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  Koniec babieho leta poznačila tragédia. Na mokrej a klzkej ceste 
zomrel mladý muž. Okrem počasia sa pod nešťastie na medziná-
rodnom cestnom ťahu mohla podpísať aj neprimeraná jazda. 

Na mokrej a klzkej ceste vyhasol život 30-ročného Dominika 

  Zdemolované auto vrazené pod nákladiak. 30-ročný Dominik zo Stropkova 
nemal ráno v pondelok uplynulý týždeň pred Giraltovcami žiadnu šancu. 
„Žiaľ, vodič osobného motorového vozidla pri tejto dopravnej nehode utrpel 
zranenia, ktoré sú nezlučiteľné so životom,“ informoval okresný policajný 
riaditeľ vo Svidníku Jaroslav Suvák. Podľa očitých svedkov muž v osobnom 
aute v zákrute a cez plnú čiaru predbiehal kamión, no manéver nezvládol. 
„On proste šiel rýchlo, mokro je, klzko, no a nebola šanca, aby to zvládol,“ 
povedal poľský vodič kamióna. 
  „Išlo o zrážku nákladného motorového vozidla (vodičom bol 54 ročný muž 
zo Svidníka) a osobného motorového vozidla (ktorého vodičom bol 30 ročný 
muž). Vodič nákladného vozidla bol na mieste podrobený dychovej skúške, 
jej výsledok bol negatívny, tento vodič neutrpel zranenia. Vodič osobného 
vozidla na mieste utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste 
podľahol. Škoda na vozidlách doposiaľ nebola stanovená. Polícia preveruje 
všetky okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody a bude skúmať aj mieru zavi-
nenia jej účastníkov. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo 
Svidníku v prípade začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Opätovne 
žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o opatrnosť a ohľaduplnosť 
na cestách! Dávajme pozor na seba i na druhých, život máme len jeden!,“ 
informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
  Ako sme už spomínali, osobné auto vletelo pod nákladné patriace Technic-
kým službám z neďalekého Svidníka. „Ide konkrétne o sypač, ktorý bol plne 
naložený asfaltom a smeroval do jednej priľahlej obce,“ informovala hovorkyňa 
mesta Svidník Kristína Tchirová.  
  Motoristi sa presvedčili, že koniec babieho leta je na cestách nebezpečný. 

Sychravé počasie, lístie i mazivo padajúce a stekajúce zo stromov vedia 
z vozovky urobiť poriadne klzisko. „Tu už prichádzajú tie prvé klzké cesty, 
vodiči sa už musia na to pripraviť, lebo to už začína a je to nebezpečné.“ „Je 
mokro, je klzko, no proste máme počasie, aké máme. Treba dávať pozor, veď 
bezpečnosť nadovšetko.“ - zhodli sa motoristi. 
  Policajti síce presnú príčinu tragickej zrážky vyšetrujú, no ich rady pre moto-
ristov sú však už teraz jasné. „Žiadame vodičov, keď je znížená viditeľnosť, na 
ceste je napadané lístie, aby sa skutočne naplno venovali vedeniu motorového 
vozidla, dodržiavali stanovené rýchlosti, aby si dávali pozor,“ uzavrel okresný 
policajný riaditeľ vo Svidníku Jaroslav Suvák.  
  Tragická nehoda zablokovala premávku na hlavnom medzinárodnom cestnom 
ťahu v smere na Poľsko. Tvorili sa niekoľko kilometrov dlhé kolóny. Premávku 
policajti obnovili až po troch hodinách.                                                     (pn) 

  Pravdepodobne nevenovanie 
sa vedeniu vozidla sa podpísa-
lo pod dopravnú nehodu Polia-
kov v nedeľu 27. októbra. 
  Vodič osobného motorového 
vozidla zn. BMW X3, počas 
jazdy po ceste I. triedy č. 77 
smerom od Svidníka na Barde-
jov, sa pravdepodobne plne ne-
venoval vedeniu vozidla, zišiel 
mimo cestu a niekoľkokrát sa s 
vozidlom prevrátil. Informovala 
o tom krajská policajná hovor-
kyňa Jana Ligdayová.
  Vodič pri nehode utrpel via-
cero zranení. Za účelom ziste-
nia alkoholu v krvi bola odobra-
tá krv, ktorá bola zaslaná na 
expertízu. 

(krpz, pn) 

Nevenoval sa riadeniu vozidla Nevenoval sa riadeniu vozidla 
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  Mestom Giraltovce otriasla smrť manželov. V pondelok 28. 
októbra okolo siedmej hodiny ráno boli pracovníkom zdravotnej 
služby nájdené v jednom z rodinných domov v meste Giraltovce 
dve osoby bez známok života. 

  Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
(PSK schválili na svojom nedávnom zasadnutí rozdelení dotácii 
v rámci programu Výzva pre región 2019.

Kto získal dotácie z Výzvy pre región 2019? 

  Pripomeňme, že žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2019 boli zamerané 
na realizáciu projektov verejnoprospešnej infraštruktúry bodov záujmu ces-
tovného ruchu PSK, na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych 
pamiatok a pamiatok UNESCO, pamätihodností, podporu pútnického turizmu; 
ako aj na podporu schválených projektov v rámci programov z EŠIF v oblasti 
infraštruktúry cestovného ruchu a podpory kultúrnych pamiatok v PSK; a tiež 
aj na výstavbu, dostavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovísk v PSK 
a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru v delení do 
jednotlivých programov a podprogramov. 
  V rámci rozpočtu PSK pre rok 2019 bol pre tento účel vyčlenený objem fi nanč-
ných prostriedkov v celkovej hodnote 4 434 000 €. Pre program 1: Podpora 
infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK bolo 
vyčlenených v rámci výzvy 2 300 000 €, pre program 2: Dofi nancovanie už 
schválených projektov v rámci 5% spolufi nancovania žiadateľom z EŠIF bolo 
vyčlenených v rámci výzvy 300 000 € a pre program 3: Podpora výstavby a 
rekonštrukcie športovísk v PSK bolo vyčlenených v rámci výzvy 1 834 000 
€. Predmetom materiálu predloženého pred pár dňami na stoly poslancov 
krajského parlamentu bol návrh rozdelenia dotácií žiadateľom, ktorí splnili 
kritériá Výzvy pre región v II. kole na predkladanie žiadostí. 
  Na Úrad Prešovského samosprávneho kraja bolo v lehote do 30. júna tohto 
roku doručených 62 žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Výzvy pre región 
pre rok 2019 v celkovej hodnote 14 266 064,63 e, pričom čiastka požadovaná 

ako dotácia od PSK bola vo výške 4 572 985,44 €. Žiadosti doručené na Úrad 
Prešovského samosprávneho kraja boli posúdené po formálnej stránke na 
Odbore regionálneho rozvoja v spolupráci s právnym oddelením Kancelárie 
riaditeľa Úradu PSK a Oddelením investícií Odboru správy majetku. Žia-
dosti, ktoré splnili podmienky výzvy a VZN PSK 57/2017 v platnom znení 
boli následne predmetom hodnotenia interných a externých hodnotiteľov. 
Predmetom tohto posudzovania bolo 57 žiadostí o poskytnutie dotácií. Pre 
II. kolo výzvy bola určená zostatková alokácia (po schválení poskytnutia do-
tácií v I. kole výzvy) v Programe 1: Podpora infraštruktúry cestovného ruchu 
a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK vo výške 1 517 656,22 €, pre Program 
2: Dofi nancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufi nancovania 
žiadateľom z EŠIF vo výške 162 162,14 €. V programe Program 3: Podpora 
výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 879 000,00 € (834 000,00 Eur v 
zmysle Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a 49 
000,00 € - schválená dotácia v I. kole výzvy pre obec Jablonov, ktorú obec 
nebude čerpať na základe oznámenia z 12.9.2019). 
  Okresov Svidník a Stropkov sa podľa dostupných informácií týkajú tieto schvá-
lené projekty a dotácie: Východoslovenský región, n.o. Duklianska cyklotrasa 
- rozpočet 41 500 €, požadovaná dotácia 21 500 €, schválená dotácia 20 000 
€; Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Kuková Obnova národnej 
kultúrnej pamiatky - kostol ECAV Kuková - 106 616,38 € - 53 308,19 € - 44 
400 €; Mesto Giraltovce Cykloturistikou za zdravím - 40 400 € - 20 200 € - 20 
200 €; Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK: Obec 
Lúčka Bezpečnostné športovo - výcvikové a oddychové centrum - časť „A“ a 
„B“ 3 - 115 092,30 € - 57 546,15 € - 40 000 ; Mesto Stropkov Rekonštrukcia 
zimného štadióna v Stropkove 1. etapa - 380 868,80 € - 190 434,40 € - 100 
000 €.                                                                                                       (pn)

V Giraltovciach našli mŕtvych manželov V Giraltovciach našli mŕtvych manželov 

  Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Išlo o 60 roč-
ného muža a jeho rovnako starú manželku. Na mieste činu bola vyšetrovateľom 
vykonaná obhliadka, pričom telá nebohých boli obhliadnuté prizvaným znalcom 
z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie súdne lekárstvo. Cudzie zavinenie 
bolo predbežne vylúčené. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru vo Svidníku v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmr-
tenia. Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a preveruje všetky okolnosti 
tohto prípadu.                                                                                 (krpz, pn) 

  S dopravnými nehodami ako by sa na slovenských cestách 
roztrhlo vrece. Ďalšia zo série nehôd v našom regióne sa stala 
v utorok 29. októbra.   

Vodička Golfu prešla do protismeru a zrazila sa s protiidúcim autom  

  Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Jany 
Ligdayovej vodička osobného motorového vozidla zn. WV Golf jazdila v smere 
z obce Kapišová do mesta Svidník. Počas jazdy sa pravdepodobne nevenovala 

vedeniu vozidla a neprispôsobila rýchlosť jazdy najmä svojím schopnostiam 
a vlastnostiam i povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré mohla predvídať. 
S vozidlom prešla do protismeru kde sa zrazila s vozidlom zn. Renault Clio. 
Vodička tohto vozidla v dôsledku zrážky vozidlom narazila v protismere do 
priekopy. Dychovou skúškou u vodičiek nebolo zistené požitie alkoholických 
nápojov. Pri dopravnej nehode obe vodičky utrpeli ľahké zranenia.                                                                                                    

 (krpz, pn) 
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  Stavať ho začali v roku 1977 a otvorili ho v roku 1979. Bol to 
hotel kategórie B, mal 270 lôžok, reštauráciu, kaviareň, snack 
bar a salóny na spoločenské podujatia. Od roku 1993 chátral a 
až na pár pokusov obnoviť ho, hotel prestal byť hotelom. 

Z niekdajšieho vychýreného hotela Dukla budú byty

  Niekdajší hotel Dukla má od roku 2003 súčasných majiteľov. Keď ho Robert 
Tadrák, Ľuboš Špak a Marek Špak kúpili, neboli tam podlahy, stropy, kúrenie 
ani rozvody elektriny. Svidníčania vo všeobecnosti hovoria, že výškový hotel 
Dukla postavili kvôli vtedajším komunistickým pohlavárom.
  Dnes má štyridsať rokov a okrem priestorov s spodnej časti celá výšková 
budova je nevyužívaná. „Veď to bol najexkluzívnejší priestor a tam mala naša 
dcéra svadbu,“ povedala nám jedna zo Svidníčaniek, ktorú sme oslovili v 
uliciach mesta. Hoci hotel bežní smrteľníci vo veľkom využívali, platilo, že ho 
postavili hlavne pre vtedajších komunistických funkcionárov. „Bola to svidnícka 
pýcha. Chodili sem všelijaké delegácie, napríklad na oslavy Karpatsko-duklian-
skej operácie či na festival, no a práve v Dukle prespávali a mali tam hostiny,“ 
zdôraznil ďalší Svidníčan. Miestni spomínajú, že do Dukly chodieval Vasiľ 
Biľak, ale napríklad aj niekdajší prezident Gustáv Husák či Colotka. „Boli to 
papaláši, povedané jedným slovom,“ zdôraznil ďalší Svidníčan, podľa ktorého 
bol hotel postavený len kvôli nim. „Oni chodili po svojich chodníčkoch, mali 
svoje vyhradené priestory, špeciálne príbory, riady a tak podobne.“ 
  Ako sme už v úvode spomenuli, po páde režimu a hlavne po roku 1993 až 
na pár pokusov o jeho obnovenie hotel prestal byť hotelom. „Zanedbalo sa 
to. Keď sa teraz na tú budovu pozerám, že môžem povedať, že je to jedna 
ruina,“ dodala istá Svidníčanka. 
  To sa však má konečne zmeniť. V prízemných priestoroch už takmer dvadsať 
rokov fungujú obchodné priestory. Výšková budova sa teraz takisto dočká 
opravy. Robotníci už budovu z jednej strany obkolesili lešením. „Konečne 
môžem povedať, že nebude tu, dá sa povedať, v centre mesta, také straši-
dielko.“ Zámerom majiteľov najvyššej budovy v meste je urobiť z nej nájomné 
byty. Robotníci sa už pustili do práce. „Je to veľmi dobrá myšlienka. Zvlášť 
pre mladých treba byty, aby nám neodchádzali niekam na západ,“ podotkla 
ďalšia zo žien v uliciach Svidníka. My sme sa preto majiteľov budovy v centre 

Svidníka pýtali na ich konkrétnejšie zámery. „Na tejto budove sa momentálne 
rozoberá konštrukcia hliníka a ďalšie práce budú pokračovať po odstránení 
starej konštrukcie, bude sa robiť vymurovka a osadia sa nové plastové okná,“ 
informoval Robert Tadrák, podľa ktorého k lešeniu z jednej strany čoskoro 
pribudne aj lešenie na druhej strany. S vonkajšími prácami chcú byť hotoví 
do konca roka. „Áno, chceme to zvládnuť do konca tohto roka, aby sme v 
zime mohli pokračovať vo vnútri,“ dodal Robert Tadrák a jeho kolega, ďalší 
spolumajiteľ budovy Ľuboš Špak podotkol: „Tieto nájomné byty budú v ener-
getickej triede A0. Budú vôbec medzi prvými bytmi na Slovensku, ktoré budú 
spĺňať túto energetickú triedu.“ 
  Z niekdajšieho luxusného hotela Dukla tak chcú vytvoriť 44 nájomných bytov. 
22 z nich bude trojizbových a 22 dvojizbových. „Máme čo robiť, pretože našou 
snahou je, aby sme byty kolaudovali v budúcom roku,“ dodal Ľuboš Špak. 

 (ps)

V prízemných priestoroch už takmer dvadsať 
rokov fungujú obchodné priestory. Výšková bu-
dova sa teraz takisto dočká opravy. Robotníci už 
budovu z jednej strany obkolesili lešením

Majitelia hotela Robert Tadrák a Ľuboš Špak
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   Deň pred jesennými prázdninami 
už tradične patrí v našej škole k 
tým slávnostným. Do našej školskej 
rodiny prijímame prvákov, no a pia-
takov zasa vítajú na 2. stupni starší 
spolužiaci. 
   Pre prvákov pripravili krásny, zá-
bavný i poučný program štvrtáci s 
triednou pani učiteľkou. Keďže naši 
prváci sú usilovní ako včeličky, v škol-
skej jedálni rozkvitla lúka plná kvetov 
a včeličky lietali hore - dole pri plnení 
rôznych úloh. Hľadali písmenkovú 
rodinku, správne počítali ovocie a 
zeleninu, preliezali tunel i maľovali s 
rozprávkovými okuliarmi. Šikovne spl-
nili svoje úlohy a všetci boli pasovaní 
za statočných prvákov.  
   Pre piatakov si úlohy pripravili ôsma-
ci s triednou pani učiteľkou. Piataci sa 
zapotili pri kolese šťastia, ale všetky 
vedomostné úlohy hravo zvládli. Po 

   V živote človeka sú chvíle, keď 
začne uvažovať o svojom živote a 
hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári 
sa strieda úsmev so slzami. Veď boli 
radosti a boli aj smútky. Október je 
mesiacom úcty k starším. V našom 
Senior dome Svida vo Svidníku vní-
mame tento čas o čosi intenzívnejšie. 
Skláňame sa v úcte pred rokmi, 
ktoré naši klienti a priatelia naplnili 
láskou a skutkami, ktoré žili pre svoje 
rodiny. ,
   Na každý týždeň v mesiaci október 
sme pripravili program, či príjemné 
kultúrne posedenie. Už 2.10 vystúpili 
žiaci ZUŠ s kultúrnym programom, 
ktorému dominoval spev a hra na 
hudobnom nástroji. O týždeň na to 
sme privítali ZŠ na Ulici Komenského, 
ktorá spevom, tancom a recitáciou 
spríjemnila dopoludnie v našom SDS. 
Vo štvrtok 17. októbra, sme sa tešili 
na zábavu v našom zariadení. Čakal 
nás tanec, spev a obľúbená tombo-
la. Hlavným hosťom boli Svidnícki 
heligonkári. 24.10. sme cestovali do 
nášho krajského mesta. Krídla Túžby 
vyvrcholili galaprogramom v Divadle 
J. Záborského v Prešove. Na konci 
mesiaca sme privítali u nás deti z MŠ 
na Ul. Gen. Svobodu. Potešili nás 
milým programom, ktorému krásu dali 
nielen básničky a pesničky, no najmä 
ich detské srdiečka. A na záver naše 
folklórne duše zohrial Folklórny súbor 
z Kračúnoviec. 
   Aj v tomto mesiaci naši klienti prijali 
pozvanie s vedomím tešiť sa, dopriať 
si pár nezabudnuteľných chvíľ v prí-
tomnosti tých, ktorí rozdávajú svojím 
talentom radosť. 

Senior dom Svida

Starších si uctili 
aj vo svidníckom 
Senior dome Svida

Slávnostné popoludnie v CZŠ sv. Juraja vo Svidníku
splnení úloh odštartovala diskotéka 
plná tanca, radosti a detského smie-

chu. Na jesenné prázdniny všetci 
odchádzali s úsmevom.            (czš)

dvoch hlavných jedál. Povinnos-
ťou súťažiacich bolo pri príprave 
jedál zakomponovať  suroviny - 
sladkovodná ryba a tokajské víno 
(furmint alebo lipovina). Pokrm 
mal vychádzať z gastronomických 
a kulinárskych tradícií Slovenska, 
sezónnych surovín a zodpovedať 
moderným trendom.
   Uznanie a pochvalu poroty si 

odniesol žiak 3. ročníka Adrián 
JUHÁS za prípravu hlavného jedla 
Pstruh lososový s bulgurom na gra-
pefruitovej omáčke, žiak 5. ročníka 
Filip KANDALIK s jedlom Zubáč v 
maslovej omáčke na uhorkovo - 
avokádovom šaláte a žiak 2. ročníka 
Martin RUSIN s Plneným pstruhom 
so slaninou, grilovanou zeleninou.   
   V kategórii II. Kuchár - cukrár 
Junior sa so svojimi cukrárenskými  
výrobkami  predstavila žiačka 5. 
ročníka  Kristína KURUCOVÁ s 
Čokoládovou tortičkou s omáčkou 
z lesného ovocia a s Gaštanovo-
karamelovým dezertom. Žiačka 2. 
ročníka Juliána TOMČUKOVÁ sa  
predviedla  s Tvarohovým koláčikom  
s hroznovou redukciou a Hruškovo-
maslovým  košíčkom.
   Obidve dievčatá sa umiestnili v 
zlatom pásme a Kristína KURUCO-
VÁ získala 1. miesto za najlepšie 
reštauračné dezerty. 
   Súťaž pribiehala vo veľmi dobrej 
atmosfére. Žiaci pracovali s pôžit-
kom a srdcom, získali skúsenosti 
a cenne rady od profesionálnych 
kuchárov.            Nataša Fecková, 

Spojená škola vo Svidníku

Pekné úspechy študentov svidníckej hotelovky 
na súťaži  JESEŇ NA TOKAJI   Žiaci Hotelovej akadémie Spojenej 

školy vo Svidníku sa 24. októbra 
zúčastnili II. ročníka gastronomickej 
súťaže „JESEŇ NA TOKAJI.“
   Súťaž pod záštitou Košického klu-
bu SZKC bola zameraná na varenie 
hlavných jedál na živo a spojená s 
výstavou cukrárenských výrobkov. 
   V kategórii II. Kuchár junior - 
varenie na živo, žiaci našej školy 
predviedli dobré technologické 
znalosti a zručnosti pri príprave 

   Tri uplynulé dni sme venovali spomínaniu na našich blízkych, 
ktorí už nie sú medzi nami. Cintoríny aj vo Svidníku a v celom 
regióne zaplnili ľudia prinášajúci na hroby svojich blízkych, 
priateľov a známych kvety a sviece. Práve sviece či kahance po 
zotmení na cintorínoch vytvárali priam magickú atmosféru. Takto 
sme si už tradične najprv v piatok 1. novembra pripomenuli Svia-
tok všetkých svätých a následne v sobotu Pamiatku zosnulých. 
Sviece horeli aj na vojenských cintorínoch a výnimkou neboli ani 
pamätníky s cintorínmi vo Svidníku a na Dukle.                 (ps) 

Spomínali sme na blízkych, ktorí už nie sú medzi namiSpomínali sme na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami



4. november 2019Podduklianske novinky 6Spravodajstvo 

  Na 3. ročníku Prehliadky goralského folklóru vo Svidníku sa 
predstaví i Martin Repáň, ktorý je víťazom známej súťaže Zem 
spieva 2018. V súvislosti s tým sme mu položili zopár otázok. 

Víťaz súťaže Zem spieva 2018 Martin Repáň zavíta na Prehliadku goralského folklóru do Svidníka

  Martin, ako si sa dostal k spevu a hraniu na heligónke? „K spevu a hre na 
harmonike mám blízky vzťah už od útleho veku, odkedy som začal vnímať 
okolie, lebo moja rodina je veľmi spevavá. Hrať som začal, keď som mal 

5 rokov. Rodičia mi kúpili takú malú 
heligónku „populárku“, na tej som 
začínal hrať. Keď bola v rodine nejaká 
oslava, tak sa to nikdy nezaobišlo bez 
terchovskej muziky a spevu. K hraniu 
na harmonike ma priviedol môj ocko. 
On hrával na heligónke a ja som ho 
vždy rád počúval. Rodičia si to všimli 
a tak ma prihlásili na heligónku. Ocko 
však mal v robote vážnu autonehodu, 
kde prišiel o ľavú ruku a tým sa jeho 
hranie skončilo. Trápilo ho to, lebo 
heligónka je jeho srdcovka, ale nebol 
z toho smutný, lebo pokračovateľa 
videl vo mne. Ukázal mi všetko čo 
vedel. Keď bol v nemocnici , tak moja 
mama chodila každý týždeň so mnou 
na heligónku a učila ma spievať a za 
to im obom veľmi ďakujem,“ priblížil 
svoje začiatky Martin Repáň.

Chceli sme tiež vedieť, čím je pre neho hudba a čo pre neho znamená? „Hudba 
mi dala do života veľmi veľa. Naozaj ako som už spomínal na začiatku s hudbou 
som doslova vyrastal. V hudbe nachádzam taký pokoj a hlavne vo folklórnej. 
Pripomína mi to, ako kedysi ľudia žili, lebo všetko je v tých piesňach radosť, 
smútok i ten ťažký život, ktorý prežívali,“ uviedol Martin Repáň.
  Do súťaže Zem spieva ho prihlásili rodičia. Ešte pred prvou sériou Zem spieva 
hral Martin Repáň v obci Radoľa. Po jeho vystúpení prišiel za ním jeden pán, 
ktorý celý program ozvučoval. Povedal mu, aby sa prihlásil na jednu súťaž, 
ktorú pripravuje RTVS. Neprihlásil sa ale vtedy, lebo nevedel, čo je to za súťaž. 
Keď videl prvú sériu, tak ho rodičia prihlásili. Išiel tam naozaj len s úmyslom 
zahrať a ukázať svetu terchovskú muziku, ani vo sne by ho nenapadlo, že to 

dotiahne až do fi nále.
  To, že sa stal víťazom 
Zem spieva 2018 prinies-
la do jeho života i určité 
zmeny. „Môj život po súťaži 
nabral na obrátkach. Mám 
veľa vystúpení doma aj v 
zahraničí. Prednedávnom 
som sa vrátil zo zahraničia, 
kde som spolu z FS Urpín 
absolvoval severoamerické 
turné. Zároveň navštevujem 
druhý ročník  konzervatória 
v Žiline, takže sa nenudím. 
Koncertujem s našou rodin-
nou kapelou pod názvom 
„Repáňovská  muzika“, lebo 
sme všetci Repáňovci. Naj-
staršia členka kapely sa 
volá Lenka. Má 18 rokov, 
navštevuje farmaceutickú 
školu v Banskej Bystrici a 
hrá na violu. Ďalšia členka kapely sa volá Tatiana, má 15 rokov, tiež chce ísť 
na konzervatórium a hrá kontru. Ďalej je tu moja sestra Kristínka, ktorá má 
11 rokov a hrá druhé husle. A náš najmladší a najmenší člen kapely Lukáško 
má 10 rokov a hrá na basu,“ uviedol Martin Repáň.
  „Repáňovská muzika“ má na svojom konte množstvo úspechov, medzi 
najcennejšie radia úspech na celoslovenskej súťaži Vidiečanova Habovka 
2016, kde obsadili zlaté pásmo v dvoch kategóriách ako kapela a sólista 
inštrumentalista a, samozrejme, víťazstvo v šou Zem spieva 2018.
  Od Martina sme chceli vedieť, aký má odkaz pre divákov 3. ročníka Pre-
hliadky goralského folklóru vo Svidníku. „Na prehliadku Goralského folklóru 
vo Svidníku, na ktorom sa zúčastním spolu s našou kapelou sa už veľmi 
teším, lebo goralská muzika je mi blízka a veľmi rád ju počúvam. Bude tam 
určite dobrá nálada a zábava a týmto pozývam všetkých milovníkov folklóru, 
aby sa prišli pozrieť,“ uzavrel náš rozhovor Martin Repáň, víťaz súťaže Zem 
spieva 2018.                                            

 (rf)

  Mesto Svidník pristúpilo v stredu 30. októbra k začatiu prebe-
racieho konania na diele rekonštrukcia mosta na Festivalovej 
ulici.  

Mesto Svidník začalo preberacie konanie mostu na Festivalovej ulici  

  Dlho očakávaná rekonštrukcia sa týmto blíži do fi nále. Na moste boli okrem 
pôvodnej projektovej dokumentácie urobené tri dôležité až nevyhnutné 
zásahy. Inštalované boli nové elektro rozvody na verejnom osvetlení podľa 
STN normy. Odkanalizovala sa miestna komunikácia navýšením počtov 
kanalizačných vpustí a navýšili sa počty pilót z dôvodu zabezpečenia statiky 

mosta. Z celkového rozpočtu 613 tisíc eur predstavujú tieto práce 5% nákla-
dov. Most slúži občanom v plnej prevádzke od 1. októbra a priniesol obnovu 
technického stavu samotného mosta, vybudovanie nových chodníkov zo 
zámkovej dlažby, rozšírenie príjazdovej komunikácie o 0,5 m, osadenie no-
vého zábradlia, ktoré stavebník predlžil na svoje náklady a rovnako esteticky 
upravil vrchnú časť piliera.
  Sme radi, že sám podarila namáhavá, ale veľmi potrebná rekonštrukcia 
mosta na Festivalovej ulici, ktorá je realizovaná s fi nančnou podporou Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu program Podpora 
najmenej rozvinutých okresov vo výške 500 tisíc eur. V najbližších dňoch 
budú prebiehať zemné práce na úprave koryta a terénu a v dobe do 30 dní 
sa ukončí preberacie konanie a kolaudácia.

 Kristína Tchirová, hovorkyňa mesta Svidník 
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   „Sľubujem!“,  zaznelo nahlas a  úprimne z úst prvákov počas 
slávnostnej imatrikulácie, ktorá sa konala vo štvrtok 24. októbra 
na Spojenej škole vo Svidníku. Na začiatku tohto výnimočného 
aktu zaznela školská hymna, ktorú si po prvýkrát zaspievali 
už aj prváci. Nevšedné podujatie obohatil kultúrny program 
mladších žiakov. 

Slávnostná imatrikulácia - výnimočný deň nielen pre samotných prvákov

  Aj tento krát bol originálny a niesol sa v duchu známej rozprávky o Leni-
vom zajačikovi. Okrem rozprávkových postáv zohrali hlavnú úlohu práve tí 
najmenší, naši prváci. Ukázali, že vedia nielen spievať, tancovať a repovať, 
ale aj plynulo rozprávať po anglicky a rusínsky. Po spoločnom vyslovení pr-
váckeho sľubu, pasovali prváčikov veľkou ceruzou naši „veľkí“ piataci a tí sa 
tak stali právoplatnými žiakmi Spojenej školy, ktorá sa na deväť rokov stane 
ich druhým domovom. Z rúk pani riaditeľky Márie Makutovej si každý žiak 
prevzal medailu a imatrikulačný list, ktoré im budú na dlhý čas pripomínať 
túto slávnostnú chvíľu.
  Ako čestný hosť bola pozvaná aj štatutárka občianskeho združenia Kolysočka 
- Kolíska Ľuba Kráľová, ktorá sa všetkým prítomným prihovorila v rusínskom 

jazyku, poďakovala sa za iniciatívu 
Spojenej školy v propagácii rusínske-
ho jazyka a kultúry a zároveň obda-
rovala prvákov hodnotnou knižočkou 
„Rusínsky jazyk pre najmenších“, 
ktorá svojimi krásnymi ilustráciami, 
piesňami, veršovankami a vyčítanka-
mi obohatí ich detský svet.
  Slávnostná imatrikulácia znamená 
výnimočný deň nielen pre samotných 
prvákov, ale je nevšedným zážitkom 
aj pre ich rodičov, ktorí si spolu so 
svojimi ratolesťami očividne odnášali 
pocity plné nevšedných dojmov a 
presvedčenie, že svoje deti zverili 
do tých správnych rúk. Prajeme im 
úspešný štart do vzdelávania!

  (sš)

Ako sa hovorí, že každej piesni koniec býva, tak aj v obci Roztoky 
sa skončili krásne  oslavy úcty k starším v spojení pohostením 
pre matky.

V obci Roztoky si uctili starších spoluobčanov a mamičky

  Podujatie sa konalo v nedeľu 27. októbra v Dome kultúry. Predstavitelia obce 
sa opäť stretli so svojimi staršími spoluobčanmi a matkami. Pripomenuli si 
dôležitosť svojich seniorov  a mamičiek vo svojich životoch a aspoň malým 
gestom im vyjadrili svoju vďaku a úctu.
  Starosta obce Martin Jurkovič vyjadril počas úvodného slova prítomným svoju 
úctu a poďakovanie. Spomienky na doby minulé sú častokrát spomienkami 
na jedinečných ľudí, ktorí s nami žijú, žili a ktorí svojím nezameniteľným 

pričinením odovzdali kus svojho srdca, života a svojej práce na zlepšenie 
podmienok života v obci.
  Pohostenie pokračovalo vystúpením detí z Materskej školy v Roztokách a 
vystúpením Ľudovej skupiny Stropkoviani a skvelí hostia Štefan Vasileňko a 
Miroslav Hrib. Sálou sa ozývali rozhovory, smiech a spev. Nezabudlo sa ani 
na hostí, po odovzdaní milej pozornosti dôchodcom a mamkám nasledovalo 
posedenie pri jedle, kávičke a koláčiku.
Bolo príjemné opäť stráviť čas so svojimi  seniormi a mamkami, vychutnať si 
spolu s nimi čas, ktorý patril iba im.
  Na záver starosta obce Martin Jurkovič a obecné zastupiteľstvo touto cestou 
ďakujú všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizovaní 
akcie, hosťom ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa podujatia  a svojím seniorom 
a mamkám prajú aj naďalej pevné zdravie do ďalších rokov. Toto milé kultúrne 
podujatie bolo realizované s fi nančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.                                                                            (pn) 

  Kľúčový dátum revolučných dní  - 17. november 1989 - oslávi Prešovský 
samosprávny kraj galaprogramom NEŽNÁ 30. Stane sa tak v Divadle Jonáša 
Záborského v Prešove vo štvrtok 14. novembra. Oslavu slobody, pravdy, 
demokracie  prinesie na veľkú scénu vyše stovka účinkujúcich - študentov, 
pedagógov aj umelcov z celého Prešovského kraja. 
  Pre mnohých Slovákov je 17. november 1989 jedným z najdôležitejších 
dátumov našej histórie. Znamenal začiatok konca totality na Slovensku a jeho 

Galaprogram NEŽNÁ 30

prevrat v demokratickú spoločnosť. 
Nežnú revolúcia ako zosobnenie 
pádu komunistického režimu nám 
dodnes pripomínajú špecifi cké mies-
ta, heslá, výroky, sľuby a piesne. Sú 
to však aj ľudia, ktorí prejavili odvahu 
bojovať za slobodu, v ktorej v súčas-
nosti žijeme. 
  Osudy týchto ľudí a okamihy zo 17. 
novembra znovu ožijú práve prostred-
níctvom galaprogramu NEŽNÁ 30. 
V podaní vyše stovky talentovaných 
mladých študentov a umelcov  z Po-
pradu, Sniny, Vranova nad Topľou, 
Medzilaboriec, Kežmarku, Levoče, 
Starej Ľubovne, Stropkova, Lipian, 
Humenného, Svidníka, Svitu i Spiš-
skej Belej zaznejú silné slová a 
dodnes šírené mottá či rebelantské 
odkazy. Nebudú chýbať tiež známe 
piesne Karla Kryla, Roba Grigorova, 
Marty Kubišovej, Jara Filipa a skupiny 
Tublatanka. Ich originálne audiovizu-
álne spracovanie pod režisérskou tak-
tovkou Tatiany Husárovej zo Strednej 
zdravotníckej školy v Poprade sľubuje 
silný emotívny zážitok. Vyburcuje, 
vyvolá zimomriavky, no najmä po-
ukáže na to, že sloboda a ľudské 
práva sú najväčšími hodnotami našej 
spoločnosti. 
  Program venovaný kľúčovej udalosti 
našej novodobej histórie si na do-
poludňajšej predpremiére v Divadle 
Jonáša Záborského v Prešove budú 
môcť pozrieť študenti stredných škôl 
z Prešovského kraja. Večerné pred-
stavenie so začiatkom o 18.00 hodine 
je venované pozvaným hosťom a 
verejnosti. 
  Vstupenky na Galaprogram NEŽNÁ 
30 je možné si zakúpiť v pokladnici 
DJZ na Hlavnej 48, Prešov.        (io) 
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  Namiesto uhlia odpad zo stolárskych dielní. Škola v obci Krajná 
Poľana pri slovensko-poľskej hranici sa zbavila nepríjemného 
čierneho prachu a nahradila ho granulami. Žiakom je teplejšie 
a spokojný je i školník.

Po polstoročí v škole v Krajnej Poľane končia vykurovanie uhlím 

  V obci bez plynofikácie miestni kúria 
drevom, no škola bola výnimkou. Roky tu 
kúrili najprv hnedým a neskôr čiernym uh-
lím. „Inú možnosť sme nemali. Drevo túto 
školu nevykúri, má slabú výhrevnosť. Pre 
nás bolo jedinou možnosťou na vykúrenie 
uhlie, ktoré sme brali z Poľska, lebo môžem 
povedať, že bolo o polovicu lacnejšie ako zo 
Slovenska,“ ozrejmil riaditeľ Základnej školy 
v Krajnej Poľane Jozef Bilas.  
„Na mesiac išiel jeden kamión. Sedemnásť 
ton sa spálilo za mesiac,“ dodal školník v 
Základnej škole Krajná Poľana Vladimír 
Bokša.  
  Uhlím tu kúrili 51 rokov. Bola to obrov-
ská záťaž najmä pre školníka. „Pokým 
sa zohrialo, tak to trebalo tri hodiny pred 
vyučovaním už. Tri hodiny, no, od pol 
piatej - piatej začať kúriť. Keď boli veľké 
mrazy, tak aj cez víkend, samozrejme,“ 
doplnil školník Vladimír Bokša. Teraz je 
tomu koniec. Starý kotol na uhlie sme už v 
školskej kotolni nenašli. Vďaka fi nanciám 
z Environmentálneho fondu sa ho škola v 
Krajnej Poľane konečne zbavila. Namiesto 
neho školník obsluhuje nový a moderný na 

biomasu. „Máme asi jeden z najmodernejších kotlov na Slovensku, 
ktorý sme spustili minulý týždeň a hneď vidno, že je teplejšie v škole. 
Automaticky všetko dávkuje, je to kľudnejšia a čistejšia robota pre 
školníka,“ doplnil riaditeľ školy Jozef Bilas.  
  Teplejšie majú žiaci v triedach a spokojnejší je aj spomínaný školník. 
Drevené peletky vyrábané napríklad aj z odpadu v stolárskych dielňach 
nemusí naberať lopatou. Do kotla smerujú z obrovského zásobníka, 
v ktorom je aktuálne 24 ton peletiek. „Je to luxus, dalo by sa povedať. 
Je to iná úroveň. Nie je to náročné ovládanie, dá sa to,“ pochvaľoval 
si školník Vladimír Bokša. Nový spôsob vykurovania tejto školy je 
nielen čistejší a ekologickejší, ale škole by mal ušetriť aj značný obnos 
peňazí. „Uhlie nás vyšlo okolo tých 10 až 12-tisíc eur.“ Teraz to bude 
lacnejšie? „Dúfam, že hej,“ uzavrel riaditeľ školy.  
  140-tisícová štátna investícia je pre plneorganizovanú školu obrov-
ským prínosom. Ušetrené fi nancie chcú neskôr použiť na zateplenie 
budovy.                                                                                         (pn) 

140-tisícová štátna investícia je pre plneor-
ganizovanú školu obrovským prínosom

Riaditeľ Základnej školy v Krajnej 
Poľane Jozef Bilas

Uhlím tu kúrili 51 rokov. Bola to obrov-
ská záťaž najmä pre školníka
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  Uplynulý pondelok sa aj mesto Svidník zaradilo medzi mestá, 
ktoré si pripomenuli vznik jednej z najvyspelejších krajín Európy 
svojej doby. 

Pripomenuli si 101. výročie vzniku Československa 

  Tohtoročných 101. rokov od vzniku Československa predstavovalo aj prvý rok 
od znovuobnovenia pamätníka „Na pľaci“ vo Svidníku. Pôvodný pamätníček 
postavili samotní Svidníčania k 10. výročiu vzniku ČSR, ale v 50-tych rokoch 
bol rozobraný z dôvodu rekonštrukcie okolitej plochy. Naspäť sa už nedostal, 
ale Svidníčania nezabudli a iniciovali jeho znovuobnovenie pri príležitosti 100. 
výročia vzniku Československa. Pamätníček stojí a dáva možnosť Svidníča-
nom a Rusínom ako jednému zo zakladateľských národnosti Československa 
pripomínať sú republiku priamo vo Svidníku. 
  Načrime do histórie. 28. októbra 1918 Československý národný výbor ofi -
ciálne vyhlásil v Prahe vznik Československa. O dva dni neskôr, 30. októbra 
1918, nezávisle od pražských udalostí, prijala v Martine slovenská politická 
elita Deklaráciu slovenského národa, známu pod názvom Martinská dekla-
rácia, ktorou zverejnila svoje dávnejšie rozhodnutie o vyňatí Slovenska z 
predvojnového Rakúsko-Uhorska a spolužití s českým národom v spoločnom 
štáte. 
  Slováci ako národ mohli 
prvýkrát vo svojej histórii 
slobodne rozvíjať svoj ja-
zyk, vzdelanosť a kultúru, 
sformovať svoje kultúrne a 
politické elity. 
  Ako sme už spomínali, 
pridali sa i Rusíni a vďaka 
nim máme dnes vo Svid-
níku „Pamätník na pľaci,“ 
ktorí dali takýto pamätník 
postaviť na 10. výročie 
vzniku Československa. 
Po dlhých rokoch sa ho v 
našom meste podarilo ob-
noviť, máme jeho vernú kó-
piu. Práve na tomto mieste 
pri symbolickom pamätníku 
si predstavitelia svidníckej 
samosprávy pripomenuli 
historický medzník - 101. 
výročie vzniku Českoslo-
venska.

Z HISTÓRIE
- Počas fungovania ČSR 
sa Slovensko po všetkých 
stránkach zásadne a ne-
zvratne zmenilo. Samozrej-
mosťou boli slovenské ľu-
dové školy, stredné školstvo 
začínalo od nuly a zriadila 
sa československá štátna 
univerzita Jána Amosa Ko-
menského v Bratislave. V 
roku 1919 obnovila čin-
nosť Matica slovenská a tá 
postupne zakladala svoje 
vedecké odbory. Všetky 
oblasti kultúry sa za dvad-
sať medzivojnových rokov 
posunuli míľovými krokmi 
dopredu.
- V roku 1920 vzniklo Slo-
venské národného divadlo 
a roku 1924 vznikla stála 
profesionálna divadelná 
scéna aj v Košiciach.

- V medzivojnovom období vznikli prvé 
slovenské filmy, hoci sa zaostávalo sa 
rozvinutou českou fi lmovou produkciou. O 
prvý slovenský fi lm Jánošík sa v roku 1921 
postarali americkí Slováci. O jedenásť 
rokov neskôr vznikol prvý celovečerný 
zvukový fi lm Zem spieva od Karola Plicku. 
Rozvíjalo sa výtvarné umenie, s ktorým 
sa spájali mená maliarov Ľudovíta Fullu, 
Martina Benku, Jána Mudrocha či Mikuláša 
Galandu. Do ulíc slovenských miest vstúpil 
nový duch v podobe avantgardných štýlov 
ako kubizmus či funkcionalizmus a výrazne 
zmenil ich ráz.
- V polovici 20. rokov vstúpil do života Slo-
vákov nový fenomén - rozhlas. Spoločnosť 
Radiojournal vznikla v roku 1923 v Prahe a 
Československo sa stalo jednou z prvých 
európskych krajín s pravidelným vysie-
laním. V roku 1931 malo na Slovensku 
rádio približne 50 000 ľudí a malo veľký 
význam pre šírenie kultúry, informácií a 
rozširovanie obzoru obyvateľov.
- Mníchovská dohoda 29. septembra 1938 
znamenala zásadný zlom. 6. október 1938 
sa stal zrodom autonómie Slovenska.

  (kt, pn) 



4. november 2019Podduklianske novinky 10Spravodajstvo

  Pred časom sme informovali, že v polovici októbra naše mesto 
navštívila skupinka laických katolíckych misionárov z USA a 
Kanady. Na čele týchto misionárov stál Tom Edwards s manžel-
kou Jean Marie Edwards z USA, spolu s nimi prišli ďalšie dve 
misionárky z Kanady. 

Prednáška priblížila vývoj dieťaťa pred narodením a ďalšie zaujímavosti 

  V priebehu dňa mali nabitý program, bol rozdelený na dve samostatné celky, 
pre dve odlišné komunity. Tom Edwards mal dopoludnia duchovný príhovor 
pre kňazov spojený s prezentáciou o ich misionárskych aktivitách v zahraničí s 
témou Ako reevanjelizovať pokrstených. V tom čase na Strednej zdravotníckej 
škole Milosrdného samaritána vo Svidníku prednášala Jean Marie Edwards 
spolu so svojím teamom skupine 125 žiakov zo 4 škôl miest Svidník a Stropkov 
na PROLIFE tému ochrany ľudského života.  
Žiaci spolu s učiteľmi začali tento vzácny deň svätou omšou v kaplnke školy, 
po nej sa odobrali do zasadačky, kde v úvode všetkých prítomných na pôde 
školy privítala pani riaditeľka Ingrid Ilčisková. Po nej osobne vzácnych hostí 
privítal Marek Fek, koordinátor úradu pre apoštolát ochrany života a zároveň 
všetkým prítomným, hlavne zahraničným 
hosťom, predstavil doterajšie aktivity v 
meste Svidník, zamerané na budovanie 
úcty k životu a ochrany života od počatia. 
Ako prvá prednášajúca vystúpila Jean 
Marie Edwards. Jej prednáške sa v 
tomto aktuálnom vydaní budeme hlbšie 
venovať.
  Jean Marie vo svojej prednáške najprv 
priblížila vývoj dieťaťa pred narodením. 
Opierala sa o vedecké fakty a poznatky, 
pričom opisované jednotlivé časové ob-
dobia prenatálneho vývoja demonštrovala 
maketami detí. Tieto makety verne zná-
zorňovali nielen reálnu veľkosť dieťaťa a 
jeho podobu od 4. týždňa až po predpô-
rodný čas, ale veľmi silne zapôsobila na 
poslucháčov hlavne verná váha dieťaťa v 
tom ktorom období a jemnosť a mäkkosť 
telíčka. Jednotlivé makety potom putovali 
rukami všetkých prítomných. Držať v ru-
kách vernú podobu nenarodeného dieťaťa bolo silným zážitkom. V tejto časti 
prednášky sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti: 
  Okamihom oplodnenia, počatia, teda vznikom človeka, získava tento nový 
život jedinečnú DNA, nikto iný nemá rovnakú. Po 10. týždni má ďalší jedinečný 
identifi kátor - otlačky prstov, ktoré sa nezmenia po celý život. 

Ale po poriadku...  
  V osemnásty deň od počatia začína dieťatku biť srdiečko, okolo 22. dňa sa 
už dá aj zachytiť. Po 4. týždni bije dieťatku srdce 167x za minútu, v priebehu 
7. týždňa už možno zachytiť aktivitu mozgu, v 8. týždni už reaguje na podnety 
žmurknutím, či pohybom sánky, pohybom ruky. V 10. týždni má už spomínané 
jedinečné odtlačky prstov. Do 11. týždňa si dieťa cmúľa prst väčšinou pravej 
ruky, zíva, otvára ústa, gúľa očami, hýbe hlavičkou a naťahuje sa. Do konca 
12. týždňa sú vyvinuté nechty, všetky vnútorné orgány, začína sa vylučovať 
moč, možno už zachytiť pohlavie, dieťa už hýbe končatinami, prstami, doká-
že zvraštiť obrvy. Do tohto týždňa slovenské zákony umožňujú zabiť takéto 
dieťa na žiadosť matky bez uvedenia dôvodu. Zabíja sa už takmer celkom 
vyvinuté dieťa. 
V 14. - 18. týždni matka pociťuje prvé pohyby. V 20. týždni má mihalnice a 
obočie, telo pokryté jemnými vláskami, vďaka vyvinutému vnútornému uchu 
už reaguje na zvuky. V 22. týždni - životaschopnosť -  schopnosť samostat-
ne dýchať aj mimo maternice. V 26. týždni dieťa registruje vône a chute, v 
27. týždni zreničky reagujú na svetlo. Po 32. týždni sa otáča dieťatko dolu 
hlavičkou. Po 40. týždni, uplynutí 9. mesiacov zvyčajne  nastáva príchod na 
svet mimo maternice - pôrod. 

Situácia v zahraničí
  V druhej časti prednášky sa Jean zamerala na svoje PROLIFE misionárske 
skúsenosti, ktoré načerpala počas evanjelizácie mnohých štátov na viacerých 
kontinentoch. 
  Čína:  je možné mať len jedno dieťa, druhé si môžu nechať bohatí rodičia 
až po zaplatení vysokého poplatku, pričom sa prioritne preferujú chlapci. 
Výsledkom je stav, že rastie generácia s nízkym počtom žien a muži si hľa-

dajú partnerky v iných ázijských krajinách. Zdravotníci chodia do odľahlých 
častí sanitkou, aby urobili tehotnej žene Sono, rozpoznali pohlavie a zároveň 
zistili, či už tehotná mamička nemá predtým jedno dieťa. Ak áno, namieste jej 
vykonajú potrat. Ak žena odmietne podstúpiť potrat, muža prepustia z práce 
a zoberú im majetky, resp. ju muž musí vyhnať z domu. 
Thajsko: tam sa môžu legálne vykonávať interrupcie do 6,5 mesiaca tehoten-
stva, pričom interrupcie podstupuje až ¾ žien. 
  USA: Všetkých poslucháčov úplne zamrazila situácia v USA, ktorú Jean 
Marie dôverne pozná, a kde sa z vykonávania potratov stal obrovský biznis. 
Situácia v USA je tak hrozná, že postupným zľahčovaním zákonov sa dospelo 
až do štádia, že v podstate je možné zabiť dieťa počas celého tehotenstva. 
Jednou z možností je tzv. „čiastočný pôrod“, kedy žena napr. v 9. mesiaci 
začne prirodzene rodiť a počas pôrodu sa jej lekár opýta, či ešte chce mať 
dieťa. Pri odmietnutí dieťaťa lekár otočí dieťa nožičkami dopredu, žena ho 
čiastočne porodí tak, že sa porodí telíčko bez hlavičky, následne lekár vysaje 
dieťaťu mozog a špeciálnym nástrojom ho vytiahne von. V štáte New York 
schválili zákon, ktorý ide ešte ďalej. Žena riadne donosí zdravé dieťa, ktoré 

aj riadne porodí, no po pôrode sa jej lekár 
opýta, či to dieťa chce. Ak žena vysloví, 
že ho nechce, lekár ho legálne zabije. 
Údajne po schválení tohto zákona boli 
v obrovské oslavy. Azda najsilnejším 
svedectvom bola informácia o kupčení s 
telíčkami a orgánmi nenarodených detí. 
Deje sa to napríklad tak, že štátom do-
tované výskumné organizácie požiadajú 
potratovú kliniku o biologický materiál. 
V čase interupcie už za dverami čaká 
záujemca, pričom lekár vyvolá pôrod u 
„klientky“, samozrejme vyššie uvedený 
čiastočný pôrod. Keď už je takmer celé 
telíčko von, urobí rez od krku pozdĺž 
celej chrbtice aby mohol zaživa vybrať 
potrebné orgány. Podmienkou je, aby vy-
tiahnuté orgány boli do poslednej chvíle 
zásobované krvou, teda živé. Matky o 
tejto situácii mnohokrát nevedia, resp. to 
niektoré robia pre peniaze. Dodala, že v 

USA sa denne vykoná približne 4000 potratov. 
  Jean Marie proti tomuto zlu bojovala osobnou iniciatívou, modlitbami a 
prehováraním žien rozhodnutých pre potrat pred klinikou 1x mesačne počas 
jedného roka. Zakaždým sa jej podarilo zachrániť 10 detí, za rok spolu 120. 
Zakaždým ju však zatkla polícia a zadržala na jeden deň. Dokonca ako matka 
4 detí bola odsúdená a dostala sa do väzenia na 35 dní, pričom sa jej tam 
vyhrážali lynčovaním. Avšak množstvo zachránených detí a určite Božia 
pomoc spôsobili, že sa jej tam s úžasom zastal obrovský policajt a mala tým 
zabezpečenú ochranu.
  V ďalšom bloku sa prihovorili dve hostia z Kanady a priblížili svoje aktivity v 
PROLIFE, priniesli vlastné svedectvá či už o adopciách alebo o postupnom 
zatváraní potratových kliník kvôli osvete, v ktorej okrem informácií zverejňujú 
najmä fotografi e detských telíčok po potrate.
V závere prednášok Marek Fek predstavil našu slovenskú formu boja proti 
potratom, a to najmä formou modlitieb pred nemocnicami, kde sa vykonávajú 
potraty, či pred zariadeniami asistovanej reprodukcie, kde sa zabíja ešte väč-
šie množstvo počatých detí. Prítomnú mládež zaujali videá z dvoch ročníkov 
akcie „Na bicykli za život“. Táto cykloakcia mala v tomto roku už 23. ročník, 
pričom cyklisti putujú každý rok po inej trase a tento rok boli aj vo Svidníku. 
V minulých ročníkoch  putovali po Slovensku, do Prahy, Viedne, Madridu, 
Bruselu, Londýna, Medjugorja, do Svätej zeme atď. Mládež zaujala hlavne 
informácia, že prevažnú časť pelotónu tvorí mládež. Ako poznamenal Marek 
Fek, je presvedčený, že táto mládež už má otázku ochrany počatých detí na 
celý život vyriešenú.
  Po skončení prednášky kanadskoamerickí misionári navštívili miestny cinto-
rín, kde si so záujmom prišli pozrieť a kytičkou pripravovaný hrob a pamätník 
pre nenarodené deti. Mnoho myšlienok, vedeckých poznatkov a svedectiev, 
ktoré si prítomní poslucháči vypočuli, ich určite pozitívne ovplyvnia a tak môžu 
byť nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych v budúcnosti pomocou v situácii 
rozhodovania sa pre potrat.  

 Marek Fek, úrad pre apoštolát ochrany života
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  Chcem sa poďakovať celému kolektívu Neurologického oddelenia v Nemoc-
nici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku pod vedením primárky MUDr. Anny 
Kravecovej a mojej ošetrujúcej lekárke MUDr. Ivane Bochnovičovej sa vzornú 
starostlivosť a čistotu oddelenia. Ďakujem pekne!
  Nech vám naďalej trvá dobrá spolupráca. Všetkým želám veľa zdravia, 
šťastia, síl, energie, úsmev na tvári a pracovné úspechy.

 Michal Hudák, pacient hospitalizovaný na Neurologickom oddelení A

Poďakovanie svidníckej neurológii

  Členovia Slovenského zväzu postihnutých civilizačnými chorobami nielen 
z okresu Svidník sa ešte v októbri v rámci mesiaca úcty k starším zišli na 
spoločnom posedení. Stretli sa vo 
svidníckom Hoteli Rubín, kde mali 
pripravené spoločenské posedenie 
spojené s hudbou, tancom a chutným 
občerstvením. Za prípravu krásne 
podujatia sa chcú aj touto cestou 
poďakovať predsedníčke Základnej 
organizácie Slovenského zväzu po-
stihnutých civilizačnými chorobami 
vo Svidníku Irene Prusákovej, ktorá 
sa postarala o to, že bolo celé podu-
jatie pripravené skutočne na vysokej 
úrovni. 
  „Ďakujeme jej za doterajšiu prácu 
vo funkcii predsedníčky a držíme jej 
palce do ďalšieho obdobia, aby tak 
úspešne ako doteraz viedla našu 
organizáciu aj naďalej,“ povedali 
členovia spomínaného zväzu, ktorí 
ďakujú aj hudobníkovi Marekovi Kizá-
kovi, ktorým im svojou hudbou a spevom spríjemnil spoločenské posedenie, 
a takisto ďakujú za pomoc aj okresnému predsedovi Slovenského zväzu 
postihnutých civilizačnými chorobami vo Svidníku Michalovi Varcholíkovi. 

(pn)

Poďakovanie za príjemné 
spoločenské posedenie

  Deň 28. október je dňom vzniku Československej republiky, dňom Júdy Ta-
deáša a Šimona, apoštolov, ktorí sa za nás prihovárajú u nebeského Otca. 
Mesiac október je oslavou Ružencovej Matky Božej a mesiacom úcty k starším. 
Preto sme sa v tento deň obrátili k našim rodičom a starým rodičom so slovami 
vďaky. Oni sú tí, ktorí nám odovzdávali rady, múdrosť, poznanie, lásku, vieru, 
nádej do každodenného života. 
Rodičia nás vychovali, naučili nás 
všetkému, čo je potrebné pre ži-
vot, ale hlavne nám vštepovali, že 
prvoradé je za každých okolností 
byť ľudskí. A za to všetko rodičom 
ďakujeme a symbolicky im odo-
vzdávame tretí groš zo známej 
slovenskej rozprávky. 
  Drahí rodičia a starí rodičia, do 
ďalších rokov Vám želáme a vy-
prosujeme pevné zdravie, lásku, 
pokoj, entuziazmus a neustálu 
ochranu našej Nebeskej Matky. 
  Študenti našej školy sa rodičom 
predstavili a poďakovali v krátkom 
programe, po ktorom nasledovala 
prehliadka školy a posedenie 
pri čaji.

 SZŠ mil. Samaritána 
vo Svidníku 

Deň úcty k starším v SZŠ mil. Samaritána
  Tradičné každoročné oslavy Mesiaca úcty k starším boli aj tohto roku 
v Kružlovej. Príhovor mal starosta obce Kružlová Adrián Gužo, ktorý im 
poprial najmä veľa zdravia, pokoja v rodine a ešte veľa prežitých rokov v 
kruhu svojich najbližších. Potom si dôchodcovia pochutnali na občerstvení 
a pohostení, káve, čaji a nakoniec boli všetkým dôchodcom rozdané vecné 
darčeky a poukážky. 
  „Poďakovanie patrí poslancom OZ, pracovníkom obce, TSP a všetkým, ktorí 
na akcii pomáhali. Taktiež Všeobecnej úverovej banke, ako nášmu stabilnému 
fi nančnému partnerovi a Jarovi Oleárovi i Slovenskej národnej strane za ich 
podporu podujatia,“ poďakoval starosta obce Kružlová Adrián Gužo.     (pn)

Seniorov si uctili aj v Kružlovej 

  Touto cestou by som sa chcela úprimne poďakovať lekárom MUDr. Štofano-
vej, MUDr. Tökölyovej, MUDr. Vargovičovi za príkladnú zdravotnú starostlivosť. 
Špeciálne sa chcem poďakovať primátorovi Interného oddelenia svidníckej 
nemocnice MUDr. Marekovi Pytliakovi, sestričkám a celému personálu za 
ústretovosť, ochotu, pochopenie a príkladnú lekársku a sesterskú starostlivosť 
o môjho otca. 

 Mgr. Monika Steškaninová Fridrichová    

POĎAKOVANIE
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Úradná správa č. 16 zo dňa 30. októbra 2019

6. liga
Lomné - Breznica 1:9 (0:5)

Góly: Miroslav Gondek - Jakub 
Hurný, Dávid Petrik 2, Milan Safko, 
Tomáš Manduľa, Tomáš Korba, Ši-
mon Pundžák 3
ŽK: 0

Kuková - Tisinec 2:0 (1:0)
Góly: Ján Oravec, Radoslav Ličák
ŽK: 0 - Matúš Farbanec
ČK: 0 - Jozef Michrina (po 2. ŽK)

Mestisko - Stročín 0:3 (0:2)
Góly: 0 - Ambróz Čobej, Igor Sagan, 

Medziokresné futbalové súťaže

Denis Hnát
ŽK: 0

Miňovce - Sitníky 1:7 (0:2)
Góly: Štefan Petro - Maroš Belina 
2, Dávid Danko 2, Denis Polaščik, 
Marián Durkač, Tomáš Dubas
ŽK: 0 - Dávid Danko

Chotča - Lúčka 3:4 (1:2)
Góly: ? - Samuel Talian 2, Ján Leško, 
Michal Tkáč
ŽK: ? - Silvester Zavila, Ľubomír 
Hvišč

Bukovce - Radoma 1:5 (1:4)

Góly: Peter Janočko - Boris Tkáč 3 
(1 z PK), Maroš Labuda 2
ŽK: Peter Janočko - Jaroslav Hubáč

Kalnište - Rovné 2:0 (0:0)
Góly: Rastislav Dzuruš, Martin Var-
guš
ŽK: Lukáš Pavuk - Tibor Simko, Mar-
tin Palenčár

Tabuľka
1. Breznica  14  12 2 0   72:  6  38
2. Sitníky  14  12 0 2   62:17  36
3. Rovné  14  11 0 3   41:18  33
4. Kuková  14    9 1 4   41:24  28
5. Radoma  14    8 2 4   46:24  26
6. Lúčka  14    8 2 4   36:20  26

7. Kalnište  14    6 2   6  20:21  20
8. Stročín  13    6 0   7  37:38  18
9. Tisinec  14    4 3   7  19:23  15
10. Mestisko  13    5 0   8  19:42  15
11. Chotča  14    4 2   8  23:42  14
12. Bukovce  14    3 1 10  21:43  10
13. Miňovce  14    1 0 13  10:87    3
14. Lomné  14    0 1 13    6:48    1

3. liga žiaci B
Kalnište - Lúčka 5:4 (2:3)

Góly: Emanuel Kokolík, Sofi a Bosá-
ková, Patrik Gmitter 3 - Šimon Sokol, 
Matej Krajňák, Jozef Fečo, Kristián 
Čmilňák

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 13. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET, dohrávky 4. kola 4. 
ligy dorastu a 8. kola 3. ligy žiakov B
   Kontumuje: stretnutie 4. kola 4. ligy dorastu Radoma - Chotča 3:0 kont., 
hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK, poplatok 5,- Eur
   Schválila žiadosť FK Bukovce o zmenu termínu  stretnutia 14. kola 6. ligy 
dospelých  DOUBLE STAR BET Bukovce - Radoma zo dňa 3.11.2019 o 
13.30 hod. na 2.11.2019 o 13.30 hod., poplatok 10,- Eur Bukovce - vzájomná 
dohoda 
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

DK OOFZ:
   Trestá FK Chotča fi nančnou pokutou 25,- Eur za nenastúpenie na stretnu-
tie 4. kola 4. ligy dorastu Radoma - Chotča, podľa RS 14/c, 25/a, poplatok 
5,- EUR

   Trestá hráča FK Tisinec - Lukáš Bokšanský - 1153890, DO pozastavením 
výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodmienečne od 30.10.2019, s 
prerušením od 4.11.2019 do 28.3.2020, podľa DP čl. 49/1d, 2d,  po vzhliad-
nutí videozáznamu  stretnutia Kalnište - Tisinec a odbornom stanovisku KR, 
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:
Dohrávka - 1. kolo 6. liga dospelí DOUBLE STAR BET - 

10.11.2019 o 13.30 hod.:
   Stročín - Mestisko (Brendza, Korba, Zápotocký - Mackanin) 

2. kolo Pohára predsedu OOFZ - 9.11.2019 o 13.30 hod. (sobota):
   Breznica - Radoma (Rapač, Makarová, Zápotocký - Vaško)
   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.futbaloveklu-
by.sk                                                                                        OOFZ Svidník

   V sobotňajšom 7. kole Edy-
max extraligy mužov vo volej-
bale sa hráči TJ Slávia Svid-
ník predstavili na domácej 
palubovke. Súperom im boli 
Košice, s ktorými o víťazstvo 
bojovali až v tajbrejku. 
   V súboji tímov, ktoré mali na konte 
len jednu prehru, sa stretli Svidník s 

EXTRALIGA MUŽOV / TJ SLÁVIA SVIDNÍK - VK KDS ŠPORT KOŠICE 2:3 (24, -22, -20, 26, -12)

1. FK Svidník - FK Spišská Nová Ves 3:1 (3:0)
   V 16. kole najvyššej regionálnej futbalovej súťaže nastúpili futbalisti 1. FK 
Svidník v uplynulú nedeľu na domácom trávniku proti Spišskej Novej Vsi. 
   Svidníčania začali tento zápas veľmi dobre a už v 14. minúte viedli po góle 
Kuhajdíka. Keď o päť minút neskôr si hostia zo Spiša strelili vlastný gól, zdalo 
sa, že to môže mať veľký vplyv na ďalší priebeh zápasu. A aj malo. V 26. 
minúte totiž Piľar strelil tretí gól domácich. Po zmene strán Svidníčania pokra-
čovali v dobrom výkone, no gólovo sa už neodkázali presadiť. V 73. minúte 
akurát hostia z ojedinelej akcie korigovali stav stretnutia na konečných 3:1, 
čo znamená, že Svidníčania sa s domácim publikom v jesennej časti rozlúčili 
pohodlným víťazstvom.   
   Zostava Svidníka: Mikluš - Kiseľa, Zapotocký, Čabala (6. Veprik), Bialončík, 
Dzoblaev, Kuhajdík (80. K. Matobiš), Tokar, Eliáš, Piľar (51. Ducár), Košč. 
   V nedeľu 10. novembra sú na programe dohrávané stretnutia 7. kola. Fut-
balisti 1. FK Svidník sa od 13.30 hod. predstavia v Bardejovskej Novej Vsi a 
s jesennou časťou sa zverenci trénera Roberta Petruša rozlúčia v sobotu 16. 
novembra susedským derby zápasom v Stropkove.                                (pn)

III. LIGA

Košicami. Východniarske derby po 
päťsetovom boji vyhrali vicemajstri 
z Košíc a pripísali si šiesty úsúech 
v sezóne. Svidník vyhral koncovku 
prvého setu (26:24), ale potom ďalšie 
dva získali košickí volejbalisti. V štvr-
tom sete vyhrávali Košičania 24:21, 
ale domáci hráči odvrátili tri mečbaly, 
set vyhrali 28:26 a o víťazovi musel 
rozhodnúť tajbrejk. Záver piateho 
setu zvládli lepšie Košice a odniesli 

   Prinášame výsledky medziokresných futbalových súťaží 
okresov Svidník a Stropkov. 

   Sedemdesiat rokov oslávil 3.11.2019 Michal Kosť Majko), stolnote-
nisový hráč ŠŠK Centrál Svidník a päťdesiat rokov oslávil 30.10.2019 
Jozef Štefanišin, stolnotenisový hráč STO Brusnica.  
   OOSTZ Svidník im touto cestou želá predovšetkým pevné zdravie, lás-
ku, šťastie, rodinnú pohodu a ešte veľa, veľa rokov aktívnej činnosti za 
zelenými stolmi. K blahoželaniu sa pripájajú aj stolní tenisti ŠŠK Centrál 
Svidník a STO Brusnica. 
                     Miroslav Kurečko, predseda OOSTZ vo Svidníku

Srdečné blahoželanie jubilantom

si z horúcej svidníckej 
palubovky dva body. 
Na domácej strane sa 
cez hranicu dvadsať 
bodov dostali legionári 
Dmytro Fedorenko (27) 
a Lukasz Pietrzak (21), 
lídrom hostí boli Patrik 
Lamanec (22) a Martin 
Sopko ml. (19). Košice 
hrali bez smečiara Mi-
roslava Jakubova.
   Zostava Svidníka: J. 
Hriňák 2, Fedorenko 27, 
Macko 9, Pietrzak 21, Tatarenko 
11, Matušovský 12, libero S. Paňko 
(R. Vitko 1, Marjov 0). 
   Tréner Peter Tholt po zápase po-

vedal: „To, že sme 
prehrali je jedna vec, 
ale mňa zaujíma náš 
výkon. Neviem pre-
čo, ale ten výkon 
nebol taký, ako som 
si predstavoval, my 
doma musíme pred-
viesť lepší výkon a 
na to aby sme boli 
úspešní, to je to je-
diné.“ 

   Najbližšiu sobotu 9. 
novembra sa volejbalisti TJ 

Slávia Svidník od 16. hodiny 
predstavia v Prešove na palubovke 
VK Mirad PU Prešov. 
                                            (svf, pn)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

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

s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia

LEKÁRNE:
4. novembra: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
5. novembra: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch SAD) 
6. novembra: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
7. novembra: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
8. novembra: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149) 
9. novembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
10. novembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 
9. a 10. novembra: MUDr. J. Prazňak - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach. 
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.

SOOSH: 
S ockom sa nebojím. 
Bratislava, 
Albatros 2019. nestr.
  Kniha pre všetkých otcov a ich dcérky. 
„S ockom po mojom boku nie je nič 
nemožné,“ povedalo dievčatko. „Nezá-
leží na tom, koľko má práce, vždy si na 
mňa nájde čas. S ockom sa dotknem aj 
hviezd…“ Táto milá knižka láskavo a ná-
padito zachytáva krásne momenty vzťahu 
otca a dcéry.

LANDA, Daniel 
  Spevák Daniel Landa, ktorý patrí k najvýznamnejším osobnostiam hudobnej 
scény, sa narodil 4. novembra 1968 v Prahe. Okrem spevu sa venuje tiež 
skladaniu hudby, je bojovníkom muay thai, automobilovým pretekárom a prí-
ležitostne hercom, či scenáristom. Svoju sólovú kariéru začal albumom Valčík, 
Chcíply dobrý víly, Pozdrav z fronty, Smrtihlav a Konec. V roku 2000 vyšiel jeho 
výberový album Best of Landa. Napísal scénickú hudbu k niekoľkým fi lmom a 
divadelným predstaveniam. V roku 1987 založil spolu s Davidom Matáskom, 
Jakubom Malečkom a Martinom Limburským skinheadsku kapelu Orlík. Kapela 
bola podrobovaná veľkej kritike a obviňovaná z rasizmu a fašizmu, preto sa 
v roku 1992 rozpadla. Spoločne so svojou manželkou Mirjam Müller napísal 
v roku 1996 muzikál Krysař, v ktorom si zahral hlavnú úlohu.

ERBEN, Karel Jaromír (7.11.1811 - 21.11.1870)
  Český spisovateľ, básnik a prekladateľ, literárny historik, zberateľ českých 
ľudových piesní a rozprávok, jeden z hlavných predstaviteľov romantizmu v 
Čechách. Študoval na gymnáziu v Hradci Králové a neskôr právo v Prahe. Pri 
štúdiu v Prahe sa zoznámil s Františkom Palackým, s ktorým spolupracoval 
do konca života. Pracoval ako archivár mesta Prahy. Od roku 1864 až do 
smrti zastával funkciu vysokého úradníka na pražskom magistráte. Venoval 
sa aj vedeckej práci. Bol spoluautorom Riegrova Slovníku naučného, ktorý 
bol prvou českou encyklopédiou. Erben neuznával vzbury proti osudu. V jeho 
básňach sa opakuje téma viny a trestu. Napísal Písně národní v Čechách, 
Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Soubor českých 
pohádek, Kytice.

Muž, ktorý prvý raz letí lietadlom,
sa pýta stewardky:

- Nebudete dávať padáky?
- Samozrejme, že nie.

- Ale na lodiach vždy dávajú záchranné pasy.
- Áno, ale my nie sme na mori.

- To je čudné. Myslím, že ľudí, ktorí
vedia plávať, je predsa len viac než tých,

ktorí vedia lietať.

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: Stre-
da: 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 4. novembra: 6.30 hod.: † Ján, Mária, Pavol, Zuzana, 17.30 
hod.: † Jozef, katechéza neokatechumenátnej cesty, Utorok 5. novembra: 
6.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Juraj, Anna, Mária, 
17.30 hod.: * Milan, Lucia, Jakub, Streda 6. novembra: 6.30 hod.: † Ján, 
Mária, Ján, Helena, 17.30 hod.: † Michal, Michal, Anna, Ježišova modlitba, 
Štvrtok 7. novembra: 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † 
Andrej, Mária, Andrej, Barbora, 16.50 hod.: Ruženec za závislých, 17.30 
hod.: † Jozef, tichá adorácia s požehnaním, Piatok 8. novembra: archanjel 
Michal a ost. mocnosti, 6.30 hod.: * Dávid, 17.30 hod.: * Marcela, kate-
chéza neokatechumenátnej cesty, Sobota 9. novembra: 8.00 hod., 18.00 
hod.: † Michal, Mária, chvály so spoločenstvom dvaja-traja v Kristovi, 22. 
nedeľa po zsd., hlas. 5, 10. novembra: Zbierka na podporný fond: 7.00 
hod.: Svätý ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * za farské spoloč. slov., 10.30 
hod.: * Anna, Mária csl., 17.00 hod.: moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi, 17.30 
hod.: * Ľubica, Iveta, Ivan, Kristína, Zuzana, Tatiana, Vladimír.      

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Pondelok 4.11.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Alexandra, 
Utorok 5.11.: 17:00 + Karol, Alica, Ján, Anna, Streda 6.11.: 17:00 + Ján, 
Štvrtok 7.11.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra, Igora, Juraja 
a Jána s rod., Piatok 8.11.: 17:00 + Mikuláš, Michal, Zuzana, Sobota 
9.11.: 7:00 + Helena a Jozef Mikitkoví, Nedeľa 10.11.: 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 7.11. o 18.00 hod.: Náš kresťanský život 
a služba: - 1. Jána 1-5 kap., - „Nemilujte svet ani veci vo svete“ - 1. 
Jána 5:16,17 - „Čo je „hriech, ktorý spôsobuje smrť“ - Čo som sa z čí-
tania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?“ O 19.00 hod. Zborové 
štúdium Biblie: „Súcit ho podnecoval zvestovať.“ Nedeľa 10.11. o 9.30 
hod.: Verejná biblická prednáška: „Kto sú praví nasledovníci Krista?“ 
Hlavné myšlienky: - Prečo potrebujeme zistiť, kto sú praví nasledovníci 
Krista. - Praví nasledovníci Krista oznamujú Božie meno. - Praví kresťania 
majú úctu k Božiemu slovu a žijú podľa neho. - Praví kresťania obhajujú 
Božie Kráľovstvo ako jedinú nádej pre ľudstvo. - Ježišových pravých 
nasledovníkov sa dá spoznať podľa lásky, ktorú prejavujú. - Dokážte, že 
ste pravými nasledovníkmi Krista.


