (0:0)
Gól: Ján Guzi

Bukovce - Koprivnica 2:3 (2:2)
Góly: Samuel Fedák, Andreas Homza Andrej Kačmar Maďar 2, Andrej Pribiš
3. liga žiaci A
Rovné - Breznica 1:4 (0:2)
Góly: Nikolas Vyravec - Ladislav Bilý 4
Mestisko - Tisinec 4:2 (0:1)
Góly: Dalibor Braja, Emma Minová,
Kiara Sadivova, Adrian Černicky - Daniel
Pališin 2
3. liga žiaci B
Kuková - Lúčka 1:6 (0:4)
Góly: Michaela Kaňuchová - Šimon Sokol, Július Tkáč 3, Matej Krajňák, Kristián
Čmilňák

Medziokresná súťaž družstiev
Piatkovým prvým kolom sa znova otvorili stolnotenisové brány piatej ligy.
Do súťaže sa prihlásilo jedenásť družstiev. Ak by ešte mal niekto záujem
o stolnotenisovú súťaž, OOSTZ by ho vedel ešte doplniť ako dvanásteho
účastníka piatej ligy po splnení určitých podmienok. Výsledky vám budeme
prinášať v týždenníkoch Spektrum, Podduklianske novinky a noviny Dukla.
Výsledky aj s úspešnosťou jednotlivých klubov a hráčov si taktiež môžete
pozrieť na webovej stránke www. pinec.sk
Výsledky 1. kola:
ŠŠK Centrál Svidník B - ŠŠK Centrál Svidník D 17:1
B.: Nemec, Antoš, Gonos po 4,5; Vasilenko3,5 - Dudáš 1.
STMK Stropkov B - STMK Stropkov C 8:10
B.: J. Bedruň 3,5; B. Bedruň 3; Tirer 1,5 - Mihok 3,5; Mulik 3; Pašeň 2,5;
Harmada 1.
STO Brusnica - ŠM TJ Staškovce 7:11

ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník začína novú sezónu
Stolní tenisti Školského športového klubu Spojená škola Svidník budú aj v sezóne 2019/20 reprezentovať svoj klub a
mesto Svidník v krajskej a medziokresnej stolnotenisovej súťaži.
ŠŠK Centrál Svidník má v stolnotenisových súťažiach štyri družstvá. Jedno družstvo v druhej lige (Prešovský a Košický
kraj) a tri družstvá v medziokresnej piatej lige.
Školský športový klub Spojená škola Svidník ďakuje vedeniu mesta Svidník za finančnú podporu nášmu klubu, bez
ktorej by bolo veľmi ťažké zvládnuť stolnotenisovú sezónu.
ŠŠK Centrál Svidník

Na úvod II. ligy výhra
Svidníčania ako víťazi tretej ligy severovýchod začali prvé
kolo druhej ligy v domácom prostredí. Ich súperom bol tiež
nováčik druhej ligy TJ Čečehov (okr. Michalovce) víťaz tretej
ligy juh. Diváci videli veľmi pekné zápasy zo strany domácich
hráčov, ale aj zo strany hostí, kde ich ozdobou bola dorastenecká reprezentantka Slovenska Terezková. Po úvodných
štvorhrách bol stav stretnutia vyrovnaný. Ani v dvojhrách si
ani jedno družstvo nevytvorilo väčší náskok a vedenia sa
striedali raz na domácej strane, raz na hosťujúcej strane.
Zlom nastal až vo štvrtej sérii dvojhier. Najprv stopercentný
Dário Magdziak v päťsetovom zápase zvýšil stav stretnutia
na 8:7 výhrou nad Terezkovou, následne Martin Močilenko

vybojoval deviaty bod, čo už zabezpečovalo domácim
remízu. Hostia ešte znížili stav na 9:8, ale desiaty víťazný
bod zabezpečil Jakub Vodila.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - TJ Čečehov
10:8
B.: Magdziak 4,5; Vodila 3; Močilenko 2,5.
Pozvánka
Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník
pozýva priaznivcov stolného tenisu na stretnutie druhej ligy.
V sobotu 12.10.2019 o 17.00 privíta ŠŠK Centrál Svidník
stolných tenistov ŠKST Margecany. Hrá sa v telocvični
Spojenej školy vo Svidníku.
(ku)

B.: Fečko 3,5; Štefanišin 2,5; Ľ. Antoš, J. Antoš po 0,5 Gojdič 4; Kočiš 3; Martin Maliňak, Hrušč po 2.
ŠŠK Centrál Svidník C - JMC Lužany pri Topli D 16:2
B.: Kostelník, Kosár po 4,5; Petrík 3,5; Kosť 2,5; Olijár
1 - Sl. Gdovin 2.
GS Vyšný Hrabovec - TJ Radoma 7:11
B.: M. Medvec ml. 3,5; Goč 2,5; V. Medvec 1 - Hrušč 4;
Baran 3; Šafranko 2,5; Pavlišin 1,5.
JMC Lužany C voľno.
V 2. kole v piatok 11.10.2019
o 18. hodine sa stretnú:
ŠŠK Centrál Svidník D - TJ Radoma; STMK Stropkov
C - JMC Lužany C; ŠM TJ Staškovce - GS Vyšný Hrabovec; ŠŠK Centrál Svidník B - ŠŠK Centrál Svidník
C; JMC Lužany pri Topli D - STMK Stropkov B; STO
Brusnica voľno.
Oznam OOSTZ.
Pozor zmena hracej miestnosti
Družstvo STMK Stropkov C bude hrať svoje domáce
stretnutia v telocvični II. ZŠ Mlynská Stropkov (pri VÚB,
resp. BILLA).
(ku)

Pozvánka
CYKLOTURISTICKÁ TRASA
OKOLO MAKOVICE
ZÁVER CYKLOSEZÓNY 2019

Usporiadateľ: KST BESKYD SVIDNÍK, Oddiel cykloturistiky
Termín konania: 13.10.2019 (nedeľa)
Zraz účastníkov: o 10. hod. pred sochou gen. L.
Svobodu
Trasa: určí sa na mieste zrazu, 45 a 60 km, Svidník Rovné - Dubová - Vyšný Mirošov - Svidník
Občerstvenie: V cieli cyklotúry
Upozornenie: každý účastník sa zúčastňuje na vlastnú
zodpovednosť, - podujatie sa neuskutoční len v prípade
zlého počasia (dážď), usporiadateľ si vyhradzuje právo
na zmenu trasy. Tešíme sa na Vašu účasť!
Organizačný výbor

Úradná správa č. 12 zo dňa 3. októbra 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
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra za mesiac
september, ktorá je splatná do 10.10.2019 (štvrtok).
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 9. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET, 4. kola 4. ligy dorastu a 4. kola 3.
ligy žiakov
Kontumuje: stretnutie 4. kola 4. ligy dorastu Koprivnica - Lomné 3:0 kont., hostia na stretnutie
nenastúpili, do pozornosti DK, poplatok 5,- Eur
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
DK OOFZ:
Trestá FK Lomné finančnou pokutou 25,- Eur za nenastúpenie na stretnutie 4. kola 4. ligy
dorastu Koprivnica - Lomné, podľa RS 14/c, 25/a, poplatok 5,- EUR
Trestá hráča FK Mestisko - Matej Malenky - 1250507 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodmienečne od 3.10.2019, podľa DP čl. 48/1/c,2b, poplatok
10,- EUR
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:
11. kolo 6. liga dospelí DOUBLE STAR BET - 13.10.2019 o 14.30 hod.:
Lomné - Stročín (Michalko, Korba, Brendza - Feč) hrá sa 12.10.2019 o 14.30 hod (sobota),
Tisinec - Mestisko (Rapač, Zápotocký - Mackanin), Rovné - Radoma (D. Špak, Makarová,
Korba - Kaščák), Kalnište - Breznica (Ličko, Šugar, Sidorová - Holub), Kuková - Lúčka (Gonos, Kapa - Šafranko), Bukovce - Sitníky (Mačuga, Dovičák - Burcák), Chotča - Miňovce
(Brendza, Čonka - Vaško)
6. kolo 4. liga dorast - 12.10.2019 o 14.00 hod.:
Chotča - Miňovce (Lipák), Radoma - Lomné (Ličko), Sitníky - Bukovce (Mačuga)
6. kolo 3. liga žiaci skupina A - 12.10.2019 o 10.00 hod.:
Rovné - Stročín (Makarová), Mestisko - Breznica (Kapa)
6. kolo 3. liga žiaci skupina B - 10.10.2019 o 17.00 hod.:
Lúčka - Kalnište (Michalko)
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter
a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ
zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
7. októbra: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
8. októbra: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
9. októbra: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA
(MUDr. Pribulu 149; MUDr. Jánošík)
10. októbra: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
11. októbra: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
12. októbra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
13. 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.

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 7. októbra: o 6.15 hod.: 1. ČAS, 6.30 hod.: † Mikuláš, 18.00 hod.:
† Anna, Akatist k Bohorodičke 1-4, Utorok 8. októbra: 6.00 hod.: Kláštor
sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Jozef, 18.00 hod.: † Zuzana, Vasiľ, Akatist
k Bohorodičke 5-9, Streda 9. októbra: 6.30 hod.: † Ján, 18.00 hod.: † Anna,
Akatist k Bohorodičke 10-13, Štvrtok 10. októbra: 6.30 hod.: kláštor sestier
Baziliánok, 12.00 hod.: † Demeter, Helena, 17.15 hod.: Ruženec za závislých,
18.00 hod.: † Margita, Ján, František, moleben k Bohorodičke a požehnávanie
kňazmi, Piatok 11. októbra: 6.30 hod.: *Juraj a Viera, 18.00 hod.: † Michal,
panychída, Eucharistická adorácia s požehnaním, Sobota 12. októbra: 8.00
hod.: † Radovan, panychída, 15.00 hod.: Sobáše, 18.00 hod.: Modlitby chvál
- Spoločenstvo dvaja - modlitby chvál - spoločenstvo v Kristovi, 18. Nedeľa
po ZSD., HLAS. 1, 13. októbra: farská odpustová slávnosť prepodobnej
paraskevy, 7.00 hod.: ruženec a 1. ČAS, 8.00 hod.: * Vladimíra s rod. sl.,
Myrovanie, 10.30 hod.: * Za farnosť csl. myrovanie, 17.30 hod.: večiereň,
18.00 hod.: *sl. lit. myrovanie.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Pondelok 7. októbra o 17.00 hod.: + Anna, Jozef, Utorok 8. októbra o 17:00
hod.: + Vasiľ, Ján, Anna, Streda 9. októbra o 17:00 hod.: + Mária, Ján, Anna,
Michal, Štvrtok 10. októbra o 7:00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre
Zdena s rod., Piatok 11. októbra o 17:00 hod.: + Mária, Mikuláš, Sobota 12.
októbra o 7:00 hod.: + Helena M. (40 dňová), Nedeľa 13. októbra o 9:00 hod.:
Za farnosť; 14:00 modlitba ružencov.

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici 2042
vo Svidníku: Utorok 8.10.2019 o 18:30 hod., Štvrtok 10.10.2019 o 18:00 hod.:
18:30 a 18:00 - Náš kresťanský život a služba: - Jakub 3-5 kap., - Prejavuj múdrosť zhora, - Jakub 3:17 - Múdrosť zhora je nestranná a nepokrytecká, - Čo som
sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, 19:30 a 19:00 - Zborové
štúdium Biblie: Vďaka akým črtám bol Ježiš prístupný?, Nedeľa 13.10.2019
o 9:30 hod.: Verejná biblická prednáška: Obnovme ducha obetavosti, Hlavné
myšlienky: - Svet povzbudzuje k uspokojovaniu seba, a nie k obetavosti, - Boží
služobníci sú povzbudzovaní k obetavosti, - Si obetavým človekom?, - Rozvíjaj
ducha obetavosti, - Cesta obetavosti prináša väčšie šťastie.

o d 7. o k t ó b r a 2 0 1 9
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
október 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

MURÍN, Gustáv: Dvojhra bez pravidiel.
Pavol Rusko vs Marián Kočner.
Bratislava, Marenčin PT 2019. 236 s.
Prepletenec osudov Pavla Ruska a Mariána
Kočnera je symbolický pre obdobie po Nežnej
revolúcii, keď vo „vyšších kruhoch“ každý
každého poznal. Ide o dobu závratných kariér
jednotlivcov, ktorí rýchlo bohatli a ešte rýchlejšie o to bohatstvo, a pričasto aj o vlastný život,
prichádzali. V zrkadle dobových i súčasných
médií teda sledujeme najskôr príbeh jedného
mladého ambiciózneho muža, ktorý v mnohom
ovplyvnil dianie na Slovensku, aby skončil s
virtuálnou väzenskou guľou na nohe v očakávaní, aký osud mu pripravia chystané obvinenia
a súdy. Druhým „hrdinom“ tejto knihy je jeho
spolužiak z vysokej školy, ktorý bol s tým prvým
v rôznych sporoch celé desaťročia, aby ich
nakoniec spoločný „kšeft“ priviedol pred súd.

LENNON, John Winston (9.10.1940-8.12.1980)
Bol britský spevák, skladateľ a gitarista, zakladajúci člen skupiny The Beatles.
Narodil sa 9.10. 1940 v Liverpoole. Bol známy tiež ako výtvarník, herec,
spisovateľ a politický aktivista. Je považovaný za jednu z hudobných ikon 20.
storočia a jeho piesne ako „Imagine“ a „Strawberry Fields Forever“ sú často
radené medzi najlepšie skladby storočia. Počas puberty sa Lennon stal silne
krátkozrakým a bol nútený začať nosiť okuliare. V začiatkoch The Beatles
začal nosiť kontaktné šošovky. Teta Mimi, ktorá ho vychovala, mu zaistila
prijatie na Liverpoolsku vyššiu strednú umeleckú školu, kde sa zoznámil s
neskoršou manželkou Cynthiou, ktorá mu porodila syna Juliana. Lennon spolu
s Paulom Mc Cartnym je považovaný za jedného z najvplyvnejších spevákov,
skladateľov a hudobníkov 20. storočia. Neskôr opustil manželku, druhýkrát
sa oženil s Yoko Ono. Lennon bol postrelený a na šok z vykrvácania zomrel
8.12.1980 v New Yorku (USA).

BOLDIŠOVÁ, Emília (11.10.1954-18.12.2003)
Poetka, publicistka, scenáristka, prekladateľka. Študovala knihovníctvo na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobila ako stredoškolská učiteľka, odborná pracovníčka v oblasti vedecko-technických informácií, redaktorka periodík
Koridor, Zmena, Slovenské pohľady, Slovenské národné noviny, pracovala v
Slovenskej televízii a spolupracovala so Slovenským rozhlasom. Svoje básne
publikovala v časopisoch, rozhlase a v knižných antológiách. Samostatne
vydala zbierku Tma a spiatky. Prekladala poéziu lašského básnika Ondru
Lysohorského. Ako publicistka reflektovala kultúrne, umelecké a spoločenské
témy súčasnosti. V scenáristickej rozhlasovej a televíznej tvorbe, v reláciách
a dokumentárnych filmoch priblížila kultúrny a duchovný odkaz významných
osobností literárneho, umeleckého a vedeckého života.

- Pani mohli by ste mi prišiť gombík na kabát?
- Mohla.
- Tu je gombík. - A kde máte kabát?
- Myslel som si, že u vás sa nejaký nájde.
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Gymnazisti na veľtrhu vzdelávania v Bratislave
V závere septembra sa študenti 3. ročníka Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku vybrali na exkurziu. Ich hlavným
cieľom bolo navštíviť veľtrh Gaudeamus - akadémia Bratislava
2019 a získať lepší prehľad o rôznych vysokých školách.
Už o tretej hodine ráno sa študenti pohodlne usadili v autobuse a vydali na
cestu. Prvou zastávkou však nebola Bratislava, ale neďaleká Viedeň. Navštívili
nádherný zámok Schönbrunn a prešli sa námestím Stefan-Fadinger-Platz, kde
si neodpustili nákupy či známu Sacherovu tortu. Očarení Viedňou sa vrátili
späť do Bratislavy. V hoteli Turist strávili noc a načerpali sily na ďalší deň,
ktorý sa niesol v znamení vysokých škôl.
V bratislavskej Inchebe pre nich bolo pripravených množstvo stánkov, ktoré
prezentovali nielen slovenské vysoké školy, ale aj vysoké školy z Čiech a
vzdialenejších kútov sveta. S plnou hlavou myšlienok a náručou informačných
letákov sa pobrali objavovať krásy Bratislavy. Nevynechali Bratislavský hrad,
centrum mesta ani Národnú radu Slovenskej republiky, kde si okrem priestorov budovy a výmeny stráží mohli pozrieť aj plenárne zasadnutie priamo z
balkóna rokovacej sály. Deň ukončili nákupmi a večerou v obchodnom centre
a prechádzkou po nábreží Dunaja.
Tretí deň bol rovnako zaujímavý. Študenti navštívili závod Volkswagen Slovakia, a. s., kde si pozreli nové robotické technológie a samoobslužné linky
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priamo pri výrobe. Aby sa nezabudlo ani na našu históriu, zašli aj na hrad
Devín, kde si po zaujímavom výklade mohli dosýta užiť krásne panoramatické
výhľady na okolie nášho hlavného mesta.
Po nákupoch suvenírov opäť nasadli do autobusu a príjemne unavení spracúvali nové informácie a zážitky. Touto cestou by sa chceli poďakovať pani
profesorkám a škole za to, že im umožňuje absolvovať takéto obohacujúce
výlety.
Laura Kuzmová, GDH vo Svidníku

Príbehy o hasičoch zaujali
Začiatok školského roka bol pre žiakov Základnej školy na Komenského
ulici výnimočný. Zúčastnili sa slávnostného ocenenia v Dome Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR v Bratislave.
Už v predchádzajúcom školskom roku písali krásne príbehy o hasičoch, ktoré
postúpili do celoslovenského kola. Dávid Mihaľ vo svojej kategórii A2, obsadil
2. miesto, a taktiež i Gabriela Galajdová v tej istej kategórii získala 3. miesto
v celoslovenskej súťaži v literárnom prejave „Ochrana pred požiarmi očami
detí“, ktorú vyhlásila Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Republiková komisia
mládeže DPO SR. Ceny našim žiakom odovzdal sám generálny sekretár DPO
SR Vendelín Horváth a čerstvý prezident Hasičského a záchranného zboru
(HaZZ) Pavol Nereča.
Veľmi sme sa tešili na Bratislavu, pretože sme tam ešte neboli. Iba sme sa
učili, čo sa tam nachádza, aké pamiatky,

Spolu so všetkými ocenenými žiakmi
sme navštívili Hasičskú stanicu v
Petržalke, kde sme si mohli vyskúšať
i praktický zásah vodou, zlaňovanie a
videli sme i veľa hasičskej techniky,
ktorou disponujú.
Navštívili sme Slavín, Bratislavský
hrad, Most SNP s reštauráciou zvanou UFO, vyfotografovali sa pred NR
SR. V Starom meste sme si pohladili
Čumila, vyfotili sa so Schöne Nácim,
preliezli Michalskou bránou, videli
Slovenské národné divadlo, Kostol sv.
Martina, pobrežie Dunaja, ktoré dosahovalo svoje maximum. Ďakujeme
za nezabudnuteľný zážitok. Našim
úspešným žiakom blahoželáme a
tešíme sa spolu s nimi.
(ak a žiaci)
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