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NAKA
zadržala
starostu
Vyšného
Mirošova

Mladý Róm Jaroslav Dudy
vyrába vo vlastnej
stolárskej dielni nábytok
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NAKA zadržala starostu Vyšného Mirošova Michala Petranika, je vo väzbe
Starostu Vyšného Mirošova zadržali elitní policajti z Národnej
kriminálnej agentúry. Michala Petranika z budovy obecného
úradu vo Vyšnom Mirošove odviedli v uplynulú stredu krátko
pred pol piatou podvečer a aktuálne je vo väzbe.
Daňové podvody pri obchodoch s
mäsom za viac než jeden a pol milióna eur. Národná kriminálna agentúra
ich odhalila v troch krajoch. Zadržaní
sú síce dvaja, jeden z
nich spomínaný starosta, no obvinených je
ďalších osem ľudí.
Jednotka finančnej
polície Národnej kriminálnej agentúry v
uplynulú stredu skoro
ráno budila v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.
„Cieľom zaisťovacej akcie bolo nielen
zadržanie osôb, ale
aj zaistenie vecí dôležitých pre trestné
konanie,“ informoval
hovorca Prezídia Policajného zboru SR
Michal Slivka. NAKA
zasahovala v jednom
z domov v Krupine, v
Banskej Bystrici, v Košiciach a okolí, ale aj už
v spomínanom Vyšnom
Mirošove. „Vykonávali sme domové prehliadky, prehliadky
rôznych prevádzok,
kancelárií a motorových vozidiel,“ skonštatoval Michal Slivka.
Okrem domu starostu
Vyšného Mirošova policajti zasahovali aj v
budove obecného úradu v tejto obci,
kam prvého muža obce priviedli s putami na rukách. „Mal putá, otvoril im
dvere a išli dnu, Nás už nepustili,“
povedal jeden z miestnych obyvateľov, ktorý videl ako starostu Michala
Petranika priviedli na úrad. Zásah
v dome, v ktorom žije s rodinou sa
pritom začal o piatej ráno. Po tom,
čo starostu priviedli na úrad, aktivační
pracovníci, ale ani zástupca starostu,
ani nikto ďalší už do budovy nemohol.
Podľa dostupných informácií Národná
kriminálna agentúra sledovala ľudí
zapojených do obchodovania s mäsom. „Je to daňová trestná činnosť
s následkom v rozsahu 1,7 milióna
eur,“ ozrejmil hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka. V
budove obecného úradu vo Vyšnom
Mirošove boli policajti takmer desať
hodín. Podľa dostupných informácií
preto, že starosta v minulosti podnikal s mäsom a konateľkou vo firme
neskôr bola jeho manželka. Medzi
obvinenými podľa našich informácií

popoludní priviezli policajti. Putá na
rukách nemal, no do budovy súdu a

obvinených a svedkov a prípadne
ďalšie osoby,“ povedal prokurátor

má byť aj muž, ktorý mal v minulosti
údajne blízko k niekdajšiemu obávanému bossovi banskobystrického
podsvetia Mikulášovi Černákovi. Toto

Elitní policajti z NAKA vo Vyšnom
Mirošove zasahovali dlhé hodiny
následne do pojednávacej miestnosti
pred sudcu vošiel bez jediného slova.
Sudca ho vypočúval hodinu, potom
vyhlásil prestávku a po nej prečítal
rozhodnutie, po ktorom starostu
eskortovali do vyšetrovacej väzby.
„Súd vyhovel nášmu návrhu v
plnom rozsahu, z dôvodu, že by
mohol vplývať, ovplyvňovať spoluMichal Petranik
však hovorca Prezídia
Policajného zboru SR
Michal Slivka nepotvrdil,
len všeobecne skonštatoval: „Obvinených je
desať osôb, dve z nich
sú zadržané.“ Jedným z
nich je starosta, ktorého
už podvečer z budovy
úradu sprevádzali kukláči,
no bez pút na rukách.
Do Banskej Bystrice na
výsluch previezli jeho i
manželku. Kým manželku
po výsluchu prepustili,
Michal Petranik zostal v
Banskej Bystrici a vyšetrovateľ spracoval návrh
na jeho väzobné stíhanie.
O tom, že ho budú ďalej
stíhať vo väzbe, rozhodol
sudca banskobystrického Okresného súdu v
piatok podvečer. Michala
Petranika na súd tesne pred druhou hodinou

Z budovy obecného úradu starostu
odviedli kukláči bez pút

a potvrdil, že Michala Petranika vzali
do väzby. „Proti rozhodnutiu podal
obvinený sťažnosť, o ktorej bude
rozhodovať Krajský súd v Banskej
Bystrici,“ informovala hovorkyňa
súdov v Banskobystrickom kraji Nina
Spurná. Znamená to, že vo väzbe Michal Petranik ostal. O jeho sťažnosti
rozhodne Krajský súd čo najskôr, no

Podduklianske novinky

4. február 2019

Spravodajstvo

3

NAKA zadržala starostu Vyšného Mirošova Michala Petranika, je vo väzbe
zvykne sa tak stať do tridsiatich dní, kým sí krajský sudca
naštuduje spis.
Svidnický okresný súd rieši
už dlhšie ďalšie dve trestne
konania voči Michalovi Petranikovi. Od minulého roku
ich prebral nový zákonný
sudca.
„V prvom prípade Okresný súd Svidník koná vo
vzťahu k obžalovanému
zo zločinu porušovania
ochrany stromov a krov. V
druhom prípade o obžalobách v spojených veciach
z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa,
z prečinu marenia exekučného konania, zo zločinu v
štádiu pokusu, ale i zo zločinu sprenevery,“ povedala
hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji Ivana Petrufová.
Najbližšie pojednávania so
starostom sú naplánované
na koniec februára a na polovicu marca. Obecný úrad
vo Vyšnom Mirošove funguje

v normálnom režime, v práci sú akti- cej väzbe, mandát starostu mu nevační pracovníci a obec aktuálne riadi zanikol. Žiadne podrobnosti o prípade
a skutku, z ktorého má byť obvinený,
zástupca starostu.
„O starostovi nevieme nič. Som zatiaľ policajti nezverejnili.
(ps)
len v kontakte so sekretárkou,
robím si svoje,
ešte nevieme
nič,“ povedal v
uplynulý piatok
zástupca starostu Vyšného Mirošova Ladislav
Ferenc.
O mandát
starostu Michal
Petranik príde
až vtedy, ak ho
súd právoplatne
odsúdi za úmyselný trestný čin.
Ak sa tak stane, vo Vyšnom
Mirošove budú
vyhlásenie doplňujúce voľby
starostu. Zatiaľ
Bez pút na rukách bol Michal Petranik
však platí to, že
aj na súde v Banskej Bystrici, keď sudca
Michal Petranik
rozhodol o jeho vzatí do väzby
je vo vyšetrova-

Zimný Triatlon ROKA 2019 v obci Medvedie spoznal víťazov
Uplynulú sobotu sa opäť stretli nadšenci športu a zábavy
v obci Medvedie, kde sa konal už 3. ročník amatérskeho zimného triatlonu, ktorý organizuje občianske združenie ROKA.
Preteky pozostávali z troch disciplín v poradí beh, bicykel
a bežecké lyžovanie.
Podujatie dýchalo rodinnou atmosférou. Zišli sa tu nielen pretekári, ale aj
široká verejnosť, ktorá usilovne povzbudzovala pretekárov k lepším výkonom. Spolu štartovalo 27 jednotlivcov a 5 štafetových tímov. Súťažilo sa v 4
kategóriách, a to v kategórii muži, ženy, okres a štafety. I keď nebolo slnečné
počasie a teploty sa pohybovali okolo nuly, pre tieto preteky boli podmienky
veľmi dobré. Bežecká trať viedla časťou obce Medvedie a lesnou cestou v
jednom okruhu o dĺžke 4 km, cyklotrasa z obce Medvedie do obce Šarbov a
späť v dĺžke 6 km a bežkárska trať terénom v obci Medvedie v piatich okruhoch

Najlepšie ženy v triatlone: zľava: druhá Daniela Vojteková, víťazka Stanka
Buchalová a tretia Michaela Ždiňaková

o dĺžke 5,5 km. Vzhľadom k tomu, že snehu je túto zimu naozaj požehnane,
bežkárska trať bola výborne pripravená. K tomu dopomohla aj jej pravidelná
údržba počas posledných týždňov za pomoci lyžiarskeho strediska Ski Medvedie, ktorým týmto ďakujeme. Všetky disciplíny začínali a končili v depe,
ktoré bolo vybavené časomierou, ktorá zaznamenávala časy jednotlivých
disciplín, ako aj čas strávený v depe. Na zdravie a bezpečnosť pretekárov
dohliadali zdravotníci z červeného kríža. Pretekári dorazili do cieľa v zdraví,
jeden účastník pre zranenie musel súťaž predčasne ukončiť.
V kategórii muži zvíťazil Daniel Kravianský s časom (58:32), ktorý sa stal aj
absolútnym víťazom pretekov, za ním nasledovali Július Kaľavský (1:00:18) a
Ľubomír Valko (1:00:25). V kategórii ženy si prvenstvo odniesla Stanka Buchalová s časom (1:26:24), za ňou nasledovali Dana Vojteková (1:26:35) a Michaela Ždiňaková (1:35:45). Kategóriu okres ovládol zanietenec Michal Hajduk s
časom (1:16:05), za ním Tomáš Vinjar (1:16:49) a Martin Ždiňak (1:19:02). V
kategórii štafety zvíťazil tím Bike
klub Lipa s časom (1:00:28).
Umiestnení pretekári si odniesli
okrem medailí aj vecné ceny,
ktoré venovali sponzori.
Toto podujatie podporili Locktel
LTD, PSS SVIDNÍK, a.s., Songoroo, Cyklosport Triplex, LOKAL,
Vanapo, Nartech, Lekáreň Avena, Moje mixy, obec Medvedie,
mesto Svidník, Podduklianske
novinky a týždenník Dukla,
týmto im srdečne ďakujeme.
Víťazi jednotlivých kategórii si
vybojovali krásne trofeje, ktoré
z kovu vyrobil Erik Gajdoš, ktorý
tiež sám prišiel pretekať. Táto
krásna akcia opäť dopadla na
výbornú. Tešíme sa z vyššej
účasti športovcov a veríme, že
Najlepší muži z okresu Svidník v triat- ďalšie ročníky sa vydaria minilone: zľava: druhý Tomáš Vinjar, víťaz málne tak ako tento.
Michal Hajduk a tretí Martin Ždiňak
Športu zdar!
ROKA
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Mladý Róm Jaroslav Dudy vyrába vo vlastnej stolárskej dielni nábytok
Zvykne sa vravievať, že remeslo má zlaté dno. Remeslo,
konkrétne stolárčina, živí aj mladého Róma Jaroslava Dudyho.
Pochádza z Humenného a priženil sa do Hunkoviec. Vo Svidníku
si otvoril vlastnú stolársku dielňu a vyrába nábytok na mieru.
ZAČIATKY NA STEREJ DODÁVKE
Stará dodávka na prevoz materiálu i výrobkov kúpená na splátky. Takéto
boli začiatky stolárskej dielne. Postupom času investoval do techniky a dnes
je stolárčina pre neho nielen koníčkom, ale najmä prácou a chlebíkom, ktorý
ho živí. No začiatky vôbec neboli jednoduché. Po škole v dielni u majstra
zametal piliny a postupom času naberal prax. „Študoval som v Humennom
na drevárskom učilišti. Po škole som sa hneď zamestnal v stolárskej dielni,
chcel som sa totiž čo to naučiť. Priznám sa, že viac som precestoval, ako som
zarobil. Ale človek musí nejako začať,“ povedal Jaroslav Dudy.
S odstupom času sa prisťahoval do Hunkoviec. Vo Svidníku sa zamestnal
v stolárskej dielni a opäť naberal ďalšie pracovné skúsenosti. Zároveň som
pracoval ešte popri práci a viac sa zdokonaľoval v tejto oblasti. „Svidník som
si veľmi obľúbil, lebo je to malé mestečko a každý každého pozná. Pracujem
a mám schodené viaceré mestá ako Prešov, Košice či Bratislava, ale na
Svidník nedám dopustiť. Stále, keď sa vraciam domov z montáže, tak si poviem
Svidník - krásne malé a čisté mesto,“ dodal Jaroslav Dudy.
Dnes je podnikateľom, ktorý zarába sám na seba. Má vlastnú stolársku dielňu.
Povedal nám o svojich začiatkoch v podnikaní. „ V podstate už tu niečo bolo.

Jaroslav Dudy má zákaziek dosť. Vyrába rôzne typy nábytku, od
kuchynských liniek, vstávaných skríň, obývačiek a podobne...

Skončil tu stolár, ktorý tu pracoval. Opýtal sa ma, či nechcem
toto tu prevádzkovať. Ja som už mal živnosť, len som nebol
takýto aktívny. Napokon som si povedal, risknem to a idem do
toho,“ doplnil Jaroslav Dudy.
***
VYRÁBA RÔZNE
TYPY NÁBYTKU
Zákaziek má dosť. Vyrába rôzne
typy nábytku, od kuchynských
liniek, vstávaných skríň, obývačiek
a podobne. Vyrába aj nábytok z
masívu, schodiská, dvere, prístrešky
či altánky.
Mať však živnosť a robiť za niekoho
je jedna vec. Mať však živnosť a
robiť sám na seba, je vec druhá.
Chce to odvahu. Pýtali sme sa preto,
či tento mladý stolár veľmi váhal
nad istou dávkou zodpovednosti.
„Popri zamestnaní som pracoval do
večera. Spoznal som veľa ľudí, ktorí
mi dohadzovali prácu. Neskôr prišla
väčšia zákazka, zariadenie do celého
domu od schodiska až po nábytok. A
vtedy som si povedal - dosť! A idem
sám!“
***
RÓMSKY PÔVOD
Zaujímalo nás, ako ho ľudia vnímajú,
najmä v kontexte s rómskych pôvodom.
„Všetko je o komunikácii. O tom, ako
človek komunikuje s ľuďmi, ako sa
správa. Človek vidí na tom Rómovi,
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Mladý Róm Jaroslav Dudy vyrába vo vlastnej stolárskej dielni nábytok
že je kdesi inde. Nevravím, že som sa nestretol s predsudkami. Ak mi nejaký zákazník zavolal z
Košíc, nevedel, že som Róm. Prišiel som tam, tak bol trošku zarazený. Ale ja už som bol na to
pripravený. Ukázal som však, čo viem, poradil som mu a nakoniec sme sa aj skamarátili. Pracoval
som aj pre lekárov či právnikov a nemal som problém.“
***
ZAHRANIČIE HO NELÁKALO
Veľa ľudí v dnešnej dobe odchádza za prácou do zahraničia. Doma totiž nenájdu uplatnenie
alebo odchádzajú za väčším príjmom. Pýtali sme sa mladého stolára, či nemal takého pohnútky
aj on sám. „Mám brata, ktorý žije v Liverpoole asi trinásť rokov a bola možnosť odísť. Bol som
uňho dva týždne a nikdy som tam nechcel žiť,“ povedal Jaroslav Dudy.
Pýtali sme sa aj na to, aký nábytok v kraji pod Duklou najviac letí. „Kuchynské linky a biela lesklá
farba. Snažím sa nejako tých zákazníkov usmerniť, lebo niektorí nemajú fantáziu. Väčšinou si
dajú poradiť a výsledok vyzerá dobre.“
Stolár Jaroslav Dudy žije so svojou rodinou v Hunkovciach a má dve deti. „Nechám svoje deti
sa rozhodnúť, ktorým smerom sa budú uberať. Nie som veľmi zástancom vysokých škôl, lebo
remeslo ide bokom. Každý chce vysokú školu a sedieť v kancelárii. A niekde murári a stolári
zarábajú ako právnici. Sme štyria bratia, štyria súrodenci, a každý sa vyučil nejakému remeslu.
Brat je automechanik, druhý je murár a tretí pracuje so železom,“ uzavrel Jaroslav Dudy. (ks)

SZČO a dobrovoľne poistení: VEĽKÉ POĎAKOVANIE
do 8. februára treba zaplatiť odvody v novej výške Obvodnému oddeleniu Policajného zboru
Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že do 8. februára 2019 treba zaplatiť poistné z minimálneho a
maximálneho vymeriavacieho základu v novej výške.
Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2019 je 158,11 eur. Pre DPO, ktorá je
dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je vo výške 167,65 eur. Informáciu
zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného dostali SZČO, ktorých sa zmena týka, počas januára
listom alebo elektronicky.
V tejto súvislosti je dôležité, aby si odvádzatelia poistného nezabudli upraviť výšku platby na trvalom
príkaze v banke. Zároveň je treba dbať aj na správne uvedený variabilný a špecifický symbol. Inak sa môže
stať, že platca sa dostane do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne. Pre ďalšie informácie o poistnom
môžu platcovia využiť aj praktické pomôcky zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
(socpoist)

INFORMUJ sa, REGISTRUJ sa...
Mesto Svidník má vďaka novému webovému sídlu
možnosť posielať informácie o aktivite na stránke
občanom, ktorí sú cez web mesta zaregistrovaní.
Každý, kto chce mať informácie z webu hneď po ich
zverejnení a nemôžeme mať stále zapnutý náš webový
portál, dostane informáciu o zverejnení do svojho mailu.
Mesto Svidník prostredníctvom stránky poskytuje aj
kompletnú inštruktáž ako sa zaregistrovať.
(pn)

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať
všetkým policajtom svidníckeho Obvodného
oddelenia a ich rodinným príslušníkom za
finančnú podporu, ktorú v zmysle hesla „Pomáhať
a chrániť“ vyzbierali a venovali malému chlapcovi
na zlepšenie jeho zdravotného stavu.
Patrí sa vyzdvihnúť, že oni sami každý deň
riskujú svoje životy. Stretávajú sa s rôznymi
problémami a prekážkami nielen v práci, ale aj
v súkromnom živote. No napriek tomu nemysleli
len na seba.
Takáto krásna myšlienka, šľachetný čin, si
zaslúži veľký obdiv. V týchto neľahkých časoch
sa nájde veľmi málo ľudí, ktorí by z úprimného
srdca chceli pomôcť, obetovať sa pre niekoho
cudzieho. Zdravie je dôležité pre nás všetkých.
Ale keď príde choroba, tak pocit, že aj v takých
ťažkých chvíľach tu nie sme sami, nám dodáva
silu a chuť kráčať ďalej.
Ostali sme veľmi milo prekvapení, takéto
gesto sme vôbec nečakali. Ešte raz obrovské
a úprimné ĎAKUJEME celému Obvodnému
oddeleniu Policajného zboru vo Svidníku.
Vďační rodičia
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Kraj chce podporiť regióny takmer štyrmi miliónmi eur
Dotácie budú témou februárového zastupiteľstva
Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhlásenie „Výzvy pre
región“ pre rok 2019. Na tento účel má alokovanú čiastku 3,6
milióna eur. Výzva pre región pre tento rok bude podľa zamerania
rozdelená do troch programov.
A to na podporu infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy
kultúrnych pamiatok v PSK, dofinancovanie schválených
projektov v rámci päť percentného spolufinancovania
žiadateľom z Európskeho štrukturálneho a investičného
fondu (EŠIF) a podporu výstavby a rekonštrukcie
športovísk v PSK.
„Chceme pomôcť regiónom v ich rozvoji a toto
je jeden z účinných prostriedkov. Našim cieľom
je zatraktívniť život v týchto regiónoch a podať
pomocnú ruku tým, ktorí sa aktívne podieľajú na
prácach a projektoch vo svojich mestách a obciach.
Angažovanosť má zmysel aj v malých obciach, čo
chceme žiadateľom ukázať aj prostredníctvom tejto
výzvy,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
V prvom programe sa môžu záujemcovia uchádzať
o financie v rámci podpory cyklodopravy, obnovy
kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych
pamiatok, taktiež v rámci pútnického turizmu a podpory
atraktivít a destinácií v rámci tematických trás v súlade
so Stratégiou destinačného marketingu CR PSK. Môže ísť napríklad o
modernizáciu alebo vytvorenie parkoviska, vyhliadkového miesta či mobiliiáru.

Samospráva na to plánuje vyčleniť 2,3 milióna eur. Pritom najnižšia výška
finančnej podpory môže byť 20-tisíc eur, najvyššia 200-tisíc eur, avšak pri
minimálnej miere spoluúčasti žiadateľa 50 percent z celkového rozpočtu
projektu.
V programe zameranom na dofinancovanie už schválených projektov v rámci
programov EŠIF, IROP a Interreg v oblasti infraštruktúry
cestovného ruchu a kultúrnych pamiatok v PSK je
plánovaná alokácia financií vo výške 300-tisíc eur.
Minimálna výška dotácie nie je obmedzená, pričom
maximálne môžu uchádzači získať dotáciu do 30-tisíc
eur.
Cieľom programu podpory výstavby a rekonštrukcie
športovísk v PSK je výstavba, dostavba, rekonštrukcia
a modernizácia športovísk v kraji a ich vybavenie
hnuteľným majetkom. Samospráva chce na tento zámer
rozdeliť jeden milión eur. Minimálny objem podpory by
pritom predstavoval čiastku 20-tisíc eur, maximálne
200-tisíc eur, a to pri minimálnej miere spoluúčasti
žiadateľa, ktorá predstavuje 50 percent z celkového
rozpočtu projektu.
Výzva pre región bude témou prvého zasadnutia
Zastupiteľstva PSK v novom roku, ktoré je naplánované
na 4. februára. Po schválení krajským parlamentom
by mala byť výzva spustená 1. marca. Termín na
predloženie žiadostí bude v prvom kole do 31. marca,
v druhom kole do 30. júna tohto roka.
Lea Heilová, Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Platy vodičov v prímestskej doprave vzrastú
Vodiči prímestskej autobusovej dopravy si v novom roku
prilepšia. Ich mzdy sa zvýšia v priemere o 105 eur v hrubom.
Navýšenie miezd s účinnosťou od 1. januára 2019 sa dotýka štyroch
dopravcov v Prešovskom kraji, a to konkrétne vodičov SAD Prešov, SAD
Humenné, SAD Poprad a Bus Karpaty. V priemere si vodiči prilepšia o 105
eur v hrubom. Po navýšení tak bude priemerná hrubá mzda vodiča v rámci
všetkých dopravcov prímestskej autobusovej dopravy v kraji predstavovať
1067 eur mesačne.
Po vzájomnej dohode samosprávy s dopravcami došlo k zvýšeniu ekonomicky
oprávnených nákladov (EON) o 0,04 eur na kilometer v položke mzdy. Zvýšenie
EON pre SAD Prešov predstavuje na rozpočet PSK finančný dopad v roku
2019 čiastku viac ako 389-tisíc eur, pre SAD Humenné 384-tisíc eur, pre SAD
Poprad viac ako 291-tisíc eur a Bus Karpaty viac ako 63-tisíc eur. Krajská
samospráva tak vyčlenila na platy vodičov v prímestskej autobusovej doprave
celkovo vyše 1,1 milión eur.

Vodič pod vplyvom alkoholu
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo
Svidníku vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenie pod vplyvom
návykovej látky 25 ročnému Lukášovi.
Tento Svidníčan 25. decembra 2018 ako vodič viedol osobné motorové
vozidlo po ceste I. triedy smerom na rodné mesto, pričom počas jazdy sa plne
nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. V obci
neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojím schopnostiam, vlastnostiam vozidla
poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam,
ktoré možno predvídať.
Aj z týchto uvedených dôvodov Lukáš s vozidlom zišiel mimo vozovku,
čiastočne narazil do stromu a následne do oplotenia jedného z rodinných
domov v obci Nižný Orlík. Lukáš bol podrobený dychovej skúške, tá preukázala
ďalší dôvod tejto situácie - bola pozitívna a to s výsledkom 1,65 promile.
(krpz)

„Keď chceme, aby nám naši obyvatelia neodchádzali za prácou do
zahraničia, musíme im dať prácu s adekvátnym ohodnotením. Chceme,
aby otcovia zostávali doma so svojimi rodinami, preto je v našom záujme
pokračovať v trende zvyšovania platov,“ povedal predseda PSK Milan
Majerský.
Vlani zvýšil kraj priemernú mesačnú mzdu vodičov približne o osem percent.
Zo svojho rozpočtu tak vyčlenil 635-tisíc eur. Priemerná hrubá mesačná mzda
vodiča za rok 2018 v SAD Prešov bola 1046 eur, v SAD Humenné 906 eur,
SAD Poprad 925 eur a v Bus Karpaty 972 eur. Priemerná hrubá mzda vodiča
v rámci všetkých SAD-iek za rok 2018 bola 962 eur mesačne.
Lea Heilová, Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

V Cernine pribudlo detské ihrisko
V obci Cernina sa nachádza Základná škola s právnou subjektivitou a
Materská škola Cernina bez právnej subjektivity, ktorých zriaďovateľom je
samotná obec Cernina.
Vzhľadom na to, že
doposiaľ sa v areáloch
týchto škôl nenachádzali
žiadne prvky detského
ihriska, čo deťom veľmi
chýbalo, obec využila
túto situáciu a zapojila
sa do výzvy vyhlásenej
Úradom vlády SR program „Podpora rozvoja
športu na rok 2018“ so
zameraním na výstavbu
detských ihrísk, kde jej
bola schválená dotácia vo
výške 8 700 eur. Výstavbe detského ihriska sa potešili nielen deti materskej
školy, ale aj deti predškolského veku a deti prvého stupňa z obce. Touto
cestou by sme sa chceli poďakovať Úradu vlády SR Bratislava za poskytnutie
dotácie.
(hm)
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Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku
konečne nasvietili, no zatiaľ iba na skúšku
Roky sľubov by mali nahradiť konečne skutky. Monument
venovaný padlým vojakom vo Svidníku si turisti môžu pozrieť
iba počas dňa. Po zotmení ho totiž nevidieť. Časy, keď bola celá
prístupová cesta k pamätníku osvetlená, sú už dávno preč.
Dnes už vieme, ako by mohol Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku
vyzerať po nasvietení, ktorého sa dožadujú turisti, ale i Svidníčania. Vedia to
aj vo Vojenskom historickom ústave v Bratislave i vo svidníckom Múzejnom
oddelení Vojenského historického múzea Piešťany. „Ľudia nám často dávajú
rôzne otázky, prečo to neurobíme alebo
prečo sa nesnažíme o nasvietenie
pylónu alebo celkového pamätníka,“
priznal vedúci svidníckeho Múzejného
oddelenia Vojenského historického
múzea Piešťany Miroslav Blahut.
„Hlavne v lete by to bolo super, aby
sme trošku podporili turistický ruch
vo Svidníku a celom našom regióne,“
pridala svoj postreh istá Svidníčanka,
ktorú sme oslovili v uliciach mesta.
Stačí sa pozrieť na bratislavský Slavín.
Ten je jasne viditeľný aj za tmy. Už
niekoľko rokov je totiž opäť krásne
nasvietený.
***
Pamätník pred dvoma rokmi
celý vyčistili
Vo Svidníku pred dvoma rokmi celý
pamätník aj s priľahlými sochami pri
hromadných hroboch viac než 9 000
sovietskych vojakov vyčistili, preriedili
staré a poškodené stromy. Výhľad na
pamätník od cesty je tak úplne iný.
Nové kamery, ktoré v okolí národnej
kultúrnej pamiatky nainštalovali, navyše
zvyšujú bezpečnosť. „Áno, je to presne
tak. Teraz, keď máme celý priestor
zabezpečený kamerovým systémom,
tak si môžeme dovoliť osadiť tam aj
svetlá,“ ozrejmil Miroslav Blahut.
A práve preto sa rozhodli pre skúšku,
kto by to asi mohlo vyzerať. „Skúšali
sme prisvietiť pamätník svetlami,
ktoré by sme chceli osadiť. Mali sme
LED reflektor o výkone nejakých 120
watov, s ktorým sme skúsili z jednej strany i z druhej, že či bude dostačujúce

Miroslav Blahut

spomínaná prístupová cesta.

svetlo jedno, dve, tri, či možno
štyri.“ Fotografie, ktoré múzejníci z
Vojenského historického ústavu spolu
s Jakubom Jackom zaoberajúcim
sa nielen kamerovými systémami
i osvetlením, zhotovili, potvrdzujú,
že to vyšlo. „Vyzeralo to z diaľky, aj
zblízka veľmi pekne. Hlavne ten pylón
krásne vystúpil z toho celého čierna,
spomedzi tých stromov. Sme preto
spokojní,“ potvrdil Miroslav Blahut a
rovnaký názor mali aj Svidníčania v
uliciach mesta, keď sme im fotografie
skúšobne nasvieteného Pamätníka
Sovietskej armády ukázali.
***
Skúšovne nasvietenie
sa Svidníčanom páči
„Je to pekné. Je to pekné. Mohlo
by to taj ostať.“ „Ja myslím, že je to
fajn. Pekné.“ „Mne sa to veľmi páči,
perfektné to je,“ tak takéto názory mali
Svidníčania. So skúškou sú múzejníci
maximálne spokojní, a tak je reálne,
že už tohto roku sa 37 metrov vysoký
pamätník naozaj podarí nasvietiť.
„Chceli by sme, aby sa nám to podarilo
do tohtoročnej Noci múzeí, ktorá
by mala byť 18. mája, tak uvidíme,
no verím, že sa nám to podarí,“
dodal vedúci svidníckeho Múzejného
oddelenia Vojenského historického
múzea Piešťany Miroslav Blahut.
***
Prístupová cesta
Prístupovú cestu k pamätníku pritom
lemujú stĺpiky, z ktorých v minulosti
osvetľovali celú prístupovú cestu k
Pamätníku Sovietskej armády a niečo
podobné by chceli skúsiť aj tentoraz.
Na to si ale Svidníčania i návštevníci
mesta ešte budú musieť počkať.
Prvoradým cieľom je totiž nasvietenie
samotného pamätník, a až niekedy
neskôr by možno prišla na rad aj
(ps, foto: Jakub Jacko)

Financovanie rekreačných poukazov v rámci škôl má uhrádzať štát
Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí s presunom
finančnej záťaže pri tzv. rekreačných poukazoch zamestnancov
základných škôl na mestá a obce. Má ich financovať štát.
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora listom
informoval ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Martinu Lubyovú o zásadnom postoji ZMOS vo vzťahu k úhrade nákladov
zamestnancov škôl na tzv. rekreačné poukazy.
ZMOS si uvedomuje, že je povinnosťou miest a obcí ako zriaďovateľov
škôl a školských zariadení financovať tú ich činnosť, ktorá je súčasťou
originálnych kompetencií miest a obcí za predpokladu, že ide o nároky
vyplývajúce zo zákona. „Zásadne však nesúhlasíme s medializovaným
vyjadrením ministerstva školstva, že všetky takto vzniknuté náklady majú
znášať zriaďovatelia aj v prípade základných škôl,“ konštatuje predseda
ZMOS Michal Sýkora a ďalej dopĺňa: „Upozorňujeme, že mestá a obce
zriaďujú základné školy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v rámci preneseného

výkonu štátnej správy.
To znamená, že štát v plnom rozsahu zabezpečuje financovanie mzdových
a prevádzkových nákladov základných škôl, a teda je povinnosťou štátu
financovať aj náklady škôl ako zamestnávateľov na tzv. rekreačné poukazy
ich zamestnancov. Okrem zamestnancov financovaných v rámci originálnych
kompetencií miest a obcí.“
Podľa slov Michala Sýkoru: „V zmysle ustanovenia § 6 ods. 14 školského
zákona a s prihliadnutím na článok 71 Ústavy Slovenskej republiky náklady
na prenesený výkon štátnej správy je povinný uhrádzať štát. Mestá a obce
nesmú financovať výdavky v rámci preneseného výkonu štátnej správy z
vlastných finančných prostriedkov.“
Na základe týchto skutočností predseda Združenia miest a obcí Slovenska
listom požiadal ministerku školstva, aby rezort usmernil zriaďovateľov
základných škôl, akým spôsobom im budú náklady spojené s rekreačnými
poukazmi uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Michal Kaliňák,
hovorca a tajomník Rady expertov
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Mesto Svidník chce zvýšiť separovanie odpadu
Mesto Svidník si v tomto roku dalo odvážny cieľ, a to zvýšiť
separovanie odpadu a zároveň vzdelávať ľudí a vysvetľovať ako
je dôležité zaujímať sa o životné prostredie.
Vieme, že táto cesta je dlhodobá a často krát výsledky prichádzajú pomaly, ale
postupnými krokmi veríme, že budeme ekologickejšie zmýšľajúce mesto.
Podľa slov primátorky mesta Marcely Ivančovej: „Naše mesto má potenciál
správať sa zodpovednejšie k nášmu životnému prostrediu, len musíme
tento potenciál využiť. Zberný dvor nám poskytuje možnosť separovania,
spracovania a vývozu veľkého množstva triedeného odpadu, ale
nevyužívame ho dostatočne.“
Veľké nedostatky máme vo Svidníku v správnom separovaní plastu a papiera.
To čo by sme mohli my všetci spraviť je pritom úplne jednoduché.
My Svidníčania si neuvedomujeme, že do
separovaného papiera musia ísť veci čisté a
najmä nie všetko, čo sa na papier podobá,
pomôžu nám pri tom aj značky na obale.
Vlnitá lepenka PAP 20
Hladká lepenka PAP 21
Papier PAP 22.
Čo nepatrí do papiera v triedenom zbere
- Obaly od nápojov, tzv. viacvrstvové
kombinované obaly na báze lepenky (od
mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a pochutín.
Poprosíme Vás Svidníčania dávajte tieto obaly
do plastu a pracovníci na Zbernom dvore ho
vytriedia a samostatne posielajú na vývoz.
- Použité hygienické vreckovky, servítky, plienky,
dámske vložky alebo odličovacie tampóny. Tieto
odpady patria do zmesového komunálneho
odpadu.
- Voskovaný papier, ani papier od lepiacich
štítkov.
- Rolky od toaletného papiera a novinový papier
sú vytvárané z triedeného papiera, preto patria
už do komunálneho odpadu.
- Papierový obal so zvyškovým obsahom jedál.
Takto znečistený obal patrí do zmesového
komunálneho odpadu.
- Obaly zložené z dvoch druhov, rozdeľte a tak môžete separovať. Napr.
pri obale od dezertov, kde vnútorný oddeľovač na cukríky je z plastu, a
preto nepatrí do zbernej nádoby na papier. Príkladov je viac, skúste si viac
všímať.
- Knihy. Hoci sú z papiera, do zbernej nádoby na papier nepatria. Skúste
ich ponúknuť do antikvariátu, do knižnice, do burzy kníh, darovať do verejne
zdieľaných biblioték, knihovničiek a búdok na knihy.
Čo môžete triediť do plastov
- Plastové fľaše patria do žltých nádob na plast, ale dôležité je, aby ste
odšraubovali vrchnák a stlačili ich.

- Drogéria tiež patrí do plastov, na našom
Zbernom dvore ju oddeľujú a osobitne
triedia.
- Môžete separovať aj plastové fľaše od
oleja na konzumáciu. Takéto fľaše sa
osobitne vákuovo balia a vyvážajú.
- Čisté plastové obaly, kelímky,
vedierka..... Ak hodíte vedro od farby do
plastu, znečistí celý kontajner a všetok
odpad musí ísť na komunálnu skládku.
- Do plastového kontajnera môže dať aj
plechovky, pracovníci Zberného dvora
vo Svidníku ich triedia.
- Do plastového kontajnera patria aj viacvrstvové
obaly ako sú obaly od mlieka, džúsov...
pracovníci ich separujú a samostatne vákuovo
balia.
Ak si nie ste istý, či to, čo máte v rukách patrí do
plastu, môžete si pomôcť značkami na obale
Polyetyléntereftalát PET 1
Polyetylén vysokej hustoty HDPE 2
Polyvinylchlorid PVC 3
Polyetylén nízkej hustoty LDPE 4
Polypropylén PP 5
Polystyrén PS 6
Ak každý človek žijúci, či pracujúci v našom
meste bude separovať, vieme objemy triedeného
odpadu zvýšiť a môže sa nám znížiť poplatok
za uloženie odpadu na skládke.
Možností triedenia na Zbernom dvore sú aj pre
elektroodpad, batérie, žiarivky, pneumatiky, ale
každý z nás musí byť zodpovednejší a skúsiť si
nájsť vo svojom byte, dome, prevádzke priestor
na triedenie.
Mesto Svidník hľadá možnosti ako pomôcť
občanom žijúcim v domoch s odpadovými
košmi na triedený odpad. Radi by sme poskytli
120 l koše k domom, pre tých, ktorí si o kôš
požiadajú lebo majú nedostatok miesta. Ak chceme zvýšiť frekvenciu vývozu
odpadu, viac triediť. Triedenie odpadu nám bude znižovať poplatok za
komunálny odpad.
V súčasnosti naše mesto vyváža za rok len cca 50t papiera, 99t skla, 42 t
plastu a 102t biologického odpadu, ale až 2500t komunálneho odpadu a 1300t
objemového odpadu. Tieto čísla nie sú pre nás lichotivé, ale ak začneme
od seba, vieme nastaviť systém, ktorý bude našim deťom, vnúčatám už
prirodzený.
Zberný dvor vo Svidníku je otvorený od 6:00 do 14:00 počas pracovného
týždňa.
Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník
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Richard Raši v Giraltovciach slávnostne otvoril novú výrobnú halu kožiarskej firmy
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši v uplynulý piatok zavítal do
Giraltoviec. „Obuvnícka firma, ktorá zamestnáva takmer 100 ľudí, má novú halu a pracovníčky
dôstojné a pekné pracovné prostredie. A čo je najdôležitejšie, aj vďaka pomoci vlády pribudnú v
Giraltovciach nové pracovné miesta,“ takto opísal svoju návštevu Giraltoviec samotný Richard
Raši na svojom facebookovom profile.
A je to presne tak. Kožiarska firma
Komas v Giraltovciach, ktorá sa

zaoberá výrobou obuvníckych zvrškov, má novú výrobnú halu. Otvorili
ju práve v uplynulý piatok za účasti
podpredsedu vlády pre investície a
informatizáciu Richarda Rašiho. Štát
podľa jeho slov prispel na jej dokončenie, podmienkou bolo zvýšenie
počtu zamestnancov. V súčasnosti
tam pracuje 78 ľudí. „Firma Komas
využila viac ako 104-tisíc eur z
regionálneho príspevku, ktorý je
určený pre najmenej rozvinuté
okresy. Zaviazali sa, že vytvoria
minimálne päť pracovných miest,
kde aspoň tri z nich majú byť obsadené ľuďmi zo znevýhodnených
skupín,“ povedal Richard Raši, ktorá
pásku v novej výrobnej hale spomínanej spoločnosti prestrihol spolu
s prednostom Okresného úradu vo
Svidníku Jozefom Baslárom, primátorom Giraltoviec Jánom Rubisom
a konateľom firmy Komas Štefanom
Kolesárom. Podľa Richarda Rašiho
štát vie firme pomôcť i prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny. „Úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny majú špeciálne projekty ako cesta na trh práce, ale
vedia aj ušiť na mieru podporu
konkrétnemu podniku najmä, keď
sa nachádza v okresoch s vyššou
mierou nezamestnanosti. Tretím
spôsobom sú výzvy ministerstva
hospodárstva, ktoré takisto smerujú na podporu malých, stredných
podnikov. Výzvy smerujú napríklad
na techniku, ktorá je nevyhnutná
v halách, ako je táto. Prispieť je
možné až do päťdesiatich percent

investície,“ povedal v Giraltovciach
podpredseda vlády SR Richard Raši.

Kolesár. Pôvodné priestory, v ktorých
sídlili 25 rokov, boli podľa jeho slov
už nevyhovujúce. „Boli
zúžené a stiesnené.
Zamestnanci majú
teraz možnosti komfortu priestorového, a
nielen to, ale aj hygienického a sociálnych
zariadení, keďže sa
všetko robilo nové,“
skonštatoval konateľ
spoločnosti Štefan Kolesár.
Celkové náklady na
výstavbu novej haly
boli približne 700-tisíc
eur. Keďže je potrebné
do nej ešte investovať,
bude sa spoločnosť Komas podľa slov Štefana
Kolesára uchádzať aj o
ďalšiu pomoc.

Štyri pracovné miesta z piatich, ku
ktorým sa zaviazali, majú obsadené. Štefan Kolesár zdôraznil, že v
budúcnosti plánujú zvýšiť počet zamestnancov o približne 20. „V tomto
regióne je veľa komunít, ktoré je
potrebné etablovať a zaškoľovať
dlhodobým procesom. Možno by
som sa zamýšľal i nad duálnym
vzdelávaním, ktoré si myslím, že
má veľký potenciál,“ doplnil ešte
na margo obsadenia pracovných
miest kvalifikovanými zamestnancami
Štefan Kolesár.
Podľa informácií riaditeľa Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v
Bardejove Michala Goriščáka, do
pôsobnosti ktorého okres Svidník a
mesto Giraltovce patria, je aktuálna
miera evidovanej nezamestnanosti v
okrese 12 percent, čo je približne viac
ako 2 500 ľudí bez práce.
„Skladba týchto ľudí je taká, že
poväčšine máme nezamestnaných
s nízkou kvalifikáciou, prevažne
dlhodobo nezamestnaných, ktorými vieme také pozície, ako firma
Komas potrebuje, obsadiť,“ skonštatoval Michal Goriščák.
(pn)

Zľava: Jozef Baslár, Štefan Kolesár, Richard Raši a Ján Rubis pri slávnostnom
strihaní pásky v novej výrobnej hale spoločnosti Komas v Giraltovciach
„V roku 2016, keď vznikali akčné
plány na najmenej rozvinuté okresy, sme boli zaradení do programu.
Bolo to veľmi komplikované, práve
rok 2016 a 2017, kedy metodika
nebola úplne čitateľná. V lete v
roku 2018 sa pravidlá dosť zmenili
a podarilo sa nám ešte v minulom
roku v decembri získať na dokončenie stavebných prác na tejto
stavebnej hale približne 104-tisíc
eur,“ ozrejmil konateľ firmy Štefan

Kniha o Svidníčanovi môže byť knihou roka
Kniha OD PLUHU DO SENÁTORSKÉHO KRESLA: JURKO LAŽO A JEHO
DOBA (1867 - 1929), ktorú o slávnom Svidníčanovi napísal Peter Švorc, bola
zaradená do hlasovania o knihu roka 2018 za Prešovský samosprávny kraj.
„Kniha je o živote a činnosti prvého rusínskeho poslanca - senátora zo
Svidníka v prvom národnom zhromaždení prvej ČSR (môjho pradeda).
Je čestným občanom mesta Svidník,“ informoval Svidníčan Michal Lažo.
Hlasovať za knihu roka môže široká verejnosť na tomto linku http://kniznicapoh.sk/index.php/28-pre-navstevnikov/769-hlasuj-za-knihu-roka-psk-2018
„Nájdite si, prosím, čas a dajte jej svoj hlas. Vopred vám všetkým krásne
ďakujem,“ dodal Michal Lažo.
(pn)
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Z Medzinárodného hokejového turnaja AHK 2019
Priatelia a priaznivci amatérskeho hokeja vo Svidníku (AHK),
pod záštitou primátorky mesta Svidník a v spolupráci s CVČ
Svidník, na mestskom klzisku vo Svidníku, usporiadali počas
uplynulého víkendu 26. januára v poradí už 11. ročník Hokejového
turnaja AHK s medzinárodnou účasťou.

v čase turnaja navštevuje Svidník a osobne podporuje organizovanie tohto
turnaja. Všetkých učastníkov potešil prísľub pani poslankyne o podporu mestu
pri zastrešení ľadovej plochy vo Svidníku.

V zápoleniach si zmerali sily amatérski hokejoví nadšenci z Bardejova,
Stropkova, Svidníka a Užhorodu. Pred prvým zápasom účastníkov privítal
a turnaj otvoril riaditeľ CVČ Jozef Dirga a vedúci organizačného výboru
Stanislav Skirka.
Hralo sa dohodnutými pravidlami systémom každý s každým 2 x 15 minút.
To, že tento turnaj má vzostupný trend, svedčí aj to, že súperi pricestovali v
posilnených zostavách s cieľom hrať o prvenstvo v turnaji. Už v úvodných
zápasoch mužstva nasadili vysoké tempo a slušnú úroveň hry amatérskeho
hokeja.
V tomto ročníku turnaja sa stretli naozaj veľmi vyrovnané mužstva a o víťazovi
turnaja sa rozhodovalo v piatom zápase medzi AHK Svidník a Užhorodom,
v ktorom svidnícki hráči podľahli tesne 2:3 a celkovým víťazom 11. ročníka
Hokejového turnaja AHK sa stali Zakarpatské medvede z Užhorodu. Na
druhom mieste skončili AHK Svidník aj s cenou pre najlepšieho brankára
turnaja Jakuba Laskoňa, tretí Stropkovské Orlie pierka a štvrtý Maguran
Bardejov. Po poslednom zápase členovia organizačného výboru Stanislav
Skirka a Jozef Dirga vyhodnotili výsledky turnaja. Ceny odovzdali kapitánom
mužstiev a jednotlivcom za individuálne ocenenia, primátorka mesta Svidník
Marcela Ivančová a poslankyňa NR SR Magdaléna Kuciaňová, ktorá pravidelne

KONEČNÉ PORADIE:
1. miesto: Zakarpatské medvede Užhorod, 2. miesto: AHK Svidník, 3. miesto:
Orlie pierka Stropkov, 4. miesto: ŠKP Maguran Bardejov.
Výsledky zápasov AHK Svidník: AHK
SK - ŠKP BJ 6:2, AHK SK - UŽHR 2:3,
AHK SK - HC SP 2:0.
ZOSTAVA:
AHK Svidník: brankár Jakub Laskoň,
hrali: Ján Micenko, Ján Kaliňak,
Štefan Kotulič, Peter Bochnovič,
Ivo Bochnovič, Ľubo Stirčak, Rasťo
Sivulič, Marek Vanat, Stanislav Skirka,
Rado Korba.
Organizačný výbor chce poďakovať
primátorke mesta Svidník Marcele
Ivančovej a riaditeľovi CVČ Svidník
Jozefovi Dirgovi za pomoc pri
organizovaní turnaja. Veľkou mierou
k úspešnému priebehu turnaja
prispela poslankyňa Národnej rady SR
Magdaléna Kuciaňová, pani Oreničová
AHK Svidník: brankár Jakub Laskoň, hrali: Ján Micenko, Ján Kaliňak, a personál reštaurácie STAVBET, HKK
Štefan Kotulič, Peter Bochnovič, Ivo Bochnovič, Ľubo Stirčak, Rasťo Ľubo Kost a personál klziska.
Sivulič, Marek Vanat, Stanislav Skirka, Rado Korba.
P.M.

92. (Podduklianske o)svetové kino
O TELE A DUŠI (ČSFD 81%)
13. februára o 19. hodine v priestoroch POS
O filme:
Maďarský film O tele a duši je nekonvenčná love story dvoch odlišne
zmrzačených ľudí: starnúceho finančného riaditeľa bitúnku a mladej
uzavretej kvalitárky mäsa. Obaja hrdinovia, postupne ohromení
zistením, že majú rovnaké sny, sa ich postupne pokúšajú spoločne
plniť. Ľahko excentrická, taktilná i odťažitá romanca s prvkami
každodennej drámy a čiernej komédie sugestívne tematizuje dualitu
bdelosti a snenia, beštiality a humanity, duše a tela. Film, ktorý
nenásilne spája chladné pozorovanie a nezvyčajnú emocionalitu
ťaží z výraznej vizuálnosti: z precíznych geometrických kompozícií,
neokázalého prelínania lyrickosti a brutality, symbolického využitia
farieb i sústredenej práce s hercami. Je to celkom pochopiteľné, že
si práve tento film, ktorý medzi riadkami a pomocou snových metafor
hovorí o mnohých súčasných spoločenských traumách, odniesol z tohtoročného Berlinále hlavnú
cenu - Zlatého medveďa.
Réžia: Ildikó Enyedi, žáner: Dráma / Romantický, Maďarsko, 2017, 116 min, MP: 15+,
vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €

Pozvánka na besedu
Mesto Svidník, Podduklianska knižnica a Kamila
Dagenais (Darivčáková) pozývajú v stredu 6. februára
o 16.30 hod. na besedu o vzdialených kútoch našej
zeme.
Kamila vás prevedie krajinami, v ktorých mala možnosť žiť dlhšie obdobie. Krajinami, ktoré sú pre nás
exotické a tak trochu tajuplné. Mongolsko, Mauretánia,
Čína... a ďalšie mala možnosť spoznať z blízka a teraz
sa podelí o svoje zážitky aj s vami, ktorí prijmete pozvanie do Podduklianskej knižnice. Podľa slov PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej, Mesto Svidník
by rado vytvorilo cyklus besied na rôzne témy.
„Chceli by sme v najbližšej dobe pripraviť eko
besedu o triedení odpadu a budeme pokračovať
besedami z ďalších oblastí života. Ak by ste mali
tip na tému, ktorá by zaujímala verejnosť, budeme
radi, keď nám dáte vedieť do správy na našom FB
profile,“ povedala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
(pn)
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4. február: SVETOVÝ DEŇ PROTI RAKOVINE
Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za
Svetový deň proti rakovine. Prevencia a zdravý životný štýl. To sú
témy, ktoré treba dostať do povedomia ľudí počas tohtoročného
Svetového dňa proti rakovine. Pridajte sa aj vy k celosvetovej
iniciatíve a motivujte aj svojich priateľov a známych, aby im
nebolo ľahostajné ich zdravie.
30 000 nových prípadoch ročne
Rakovina je ochorenie charakterizované nadmerným, nezávislým a
neregulovateľným rastom buniek. Rast rakovinových buniek často vedie k
rozkladu tkaniva a môže spôsobiť metastázy. Rakovina je druhou najčastejšou
príčinou úmrtí na celom svete, v roku 2018 zodpovedala približne za 9,6
miliónov úmrtí. Celosvetovo je asi 1 zo 6 úmrtí spôsobených rakovinou,
približne 70 % úmrtí na rakovinu sa vyskytuje v krajinách s nízkym a stredným
príjmom. Nielen vo svete, ale aj na Slovensku z roka na rok stúpa počet
onkologických pacientov. V súčasnosti hovoríme už o viac ako 30 000 nových
prípadoch ročne. Medzi najrozšírenejšie onkologické
ochorenia u žien aktuálne na Slovensku patrí rakovina
prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina
krčka maternice.
U mužov dominuje rakovina prostaty, rakovina hrubého
čreva a konečníka, rakovina pľúc. Najčastejšie nádorové
ochorenia detského veku sú leukémie a nádory centrálneho
nervového systému. Približne tretina úmrtí na rakovinu
je spôsobená faktormi, ktoré súvisia so životným štýlom
(nadváha a obezita, nedostatočný príjem ovocia a zeleniny,
nedostatok telesnej aktivity, užívanie tabaku a užívanie alkoholu).
Odporúčania pre zdravší životný štýl, ktoré podporujú
predchádzanie nádorovým ochoreniam sú:
1. Snažte sa udržiavať si zdravú telesnú hmotnosť, denne vykonajte nejakú
pohybovú činnosť a obmedzujte čas strávený sedením. S pohybovou aktivitou
možno začať v každom veku, najlepšie už od útleho detstva tak, aby sa stala
prirodzenou súčasťou počas celého života. Ak ste už dávno nešportovali,
začnite pomaly, aby ste si neuškodili. Vykonávajte pohyb ktorý Vás baví,
ideálne je plávanie, bicyklovanie, rýchla chôdza, turistika, lyžovanie, tanec,
korčuľovanie, posilňovanie a pod. Odporúčaná dávka pohybu, ktorá prináša
zdravotné benefity je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 10 000 krokov
denne, plus:
- 30 minút stredne intenzívnej vytrvalostnej aktivity >5x týždenne,
- alebo 1 hodina intenzívnej vytrvalostnej aktivity 3-krát týždenne,
- prípadne priemerná kombinácia stredne intenzívnej a intenzívnej vytrvalostnej
aktivity; optimálne v kombinácii so silovým tréningom 2 - 3x týždenne.
Stravujte sa zdravo:
- Stravujte sa pravidelne (5x denne),
- Jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, ovocia a zeleniny,
- Vyberajte si rôznorodé bielkoviny, ktoré zahŕňajú ryby, chudé mäso a hydinu,
vajíčka,
- Obmedzte vysoko kalorické potraviny (s vysokým obsahom cukru alebo

tuku), sladené nápoje, spotrebu červeného mäsa a potraviny s vysokým
obsahom soli,
- Dodržiavajte pitný režim (aspoň 2 litre tekutín denne).
- Obmedzte príjem akéhokoľvek alkoholu. Najlepšie je vyhýbať sa mu
úplne.
- Nefajčite, neužívajte tabak v žiadnej forme.
(Používanie tabaku je zodpovedné za približne 22 % úmrtí na rakovinu).
- Majte svoj domov nefajčiarsky, podporte tento prístup aj vo svojom pracovnom
prostredí.
- Predchádzajte prílišnému vystavovaniu sa slnečnému žiareniu, chráňte sa
pred slnkom a nepoužívajte solária (množstvo ultrafialového žiarenia je v
soláriách 15x silnejšie ako žiarenie zo slnka v tropických krajinách, pričom
urýchľuje starnutie kože a výrazne zvyšuje riziko vzniku rakoviny kože).
- Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami a postupujte podľa
zdravotných a bezpečnostných pokynov.
Tipy pre ženy: Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Substitučná
hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny, obmedzujte jej
používanie.
Očkujte sa proti infekčným ochoreniam a absolvujte
pravidelné preventívne prehliadky u lekára. Prostredníctvom
preventívnych prehliadok sa môže onkologické ochorenie
zistiť a diagnostikovať včas, čím sa zvýši šanca na
vyliečenie.
Zúčastňujte sa na organizovaných skríningových
programoch nádorových ochorení. V súčasnosti máte k
dispozícii:
Skríning rakoviny hrubého čreva, ktorý sa vykonáva formou
testu na okultné (skryté) krvácanie. Test na okultné krvácanie je jednoduchý,
bezbolestný a je ho možné použiť aj doma. Nárok naň majú ľudia starší ako 50
rokov - v intervale každé 2 roky. Pri pozitívnom výsledku je pacient odoslaný
na ďalšie odborné vyšetrenie (kolonoskopiu). Skríning nádorov prsníka, ktorý
sa vykonáva formou mamografického vyšetrenia. Mamografické vyšetrenie je
v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť aj včasné štádium
rakoviny prsníka, keď má nádor len niekoľko milimetrov. V tejto fáze je rakovina
prsníka veľmi dobre liečiteľná, bez veľkého operačného zásahu, väčšinou
aj bez chemoterapie či rádioterapie. Nárok na preventívne mamografické
vyšetrenie má každá žena vo veku 50 až 69 rokov, v intervale každé 2 roky.
Skríning rakoviny kŕčka maternice, ktorý sa vykonáva formou cytologického
steru z kŕčka maternice. Nárok naň majú ženy vo veku 23 - 64 rokov. Prvé
dva odbery cytológie sa uskutočnia v ročnom intervale, v prípade negativity
týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do
veku 64 rokov.
Zdravotné poisťovne budú od tohto roka posielať svojim poistencom pozvánku
na absolvovanie týchto vyšetrení. Oslovení budú tí, ktorí spĺňajú vekové
podmienky. Skríningy nádorov hrubého čreva, prsníka a krčka maternice
môžu prispieť k zníženiu úmrtnosti na tieto nádory, a tým aj k zlepšeniu
zdravia obyvateľstva.
(zdroj: www.uvzsr.sk, www.health.gov.sk, www.who.int).
RÚVZ Svidník

Veľký ples malých detí...
Plesová sezóna je v plnom prúde a nebolo to inak ani v materskej
škole „na generálke.“ Deti v plnom počte, v ligote a pestrosti
oblekov nastúpili na promenádu masiek v telocvični materskej
školy. Do tanca im vyhrával známy hudobník Alexander Babjak a
že hral veľmi dobre, musel stále pridávať ďalšie skladby.
Nechýbali ani svetelné efekty. Poďakovanie za takú krásnu
akciu patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k
príprave a priebehu karnevalu: za krásne masky vďaka rodičom,
za občerstvenie pekárni Šandal a pani kuchárkam, za hudbu A.
Babjakovi, za fotografovanie p. Volohdovej a za dobrú atmosféru
pani učiteľkám....
Detská radosť bola veľká. V malých očkách svietili plamienky
úprimnej radosti šťastia a to bola odmena pre všetkých. Pýtate
sa, ktorá maska vyhrala ? No predsa všetky, za čo dostali aj
ocenenie v podobe sladkosti a knihy. Každý rodič dostal na
pamiatku fotografiu.
Anna Kurečková, riaditeľka Materskej školy
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SPŠ vo Svidníku prijme do prvého ročníka 31 žiakov
Deviataci, naša škola môže byť aj vaša škola
Stredná priemyselná škola vo Svidníku na základe zverejnených informácií
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré
v súlade s § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a

príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018
Z. z. MŠVVaŠ SR zverejnilo informáciu o úprave počtu žiakov prijímaných
do prvého ročníka dennej formy štúdia pre školský rok 2019/2020, informuje
žiakov deviatych ročníkov základných škôl a ich rodičov o možnostiach štúdia
na SPŠ vo Svidníku.
Pre žiakov deviatych ročníkov a ich rodičov dávame do pozornosti nasledovnú
informáciu.
Škola ponúka v školskom roku 2019/2020 možnosť štúdia v troch umeleckých
študijných odboroch dennej formy štúdia a to nasledovne:
- študijný odbor 8298 M odevný dizajn - 9 žiakov,
- študijný odbor 8283 M reklamná tvorba - 9 žiakov,
- študijný odbor 8261 M propagačná grafika - 13 žiakov.
Pre všetky študijné odbory boli pedagogickou radou schválené a radou
školy odsúhlasené kritéria prijímania žiakov, ktorých súčasťou sú talentové
skúšky.
Tie sa uskutočnia 26. marca 2019.
Tešíme sa na všetkých, ktorých voľba pri výbere strednej školy padla na našu
školu a tak naplnia motto školy: Naša škola môže byť aj vaša škola.

Reakcia na článok „Nákupné
poukážky bez vyznačeného dátumu“

Deň bezpečného internetu
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku pri príležitosti Dňa bezpečného internetu zabezpečuje (prednáškovú účasť) preventívnu aktivitu a
informáciu k problematike bezpečného používania internetu.
V dňoch od 4. do 8. februára 2019 v územnej pôsobnosti OR PZ vo Svidníku
vykoná preventívne aktivity k danej problematike zamerané predovšetkým pre
žiakov základných škôl a študentov stredných škôl (s využitím letáku Viem
ako sa „nezamotám“ do sociálnych sietí).
Cieľom preventívnych aktivít je zvýšenie informovanosti a právneho vedomia
predovšetkým detí, pri využívaní informačných a komunikačných technológií
s dôrazom na riziká spojené s používaním internetu.
V prípade záujmu základných a stredných škôl o takúto prednášku alebo
besedu k tejto problematike kontaktujte zodpovednú osobu z OR PZ vo
Svidníku na t.č. 0961 853 121 alebo 0904 118 044.
Jaroslav Suvák, riaditeľ

V krátkosti reagujem na článok uverejnený v týždenníku Podduklianske
novinky č. 5/19 napísaný obyvateľkou obce Kapišová Oli Porcu.
1. Nie je nám jasné odkiaľ menovaná pisateľka zobrala informáciu, že je to
dodatočná poukážka k mesiacu úcty k starším. Na dotknutých poukážkach
bolo jasne napísané citujem. Vianočná darčeková poukážka na nákup tovaru
v hodnote 7 €.
2. Obec rozdáva tieto poukážky už 14 rokov a doposiaľ nikdy s využitím
týchto poukážok nebol žiaden problém. V roku 2018 bolo rozdaných 72 ks
poukážok a každý mal dostatočný priestor na ich využitie. Každý tak urobil
okrem rodičov menovanej pisateľky.
3. Tvrdenie pisateľky Oli Porcu sa nezakladá na pravde, kde tvrdí, že
na Obecnom úrade dostala odpoveď v znení, že obchody nám robia
láskavosť.
4. Je pravda, že na darčekových poukážkach neboli vyznačené predajne,
kde ich môžu využiť, ale každý kto dostal darčekovú poukážku, dostal k nej
aj zoznám predajni, kde môže nákup realizovať.
5. Taktiež je pravda, že poukážka bola na nákup tovaru a nie na výmenu
poukážky za hotovosť.
6. Poukážky je možne aj v tomto čase použiť v obidvoch potravinách v obci
Kapišová na nákup tovaru, avšak nie na výmenu za hotovosť.
Táto reakcia na uvedený článok je z mojej strany konečná a nebudem sa k
nej už viac vyjadrovať. V závere chcem iba dodať jeden citát: „Človek nie je
taký, ako si myslí, že je, ale taký, ako ho vníma jeho okolie.“
Pavol Fek, starosta obce Kapišová
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Stolnotenisové medziokresné majstrovstvá mládeže poznajú víťazov
V závere januára v telocvični Spojenej školy vo Svidníku
sa uskutočnili Majstrovstvá okresov Svidník a Stropkov v
mládežníckych kategóriách.
Majstrovstiev sa zúčastnili chlapci z ŠŠK Centrál Svidník, JMC Lužany pri
Topli, ZŠ Karpatská Svidník DeD, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ s MŠ Bukovce a
CZŠ sv. Juraja Svidník. Organizátorov trochu mrzí nezáujem mladých hráčov
na majstrovstvách z iných klubov, ktoré štartujú v medziokresnej súťaži.
Majstrovstvá otvoril predseda OOSTZ Miroslav Kurečko, ktorý bol zároveň
hlavný rozhodca. Riaditeľom turnaja bol Michal Malina. Delegát zväzu bol
Marián Gdovin. Prví začínali súťažiť najmladší žiaci. Do tejto kategórie sa
prihlásili štyria súťažiaci, ktorí si zahrali každý s každým. Z ich vzájomných
súbojov vyšiel víťazne Dalibor Kavuľa. Do kategórie mladších žiakov sa
prihlásili siedmi hráči a jedna hráčka. Titul „Majster okresov Svidník, Stropkov“
si vybojoval hráč ZŠ Karpatská Svidník Dalibor Kavuľa.
Po mladších prišli na rád starší žiaci. Tu si stolnotenisové umenie zmeralo
štrnásť chlapcov a jedno dievča. Tí boli rozdelení do štyroch skupín. Z každej
skupiny postupovali dvaja do druhého stupňa, kde sa hral už vyraďovací
systém (takto sa hralo aj v kategórii dorastu).Tu si titul „Majster okresov Svidník
a Stropkov“ vybojoval hráč ZŠ Karpatská DeD Dominik Pecha. Majstrovstvá
zavŕšili dorastenci. Šestnásti hráči a štyri hráčky boli rozdelení do šiestich
skupín. Tu sa najlepšie darilo Marošovi Michalkovi z JMC Lužany pri Topli.
Prví štyria z každej kategórie boli odmenení od OOSTZ Svidník pohármi
a diplomami. OOSTZ ďakuje Spojenej škole za priestory, firme Roko
a ŠŠK Centrál Svidník za technickú realizáciu pri usporiadaní týchto
Majstrovstiev.
VÝSLEDKY:
Na Majstrovstvách v stolnom tenise sa udeľujú dve tretie miesta.
Najmladší žiaci:
1. Dalibor Kavuľa (ZŠ Karpatská Svidník), 2. Daniel Pecha (ZŠ Karpatská
Svidník DeD), 3. Martin Fecenko (ZŠ Karpatská Svidník), 3. Marek Hriž (CZŠ
sv. Juraja Svidník).
Mladší žiaci:
1. Dalibor Kavuľa (ZŠ Karpatská Svidník), 2. Nikolas Choma (ZŠ s MŠ
Bukovce), 3. Alexandra Ondriová (ZŠ Karpatská Svidník DeD), 3. Daniel Pecha

(ZŠ Karpatská Svidník DeD), 5. - 6. Jakub Gergeľ (ŠŠK Centrál Svidník),
Tomáš Gašparík (ŠŠK Centrál Svidník), 7. - 8. Adam Budaj (ZŠ Karpatská
Svidník DeD), Roman Červeňak (ZŠ Karpatská Svidník DeD).
Starší žiaci:
1. Dominik Pecha (ZŠ Karpatská Svidník DeD), 2. Dalibor Kavuľa (ZŠ
Karpatská Svidník), 3. Šimon Harvilko (ZŠ s MŠ Bukovce), 3. Adam Hančak
(ZŠ s MŠ Bukovce), 5. - 8. Nikolas Choma (ZŠ s MŠ Bukovce), Jakub Gergeľ
(ŠŠK Centrál Svidník), Adam Budaj (ZŠ Karpatská Svidník DeD), Martin Čoreja
(ZŠ Karpatská Svidník DeD), 9. - 12. Adrián Choma (ZŠ s MŠ Bukovce),
Alexandra Ondriová (ZŠ Karpatská Svidník DeD), Maroš Šturak (ZŠ Mlynská
Stropkov), Kristián Pecha (ZŠ Karpatská Svidník DeD), 13. - 15.Tomáš
Gašparik (ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník), Daniel Pecha (ZŠ Karpatská
Svidník DeD), Roman Červeňak (ZŠ Karpatská Svidník DeD).
Dorast:
1. Maroš Michalko (JMC Lužany pri Topli), 2. Roman Pavlik (JMC Lužany pri
Topli), 3. Viliam Vasilenko (ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník), 3. Nikolas
Choma (ZŠ s MŠ Bukovce), 5. -6. Šimon Harvilko (ZŠ s MŠ Bukovce), Adrián
Choma (ZŠ s MŠ Bukovce), 7. - 12. Kristián Pecha (ZŠ Karpatská Svidník
DeD), Adam Hančak (ZŠ s MŠ Bukovce), Dalibor Kavuľa (ZŠ Karpatská
Svidník), Maroš Šturak (ZŠ Mlynská Stropkov), Dominik Pecha (ZŠ Karpatská
Svidník DeD), Jakub Gergeľ (ŠŠK Centrál Svidník), 13. - 18. Denisa Halajová
(CZŠ sv. Juraja Svidník), Martin Čoreja (ZŠ Karpatská Svidník DeD), Daniel
Pecha (ZŠ Karpatská Svidník DeD), Sara Holodňaková (CZŠ sv. Juraja
Svidník), Alexandra Ondriová (ZŠ Karpatská Svidník DeD), Adam Budaj (ZŠ
Karpatská Svidník DeD), 19. - 20.Dominika Sidlarová (CZŠ sv. Juraja Svidník),
Roman Červeňak (ZŠ Karpatská Svidník DeD).
Miroslav Kurečko, predseda OOSTZ Svidník
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EXTRALIGA MUŽOV /TJ SLÁVIA SVIDNÍK - TJ SPARTAK MYJAVA 3:0 (19, 25, 26)
Volejbalová extraliga mužov pokračovala počas uplynulého víkendu ďalšími stretnutiami. V skupine o 5. - 10.
miesto sa z triumfu doma tešili len hráči Svidníka, ktorí si
poradili s Myjavou.
Svidníčania doma potvrdili rolu
favorita, zvíťazili 3:0 (19, 25, 26) nad
Myjavčanmi, keď zvládli dve tesné
koncovky. Najužitočnejším hráčom
sa stal striedajúci nahrávač Svidníka

Mário Oleárnik. Na čele skupiny o 5. 10. miesto naďalej je Svidník (bilancia
13-7) pred Myjavou (11-10), nasledujú
Komárno (8-13), Trenčín (7-14) a
Zvolen (4-17), bez bodu na chvoste

je Stará Ľubovňa (0-20). Druhé kolo
nadstavby v nedeľu skompletizovali
dve stretnutia skupiny 5. - 10.: Svidník
privítal COP Trenčín, no zápas sa
skončil po uzávierka tohto vydania
našich novín.
Zostava Svidníka: J. Hriňák,
Ščerba, Majcher, Pietrzak, Ciupa,
Matušovský, libero Paňko (Oleárnik,
Markovič, R. Vitko). Tréner Svidníka
Peter Tholt po zápase povedal: „Mali

sme sériu lôpt, keď sme vyhrávali a
potom prišla séria, keď sme robili
vlastné chyby. Na toto si musíme
dávať pozor, aby sa to nedostalo
do koncoviek. V ostatných zápasoch musíme hrať agresívnejšie.
Teší ma, že zabrali striedajúci
hráči.“
Najbližšie, v stredu 6. februára hrajú
Svidníčania vo Zvolene a v sobotu 9.
februára v Komárne.
(pn, svf)

Australian Open v Tatranskej Lomnici aj s našimi tenistami
V sobotu 26. januára sa v Teniscentre Tatranská Lomnica
uskutočnil tenisový turnaj amatérov vo štvorhrách, na ktorom
sa zúčastnili aj zástupcovia nášho okresu.

Na kvalitne obsadenom turnaji,
ktorý ma svoju dlhoročnú tradíciu, sa
zúčastnilo 22 dvojíc. Po vzájomných

súbojoch v skupinách sa o postup do
vyraďovacej fázy turnaja prebojovalo
osem dvojíc.
Svidnícky pár Cupák - Maskalik sa
dostal až do finále, kde si zopakovali
vzájomný súboj zo skupiny s popradskou dvojicou Vasilko - Krempaský,
v ktorom taktiež prehrali v tajbrejku
6:7. „Tentokrát nám chýbal k titulu
kúsok toho povestného športového šťastia,“ zhodnotili svoju prehru
svidnícki finalisti.
(jc)

Maskalik s Cupákom (prví dvaja zľava) na spoločnej
fotografii s víťazmi turnaja v Tatranskej Lomnici

Krajské súťaže družstiev / III. a IV. LIGA
III. LIGA
Treťoligisti vo svojom druhom kole privítali družstvo z
VSTK Vranov nad Topľou. Aj v tomto stretnutí, ako pred
týždňom, dominovali jasne domáci hráči.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník VSTK Vranov nad Topľou 16:2
B.: Stadtherr, Magdziak, Močilenko po 4,5; Vodila 1,5,
Kurej 1.

IV. LIGA
Béčko Centrálu privítalo v boji o záchranu Zborov.
Svidnícke Béčko ani v druhom domácom vystúpení nedokázalo bodovať.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B TJ Magura Zborov 6:12
B.: Nemec 2; Gonos, Kurej po 1,5; Ľ. Kosár 1.
(ku)

Medziokresná súťaž družstiev
V uplynulý piatok sa hrali stretnutia 13. kola medziokresnej súťaže družstiev a my prinášame kompletný výsledkový servis.
Výsledky 13. kola:
ŠM TJ Staškovce GS Vyšný Hrabovec 13:5
B.: Gojdič 4,5; Hrušč, Kočiš po 3,5;
Martin Maliňak 1,5 - Bunda 2; R.
Kapa, V. Medvec, Staničar po 1.
STO Brusnica JMC Lužany pri Topli D 14:4
B.: M. Antoš 4,5; Fečko, J. Antoš po
3,5; Ľ. Antoš 2,5 - Rozkoš, Vavrek

po 2.
TJ Radoma STMK Stropkov B 7:11
B.: M. Baran 3,5; Hrušč 2,5;Pavlišin 1
- J. Bedruň 4,5; Polivčak 3; B. Bedruň
2; Baláž 1,5.
JMC Lužany pri Topli C ŠŠK Centrál Svidník C 14:4
B.: Lukáč 4,5; Cigán 3,5; Maroš
Michalko, Tomko po 2,5; Sabol 1 -

Kostelník 2; Vasiľ, Kurečko po 1.
STOP Stropkov ŠŠK Centrál Svidník D 6:12
B.: Pašeň 4,5; Šafranko 1; Harvilko
0,5 - Antoš, Štefanco po 3,5; Dudáš
3; Mikuš 2.
TABUĽKA
1. Lužany C 13 12 0 1 172: 62 37
2. Staškovce 13 10 0 3 143: 91 33
3. Brusnica 13 9 1 3 143: 91 32
4. Centrál C 13 8 1 4 131:103 30
5. Stropkov B 13 8 0 5 136: 98 29
6. Stropkov A 13 5 3 5 110:124 26

7. Centrál D 13 4 0 9 104:130 21
8. Lužany D 13 2 1 10 79:155 18
9. Hrabovec 13 2 0 11 69:165 17
10. Radoma 13 2 0 11 83:151 17
14. kolo je na programe v piatok
8. februára o 18. hodine a stretnú
sa:
JMC Lužany pri Topli D - ŠM TJ
Staškovce; STMK Stropkov B - STO
Brusnica; ŠŠK Centrál Svidník D JMC Lužany pri Topli C; ŠŠK Centrál
Svidník C - TJ Radoma; GS Vyšný
Hrabovec - STOP Stropkov.
(ku)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
4. februára: Lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch SAD)
5. februára: Lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
6. februára: Lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
7. februára: Lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
8. februára: Lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
9. februára: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
10. februára: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA: 9. a 10. februára: MUDr. Marián Sobek - Nemocnica 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.

Sväté omše, liturgie a zhromaždenia
Rímskokatolícky kostol
Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30 hod.,
Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok: 16.30
hod., Nedeľa: 9.15 hod.
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: 6.15 hod.: 1. čas, 6.30 hod.: * Mária s rodinou, 17.30 hod.: * Ján,
Mária, Jana, Monika, Marianna s rod., 18.15 hod.: večerné modlitby, Utorok:
6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 11.30 hod.: Czš, 12.00 hod.: † Pavol,
Peter, 17.30 hod.: † Jána, Svetlana, 18.15 hod.: večiereň, Streda: Traja sv.
svätitelia Bazil Veľký, Ján Zlatoústy, Gregor Teológ, 6.30 hod.: * Helena s
rodinou, 7.15 hod.: 3. čas, 17.30 hod.: * Slavomír, Alena s rodinami, 18.15 hod.:
večerné modlitby, Štvrtok: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: †
Michal, Zuzana, Mária, Ján, Michal, Štefan, Jozef, 16.45 hod.: Sv. ruženec
za závislých,17.30 hod.: † Agnesa, 18.15 hod.: eucharistická pobožnosť s
modlitbami za uzdravenie, Piatok: 6.30 hod.: † Michal, 7.15 hod.: moleben k
bs so zasvätením, 16.45 hod.: detský zborik v chráme, 17.30 hod.: † Michal,
Mária, Anna, Mária, † za členov arcibratstva, 18.15 hod.: moleben k bs so
zasvätením, 18.45 hod.: stretko mládeže, Fatimská sobota, stretnutie pána
požehnanie sviec, myrovanie, 8.00 hod.: * Anna, Mária, 9.15 hod.: Czš, 10.30
hod.: * Juraj, Alena, Erika, Nedeľa o Zachejovi: hlas 4., 7.00 hod.: sv. ruženec
+ 1. čas, 8.00 hod.: * za farské spoločenstvo sl., 9.15 hod.: Czš, 10.30 hod.:
* Táňa s rodinou csl., 14.30 hod.: večiereň + korunka k bm, 17.30 hod.: *
Anna, Ivan, Leonard, Robert sl.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Pondelok o 17. hod.: + Anna, Peter, Utorok o 17. hod.: + Júlia, Jozef, Imrich,
Streda o 17. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku a Adama, Štvrtok
o 7. hod.: + z rodiny Viery N., Piatok o 17. hod.: + Helena, Sobota o 7. hod.:
+ Peter, Nedeľa o 9. hod.: Za farnosť.
Sála Kráľovstva Jehovových svedkov
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042
vo Svidníku takto: Štvrtok 7. februára o 18.00 hod.: Náš kresťanský život a
služba: - Rimanom 1-3 kap., - Stále si škoľme svedomie, - Rimanom 2:14,15
- Každý človek má svedomie, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň
naučil o Jehovovi?, - o 19. hodine: Zborové štúdium Biblie: Som... pokorného
srdca, Nedeľa 10. februára o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Jehova
a Kristus - sú časťou trojice?, Hlavné myšlienky: - Pôvod „tajomstva“ trojice,
- Jehova - jeden Boh, alebo súčasť trojjediného božstva?, - Ježiš Kristus vyvýšený Syn, ale nižší ako Otec, - Medzi Otcom a Synom nejestvuje rovnosť
troch v jednom, - Ako je to s Biblickými textami, ktoré údajne dokazujú alebo
podporujú vieru v trojicu?, - Jehova bude vládnuť s najvyššou mocou po celú
večnosť.

od 4. februára 2 019
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
február 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

ČIERNY, Michal:
Záhada modranského pokladu. Detektívny prípad pre mladých
pátračov. Bratislava,
Tatran 2017. 182 s.
Leto sa pomaly končí a detektívi
nemajú do čoho pichnúť, keď ich
sám policajný riaditeľ požiada
o pomoc pri vyšetrovaní. Majú
zistiť, čo alebo kto straší v starom
mlyne. Pri prehliadke mlyna
nájdu detektívi zhrdzavenú
truhlicu, v ktorej bol skrytý
denník. Záznamy v denníku
sú hlavolamom, čo spočiatku
nedáva zmysel, ale Jano je
presvedčený, že nejakým činom
súvisí s ich prípadom. Riešenie
prípadu zavedie detektívov
do ďalekej minulosti, keď v
Modre pôsobil Karol Štúr. Odkaz
štúrovského obdobia rozvíri
hladinu v mestečku a postaví do
pozoru všetkých modranských
policajtov.

MARLEY, Robert Nesta (Bob) (5.2.1945-11.5.1981)
Narodil sa 5. februára 1945 v St. Ann na Jamajke. Bol najúspešnejší a
najznámejší predstaviteľ štýlu reggae v dejinách rockovej hudby. Hudbu
svojej vlasti spopularizoval na celom svete, ba ovplyvnil aj mnohých iných
hudobníkov, napr. E. Claptona. Reggae spája africké a juhoamerické rytmy s
prvkami bluesu, soulu a rocku. Texty majú väčšinou sociálno-kritický obsah.
Jeho najznámejšie skladby sú I Shot the Sheriff, Stir It Up, I Can See Clearly
Now alebo No Woman, No Cry. Bol politicky angažovaný hudobník, ktorý
interpretoval reggae ako filozofiu, ktorá je zároveň hudba a náboženstvo
utláčaných národov Afriky. Albumy ako Rastaman Vibration a Exodus dosiahli
miliónové náklady v Európe a Amerike. Zomrel 11. mája 1981 v Miami na
Floride.

NEMCOVÁ, Božena (4.2.1820-21.1.1862)
Patrí medzi zakladateľov modernej českej prózy; jej dielo spadá do vrcholného
obdobia českého národného obrodenia. Autorka nemala nijaké osobitné
vzdelanie. S manželom sa často sťahovali. Istý čas pobudli v Balašských
Ďarmotách, kde Božena Nemcová nadviazala kontakt so slovenskými
literárnymi osobnosťami. Medzi jej tvorbu patria knihy Slovenské pohádky
a pověsti, v ktorých autorka zachytila najznámejšie slovenské rozprávky. Z
tatranského prostredia pochádza próza Chyža pod horami. Jej najvýznamnejšia
kniha je Babička, pre ktorú čerpala námety zo svojho detstva, ale rozšírila ju
aj o poznatky z každodenného života.

- Dežo, kde si bol dnes v noci okolo druhej?
- Pán poručík, prisahám, ja som ho nezabil!
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
POTOMOK
Sobota 9. februára o 19. hodine

Ukrýva temné tajomstvo.
Réžia: Nicholas McCarthy • Hrajú: Taylor Schilling, Peter Mooney, Colm
Feore
V rovnakom čase ako prišiel
na svet malý Miles, sa na inom
mieste odohrala tragédia. Dve
zdanlivo nesúvisiace udalosti
sa o niekoľko rokov prepoja
desivým spôsobom. Milesova
mama Sarah so znepokojením
sleduje synovo nevyspytateľné a
agresívne správanie. Postupne
sa zmieruje s myšlienkou, že malého chlapca ovláda nejaká zlá, nadprirodzená
sila. Musí potlačiť svoj materinský inštinkt milovať a chrániť vlastné dieťa a
podrobiť ho testom, aby pochopila, prečo robí tie hrozné veci. Chce sa za každú
cenu dozvedieť pravdu - kto alebo čo získalo moc nad jej synom. Odpovede
na všetky otázky sa skrývajú hlboko v minulosti a Sarah čoskoro pochopí, že
skutočnosť je ďaleko horšia ako jej predstavy...
Horor, thriller, 92 minút, české titulky, vstupné: 5 eur
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EŠTE RAZ, ALE LEPŠIE
8. februára o 19. hodine
Dom kultúry Svidník

V manželstve úspešného spisovateľa, ktoré stojí na pokraji rozvodu, dochádza
pri výmene názorov k úrazu a nešťastnému pádu, pri ktorom Thomas (Marko
Igonda) stráca vedomie a dostáva sa do kómy. Po prebratí sa z kómy sa vracia
do veku 20 rokov, všetko ostatné, vrátane problémov v jeho manželstve, sa
mu z pamäti vymazalo. Dá sa takto začať odznova?
Účinkujú: Marko Igonda, Aniko Vargová, Kristína Greppelová, Gregor Hološka/
alt. Martin Mňahončák, Autor: Michael Engler, Réžia: Martin Mňahončák
Vstupné v predpredaji: 14,00 €, V deň predstavenia: 16,00 €

Kto daroval krv?
V stredu 30. januára 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 21 bezpríspevkových darcov:
Jaroslav Suvák (85), Vladislav Keselica (43), František Oravec (12), Michal
Mňahončák (54), Dana Pastyrčáková (16), Marián Bednarik (9), Marcel
Hoľko (59), Ľuboš Jackanin (24), Miroslava Martičeková (prvodarca), Kamila
Jackaninová (2), Ondrej Fečo (4), Marek Barila (23), Anna Slivková (26),
Iveta Makarová (24), Peter Palidrab (61), Juraj Štochmal (5), Peter Makara
(24), Ján Kuľha (40), Róbert Hreško (30), Stanislav Bokšanský (40), Rastislav
Kocák (22).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

Výbor Základnej organizácie

Vážení návštevníci,
oznamujeme Vám, že v období od 1.5.2019

Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami

do 30.6.2019, resp. do odvolania bude

pozýva širokú verejnosť na nultý ročník

z prevádzkových a investičných dôvodov

TEPLÁKOVÉHO PLESU,

Vyhliadková veža na Dukle (kataster obce

ktorý sa uskutoční v Hoteli Rubín

Vyšný Komárnik) pre verejnosť uzavretá.

14. februára so začiatkom o 13.30 hodine.

Ďakujeme za pochopenie.

Predpokladaný koniec plesu je
o 22. hodine. Poplatok je 10 €.

Bližšie informácie sa dozviete
na tel. čísle 0948 252 348
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