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  Ranný príchod do úradu po víkende starostu nielen rozladil, ale 
aj nahneval. Našiel poškodené viaceré dvere a čakali ho policajti. 
Obec Vyšný Orlík vykradli zlodeji. 

Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku vykradli zlodeji 

  Okrem týchto vchodových dverí museli 
vypáčiť aj kovové mreže, až potom sa do-
stali ku kanceláriám obecného úradu. 
„Dvere boli vypáčené, zárubňa, do tejto 
miestnosti vošli, z tejto miestnosti išli 
ďalšiu miestnosť a ďalšiu miestnosť,“ 
povedal starosta Vyšného Orlíka Ján 
Džupin. 
  V kancelárii sa zamerali na starú a 
uzamknutú plechovú skriňu. „Hore boli 
uložené peniaze, čo boli za elektrickú 
energiu, vedľa bol stravné lístky ulože-
né, tak toto zobrali. 80 kusov stravných 
lístkov v hodnote jeden lístok štyri eurá 
a peniaze v sume 268 eur. Na chodbe 
to poroztrhávali, peniaze zobrali, drobné 
nechali a odišli,“ dodal starosta Ján Džu-
pin. Čudovali sa aj samotní obyvatelia 
Vyšného Orlíka. „No tak stačilo im to.“ 
Žeby boli hladní? „No môže byť aj toto.“ 
„Podľa mňa nebola to krádež na obohatenie sa.“ - zhodli 
sa obyvatelia. 
 Krádežou vznikla obci takmer 600 eurová škoda, no 
to nie je všetko. „Urobili škodu na dverách vonkajších, 
vnútorných, takže škoda je väčšia,“ doplnil starosta 
Vyšného Orlíka Ján Džupin. Zlodeji kradli nielen v kan-
celáriách obecného úradu, ale dostali sa aj do priestorov 
Slovenskej pošty. O narušení objektu Slovenskej pošty 
pritom nevedeli ani policajti, keďže ochranu jej priestorov 
zabezpečuje súkromná fi rma sídliaca v 30 kilometrov 
vzdialenom Bardejove. „Dňa 21. októbra 2019 Slovenská 
pošta zaznamenala signál z bezpečnostného poplachové-

ho systému, ktorý upozornil kompetentných pracovníkov pošty na narušenie 
objektu pobočky vo Vyšnom Orlíku. 
  Okamžite sme skontaktovali políciu, ktorá priestory pošty zaistila. Podľa 
aktuálnych informácií si páchatelia z pobočky neodniesli žiadnu hotovosť ani 
iný majetok pošty. 
 Slovenská pošta využíva rôzne úrovne zabezpečenia jednotlivých pobočiek, 
logistických a administratívnych budov. 
 V prípade vstupu do objektu pobočky vo Vyšnom Orlíku, keď bezpečnostný 
signál upozornil kompetentných pracovníkov Multifunkčného dohľadového 
centra Slovenskej pošty, tí ďalej postupovali v súlade s internými predpismi 
a kontaktovali bezpečnostné zložky dodávateľa, ktoré preverili situáciu na-
mieste a potvrdili prípad vlámania do objektu pobočky. Slovenská pošta má v 
období spolupráce s dodávateľom o 73 % menej prípadov vlámaní do objektov 
v porovnaní s rovnakým obdobím pred začatím spolupráce,“ informovala 
hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská. Informácie o tom, či to súvisí s 
podobnou krádežou pred pár dňami pri Bardejove však nezverejnili.     (pn)

Hovorkyňa Slovenskej pošty 
Eva Rovenská

Starosta Vyšného Orlíka Ján Džupin 

  Nezvestnosť alebo útek od rodiny? Minimálne čudne vyzeral 
prípad odchodu matky so synom od najbližších. Nahlásili ich 
ako nezvestných, policajti spustili pátranie, no prípad má ne-
tradičný záver. 

Policajti nezvestnú Michaelu a jej syna vypátrali

  36-ročná Michaela a jej 5-ročný syn Matej. Ich fotografi e ľudia zdieľali na 
sociálnych sieťach. Obaja boli nezvestní. Pýtali sme sa matky nezvestnej. 
Čo sa stalo? Kam mohla odísť? „Ta odišla a ja neviem kde? My nevieme,“ 
povedal nám matka nezvestnej. Michaela so synom žila v bytovke so sestrou 
a mamou v obci Krajná Poľana. Práve ony dve nahlásili nezvestnosť. „Odišla 
z domu, vravela, že ide na projekt na úrad práce, do večera sme ju čakali, že 
príde domov zo Svidníka a ona neprišla,“ ozrejmila sestra nezvestnej. Keď 
jej skúšali volať, tak bola nedostupná. 
„Ona všetko potajomky robí, po internete. Ona len frajera hľadá, ta čo. Po 
internetoch. Mala priateľa čo z Považskej Bystrice bol, posledného a ďalšieho 
možno má nového a kto vie akého,“ dodala sestra. 
  „Nezvestnosť matka nahlásila takmer po troch týždňoch, kedy menovaná, 

jej dcéra, s vnukom, spolu odišli do mesta Svidník 
vybavovať určité záležitosti na úradoch,“ skonšta-
toval okresný policajný riaditeľ Jaroslav Suvák. 
Syn Matej navštevoval materskú školu v Krajnej 
Poľane. Celý október v nej ale nebol. Učiteľka 
pritom chlapca s matkou stretla v deň, keď zrejme 
z regiónu odišli. „Mala veľkú tašku i chlapec mal 
ruksak na chrbte,“ povedala učiteľka zo škôlky. 
  Po nahlásení nezvestnosti policajti okamžite 
spustili pátranie. Hľadať Michaelu a jej syna 
Mateja sa snažila aj rodina. „Žeby prišla domov. 
Žeby mala rozum,“ povedala matka nezvestnej. 

„Na základe vykonaných operatívnych previerok 
sa obidve osoby podarilo vypátrať. Počas ich 
nezvestnosti nebol na nich spáchaný žiaden 
priestupok ani trestný čin,“ dodal okresný riaditeľ 
polície vo Svidníku Jaroslav Suvák. 
  Hoci policajti nezvestnú Michaelu a jej syna 
vypátrali, žiadne bližšie informácie o ich pobyte 
nepovedali nielen nám, ale ani rodine. „Na zákla-
de žiadosti dotknutých osôb bližšie informácie k 
tomuto prípadu poskytovať nebudeme,“ uzavrel 
okresný riaditeľ polície vo Svidníku Jaroslav 
Suvák. Prípad síce má šťastný koniec, pretože 
nezvestných našli, no vzťahy v rodine ostávajú 
naštrbené. Michaela s Matejom sa údajne domov 

zatiaľ vrátiť nechystajú.                                                                             (pn)

  Riaditeľka jednej z materských škôlok vo Svidníku v utorok uplynulý týždeň 
dopoludnia  telefonicky oznámila na tiesňovú linku krádež peňazí z triedneho 
fondu. Išlo o 300 eur. 
  Na základe tohto oznámenia bola na miesto vyslaná hliadka Obvodného 
oddelenia Policajného zboru vo Svidníku. Skutku sa páchateľ dopustil v dobe 
od obeda 21. októbra do ranných hodín 22. októbra. Peniaze boli uložené v 
uzamknutej zásuvke pracovného stola. Polícia v prípade začala trestné stí-
hanie vo veci prečinu krádeže, páchateľovi za tento skutok hrozí trest odňatia 
slobody až na dva roky. 

(krpz)

Krádež peňazí v materskej škôlke
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  Vodomermi v bytoch sa meria pretečená studená a teplá voda a 
namerané množstvá sú podkladom pre platby občanov. Z tohto 
dôvodu sú považované za určené meradlá, ktoré musia spĺňať 
podmienky dané predpismi.

Nové lehoty na overovanie bytových vodomerov 
a zákonné povinnosti v rámci vykurovania 

  Funkčnosť a správnosť merania musí byť v pravidelných intervaloch overo-
vaná. Podľa starých pravidiel bola povinnosť overovania bytových vodomerov 
každých 6 rokov pre studenú vodu a každé 4 roky pre teplú vodu. Nesúlad 
overovacích období zaťažoval vlastníkov bytov, nakoľko museli sprístupniť 
svoje byty na výmenu vodomerov v rozdielnych termínoch. 
  Podľa novej vyhlášky bytové vodomery na teplú aj studenú vodu, namon-
tované po 1. auguste 2019, majú jednotný čas platnosti overenia, a to päť 
rokov. Ďalším benefi tom pre bytové domy je súlad overovacieho obdobia so 
životnosťou rádiových modulov, ktoré umožňujú diaľkový odpočet údajov o 
spotrebe bez vstupu do bytov. Moduly so životnosťou 10 rokov je možné 
použiť počas dvoch overovacích období. Po piatich rokoch sa jednoducho 
preinštalujú na nové vodomery s platným metrologickým overením.
  Nové pravidlá, defi nované Vyhláškou č. 161/2019 Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a 
metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1. augusta 2019, sa týkajú 
všetkých bytových vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytových a nebytových 
priestoroch za fakturačným meradlom (vodomerom) a merajú spotrebu teplej 
a studenej vody pre užívateľské jednotky (byt, NP). Namerané spotreby na 
bytových vodomeroch slúžia ako podklad pre rozpočítanie celkových nákladov 
za studenú a teplú vodu medzi konečných spotrebiteľov.
  V rámci rôznych ďalších povinností v oblasti energetiky ako pravidelná ohlaso-
vacia povinnosť údajov o množstvách vyrobeného tepla jednotlivo na ÚK a TÚV 
prevádzkovateľovi štátneho monitorovacieho systému, povinnosť pravidelnej 
kontroly a údržby kotlov, pravidelná kontrola komínov, platenie  poplatkov 
za znečisťovanie ovzdušia a pod., za odberateľov napojených na centrálne 
vykurovanie plní dodávateľ tepla, tieto povinnosti sa ich teda netýkajú. Všetky 
uvedené povinnosti, ako aj ďalšie zákonné povinnosti, musia pod následkom 

relatívne vysokých pokút plniť 
tí odberatelia (vlastníci bytov), 
ktorí nie sú napojení centrálne 
zásobovanie teplom.
  Taktiež pripomíname dôležitú 
zmenu a to, že novou smerni-
cou Európskeho parlamentu 
a Rady 2018/2002/ EÚ z 11. 
decembra 2018, ktorou sa 
zmenila smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2012/27/EÚ 
o energetickej efektívnosti, sa 
zavádza povinnosť, že všetky 
novoinštalované meradlá a 
pomerové rozdeľovače tepla 
by mali od 25. októbra 2020 
umožňovať diaľkový odpočet 
dát, pričom do 2027 už diaľko-
vý odpočet musia mať všetky 
prístroje. Je potrebné dodať, že 
dnes už sú merače s diaľkovým 
odpočtom dát štandardom a 
väčšina bytových domov na 
Slovensku ich využíva. 
  Diaľkový odpočet je spoľah-
livejší a poskytuje užívateľom 
bytov množstvo výhod. Bližšie 
údaje o montáži cenovo prí-
stupných meračov s diaľkovým 
odpočtom podá na požiadanie vedúci úseku bytov spoločnosti Službyt pán 
Jozef Studený.

 Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti Službyt, s.r.o.

   Poslanecká pohotovosť - takéto slovné spojenie používala primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová nielen v predvolebnom období, ale aj po ná-
stupe do funkcie primátorky. 

   Mestský rozpočet na budúci rok už mestskí úradníci začali pripravovať. Informovala nás 
o tom PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová s tým, že komunikácia rozpočtu už 
prebieha na rôznych úrovniach. „Pravidelne sa pracuje na jeho príprave s vedúcimi 
pracovníkmi úradu,“ zdôraznila Kristína Tchirová, podľa ktorej predpokladaný termín 
schvaľovania budúcoročného rozpočtu vo svidníckom mestskom parlamente, je 4. de-
cember 2019. Takýto plán práce má totiž Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku schválený. 
„Do 4. decembra, teda predpokladaného termínu rokovania poslaneckého zboru, 
sa uskutoční ešte viacero rokovaní na úrovni úradu, fi nančnej komisie, Mestskej 
rady i poslaneckého zboru,“ dodala Kristína Tchirová. 

(ps)

Poslaneckú pohotovosť nevyužívajú

   Jej zámerom bolo, aby v stanovený termín 
mal konkrétny mestský poslanec priestor na 
stretávanie sa s voličmi priamo v priestoroch 
Mestského úradu vo Svidníku. Nazvala to 
poslanecká pohotovosť. „Poslanecká prá-
ca je v mnohých prípadoch o načúvaní 
občanom, o analyzovaní súčasných pro-
cesov a ich vyhodnocovaní v prospech 
občana. Práve z dôvodu možnosti stre-
távať sa s občanmi poskytla primátorka 
Ivančová priestor poslancom vo forme 
využitia jednej z kancelárií na úrade v do-
hodnutom čase. Poslanci túto možnosť, 
žiaľ, nevyužili, ale primátorke Marcele 

Ivančovej sa termín pre občanov v poo-
bedňajších hodinách v stredu osvedčil. 
Primátorka je k dispozícii občanom v 
čase dohodnutého termínu, ale vždy v 
stredu, keď je prítomná na úrade,“ ozrej-
mila PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová. Pre objektívnosť treba dodať, že 
hoci na stretávanie sa s občanmi poslanci 
nevyužívajú priestory na Mestskom úrade, 
neznamená to, že sa s nimi nestretávajú. 
Za mnohými občania istotne prichádzajú 
priamo do práce alebo i domov a bežne 
ich oslovujú aj priamo na ulici.

 (ps)

Budúcoročný rozpočet prerokujú až v decembri
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   Čínska ľudová republika, najľudnatejšia krajina na svete, 
sa na sedem dní rozrástla o 20 Slovákov zo Svidníka, ktorí 
sa rozhodli stráviť viac ako 12 hodín v lietadle a navštíviť 
tak mestá Šanghaj a Hangzhou. 

   Hneď po prílete sa č lenovia 
Folklórneho súboru  Makovica 
predstavili, na pozvanie sloven-
ského Konzulátu v Šanghaji, na 
otvorení výstavy známych sloven-
ských výtvarníkov - Ondreja Zimku 
a Miliny Zimkovej. Toto podujatie 
bolo spojené aj s predstavením 
knihy „100 rokov slovenskej diplo-
macie,“ ktorá sa stretla s veľkým 
záujmom zo strany prítomných 
hostí. Doslova „pozdvihnutie“ prí-
tomných vyvolalo aj voľné tanečné 
kolečko svidníckych mladíkov a 
šanghajských dám. 
   Mesto Hangzhou, na čínske po-
mery len turistické mestečko s 9,3 
milióna obyvateľmi, zas naopak 

hostilo „The 4th World Leisure 
Expo“ a „Hangzhou Citizens' Leisu-
re Festival.“ Na týchto podujatiach 
sa okrem Slovákov predstavili tiež 
zástupcovia z Thajska, Maďarska, 
Srí Lanky, Česka, Kórey, Ruska a 
Uzbekistanu - pestrosť tak bola 
zaručená.
   Ako sme už spomínali, mesto 
Hangzhou je jedným z najväčších 
turistických centier v Číne, o čom 
svedčí aj jedno staré čínske príslo-
vie: „V nebi je raj a na zemi Han-
gzhou a Suzhou.“ Medzi hlavné 
turistické atrakcie patrí Západné 
jazero, ktoré je zhruba 3 km dlhé a 
najkrajšie je pri východe a západe 
slnka, kedy sa na jeho brehoch 

Svidnícky Folklórny súbor Makovica reprezentoval Slovensko v Číne 

Makovičiari ochutnali aj tradičné čínske jedlá v tradič-
ných čínskych reštauráciách s tradičnými paličkami

Chlapci a dievčatá v slovenských krojoch 
budili pozornosť na každom kroku
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strácajú a zjavujú nespočetné al-
tány a pavilóny. Jazerom je možné 
sa aj plaviť v maličkých loďkách, 
čo sme, samozrejme, nevynechali 
ani  my. Takt iež sme navštívi l i 
budhistický kláštor Ling-jin, kláštor 
„Odpočinku duše,“ ktorý pochádza 
pôvodne zo 4. storočia a kedysi v 
ňom žilo až 3 000 budhistických 
mníchov.
   Samostatnou kapitolou v Číne 
je gastronómia. Niekomu sadla a 
niekomu nebola tak úplne po chuti 
a nevyskúšal tak všetky variácie 
ryže, rezancov, morských plodov, 
mäsových kombinácií a rybích 
polievok. No všetci sme museli 
vyskúšať jedenie čínskymi palič-
kami. Niekto mal na to trpezlivosť 
len pár minút a hneď sa vrátil k 
„európskemu“ príboru, ale väčšina 
z nás svoje umenie narábania s 
paličkami pilovala kde sa len dalo 
až dosiahli úrovne, že dokázali bez 
problémov nabrať arašid z omáčky 
či jediné zrnko ryže.  
   Väčšina ázi jských tur is tov, 
ktorých stretávame v Európe, sú 
známi tým, že si všetko radi a 
neustále fotia... ale naozajstný 
„zážitok z fotenia“ prichádza v 
momente, keď si muž fotí obal 
fotoaparátu muža, ktorý fotí ženu, 
ktorá si na mobil fotí nás, ako sa 
my postupne fotíme pri budhistic-
kom chráme, javisku alebo len tak 
pri prechádzke mestom. 
   Na záver našich spomienok nám 
dovoľte poďakovať sa všetkým ro-
dičom za podporu a tiež poďakovať 
Prešovskému samosprávnemu 
kraju za finančnú podporu spojenú 
s čiastočnou úhradou cestovných 
nákladov. 

(mš)

Svidnícky Folklórny súbor Makovica reprezentoval Slovensko v Číne 

A takto vyzeralo fotografovanie svidníckych folkloristov - na hornej foto-
grafi i z pohľadu fotografov a na dolnej fotografi i z pohľadu folkloristov
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   Nelegálne skládky sú problémom 
každého mesta a dediny na Slovensku. 
Určite pri každej prechádzke vo svojom 
okolí nachádzate kopy smetia. 
   Dá sa povedať, že v súčasnosti pat-
ria k jedným z najväčších problémov 
životného prostredia. Takýto odpad po-
škodzuje pôdu, vodu aj ovzdušie, alebo 
je uložený na mieste s vyšším stupňom 
ochrany prírody, dochádza k porušeniu 

   V septembri Krajský súd v Trenčíne rozhodol, že mesto Trenčín pochybilo, 
keď nepovolilo míting ĽS NS. Podobný rozsudok vydal Krajský súd v Prešove 
a týkal sa zhromaždenia kotlebovcov v Snine. 
   Mesto Svidník prenajalo priestory Domu kultúry, verejné priestory, politickej 
strane ĽS NS na predvolebný míting. 
   Toto je jedna rovina problému. Mali sme na výber z dvoch možností - prenajať, 
tak ako každej inej politickej strane, aj s ohľadom na vyššie 
uvedené rozsudky... alebo neprenajať. V tom prípade by šli 
do komerčných alebo iných priestorov (do reštaurácie, haly, 
na námestie), a mesto by takto celý problém „vyriešilo.“ Ale 
naozaj je to tak? Urobili by sme krok, ktorý z nich urobí obete, ktorým zabránili 
vysloviť svoj názor a zabránili by im v stretnutí s občanmi. Pýtam sa, ktoré z 
týchto riešení je lepšie? 
   Druhá rovina celej kauzy je osobná, týka sa každého z nás ako osôb s 
určitým postojom. Tu môžem hovoriť za seba, ako nezávislú osobu s určitým 
presvedčením - ja osobne nikdy túto stranu voliť nebudem. Bez ohľadu na 
to, čo vyrieknu súdy v Slovenskej republike aj celej EÚ. Nestotožňujem sa 
s ich videním sveta, s ich plánom pre našu krajinu, ale najmä pre sympatie 
mnohých členov ĽS NS s fašizmom a jasnú prezentáciu týchto názorov, pre 
extrémne názory. Pre ich nacionalistické názory. 
   Keď som vo svojom príhovore pri príležitosti 75. výročia KDO vyzývala 
najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky na podporu tohto regiónu 
- nemala som na mysli len podporu fi nančnú, ale práve aj záujem o súvis-
losti - strana, ktorá ignoruje protifašistické hnutie, popiera holokaust, popiera 
existenciu koncentračných táborov (kde mali podľa Hitlerovho plánu skončiť 

aj všetci Slovania), táto strana má stále požehnanie štátu. Zodpovední za to, 
či ich pustíme do miest a obcí nemôžu byť len primátori a starostovia, tu je 
jasná úloha štátu.  
   Je mi veľmi smutno a veľmi ma znepokojuje, že dnes sa mnohokrát otázka 
vojny a mieru zľahčuje a bagatelizuje, rastie extrémizmus, mizne tolerancia 
a pochopenie. Som presvedčená, že všetci si musíme uvedomiť svoj diel 

zodpovednosti a ponúkať spôsoby, ako tento zlý trend 
zvrátiť. Chcem v tejto súvislosti poďakovať Zväzu protifa-
šistických bojovníkov za všetky aktivity, ktoré aj v našom 
regióne vyvíjajú. 

   Dnes, keď sú fašizmus a extrémizmus v mnohých podobách prítomné v našej 
každodennej realite, v našej mierovej realite, nesmieme zbabelo zakrývať, 
že sa nás netýkajú. Na tomto území, na celom Slovensku - aj v mestách a 
dedinách, ktoré len pred pár rokmi zažili hrôzy fašizmu v jeho najhoršej po-
dobe. Nesmieme zľahčovať akékoľvek jeho prejavy a nechať sa presvedčiť, 
že nie sú významné. 
   Jediné, čo v tejto situácii pomôže, je neustále pripomínať, rozprávať o hrôzach 
vojny, argumentovať faktami, oživovať príbehy. Musíme mať na pamäti, že 
okrem veľkých dejín, tu boli aj malé dejiny - a tie sa dotýkajú každej rodiny, 
zvlášť v tomto, vojnou ťažko skúšanom kraji. 
   Som presvedčená, že v tomto čase je najlepším spôsobom, ako sa vyjadriť, 
nezúčastniť sa žiadnej akcie organizovanej touto stranou, ak nesúhlasím s 
ich politikou, tak ich budem ignorovať. 
   Aj takto vieme ukázať, že vyznávame iné hodnoty, aj takto vieme povedať 
nie fašizmu.                                  Marcela Ivančová, primátorka Svidníka

Primátorka Marcela Ivančová o mítingu „kotlebovcov“ vo svidníckom Dome kultúry   

   Priestor Domu európskej kultúry ponúka pestré využitie, ale akýkoľvek zámer 
predstavuje značnú investíciu. Toto tvrdí o rozostavanom Európskom dome kultúry 

   Od štvrtku 7. novembra do soboty 9. 
novembra sa vo Svidníku uskutočnia 
tradičné Predvianočné predajné trhy. 
Tento rok sa otvárajú brány Predvia-
nočných predajných trhov po 29-krát. 
„Na predaj je vyčlenených 490 bež-
ných metrov plochy. Do dnešného 
dňa (piatok min. týždeň - pozn. red.) 
sa nám prihlásilo 75 predajcov, pri-
čom 12 bude ponúkať občerstvenie 
a 10 stánkov bude s remeselnou 
výrobou. Na námestí budú aj atrakcie 
pre deti a dva autosalóny. V predaji 
sú tombolové lístky v sume 1 €, ktoré 
si môžete zakúpiť v klientskom centre 
MsÚ alebo pred žrebovaním na pešej 

aj ďalších všeobecne záväzných pred-
pisov a konanie takejto osoby sa môže 
posudzovať ešte prísnejšie. Osobitne 
závažné sú prípady nezákonného na-
kladania s nebezpečným odpadom. 
Nebezpečným odpadom sú aj eternitové 
krytiny. Založenie skládky odpadov, či už 
sa jedná o komunálny, alebo biologicky 
rozložiteľný odpad je podľa zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch považované za 

Príďte si zasadiť svoj krokus na pešiu zónu 
zóne. Žrebovanie bude o 10.00 hod. 
v sobotu 9. novembra,“ informovala 
PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová. Otvorenie trhov je napláno-
vané na štvrtok 7. novembra o 15:00 
hod. a pôjde o netradičnú formu otvo-
renia trhov. „Spoločne s primátorkou 
Marcelou Ivančovou si môžete prísť 
posadiť krokus na vybranú trávnatú 
plochu na pešej zóne. Týmto aktom 
chce vedenie mesta Svidník vyslať 
signál občanom, že mesto, životné 
prostredie, ekologický prístup a es-
tetickosť idú k sebe a týmto trendom 
chce pokračovať aj Svidník,“ dodala 
Kristína Tchirová.                       (ps)

Čo vznikne v roky nedokončenom Dome kultúry? 
v centre Svidníka primátorka mesta Marcela Ivančová, ktorá si jeho vnútorné 
priestory prezrela minulý týždeň. „Prešla som si ho s architektom, ktorý ho navrhol. 
Vnútorné priestory sú veľkolepé a nedokončené. Ale majú potenciál, už dlho roz-
mýšľam, ako by sa dali využiť - treba sa na tento celý priestor pozrieť inými očami 
- pred 35 rokmi bol Svidník iný, bol iný aj účel, na ktorý mali tieto priestory slúžiť. 
Časť premeníme na kancelárie, zvyšok musíme nanovo zadefi novať,“ vysvetlila 
Marcela Ivančová, podľa ktorej v súvislosti so získanými prostriedkami vo výške 
40-tisíc eur od Vlády SR na jej septembrovom rokovaní v Giraltovciach, je jasné, 
na čo bude táto čiastka použitá. „Prostriedky budú investované do rekonštrukcie 
priľahlých priestorov k Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré zlepšia pod-
mienky pre klientov,“ dodala Marcela Ivančová.                                             (ps)

Okresný policajný riaditeľ upozorňuje na nelegálne skládky
nezákonné umiestnenie odpadu. Takéto 
konanie môže byť riešené obcou formou 
priestupkového konania, v ktorom môže 
byť za priestupok uložená pokuta až do 
výšky 1 500 eur. V prípadoch ak bude 
cena za odstránenie odpadu z miesta, 
ktoré na jeho uloženie nie  je určené, 
vyššia ako 266 eur dochádza k spá-
chaniu trestného činu neoprávneného 
nakladania s odpadmi podľa § 302 

Trestného zákona.                   
   Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku 
žiada občanov, aby ukladali komunálne 
odpady a ich oddelené zložky a drobné 
stavebné odpady na miesta určené 
obcou a predišli takto postihu  za prie-
stupok alebo trestný čin.  

Jaroslav Suvák, riaditeľ 
Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru vo Svidníku 
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  Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Preto sa aj v kultúrnom dome 
v Rovnom konalo tradičné stretnutie so seniormi. 
  Na začiatku starosta obce Stanislav Viravec všetkých privítal a seniorom 
poprial veľa zdravia do ďalších rokov života. Nasledoval kultúrny program, v 
ktorom vystúpili deti Materskej školy a žiaci Základnej školy v Rovnom. Po 
programe nasledovalo pohostenie, ktoré pripravilo obecné zastupiteľstvo. 
Seniori si okrem umeleckého zážitku odniesli aj darčeky od starostu a žiakov. 
Na záver si všetci prítomní zaspievali „Na mnohaja ľita.“ 

 Slavomír Derco, riaditeľ školy 

Seniorov si uctili aj v obci Rovné 

  V októbri vystupoval Poddukelský umelecký ľudový súbor v 
Kružlovej, kedy prišiel svojou hrou, tancom i spevom pozdraviť 
obyvateľov obce. 

Vystúpenie PUĽS-u v Kružlovej

  Pripravené bolo vystúpenie pod názvom „NÁVRATY“. Pod vedením pána 
riaditeľa Juraja Švantnera sa striedali na pódiu prvky ľudových tancov i pies-
ni, o hudobný doprovod sa postarali skvelí hudobníci, o osvetlenie a kulisy 
zase technici. Celé podujatie bolo spolufi nancované a podporené z Fondu 
na podporu Kultúry národnostných menšín.  „Bol to nádherný umelecký zá-
žitok. Sú to skutoční profesionáli a dokázali to i u nás. Diváci boli nadšení a 
záverečný potlesk trval dlhé minúty. Tešíme sa, že štát podporuje rusínsku 
kultúru i v menších obciach, za čo im pekne ďakujeme ešte raz,“ dodal na 
záver starosta obce Adrián Gužo.
„Realizované s fi nančnou podporou Fondu na podporu Kultúry národnostných 
menšín.“                                                                                                    (pn)   

115. Podduklianske osvetové kino
6. novembra o 19. hodine 

v priestoroch POS vo Svidníku 
VOLANIE

O fi lme:
Opustili svetský život, manželku, deti, 
prácu a vstúpili do kláštora. Cez portréty 
troch mníchov zachytáva celovečerný 
dokumentárny fi lm Erika Prausa neopa-
kovateľnú duchovnú atmosféru a mysti-
ku pravoslávneho kláštora Počájivská 
lávra, ktorý leží na kopci nad mestečkom 
Počájiv v Ternopiľskej oblasti na západe 
Ukrajiny. Otcovia Gabriel, Vicilentius 
a Nazarij sa tu zbavili traumatizujúcej 
minulosti, dosiahli pokoj a vyrovnanosť 
a našli zmysel života. Ich príbehy sú 
metaforami zduchovnenia a očistenia 
od ľudských vášní na pozadí divokej 
ukrajinskej reality. Pod tlakom materiálnej biedy a duchovného zúfalstva 
navštevujú toto pútnické miesto masy veriacich, aby načerpali nové sily a 
odpustenie. Film s úctou pozoruje každodenný život mníchov, ale všíma si 
aj okázalú nádheru kláštorného prostredia. Cesta viery nie je len výsadou 
vyvolených. Je otvorená pre každého, kto pocíti „volanie“.  

 Réžia: Erik Praus, žáner: dokument, Slovensko, 2019, 70 min., MP: 
15+, vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €

  Goralský expres, najrýchlejší  a najúspešnejší slovenský rých-
lostný lyžiar, rodák zo Ždiaru, hrdý goral. To všetko je piaty naj-
rýchlejší lyžiar na svete, 30 ročný Michal Bekeš, ktorý Slovensko 
reprezentuje v upravenej kombinéze s goralským motívom.

Michal Bekeš - goralský expres zavíta na Prehliadku goralského folklóru do Svidníka

  Michal je povestný tým, že s rýchlosťou 223,4 km/h je piatym najrýchlejším 
lyžiarom na svete. Jeho ambície však týmto rozhodne nekončia. Michal sa v 
nadchádzajúcich sezónach pokúsi prekonať súčasný svetový rekord, ktorý je 
254 km/h. Okrem toho Michal Bekeš od januára 2019 drží ofi ciálny svetový re-
kord v „disciplíne“ lyžiar na streche auta a to 200 km/h SUV Škoda Kodiaq.
Michal Bekeš sa predstaví a určite i rád priblíži svoje úspechy na Prehliadke 
goralského folklóru, ktorá sa bude konať 17. novembra 2019 v Dme kultúry vo 
Svidníku.                                                                                                    (rf) 
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  Mesiac október je už tradične venovaný seniorom. Mesto Svid-
ník v tomto mesiaci pre seniorov pripravilo množstvo aktivít, 
ako napríklad premietanie v kine, návštevy múzeí, vedomostnú 
súťaž Dobre vedieť či kultúrny program.  

Mesto Svidník pripravilo niekoľko zaujímavých akcií venovaných seniorom 

SENIORI CHCÚ VEDIEŤ
  O tom, že chcú vedieť a že chcú naozaj dobre vedieť aj tie najzložitejšie 
vedomosti, nás presvedčili v stredu uplynulý týždeň. V Dome kultúry sa 
zapojili do súťažného kvízu po vzore televíznej šou Dobre vedieť. Pripravilo 
ho Mesto Svidník v rámci mesiaca úcty k starším a otázky v podaní riaditeľa 
svidníckeho Gymnázia DH boli poriadne záludné. Seniori sa však s nimi 
popasovali skutočne na úrovni. 

  A hoci niekedy, ako sa hovorí, netra-
fi li klinec po hlavičke, aspoň potvrdili, 
že i v pokročilejšom veku sa môže člo-
vek naučiť niečo nové. Seniorov prišli 
podporiť primátorka mesta Svidník 
Marcela Ivančová a mestská poslan-
kyňa Katarína Siváková. Dodali im 
elánu nielen do súťaženia, ale i do 
ďalších rokov ich života. V tejto súťaží 
napokon triumfovali družstvá v tomto 
zložení: 1. miesto: Oľga Brudňáková, 
Anna Hužvejová, Jozef Pančák, 2. 
miesto: Alžbeta Pančáková, Mária 
Kuzmišinová, Helena Gergeľová, 
3. miesto: Marta Štefancová, Mária 
Čobirková, Helena Fečíková. 

KEĎ BAVIA SUSEDIA
  Ako sme už spomínali celý október 
patril vo Svidníku seniorom. Ale najmä 

uplynulá streda. Zapadla do rámca novej podoby októbra ako mesiaca úcty 
k starším. Po predpoludňajšom Dobre vedieť na svidnícky spôsob v réžii 
Mestského úradu a Gymnázia DH vo Svidníku už popoludní seniori súťažiť 
nemuseli. Zabaviť ich prišli susedia zo Stropkova. 50+ či dokonca 60+ takto 
svoje vekové zloženie charakterizovali samotní členovia a členky Folklórnej 
skupiny Stropkovčani, ktorí pod vedením Anky Kniežovej zaujímavo a pútavo 
slovom, hudbou a spevom ukázali, ako to kedysi vyzeralo na jarmoku, keď 
sa zišli ľudia od Medzilaboriec, Stropkova i od Svidníka. Seniori tak zabávali 
seniorov a vlastne - zabávali sa spolu, pretože svojim jarmočníckym tovarom 
ponúkli aj divákov. Mesiac úcty k starším vrcholí, no berme ho iba ako akúsi 
tradíciu. Našu úctu, podporu, pomoc a vďaku si zaslúžia vždy, bez ohľadu na to, 
aký deň či mesiac je práve v kalendári.                                                   (pn) 

1. miesto v súťaži Dobre vedieť získali:  Oľga Brudňáková, 
Anna Hužvejová, Jozef Pančák

Seniorov prišli podporiť primátorka mesta Svidník Marcela 
Ivančová a mestská poslankyňa Katarína Siváková 

Členovia a členky Folklórnej skupiny Stropkovčani pod ve-
dením Anky Kniežovej zaujímavo a pútavo slovom, hudbou a 
spevom ukázali, ako to kedysi vyzeralo na jarmoku
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  Deti svidníckeho Centra pre deti a rodiny (bývalý detský domov) 
sa v dňoch 9.-13. októbra zúčastnili v maďarskom Kishkunmajsai 
„Medzinárodných športových hier detí z detských domovov“ z 
Maďarska, Česka, Slovenska a Rumunska. 

Úspech svidníckeho centra pre deti a rodiny ocenil minister práce J. Richter

  V obrovskej konkurencii sa nestratili a získali pekné umiestnenia: Denisa 
H. vo volejbale získala striebornú a v behu na 800 metrov bronzovú medailu. 
Alexandra O. získala dve strieborné medaily v stolnom tenise - v kategórii 
dievčatá a v mix štvorhre s Dominikom P.
Následne sa na pôde rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie vybraných športovcov s realizačným 
tímom. Svidnícke Centrum zastupovali - úspešná športovkyňa Denisa H. a 
vychovávateľ Martin Blaško, ktorí boli zároveň ako jediní zástupcovia Pre-
šovského kraja. 
  Minister pri odovzdávaní vysoko ocenil nielen detských reprezentantov, ale 
aj profesionálnu prácu trénerov, pedagogických pracovníkov, zástupcov Fóra 
riaditeľov detských domovov a spoločnosti Úsmev ako dar. „Je to bezpochyby 
ich zásluha a za to im úprimne ďakujem. Podpora detí na Slovensku je dôle-
žitou úlohou pre štát a všetkých, ktorí sú v tejto oblasti zainteresovaní. Sme 
si vedomí toho, že akú starostlivosť vynaložíme my dnes, tak takú budeme 
mať vrátenú v budúcnosti, keď budú tieto deti dospelé, keď vymenia našu 
generáciu,“ povedal minister Ján Richter.
  Zároveň sa poďakoval riaditeľom centier za to, že sa často aj mimo pracov-
ného času venujú deťom, podporujú ich v športe či v umení. „Najdôležitejším 
zámerom je, aby sa deti v centrách pre deti a rodinu nenudili, nesedeli pri po-
čítači, televízore, ale aby zmysluplne trávili voľný čas. Sám som mal možnosť 
pred časom presvedčiť sa, že v detských domovoch máme nielen šikovné, 
ale aj múdre deti, ktoré majú vytýčený cieľ, ktorý chcú naplniť a pokiaľ im to 
okolnosti umožnia, pevne verím, že ho aj naplnia“, dodal minister.
Slovenskí detskí športovci zvíťazili v silnej zahraničnej konkurencii 29 špor-
tovcov zo 17 detských domovov z Čiech, Maďarska a Rumunska. V atletike 

obsadili prvé miesto, vo volejbale a v stolnom tenise skončili druhí, a vo futbale 
získali krásny bronz, pričom slovenské  zastúpenie na hrách mali Centrá z 
Necpál, Pečeňad, Dobšinej a Svidníka.
  Poďakovanie za úspechy patrí hlavne riaditeľovi CDR Svidník Ľubomírovi 
Slukovi, ktorý vytvára priaznivé podmienky pre prácu s talentovanými deťmi. 
„Teším sa, že naše úspechy sú ocenené a všímajú si ich aj na najvyšších 
miestach. Mladí športovci z centier majú väčšiu šancu zaradiť sa do bežného 
života, preto im prajem veľa ďalších úspechov a vychovávateľom elán pri práci 
s nimi...“, dodal riaditeľ Sluk.

 M. Blaško

  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, kultúrne zariadenie Prešovské-
ho samosprávneho kraja, zorganizovalo v dňoch 23. a 24. októbra v Roztokoch 
workshop pre neprofesinálnych fotografov.

Workshop pre neprofesionálnu fotografi ckú tvorbu 

  Cieľom workshopu bolo podporiť účastníkov, konfrontovať ich vlastné umelecké smerovanie a pracovné 
postupy. Projekt „Cesta za poznaním, časť vizuálne umenie“ sa realizoval za fi nančnej podpory Fondu 
na podporu umenia. Na tohtoročnej fotografi ckej tvorbe sa zúčastnilo 20 záujemcov  Prešovského kraja. 
Všetci účastníci tvorili pod taktovkou skúseného lektora Igora Šimka. Hlavným zámerom workshopu 
bolo prostredníctvom odborných vzdelávacích a praktických aktivít dozvedieť sa mnoho praktických 
rád  ako fotiť zátišie v exteriéri a interiéri. Účastníci sa naučili ako zakomponovať zátišie z rôznych 
materiálov do exteriéru a interiéru nie len s ohľadom na svetlo, ale i na prostredie, tak aby vznikla čo 
najlepšia fotografi a. Praktická časťou workshopu (výstup projektu) - fotografi e budú prezentované na 
výstave vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.                 

    Katarína Grúsová, POS vo Svidníku
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  Na stropkovskom námestí prebieha v týchto dňoch druhá etapa 
archeologického výskumu niekdajšieho hradného areálu. V júni 
zmapovali severozápadnú časť opevnenia, teraz sa prieskum 
zameriava na severné hradby. 

Archeológovia odkrývajú stopy opevnenia stropkovského hradu

  Pri lokalizácii archeologických sond 
vychádzajú z dostupných historických 
máp a nákresov, ktoré pochádzajú z 
18. storočia. „Kopeme v miestach, 
kde nám chýba mapový podklad, 
pretože časť mapy, ktorú máme k 
dispozícii, je roztrhnutá. Napriek tomu 
musím povedať, že tentoraz sa nám 
aj vďaka poznatkom z júnového vý-
skumu pomerne presne podarilo vy-
týčiť trasy výkopov a zachytiť hradné 

murivo. Postupne sme sa po severnej 
hradbe dostali k severovýchodnému 
bastiónu a ďalej po východnej hradbe 
k miestam, kde prieskum prebiehal v 
roku 2006,“ priblížil archeológ Mário 
Comisso. Pri severnej hradbe za-
chytili aj časť hospodárskej budovy 
hradu, ktorá sa čiastočne nachádza 
aj na jeho pláne, na východe odkryli 
profi l hradnej priekopy. Stopy minu-
losti dokladujú aj viaceré zaujímavé 

nálezy - minca z konca 18. storočia, 
fragmenty stredovekej keramiky či 
polychrómne kachlice. „Do konca 
októbra plánujeme ukončiť práce v 
teréne a predpokladám, že do konca 
roka predložíme mestu kompletnú 
správu o výsledkoch nášho bádania,“ 
povedal M. Comisso. 
  Samospráva plánuje už na budúci 
rok začať s projektovými prípravami 
rekonštrukcie zostávajúcej časti 
námestia. „Podkladom pre projek-
tantov bude správa z archeologic-
kého výskumu. Aj doterajšie zistenia 
napovedajú, že máme v Stropkove 
unikátne historické územie s hradba-
mi, bohužiaľ roky skryté pod zemou. 
Máme pred sebou smelý cieľ ich ob-

novy a verím, že postupnými krokmi 
ho aj naplníme,“ uviedol primátor 
Stropkova Ondrej Brendza. 
  Archeologický výskum je len jednou 
z mnohých aktivít, ktorými Stropkov-
čania dávajú čoraz viac do povedomia 
históriu svojho mesta. V posledných 
rokoch začali organizovať podujatia 
viažúce sa k prvej písomnej zmienke, 
vydali edíciu pamätných predmetov 
k významným výročiam Stropkova, 
pripravujú projekt sprístupnenia kos-
tolnej veže (súčasti hradného areálu) 
a v pláne je aj rekonštrukcia exteriéru 
tamojšieho kaštieľa. 

Peter Novák, 
hovorca mesta Stropkov

  Prešovský samosprávny kraj ponúkol cestujúcim počas mesia-
ca september bezkontaktné čipové karty zadarmo. Jeho cieľom 
bolo znížiť platby v hotovosti a pritiahnuť ľudí do prímestskej 
autobusovej dopravy. 

Bezkontaktné čipové karty zadarmo zaznamenali enormný úspech
Za mesiac si ich vyzdvihlo viac ako 16-tisíc ľudí

  Záujem o bezkontaktné čipové karty 
(BČK) v prímestskej autobusovej 
doprave v Prešovskom kraji vzrástol 
oproti minulému roku o viac než 300 
percent. Zazmluvnení dopravcovia 
vydali v tomto roku o 12-tisíc BČK 
viac než vlani. Zvýšený záujem za-
znamenali vďaka kampani „Cestuj 
SAD-kou lacnejšie“. 
  Prešovský samosprávny kraj (PSK) 
v rámci kampane ponúkol cestujúcim 
vybavenie BČK počas celého sep-
tembra zadarmo. Čím im v priemere 
ušetril šesť eur. Akciu využilo 16 406 
ľudí, pričom vlani to bolo len 4095 
cestujúcich. 
  Dopravnú čipovú kartu si mohli 
cestujúci zaobstarať zadarmo na 

vybraných autobusových staniciach 
dopravcov PSK - SAD Prešov, SAD 
Humenné, SAD Poprad a Bus Kar-
paty. Najviac kariet pritom vydala 
prešovská SAD-ka. 
  Cieľom poskytnutia bezkontaktných 
čipových kariet bez poplatkov bolo 
motivovať cestujúcich, aby pri kúpe 
lístka nepoužívali hotovosť. Platba 
kartou, ktorá slúži ako elektronická 
peňaženka, totiž prispieva k skráteniu 
času pri zakúpení cestovného lístka, 
čím sa znižuje aj čas strávený v sta-
niciach a na zastávkach. 
  Samospráva zároveň od prvého 
augusta zvýhodnila držiteľov BČK, 
ktorí zaplatia za lístok menej ako v ho-
tovosti. V najbližšom období plánuje v 

autobusoch zaviesť aj možnosť platby 
bankomatovou kartou. Aj takýmito be-
nefi tmi chce PSK pritiahnuť verejnosť 
do prímestskej autobusovej dopravy. 

Jeden autobus totiž môže na ceste 
nahradiť až 30 áut. 

Lea Heilová, Oddelenie 
komunikácie a propagácie
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  Obec Cernina organizovala v nedeľu 20. októbra v sále kultúr-
neho domu kultúrne podujatie, na ktorom sa mohli občania obce 
kochať bohatým kultúrnym programom, ktoré pre nich obec 
pripravila v rámci „Rusínskeho folklórneho festivalu“. 

Z Rusínskeho folklórneho festivalu v Cernine 

  Podujatie bolo realizované s fi nančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín. Festival otvorila príhovorom starostka obce Helena 
Madzinová, ktorá všetkých srdečne privítala a popriala prítomným príjemne 
strávené chvíle v kruhu tých, ktorí prijali pozvanie od obce Cernina a prišli 
podporiť tento krásny okamih pre ich obec.  
  Kultúrneho podujatia sa zúčastnili hostia Peter Krajňák, štátny tajomník 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  Michal 
Goriščák, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Bardejova a Ján 
Hirčko, poslanec Prešovského samosprávneho kraja. Vďaka skvelému obe-
censtvu v sále kultúrneho domu odzneli skvelé výkony profesionálnych, ale 
aj amatérskych umelcov a verím, že každý z prítomných si so sebou odniesol 
neopakovateľné zážitky a krásne spomienky z tohto podujatia.  
  Na záver by som sa chcela poďakovať spolurealizátorom Rusínskeho 
folklórneho festivalu, a to Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

Bratislava za fi nančnú podporu a Podduklianskemu osvetovému stredisku vo 
Svidníku za technickú pomoc. Moje poďakovanie patrí najmä účinkujúcim, 
a to Ľudovej hudbe Stropkoviani zo Stropkova, spevákom ľudových piesní 

Štefanovi Vasilenkovi a Miroslavovi 
Hríbovi, žiakom Základnej školy v 
Cernine a ich učiteľkám a spevákom 
ľudových piesní Jánovi Božíkovi a 
Karin Pipasovej. Touto cestou sa 
chcem poďakovať aj zamestnancom 
obce, poslancom obecného zastupi-
teľstva a kuchárkam školskej jedálne 
pri ZŠ Cernina za pomoc pri technic-
kom zabezpečení akcie. Ak by som 
na niekoho zabudla, tak vopred sa 
ospravedlňujem za jeho opomenutie. 
A nakoniec všetkým tým, ktorí svojou 
účasťou podporili toto krásne nedeľné 
popoludnie. 

 Helena Madzinová, starostka 

  Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej 
cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramot-
nosť zábavnou a pútavou formou. Základná škola na Karpatskej 
ulici vo Svidníku zorganizovala pre svojich žiakov celodenné 
podujatie s názvom EDU CODE ACADEMY, v rámci ktorého boli 
pre žiakov pripravené rôzne workshopy a úlohy. 

Európsky týždeň programovania aj vo svidníckej škole 

  Vo svete, ktorý je poháňaný technológiami, sa kódovanie rýchlo stáva 
hodnotnou zručnosťou. Ďalšou pridanou hodnotou je fakt, že kódovanie z 
detí robí tvorivých ľudí, nie iba konzumentov technológií, ktoré využívajú. 
Aktivity pre žiakov boli zamerané na základy kódovania cez jednoduché 
platformy a aplikácie ako je SCRATCH, KIDS CODR, POCKET CODE...  
a zároveň prebiehali workshopy zamerané na rozvoj logiky a tvorivého 
myslenia, v ktorých žiaci skladali Rubikovu kocku, kódovali v Morseovej 
abecede, riešili hlavolamy, kvízy a programovali miniatúrnych robotov s 
vlastnou inteligenciou - OZOBOTOV. Pri práci s ozobotmi sa žiaci naučili 
pracovať s platformou OZOBLOCKLY, na ktorej vytvárali putovný príbeh 
pre svojho robota a získali tak „fl ow exprience“, ktorá v nich zanechá 
trvalú stopu.  V záverečnej fáze prechádzali cez ESCAPE ROOM, kde 
využili nadobudnuté poznatky z workshopov. 
  Vedieť programovať v dnešnom svete je naozaj vynikajúca zručnosť, 
ktorú si váži skoro každý. Žiaci si účasťou na aktivite zlepšili digitálnu 
gramotnosť, naučili sa byť trpezliví a nevzdávať sa, pracovať v tímoch 
a keďže programovacie platformy sú často v anglickom jazyku, tak si 
v neposlednom rade rozšírili aj svoje komunikačné zručnosti v cudzom 
jazyku. V rámci spätnej väzby sme sa od žiakov dozvedeli, že podujatie 
nebola pre nich len zábava, ale získali veľa užitočných informácií.    
  Najzaujímavejšia bola práve ESCAPE ROOM, v ktorej hľadali po škole 

ukryté QR kódy so skrytými úlohami, odpovedali na otázky, riešili hlavolamy 
a museli prísť na heslo, aby unikli. 
  Prepájanie počítačov s fyzickým svetom je bežná súčasť našich životov a 
preto je dôležité viesť žiakov aj týmto smerom, aby technológie, ktoré máme 
okolo seba neovládali nás, ale, aby sme sa naučili technológie využívať vo 
svoj prospech. 

 Katarína Hvizdová, ZŠ Ul. karpatská vo Svidníku 
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Medziokresná súťaž družstiev
   Už iba dve mužstvá po štvrtom kole v piatej lige sú bez prehry a 
dve mužstvá sa netešili z víťazstva. Líder súťaže si bez problémov 
poradil so svidníckym Déčkom a naďalej je bez straty bodu. Druhé 
mužstvo tabuľky Centrál C zdolalo stropkovské Béčko a v kolónke 
prehier má naďalej nulu. 

   Prekvapivé víťazstvo dosiahlo svid-
nícke Déčko, ktoré Lužanom C dovolilo 
uhrať iba dva body. Z prvého víťazstva 
sa tešili  Lužany D, keď zvíťazili nad 
Brusnicou. Stropkovské Céčko doma 
zdolalo bez väčších problémov V. 
Hrabovec. Medziokresná liga má tento 
piatok z dôvodu sviatku všetkých svä-
tých voľno. Piate kolo je na programe 
8.11.2019.

Výsledky 4. kola: 
ŠŠK Centrál Svidník C - 
STMK Stropkov B 12:6

B.: J. Kosár, Kostelník po 4; Ľ.Kosár 3; 
Petrík 1 - J. Bedruň 2,5; B. Bedruň, J. 
Bunda po 1,5. 

ŠŠK Centrál Svidník D - 
ŠM TJ Staškovce 0:18

B.: Michľovič, Gojdič, Kočiš, Hrušč 
po 4,5. 

JMC Lužany pri Topli D - 
STO Brusnica 11:7

B.: K. Cigán 3; Sl. Gdovin 2,5;Rozkoš, 
Vavrek po 2; M. Gdovin 1; Pavlik 0,5 
- Ľ. Antoš 3,5; Fečko 2; J. Antoš 1; 
Čabala 0,5. 

ŠŠK Centrál Svidník B - 
JMC Lužany C 16:2

B.: Antoš, Nemec po 4,5; Gonos, Kriško 
3,5 - M. Cigán 2. 

STMK Stropkov C -
 GS Vyšný Hrabovec 12:6

B.: Pašeň, Mihok po 3,5; Mulik 3; 
Harmada 2 - R. Kapa 2; Staničar, M. 
Medvec ml. po1,5; V. Medvec 1. 
   TJ Radoma voľno.

TABUĽKA

1. Staškovce  4  4 0 0  57:15  12
2. Centrál C  4  3 1 0  55:17  11
3. Centrál B  4  2 1 1  50:22    9
4. Stropkov B  4  2 0 2  37:35    8
5. Stropkov C  4  2 0 2  37:35    8
6. Radoma  3  2 0 1  31:23    7
7. Lužany C  3  2 0 1  25:29    7
8. Lužany D  4  1 0 3  24:48    6
9. Brusnica  3  1 0 2  24:30    5
10. Centrál D  4  0 0 4    5:67    4
11. Hrabovec  3  0 0 3  15:39    3
   V 5. kole v piatok 8.11.2019 o 18. 
hodine sa stretnú: JMC Lužany 
C - ŠŠK Centrál Svidník C; STMK 
Stropkov B - ŠŠK Centrál Svidník D;  
STO Brusnica - ŠŠK Centrál Svidník 
B; GS Vyšný Hrabovec - JMC Luža-
ny pri Topli D; TJ Radoma - STMK 
Stropkov C; ŠM TJ Staškovce - voľno.                                                                                                                                           

ŠŠK Centrál Svidník naďalej nezdolaný
   Stolní tenisti ani vo štvrtom kole nenašli premožiteľa a v priebežnej tabuľke 
fi gurujú medzi dvanástimi účastníkmi na druhom mieste. Tentokrát odohrali 
víťazné stretnutie v domácom prostredí, kde ich súperom boli policajti z Košíc. 
Domáci zvíťazili v obidvoch štvorhrách a darilo sa im aj následne v dvojhrách, 
keď po štvorhrách a prvých dvoch sériách viedli 7:3. V ďalších dvojhrách sa 
hra viac vyrovnala, ale vypracovaný náskok stačil Svidníčanom, aby si pripísali 
ďalšie víťazstvo po výbornom kolektívnom výkone a hlavne plnom bodovom 
zisku Dáriusa Magdziaka. 

ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - ŠKP Košice 11:7
B.: Magdziak 4,5; Močilenko 2,5; Vodila, Nemec po 1,5;  Antoš 1.          (ku)

II. LIGA

   V predminulý víkend Klub slovenských turistov pripravil pre cyklickú verejnosť 
poslednú  plánovanú akciu, s ktorou sa ukončila tohtoročná cykloturistická 
sezóna 2019. 
   Bola to už tradične jazda okolo Makovice v rôznych variantoch. Viac ako 
dvadsať cyklistov si vyberalo trate podľa vlastnej chute. MTB-čkári absolvovali 
trať cez Rovné, Dubovú, N. Mirošov dlhú 45 km a cestní si to predĺžili cez Štiav-
nik, Mlynárovce, Rovné, Smilno  späť do Svidníka dlhú 60 km. Po absolvovaní  
jednotlivých tratí v nádhernom slnečnom počasí  si pekné zážitky z tejto jazdy, 
ale aj zážitky z celej tohtoročnej sezóny pospomínali pri chutnom guľáši, ktorý 
pre všetkých účastníkov zabezpečil predseda KST Beskyd Michal Hajduk.  
   Členovia KST Beskyd sa taktiež na prelome mesiacov august a september 
zúčastnili 41. Celoslovenského zrazu cykloturistov KST v Ružomberku, kde 
šestnásti účastníci klubu, spolu s viac ako tristo účastníkmi zrazu spoznávali 
krásy regiónu Liptova. Boli to pripravené trasy organizátorom zrazu: Malinô Brdo, 
Liptovská Mara, Ľubochnianska dolina, prameň Korytnice a ďalšie pekné miesta 
nášho Slovenska.                                                                                        (pm)

Na záver cykloturistickej sezóny OKOLO MAKOVICE

   Mesto Svidník, Centrum voľného času a Aeroklub Duk-
lianskych hrdinov pripravili v uplynulú nedeľu na svidníckom 
letisku Šarkaniádu. 
   Počasie bolo ideálne pre takýto druh zábavy a svojim spô-
sobom aj pre rozlúčku s obdobím, ktoré nazývame babie leto. 
Pestrofarebné šarkany rôznych tvarov spestrili oblohu nad 
letiskom a všetci účastníci, ktorých sa na letisku zišlo naozaj 
dosť, si mohli pochut-
nať aj na palacinkách či 
mačanke.             (pn)

Šarkaniáda na letisku aj s palacinkami a mačankouŠarkaniáda na letisku aj s palacinkami a mačankou

Riaditeľ svidníckeho CVČ Jozef 
Dirga s kolegyňou pri hodnotení 

najkrajších šarkanov
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Úradná správa č. 15 zo dňa 24. októbra 2019

6. liga
Lomné - Lúčka

0:1 (0:0)
Góly: 0 - Samuel Talian
ŽK: 0

Rovné - Mestisko
1:0 (0:0)

Góly: Marián Paňko
ŽK: 0

Kalnište - Tisinec
0:0

ŽK: 0 -Peter Mihalík

Medziokresné futbalové súťaže

Kuková - Radoma
4:0 (1:0)

Góly: Ján Oravec 2, Richard Werner, 
Radoslav Ličák
ŽK: Ján Oravec, Ivan Lukáč - 0

Bukovce - Breznica
0:3 (0:2)

ŽK: 0
Chotča - Sitníky 1:7 (1:3)

Góly: Martin Maťaš - Dávid Danko 
2 (1 z PK), Marián Durkač 3, Matúš 
Kollarik 2

ŽK: Samuel Gombár

Miňovce - Stročín
0:10 (0:5)

Góly: Marek Mojsej (vl.), Patrik Čepa 
(vl.) - Marek Barvirčák 2, Jakub Rodák 
3, Denis Hnát 2, Dávid Hnát
ŽK: 0 - Ján Frančák

Tabuľka
1. Breznica  13  11 2   0   63:  5  35
2. Sitníky  13  11 0   2   55:16  33
3. Rovné  13  11 0   2   41:16  33
4. Kuková  13    8 1   4   39:24  25
5. Radoma  13    7 2   4   41:23  23
6. Lúčka  13    7 2   4   32:17  23

7. Kalnište  13    5 2   6   18:21  17
8. Tisinec  13    4 3   6   19:21  15
9. Stročín  12    5 0   7   34:38  15
10. Mestisko  12    5 0   7   19:39  15
11. Chotča  13    4 2   7   20:38  14
12. Bukovce  13    3 1   9   20:38  10
13. Miňovce  13    1 0 12     9:80    3
14. Lomné  13    0 1 12     5:39    1

3. liga žiaci B
Lúčka - Kuková

9:3 (3:2)
Góly: Matej Krajňák, Kristián Čmil-
ňák, Erik Štapinský 6, Ján Komišák 
- Michaela Kaňuchová 2, Dávid 
Pasnišin

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

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 12. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET, 7. kola 4. ligy dorastu 
a 7. kola 3. ligy žiakov
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

DK OOFZ:
   Trestá hráča FK Sitníky - Matúš Motyka - 1181853 - DO pozastavením 
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 24.10.2019, 
podľa DP čl. 37/5a, 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:
14. kolo 6. liga dospelí DOUBLE STAR BET - 3.11.2019 o 13.30 hod.:

   Lomné - Breznica (Michalko, Mačuga, Šugar - Fiľarský) hrá sa 2.11.2019 
o 13.30 hod (sob.), Kuková - Tisinec  (Lipák, Kapa, Brendza - Vaško) hrá sa 
2.11.2019 o 13.30 hod (sob.), Mestisko - Stročín (Mačuga, Korba, Dovičák - 
Mackanin), Miňovce - Sitníky (Zapotocký, Gonos, Kapa - Holub), Chotča - Lúč-
ka (Hubáč, Sidorová, Brendza - Feč), Bukovce - Radoma (Rapáč, Makarová 
- Šafranko), Kalnište - Rovné (Ľ. Suchanič, Šugár, Čonka - Burcák). 

9. kolo 3. liga žiaci skupina B - 31.10.2019 o 16.00 hod.:
   Kalnište - 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.futbalo-
vekluby.sk

OOFZ Svidník

   Staršie žiačky sa vo štvrtom kole predstavili na domácej palubovke ZŠ na 
Ulici Komenského vo Svidníku. Privítali družstvo Stropkova B, ktoré bolo po 
troch úvodných kolách v tabuľke na piatom mieste, zatiaľ čo našim dievčatám 
patrilo siedme miesto.
   Hneď od úvodu prvého zápasu sme hrali veľmi sústredene a v úvodných 
dvoch setoch sme dominovali. V treťom sete došlo v úvode k strate kon-
centrácie, ale napokon sa dievčatá skoncentrovali a prvý zápas dotiahli do 
víťazného konca.
   V druhom zápase začali domáce hráčky veľmi zle. Hostky nám odskočili 
až na rozdiel 10 bodov (4:14). Po dvoch oddychových časoch dievčatá zlep-
šeným výkonom dotiahli úvodný set a napokon aj druhý zápas do víťazného 
konca. 
   V oboch zápasoch dostali možnosť všetky dievčatá a za predvedený výkon 
si zaslúžili pochvalu a potlesk veľmi slušnej diváckej kulisy. 

ŠK Komenského Svidník - MŠK Stropkov B 
3:0  (14, 15, 21) a 3:0 (18, 18, 20)

   Zostava ŠK Komenského: L. Safková (19 b., 20 b.), O. Leľová (12 b., 12 
b.), S. Benková (0 b., 6 b.), S. Hvozdová ((1 b., 0 b.), A. Gulová (10 b., 5 b.), 
S. Vooková (5b., 5 b.), N. Siváková (1b., 1 b.), E. Keselicová (1 b., 0 b.), S. 
Savčaková (4 b., 2 b.), M. Šimcová (1b., 0 b.), T. Rodáková (6 b., 0 b.), N. 
Mangerová, libero M. Hudačinová, tréner R. Franko.
   Najbližšie domáce stretnutie sa uskutoční až 30. novembra 2019  o 10.00 
hod., keď privítame na domácej palubovke ZŠ Komenského družstvo Kežmar-
ku. Príďte nás povzbudiť.                                                                           (rf)

   V uplynulú sobotu pokračovala 
mužská volejbalová Edymax extra-
liga stretnutiami 6. kola. Volejbalisti 
TJ Slávia Svidník sa predstavili vo 
Zvolene a nestratili ani set. 
   Svidníčania potvrdili vo Zvolene 
úlohu favorita a zaznamenal piate 
víťazstvo v sezóne. Najdramatickejší 
bol druhý set, v ktorom nevyužili do-
máci volejbalisti tri setbaly a napokon 
ho prehrali 27:29. Prvé a tretie dejstvo 

bolo jasne v réžii hostí, ktorí nastúpili 
na bloku aj s aktuálnym manažérom 
tímu Ľubošom Mackom. Najviac bo-
dujúcim hráčom duelu bol ukrajinský 
smečiar Svidníka Dmytro Fedorenko, 
ktorý si pripísal 20 bodov (18 útokov, 
2 bloky).
   Zostava Svidníka: J. Hriňák 1, 
Fedorenko 20, Macko 6, Pietrzak 16, 
Tatarenko 11, Matušovský 6, libero 
S. Paňko (Kandráč 0). Tréner Svid-

EXTRALIGA MUŽOV / MVK ZVOLEN - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 0:3 (-14, -27, -16)

1. FK Svidník - OŠFK Šarišské Michaľany 3:4 (2:1)
   Skutočne nervydrásajúci súboj do poslednej minúty videli diváci na svidníc-
kom futbalovom štadióne. V stretnutí 15. kola futbalisti 1. FK Svidník privítali 
futbalistov zo Šarišských Michalian. 
   Svidníčania začali veľmi dobre a už v 11. minúte viedli po góle Tokara. Keď v 
28. minúte hostia vyrovnali, bolo jasné, že to nebude ľahký zápas a ani nebol. 
A to i napriek tomu, že v 35. minúte pridal Tokar svoj druhý gól a druhýkrát 
dostal svoj celok do vedenia. Po zmene strán totiž začali na ihrisku úradovať 
hostia. V 65. minúte vyrovnali, aby sa potom v 72. dostali prvýkrát v zápase 
do vedenia. Keď v 79. minúte pridali hostia zo Šarišských Michalian svoj 
štvrtý gól, zdalo sa, že obrat dokonali. Svidníčania ostali zaskočení, strelecká 
nemohúcnosť bola mimoriadne nepríjemná. Hoci v 90. minúte Toka zavŕšil 
svoj veľmi dobrý výkon hetrikom a znížil na 3:4, zo strany domácich to bolo 
všetko a v gólovej prestrelke tak napokon nezískali ani bod. 
   Zostava Svidníka: Mikluš - Kiseľa, Zapotocký, Čabala, Bialončík, Veprik, 
Dzoblaev, Kuhajdík (71. Kevin Peter Čekan), Tokar, Križanovský (60. Košč), 
Piľar. 
   Najbližšiu nedeľu 3. novembra hrajú Svidníčania opäť na domácom trávniku. 
Od 13.30 hod. privítajú futbalistov zo Spišskej Novej Vsi.                        (ps)

III. LIGA

níka Peter Tholt po zápase povedal: 
„Prišli sme v obmedzenej zostave, 
nakoľko v Prešove prebieha juni-
orský turnaj. V prvom a v treťom 
sete sme jasne dominovali. V tom 
druhom šli domáci na riziko, čo im 
aj vychádzalo, aj keď sme tri body 

nakoniec získali my, takže sme 
spokojní.“
   Najbližšiu sobotu 2. novembra sa 
Svidníčania o 17. hodine predstavia 
na domácej palubovke. Súperom im 
budú volejbalisti VK KDS Šport Koši-
ce.                                       (pn, svf)

   Prinášame výsledky medziokresných futbalových súťaží 
okresov Svidník a Stropkov. 
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SPOMÍNAME... 
Keď zomrie otecko, slniečko zájde,
v srdci nám zostane smútok chlad.

V tom šírom svete sotva a nájde, kto by ako otecko vedel mať rád.

1. novembra 2019 by krásne
 životné jubileum - 100 rokov 

oslávil náš otec, dedko 
a pradedko

JÁN MIKULA
z Vyšného Orlíka 

V našich spomienkach budeš žiť 
navždy.

  S láskou a úctou spomínajú 
dcéra Mária s rodinou, syn Michal 
s rodinou, syn Jozef s rodinou, 
syn Jaroslav s rodinou 

Kto daroval krv? 
  V utorok a stredu 22. a 23. októbra 2019 prišlo v rámci Študentskej kvapky 
krvi na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice a v Giral-
tovciach darovať krv 53 bezpríspevkových darcov: 
  Ján Rubis (57), Katarína Hliboká (6), Stanislav Macák (31), Ľudmila Štango-
vá (6), Anna Galiková (11), Slavka Vajdová (9), Ivana Pémová (3), Dagmara 
Vasilišinová (4), Viera Verešpejová (30), Pavol Tchurik (12), Marcela Petrová 
(21), Janette Bučková (3), Ján Gdovin (prvodarca), Veronika Havrilová (2), 
Slavomír Paľa (2), Ivan Hliboký (2), Daniela Vargová (prvodarca), Viktor 
Tomko (prvodarca), Tobiáš Maťaš (2), Ján Čabala (10), Matúš Bandžák (2), 
Šimon Žatkovič (4), Adrián Kačur (2), Katarína Jacková (25), Sofi a Jacková 
(2), Lea Jadlovská (prvodarca), Stela Čmilňaková (2), Róbert Lechman  (pr-
vodarca), Mikuláš Maťaš (5), Dikyová (prvodarca), Džopková (prvodarca), 
Vladislav Keselica (45), Peter Gič (28), Marcel Pytliak (14), Marek Bochmáč 
(11), Zdenka Vaňková (2), Ľuboš Bzdiľ (15), Marián Lazor (20), Martin Sušina 
(13), Peter Kopča (58), Lenka Zeherová (40), Silvia Safková (7), Jana Kurillová 
(14), Vladimír Perháč (81), Ľubomíra Popovcová (2), Pavel Popovec (prvo-
darca), Marianna Franková (prvodarca), Jozef Čiernik (17), Julia Bereščáková  
(prvodarca), Tatiana Vasilenková (prvodarca), Jozef Černiga (6), Veronika 
Potomová (prvodarca), Katarína Mišková (prvodarca). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Snahou Prešovského dobrovoľníckeho centra, o.z. je vyzdvihnúť a oceniť 
ľudí, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná a ktorí sú 
inšpiratívnym príkladom pre ostatných. 
Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je aktivitou, ktorá smeruje k 
zvýšeniu statusu dobrovoľníctva v očiach verejnosti, jeho prestíže, ale aj k 
samotnému rozvoju dobrovoľníckych aktivít. Tradíciu oceňovania sme začali 
v roku 2001 a pokračujeme v nej aj v roku 2019. 
Ocenenie sa udeľuje 1x ročne pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľ-
níkov, ktorým je 5. december. Tento sviatok dobrovoľníkov, dobrovoľníckych 
komunít a organizácií určilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1985. 
„Krajské Srdce na dlani 2019“ je tradíciou, ktorá štartuje svoj 18. ročník. V 
roku 2019 sa krajské ocenenie udeľuje v kategóriách: 
- dobrovoľník/jednotlivec, ktorý viac ako 6 mesiacov bol zapojený do rôznych 
činností spoločenského života. Radíme tu aj jednorazový alebo výnimočný a 
inšpiratívny čin jednotlivca. 
- skupina (kolektív), ktorá pracuje kompaktne pre jednu cieľovú skupinu a 

Krajské Srdce na dlani 2019 angažuje sa v kultúre, športe, sociálnej, ekologickej, či inej oblasti. Skupina 
spolu vytvára hodnoty, či inšpiruje okolie a zaslúži si našu pozornosť. 
- organizácia, ktorá dlhodobo (minimálne 2 roky) pracuje s dobrovoľníkmi, 
motivuje ich k dlhodobej činnosti a vytvára im adekvátne podmienky pre osob-
nostné napredovanie dobrovoľníkov, ale aj koordinátora dobrovoľníkov. 
- fi rma vytvárajúca podmienky pre svojich zamestnancov na zapájanie sa do 
dobrovoľníctva (fi remné dobrovoľníctvo) alebo podporujúca dobrovoľnícke 
projekty na území Prešovského kraja. 
- Koordinátor - ide o činnosť, ktorá nie je fi nančne honorovaná, ale dôle-
žitá pri výbere, udržaní a motivácií dobrovoľníkov, ale aj dobrovoľníckeho 
programu. 
V každej kategórií sa zohľadňuje oblasť pôsobenia dobrovoľníka, skupiny i 
organizácie. 
a) Vzdelávanie a osvetová činnosť 
b) Ochrana životného prostredia a environmentálna výchova 
c) Sociálna pomoc a zdravotnícke služby 
d) Kultúra, umenie, knihovníctvo a kultúrne dedičstvo 
e) Komunitný rozvoj a občianska spolupatričnosť 
f) jednorazový, výnimočný a inšpiratívny čin jednotlivca - dieťaťa aj dospelej 
osoby. 
Nominácie možno podávať v 2 formách: a) písomne - vyplnením a zaslaním 
nominačného hárku + 1fotografi e z činnosti nominovaného, prostredníctvom 
Slovenskej pošty - platí dátum pečiatky pošty.  b) elektronicky - emailom - 
vyplnením a zaslaním nominačného hárku (tu vyžadujeme scan podpisov) 
vrátane fotografi e z činnosti nominovaného. 
  Nominácie je možné posielať elektronicky na pdcoz11@gmail.com alebo na 
adresu sídla PDC: Prešovské dobrovoľnícke centrum, o.z., Veselá 6711/1, 080 
01 Prešov; Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte a nominačných hárkoch 
na linke: https://www.dobrovolnictvopo.sk/krajske-srdce-na-dlani-2019 
Termín prijímania nominácií: do 15. novembra 2019 (piatok) do 16.00 hodine.  
Viac informácií získate: Juliana Hajduková, predsedníčka PDC, o.z. 
0908 217 080; pdcoz11@gmail.com                                                        (pn)
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci 
október 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku 

s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

BARTÍKOVÁ, Petra - Haraštová, 
Helena - Nováková, Markéta: Hmyzí hotel. 
Praha, Albatros 2019. nestr.
  Hmyzie tvorčeky sú také malé a 
krehké, že ich človek v prírode ľahko 
prehliadne. A to je škoda. Vieš ty 
vôbec, aké farbisté môžu byť príbe-
hy zo života hmyzu? Tak, napríklad 
fúzač - vyzerá ako nespoločenský 
mudrlant, ale to spôsobujú len jeho 
dlhé tykadlá, kvôli ktorým sa k nemu 
nik nemôže priblížiť. Alebo vážka - 
ako to, že nespadne, aj keď máva 
krídlami tak zriedka a ledabolo? 
Iný hmyz by už dávno spadol! A 
tak ďalej, a tak ďalej... Svet hmyzu 
je skutočne podivuhodný. A preto 
neotáľaj. Otvor túto knihu a vstúp do 
hmyzieho hotela a spoznaj zblízka 
jeho krehkých hostí. 

HUDEC, Adam (3.11.1949-)
  Slovenský hudobný skladateľ, dirigent, spevák, moderátor  a propagátor slo-
venskej dychovej hudby doma a v zahraničí, hráč na hoboj a tárogató. Narodil 
sa 3.11.1949 v Banskej Štiavnici. V šiestich rokov začal hrať v dychovej hudbe. 
Vo veku 14 rokov nastúpil do Bratislavy na Konzervatórium v odboroch hoboj 
a operný spev. Bol umeleckým vedúcim populárnej Malokarpatskej kapely. 
Bol a stále je iniciátorom, organizátorom, dramaturgom a režisérom viacerých 
festivalov a súťaží dychových hudieb. Dielo Adama Hudeca je veľké. Tvorí ho 
vyše 500 vlastných kompozícií alebo úprav, ktoré sú vydané vo vydavateľ-
stvách na Slovensku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku, Anglicku, 
Slovinsku. Spolu s Alim Brezovským skomponoval aj hudbu k fi lmu Otec ma 
zderie tak či tak, ktorý bol natočený podľa knihy Vincenta Šikulu Prázdniny 
so strýcom Rafaelom.

ŠTÚR, Ľudovít (28.10.1815-12.1.1856)
  Národný buditeľ, estetik, kodifi kátor spisovnej slovenčiny, básnik, novinár, 
pedagóg, politik. Narodil sa v rodine učiteľa. Nižšie gymnázium navštevoval 
v Györi, potom prišiel na lýceum do Bratislavy. Študoval na univerzite v Halle, 
kde sa venoval  najmä jazykovede a histórii. Po návrate do Bratislavy pôsobil 
ako pedagóg na lýceu, kde prednášal o histórii a slovanskej poézii. Potrebu 
novej kodifi kácie vysvetlil spisom Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja 
v tomto nárečí. Novú slovenčinu kodifi kuje prácou Náuka reči slovenskej. 
Štúr vydal len jednu zbierku Spevy a piesne, ostatné básne uverejňoval 
časopisecky. Okrem jazykovedných diel sa dostal k napísaniu rozsiahlejších 
prác až na sklonku života. 

Synku, na Zemi žijeme preto,

aby sme pracovali...

- Tak ja pôjdem radšej k námorníctvu! 

LEKÁRNE
28. októbra: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
29. októbra: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA 
                    (MUDr. Pribulu 149; MUDr. Jánošík)
30. októbra: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
31. októbra: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
1. novembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
2. novembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
3. novembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 
1. novembra: MUDr. A. Kožíková - MUDr. Pribulu 2057 vo Svidníku. 
2. a 3. novembra: MUDr. A. Potomová - Sov. hrdinov 460/114 vo Svidníku. 
Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v 
nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38.

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 28. októbra: 6.30 hod.: * Dávid, 17.30 hod.: † Demeter, Helena, 
18.30 hod.: atechéza neokatechumenátnej cesty, Utorok 29. októbra: 6.00 hod.: 
Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Anna Galajdová (40 dňová lit.), 17.30 
hod.:  † Jozef, Anna, Streda 30. októbra: 6.30 hod.: † Ján, Mária, Jana, Ján, 
Peter, Terézia, 17.30 hod.: † Mária, Peter, moleben k Bohorodičke, Štvrtok 31. 
októbra: bl. hieromučeník Teodor,  6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 
hod.: † Katka, Anna, 16.50 hod.: Ruženec za závislých, 17.30 hod.: † duše v 
očistci, tichá adorácia s požehnaním, Prvý piatok 1. november: sv. Kozma a Da-
mián, 12.00 hod.: * členov arcibratstva, moleben k božskému srdcu, panychídy 
na cintoríne od 13.30 hod., 17.30, * Tomáš, Jozef, Gabriela, Marián, eucha-
ristická pobožnosť, katechéza neokatechumenátnej cesty, Fatimská sobota 2. 
novembra: pamiatka zosnulých, 7.00 hod.: sv. ruženec + moleben k presvätej 
Bohorodičke, 8.00 hod.: † zosnulí farnosti (panychída) csl., 17.30 hod.: † zosnulí 
farnosti (panychída) slov., 21. nedeľa po zsd., hlas. 4, 3. novembra: 7.00 hod.: 
Ruženec a 1. čas, 8.00 * Alena, Erika, Juraj, Miriama, František, 9.15 hod.: CZŠ 
sv. Juraja, 10.30 hod.: * farské spol. csl., 17.30 * Martina s rod.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Pondelok 28.10.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Annu, 
Utorok 29.10.: 7:00 + Štefan, Streda 30.10.: 17:00 + Ján, Anna, Peter, Mária, 
Anna, Anna, Štvrtok 31.10.: 7:00 + Peter Kuderjavý, Piatok 1.11.: 8:00 + Za 
zosnulých; Panychída s hramotami; 13:00 Panychída na cintoríne, Sobota 
2.11.: 7:00 + Za zosnulých, Nedeľa 3.11.: 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: Štvrtok 31. októbra o 18.00 hod.: Náš kresťanský život 
a služba: -  2. Petra 1-3 kap., - Pevne zachovávajte v mysli prítomnosť Je-
hovovho dňa, - 2. Petra 3:9,10 - Jehovov deň príde presne v stanovenom 
čase, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, o 19.00 
hod.: Zborové štúdium Biblie: Ježiš iniciatívne pomáhal druhým, Nedeľa 3. 
novembra o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Prečo sa kresťania musia 
odlišovať, Hlavné myšlienky: - Väčšina ľudí prijíma morálne zásady svojich 
súčasníkov, - Jehovovi služobníci sa vždy odlišovali, - Úspešne sa vyrovnať s 
tlakom okolia, - Konkrétne oblasti, v ktorých sa kresťania odlišujú, - Požehnania 
vyplývajúce z dodržiavania kresťanských noriem. 
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Čo premieta Kino Čo premieta Kino Dukla?Dukla?
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

Piatok 1. novembra o 19. hodine 
Linda Hamilton ako Sarah Connorová a Arnold Schwarzenegger ako Terminá-
tor T-800 sa vracajú vo svojich ikonických úlohách. Pod fi lmom, ktorý priamo 
nadväzuje na prvé dve časti, sú podpísaní James Cameron a Tim Miller, ktorý 
režíroval skvelého Deadpoola.
Filmová legenda Terminátor má za sebou niekoľko nie príliš úspešných poku-
sov o nadviazanie na prvé dva diely, ktoré sa právom radia medzi najlepšie 
akčné fi lmy všetkých čias. Prečo by sa to malo tentoraz podariť? Pretože 
sa k tejto ságe vracajú dve kľúčové mená s ňou spojené. James Cameron 

nový fi lm nielen produkoval, ale zároveň viedol celý tím, ktorý pracoval na 
scenári. Linda Hamilton sa opäť po rokoch stala Sarah Connorovou, ktorú 
súboje na život a na smrť s dvomi Terminátormi premenili na ultra drsnú 
hrdinku. Je naučená nikomu neveriť a spoliehať sa len sama na seba. Práve 
návrat postavy Sarah Connorovej bol jedným z hlavných dôvodov, prečo na 
ponuku režírovať tento fi lm Tim Miller pristúpil. „Podľa mňa táto sága nikdy 
nebola príbehom o Johnovi Connorovi, ale o jeho matke. A Linda bola v tejto 
úlohe neprekonateľná. Najlepší zo všetkých možných scenárov mohol byť 
len ten, v ktorom sa Sára a jej predstaviteľka vráti. A presne to sa aj stalo,“ 
hovorí Tim Miller o príbehu, ktorý je priamym pokračovaním fi lmu Terminátor 
2: Deň zúčtovania.

Linda Hamilton sa pritom už k tejto úlohe vracať nechcela. „Dala som si pod-
mienku, že sa vrátim iba vtedy ak budem mať čo hrať a zároveň to prinesie 
niečo nové.“ A presne taká je cynická osamelá bojovníčka, ktorá sa k svetu 
chová rovnako drsno, ako sa svet chová k nej. Aj napriek tomu, sa ho znova 
pokúsi spasiť, keď sa ujme ochrániť dievčinu Dani, ktorú z budúcnosti prišiel 
zlikvidovať vylepšený model Terminátora. V epickej bitke proti zdanlivo nepora-
ziteľnému nepriateľovi budú Sarah pomáhať Grace (Mackenzie Davis), hybrid 
človeka a androida, a starý dobrý Terminátor T-800 (Arnold Schwarzenegger). 
Aj tak však bude prevaha na strane ich nepriateľa...

 USA, scifi , akcia, 120 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur 
SIROTA BROOKLYN

Sobota 2. novembra o 19. hodine 
Hrajú: Edward Norton, Bruce Willis, Gugu Mbatha-Raw, Bobby Cannavale, 
Cherry Jones, Michael Kenneth Williams, Leslie Mann, Ethan Suplee, Dallas 
Roberts, Josh Pais, Robert Ray Wisdom, Fisher Stevens, Alec Baldwin, Willem 
Dafoe  •  Réžia: Edward Norton
Skvelý Edward Norton, ktorý režíroval, napísal, ale aj produkoval fi lm Sirota 
Brooklyn, si v ňom zahrá aj hlavnú postavu - osamelého súkromného detektíva 
s Tourettovým syndrómom.
Ten sa pokúša objasniť vraždu svojho mentora a jediného priateľa Franka 
Minnu (Bruce Willis) len za pomoci nejasných stôp a svojej jedinečnej pamäte. 
Postupne odkrýva prísne strážené tajomstvá, ktoré udržujú osud mesta New 
York v päťdesiatych rokoch v rovnováhe. Pri pátraní sa dostáva do kontaktu 
s násilníkmi, korupciou a najnebezpečnejším človekom v meste, len aby sa 
dopátral k pravde a zachránil ženu, na ktorej mu záleží.

USA, dráma, 144 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur 
JOKER

Nedeľa 3. novembra o 19. hodine 
Najikonickejší Batmanovský záporák a jeho cesta za šialenstvom

Réžia: Todd Phillips  •  Scenár: Todd Phillips, Scott Silver  •  Hrajú: Joaquin 
Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron, Brett Cullen, Frances 
Conroy, Shea Whigham, Glenn Fleshler, Bill Camp, Douglas Hodge, Dante 
Pereira-Olson, Alissa Bourne
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 brutálny-
mi 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, slovenské titulky, vstupné: 5 eur 

  Aj Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku zareagovala na pozvanie 
pápeža Františka modliť sa za jednotu a pokoj vo svete.
18. októbra sa k hlasom detí z vojnových konfl iktov, katastrof a nepokojov 
pridali aj hlasy detí žijúce v krajinách, kde vládne mier, spojili sa do jedného 
a modlitbou bojovali za pokoj ľudského srdca a mier v svojich rodinách, 
mestách a krajinách.
  V tento deň skutočne milión detí sa modlilo ruženec, aby v duchu slov 
pátra Pia aj cez modlitbu sa zmenil svet. V našej škole sme túto myšlienku 
podporili aj tým, že jednotlivé ročníky predstavovali farby misijného ruženca 
- biela Európu, modrá Austráliu, červená Ameriku, zelená Afriku a žltá Áziu. 
Modlitba ruženca bola sprevádzaná projekciou s témou detí z tretieho sveta a 
spevom duchovných piesní. Ďakujeme za spoločnú modlitbu, ktorá nám dáva 
nádej.                                                                                                      (czš)

Milión detí sa modlí ruženec


