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Plesová sezóna je v plnom prúde

Vo vnútri nielen o Svidníckom občianskom plese,
ale aj o plese poľovníkov a priateľov poľovníctva
inzercia
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Otvorenie Kauflandu aj s atrakciami pre deti a dobrým skutkom
Už je to definitívne! Obchodný dom Kaufland vo Svidníku otvoria
vo štvrtok 13. februára. V rozhovore pre naše noviny to potvrdila
hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko Lucia Langová.
Už pred týždňom sme na našich stránkach informovali, že koncept obchodného domu (rozmiestnenie tovaru) bude podobný ako je v novom obchodnom
dome Kaufland v Skalici, ktorý
otvorili začiatkom decembra
minulého roku. Nový koncept
predajní Kaufland prináša
otvorený priestor, v ktorom
zákazník s prehľadom rýchlo
nájde to, čo potrebuje. Pri vstupe sa ocitne hneď v oddelení
ovocia a zeleniny, za ktorými
nasleduje pekáreň.
V rámci nového konceptu boli
odstránené stredové steny a
pribudol regál s rýchlym občerstvením. Pri pokladniach dostal
svoje praktické miesto infopult
a samoobslužné pokladne.
Vďaka nim môžu zákazníci
urýchliť svoj nákup ešte viac.
Slávnostné otvorenie predajne
Kaufland v Skalici, na ktorý
nás hovorkyňa Lucia Langová
odkázala pre získanie bližších
informácií, ako bude vyzerať Kaufland vo Svidníku, sprevádzal atraktívny
program pre rodiny s deťmi.

Podobný program Kaufland pripravuje aj vo Svidníku. „V deň otvorenia, teda vo
štvrtok 13. februára, sú pripravené rôzne súťaže a aktivity pre deti a maskoti z
rôznych rozprávok. O deň neskôr, teda v piatok 14. februára od 16.00 do 18.00
hod. bude vo svidníckom Kauflande varenie s Gizkou Oňovou,“ informovala
nás hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko Lucia Langová.
Otvorenie predajne v meste so sebou podľa nej prináša aj dobrý skutok.
„Od 13. do 15. februára 2020,
čiže počas prvých troch dní,
prispeje Kaufland za každý
nákup v hodnote minimálne 20
€ sumou 1 € Centru voľného
času vo Svidníku. Centrum
celoročne zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť
vedením záujmových krúžkov, organizáciou olympiád,
výletov, táborov a iných aktivít
pre deti a mládež,“ podotkla
Lucia Langová a dodala, že v
predajni vo Svidníku vznikne
viac ako 50 pracovných miest
a pri obchodnom dome bude
250 parkovacích miest.
„Okrem predajne Kaufland
tam ľudia zo Svidníka a širokého okolia nájdu lekáreň,
predajcu tabakových výrobkov
a predajcu lahôdok,“ uzavrela
hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko Lucia Langová.
(ps)
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Vysokoškolskí študenti navrhnú,
ako ďalej s rozostavaným Domom európskej kultúry
Budúci stavební inžinieri navrhnú, čo s rozostavaným svidníckym Domom európskej kultúry na pešej zóne. Vyplýva to
z memoranda o spolupráci, ktoré bolo podpísané v uplynulý
štvrtok 30. januára na Mestskom úrade vo Svidníku.
Predmetom podpísaného memoranda je riešenie dlhoročného problému
nedostavanej budovy Domu európskej kultúry (DEK).
Mesto Svidník a Stavebná fakulta
Technickej univerzity v Košiciach sa
podľa slov PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej spojili pre nové
moderné riešenie roky nedokončeného kultúrneho stánku, ktorému nový
dych majú dodať študenti fakulty.
Dekan Peter Mésároš, prodekanka
Martina Zeleňáková, zástupca riaditeľky Ústavu pozemných stavieb Marek Zozuľák a predseda akademického senátu Ivo Demjan sa rozprávali s
primátorkou mesta Svidník Marcelou
Ivančovou, prednostom MsÚ Miroslavom Novákom a vedúcim odboru
výstavby MsÚ Karolom Richvalským
o využití stavby priamo v priestoroch
roky rozostavaného Domu európskej
kultúry.
***
NOVÉ NÁPADY, MYŠLIENKY,
MLADÝ POHĽAD
„S predstaviteľmi fakulty sme si
prezreli rozostavanú budovu - študenti fakulty sa už v nasledujúcom
semestri začnú venovať ideovým
návrhom a riešeniam, spolupráca
bude pokračovať aj v budúcom roku.
Jednou z častí celého procesu bude
verejná prezentácia týchto zámerov
a verejná diskusia.
Som presvedčená, že nám spolupráca prinesie nové nápady, myšlienky,
mladý pohľad na starú budovu. Je
naozaj najvyšší čas sa aj v tomto dlhé
roky odkladanom probléme posunúť
o krok dopredu. Som veľmi rada, že
naše úsilie našlo odozvu vo vedení
fakulty a prijali to ako výzvu ... všetci,

ktorí budovu poznáte, viete že je to
výzva veľmi veľká,“ povedala po podpise memoranda o spolupráci svidnícka primátorka Marcela Ivančová.
V priebehu najbližších dní si budovu prídu prezrieť niektorí študenti
košickej Stavebnej fakulty. V letnom
semestri by mohli vybrané skupiny
pracovať na prvých návrhoch a v
budúcom ročníku sa návrhy budú
rozpracovávať do hĺbky ako ročníkové práce.
***
POLOVICA BUDOVY
V SÚKROMNÝCH RUKÁCH
Pripomeňme, že polovica budovy je
dokončená, je v súkromných rukách,
čiže v nej fungujú prevádzky. „Druhá
polovica je nedostavaná, v pôvodnom
stave. Mal to byť veľký reprezentatívny kultúrny dom s dvoma veľkými sálami s premietacou miestnosťou pre
600 ľudí. Na túto dobu už je to trošku
predimenzované,“ vysvetlila Marcela
Ivančová, podľa ktorej dokončenie
budovy, či potrebná zmena jej funkcie
si vyžiada veľké množstvo finančných
prostriedkov.
***
POMOC Z EUROFONDOV
Svidník by ich chcel získať z eurofondov. „Práve končí jedno programovacie obdobie a v roku 2021 začína
nové, takže chceme mať dobre pripravený projektový zámer,“ dodala
primátorka a priznala, že mesto má
predstavu, čo by v budove malo byť,
študentov však pri tvorbe návrhov
nechcú obmedzovať.
„Viem si tu predstaviť veľa vecí. Napríklad rodinné a zábavné centrum,
tržnicu, administratívne priestory, ka-

viareň či reštauráciu. Časť budovy by
si určite mala zachovať spoločenský
charakter,“ načrtla ešte primátorka
Svidníka. Dekan Stavebnej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach
ocenil aktivitu mesta a povedal, že je
to príležitosť pre študentov.
Napriek tomu, že budova je v tomto
stave už 30 rokov, jej stavebno-tech-

nický stav je relatívne dobrý a dá sa
s ňou pracovať ďalej.
Potvrdil to vedúci Odboru výstavby
Mestského úradu vo Svidníku Karol
Richvalský. „Začiatok korózie tu je,
ale je to celé zvládnuteľné. Po statickej stránke je to v poriadku,“ uzavrel
Karol Richvalský.
(pn)
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V duchu návratov ku koreňom sa konal 19. Svidnícky občiansky ples
19. Svidnícky občiansky ples sa konal v uplynulú sobotu v
reštaurácii Stavbet vo Svidníku. Už tradične ho zorganizovalo
Občianske združenie Chránime kraj pod Duklou za mediálnej
podpory Podduklianskych noviniek.
Tohtoročný Svidnícky občiansky
ples niesol podtitul Návraty ku koreňom a v takomto duchu sa niesol
celý program.
Rovnako v duchu návratu ku
koreňom poňal svoju účasť na
tomto plese podnikateľ, majiteľ
spoločnosti V+S Welding Stanislav
Žumár. Rodák z Kružlovej pred
desiatkami rokov odišiel z rodného
kraja, aby vybudoval úspešnú firmu

a dnes prácu priniesol aj do regiónu východného Slovenska, odkiaľ
pochádza.
Úderu na gong v jeho podaní
predchádzalo úvodné vystúpenie,
ktoré bolo kombináciou moderného
s tradičným. Vystúpili tanečnice
zo Základnej umeleckej školy a
muzikanti, tanečnice a tanečníci
z Folklórneho súboru Makovica.
Do tanca plesajúcim vyhrávala
hudobná skupina SAMSON, ale aj
DJ Dandy a spestrením programu
bol minikoncert svidníckej kapely
Piňazi de?
Vynikajúce jedlo a skvelá zábava
charakterizujú aj tohtoročný, ako

sme už v úvode uviedli, 19. Svidnícky občiansky ples. Lákadlom
hlavne pre mužské oči bolo nočné
tanečné vystúpenie dievčat z Grimmy Dance Company Prešov.
Po polnoci prišlo na rad žrebovanie tomboly, v ktorej šťastlivci,
vďaka ochotným a štedrým sponzorom, vyhrali mimoriadne hodnotné
vecné ceny.
Organizátori plesu aj touto cestou
ďakujú všetkým, ktorí nielen prispeli
do tomboly, ale aj pomohli s organizovaním predjubilejného a stále
veľmi obľúbeného Svidníckeho
občianskeho plesu.
(ps)

Manželia Goriščákovci

Organizátori hostí vítali už tradične prípitkom

Manželia Ľos-Božikovci

Vynikajúco sa zabávali aj manželia Cocuľovci a Poperníkovci,
ktorí patria, ako sa hovorí, k stáliciam plesu

Viceprimátor Svidníka Michal
Goriščák s partnerkou

Manželia Kováčovci

Manželia Kurilcovci
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V duchu návratov ku koreňom sa konal 19. Svidnícky občiansky ples

V tombole sa šťastie usmialo aj na tieto dámy

Cestovné kufre Hatchi v tombole vyhrala manželka Stanislava Žumára
Politická inzercia

Tanečnice zo svidníckej ZUŠ-ky

Organizátori plesu s podnikateľom Stanislavom
Žumárom, ktorý mal nad ním záštitu
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Aká je situácia ohľadom chrípky a iných respiračných ochorení v našom regióne?
V piatom kalendárnom týždni bolo v okrese Svidník hlásených
386 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1244,69/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich
v tomto týždni.
Informovali nás o tom z Oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva vo Svidníku. Najvyššia chorobnosť v okrese bola
u detí vo vekovej skupine 0 až 5 rokov (3047,8/100 000) a 6 až 14 rokov
(3012,9/100 000). Oproti predošlému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu
chorobnosti o 16,5%. Chorobnosť na chrípku a
chrípke podobné ochorenia nebola hlásená a výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v jednej
ZŠ, konkrétne v Lúčke.
V susednom okrese Stropkov bolo v piatom
kalendárnom týždni hlásených 317 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1537,19/100 000 osôb v starostlivosti lekárov
hlásiacich v tomto týždni. Najvyššia chorobnosť
bola vo vekovej skupine 6 až 14 rokov (5008,0/100
000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajúcim
týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o 21,5%. Chorobnosť na chrípku a
chrípke podobné ochorenia bola 135,8. Výchovno-vzdelávací proces bol
prerušený v jednej strednej škole, konkrétne v SOŠ služieb v Stropkove.
Vo všeobecnosti na Slovensku aktuálne zaznamenávame lokálne epidémie
chrípky. Predpokladá sa, že chorobnosť na chrípku a jej podobné ochorenia
bude ešte narastať. Nárast chorobnosti v tomto období je podľa pracovníčok
Oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo
Svidníku očakávaným javom. Aktivita chrípky a jej podobných ochorení počas
chrípkovej sezóny zväčša narastá počas prvých mesiacov v roku.
Dôležitá je účinná prevencia
V čase stúpajúceho počtu chorých na chrípku je v rámci prevencie vhodné

VEČER S JUBILANTKAMI
V januári tohto roku oslávili svoje významné výročia dlhoročné
členky Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, Regionálnej rady vo Svidníku, aktívne predstaviteľky kultúrneho života
v regióne, recitátorky Anna Vaňková z Hrabovčíka (70 rokov) a
Oľga Uramová zo Svidníka (85 rokov).
Úctyhodné výročie je obzvlášť krásny sviatok, lebo je čo povedať o sebe, o
práci, či o svojich úspechoch. Životné a kultúrno-spoločenské aktivity, láska
k rodnému kraju, rodnému jazyku, dbanlivý prístup ku svojim koreňom, úcta
k našim tradíciám, slovu, piesňam, talent, prezentácie ukrajinskej, slovenskej,
ruskej poézie na vysokej úrovni, recitácie - to všetko charakterizuje a dodnes
predstavuje podstatu života jubilantiek.
Pri príležitosti týchto významných dátumov sa v sále SNM - Múzea ukrajin-

vyhýbať sa uzavretým priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Chorí na
chrípku by nemali chodiť do práce či školy. Chrípka nie je banálne ochorenie,
môže spôsobiť vážne komplikácie zdravia, treba ju vyležať a v liečbe sa riadiť
pokynmi ošetrujúceho lekára.
V prípade predškolských zariadení je potrebné zo zákona vykonávať takzvaný
„ranný filter,“ vďaka ktorému by mala zodpovedná osoba v zmysle ochrany
zdravia zamedziť, aby sa do kolektívu dostalo choré či nedoliečené dieťa.
Dôležité je takisto dbať na pravidelné vetranie miestností, mimoriadne potrebné
je dbať na časté umývanie rúk, vďaka čomu sa výrazne znižuje riziko prenosu
respiračných ochorení. Člen rodiny s chrípkou
by mal mať vyčlenený príbor, taniere, poháre. U
chorej osoby má význam používanie rúšok. Povrchy a kľučky možno dezinfikovať dezinfekčnými
prostriedkami s obsahom chlóru či jódu. Obranyschopnosť organizmu možno podporiť zvýšeným
príjmom vitamínov, najmä vitamínu C.
Netreba podliehať panike
Chrípková sezóna aktuálne prebieha v období,
kedy mnohé krajiny hlásia podozrenia a potvrdené
prípady ochorenia spôsobené novým koronavírusom 2019-nCoV. Ochorenie spôsobené novým koronavírusom sa prejavuje
príznakmi podobnými klasickým respiračným ochoreniam - horúčka, kašeľ,
dýchavičnosť, ochorenie môže prerásť až do zápalu pľúc.
„V prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa nový koronavírus nachádza,
respektíve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili,
ide s veľkou pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či prechladnutie, a preto
netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v prípade klasického respiračného
ochorenia vrátane chrípky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,
pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie,“ podotkli
pracovníčky Oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku.
(pn)
skej kultúry vo Svidníku uskutočnilo slávnostné zasadnutie Regionálnej rady
Zväzu, na ktorom sa okrem jeho členov zúčastnili aj zástupcovia múzea a
priatelia organizácie. V rámci programu pozdravov Anne Vaňkovej a Oľge
Uramovej boli udelené Zlaté medaily Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej
republiky, ako najvyššie ocenenie organizácie za dlhodobú aktívnu činnosť,
zásluhy a významný prínos do kultúrneho života Zväzu. Riaditeľ SNM - Múzea ukrajinskej kultúry odovzdal kvety a zablahoželal jubilantkám Ďakovným
listom za dlhoročnú spoluprácu s múzeom, zachovanie a šírenie ukrajinskej
kultúry na Slovensku.
Ku blahoželaniam sa pripojili všetci prítomní, ktorí prostredníctvom umeleckého slova, poézie a piesní popriali oslávenkyniam všetko, čo do života
potrebujú - lásku, zdravie, šťastie, radosť a večnú nestarnúcu dušu. Milosť
od Boha, od ľudí dobra „Na
mnohiji i blahiji lita“.
Regionálna rada
ZRUSR vo Svidníku
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Dediny pod Duklou sú zatiaľ bez predvolebných plagátov zabúdajú kandidáti na vidiek?
Plagáty kandidátov pre blížiace sa parlamentné voľby by ste v
obciach okresu Svidník zatiaľ hľadali márne. Kým v minulosti sa
kandidáti navzájom aj prelepovali, dnes bez problémov nájdete
dediny, kde plagáty vôbec nie sú.
Zvyčajne to boli problémy. Strany ich síce vylepili, no na odstránenie svojich
plagátov zabúdali. A tak to museli robiť samosprávy. Teraz im, zdá sa, táto
starosť odpadá. Takto to aspoň vyzerá momentálne, keďže v mnohých obciach,
ako sme už uviedli, by ste podobizne kandidátov hľadali márne. „Nelepia nám
plagáty po obci,“ potvrdil starosta Kružlovej Adrián Gužo, ktorá síce patrí medzi
tie väčšie obce okresu Svidník, no je takisto bez predvolebných plagátov. „V
obci Kružlová máme pripravené tri informačné vitríny, aby si ktokoľvek mohol,
kto má záujem, vylepiť predvolebné plagáty. V minulosti to bolo veľmi využívané a teraz vidíte. Mesiac do volieb a zatiaľ máme to prázdne,“ podotkol
Adrián Gužo a podobné je to aj v Nižnom Orlíku.
„Minimálne sa využíva, tak ako bolo v minulosti, vylepovanie či prelepovanie
navzájom si plagátov,“ ozrejmil Juraj Petný. Náklady na prípravu plagátov
mestám či obciam nikto nepreplatí. Ich povinnosť pritom jasne určuje zákon.
„Samozrejme, my zákon rešpektujeme a tú plochu sme ochotní a vlastne
musíme pripraviť tak, aby každá politická strana mala možnosť vylepovať
plagáty,“ dodal starosta Nižného Orlíka.
Starostovia sa zhodujú, že do takýchto malých obcí už akosi politické strany
nechodia a prostredníctvom plagátov sa nesnažia získať si podporu u ľudí.

S ich názorom sa stotožňuje aj politológ a hovorca Združenia miest a obcí
Slovenska Michal Kaliňák. V rozhovore pre naše noviny povedal, že je to
len na škodu samotných strán. „Aj takto akoby ukazovali, že im na ľuďoch
v obciach a teda na vidieku a ich problémoch nezáleží, skôr sa orientujú na
väčšie mestá a pritom Slovensko je vidiecka krajina. Až 96 percent Slovenska
tvoria totiž obce,“ zdôraznil Michal Kaliňák.
Plagátová predvolebná kampaň zatiaľ mešká aj v okresnom meste Svidník.
Na výlepných plochách v centre mesta sme našli vylepeného len jedného jediného kandidáta, no dá sa predpokladať, že v najbližších dňoch k nemu istotne
pribudnú aj ďalší.
(ps)

Skontrolujte platnosť občianskeho preukazu
Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami upozorňuje občanov, aby si skontrolovali platnosť
svojich občianskych preukazov.
Občan môže hlasovať výlučne s platným občianskym preukazom. Hlasovať
s cestovným pasom totiž nie je možné ani v prípade, ak si volič zabudne
priniesť občiansky preukaz.
Pokiaľ si práve vybavujete nový občiansky preukaz, MV SR vyvinie maximálne úsilie, aby podané žiadosti o vydanie občianskeho preukazu boli v čo
najkratšom čase spracované a vyhotovené doklady vydané žiadateľom.
Ak však nastane situácia, že občan nebude mať občiansky preukaz (napr. z
dôvodu straty alebo odcudzenia v deň konania volieb), môže sa vo volebnej
miestnosti preukázať žiadosťou o jeho vydanie, prípadne potvrdením o občianskom preukaze tak, aby ani v týchto prípadoch nebola znemožnená jeho účasť
na hlasovaní vo voľbách.
(pn)

VOLEBNÉ OKRSKY V MESTE SVIDNÍK PRE VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR
Voľby do Národnej rady SR sa na celom území Slovenska uskutočnia v sobotu 29. februára 2020 od 7. do 22. hodiny. Vo Svidníku bolo pre tieto voľby zriadených deväť volebných okrskov.
Prinášame ich umiestnenie a zoznam ulíc, ktoré do príslušného
volebného okrsku patria.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 1: Spojená škola na Ul. Centrálnej - trieda na prízemí pre voličov bývajúcich na uliciach: Centrálna (od č. 18 až 40), D. Millyho,
Dlhá, kpt. Pavlíka, Kukorelliho, Partizánska, SNP, Stropkovská (od č. 42 až
90), V. Nejedlého, Záhradná.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 2: Základná škola na Ul. Karpatskej - trieda na prízemí pre voličov bývajúcich na uliciach: gen. Svobodu - bloky 683 A3, 684 A4,
Karpatská - bloky 743 Bl, 754 B2, 804 B3, 838B4, 784 BJ, 450 BJ.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 3: Gymnázium DH na Ul. Centrálnej - trieda na prízemí pre voličov bývajúcich na uliciach: gen. Svobodu - bloky 681 Al, 682 A2,
691 A5, 692 A6, 698 A7, 699 A8, 700 A9, Komenského - rodinné domy (309
až 317), Komenského - bloky - 444 C, 445 D, Kutuzovova 443 B.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 4: SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry na Ul. Centrálnej - miestnost' na prízemí - pre voličov bývajúcich na uliciach: Dr. Goldbergera - bloky 248 L, 376 M, Dr. Goldbergera - rodinné domy, Kutuzovova
- bloky 319 ŠM, 434 A2, Nábrežná - bloky 371 N, 498, Nábrežná - rodinné
domy, Poštová, Sov. hrdinov - bloky - 106 F, 240 H, 241 G, 372 0, 373 P, 374
ŠM, 432, 436,437,453,454,626, 166, Stropkovská - blok 375 K, Centrálna

584 - byty VÚB, Sov. hrdinov l31, 229,230,430,452,680, 843 - rodinné domy,
bezdomovci.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 5: Stredná odborná škola polytechnická a služieb na
Ul. Pionierskej - trieda na prízemí - pre voličov bývajúcich na uliciach: Bardejovská - bloky 358 A, 359 B, 360 C, Bardejovská 55/43 (RD), Čsl. armády - bloky
362 D, 363 E, 364 F, Duchnovičova - blok 431 Al, Duchnovičova - 168,252
(rodinné domy), Festivalová 133,134,135, MUDr. Pribulu, Pavlovičova, Pionierska - blok 357, Pionierska l30, Polyvkova, Sov. hrdinov- bloky 163 E,
165,355 A18, 356 A, 456,825.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 6: Základná umelecká škola na Ul. Komenského
- koncertná miestnost' na prízemí pre voličov bývajúcich na uliciach: Komenského - blok 461 E, Ľ. Štúra - bloky 438 G, 441 H, 442 l, 462 K, 489 V2,
Mládeže 495/ 112, 8. mája 490 Vl.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 7: Základná škola 8. mája - trieda na prízemí pre
voličov bývajúcich na uliciach: 8. mája 491 C, 492 B, 493 F, 494 G, 634 E,
635 D, 637 H, 2253,
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 8: Podduklianska knižnica na Ul. 8. mája - miestnosť'
na prízemí pre voličov bývajúcich na uliciach: 8. mája 638 1,1416, Duklianska
641 J, 642 K, 648M, 650 N.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 9: Technické služby na Ul. Budovateľskej - zasadačka
na prízemí pre voličov bývajúcich na uliciach: Duklianska 644 L, 1. mája, Budovatel'ská, čat. Nebiljaka, Hrabova, J. Gagarina, Lipová, Makovická, Mierová,
part. Kmiťa, Pod lesom, T. H. Ševčenka, Sov. hrdinov 628, 629, Sov. hrdinov rodinné domy č. 331,332,333,334.
(msu)
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Z plesu poľovníkov a priateľov poľovníctva
Poľovnícke združenie Lysý vrch so sídlom v Korejovciach
usporiadalo Ples poľovníkov a priateľov poľovníctva s cieľom
prezentácie poľovníctva verejnosti. Účastníkmi plesu bola aj nepoľovnícka verejnosť a práve im sa organizátori snažili priblížiť
poľovnícke zvyky a obyčaje. To sa podarilo v krátkom programe v
podaní Trubačov z Prešova pod vedením Tobiáša Kamenického.
Pri svojom vystúpení v hre na lesné rohy, slovne uviedli svoje
skladby a vysvetlili obecenstvu príležitosti ich používania.
Zvyky a obyčaje v poľovníctve významne doplňujú
ľudovú kultúru v podduklianskom kraji a aj preto úvodný
tanec patril Folklórnemu súboru Makovica s jeho pestrým
programom.
Vystúpenie folklórneho
súboru navodilo atmosféru
prijemného večera a zábavy.
Do tanca do skorých ranných
hodín hrala skupina Elit z
Bardejova.

Ples svojou účasťou poctili poľovníci
z mesta Strzyźow (Poľská republika),
ktoré je partnerským mestom mesta
Svidník.
Srdečné poďakovanie patrí partnerom Plesu poľovníkov a priateľov
poľovníctva: Firme GEMAG, s.r.o.,
Mariánovi Frankovi, TaiMar Prešov,
ER Fashion shop Svidník, Slavovi
Škreptáčovi, Dstav s.r.o Dušanovi
Kuzmovi Svidník, LA FAMME - Ivete
Ľos-Božikovej Svidník, Ladislavovi
Lipinskému ml., Audio video centrum
Stropkov, Večierke Adrián Labun
Svidník, Horrido s.r.o Košice, Pekáreň
Šandal Juraj Maťaš, Slovakia arms
s.r.o Svidník, Reštaurácia LOKÁL
Svidník, Motorest Polianka, Stavebniny Tomáš Matkobiš T&M s.r.o Svidník,
Barber klub Svidník.
Jaroslav Derco
Foto: Peter Majurnik
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V Stročíne ochutnávali zabíjačkové špeciality
Zabíjačkové špeciality, dobrá nálada a hudba. Aj takto vyzerala
atmosféra v sobotu 25. januára 2020 v obci Stročín.
Už tradične sa tu konala obľúbená akcia spojená s ochutnávkou zabíjačkových špecialít, ktorú zorganizoval obecný úrad v Stročíne. Majstri svojho

remesla Jozef Jesenský so synom Marekom deň pred akciou pripravovali
zabíjačkové špeciality - hurky, klobásky, tlačenky aj zabíjačkovú kapustu. Práca
išla všetkým pekne od ruky, a tak bolo všetko pripravené pre nedočkavých
gurmánov. Podujatie prilákalo do sály obecného úradu mnohých našich obyvateľov, ktorí vytvárali úžasnú atmosféru
a ktorým ďakujeme za ich účasť.
Poďakovanie patrí aj poslancom
OZ, zamestnancom obecného úradu,
ktorí pomáhali pri organizovaní celého
podujatia.
Touto cestou ďakujem aj sponzorom,
ktorí nám vo veľkej miere pomohli zorganizovať túto akciu, konkrétne firme
AGISS, s.r.o., SORBEL, s.r.o., Slavomírovi Drimákovi, Marekovi Ilečkovi,
Jánovi Hirčkovi, firme H.K.K. mont.,
Jurajovi Maťašovi, Petrovi Pilipovi,
Milošovi Šotikovi, PZ Osie, Anne Nemcovej, Ľubošovi Medviďovi, Michalovi
Gondekovi a firme B&G interiér. Už teraz tešíme na ďalší ročník ochutnávky
zabíjačkových špecialít.
Tibor Sluťak,
starosta obce Stročín
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Podduklianska knižnica sa zapojila do súťaže Kniha roka PSK 2019
Podduklianska knižnica vo Svidníku sa zapojila do 3. ročníka
súťaže Kniha roka PSK 2019, ktorú vyhlásil Prešovský samosprávny kraj, Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove spolu
so siedmimi verejnými knižnicami Prešovského kraja, ktorá sa
koná pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského.
Podduklianska knižnica do súťaže nominovala tieto
knihy:
1. kategória BELETRIA:
Július Paňko: Zárezy kamenistého poľa
Miroslav Majerník: Zrada rytiera Andreasa
2. kategória ODBORNÁ LITERATÚRA:
Beňko, Kamil - Mičáková, Nadežda - Kudlová, Emília:
„Ľudu verný som bol...“ - 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča - zborník zo sympózia
Jozef Varchol: Kalendarna ta simejna obrjadovist‘ ukrajinciv Slovaččyny
(Výročné a rodinné obrady Ukrajincov Slovenska).
Nominované knihy za región Svidník sú vystavené v Podduklianskej knižnici
(centrálna požičovňa na prízemí), kde záujemcovia o hlasovanie majú možnosť
do nich ešte pred odovzdaním svojho hlasu nahliadnuť.

OSOBNOSTI NAŠICH ULÍC
Mesto Svidník oslávilo na začiatku roka 19. januára 2020 už 75
rokov od oslobodenia Svidníka. Porážka fašizmu bola významným medzníkom, ktorý si chceme pripomenúť aj seriálom o vojenských osobnostiach, po ktorých sú pomenované naše ulice.
Tento týždeň sa venujeme veliteľovi Ľudovítovi Kukorellimu.
Ľudovít Kukorelli bol významný slovenský bojovník proti fašizmu a partizánsky
veliteľ. Vo viacerých slovenských mestách sú na jeho počesť pomenované
ulice, v Bratislave, v Košiciach a v Habure má postavené pamätníky.
Od roku 1939 sa Ľudovít Kukorelli začal zapájať do protifašistického odboja.
Osudovým mu bolo stretnutie so sovietskym utečencom z koncentračného
tábora v Dachau Ivanom Baľutom - Jagupovom, budúcim veliteľom partizánskeho oddielu Čapajev. Kukorelli sa stal náčelníkom jeho štábu. V septembri
1944 už mal partizánsky oddiel Čapajev (neskôr partizánska brigáda a zväzok)
okolo 500 príslušníkov a vyvíjal diverznú činnosť proti nemeckej armáde.
Partizánska skupina Čapajev operovala aj v oblasti okresu Svidník. Za úspešnú akciu sa pokladá napríklad prepad nemeckej autokolóny medzi obcami
Š. Štiavnik a Rakovčík, kde bolo rozbitých 10 nákladných áut, ktoré viezli
strelivo, výbušné látky, míny a plameňomety určené na obranu Duklianskeho
priesmyku.
V druhej polovici novembra 1944 sa zväzok pod veľkým tlakom nemeckých
jednotiek rozhodol prebiť k 4. ukrajinskému frontu. Oddiel v počte asi 1500
mužov sa vydal pod Kukorelliho velením cez hory k sovietskym vojskám.
Nadránom 24. novembra 1944 jednotka prekvapivo zaútočila na nemecké
postavenia medzi obcou Habura a Medzilaborcami, ktoré dobili za značných
strát na obidvoch stranách. V tomto boji za záhadných okolností padol 24.

Možnosti hlasovania:
Hlasovanie bude prebiehať elektronicky prostredníctvom webovej stránky
knižnice www.podduklianskakniznica.sk alebo prostredníctvom hlasovacích
lístkov, ktoré budú od 5.2.2020 k dispozícii v centrálnej požičovni v Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Ak sa rozhodnete hlasovať priamo v knižnici,
vyplnené hlasovacie lístky odovzdáte pracovníčkam knižnice.
Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť
jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas
knihe v 2. kategórii (odborná literatúra). Počas trvania
súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát. Nie je nutné udeliť hlas knihám v obidvoch kategóriách. Hlasovať
môžete od 5. februára do 25. februára 2020. Vyhlásenie
výsledkov súťaže bude počas Týždňa slovenských knižníc 2020. Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov,
získa ocenenie Kniha roka PSK 2019. Na slávnostnom
vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní
traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny, zápisné zdarma v regionálnych
knižniciach PSK na 365 dní. Po vyhlásení výsledkov bude verejnosti sprístupnená výstava nominovaných kníh v Krajskej knižnici P.O. Hviezdoslava
v Prešove a ako putovná výstava v regionálnych knižniciach PSK.
Kamil Beňko, riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku
novembra 1944 aj Ľudovít Kukorelli. Za záhadných preto, lebo po pol roku
jeho telo v Košiciach exhumovali a našli v ňom projektil kalibru 6,35 mm, ktorý
nebol v bežnej výzbroji ani jednej z bojujúcich strán. Niektorí historici vyjadrujú
podozrenie, že bol zavraždený a hlavným podozrivým je major sovietskej
armády Viktor Nikolajevič Kokin, ktorý mal k takémuto činu motív, pretože sa
bál, že Kukorelli bude vypovedať v Moskve o fyzickej likvidácii 5 členov štábu
partizánskeho zväzku Čapajev, na ktorej sa tento major podieľal. Prielom frontu
uskutočnený partizánmi umožnil jednotkám 4. ukrajinského frontu preniknúť
6 km do hĺbky nemeckej obrany a ešte viac zhoršil situáciu nemeckých síl,
ktoré boli v priebehu nasledujúcich dní nútené opustiť Medzilaborce. Išlo o
jednu z najväčších bojových akcií tohto typu na území Slovenska.
Kukorelliho pozostatky po exhumácii uložili v košickom Dóme sv. Alžbety. Je
tam pochovaný ako jediný účastník SNP. Ľudovíta Kukorelliho in memoriam
vyznamenali Čs. vojnovým krížom 1939, Radom SNP I. triedy, medailou Za
chrabrosť, Radom Červenej hviezdy a povýšili ho do hodnosti majora.
V 70. rokoch 20. storočia vznikli na základe Kukorelliho osudu filmy Život na
úteku a Choď a nelúč sa, kde ho herecky stvárnil Milan Kňažko.
Jedná zo svidníckych ulíc na Nižnom Svidníku je pomenovaná po tomto
partizánskom veliteľovi od roku 1974.
Zdroj: https://www5.teraz.sk/magazin/ludovit-kukorelli-vyrocie/100709clanok.html, Podduklianska knižnica Svidník
(MsÚ)
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Uplynulo 150 rokov od narodenia Michala Bosáka americko-slovenského podnikateľa a bankára zo Šariša
Presne 10. decembra 2019 sme si pripomenuli 150. výročie
narodenia bankára Michala Bosáka, ktorého životný príbeh môže
stále inšpirovať. Jeho podpis je na amerických dolárovkách, na
Pittsburskej dohode a patril k najvýznamnejším osobnostiam
slovenského krajanského života v Spojených štátoch amerických na začiatku 20. storočia.

V roku 1920 sa vrátil na Slovensko a v Bratislave založil Americko-slovenskú
banku, kde mala Bosak State Bank dominantný podiel. Banka postupne
otvorila v Prahe a na ostatnom území Československa spolu 12 pobočiek.
V Prešove nechal pre banku postaviť reprezentatívne sídlo, dodnes známe
ako „Bosákova banka“.
Michal Bosák v rokoch 1920-1925 pravidelne prichádzal cez letné mesiace
na Slovensko a zároveň prispieval mnohým veľkými finančnými darmi, čím
zanecháva trvalú pamiatku na seba. Uvedené príspevky sú však iba tie,
Michal Bosák, rodák zo šarišskej dediny Okrúhle, bol jeden z mnohých, ktorí ktoré zdokumentovali iní, resp. je o nich nejaký záznam, lebo on sám si ich
opúšťajú Slovensko a odchádzajú hľadať šťastie do Ameriky. Keď 16 a pol neevidoval:
ročný v roku 1886 odchádzal do USA, jeho
Dal opraviť rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Prešove v hodnote 110-tisíc
otec sa s ním lúčil so slovami: „Nikdy sa neopi
korún, na malý organ v tomto kostole prispel sumou 45-tisíc korún a založil
syn môj, staršiemu úctu daj a Boha sa drž.“
zbierku na veľký organ. Takisto dal opraviť katolícky kostol v Stropkove, na
Ani on, ani jeho blízki netušili, že z roľníckeho
ktorý venoval 474-tisíc korún.
chlapca sa v krátkom čase stane nielen vážePomáhal nielen blízkemu okoliu zo svojho rodiska, ale aj na rôznych iných
ný a vplyvný podnikateľ, bankár, ale aj jeden
miestach. V obci Marhaň, okres Bardejov, prispel na opravu kostola a na
z výrazných mužov slovenského národného
kalvárii v Bardejove necháva opraviť kaplnku, na ktorej jeho meno hlásalo
života v USA. Do Ameriky prišiel chudobný,
pútnikom veľkosť šľachetného darcu.
ale svojou snahou, šikovnosťou a obchodným
Ďalší údaj hovorí o príspevku vo výške 85-tisíc dolárov Červenému krížu a o
duchom sa stal vplyvnou osobnosťou.
jeho finančnej pomoci pri zakúpení zvonov na vežu prepozitúry Panny Márie
Po príchode do Ameriky začínal ako baník,
v Novom Meste nad Váhom. Málo známy je aj jeho dar na školské kino v
neskôr ako obchodný pomocník, až sa v
Nitre v roku 1919.
roku 1893 v Olyphante osamostatnil, keď
Michal Bosák sa zúčastnil v roku 1921 na slávnostnom položení základného
odkúpil obchod. Ten ho neskôr doviedol až
kameňa prvého pomníka Milana Rastislava Štefánika v Myjave a podľa dok založeniu vlastnej súkromnej banky Michal
stupných informácií neskôr prispel aj na zbierku na výstavbu Mohyly na vrchu
Michal Bosák
Bosak Privat Bank. Takto sa začala jeho
Bradlo. V roku 1924 založil základinu so sumou 50.000 korún, ktorá sa dostala
(10.12.1869 - 18.2.1937)
obdivuhodná bankárska odysea.
pod správu Spolku sv. Vojtecha v Trnave za účelom „odmeny a podpory slovenMichal Bosák veľmi rád rozprával, ako sa v roku 1902 dostal do predstaven- ských spisovateľov a
stva First National Bank v Olyphante. „Čo som ja vedel o bankovom obchode? ich katolícko-kultúrnych
Na prvej schôdzi som takmer ničomu nerozumel. Myslel som si, že sa to nikdy publikácií“.
nenaučím. Konečne, aj moja angličtina bola obmedzená. Tým menej som
V rodnej obci Okrúhle
rozumel technickým výrazom bankovníckeho obchodu. Ale chodieval som na dal postaviť v roku 1925
každú schôdzu, počúval a zapisoval som si, základnú školu s náaby som si to lepšie zapamätal. Na druhý rok kladom 170-tisíc korún
som bol zase zvolený. Potom som sa tu a a následne ju daroval
tam aj ozval. Ale vždy s obozretnosťou, aby štátu.
som neurobil nejaký omyl, aby ma tí druhí Je ťažko spočítať všetčlenovia nevysmiali. Konečne som veci ky finančné príspevky
ovládal práve tak, ako iní členovia správy. a dary, ktoré poskytol
Mojou túžbou teraz už bolo, aby som sa stal Michal Bosák, pretože
prezidentom tejto banky.“
ich bolo veľmi veľa.
„Bosákova banka“ v Prešove, 1925
A práve First National Bank v Olyphante bola Niektorí odhadujú ich
jednou z bánk, ktorá dostala od americkej výšku až na 1 milión dolárov.
vlády povolenie vydávať dolárovky, a tak
Veľká hospodárska kríza v rokoch 1929-1933 v Amerike postupne zasiahla aj
Strieborná eurominca
sa meno prezidenta tejto banky slovenské- banky Michala Bosáka a v septembri 1931 bola Bosak State Bank v Scrantone
ho bankára Michala Bosáka cez jeho podpis dostalo na americké 5-, 10- a zatvorená. Tým sa skončilo jeho obdobie najbohatšieho Slováka v Amerike.
20-dolárové bankovky z 25. júna 1907.
Posledným verejným činom Michala Bosáka bola jeho účasť na audiencii
Keď pred 20 rokmi v roku 1999 bola prvýkrát prezentovaná výstava o u prezidenta USA Franklina D. Roosevelta. Delegáciu amerických Slovákov
bankárovi Michalovi Bosákovi v priestoroch Domu zahraničných Slovákov v prijal prezident 3. februára 1937. O pár dní neskôr 18. februára 1937 Michal
Bratislave pri príležitosti 130. výročia narodenia Michala
Bosák zomrel v Scrantone vo veku 67 rokov.
Bosáka, zúčastnili sa na nej aj rodinní príslušníci Michala
Michal Bosák do Ameriky prišiel chudobný, ale svojou
Bosáka. Vnuk bankára Barry F. Bosak v mene rodiny Misnahou, šikovnosťou a obchodným duchom sa stal vplyvchala Bosáka vtedy oficiálne daroval originál 10-dolárovej
nou osobnosťou. Dokázal veľmi vhodným spôsobom skĺbankovky s podpisom Michala Bosáka Národnej banke
biť veľké materiálne a finančné bohatstvo so šľachetnou
Slovenska, dnes je táto bankovka uložená v Archíve NBS
dušou, čestnosť a húževnatosť so skromnosťou. Michal
v Bratislave.
Bosák svojimi aktivitami a činnosťou výrazne ovplyvnil
Michal Bosák sa okrem First National Bank v Olyphante
životy mnohých krajanov a nezmazateľne sa zapísal do
podieľal aj na budovaní ďalších bánk, pričom v roku 1915
histórie novodobých dejín.
založil vlastnú banku Bosak State Bank v Scrantone. Táto
V roku 1976 bol Michal Bosák pri príležitosti dvestoročbanka sa stala najväčšou slovenskou bankou v USA na
nice USA zaradený medzi 14 najvýznamnejších Slovákov
začiatku 20. storočia.
v amerických dejinách.
Popri bankovej a obchodnej činnosti sa angažoval aj
Pri príležitosti 150 rokov od narodenia bankára Michala
v kresťanskom a národnom hnutí amerických Slovákov.
Bosáka (10. decembra 2019) Národná banka Slovenska
Pracoval v mnohých krajanských spolkoch a natrvalo sa
vydala striebornú euromincu v hodnote 10 Eur a zároveň
zapisuje do dejín slovenského národa, keď počas prvej
bola vydaná poštová známka v nominálnej hodnote 2 Eur
svetovej vojny robí zbierky na pomoc Slovensku. V roku
s portrétom Michala Bosáka.
1918 sa stal jedným zo signatárov historickej Pittsburskej
Martin Bosák
Poštová známka s portrétom Michala Bosáka
dohody, ktorá bola základom vzniku Československa.
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KTO DAROVAL KRV?
V stredu 29. januára 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne
oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 33 bezpríspevkových
darcov:
Vladislav Čisar (63), Róbert Vateha (12), Milan Lehocký (12),
Martin Smolko (47), Katarína Gmitterová (11), Tibor Gmitter (19),
Marián Baluch (2), Jana Rišková (32), Tomáš Calko (30), Ľuba Kasardová (44),
Marek Fek (16), Tomáš Hrinko (10), Ondrej Michališin (17), Kristína Štefancová
(5), Diana Štefancová (2), Tatiana Kseničová (9), Matej Fedoreňko (5), Martin
Zribko (8), Peter Palidrab (65), Filip Maleš (6), Andrea Pirová (4), Marián Matkobiš (51), Patrik Halaj (38), Roman Hriž (21), Matúš Kozak (9), Dušan Kuzma
(15), Michal Iľkanin (7), Miloš Vaňušanik (8), Adrián Gužo (15), Eva Čikovská
(9), Jakub Kurej (3), Róbert Paňko (11), Jakub Vachaľ (prvodarca).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

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 3. do 7. februára 2020 v územnej pôsobnosti Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru 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
Pozývame na hudobnú skupinu Ščamba - v nedeľu 16. februára o 17.00
hod. Do Domu kultúry. Vstupné: 12 €, predpredaj v Klientskom centre MsÚ,
alebo na www.kinokultura.svidnik.sk
Hudobná skupina ŠČAMBA z Východu Slovenska ponúka veselý koncert plný
svojich najväčších hitov: Dedina, Na mne nikto nemá, Kameň... a veľa ďalších,
ktoré prestriedajú hovorené vstupy humorného slova. Skupina počas svojej
dvadsaťročnej existencie je známa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,
na svojom konte má vydaných päť CD nosičov. Súčasťou ich vystúpení je už
tretí rok dievčenská skupina ČEREŠENKY.
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Čo premieta Kino Dukla
ROMÁN PRE POKROČILÝCH
Piatok 7. februára o 19. hodine

Réžia: Zita Marinovová • Hrajú: Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Miroslav
Etzler, Vanda Hybnerová, Berenika
Kohoutová, Vincent Navrátil, Ladislav
Hampl, Dominika Myslivcová, Eva Decastelo, Karel Zima, Jitka Sedláčková
Hlavný hrdina noblesný šarmantný
sveták Rudolf (Marek Vašut) sa po rozvode zapríčinenom jeho nerozvážnou
milostnou avantúrou musí presťahovať
z prepychu veľkomesta do provinčného
hotela, ktorý vlastní so svojim roztopašným bratom Arnoštom (Miroslav
Etzler). Rudolf je z momentálnej situácie
“mierne” rozladený a zmieta sa medzi
odhodlaním usadiť sa v kľudnom monogamnom vzťahu a medzi nástrahami,
ktoré mu denne pripravuje notorický
flamender a sukničkár Arnošt. A akoby
trestom už nebolo časté bolenie hlavy z
„opice,“ musia sa obaja páni vysporiadať i s protivnou a všetkého schopnou
majiteľkou vedľajšieho hotela (Jitka Čvančarová), ktorej tak nejakým omylom
vyhlásili vojnu. Vďaka vytrvalému výchovnému pôsobeniu hotelovej recepčnej
Nikoly (Berenika Kohoutová) sa Rudolfovi podarí nadviazať monogamný vzťah.
Svet je však malý a lož má krátke nohy... Víťazstvo preto nemusí vyzerať vždy
tak, ako si ho predstavujeme…
Rok výroby: 2019, ČR, komédia, 95 minút, vstupné: 5 eur

Infoservis

13

môže pravda prežiť, medzi ľuďmi, ktorým ide o prachy a moc? Alebo sa boh
peňazí neštíti ani vraždiť? Film Sviňa bol nakrútený na základe rovnomenného
knižného bestselleru spisovateľa Arpáda Soltésza. Odohráva sa vo svete
vysokej politiky, mafie bielych golierov, organizovaného zločinu, obchodu s
bielym mäsom a podobne.
Rok výroby: 2019, SR, triler, 98 minút, vstupné: 5 eur

SUPER MAZNÁČIKOVIA
Nedeľa 9. februára o 15. hodine

Réžia: Reinhard Klooss
Túlavý pes Roger je rebel, ktorý pomôže každému, kto je v núdzi. Aj tým, že
občas uchmatne jedlo rozmaznaným domácim maznáčikom. A tých je v Robo
City viac, než dosť. Robo City je totiž široko ďaleko to najmodernejšie mesto,
aké si viete predstaviť. Jeho obyvatelia si žijú šťastne, pretože takmer všetko
obstarávajú roboti. Lenže bezstarostné dni práve končia. Starosta mesta
totiž zošalel. Rozhodol sa všetkých ľudí a aj zvieratá vyhnať a z ich domovov
urobiť mesto robotov...
Animované rodinné dobrodružstvo Super maznáčikovia napísal a režíroval
Reinhard Klooss, ktorý si divákov získal už svojim filmom Hurá do Afriky!
Rok výroby: 2019; Veľká Británia, Nemecko, Čína; animovaný, rozprávka; 89 minút, vstupné: 5 eur

MALÉ ŽENY
Nedeľa 9. februára o 19. hodine

Réžia: Greta Gerwig • Hrajú: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh,
Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Laura Dern, Meryl Streep.
Jo, Meg, Amy a Beth sú štyri dospievajúce sestry, ktoré snáď ani nemôžu byť

SVIŇA
Sobota 8. februára o 19. hodine

Réžia: Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann • Scenár: Mariana
Čengel Solčanská, Rudolf Biermann • Hrajú: Jozef Vajda, Marko Igonda,
Dano Heriban, Gabriela Marcinková, Diana Mórová, Braňo Bystriansky, Szidi
Tobiasz, Jakub Rybárik, Mária Schumerová, Dana Droppová, Petra Dubayová,
Andrej Remeník
Krajinku kdesi pod horami ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia prepojení
s politikou, mafiou, ale aj s políciou, súdmi a veľkými kšeftami. Závislá tínedžerka zmizne z resocializačného centra, no nikomu nechýba. O nútenom sexe
a drogách chce povedať na polícii, ale pošlú ju preč. Vyhľadá novinára, ktorý
sa pustí do rozplietania neuveriteľnej chobotnice zločinu, mafie, vydierania.
Talentovaný politik sa stane predsedom a ovládne celú krajinu, pretože kto
má moc, má pod palcom aj políciu, aj štátne obchody. Z malého veksláka sa
stáva veľký vydierač, ktorý s ľuďmi narába ako so šachovými figúrkami. Lenže

121. Podduklianske osvetové kino
5. februára o 19. hodine
v priestoroch POS vo Svidníku
MILOSŤ

O filme:
„Odrofúz“ je zabitý v roku 1946, oddelenie
bezpečnosti vykopáva jeho telo až štyrikrát,
aby sa ubezpečilo, že je naozaj mŕtvy. Matka
vojaka toto poníženie nevie zniesť a presvedčí svojho manžela, aby rakvu s telom
ich syna ukradli a spoločne sa vydali na
cestu do Kalwaria Pacławska. Práve tu chce
znova ich syna pochovať. Cesta je plná dramatických udalostí. K putujúcim sa pridáva
aj Jurgen, utečenec z tábor väzňov. Film sa
odohráva v období dramatických dejín povojnového Poľska a stále zostáva univerzálny
vo svojom príbehu - boji dvoch rodičov, aby
znovu získali svoju dôstojnosť a rovnováhu
v živote po tom, čo stratili svoje dieťa.
Réžia: Jan Jakub Kolski, žáner: dráma, Poľsko / Česko / Slovensko,
2018, far., 100 min., MP: 15+,
vstup: 3 €/ s preukazom FK: 2 €

viac odlišné. Ich otec bojuje vo vojne, preto žijú len s matkou a napriek tomu,
že ich život je ťažký, tieto „malé ženy“ nestrácajú nádej ani chuť žiť najlepšie,
ako vedia, no hlavne - po svojom. V dojímavej i veselej novinke sa v hlavných
úlohách predstavia Emma Watson, Saoirse Ronan a Timothée Chalamet.
Rok výroby: 2019, USA, romantický, 134 minút, vstupné: 5 eur

PROGRAM HVEZDÁRNE V ROZTOKOCH
Denné exkurzie pre materské, základné a stredné školy, začiatok o 10:00
hod. (prednášky, premietanie rozprávok a filmov s astronomickou tematikou,
pozorovanie Slnka)
štvrtok 6.2., 13.2., 20.2., 27.2.
piatok 7.2., 14.2., 21.2., 28.2.
Denné exkurzie pre verejnosť, začiatok o 14:00 hod.
(prednášky, premietanie rozprávok a filmov s astronomickou tematikou,
pozorovanie Slnka)
sobota 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 29.2.
Večerné exkurzie pre verejnosť, od 1.2. do 29.2. začiatok o 18:30 hod.
(Pozorovanie objektov nočnej oblohy - len v prípade priaznivého počasia!)
streda 5.2., 12.2., 19.2., 26.2.
štvrtok 6.2., 13.2., 20.2., 27.2.
piatok 7.2., 14.2., 21.2., 28.2.
sobota 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 29.2.
Vstupné: Dospelý 1,50 €, Deti a mládež 1,00 €, Deti do 6 rokov zdarma
Kontakt: e-mail: astroroztoky@protonmail.ch, pos@svitel.sk
tel.: 054/759 23 20
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Turistický rok 2019 z pohľadu KST Doliny a Hory Svidník
Zhodnotiť turistickú sezónu 2019 sa rozhodol aj KST Doliny a Hory Svidník.
Na horských a vysokohorských chodníkoch sa prešlo najmenej 395 km, na
cyklotrasách 900 km a v lyžiarskej stope 185 km, a to je len z akcií, ktoré

Rakytovec vo Vysokých Tatrách. V roku 2019 bola ukončená v rámci klubu
akcia návšteva trojmedzí v rámci bývalého Československa. Nezabudli sme
ani na údržbu turistických chodníkov, kde sme osadili smerovník Prameň
Chotčanky, objavili zákopy z 1. a 2. svetovej vojny, vytýčili sme
pre milovníkov voľnej prírody na bežkách novú trasu. Bez podpory
zainteresovaných by akcie v rámci klubu neboli, preto výbor Klubu
slovenských turistov Doliny a Hory Svidník aj touto cestou sa chce
poďakovať svojim členom za aktívnu činnosť aj za finančnej podpory
mesta Svidník vo výške 100€, ktoré boli použité na akciu Krkonoše,
za aktívnu propagáciu akcií Podduklianskym novinkám a tlačiarni
Akcent. KST Doliny a Hory Svidník verí, že sponzori z roku 2019
budú aktívni aj v roku 2020 vrátane firmy Sanel.
Andrej Slivka

boli zdokumentované a bolo ich 64. K tradičným akciám, ako sú výstup na
Rohuľu, Dukla - Svidník, Cergowa v Polsku, Kalinov - Driečna, pribudli do
zoznamu KST Doliny a Hory Svidník pešie prvovýstupy v rámci klubu, a to
Krkonoše - Vysoké Kolo (1 509), Lysá hora v Sliezskych Beskydách, Veľký
sokol v Slovenskom raji, Rabia skala. V časti cyklo bola vykonaná akcia Huta
Polanska - Olchowiec a Driečna - Jasliská - Tylawa - Driečna ako prvé v klube.
Nedali sa zahanbiť ani milovníci voľnej prírody na bežkách, a to novou akciou

II. LIGA
Stolní tenisti ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník sa predstavili v druhom kole
nadstavbovej časti opäť v domácom prostredí. Ich súperom boli hráči STK
Zbereko Košice, nad ktorými zvíťazili v prvej časti 12:6. Hostia pricestovali do
Svidníka aj s reprezentantom Slovenska v kategórii starších žiakov Oliverom
Novickým z Nižnej Olšavy. Už úvodné štvorhry, po ktorých bolo 1:1, naznačili,
že to bude ťažké stretnutie. V prvej a druhej sérii dvojhier si ani jedno družstvo
nevytvorilo náskok a na ukazovateli bol stav 5:5. Tretia séria vyšla lepšie hosťom. Tromi víťazstvami a jednou prehrou si vytvorili náskok 6:8. Domáci sa
nevzdávali. Povzbudzovaní divákmi sa s takýmto stavom nechceli uspokojiť.
K obratu zavelil Dário Magdziak, ktorý svojim štvrtým víťazstvom znížil na
7:8. Na 8:8 upravil svojim tretím bodom Jakub Vodila. Remízový deviaty bod
zabezpečil Martin Močilenko. Škoda, že Centrál nedokázal vybojovať desiaty
bod, lebo by to bol dokonalý obrat z ich strany.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - STK Zbereko Košice 9:9
B.: Magdziak 4,5; Vodila 3; Močilenko 1,5.
V treťom kole nadstavbovej časti sa Svidníčania predstavia v Rožňave.
(ku)

Medziokresná súťaž družstiev
Výsledky 14. kola priniesli iba jednu zmenu v tabuľke. Lužanské derby prinieslo víťazstvo pre Déčko a prehra Brusnice
so stropkovským Céčkom spôsobili, že tieto dve družstvá si
vymenili miesta v tabuľke. Po domácom zaváhaní svidníckeho
Béčka so stropkovským Béčkom sa vyrovnala aj tabuľka v boji
o tretiu priečku.
Výsledky 14. kola:
Centrál Svidník D Centrál Svidník C 0:18
B.: S. Olijár 4.5, M. Kosť 4.5, M.
Kostelník 4.5, J. Kosár 4.5.
Centrál Svidník B STMK Stropkov B 6:12
B.: A. Gonos 3.5, V. Vasilenko 2, J.

Antoš 0.5 - B. Bedruň 3.5, J. Bedruň 3, D. Polivčak 2.5, J. Tirer 2, J.
Bunda 1.
Lužany D Lužany C 10:8
B.: P. Rozkoš 3.5, R. Vavrek 2.5, M.
Gdovin 2.5, S. Gdovin 1.5 - Ľ. Tomko
4, M. Holinga 2, M. Michalko 1, R.

Tomko 1.
STMK Stropkov C Brusnica A 18:0
B.: V. Mihok 4.5, M. Harmada 4.5,
O. Mulik 4.5, J. Pašeň 3.5, M. Grešlik 1.
Staškovce Radoma 10:8
B.: M. Hrušč st. 4.5, M. Harvilko 3, E.
Kočiš 2.5 - M. Baran 3.5, J. Šafranko
2, M. Hrušč 1.5, Ľ. Pavlišin 1.
TABUĽKA
1. Staškovce 13 13 0 0 163:71 39
2. Centrál C 13 11 1 1 165:69 36
3. Centrál B 13 8 1 4 155:79 30
4. Stropkov B 13 8 0 5 144:90 29

5. Lužany C 12 8 0 4 116:100 28
6. Radoma
13 6 0 7 111:123 25
7. Stropkov C 13 5 0 8 114:120 23
8. Lužany D 13 4 0 9 82:152 21
9. Brusnica A 12 4 0 8 101:115 20
10. Hrabovec 12 2 0 10 68:148 16
11. Centrál D 13 0 0 13 41:193 13
15. kolo je na programe v piatok
7.2.2020 o 18 hodine a stretnú sa:
ŠM TJ Staškovce - ŠŠK Centrál
Svidník D; STMK Stropkov B - ŠŠK
Centrál Svidník C; STO Brusnica JMC Lužany pri Topli D; JMC Lužany
C - ŠŠK Centrál Svidník B; GS Vyšný
Hrabovec - STMK Stropkov C; TJ Radoma má voľno.
(ku)

Podduklianske novinky

4. február 2020

Servis / Inzercia

15

EXTRALIGA MUŽOV / VK OSMOS PRIEVIDZA TJ SLÁVIA SVIDNÍK 3:1 (18, -22, 25, 28)
Volejbalisti Svidníka prehrali v sobotňajšom zápase 4. kola
nadstavbovej skupiny o 1. - 4. miesto s Prievidzou 1:3. Obaja
súperi sa stretnú tento týždeň v Superfinále Slovenského pohára
v bratislavskej Eurovia Aréne.
Prievidza hneď s dvomi novými nahrávačmi Petrom Porubským a Samuelom
Podstupkom vyhrala piaty z posledných šiestich zápasov a dotiahla sa na
rozdiel jedného víťazstva a jedného bodu na vedúce Košice. "Kohúti" zvládli
koncovky tretieho a štvrtého setu. Svidníčanov môže mrzieť najmä záver
štvrtého dejstva, v ktorom viedli 24:20, ale nevyužili štyri setbaly, aby dostali
duel do tajbrejku. Vydarený duel odohral Nikolaj Pavlov, ktorý si pripísal 19
bodov, za Svidníčanov bodoval najviac Bohdan Tatarenko (23).
Zostava Svidníka: J. Hriňák 4, Tatarenko 23, Macko 11, Pietrzak 20, Fedorenko 15, Matušovský 8, libero S. Paňko.
Tréner Svidníka Peter Tholt po zápase povedal: „Bol to dramatický
zápas, diváci si prišli na svoje. Myslím, že to bola dobrá pozvánka na
finále Slovenského pohára, v ktorom si v nedeľu 9. februára tento súboj
zopakujeme.“
(pn, svf)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
4. do 11. februára 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.

STOMATOLÓGOVIA:
8. a 9. februára 2020: MUDr. J. Hutňanová - Dukelská 119 v Giraltovciach.
Kontakt: 0907 901 744.
Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v
nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.

POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
Rímskokatolícky kostol
Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30
hod., Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok:
16.30 hod., Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší nájdete aj na internetovej
stránke www.svidnik.rimkat.sk

Pravoslávny chrám
Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má liturgiu o 10.00 hod. Počas
týždňa: pondelok, utorok - 6.00 liturgia prot. Ján Pajkoš, 17.00 večerňa - slúži
prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - 6.00 liturgia, 17.00 hod. - večerňa - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: 6.00 liturgia - prot. Ján
Pajkoš, 8.00 - utreňa, 9.30 liturgia - prot. Ján Sovič. Poznámka: V prípade
pohrebov, sobášov, týždenných, ročných a iných bohoslužieb sa duchovní
vzájomne dohodnú.

Gréckokatolícky chrám Svidník - mesto
Utorok 4. februára: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Ivan,
Anna, Veronika, Ivan, 17.30 hod.: † Ján, Juraj, Mária, Michal, Mária,
Streda 5. februára: 6.30 hod.: † duše v očistci, 17.30 hod.: * Janka, Ježišova
modlitba,
Štvrtok 6. februára: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: *
Alexandra, Chalúpková s rod./ * Anna (uzdravenie), 16.45 hod.: ruženec
za závislých, 17.30 hod.: * rod. Kundrová, tichá adorácia s požehnaním,
Prvý piatok 7. februára: voľnica, 6.30 hod.: * Dávid, Ján, Dana, 17.30 hod.:
* Mária a Pavel (50 rokov manželstva), eucharistická pobožnosť,
Sobota 8. februára: 8.00 hod.: * členov arcibratstva,
18.00 hod.: modlitby chvál so spol. dvaja-traja v Kristovi,
Nedeľa o márnotratnom synovi, hlas. 2, 9. februára: zbierka na podporný
fond, 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * za farské spol., 9.15 hod.: CZŠ
sv. Juraja, 10.30 hod.: * Slavomír a Mária (35 rokov manželstva), 17.00 hod.:
moleben k božskému srdcu, 17.30 hod.: * Pavol s rod.
Pondelok 10. februára: 6.30 hod.: * Miroslav s rod., 17.30 hod.: † Jozef,
Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Utorok 4. februára: 17.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie
pre Irenu a Jána
Streda 5. februára: 17.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie
pre Annu, Lilianu s rod. a Zuzanu s rod.
Štvrtok 6. februára: 7.00 hod.: + Anna, Ján, Anna z rod. P.
Piatok 7. februára: 17.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie
pre členov arcibratstva sv. ruženca
Sobota 8. februára: 7.00 hod.: + Vasiľ, Helena
Nedeľa 9. februára: 9.00 hod.: Za farnosť; 14:00 Modlitba ružencov
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od 3. februára 2020
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
február 2020 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

BALOGHOVÁ, Mary: Vysnívaný manžel.
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2019. 286 s.
Alexander zdedil nielen titul grófa, o ktorý
nikdy nestál, ale aj spustnuté panské sídlo,
ktoré si nemôže dovoliť. Nie je dosť bohatý,
aby zabezpečil blahobyt všetkým, čo sú
naňho odkázaní, a tak vie, že sa bude musieť oženiť s bohatou ženou. Ibaže prv než
svoj plán uskutoční, pozve ho na čaj slečna
Wren Heydenová a ohúri ho ponukou, aby
sa s ňou oženil. Wren nedávno zdedila
veľké bohatstvo, no chýba jej niečo, po čom
veľmi túži - manžel a deti. Celý život žila
v ústraní, neukazovala svoju tvár nikomu
okrem blízkej rodiny a verných sluhov. Teraz
si však môže dovoliť kúpiť manžela a pustí
sa do toho ako pravá obchodníčka: spíše
si zoznam džentlmenov, ktorí možno budú
ochotní prehliadnuť jej nedostatky, keď na
revanš získajú jej peniaze...

DONUTIL, Miroslav
Miroslav Donútil sa narodil 7. februára 1951. Je populárny český herec a
humorista, člen činohry Národného divadla v Prahe. Ide o jedného z najpopulárnejších českých hercov. Už počas svojho štúdia hosťoval na scéne
brnenského divadla Husa na provázku. Vydržal tu celých sedemnásť rokov
a stvárnil nezabudnuteľné úlohy. Zásadný zlom v jeho kariére nastáva v roku
1990, kedy sa stal členom pražského Národného divadla. Prakticky okamžite sa stáva jednou z najväčších hviezd. Nezabudnuteľné sú jeho herecké
kreácie v komédiách Tankový prápor, Černí baróni, Dědictví alebo Pelíšky.
V roku 2005 si zahral vo filme režiséra Filipa Renča, Román pre ženy, kde
stvárnil postavu dobráckeho suseda. Okrem herectva sa Miroslav Donútil
venuje aj dabingu.

AUSTER, Paul (3.2.1947-)
Narodil sa do poľskej židovskej rodiny. Vyrastal na predmestí Newarku, jeho
vášňou bolo čítanie kníh, čo neskôr prerástlo v lásku k písania. Študoval
anglický jazyk na Columbijskej Univerzite. Popri štúdiu príležitostne pracoval a
prispieval článkami do univerzitných časopisov. Od roku 1974 vydával vlastné
básne, eseje, romány a preklady francúzskych spisovateľov. Počas svojej
kariéry získal mnoho ocenení. V roku 2006 bol nominovaný na cenu Prince of
Asturias Award za literatúru, ktorú v predošlých rokoch získali Günter Grass,
Arthur Miller a Mario Vargas Llosa. Austerova tvorba bola ovplyvnená každým
spisovateľom, ktorého diela čítal, ale najviac Nathanielom Hawthornom.

Uprostred divadelného predstavenia

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia

žena lakťom štuchne do manžela:

Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici
2042 vo Svidníku: Štvrtok 6. februára o 18. hod.: Náš kresťanský život a
služba, o 19. hod.: - Zborové štúdium Biblie, Nedeľa 9. februára o 9.30 hod.:
Verejná biblická prednáška.

- Pozri sa, ten chlapík vedľa teba
spí, - hovorí pošepky.
- A to len kvôli tomu ma budíš?

Podduklianske novinky
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19. Svidnícky občiansky ples
vo fotograf ii

Stanislav Žumár ples otvoril úderom na gong

Hlavní organizátori plesu s výhercom hlavnej ceny (v modrom
obleku) a Ivetou Ľos-Božikovou, ktorá ju venovala do tomboly
Vynikajúco sa bavili napríklad aj bratia Skirkovci s priateľkami

Okrem tanečníc zo svidníckej ZUŠ-ky sa o otvorenie plesu postarali aj tanečníčky a tanečníci z Folklórneho súboru Makovica

Aj tohto roku sa zišli nielen tradičné, ale i nové partie

V programe sa predstavila aj svidnícka kapela Piňazi de?
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