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Svidnícky mestský parlament nebol uznášaniaschopný, musí sa zopakovať
V poradí 20., navyše neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, sa zopakuje. Dôvodom je, že v pôvodnom
termíne, na ktorý bolo toto zasadnutie primátorkou Svidníka
Marcelou Ivančovou zvolané, nebolo Mestské zastupiteľstvo
uznášaniaschopné.
Svidnícky mestský parlament sa
mal zísť a aj sa zišiel, no akurát nie
v dostatočnom počte poslancov, v
stredu 23. júna o 13. hodine. Od
13. hodiny až do 13.25 hod. sa v
rokovacej miestnosti v Dome kultúry nikto oficiálne neozval. O 13.23
hod. do rokovacej miestnosti prišiel
poslanec Ján Hirčko a o 13.25 hod.
primátorka všetkým pozdravila Dobrý
deň. O minútu neskôr sa primátorka
ozvala znovu: „Prosím poslancov,
ktorí sú mimo rokovacej miestnosti,
aby sa z úcty k riaditeľovi nemocnice,
ale aj k zamestnancom mesta, ktorí
sú tu prítomní, dostavili dovnútra
a neblokovali zámerne rokovanie
mestského zastupiteľstva. O tri - štyri
minútky budeme začínať,“ povedala
primátorka.
V tom čase boli v rokovacej miestnosti poslanec a viceprimátor Michal
Goriščák a poslanci Vladimír Kaliňák,
Matúš Majda, Martin Ždiňak, Peter
Breznoščák, Jozef Poperník a už spomínaný Ján Hirčko. Ostatní poslanci
chýbali, niektorí z nich diskutovali na
chodbe pred rokovacou miestnosťou
a niektorí, ako neskôr vyplynulo, boli
z rokovania ospravedlnení. „Svoju
neúčasť ospravedlnili poslanci Michal
Iľkanin, Vladimír Žak a Kamil Beňko,“
povedala primátorka a poslancov,
prítomných v rokovacej miestnosti
vyzvala, aby sa prezentovali.
Vo chvíli, keď sa prezentovalo
sedem poslancov, pričom na uznášaniaschopnosť je potrebná účasť

ôsmich poslancov, teda väčšina z
pätnástich poslancov, bolo jasné, že
rokovanie svidníckeho poslaneckého
zboru sa nemôže konať. „Nie sme
uznášaniaschopní. V najbližšom
možnom termíne bude preto zvolané
ďalšie zasadnutie. Je mi ľúto, že
niektorí poslanci sú v budove a odignorovali účasť riaditeľa nemocnice,
ale aj vedúci pracovníkov mestského
úradu. Je mi to ľúto o to viac, lebo v
programe máme veľmi vážne materiály, záverečný účet mesta za minulý
rok a hlavne problematiku nemocnice.
Je mi ľúto, lebo pani poslankyňa Siváková a pán poslanec Vook deklarovali

veľkú pomoc nemocnici. Je mi ľúto,
že poslanci, ktorých som nemenovala, odignorovali toto zasadnutie,“
vyhlásila v prvej reakcii primátorka
Marcela Ivančová a navrhla, aby plynulo prešli do pracovného stretnutia a
využili tak účasť riaditeľa nemocnice
Slavka Rodáka.
Neskôr primátorka ešte zopakovala
mená poslancov, ktorí podľa nej boli
v budove, no do rokovacej miestnosti
neprišli. Napokon ich mená napísala
aj na Facebooku a v podobnom duchu na Facebooku písal aj oficiálny
profil mesta Svidník - Svidník-oficiálna
stránka. Uviedli mená poslancov Jána
Vooka, Kataríny Sivákovej, Pavla Olejára, Petra Pilipa a Adriána Labuna.
Vyjadrenia primátorky Svidníka Marcely Ivančovej na túto tému, ale aj
vyjadrenia poslancov Jána Vooka,
Kataríny Sivákovej a Pavla Olejára

prinášame v samostatných príspevkoch.
Hneď na druhý deň po neúspešnom
zasadnutí primátorka Marcela Ivančová zvolala opakované zasadnutie s
totožným programom. Bod Informácie
o aktuálnej situácii v Nemocnici arm.
gen. L. Svobodu, a.s., vo Svidníku
však v novom programe figuruje na
inom mieste a v inej podobe. Už to nie
je ani nie samostatný bod programu,
ale je súčasťou bodu nazvaného
Diskusia, pri ktorej je uvedené:
Optimalizácia siete nemocníc SR,
Informatívna správa o prijatých rozpočtových opatreniach primátorky a
Iné. Na druhý pokus sa na svojom 20.
a neplánovanom zasadnutí Mestské
zastupiteľstvo vo Svidníku zíde v
utorok 29. júna so začiatkom o 13.
hodine v Dome kultúry vo Svidníku.
(ps)

Kto bojkotoval zasadnutie zastupiteľstva v roku 2017?
V roku 2017, na sviatok všetkých Petrov a Pavlov, sa zišli
svidnícki mestskí poslanci. Primátorom bol Ján Holodňák.
Zastupiteľstvo bolo plné rôznorodých a pestrých tém. Tak
trochu kuriózny bol koniec júnového zasadnutia mestských poslancov. Keď sa k mikrofónu postavil prednosta
Mestského úradu Vladimír Šandala, aby predniesol návrh
miestneho zákona, poslanec za poslancom začali z miestnosti postupne vychádzať. Z rokovacej miestnosti odišli
poslanci: Vladimír Kaliňák,Nadežda Fedorková, Marcela
Ivančová, Ján Vook, Pavel Olejár, František Pochanič a
Jozef Poperník. Primátor Ján Holodňák konštatoval, že
zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa a
vyhlásil prestávku. Po 25-minútovej prestávke primátor
konštatoval, že zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a
uznášať sa a zasadnutie zastupiteľstva prerušil. Pokračovanie zasadnutia zvolal na 6. júla.
Zopakoval sa ten istý scenár. K mikrofónu opäť pristúpil
prednosta Mestského úradu Vladimír Šandala. Opäť išiel

odprezentovať ten istý materiál, ako pred týždňom. A opäť
z rokovacej miestnosti začali vychádzať poslanci. Pekne
jeden po druhom. Ako prvý vyšiel poslanec Vladimír Kaliňák a za ním Marcela Ivančová, Nadežda Fedorková,
Jozef Poperník, Pavel Olejár, František Pochanič a Ján
Vook. Primátor opäť musel zasadnutie prerušiť a tentokrát
na polhodinu. Prednosta Vladimír Šandala opäť nemal
komu miestny zákon prečítať. Po polhodine však nastal
iný záver ako pred týždňom. Primátor prednostov materiál
stiahol z rokovania, a tak program rokovania mohol bežať
ďalej. Hoci pravdou je, že medzi jednotlivými bodmi bolo
viacero prestávok.
Otvorene sa vtedy a rovnako otvorene sa hovorí i dnes,
po štyroch rokoch, že za bojkotom boli snahy, aby Ján
Holodňák z funkcie odvolal Vladimíra Šandalu a za nového prednostu Mestského úradu vo Svidníku vymenoval
Jaroslava Ivanča.
(ps)
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VRAJ SOM PROTI NEMOCNICI - TAK SI POVEDZME PRAVDU
Nastal ten čas povedať pravdu. A áno, aj na Facebooku. Niekto
síce hovorí, že politika, resp. práca poslanca sa nemôže odohrávať na sociálnych sieťach, no paradoxne robí opak. Práve
na sociálnych sieťach zavádza a klame.
Ja svoju prácu poslankyne robím aj na Facebooku a otvorene to priznávam.
Denne ako poslankyňa reagujem na podnety, postrehy, sťažnosti, kritiku...
Lebo taká je doba. Všetci robíme tak, ako vieme a myslíme si, že je to správne
a prospešné. A keď Facebook pomáha, lebo v mnohom áno, tak prečo nie?
Prečo ho raz využiť a inokedy nie? Lebo raz to pasuje a raz nie?
Preto, ako píšem v úvode, nastal čas povedať pravdu.
Otázniky nad našou svidníckou nemocnicou visia roky. Tí, ktorí sa verejnému
dianiu venujeme a hlavne tí, ktorí v nemocnici pracujú, to vedia veľmi dobre.
Ale k faktom. Keď v roku 2018 spoločnosť Svet zdravia ohlásila pozastavenie
činnosti Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vo svidníckej nemocnici,
situácia bola beznádejná. Nebola som v tom čase poslankyňou, bola som
novinárkou a tak trochu aktivistkou.
Nech už vtedy hovoril kto chcel, čo chcel, celé to stopol jeden - jediný
človek. Bol to vtedajší minister vnútra a podpredseda vlády Robert Kaliňák.
Po viacerých telefonátoch a sms správach práve on zasiahol. Dodnes nikto
presne nevie, koľko to bolo telefonátov, osobných stretnutí, či sms správ.
Dodnes len málokto vie, koľko nás to stálo síl a energie, lebo zvíťazilo v nás
to, že nemocnica je nemocnica a pôrodnica zvlášť. Keď mi Robert Kaliňák po
niekoľkých dňoch telefonicky oznámil, že s vtedajším ministrom zdravotníctva
Tomášom Druckerom dospel k dohode a ministerstvo zdravotníctva následne
so spoločnosťou Svet zdravia vyrokovalo to, že pôrodnica vo Svidníku ostane
do konca roka 2018, lebo je v tomto regióne nevyhnutná, plakala som.
Robert Kaliňák nám vtedy povedal: „Viac sa urobiť nedá, máte rok na argumentáciu a na to, aby ste vo Svidníku presvedčili. A čo, no musíte plodiť deti,
aby sa ich v nemocnici rodilo omnoho viac.“
S Jankom Vookom, Jankom Božíkom z Kurimky, s Radom Olejárom a ďalšími sme rozbehli petíciu za zachovanie pôrodnice a aj ju úspešne ukončili
a odovzdali. Opakujem, nebola som poslankyňa, bola som novinárka a aktivistka. Rovnako sme nahlas volali po zriadení urgentného príjmu typu 1. vo
svidníckej nemocnici, čo bolo akousi nepísanou dohodou, že štát dá urgent
a Svet zdravia pôrodnicu.
No a čo sa stalo? Detí sa síce rodilo vo Svidníku o čosi viac, no stále málo
a pôrodnica po desiatich mesiacoch definitívne skončila. Opäť som stála v
čele, na ceste pri motoreste Polianka i pri Soche arm. gen. L. Svobodu. Tí,
ktorí chcú pamätať, pamätajú...
No a teraz, keď je znovu na stole návrh reformy a je viac-menej isté, že
naša nemocnica už nebude taká, aká je dnes, som napísala, že som proti, že
na najbližšom zasadnutí k tejto téme predložím konkrétny návrh uznesenia,
aby sme sa všetci spoločne vyslovili jasne proti. Áno, na Facebooku som to
napísala, veď bežne na Facebooku prezentujem svoje názory a znovu opakujem, že v tom nevidím nič zlé. No a pridala som sa ku kolegovi poslancovi
Jankovi Vookovi, ktorý všetkým poslancom i primátorke navrhoval samostatné
mimoriadne zasadnutie k nemocnici.
No a zrazu prišla pozvánka na zasadnutie s osemnástimi bodmi programu a
jedným z nich bola Informácia o aktuálnej situácii v nemocnici. Mimochodom,
minimálne jeden ďalší bod bol z pohľadu samosprávy mimoriadne závažný
a väčšinu nemala „svojich“ poslancov. Tá väčšina, ktorá aj pri schvaľovaní
takýchto materiálov vždy musí byť, ako sa hovorí, v plnej sile. Inak, zámerne
píšem „svojich,“ hoci ja nás, poslancov nedelím, no niekto to tak urobil. Niekto
nás tak „rozdelil...“
Ale k nemocnici. Po tom všetkom zrazu niekto tvrdí, že ignorujem riaditeľa
nemocnice Slavka Rodáka?!? Aktuálnu situáciu v nemocnici poznám a dovolím

si tvrdiť, že síce nie stopercentne, no v jednom som si istá. V nemocnici vládne
neistota. Áno, neistota, a preto, lebo ľudia nevedia, čo ich čaká. Lebo štát opäť
v tichosti chystá niečo, na čo, pevne verím, v našom regióne nedoplatíme...
Prišla som na zasadnutie, keď v sále bolo päť poslancov a poviem rovno - päť
koaličných poslancov. Poslancov, ktorí si vytvorili vlastný klub a nech sme my
ostatní navrhovali, čokoľvek, oni vždy mali svoj názor.
S kolegami, ktorých teraz niekto opisuje na Facebooku, že si neplnia povinnosti, sme na chodbe pred sálou riešili... no predsa nemocnicu. Či je správne
naformulované uznesenie, ktoré som pripravila a poviem pravdu, využívali
sme príjemnejšie teploty než tie, ktoré napriek ventilátorom vládli v rokovacej
miestnosti. Na zastupiteľstvo som nešla zachraňovať nemocnicu, lebo to my
na našom svidníckom zastupiteľstve nezvládneme. Na to musíme ísť ďalej a
nie my, ale tí, ktorí riadia naše mesto, náš okres, náš kraj.
Tvrdiť, že sa niekto skrýval, je bohapusté klamstvo, lebo ten, kto to tvrdí,
nemal k nám - poslancom ani len toľko úcty, aby vyšiel na chodbu a prehodil pár viet... Nie, mne sa netreba prosiť, mne sa netreba „paňkať,“ len si
myslím, že základnú slušnosť a úctu si zaslúži každý. Riaditeľ nemocnice,
vedúci zamestnanci mesta i my, poslanci. Toto nie je ignorancia. Ignorancia
je, keď poslancovi vedúci predstaviteľ mesta neodpíše na legitímnu otázku.
Ignorancia je, keď vedúci predstaviteľ mesta poslancovi neodpovie na zákonom umožnenú interpeláciu. Ignorancia je to, čoho som ako novinárka bola
svedkov v uplynulom volebnom období a mám v živej pamäti, ktorí poslanci
a vtedajšie poslankyne odchádzali z rokovacej miestnosti a marili zasadnutie
zastupiteľstva, ale... to bolo dávno... zabudnuté a vlastne, vtedy oprávnené,
lebo vtedy bolo všetko inak, že...?
Rokovať o nemocnici a nie o aktuálnej situácii v nej, ale o tom, ako pomôcť
zabrániť tomu, čo jej hrozí, budeme, o tom som presvedčená. Rovnako som
presvedčená, že dostaneme konkrétne informácie, kto, čo, kde, kedy a ako...
Inak povedané, čo už naše mesto ako také, resp. jeho vedenie podniklo, aké
stretnutia vedenie mesta absolvovalo, ako rokovania má za sebou a aké sú
najnovšie informácie z Ministerstva zdravotníctva a od samotného ministra
zdravotníctva. Veď predsa hádam tí, ktorým to prislúcha, nečakajú len na
naše uznesenie... Verím, že budeme informovaní a rovnako verím, že všetci,
ktorí môžu, pomôžu. Lebo my v Mestskom zastupiteľstve môžeme len jedno
- vysloviť nesúhlas a žiadať zmenu.
Vysloviť nesúhlas s tým, čo má štát v pláne, žiadať zachovať minimálne to,
čo v nemocnici máme. Môžeme schváliť uznesenie, no rokovať musia tí nad
nami, áno, aj nad nami poslancami.
Lebo všetci máme našu svidnícku nemocnicu v srdciach. Mnohí sme v nej dostali život, mnohí, ktorí už nie sú medzi nami, v nej aj poslednýkrát vydýchli.
Preto čakám riadne pripravené zasadnutie s plnou „poslaneckou osádkou“
tých, ktorí tu majú väčšinu a ktorí to tu celé riadia. Preto čakám nie prázdne
slová, tobôž nie plné nenávisti a zloby, ale čakám a verím vo fakty a schopnosť
priznať si, že mi niečo nevyšlo... Lebo o tom, čo sa stalo na stredajšom zasadnutí, sa v žiadnom prípade nedá povedať, že to nevyšlo nám - poslancom,
ale, žiaľ, to zasadnutie nevyšlo niekomu inému... a nielen pri nemocnici, pri
iných navrhovaných bodoch zvlášť...
A už len jedna myšlienka - kto, kde a prečo bol vtedy, keď sme my stáli,
poviem to priamo, v čele boja za nemocnicu či pôrodnicu - nehodnotím, hoci
si myslím svoje, ale uznávam postoj každého jedného, no jednu vetu si z tých
čias pamätám - „veď ja som už svoje odrodila.“
Aj preto si slová o skrývaní sa či o ignorancii vyprosím.
Katarína Siváková, poslankyňa mesta Svidník
a šéfredaktorka týždenníka Podduklianske novinky
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Primátorka Marcela Ivančová: „Ignorancia piatich poslancov
Na sociálnej sieti komentovali dianie okolo minulotýždňového
je krátkozraká a sebecká...“
zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku nielen traja
poslanci, ale aj samotná primátorka. A vlastne Marcela Ivančová
tak urobila ako prvá, keď na Facebooku napísala:
„Dnes sme mali rokovať o záchrane
nemocnice. Skupina poslancov odignorovala dnešné zastupiteľstvo.
Dnes sa malo uskutočniť zasadnutie
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
- s dôležitými bodmi programu, ale
pre mňa osobne bol najdôležitejší
bod - “ZÁCHRANA NEMOCNICE” to, aby sme ako mesto, ako volení
zástupcovia občanov mesta vyjadrili
NESÚHLAS s pripravovanou reformou.
Z dnešného rokovania sa vopred
ospravedlnili poslanci: Žak, Iľkanin
a Beňko.
Prítomní a zaprezentovaní boli
poslanci: Goriščák, Majda, Hirčko,
Breznoščák, Ždiňák, Poperník a
Kaliňák.
Neprítomní (hoci sa nachádzali
v budove) a neospravedlnení boli
poslanci: Vook, Olejár, Labun, Pilip,
Siváková.
Svojou neúčasťou spôsobili, že

zastupiteľstvo nemohlo zasadať.
Vyjadrili tak hrubú neúctu k riaditeľovi nemocnice Slavkovi Rodákovi,
ktorý si upravil pracovný program a
prišiel na zastupiteľstvo, k svojim poslaneckým kolegom a aj všetkým zúčastneným zamestnancom mesta.
Práca poslanca sa nemôže odohrávať na sociálnych sieťach - je zákonnou povinnosťou poslanca zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov, do
ktorých bol zvolený, nie ukrývať sa v
kuloároch kina … no na sociálnych
sieťach a iných médiách vyzývať k
spolupráci a boju za nemocnicu.
Takto spolupráca nevyzerá.
Dnes som mala byť na republikovom rokovaní Rady ZMOS, kde by
som predniesla návrh pre ostatných
primátorov miest z celého Slovenska,
ktorých sa týka reforma nemocníc,
aby sme postupovali spoločne - kvôli
zasadnutiu zastupiteľstva (ktoré
bolo nakoniec skupinou poslancov

zmarené) som sa nezúčastnila… tu
však ide o čas - a tento čin je doslova
hazardom!
Táto ignorancia piatich poslancov

je krátkozraká a sebecká ukážka
politikárčenia - na úkor mesta a jeho
občanov.“
(fb)

Ján Vook: „Namiesto riešenia nám mesto adresuje kritiku a výčitky“
Svoj postoj a názor nielen
na Facebooku, ale i pre naše
noviny prezentoval aj poslanec
Ján Vook.
„Na začiatku mestského zasadnutia
bolo prítomných 5 poslancov. Môj
osobný názor je, že neplánované,
„mimoriadne“ mestské zasadnutie
poslancov nemôže byť o 18 bodoch
rokovania, kde najdôležitejší bod je
podávaný informatívnou správou o
pripravovanej reforme. Je mi veľmi
ľúto, že mestská rada, ktorá je zložená z poslancov, zobrala iba na
vedomie Informáciu o dokumente
„Optimalizácia siete nemocníc“ a
jeho dopad na Nemocnicu arm. gen.
L. Svobodu Svidník, a.s.. a neboli
jednoznačne proti,“ vyhlásil Ján Vook
a pokračoval:
„Pritom ja som zaslal list v ten istý
deň, keď Mestská rada rokovala, upozorňoval som na situáciu v nemocnici
všetkých poslancov i primátorku a
mestská rada listu nevenovala ani
len pozornosť. Žiadal som primátorku,
aby sme zvolali mimoriadne zasadnutie hlavne k bodu Optimalizácia siete
nemocníc s dopadom na naše mesto
Svidník. Smutné je, že vedenie mesta
nám nedalo žiadne materiály na rokovanie. Tak závažný bod a mestská
rada svojim hlasovaním namiesto
nesúhlasím zoberie iba na vedomie,
čo je ako keby sa stotožnili s pripravovaným návrhom. Namiesto riešenia

situácie a v konečnom dôsledku priznania si svojho pochybenia, mesto
nám poslancom, ktorí sme vyjadrili
jasne svoj nesúhlas k postoju mesta
k tak závažnej téme, adresovalo na
Facebooku mesta Svidník iba ostrú
kritiku a výčitky,“ vyhlásil Ján Vook
a na margo nového termínu na
zasadnutie mestského parlamentu
v utorok 29. júna ešte dodal:
„Som rád, že vedenie mesta opätovne zvolalo neplánované zasadnutie na utorok, kde o tomto bode
budeme rokovať samostatne.“
(ps)

Pavel Olejár: „My sme boli pripravení rokovať, ale...“
V diskusiách na Facebooku sa k situácii v mestskom
parlamente v stredu 23. júna
stručne vyjadril aj poslanec
Pavel Olejár.
„My poslanci sme boli pripravení
rokovať. Ale primátorka zvolala neplánované zasadnutie bez konzultácie
s opozičnými poslancami. Nekonzultovala termín, program... Nedoručila
nám žiaden materiál (návrh uznesenia) k nemocnici. A nezabezpečila si
účasť svojich koaličných poslancov.
Na začiatku rokovania bolo prítomných 5 koaličných poslancov. Tak ako
pripravila rokovanie MsZ?“
(fb)
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Z Oblastnej výstavy nemeckých ovčiakov s medzinárodným zastúpením vo Svidníku
Oblastná výstava nemeckých ovčiakov, ktorá sa konala v sobotu 19. júna na ihrisku Základnej školy na Komenského ulici vo
Svidníku, bola pre nás ako občianske združenie EXCELLENCE
DOGS SVIDNÍK veľkou výzvou a aj skúškou, či to zvládneme.
Prihlásilo sa nám celkovo 68 psov,
čo je výborný počet. Boli tu psy z celého Slovenska. Nakoľko sa COVID
situácia zlepšila, prišli aj Poliaci so
svojim chovom. A svoje zastúpenie
mal aj český a maďarský odchov.
Aj napriek vysokým teplotám sme
úspešne ukončili výstavu, kde sa
súťažilo v 16-tich triedach podľa
veku a druhu srsti - krátka / dlhá.
Boli tu krásne psy a suky, ktoré sa so
svojimi majiteľmi snažili zo všetkých
síl ukázať, aj napriek vysokým teplotám. Rozhodovanie nebolo ľahké, no
napokon víťazný pohár za najkrajšiu

tovosť, priestory školy, ihrisko a dôveru... rovnako všetkým sponzorom,
ktorí podporili výstavu finančne alebo
cenou do tomboly. A aj mažoretkám
za ich vystúpenie počas prestávky.

Vďaka patrí celému nášmu tímu zo
združenia EXCELLENCE DOGS
SVIDNÍK a každému, kto akokoľvek
prispel k tejto výstave, rovnako aj
rozhodcovi Milanovi Huľovi za jeho

suku putoval do Stropkova a za najkrajšieho psa do Zatvaja.
Po ukončení výstavy a aj na ďalší
deň sme dostali kopec skvelých
správ od spokojných vystavovateľov
s hodnotením veľmi dobrej výstavy
a priania ďalšej výstavy o rok u nás
Vo Svidníku.
Chceme sa poďakovať mestu Svidník pod vedením primátorky mesta
Marcely Ivančovej za spoluprácu,
pomoc, ochotu dať takejto akcii šancu. Veľká vďaka patrí aj riaditeľke
Základnej školy na Komenského ulici
vo Svidníku Helene Lacovej za ústre-

profesionálny prístup k
hodnoteniu zvierat v kruhu.
Vďaka patrí, samozrejme,
aj všetkým vám, ktorí ste
prišli, vystavili, zabavili,
stretli sa s nami a podporili
nás svojou účasťou. Bol to
náš prvý ročník, dúfame,
že ste s výstavou a vašim
hodnotením spokojní. Ak
ste našli chybičky, prosíme
o prepáčenie. Všetkým
ĎAKUJEME a GRATULUJEME k výstavnému
hodnoteniu. Veríme že sa
o rok uvidíme znova.
Veronika Dupňaková,
predsedníčka
OZ EXCELLENCE
DOGS SVIDNÍK

Profesionálni a dobrovoľní hasiči na spoločnom cvičení s červenokrižiakmi
Taktické cvičenie záchranárskych zložiek sa na parkovisku pred svidníckym
amfiteátrom konalo v piatok 18. júna. Zorganizovalo ho Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku v spolupráci s ďalšími zložkami.
Predmetom taktického cvičenia bola simulácia hromadnej dopravnej nehody troch vozidiel - osobného vozidla, cisternového vozidla a mikrobusu.

Na mieste zasahovali
hasiči zo svidníckej stanice s dvomi špeciálnymi vozidlami, hasiči zo
stropkovskej stanice s
jedným vozidlom, ale
nechýbali ani dobrovoľní
hasiči z Dobrovoľného
hasičského zboru mesta
Svidníka a ani dobrovoľníci Územného spolku
Slovenského Červeného
kríža vo Svidníku.
Cieľom taktického cvičenia bolo preveriť pripravenosť a schopnosť
záchranárskych zložiek
zasiahnuť pri prípadnej
podobnej hromadnej
dopravnej nehode.
(ps)
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Svidníčanka Mária Majdová prešla turistickú
Cestu hrdinov SNP opačne - z Devína na Duklu
Cesta hrdinov SNP je najdlhšia turistická magistrála na Slovensku. Siaha zo severovýchodu Slovenska od Duklianskeho
priesmyku až na západ Slovenska po Devín. Cesta hrdinov SNP
prechádza väčšinou významných oblastí Slovenska, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania, alebo
počas oslobodzovania krajiny v rokoch 1944 až 1945. Prešla si
ju aj Svidníčanka Mária Majdová, no nie bežným smerom z Dukly
do Dedvína, ale opačne.
TRASA CESTY HRDINOV SNP
BOLA POMENOVANÁ V ROKU 1956
Celá táto magistrála je značená červeným turistickým značením. Na území
Slovenska je na väčšine trasy totožná s medzinárodnou turistickou trasou E8,
celková dĺžka dosahuje 770 km. Trasa Cesty hrdinov SNP bola pomenovaná
v roku 1956. Oficiálne informácie na internete hovoria o tom, že Cestu hrdinov
SNP zvládne priemerne zdatný turista alebo ktokoľvek, kto občasne športuje.
Najdôležitejšie je odhodlanie, ktoré je nakoniec na Ceste tým motorom.
Nezabudnite ale, že putovať mesiac po horách s batohom je náročné a určite
je vhodné si vyskúšať víkendové túry pred tým než vystúpite z autobusu na
Dukle. Príbeh Márie Majdovej je však tak trochu odlišný.
***
ŠTUDOVALA APLIKOVANÚ ŠTATISTIKU
Rodená Svidníčanka študovala na Ekonomickej fakulte v Bratislave Aplikovanú štatistiku. Po nejakom čase
som sa presťahovala do Košíc, kde
momentálne pôsobí. „Od malička
sme chodili s rodičmi do prírody.
Postupne počas tzv. Svidníkovíc na
univerzite sa vyformovala partia na
turistiku, aj keď jej úplný čas musel
dozrieť,“ začala svoje rozprávanie
Mária Majdová, dcéra známeho svidníckeho lekárnika Mariána Majdu.
Jej partia sa obnovila v roku 2016
a začali robiť tzv. hrebeňovky. Sú to
také viacdňové túry, spí sa v stane,
útulni či chate. Mária Majdová s partiou
zvládla tak jednu - dve ročne. „Prešli
sme Nízke Tatry, Veľkú Fatru, obe
hrebeňovky, Malú Fatru, Muránsku
Planinu či Čergov na viackrát. Na turistiku mám aj iné partie, aj keď nie

vyslovene na hrebeňovky. Tatry sú síce krásne, ale v takej Veľkej Fatre
či Muránskej planine sme stretli minulý rok za deň asi 10 ľudí. Ja som
bola pred dvoma rokmi na turistike aj v Himalájach, a to bola moja zatiaľ
najdlhšia turistika,“ opísala svoje turistické skalpy Mária Majdová, pre ktorú
je turistika veľká výzva. Hovorí, že si
hlavne posúva hranice, čo jej telo a
hlava ešte zvládnu. Pretože podľa nej
je to veľakrát aj o nastavení mysle.
Aktuálne má Mária Majdová za sebou v úvode spomínanú Cestu SNP.
„Netuším, kedy sa ku mne dostala
prvýkrát informácia o SNP, ale
hneď som vedela, že je to niečo,
čo by som chcela skúsiť prejsť.
Na to však treba mesiac voľna,“
upozornila rodená Svidníčanka, ktorá
pôvodne chcela túto trasu absolvovať
vlani s jedným známym, ale pri prvej
hrebeňovke si uvedomila, že na to
nemá kondičku.
„No ale keď nám v novembri
oznámili, že sa bude prepúšťať,
hneď som vedela, že chcem ísť na
tú Cestu hrdinov SNP a len som
dúfala, aby ma neprepustili v zime.
Aj sa mi to splnilo a nezamestnaná
som od mája,“ opísala svoju realitu v
pracovnej sfére Mária Majdová.
***
ODOZVA NA INZERÁT
Ešte predtým, niekedy vo februári
našla inzerát, že niekto hľadá parťáka
na trasu SNP a zareagovala som naň.
Medzitým na stránkach venovaných
trase SNP čítala skúsenosti ľudí, ktorí
to absolvovali. „A tí, ktorí išli z Devína
na Duklu, hovorili, že je super, ako
každý ide oproti a sú čerstvé informácie o tom, čo sa deje na trase,
keďže každý ide naopak.
Nie je pritom určená trasa východzápad, akurát na Duklu sú oveľa horšie spoje ako z Bratislavy a celkovo
som stretla málo ľudí z východu.
Dokonca aj oficiálny záznamní Klubu slovenských turistov má trasu
určenú v smere Devín-Dukla.
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Svidníčanka Mária Majdová prešla turistickú
Cestu hrdinov SNP opačne - z Devína na Duklu
No a plusom bolo aj to, že som si povedala veď prídem domov pešo
až z Devína,“ usmiala sa turistka, ktorá na Cestu hrdinov SNP vyrazila 15.
mája z Devína.
***
PRVÝ DEŇ IŠLI NAĽAHKO PO BRATISLAVU
Prvý deň išli naľahko po Bratislavu. Druhý deň začali na Kamzíku už s vakmi
a vybrali sa do Karpát. Priznáva, že nemali presný plán, povedali si, že uvidia,
podľa počasia a podmienok. Po týždni svoje putovanie ukončili v trenčianskych
Tepliciach s tým, že si dajú deň pauzy. Jej kamaráta začalo bolieť koleno až
tak, že kríval a napokon sa dohodli, že uberú na rýchlosti, aby došli počas
jeho voľna aspoň do Košíc. Dali sa dva dni pauzy a pokračovali.
Na ďalší deň sa k nim pripojili kamaráti zo Svidníka, keď parťákovi Márie Majdovej, ako sa hovorí, úplne odišlo koleno. „Jeden z kamarátov sa rozhodol
pokračovať so mnou po Donovaly, kde ho na dva dni vystriedal otec, a
tak došiel kolega na Čertovicu na 6 dní až po Košice. Z Košíc som išla
sama tri dni do Zborova, kde sa ku mne pripojila kamoška na posledné
dva dni, no a posledný kilometer prišiel aj
kolega a ďalšia kamoška,“ stručne opísala svoje
putovanie naprieč Slovenskom Mária Majdová s
tým, že spali v stanoch, útulniach, pod rôznymi
prístreškami, ale aj v ubytovniach. Najmä prvý
týždeň mali veľmi zlé počasie.
***
MILO JU PREKVAPILI KARPATY
Priznáva, že keď ich večer čakala chata alebo
ubytovňa, ľahšie sa im kráčalo. Čím viac boli na
východe, tým častejšie stretávali rovnakých dobrodruhov, ktorí sa na Cestu hrdinov SNP vydali z
Dukly. V našom rozhovore rodená Svidníčanka
priznala aj to, že práve ten spomínaný prvý týždeň
bol najťažší, kým si telo zvyklo na záťaž a k tomu
ešte tá kombinácia so zlým a daždivým počasím.
„Napríklad v Nízkych tatrách, keď sa ku mne
pripojil otec, sme mali hmlu, vietor, dážď i snehové polia. Nebyť paličiek,
tak sme sfúknutí niekde v doline, no keď sa vyčasilo a vyjasnilo, prišla
som na to, že všetko to utrpenie stálo za to.
No nádherné boli výhľady, niekde zas divoké lesy. Veľmi milo ma prekvapili Karpaty, hoci tam boli dosť strmé stúpania. Najťažšie, naopak,
pre mňa boli Kremnické vrchy, kde som mala najväčšiu krízu. Nízke Tatry
tiež boli náročné, ale nie také strmé ako na západnom Slovensko. Veľmi
deprimujúce bolo mať na konci dňa na trase kopec, ktorý by sa dal obísť,
ale, samozrejme, značka viedla cez neho. Logisticky bolo najhoršie, keď
sme nemali obchod aj tri, štyri dni a všetko jedlo sme museli nosiť so

sebou. Vedela som aj to, že cesta z Košíc na Duklu bude za
odmenu a tak to aj bolo.“
Mária Majdová vo svojom rozprávaní pokračovala tým, že jej
jedinou starosťou po pár dňoch putovania bolo to, že kde bude
voda, nejaký obchod, či kde budú spať. Cítila obrovskú podporu
ľudí okolo. Po tom, čo jej parťák skončil, jej práve ľudia okolo
nedovolili vzdať to tiež, ale ponúkli sa, že jej pomôžu, že ju budú
sprevádzať, len aby to dokončila.
***
ČÍM VIAC SOM SA BLÍŽILA K DUKLE,
TÝM MI BOLO VIAC ĽÚTO
„Čím viac som sa blížila k Dukle, tým mi bolo viac ľúto, že je
koniec. Vôbec som si neuvedomovala, čo som prešla. Stále
som bola tá malá bodka na mape, ktorá postupne smeruje k
Dukle. Bola som však už nastavená tak, že končím a teším sa na oddych,“
skonštatovala Mária Majdová a v závere nášho rozhovoru ešte raz zhrnula to,
prečo sa rozhodla pre opačný smer Cesty hrdinov SNP. „Povedal mi to môj
spolupútnik, keď ho takto môžem nazvať. Jedna z výhod trasy z Devína
je, že sa nekončí v depresívnej betónovej džungli v Bratislave, ale na
Dukle a kto chce, môže pokračovať ďalej do Polonín na Kremenec.“
Márii Majdovej trasa z Devína na Duklu trvala 28 dní, túru ukončila v piatok
11. júna a celkovo mala dva dni voľna. Priznala, že ju lákajú rôzne zahraničné
treky a dúfa, že niektoré z nich sa jej raz podaria.
(ps)
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Horúčavy komplikovali prácu úradníkom vo svidníckej AB-čke
Železo-betónová budova sa zmenila na skleník. Teploty v kanceláriách v Administratívnej budove stúpali minulý týždeň do
závratných výšok už zrána. Niektorí úradníci preto pracovali z
domu, iným zas skracovali pracovnú dobu.
Pracovník mestského kamerového systému to mal vo svojej kancelárii vo
svidníckej AB-čke na štvrtom poschodí asi najhoršie. Už o deviatej ráno jeho
teplomer ukazoval rovných tridsať stupňov Celzia. „Máme tu jednotku, ktorá
je nahriata, sú to počítačové systémy, máme tu štyri monitory veľké, to
tiež len pridáva na vyšších teplotách,“ povedal Michal Fek z kamerového
systému svidníckej Mestskej polície. Na pocit síce o trošku lepšie, no v skutočnosti veľmi nepríjemné, to mala vo svojich kanceláriách väčšina úradníkov.
„Budova je zo sedemdesiatych rokov, postavená zo železo-betónového
skeletu, máme tu síce plastové okná, no ale videli ste na teplomeroch tridsať stupňov,“ dodal Michal Fek a PR manažérka mesta Svidník Kristína
Tchirová situáciu s horúčavami vysvetlila tiež.
„Kancelárie, ktoré sú v celej administratívnej budove smerované práve
na východ, už od skorých ranných hodín sa nahrievajú. V poobedňajšom
čase sa nahrieva opačná strana.“
Zamestnávateľ musí zamestnancom zo zákona o ochrane zdravia pred

záťažou teplom a chladom pri práci zabezpečiť pitnú vodu. Na svidníckom
Mestskom úrade sme džbány s vodou videli v rukách nejedného zamestnanca. „Máme tu tri ventilátory a od štvrtku máme mať aj klímu, máme ju
sľúbenú, už tu boli pozrieť,“ doplnil ešte Michal Fek z kamerového systému
Mestskej polície vo Svidníku.
Po minulé roky cez leto mestským úradníkom umožnili prichádzať do práce
skôr, aby mohli skôr odísť. Tentoraz zvolili inú formu. „Budeme aktuálne
reagovať na počasie daný deň, buď sa upraví pracovná doba pre
zamestnancov alebo sa im umožní pracovať z domu,“ ozrejmila zámer
vedenia Svidníka Kristína Tchirová. Zamestnancom Mestského úradu tak v
uplynulý pondelok a utorok mimoriadne skrátili pracovnú dobu. Tvrdia však,
že verejnosť o nič neukrátili. „Umožnili sme zamestnancom odísť na prácu
domov alebo opustiť pracovisko práve na obed, čiže o dvanástej hodine.
Maximálne sme prístupní občanom do najdlhšej doby, ako sa len dá v
daný deň,“ doplnila Kristína Tchirová.
Vo svidníckej AB-čke okrem iných sídli aj prokuratúra, súd či polícia. Tieto
inštitúcie však zatiaľ pracovný režim svojich zamestnancov neupravili. „Okresný súd Svidník k dnešnému dňu nepristúpil k skráteniu pracovnej doby,
keďže kancelárie Okresného súdu Svidník sú v požadovanom rozsahu
vybavené klimatizačnými jednotkami,“ povedala v uplynulý utorok hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji Ivana Petrufová. No a polícia obmedzený režim,
samozrejme, nemôže mať. Jedine zamestnanci v štátnej a verejnej službe. V
ich prípade nadriadení minulý týždeň monitorovali maximálne teploty.
(ps)

Bez vodičáku a s takmer 2,6 promile v krvi
43 ročný muž zo Stropkova jazdil na nákladnom motorovom vozidle zn. Renault, pričom nebol držiteľom vodičského oprávnenia. 19. júna vo večerných
hodinách bol na Ul. Slovenskej v Bardejove, policajnou hliadkou zastavený
a kontrolovaný.
Vodič bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol hodnotu až
1,35 mg etanolu na liter vydychovaného vzduchu. Povereným príslušníkom
Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove, bol obmedzený na osobnej
slobode ako osoba podozrivá zo spáchania trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Bol umiestnený do cely policajného zaistenia, kde po vytriezvení s ním budú vykonané potrebné procesné úkony.
(krpz)

Pri obchvate Svidníka musia premerať svah nad jedným z mostov
Uzavreli obchvat a geodeti skúmali stav mosta. Autá po ňom
síce opäť jazdia, no ako s mostom ďalej, zatiaľ nikto nevie.
Domáci sa len boja toho, že sa kamióny budú musieť vrátiť do
ulíc mesta.
Píšeme o jednom z mostov na obchvate Svidníka, na ktorom ešte v marci
špeciálnym strojom merali priehyby nosnej konštrukcie, sadanie a nakláňanie
opôr a pilierov. Geodetické merania odstavili premávku cez obchvat Svidníka
na päť hodín. „Pri pravidelnej prehliadke bola na moste zistená zmenená poloha niektorých ložísk,“ informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej
spoločnosti Eva Žgravčáková. Svidníčania sa tomu v uliciach mesta ani nečudovali. „Vzhľadom na ten počet kamiónov, ktoré cez obchvat prejdú
denne, tak niet ani divu,“ poznamenali viacerí Svidníčania.
Štyri a pol kilometrový obchvat Svidníka dostal v roku 2010 z ulíc mesta kamióny. Denne ich tadiaľ zo severu na juh Európy a opačne prejdú štyri tisícky.
Jeden z mostov museli premerať, aby vedeli, čo s ním robiť. „Na základe
záverov meraní následne pristúpime k oprave ložísk alebo iných častí
mosta,“ skonštatovala v marci tohto roku hovorkyňa Národnej diaľničnej
spoločnosti Eva Žgravčáková. Marcové merania však, zdá sa, nestačia.
Národná diaľničná spoločnosť teraz pripravuje podklady na to, aby sa
špecializovaná firma pozrela na svah nad obchvatom. „Pre komplexnosť
informácií o stave mosta bude ešte potrebné zrealizovať geotechnický
monitoring horninového masívu v blízkosti mosta pomocou inklinometrov,“ informovala minulý týždeň Eva Žgravčáková a z jej slov je jasné, že
obchvat Svidníka preto tak skoro žiadne zmeny, či uzávery nečakajú. Toho sa
pritom miestni boja najviac. „Bola by veľká škoda, keby sa doprava vrátila
naspäť do mesta,“ poznamenal istý Svidníčan a pridal sa aj ďalší. „No tak

to by bolo veľmi zlé pre mesto, pokiaľ by sa ten počet kamiónov pustil
späť cez mesto. To si neviem ani len predstaviť.“
No zdá sa, že si to Svidníčania budú musieť vedieť predstaviť, ak ďalšie
špeciálne merania preukážu, že most sadá. Národná diaľničná spoločnosť
tvrdí, že prioritou je bezpečnosť. Nateraz ale nad mostom stále visia otázniky,
no kým ich nepotvrdia experti, nič sa vraj nedeje. „Motoristickú verejnosť
ubezpečujeme, že prevádzka dopravy po predmetnom moste je bezpečná,“ uzavrela hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.
(ps)
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FILIPKOV PRÍBEH, BOJ O ŽIVOT
Volám sa Filipko Jakubowski, mám necelé 2 roky a som veľký
bojovník. Bojujem s diagnózami: 4-komorový posthemoragický
hydrocefalus, centrálna porucha zraku, epilepsia, spastická
kvadruparéza a svalová hypotónia.
Snívam o tom, že raz budem samostatne chodiť, že pôjdem do školy so
zdravými detičkami a spolu s mojimi rodičmi a s mojou 8-ročnou sestričkou
Eliškou sa budem môcť tešiť z obyčajných, a pritom tak vzácnych vecí.
A tu je náš príbeh v skratke: Mal som veľmi ťažký štart do života. Narodil som
sa v siedmom mesiaci tehotenstva, v septembri 2019 v Nemocnici v Bardejove akútnym cisárskym rezom pre abrupciu placenty. Ihneď po narodení ma
resuscitovali a previezli na JRSN v Prešove. Bol som vo veľmi kritickom stave.
Po 36-tich hodinách som začal masívne krvácať do pľúc a mozgových komôr.
Lekári nás vtedy pripravovali na to najhoršie a nedávali mi takmer žiadnu
nádej na prežitie. Musel som podstúpiť početné transfúzie krvi a odľahčovacie punkcie komôr, pretože sa krvácanie v mozgu nevstrebávalo a došlo k
zvyšovaniu intrakranialného tlaku, čo negatívne vplývalo na moje dýchanie a
celkový zdravotný stav. V nasledujúcich dňoch som dostal ťažký zápal pľúc,
ale keďže som veľký bojovník , tak som tieto komplikácie zvládol.
Po týždni ma lekári skúsili odpojiť od umelej pľúcnej ventilácie, došlo však
k ďalšiemu masívnemu krvácaniu do pľúc a preto ma museli na ňu naspäť
napojiť. Kvôli krvácaniu do komôr došlo k rozvoju obštrukčného hydrocefalu
(vodnatieľka mozgu) s progresívnym zväčšovaním hlavičky. Preto boli nutné
časté punkcie komôr a nevyhnutná operácia mozgu. Po pár týždňoch som
musel zvládnuť ďalší náročný transport, tentokrát z Prešova do Bratislavy. Po
prevoze rodičom lekári v Bratislave oznámili, že môj zdravotný stav je opäť
veľmi vážny, pretože som zle zvládol prevoz, bol som dehydratovaný a mal
som rozvrátený metabolizmus.
Po stabilizácii môjho celkového stavu pred operáciou, vyšetrenie magnetickou rezonanciou odhalilo ďalšie krvácanie do mozgu. Tentokrát omnoho
závažnejšie, pretože došlo k prekrvácaniu aj tkaniva mozgu. Podstúpil som 2
operácie mozgu so zavedením ventrikuloperitonálného shuntu, čiže hadičky,
ktorá odvádza mozgovomiešný mok z mozgu, kde sa nemôže vstrebať, do
bruška. Prekonal som aj sepsu, retinopatiu nedonosených a ďalšie „bežné“
komplikácie predčasniatok. Po mesiaci strávenom na „Kramároch“ nás pustili
domov. Kvôli následným a častým kontrolám a kvôli tomu, že mi rodičia chceli
dopriať tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť a rehabilitácie, ktoré absolvujem

VYZVI SRDCE K POHYBU
Od 10. mája do 1. augusta 2021 prebieha IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k
pohybu“, ktorú v súvislosti so Svetovým dňom - pohybom ku zdraviu vyhlásil
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod
záštitou Úradu verejného zdravotníctva v SR v spolupráci s ostatnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR.
Do kampane sa môže zapojiť každý bez rozdielu veku.
Súčasťou kampane je aj súťaž o vecné dary v podobe peňažných poukážok na nákup športových potrieb či personalizované jedálničky. Podmienkou na zaradenie do žrebovania
je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň 150 minút strednej
intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie
týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov za sebou.
A keďže máme za sebou prvú polovicu tejto kampane, ešte stále má každý
šancu naskočiť do rozbehnutého vlaku a začať aktívne žiť.
Online formulár alebo účastnícky list môžu súťažiaci vyplniť len raz a až po
splnení podmienok súťaže alebo na konci kampane. Ak sa súťažiaci rozhodne
pre túto formu, pred začatím vykonávania aktivít, by si mal poznačiť počiatočnú
váhu a aktivity si zatiaľ zaznamenávať mimo formulár.
Podrobné informácie nájdete v účastníckom liste.
účastnícky list - www.ruvzsk.sk, www.vzbb.sk
online formulár - www.ruvzsk.sk, www.vzbb.sk
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu Cesta k nemocnici 1, 975 56
Banská Bystrica
Tel. číslo: 0917 246 635, 0917 246 180, E-mail: poradna.zdravia@vzbb.sk
Oddelenie epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku

niekoľkokrá t do tý ždňa,
sme sa celá rodina presťahovali zo Svidníka do
Bratislavy.
Od narodenia som
už absolvoval mnoho
hospitalizá cií , prevažne
kvôli kompliká ciá m so
shuntom, kedy nadmerná
alebo naopak nedostatočná
filtrácia shuntu mi spôsobuje bolesti hlavy, zvraciam, nechutí mi jesť a
má vam časté zá chvaty
plaču. Kvôli poškodeniu
mozgu krvácaním, mám aj
výrazné postihnutie zraku
(CVI) a rozvinula sa u
mňa aj epilepsia. Výrazne
zaostávam v psychomotorickom vý voji, vo svojich 15-tich mesiacoch sa
nedokážem ešte pretočiť,
nesedím, nechodím...
K tomu, aby som napredoval, potrebujem intenzívnu rehabilitáciu, špeciálne
rehabilitačné pomôcky, pomôcky na zrakovú rehabilitáciu, ktoré sú finančne
veľmi nákladné a poisťovňa na nich neprispieva, resp. prispieva obmedzene.
Tie najlepšie rehabilitačné pobyty sú v súkromných centrách u nás, a hlavne
v zahraničí, tie sú ale veľmi drahé a poisťovňa ich nehradí.
(an)
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Žiaci zo Základnej školy na Komenského ulici
vo Svidníku uviedli Drobrodružstvá s Pipi
Dobrodružstvá s Pipi. Takto sa volá divadelné predstavenie,
ktoré minulý týždeň vo svidníckom Dome kultúry uviedli žiaci
Základnej školy na Komenského ulici vo Svidníku.
Spolu 32 žiakov od druhého do deviateho ročníka z tejto školy týmto predstavením nielen zabavili svojich spolužiakov, ale aj budúcich školákov z svidníckych materských škôl a potešilo aj svojich rodičov, súrodencov, príbuzných
a známych. Cez príbeh Pipi predstavili svoju školu, ktorá je najväčšou školou
v regióne a ponúkli veselé dobrodružstvá malej dievčiny, ktorá si myslela, že
do školy nemusí chodiť. Jej kamaráti ju však presvedčili o opaku a ako to už
pri takýchto dobrodružstvách býva, všetko napokon dobre dopadlo.
Divadielko Dobrodružstvá s Pipi žiaci zo Základnej školy na Komenského
ulici vo Svidníku pripravili a nacvičili za rekordne krátky čas po návrate do
školských lavíc po uvoľnení protipandemických opatrení pod dohľadom
svojich pedagógov.
(ps)

Spolu 32 žiakov od druhého do deviateho ročníka si zahralo
v hre Dobrodružstvá s Pipi. V hlavných úlohach sa predstavili
Timea Paligová, Katarína Siváková a Nikolas Vyravec
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Putujeme vesmírom Kto daroval krv?
Rozlúčka nás deviatakov sa uskutočnila na Hvezdárni Roztoky.
Po ťažkom období pandémie a dištančného vzdelávania sme išli
na zaslúžený výlet. Aj keď vieme, že situácia bola do poslednej
chvíle veľmi náročná, sme radi, že sa náš posledný výlet na
základnej škole mohol uskutočniť.
Aby ste si nemysleli, že sme si na tento výlet prišli oddýchnuť, s pani učiteľkou Kosťovou sme preberali nový tematický celok z fyziky - astronómia. Náš
trojdňový výlet sa začal prednáškou o slnečnej sústave a pozeraním krátkeho
filmu o vesmíre. Keďže počasie bolo priaznivé, mali sme možnosť pozorovať
hviezdy s pánom J. Leškom, pracovníkom hvezdárne.
Na druhý deň sme pozorovali čiastočné zatmenie Slnka pomocou filtrov.
Každý deň sme boli rozdelení do skupín, ktoré pomáhali pri príprave jedla pre
ostatných v kuchyni. Doobedie sme strávili na športovom ihrisku, kde sme si
všetci spoločne zahrali volejbal, tenis, vybíjanú...
Z ihriska sme prišli hladní a „v štichu“ nás nenechali ochotní rodičia, ktorí sa
nám postarali o obed. Pani učiteľka Kosťová si pre nás poobede pripravila
vedomostné súťaže, kde sme boli rozdelení do štyroch náhodných skupín.
Deň sme ukončili opekačkou a hraním spoločenských hier. Náš posledný deň
sme začali raňajkami a turnajom v tenise. Neskôr sme sa presunuli do altánku,
kde sme mali vyhodnotenie vedomostnej súťaže, ale aj celého nášho pobytu.
Víťazné tímy získali sladkú odmenu. Keďže sa náš výlet blížil ku koncu museli
sme sa pobaliť a pripravovať na cestu domov. Vďaka triednemu učiteľovi Želizňákovi a pani učiteľke Kosťovej nám na tento výlet ostanú nezabudnuteľné
spomienky, za ktoré sa im chceme poďakovať.
Juliána Krempaská, ZŠ 8. mája vo Svidníku

Vzdelávanie v Kambodži
18. júna sa v rámci občianskej náuky 8. ročníka uskutočnila beseda s p.
Zuzkou Gondekovou na tému „Vzdelávanie v Kambodži“, kde chodí ako
dobrovoľníčka učiť deti anglický jazyk a dentálnu hygienu. Ako vidno, beseda
zaujala aj našich žiakov:
„Najviac ma na besede zaujali staré, lesmi
zarastené chrámy. Je zaujímavé vidieť, ako
sa veci krásne menia, keď sú zabudnuté
a opustené.“
„Mne sa najviac páčili tie školy na vode a
chuť učiť sa. Taktiež sa mi páčila ich kultúra
a štýl obliekania.“
„Beseda sa mi veľmi páčila. Bola veľmi
zaujímavá a za tie dve hodiny mi prišla až
krátka. Bolo zaujímavé vidieť a dozvedieť
sa, ako sa učia a žijú deti v tak chudobnej krajine!
Rozprávanie bolo veľmi pútavé, veľa sme sa všetci dozvedeli o chudobe
miestnych ľudí a veľkom záujme detí učiť sa. Verím, že po jej slovách si viac
budeme vážiť, pre nás, bežné veci.
Ľubomíra Popovcová, ZŠ 8. mája vo Svidníku

V stredu 23. júna prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 25 bezpríspevkových darcov:
Jozef Gogoľ (30), Jaroslav Fedoročko (44), Alena Krempaská (2), Viliam
Podolák (18), Mikuláš Maťaš (10), Ivana Gimová (7), Kristína Gonosová (7),
Matúš Kozák (14), Ján Lojiš (4), Ivana Demjanová (4), Šimon Fečko (3), Martin
Hic (33), Vladimír Perháč (86), Jaroslav Cimbora (60), Ján Vageľ (43), Slavomír
Ivančo (24), Jozef Smoliga (10), Eva Vojtechová (4), Viera Komišáková (2),
Martina Zelizňáková (9), Radovan Bičej (52), Daša Orságová (4), Kornélia
Cocuľová (6), Daniel Hic (14), Pavol Burda (38).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku
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Volejbalisti a volejbalistky zo Svidníka úspešní na júnových turnajoch
Aj keď tohoročná sezóna nebola bohatá na volejbalové aktivity,
o to viac si mladí volejbalisti vychutnali v slnečnom júnovom
počasí dva turnaje, ktoré sa konali v Prešove a vo Svidníku.
Oblastný výbor SVF Východ zorganizoval počas víkendu 12. - 13.
júna 2021 v Prešove-Solivare na
futbalovom ihrisku miestneho ŠK
Slovan regionálny turnaj letného
volejbalového Pohára mládeže. Na
turnaji sa zúčastnilo 13 chlapčenských a 14 dievčenských družstiev,
celkovo súťažili v šiestich kategóriách. Najviac kategórií ovládli tímy zo
Svidníka - chlapci TJ Slávia Svidník
zvíťazili v kategóriách U20 a "trojok,"
dievčatá z ŠK Komenského Svidník
v kategórii U15.

V kategórii chlapcov U16 sa z
celkového triumfu tešil VKM Stará
Ľubovňa, v kategóriách dievčat do 20
rokov ŠK ELBA Prešov a v "trojkách"
MŠK Vranov nad Topľou.
Pohár mládeže Oblasti Východ
SVF - Prešov-Solivar (12. - 13. júna
2021) - výsledky:
CHLAPCI
U20 (2002 a ml.): 1. TJ Slávia
Svidník, 2. VKM Stará Ľubovňa, 3.
VK MIRAD UNIPO Prešov, 4. VK
KDS-Šport Košice, 5. ŠK Gymnázium

Humenné, U16 (2006 a ml.): 1. VKM
Stará Ľubovňa, 2. TJ Slávia Svidník,
3. VK MIRAD UNIPO Prešov, TROJKY: 1. TJ Slávia Svidník A, 2. VK
MIRAD UNIPO Prešov, 3. VKM Stará
Ľubovňa, 4. TJ Slávia Svidník B, 5. TJ
Slávia Svidník C
DIEVČATÁ
U20 (2002 a ml.): 1. ŠK ELBA Prešov,
2. VK Prešov, 3. VK Slávia TU Košice,
4. VEA Bardejov, U15 (2007 a ml.): 1.
ŠK Komenského Svidník, 2. MŠK Vranov nad Topľou, 3. ŠK ELBA Prešov,
4. MVK Stropkov, TROJKY: 1. MŠK
Vranov nad Topľou, 2. MVK Snina,
3. ŠK Komenského Svidník A, 4. ŠK
ELBA Prešov, 5. ŠK Komenského
Svidník "B", 6. VK Slávia TU Košice.
Oblastný výbor SVF Východ v spolupráci s TJ Slávia Svidník a CVČ
Svidník zorganizoval počas víkendu
19. - 20. júna 2021 vo Svidníku na
multifunkčných ihriskách Ul. Komenského a Ul. Centrálnej, teda na ihriskách Gymnázia DH a Spojenej školy
vo Svidníku Oblastný turnaj mládeže

vo volejbale.
V sobotu si svoje sily zmeralo 8
chlapčenských družstiev (4 družstvá
U18, 4 družstvá 4-ky), nedeľa patrila
20 dievčenským družstvám (8 družstiev U17 a 12 družstiev 4-ky). Aj na
tomto domácom turnaji Svidník ukázal
svoje kvality. Kadeti TJ Slávia Svidník
si v sobotu odniesli 1. miesto, mladší
žiaci 4-ky TJ Slávia Svidník obsadili
2. a 4. miesto. V nedeľu dievčatá U17
z ŠK Komenského Svidník obsadili
3. miesto. Tréneri TJ Slávia Svidník:
chlapci - kadeti Marián Vitko ml.,
4-ky Peter Tholt, ŠK Komenského
Svidník: dievčatá - kadetky Róbert
Franko, 4-ky Gabriela Haľková, ŠŠK
ZŠ 8. mája Svidník: dievčatá - kadetky
Peter Tholt, 4-ky Jaroslav Genco.
Celkovými víťazmi v kategórii chlapcov U18 sa stali TJ Slávia Svidník,
v kategórii 4-ky VK MIRAD UNIPO
Prešov, v kategóriách dievčat U17 ŠK
Elba Prešov a 4-ky MVK Stropkov.
Oblastný turnaj mládeže vo volejbale
Oblasti Východ SVF - Svidník (19.-20.
júna 2021) - výsledky:

CHLAPCI
U18: 1. TJ Slávia Svidník, 2. VKM
Stará Ľubovňa, 3. VK MIRAD UNIPO
Prešov, 4. ŠK Gymnázium Humenné,
4-ky: 1. VK MIRAD UNIPO Prešov,
2. TJ Slávia Svidník B, 3. VKM Stará
Ľubovňa, 4. TJ Slávia Svidník A.
DIEVČATÁ
U17: 1. ŠK ELBA Prešov, 2. MVK
Stropkov, 3. ŠK Komenského Svidník,
4. VK Slávia TU Košice, 4-ky: 1. MVK
Stropkov, 2. MŠK Vranov nad Topľou,
3. MVK Snina.
Ďakujeme Gymnáziu duklianskych
hrdinov a Spojenej škole vo Svidníku
za poskytnutie priestorov, Územnému
spolku Slovenského Červeného kríža
vo Svidníku za zdravotný dozor počas
celého turnaja, hasičom DHZ Svidník
za perfektné schladenie v tropických
nedeľných horúčavách a fanúšikom
za podporu.
(zdroj: SVF a TJ Slávia Svidník)
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Vo Svidníku sa konali cyklistické preteky Svidník Tour zaradené do východoslovenskej ligy
V poradí 4. kolo východoslovenskej cyklistickej ligy nazvanej
Východ Road ligy bolo v uplynulú nedeľu 27. júna na programe
vo Svidníku a okolí. S tradičným celkovým organizátorom ligy
toto kolo nazvané Svidník Tour pripravil Martin Ždiňak s tímom
svojich spolupracovníkov a spolupracovalo aj Mesto Svidník.
Cyklistické preteky, ktoré sa konali
za bežnej premávky, v nedeľu o 10.
hodine odštartovala primátorka Svid-

níka Marcela Ivančová.
87 cyklistov a cyklistiek z celého
východu sa na štart postavili neďaleko

Svidnícki cyklisti (zľava) Miroslav Kavuľa, jeden z organizátorov pretekov Martin Ždiňak a Imrich Krestianko ml.

Sochy arm. gen. L. Svobodu
vo Svidníku. 65 kilometrov
dlhá trasa viedla zo Svidníka cez Hrabovčík, Rovné,
Cerninu, Kurimku, Andrejovú. Bardejovskú Novú Ves,
Belovežu, Hažlín, Ortuťovú,
Cerninu, Rovné a Hrabovčík
naspäť do Svidník s cieľom
na rovnakom mieste, ako
bol štart.
Na trati bol, mimochodom,
okrem iných aj amatérsky
majster sveta v cyklokrose
z roku 1989 Robert Glajza a
nechýbali ani Svidníčania.
V celkovom poradí bol
spomedzi domácich cyklistov
najlepší Imrich Krestianko
ml., ktorý skončil na 16.
priečke. Dodajme, že z 87
štartujúcich do cieľa nedošlo trinásti
cyklisti, resp. cyklistky. Ceny najlepším odovzdával organizátor Martin
Ždiňak a primátorka Svidníka Marcela
Ivančová.
Výsledky podľa kategórií - Kadeti:
1. Martin Cisko, 2. Lukáš Harabin, 3.
Tomáš Pončák, Muži A: 1. Dušan
Kozel, 2. Pavol Špik, 3. Martin Senko, Muži B: 1. Igor Cibula, 2. Kamil
Hronec, 3. Ivan Saloň, Muži C: 1.
Robert Glajza, 2. Miroslav Kavuľa,

Svidníčan Michal Kočan vyhral
jednu z mužských kategórií
3. Rastislav Alschmann, Muži D: 1.
Michal Kočan, 2. Jozef Potok, 3. Milo
Cimbala, Muži E: 1. Pavol Kalana,
2. Rudolf Vavrek, 3. Ján Niedoba,
Muži VCRL Elite: 1. Adam Szász, 2.
Samuel Kováč, 3. Jozef Čan, Ženy:
1. Timea Štrbáková, 2. Jana Klembarová, 3. Ivana Švorcová.
Celkové poradie: 1. Dušan Kozel,
2. Adam Szász, 3. Samuel Kováč...
16. Imrich Krestianko ml., 23. Martin
Ždiňak.
(ps)

Medziokresná futbalová súťaž vyvrcholila triumfom Breznice
Počas uplynulého víkendu vyvrcholila pre pandémiu poriadne
okresaná medziokresná futbalová súťaž.
Majstrom dvoch okresov Svidník
a Stropkov sa stala Breznica, ktorá
o svojom triumfe rozhodla až v zá-

verečnom kole, v súboji na domácej
pôde proti priamemu konkurentovi v
boji o titul Sitníkmi.

Súboj v Breznici bol naozaj mimoriadny. Svedčí o tom aj to, že hlavným
rozhodcom bol Filip Glova, rozhodca
FIFA. Delegoval ho Slovenský futbalový zväz no a na čiarach, ako sa
hovorí, mu pomáhali rozhodcovia
delegovaní Východoslovenským futbalovým zväzom Pacák a Šmajda. V
Breznici sa hralo v sobotu a po skončení zápasu si domáci hráči prevzali
pohár určený pre majstra okresov
Svidník a Stropkov.
Výsledky 13. kola:
Breznica - Sitníky 3:1 (3:0)
Góly: D. Petrík 2, Puchir.
ŽK: Antol, Šafranko - Durkáč, Bodnár,
Motyka.
Vyšný Orlík - Rovné 6:2 (1:1)
Góly: E. Slavik 4, Želizňak, Košč Vansa 2 (1 z PK).
ŽK: E. Slavik, Želizňak, Sluťak - Ferenc, Karala, Ksenič.
Stročín - Lúčka 1:2 (0:0)

Góly: Kačmár (z PK) - Talian 2.
ŽK: - Talian.
Kuková - Chotča 3:0
kontumačne
Tisinec - Kalnište 4:2 (0:1)
Góly: Fedorco, Kochan, Cimbala,
Fedorco - Dzuruš, Novák.
ŽK: Cimbala - Cauner.
KONEČNÁ TABUĽKA
1. Breznica 13 12 0 1 58:12 36
2. Sitníky
13 12 0 1 67:16 36
3. Lúčka
13 10 0 3 42:25 30
4. Tisinec
13 10 0 3 41:23 30
5. Radoma 13 8 1 4 38:23 25
6. Kuková
13 8 0 5 30:27 24
7. Rovné
13 7 0 6 50:37 21
8. V. Orlík
13 5 3 5 27:27 18
9. Stročín
13 4 1 8 29:45 13
10. Bukovce 13 4 1 8 29:45 13
11. Kalnište 13 3 3 7 21:29 12
12. Chotča 13 1 1 11 13:62 4
13. Miňovce 13 1 0 12 12:56 3
14. Mestisko 13 1 0 12 18:51 3
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Úradná správa č. 21 zo dňa 24. júna 2021
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK,
ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.
svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
Novelizácia Stanov OOFZ Svidník na pripomienkovanie je uverejnená
na www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk v sekcii články.
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že z rozhodnutia VV OOFZ zo dňa 15.5.2021
sa uskutoční Riadna konferencia OOFZ Svidník 9.7.2021 (piatok) o 17.00
hod. vo Svidníku v AB reštaurácii (budova MsÚ), pozvánky členom konferencie budú zaslané poštou.
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 14. kola 6. ligy dospelých OOFZ
Zrušila stretnutie 15. kola 6. ligy dospelých Kuková - Chotča dňa
27.6.2021, z dôvodu oznámenia ŠK Chotča o nedostatku hráčov na stretnutie, zároveň stretnutie kontumuje 3:0 kont. v prospech TJ Družstevník
Kuková, poplatok 10,- eur - Chotča
Schválila žiadosť TJ Radomka Radoma o zmenu termínu 15. kola 6. ligy
dospelých Mestisko - Radoma zo dňa 27.6.2021 na deň 26.6.2021 o 17.00
hod. - vzájomná dohoda - poplatok 10,- eur - Radoma
Z dôvodu zamietnutia TJ Topľan Kalnište neschválila žiadosť ŠK Ondava
Tisinec o zmenu termínu 15. kola 6. ligy dospelých Tisinec - Kalnište zo dňa
27.6.2021 na deň 26.6.2021 o 17.00 hod., poplatok 10,- eur - Tisinec
Usmernenie ŠTK OOFZ
k novému súťažnému ročníku 2021/2022:
Žrebovacie čísla pre súťažný ročník 2021/2022 budú družstvám pridelené
tak, ako boli družstvá umiestnené v tabuľke po skončení súťažného ročníka
2020/2021. Samozrejme, že zmena žrebovacieho čísla bude možná na
základe vzájomnej dohody klubov a predložená podaním na komisiu ŠTK
v systéme ISSF obidvoma klubmi, ktoré si čísla menia alebo po dohode
na Aktíve ŠTK 09.07.2021
V prihláške do súťaže, ako aj v ISSF systéme žiadame o aktualizáciu
údajov klubu, telefónneho kontaktu, mailových adries a podobne.
Prihlášky do súťaží je klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať naj-

neskôr do 7.7.2021. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou
elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2021/2022 a následne v systéme ISSF - elektronická
podateľňa - prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva.
Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť.
Pre súťažný ročník 2021/2022
budú vytvorené tieto súťaže:
Dospelí: 6.liga - nedeľa UHČ - predpokladaný začiatok súťaže 1.8.2021,
Dorast: U19 - UHČ sobota o 14:00 hod. - od U15 do U19 (roč. 2003 až
2006), - predpokladaný začiatok súťaže 4.9.2021, Žiaci: U15 žiaci - UHČ
sobota o 10:00 hod. - od U13 do U15 (roč. 2007 až 2010) - predpokladaný
začiatok súťaže 4.9.2021
Pohár sa v súťažnom ročníku 2021/2022 hrať nebude.
Ak FK nebude mať vyrovnané s OOFZ, VSFZ všetky svoje záväzky
- nezaplatené zberné faktúry, jeho prihláška do súťaže nebude akceptovaná.
V prípade, že sa niektoré z družstiev neprihlási do nového súťažného ročníka, ŠTK bude postupovať pri zaraďovaní družstiev v zmysle SP čl.17.
V zmysle RS, čl. 5, bod a) je stanovené štartovné pre súťažný ročník
2021/2022: 6.liga - 100 €
V zmysle uznesenia Konferencie OOFZ je štart družstva dospelých v súťaži 6. ligy podmienený zaradením 1 mládežníckeho družstva do súťaže.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5
alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní
odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a
záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
4. júla: MUDr. J. Hutňanová - Dukelská 119 v Giraltovciach.
Kontakt: 0907 901 744.
5. júla: MUDr. J. Hutňanová - Dukelská 119 v Giraltovciach.
Kontakt: 0907 901 744.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00
do 12.00 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
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Pondelok 28.6.: 6.30 * Martina a Ghassan, 18.00 + Peter, Anízia, Maňa,
Andrej, Mária / + Ján Michlovič (40 dňová), Utorok 29.6. - Svätí a slávni
apoštoli Peter a Pavol - Prikázaný sviatok: 6.30 * Za farnosť, 12.00 * Helena
a Michal s rod., 18.00 * Viera, Streda 30.6.: 6.30 * Anna a Mikuláš (60 rokov
manželstva), 18.00 * rod. Dudová, Mustafová, Bejdová, Frigová, Štvrtok 1.7.:
12.00 + Anastázia, Ján, Michal, Mária, Michal / + Vasiľ Zribko (40 dňová),
Piatok 2.7.: * 6.30 Arcibratstvo ruženca, 16.00 Príprava detí na prvé sväté
prijímanie, 18.00 + Agnesa, Sobota 3.7.: 7.00 * Martina (poďakovanie za
dobrodenia) / * Ján, Jolana, Milan, Sobota 4.7.: 8.00 * Vladimíra (odpustenie
hriechov a obrátenie), 9.30 * Za farnosť (csl.), 11.00 Slávnosť prvého svätého
prijímania, 18.00 * Andrea s rod.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 28.6.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Pavla s
rod., Utorok 29.6.: 17:00 Za farnosť, myrovanie (prikázaný sviatok), Streda
30.6.: 17:00 Ďakovná rod. Ilečkovej, Štvrtok 1.7.: 7:00 Za zdravie a Božie
požehnanie pre Petra, Piatok 2.7.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre
členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 3.7.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu, Tamarku a Marcela, Nedeľa 4.7.: 9:00 Za farnosť.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Pondelok 28.6.: 18.00 ZBP Lenka, Utorok 29.6.: 6.30 ZBP Július s rod.,
18.00 + Anna, Jozef, Miroslav, Ján, Streda 30.6.: 6.30 + Peter, Ján, Štvrtok
1.7.: + z rod. Fedešovej, 18.00 ZBP rod. Karkulovej, Piatok 2.7. - Návšteva
Preblahoslavenej Panny Márie: 6.30 + Pavel, Monika, Jozef, 18.00 + Juraj,
Anna, Sobota 3.7.: 8.00 Za ružencové bratstvo, 15.00 Sobášna svätá omša,
Nedeľa 4.7.: 8.00 + Monika, Pavel, Jozef, 10.30 ZBP Marta (65 rokov života),
18.00 ZBP Elena.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č.
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00 a
nedeľu 9.30 hod. Môžete si pozrieť aj webovou stránku www.jw.org. Prihlasovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

SPOMIENKA
Odišiel náhle, už nie je medzi nami,
no v srdciach našich žije spomienkami.

24. júna 2021 sme si pripomenuli
27. výročie od smrti drahého
manžela, otca dedka
Michala Fečika,
ktorý nás náhle opustil vo veku 55 rokov.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária so synmi Michalom, Petrom,
Miroslavom a ich rodinami

o d 2 8 . j ú n a 2 0 21
MATKOVSKÁ, Zuzana:
Rozhovory o ľudskom tele.
Otázky a odpovede
na ceste k zdravšiemu
životu.
Bratislava, Petit Press 2020.
160 s.
Existuje rýchla cesta ako schudnúť? Ako sa môžem ochrániť pred
rakovinou? Dokážem zvrátiť následky starnutia? Viem zabrániť tomu,
aby sa zo vzťahu vytratila vášeň?
Akoby ani neexistovala otázka, na
ktorú by veda neponúkala jednoznačnú odpoveď. Stačí sa však
usadiť zoči-voči odborníkom a zistíte, že okamžité riešenia a zázračné
lieky sú spravidla len marketingovou
ilúziou. Rozhovory denníka SME o
ľudskom tele ponúkajú širší pohľad
na aktuálne medicínske poznanie
a pomôžu vám vydať sa na cestu k
zdravšiemu životu a hlbšiemu pochopeniu človeka.

BUČKO, Štefan
Narodil sa v roku 1957 v Bratislave. Štefan Bučko je slovenský herec, recitátor a moderátor. V detstve trpel hendikepom, pre ktorý sa takmer nestal
hercom. Do činohry SND nastúpil v roku 1981, hneď po absolvovaní štúdií
herectva na Divadelnej fakulte VŠMU. O päť rokov neskôr sa stal pedagógom na VŠMU, kde najskôr študentov učil techniku reči neskôr javiskovú reč
a umelecký prednes. Najviac hereckých príležitosti dostal u Miloša Pietora,
zahral si napríklad Hotspura v Henrichovi IV. Krásne postavy odohral aj u Paľa
Haspru. Hral Henricha VIII. či Richarda Levie srdce, u Romana Poláka radcu
v Neveste hôľ a u kolegu Emila Horvátha zas pastora Helgeho v Poslednej
cigare a Scipia v Caligulovi. Účinkoval v televíznom seriáli Povstalecká história.
Jeho manželkou je speváčka Adriena Bartošová.

FALLACIOVÁ, Oriana (29.6.1929-15.9.2006)
Talianska spisovateľka a novinárka. Žila v New Yorku, ale neskôr sa vrátila
do Talianska. Ako členka Talianskeho odporu sa stala počas druhej svetovej
vojny reportérkou. Neskôr pracovala ako vojnová korešpondentka na Blízkom
Východe, v Latinskej Amerike, v Indii v Pakistane a vo Vietname. V roku 1968
na študentskej demonštrácii v Mexiku bola prepadnutá a postrelená. Zomrela
v roku 2006 na následky rakoviny. Jej posledné diela si získali uznanie za ich
priamočiarosť, no vyvolali aj obvinenia z islamofóbie a rasizmu.

- Dežo, Kalmán je tvoj príbuzný?
- Áno, ale veľmi vzdialený.
- Ja som si myslel,
že ste bratia.
Áno, ale ja som bol prvé dieťa v rodine a on pätnáste.
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
ŠPIRÁLA: SAW POKRAČUJE
PIATOK 2. JÚLA O 20. HODINE

Réžia: Darren Lynn Bousman • Hrajú: Chris Rock, Samuel L. Jackson,
Max Minghella, Marisol Nichols,
Zoie Palmer, Dan Petronijevic,
Nazneen Contractor, Morgan
David Jones, Edie Inksetter, K.C.
Collins, Josh Stolberg
Sadistický génius rozpúta policajtom hotové peklo. Jeho symbolom je Jigsawova špirála.
Policajný veterán (Samuel L.
Jackson) a detektív (Chris Rock)
sa pustia do vyšetrovania týchto záhadných vrážd a sú tak nedobrovoľne
vtiahnutí do vrahovej morbídnej hry.
Rok výroby: 2020, dátum lokálnej premiéry: 24. jún 2021, Krajina pôvodu:
USA, horor, 93 minút, vstupné: 5 eur
***

OTEC
SOBOTA 3. JÚLA O 20. HODINE

Famózny herecký výkon Anthony Hopkinsa v
zdrvujúco empatickom tragikomickom
rodinnom príbehu, za ktorý získal
tohtoročného Oscara.
Film Otec je triezvy, realistický rodinný príbeh, ktorý
bez sentimentu vykresľuje emočne intenzívny pohľad
na svet očami človeka, ktorý trpí demenciou. Dramatická ilustrácia fyzických strát, ku ktorým dochádza
spolu s duševnými stratami. Anthony má 80 rokov,
odmieta však akúkoľvek pomoc od svojej dcéry.
Snaží sa pochopiť svoje meniace sa okolnosti, pričom
začína pochybovať o svojich blízkych, vlastnej mysli
a dokonca aj o vnímaní vlastnej reality.
Rok výroby: 2020, dátum lokálnej premiéry: 24. jún 2021, krajina pôvodu:
Veľká Británia, dráma, 97 minút, vstupné: 5 eur
***

Raya a posledný drak
Nedeľa 4. júla o 16. hodine

Réžia: Don Hall, Carlos López Estrada • Dabbing: Dominika Žiaranová, Alena
Pajtinková, Erik Koníček, Miroslava Belancová, Ján Koleník, Matej Landl,
Kristína Andilová, Lucia Vráblicová, Adeline Chétail, Eva Landlová, Andrej
Kováč, René Jankovič, Kamil
Mikulčík, Jakub Gogál
V legendárnej ríši známej ako
Kumandra, ktorú obýva staroveká civilizácia, žije mladá
bojovníčka menom Raya, ktorá
sa musí vydať na dobrodružnú a
nebezpečnú cestu s cieľom nájsť
posledného draka, ktorý jej ako
jediný vie pomôcť zachrániť jej
krajinu a ríšu pred zničením.
Príbeh filmu “Raya a posledný drak” od štúdia Walt Disney Animation nás
zavedie do fantazijného sveta a starovekej ríše Kumandra, kde ľudia a draci
žijú spolu oddávna v harmónii a mieri. Ale keď jedného dňa zlá a deštrukčná
sila napadla krajinu Kumandra s cieľom ovládnuť ju a zničiť, draci sa veľkoryso
obetovali, aby zachránili ľudstvo. Teraz, o 500 rokov neskôr, sa to isté zlo
vrátilo a záchrana ríše Kumandra leží na pleciach osamelej bojovníčke Rayi,
ktorá musí nájsť legendárneho posledného draka, aby jej pomohol zachrániť

a obnoviť zničenú a rozdelenú krajinu a spojiť jej rozdelených ľudí. Počas
svojej dobrodružnej cesty však prichádza k poznaniu, že záchrana sveta bude
vyžadovať viac ako len pomoc posledného legendárneho draka, bude hlavne
potrebovať dôveru, spoluprácu a silu ozajstného priateľstva.
Rok výroby: 2021, dátum lokálnej premiéry: 1. júl 2021, krajina pôvodu:
USA, animovaný, dobrodružný, 107 minút, vstupné: 5 eur
***

Muž so zajačími ušami
Nedeľa 4. júla o 20. hodine

Príbeh o mužovi, ktorý jedného dňa získa nečakanú schopnosť
- mimoriadny sluch v podobe zajačích uší.
Réžia: Martin Šulík • Hrajú: Miroslav Krobot, Oldřich Kaiser, Táňa Pauhofová,
Zuzana Kronerová, Zuzana Mauréry, Alexandra Borbély, Martina Babišová,
Réka Derzsiová, Ján Bavala, Vladimír Obšil, Juraj Johanides
Jozef (Miroslav Krobot) je spisovateľ, ktorý jedného dňa získa
nečakanú schopnosť - mimoriadny
sluch v podobe zajačích uší. Ten
mu umožňuje výborne počuť nielen hlasy ďalších ľudí, ale predovšetkým ich myšlienky... Stretnutie
cudzích a vlastných predstáv o
sebe samom otvorí Jozefovi oči.
Keď mu potom jeho mladá priateľka Katka (Alexandra Borbély)
oznámi, že s ním čaká dieťa, Jozef
vie, že je to jeho posledná šanca,
ako si usporiadať doterajší život a
narovnať rodinné vzťahy. Muž so
zajačími ušami je tragikomédiou o
mužovi, ktorému sa život prevráti
zo dňa na deň, ale aj rozprávaním
o našich predstavách o živote, aké
môžu byť niekedy mylné a zároveň smutné aj komické.
Režisér Martin Šulík v Mužovi so zajačími ušami opäť spojil sily so svojim
dlhoročným spolupracovníkom a scenáristom Marekom Leščákom, kameramanom Martinom Štrbom a producentom Rudom Biermannom a nakrútil
tému medziľudských vzťahov a priateľstva. V hlavných úlohách sa objavia
Miroslav Krobot, Oldřich Kaiser, Táňa Pauhofová, Zuzana Kronerová, Zuzana
Mauréry a Alexandra Borbély.
Rok výroby: 2020, dátum lokálnej premiéry: 1. júl 2021, krajina pôvodu:
Slovensko, Česká republika, komédia, 104 minút, vstupné: 5 eur
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