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V 62. ročníku Dukelského behu mieru triumfovali Poliaci,
Emil Drabik len o šestnásť sekúnd zameškal za rekordom trate
303 pretekárov v jednotlivých kategóriách, v tej hlavnej.
Množstvo domácich bežcov a len šestnásť sekúnd straty na
rekord trate. Atraktívne sprievodné akcie hlavne pre deti, priam
ideálne počasie a triumf Poliakov. Taký bol 62. ročník Dukelského behu mieru - jedného z najstarších bežeckých podujatí
na Slovensku.
Obľúbené podujatie tradične pripravilo mesto Svidník v spolupráci
s partnermi a sponzormi a konalo
sa v uplynulú nedeľu 5. septembra.
Svidnícka pešia zóna žila Dukelským
behom mieru už od samého rána,
o deviatej prišla na rad rozcvička a
potom už jednotlivé preteky spolu tvoriace veľký rámec Dukelského behu
mieru. Odštartovali to tí najmenší,
lezúni, ktorí po koberci liezli predsa
len o čosi rýchlejšie než napríklad
pred rokom. Odštartovaný bol potom
Malý beh zdravia, teda beh po pešej
zóne a neskôr aj Veľký beh zdravia.
Najprv v kategórii inline korčuliarov
a vzápätí aj v kategórii bežcov. V
tom čase, pred jedenástou hodinou
už bežci prihlásení na Dukelský beh
mieru kládli kyticu kvetov k Pamätníku
1. Československého armádneho
zboru na Dukle. Vypustili holuby ako
symboly mieru, zaznel krátky príhovor
primátorky Svidníka Marcely Ivančovej ako riaditeľky pretekov a mohlo sa
štartovať. Systémom štart - cieľ 62.
ročník Dukelského behu mieru na trati
dlhej necelých 20 kilometrov vyhral
31-ročný poľský bežec Emil Drabik
z tímu MOK Mszana Dolna, ktorý tak
obhájil svoje minuloročné prvenstvo,
no poriadne si zlepšil výsledný čas.

Vlani triumfoval v čase 1:02:27 a
teraz bol v cieli v čase 00:58:38. Zaujímavosťou je, že za rekordom trate,
ktorý od 53. ročníka drží maďarský
bežec Jánosz Berec, zameškal len
o šestnásť sekúnd. „Nevedel som,
aký je rekord trate. Keby som túto
informáciu mal, hádam by som ten
rekord dnes prekonal. No ale čo už...
hádam o rok to dám,“ usmial sa po
dobehnutí do cieľa poľský bežec, ktorý na druhého pretekára v cieli musel
trošku čakať. O tri minúty neskôr do
cieľa dobehol Poliak Pawel Krochmal
z Varšavy a po ňom ešte ďalší dvaja
Poliaci, Michal Talaga a Jan Wydra,
piaty bol Ukrajinec Anatolij Malvy z
Užhorodu a šiesty v celkovom poradí
Filip Čižmár z Giraltoviec, ktorý sa
tak stal majstrom okresu Svidník.
Spomedzi Svidníčanov sa najlepšie
umiestnil Radoslav Poláček, skončil
na celkovom 11. mieste.
Medzi ženami triumfovala na konečnom 28. mieste Danka Hanulová
z Košíc, najlepšia zo svidníckych
bežkýň bola Ivana Loziňaková Saganová na 56. priečke (medzi ženami
štvrtá).
Mimochodom, v štartovej listine
tohtoročného, 62. ročníka Dukelského behu mieru nechýbali viaceré

známe tváre, ktoré sa Dukelského
behu mieru zúčastňujú pravidelne.
Bežcov, hlavne tých mladších, prišla podporiť napríklad aj niekdajšia
československá reprezentantka
na Olympijských hrách v Soule v
roku 1988, maratónkyňa Ľudmila
Melicherová, ktorá sa po 25-ročnom
pôsobení v Poľsku práve dnes natrvalo vracala domov, do Lučenca.
Na vlastnej koži tohto roku síce trať
Dukelského behu mieru Ingrid Vančišinová Petnuchová neokúsila, no pri
záverečnom ceremoniáli pomohla s
oceňovaním tých najrýchlejších v
jednotlivých kategóriách. Dukelský
beh mieru teda napísal svoju ďalšiu
a treba podotknúť, že úspešnú kapitolu, v cieli hlavného behu z Dukly do
Svidníka bolo 11 pretekárov, celkovo
sa vo všetkých kategóriách zapojilo
303 pretekárov, vrátane lezúňov.
Organizátori pripravili na pešej zóne
pestrý program. Spomeňme napríklad
špeciálne futbal jeden na jedného
alebo hudobno-zábavné vystúpenie
pre najmenších Paci Pac. Primátorka
Svidníka Marcela Ivančová prevzala
dekrét o udelení značky Regionálny
produkt Horný Šariš pre Dukelský
beh mieru a organizátori mysleli aj
na tých, pre ktorých bol Dukelský beh
mieru tým naj. Minútou ticha si všetci
prítomní uctili pamiatku pred piatimi
rokmi zosnulého Ľuboša Troščáka.
Ponúkame vám výsledkový servis:
DUKELSKÝ BEH MIERU, 19 KM:
111 BEŽCOV V CIELI
1. Emil DRABIK 00:58:38.17; 2.

Pawel KROCHMAL 01:01:41.12; 3.
Michal TALAGA 01:01:53.17.
MAJSTER OKRESU SVIDNÍK:
1. Filip ČIŽMÁR 01:05:12.05; 2.
Radoslav POLÁČEK 01:11:24.71; 3.
Tomáš VINJAR 01:11:31.45.
MAJSTERKA OKRESU SVIDNÍK:
1. Ivana LOZIŇAKOVÁ SAGANOVÁ
01:27:25.04; 2. Katarína KALINÁKOVÁ 01:31:01.06; 3. Mirka PACHUTOVÁ 01:34:16.06.
VEĽKÝ BEH ZDRAVIA, 6,5 KM:
47 BEŽCOV V CIELI
M u ž i : 1 . J o z e f Š T E FA N I Š I N
00:24:51.26; 2. Peter NOVÁK
00:25:37.75; 3. Jozef GAJDOŠ
00:26:45.87.
Ženy: 1. Silvia ODELGOVÁ
00:28:15.31; 2. Martina STAŠOVÁ
00:30:50.53; 3. Zuzana TARBAJOVÁ
00:31:40.80.
IN-LINE, 6,5 KM:
14 PRETEKÁROV V CIELI
Muži: 1. Ľuboš HUŽVEJ 00:14:37.57;
2. Igor VANČIŠIN 00:15:21.48; 3.
Ryan HUŽVEJ 00:18:13.02.
Ženy: 1. Miroslava MOLČÁNYIOVÁ 00:18:37.67; 2. Stella
Brych 00:25:24.66; 3. Lucia Brych
00:25:25.81.
MALÝ BEH ZDRAVIA:
115 BEŽCOV V CIELI
Muži: 1. Ján ROBA 00:01:40.42;
2. Michal DRIMÁK 00:01:46.45; 3.
Oleksandr LEMAK 00:01:49.63.
Ž e n y : 1 . Te r é z i a F E K O V Á
00:01:54.53; 2. Lea ROBOVÁ
00:02:01.63; 3. Michaela DRIMÁKOVÁ 00:02:02.29.
(pn)
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Jaroslav Južanin

Dukelský beh mieru
vo fotografii

Marek Pytliak a Robert Bobák

Zaujala aj súťaž lezúňov, no hornej
fotografii náčelník Mestskej polície
Jaroslav Antoník s vnukom

Do Svidníka prišiel aj bývalý predseda NR
SR a predseda SNS Andrej Danko

FOTO na dvojstrane: Katarína Siváková ml.
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Ján Hrinko sa už s pápežom Františkom stretol vo Vatikáne
a teraz sa chystá na jeho návštevu v Prešove
V decembri tomu budú dva roky, no mladý muž s rodinnými
koreňmi na tieto chvíle spomína, akoby sa udiali včera. Veď
predsa s pápežom sa človek nestretáva len tak. Pápež František
teraz prichádza na Slovensku a my sme sa v rozhovore s mužom,
ktorý stál pri troch slovenských premiéroch, zamerali práve na
to, aké to je stretnúť sa s pápežom.

„Auto našu celú delegáciu priviezlo pred Apoštolský palác vo Vatikáne.
Hneď po príchode ku každému z nás priradili tzv. „ceremoniára.“ Sú to
muži oblečení vo frakoch a so špecifickými prvkami.
Sú veľmi blízki Svätému Otcovi. Vo Vatikáne je pocta zastávať túto
funkciu. Dedí sa z pokolenia na pokolenie. Priviedli nás do miestnosti,
v ktorej sme čakali na prijatie. Je to miestnosť s oknami, na ktoré sa z
Vatikánskeho námestia upínajú zraky tisícok ľudí, ktoré sledujú pápe-

Ján Hrinko má rodinné korene v Krajnej Bystrej a hoci
detstvo strávil v Košiciach, kam sa jeho rodina presťahovali,
nevynechal jedny prázdniny, aby si ich neužil v dedinke v
okrese Svidník.
Po absolvovaní vysokej školy dostali ponuku stáže na Úrade
vlády a roky patril medzi najbližších spolupracovníkov premiéra
Roberta Fica, neskôr aj premiéra Petra Pellegriniho a krátko aj
premiéra Igora Matoviča. Bol pri všetkých dôležitých udalostiach, prijatiach na Úrade vlády i na zahraničných návštevách
predsedu vlády.
Ako jeden z najbližších spolupracovníkov vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho sa dostal aj do Vatikánu a priamo na
osobné stretnutie s pápežom Františkom.
„Súkromná audiencia sa uskutočnila 9. decembra 2019
v súkromnej knižnici pápeža Františka. Bol som členom
delegácie vedenej vtedajším predsedom vlády Petrom
Pellegrinim. Takéto prijatie na vládnej úrovni sa uskutočnilo po 19-tich rokoch,“ zhrnul Ján Hrinko a opísal, ako
to celé vyzeralo.
„Celé prijatie prebieha za prísnych protokolárnych
pravidiel. Odporúčaný je tmavý oblek pre pánov, pre
ženy čierne alebo modré šaty pod kolená a špecifikom je
povinná pokrývka hlavy,“ upozornil Ján Hrinko a pokračoval.

Ján Hrinko ako jeden z najbližších spolupracovníkov vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho sa dostal aj do Vatikánu a priamo na osobné
stretnutie s pápežom Františkom
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Ján Hrinko sa už s pápežom Františkom stretol vo Vatikáne
a teraz sa chystá na jeho návštevu v Prešove
ža pri nedeľnej modlitbe Anjel pána. Bolo pre mňa veľmi zaujímavé a
hodnotné byť v súkromných priestoroch pápeža Františka, ktoré sú pre
verejnosť bežne neprístupné.“
Najprv prebehlo stretnutie predsedu vlády a Svätého Otca, medzi štyrmi
očami, ktoré sa z plánovaných 15 predĺžilo na 40 minút. Ján Hrinko podotkol,
že v rámci svojej práce vedľa jednotlivých slovenských premiérov zažil mnoho
prijatí rôznymi svetovými štátnikmi, no priznal sa, že pred samotným stretnutím s hlavou katolíckej cirkvi mal najväčšiu trému i rešpekt. „Po informácii,
že Svätý Otec nás už očakáva, sme pokračovali smerom k súkromnej
pápežskej knižnici, kde prebehlo prijatie. Prechádzali sme niekoľkými
veľkými miestnosťami s krásnymi historickými freskami, nepamätám si
presne, ale mohlo ich byť asi 5.
Je v tom skutočná symbolika, pretože posledná miestnosť pred pápežom je nazvaná „očistec.“ Samotné stretnutie trvalo len niekoľko minút,
no slová, ktoré si vtedy navzájom vymeníte, vám zostanú v pamäti po
celý život. Bol prekvapený, ale zároveň veľmi potešený, keď videl, že k
nemu prichádza mladý človek ako ja.
Reagoval slovami, že pokiaľ starší skúsení ľudia tvoria korene a konáre
stromu, mladí ľudia sú práve tie listy, na ktoré treba dávať pozor, aby
neopadali. Pápež pôsobil veľmi príjemne a sálal z neho zároveň pokoj,“
zhrnul svoje, hoci krátke, ale predsa len osobné stretnutie s pápežom Františkom Ján Hrinko.
Počas takýchto oficiálnych prijatí nasleduje výmena darov a aj tento moment
Ján Hrinko v našom rozhovore opísal. „My sme hlave katolíckej cirkvi
priniesli vyrezávaný betlehem z Oravy a sklenený kríž zobrazujúci
Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska, od slovenského
umeleckého sklára a dizajnéra. Každý z nás dostal priamo z rúk Svätého
Otca pamätnú medailu so symbolmi jeho pontifikátu ako pamiatku na
stretnutie s ním.
Na záver vtedajší premiér Peter Pellegrini tlmočil Svätému Otcovi
pozvanie na návštevu našej krajiny. Rovnako ako pani prezidentka a
Konferencia biskupov Slovenska.“
Dnes je každému jasné, že Svätý Otec pozvanie prijal a aj Ján Hrinko, ktorý
dnes pôsobí pri Petrovi Pellegrinim v strane Hlas sa teší, že už o pár dní sa
s ním Slováci budú môcť stretnúť v niekoľkým slovenských mestách. „Ja
osobne sa chystám na slávenie gréckokatolíckej liturgie do Prešova,
keďže aj ja pochádzam z gréckokatolíckeho prostredia z obce Krajná
Bystrá. Práve tam som spoločne so sestrou vyrastal a trávil každé letné
prázdniny,“ podotkol Ján Hrinko, podľa ktorého príchod pápeža Františka do

Ján Hrinko podotkol, že v rámci svojej práce vedľa jednotlivých slovenských premiérov zažil mnoho prijatí rôznymi svetovými štátnikmi,
no priznal sa, že pred samotným stretnutím s hlavou katolíckej cirkvi
mal najväčšiu trému i rešpekt.

Prešova znamená historickú udalosť pre slovenských gréckokatolíkov, pretože
takáto udalosť sa tak skoro pravdepodobne nezopakuje.
„Málokto to o pápežovi Františkovi vie, no tzv. východný obrad mu
nie je až tak vzdialený. Čítal som, že ako mladík miništroval pri ranných
gréckokatolíckych liturgiách. A neskôr, ako arcibiskup v Buenos Aires,
pôsobil ako ordinár pre
všetkých východných
gréckokatolíkov v Argentíne,“ prezradil Ján
Hrinko a na záver nášho
rozhovoru ešte na margo
príchodu pápeža Františka
na Slovensko povedal:
„Pápež František zväčša
navštevuje vojnou zničené krajiny, chudobné
krajiny, kde je potrebná
jeho pastoračná činnosť.
Je preto veľkou záhadou,
prečo si vybral práve
Slovensko, civilizovanú
krajinu v strede Európy.
Sám som preto zvedavý,
s akým odkazom k nám
Svätý Otec zavíta.“
(ps, foto: archív
Ján Hrinko)
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Deň s Technickými službami mesta Svidník
priniesol aj nový slovenský rekord
Stláčali rukami aj pučili nohami. Do kontajnera chceli napchať
čo najviac plastových fliaš. Mal byť návod na to, aby smetiari
nevyvážali vzduch a ľudia si zároveň na svoje konto mohlo pripísať slovenský rekord. Aj taký bol Deň s Technickými službami
mesta Svidník, ktorý sa v sobotu 28. augusta konal na svidníckej
pešej zóne.
„Odkrútiť uzáver a čo najviac
točiť. Trošku je to namáhavé,
ale všetko sa dá zvládnuť,“ takto
Svidníčanom núkal návod, ako čo
najlepšie stlačiť PET fľašu pracovník
Technických služieb mesta Svidník
Jaroslav Mazurik a jeho spôsob potvrdil aj samotný riaditeľ Technických
služieb mesta Svidník Lukáš Dubec.
„Áno, nám sa najviac osvedčilo
fľašu stlačiť a následne skrútiť do
takej špirály, vtedy má najmenší
objem.“
Zamestnanci Technických služieb
teda ľuďom ukázali, ako na to. Poniektorí mali vlastný spôsob, no
cieľ spoločný. Prekonať doterajší
slovenský rekord. „Aktuálny rekord
je 1 237 a môj odhad je, že 1 480
by sme mohli dať,“ odhadol Lukáš
Dubec výsledok pokusu o prekonanie
slovenského rekordu v počte PET
fliaš v 1 100 litrovom kontajneri.
„Tipnem, že okolo tisíc.“ „Ja
verím, že pôjdeme nad 1 300.“
„Dvetisíc.“
„Neviem odhadnúť, ale myslím,
že rekord asi prekonáme.“ Aj takéto
tipy mali Svidníčania, ktorých sme na
pešej zóne oslovili.
Separácia odpadu je, ako hovoria
mnohé samosprávy, beh na dlhú

trať.
Ľudia sa vraj učia len pomaly. „Separujem, stláčam čo najviac, je to
babračka, ale treba to, aby sme
nevozili vzduch,“ podotkol Svidníčan Dominik Jurina.
Riaditeľa Technických služieb mesta
Svidník Lukáša Dubca sme sa pýtali,
aká je svidnícka realita. Koľko plastových fliaš bežne máme v preplnenom
kontajneri? „Žiaľ, realita vo Svidníku je od 170 do 240 fliaš,“ smutne
poznamenal Lukáš Dubec.
Počas Dňa s Technickými službami
však v sobotu 28. augusta na pešej
zóne vo Svidníku nestláčali len fľaše.
Ľudia starajúci sa o čistotu v meste
predviedli všetko, čo majú.
Plnili sa aj detské sny, keď medzi
tými najpovolaniami zvykli dominovať smetiari. Technické služby
vystavili techniku a pripravili aj ďalšie
zaujímavosti nielen pre deti, ale aj
dospelých.
„Náš nultý ročník Dňa s TSMS
sa podaril, teda aspoň s takými
reakciami sme sa stretávali. Keďže
sú moje moderátorské schopnosti
na slabej úrovni, chcem využiť
tento priestor na poďakovanie
všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili
tohto dňa. V prvom rade chcem

Odhady Svidníčanov sa napokon ukázali ako
veľmi nepresné. Počet fliaš v 1 100 litrovej nádobe
vysoko predčil očakávania...

poďakovať svojim kolegom. Bez
ich ochoty a obetavosti, by sa
tento deň nepodarilo zorganizovať, tiež všetkým Svidníčanom a
návštevníkom, ktorí si tento deň
užili s nami.
Ďakujem zástupcom mesta Svidník a zamestnancom mesta, že
boli nápomocní v každom smere.
Obrovské poďakovanie patrí CVČ
Svidník za fantastické hry, ktoré
pripravili pre deti. Úprimné poďakovanie patrí Červenému krížu vo
Svidníku za materiálnu podporu a
rady pri organizácii.
Ďakujeme aj spoločnosti 1.Day
vo Svidníku za teplú kávu a čaj
počas celého podujatia pre mojich
kolegov,“ zhrnul po skončení Dňa s
Technickými službami mesta Svidník
ich riaditeľ Lukáš Dubec, ktorý vyzdvihol aj prácu a podporu oficiálnych
partnerov: Greenway, JRK, Envipak,
Redox, Merkur Slovakia, VVS, Aeroklub Svidník, Sodastream, Baja Bee,
Green home, Kludi, Kronospan.
„Ďakujeme za ich darčeky do
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Deň s Technickými službami mesta Svidník
priniesol aj nový slovenský rekord
tomboly a materiály, ktoré pomôžu
vzdelávaniu v oblasti odpadového
hospodárstva,“ dodal Lukáš Dubec
a my sa ešte vráťme k pokusu o nový
slovenský rekord.
Odhady Svidníčanov sa napokon
ukázali ako veľmi nepresné. Počet
fliaš v 1 100 litrovej nádobe vysoko
predčil očakávania. „Podarilo sa

nazbierať 2 014 PET fliaš, čo je
nový slovenský rekord a veľmi sa
z toho tešíme.
Veľmi pekne ďakujem, že ste sa
zapojili a pomohli,“ oznámil výsledok pokusu o nový slovenský rekord
a zároveň poďakoval všetkým, ktorí,
ako sa hovorí, priložili ruku k dielu.
Hoci sa v sobotu 28. augusta ľudia

ešte učili, ako správne stláčať plastové fľaše, od nového roka pri ich
povinnom zálohovaní to bude iné.
Do špeciálnych automatov budú
môcť vkladať iba nestlačené a nepoškodené fľaše. „Každá fľaša,
ktorá bude označená Zetkom patrí
nestlačená do zálohovacieho automatu a tie, ktoré nebudú takto

označené, pokračujeme ešte v
štandardnom režime,“ ozrejmil ešte
Lukáš Dubec.
Dodajme ešte, že súčasťou Dňa s
Technickými službami mesta Svidník
bola aj tombola, v ktorej všetci zapojení vyhrali hodnotné ceny, pričom tou
hlavnou bola elektrická kolobežka.
(ps)

Technické služby vystavili techniku a pripravili aj ďalšie
zaujímavosti nielen pre deti, ale aj dospelých

K širokej verejnosti sa prihovorila primátorka Svidníka Marcela
Ivančová netradične takto „zhora“ a riaditeľ Technických služieb
mesta Svidník Lukáš Dubec...
Počas Dňa s Technickými službami však v sobotu 28. augusta na
pešej zóne vo Svidníku nestláčali len fľaše...
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Nový školský rok sa rozbehol, no nie úplne:
v ZŠ Karpatská sa od 5. po 9. ročník učia z domu
Ako sa cez leto pripravovali školy, škôlky a ZUŠ-ka?
Každá zo svidníckych škôl sa pripravila na nový školský rok aj
upratovaním, dezinfekciou i stavebnými úpravami. Skonštatovala to PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová na prahu
nového školského roka 2021/2022.
Celkovo do troch materských a troch
základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Svidník v druhý
septembrový deň oficiálne nastúpilo 1
287 žiakov, resp. detí. ZŠ Komenského 399 žiakov, ZŠ 8. mája 288 žiakov,
ZŠ Karpatská 232 žiakov, MŠ Ľ. Štúra
147 detí, MŠ 8. mája 111 detí a MŠ
gen. Svobodu 110 detí.
V Základnej škole na Ulici 8. mája
vo Svidníku podľa slov riaditeľky školy
Jarmily Petnuchovej okrem každoročného veľkého letného upratovania,
kompletnej dezinfekcie a údržby
tak vnútorných, ako aj vonkajších
priestorov školy, čas prázdnin využili
aj na vymaľovanie ďalšej časti dolnej
chodby a nabudúce sa pustia do
horného poschodia.
„Taktiež pokračujeme v rekonštrukcii elektroinštalácie na II.
stupni a vo výmene svetiel. Naša
krásna záhrada dostala „letný“

pred budovou školy, vymaľované
vchodové priestory, prebehlo
strojové čistenie dlažby v školskej
jedálni a chodbových priestorov.
Do školy sa nahlásilo 232 žiakov,
je to nárast o 25 žiakov.“
Najväčšia škola v regióne, Základná škola na Komenského ulici vo
Svidníku podľa slov riaditeľky Heleny
Lacovej prežila v uplynulom školskom
roku veľmi náročné obdobie nielen z
pohľadu pandémie, ale aj kvôli vytopeniu množstva priestorov. „Táto
situácia nás veľmi zasiahla a počas
celého roka sme postupne priestory upratovali, ladili a skrášľovali.
Prázdniny boli preto najmä obdobím upratovania a dezinfekcie.
Tento rok máme v škole 399 žiakov,
tešíme sa na úspešný a veríme, že
priaznivejší rok 2021/2022.“
Na prahu nového školského roka
sme sa pozreli aj na tri materské

strih. Zbavili sme stromov starých
konárov, vyschnutých kríkov a pripravili sme miesto, kde si budeme
vytvárať svoj vlastný kompost.
Zakúpili sme mnoho nových
učebných pomôcok, základné
hygienické a ochranné pomôcky,
potreby, prenosný germicídny
žiarič,“ zhrnula aktivity a investície
počas leta Jarmila Petnuchová s tým,
že Školský klub detí sa premiestnil na
prízemie do vynovených priestorov.
„Do 1. ročníka k nám nastúpilo 23
žiakov, čo je nárast oproti minulému roku. Rodičom týchto žiakov,
ale aj všetkých ostatných žiakov
ďakujeme za prejavenú dôveru.“
Aj ZŠ Karpatská vo Svidníku prechádzala vynovovacím procesom.
Vysvetila riaditeľka školy Nadežda
Fedorková: „Máme opravený múrik

školy vo Svidníku, všetky tri sú pritom
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Svidník. „Zrealizovali sme údržbu
vonkajšieho schodiska - výmenu
linolea, údržbu - opravu pieskoviska, pribudli nám tri sedenia z
plastu a opravili sme aj pružinovú
hojdačku.
Zakúpili sme novú reťazovú hojdačku pre deti na školský dvor,
pokosil sa celý školský dvor a
trávnaté plochy, vysadili sa kvety,
upravili okrasné dreviny a orezali
kríky v areáli školy,“ informovala
riaditeľka Materskej školy na Ulici
8. mája vo Svidníku Ľuboslava Binderová.
V Materskej škole na Ulici gen.
Svobodu vo Svidníku v júli zrealizovali
hĺbkové upratovanie priestorov zariadenia, dezinfekciu hračiek, úpravu

a výzdobu tried k slávnostnému
zahájeniu školského roka. „Zabezpečili sme kompletnú dezinfekciu
budovy. Sociálne zariadenia pre
deti sú moderné a spĺňajú všetky
požiadavky. V letných mesiacoch
boli zrekonštruované posledné
dve sociálne zariadenia pre deti v
pavilóne D, čo nás veľmi teší.
Zrealizovali sme nutné práce, ako
oprava vodovodných kohútikov,
prístrešok, oprava detského ihriska vďaka sociálnemu podniku.
Taktiež sme zabezpečili úpravu
školského dvora, ako je kosenie,
strihanie živého plota, úprava
obrubníkov a pieskovísk,“ skonštatovala riaditeľka Materskej školy
na Ulici gen. Svobodu vo Svidníku
Anna Kurečková.
V škôlke zakúpili aj nové rôzne
učebné pomôcky, pracovné zošity,
tiež detské bukové postieľky, matrace a obliečky do 1 triedy, šatňové
skrinky do 4. a 5. triedy a dovybavili
školskú kuchyňu nerezovým drezom
a kuchynským riadom.
Novinky hlásila aj riaditeľka Mater-

skej školy na Ulici Ľ. Štúra vo Svidníku Viera Haľková. „Priestory škôlky
sú upratané, vydezinfikované.
V hospodárskej budove sa uskutočnila celková rekonštrukcia
elektroinštalácie, bol to veľký a zásadný posun v kvalite fungovania
škôlky, teraz ešte dokončujeme posledné čistiace práce, ale prevádz-

ka je v plnom prúde. V materskej
škole sme privítali 147 detičiek,“
povedala Viera Haľková.
Nuž a do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník patrí aj Centrum
voľného času, ktoré sídli v Dome
kultúry a žiadne extra veľké investície
nepotrebuje.
Počas leta CVČ zabezpečovala
činnosť denných letných táborov.
Základná umelecká škola, ktorá
uzatvára kruh školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Svidník, bola podľa slov riaditeľa
Marcela Prokopa pripravená na nový
rok štandardne, tak ako sa od nej
očakáva. „Po rekonštrukcii kúrenia je vyspravené, pomaľované,
upratané a nachystané na začiatok
vyučovania.
Momentálne evidujeme počet
žiakov mierne nad hranicou 800.
Presný počet bude stanovený až
po nástupe žiakov, a to po 15.9.“
informoval Marcel Prokop a PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová
dodala, že epidemiologické opatrenia
sú vo všetkých školách a škôlkach
prijaté v režime odporúčanom RÚVZ,
pričom vyučovanie sa riadi nariadením ministerstva a aktuálne platným
školským semaforom.
Keď už spomíname vyučovanie, to
sa síce 2. septembra začalo všade,
no nie úplne. Výnimkou je Základná
škola na Karpatskej ulici. Klasickým
prezenčným spôsobom v škole sa
učia iba žiaci prvého až tretieho ročníka, ostatní sa od prvého dňa vzdelávajú on-line spôsobom z domu.
„Nakoľko sa v naše škole objavil
pozitívny prípad medzi pedagogickými zamestnancami a mnohí
z kolegov nie sú zaočkovaní,
musia byť v domácej karanténe.
Vyučovanie preto zabezpečujú z
domu on-line spôsobom predbežne do 13. septembra,“ informoval
nás zástupca riaditeľky Základnej
školy na Karpatskej ulici vo Svidníku
Marián Vitko.
(ps)

Ukradol kreslá
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Stropkove
začal trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže, ku ktorej došlo v priebehu
prechádzajúcich dvoch mesiacov.
Neznámy páchateľ vylomil vchodové dvere do objektu v katastri obce Mrázovce, následne vylomil niekoľko dverí do izieb, rozbil okno a z miestnosti
ukradol dve červenožlté kreslá. Majiteľ, pochádzajúci zo Stropkova vzniknutú
celkovú škodu vyčíslil na 350 eur.
(krpz)
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Dôchodcovia nášho okresu spoznávali Zamagurie
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Svidník zorganizovala
30. augusta pre aktívnych členov základných organizácii výlet
na Zamagurie.
Štyridsaťštyri seniorov navštívilo najprv národnú kultúrnu pamiatku, kláštor
kartuziánov v Červenom Kláštore, ktorý patrí k najvýznamnejším pamiatkam
tohto druhu na Slovensku a je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou v
správe Pamiatkového úradu SR. História vzniku kláštora siaha do roku 1320,
kedy ho založili kartuziánski mnísi ako filiálny konvent kláštora na Skale útočišťa na Spiši (Kláštorisko). V 18. stor. prešiel čiastočne stavebnými úpravami,
ktoré určili jeho terajší vzhľad.
Po prehliadke kláštora sme mali naplánovaný a zabezpečený splav Dunajca
na pltiach a turistiku, no pre vytrvalý dážď a aj vysokú hladinu Dunajca, sme
to neabsolvovali. Ako náhradu sme pohotovo zabezpečili prehliadku Nestville
parku Distillery v Hniezdnom. Tento obdivuhodný areál vyrástol v roku 2012
a súčasne s ním aj expozícia liehovarníctva a tradičných ľudových remesiel.
Jedným z rozhodujúcich dôvodov vzniku myšlienky vybudovať túto turistickú atrakciu bol významný objav v podhradí Ľubovnianskeho hradu, ktorý
dokazuje, že sa tu nachádzal najstarší zachovaný liehovar na Slovensku,
postavený už v polovici 18. storočia. Po prehliadke a ochutnávke sme si vo
firemnej predajni zakúpili „tekuté suveníry“. Väčšina mužov ochutnala z troch
druhov tu vyrábaného piva a ženy si pochutili na horúcej čokoláde (taktiež
tunajší produkt).
Cestou z Hniezdneho do Starej Ľubovni sme sa zastavili na „Salaši u Franka“,
kde sme sa obedom posilnili na ďalšiu cestu.
Od 14. hodiny sme mali rezervovanú prehliadku Ľubovnianskeho hradu a
skanzenu v podhradí. Hrad nechal postaviť kráľ Ondrej III. na prelome 13. a
14. storočia. V roku 1412 sa tu stretli korunované hlavy Žigmund Luxemburský a Vladislav II. Jagelonský a podpísali záložnú zmluvu na hrad a trinásť

spišských miest za pôžičku 37.000 kôp českých grošov. Vďaka nej sa hrad
ako centrum zálohovaného územia dostal na 360 rokov pod poľskú správu. V
rokoch 1655 až 1661, počas vpádu Švédov do Poľska, boli na Ľubovnianskom
hrade uchovávané poľské korunovačné klenoty a uchýlil sa tu aj sám poľský
kráľ Kazimír. V hradnej veži bol väznený aj dobrodruh a kráľ Madagaskaru
Móric Beňovský.
Niekdajšia kráľovská pohraničná pevnosť pripomína rozprávkový hrad nielen
zďaleka, ale aj z blízka. Sprievodcovia hradom, odetí v dobových kostýmoch,
vyzerajú ako princezné a princovia.
Priamo pod renesančnou pevnosťou leží pôvabný skanzen, ktorý zhlukom
rozprávkových chalúpok zaujal tých šikovnejších a menej unavených, ktorí

si ho stihli prezrieť.
Telesne unavení, no duševne posilnení a spokojní s vydarenou akciou sme
sa v podvečer vrátili domov. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov
Svidník ďakuje vedeniu Prešovského
samosprávneho kraja za príspevok na
úhradu cesty prostredníctvom Podduklianskej knižnice vo Svidníku.
Anton Berežňák,
predseda OO JDS vo Svidníku
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Výstavu fotografií Andreja Belovežčíka „LEN DOBRY ĽUDE“ a výstavu
obrazov Tomáša Olijára „NEZABYVAJ“ si môžete pozrieť do 24. septembra
Vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového
strediska vo Svidníku sprístupnili zaujímavé výstavy. V rámci
týchto výstav svoje diela sprístupnili Tomáš Olijár a Andrej
Belovežčík.
Predstavme si oboch autorov. Tomáš Olijár je rodák z Dubovej pri Svidníku.
Od roku 2005 sa pravidelne zúčastňoval všetkých okresných, krajských a
celoslovenských súťaží a prehliadok neprofesionálnej výtvarnej tvorby Paleta
a Výtvarné spektrum, kde získaval najvyššie ocenenia vo svojej kategórii.
Po úspešnom ukončení stredoškolského štúdia bol v tom istom roku prijatý
na Akadémiu umení, Fakultu výtvarných umení v Banskej Bystrici. Od roku
2012 je učiteľom odborných predmetov na Škole umeleckého priemyslu vo
Svidníku.
Vo svojom výtvarnom prejave sa venuje kresbe, maľbe, grafike a jej presahmi
do objektu, typografii, textovým inštaláciám a grafickému dizajnu.
Výstava s názvom „Nezabyvaj“ je súborom malieb, ktoré sa dotýkajú viacerých
tém, ktorými sa autor dlhodobo zaoberá vo svojom výtvarnom prejave. Nosným
dielom je triptych obrazov s rovnomenným názvom, ktorá varuje pred stratou
historickej pamäte, pripomína prebiehajúce okliešťovanie ťažko vybojovanej
slobody, ktorú si nevážime a dobrovoľne sa jej zbavujeme. Poukazuje taktiež
na neúctu a nezáujem voči dejinnému odkazu predkov.
Autor sa nesnaží o pretlačenie svojich úvah, ale ponúka svoj pohľad na
súčasný stav spoločnosti. Verí, že táto výstava zaujme diváka a navedie ho
k zamysleniu sa nad našou globalizovanou civilizáciou, jej smerovaním a
hodnotami, ktoré uctieva.
Andrej Belovežčík žije v Stropkove, ale narodil sa a veľkú časť svojho života
prežil v Mlynárovciach. S fotografiou začínal už v školských rokoch, kedy sa
začal zaúčať do jej tajov na školskom fotografickom krúžku. S postupujúcimi
rokmi to bolo už len vážnejšie a vážnejšie. V súčasností má za sebou roky
dokumentácie života ľudí pod Duklou. Ani oblasť umeleckej fotografie mu nie je

cudzia. Darí sa mu doma, na Slovensku, ale aj na medzinárodných súťažiach
po celom svete. Ako amatér má vo svojej zbierke vyše stovky ocenení a to
aj z profesionálnych súťaží. Za všetky spomenieme iba tie najprestížnejšie:
Grand Prix Slovak Press Photo, zlaté medaily na Trierenberg Super Circuit a
All Thani Awards či tretie miesto na Nikom Photo Contest.
Výstavu fotografií Andreja Belovežčíka „LEN DOBRY ĽUDE“ a výstavu obrazov Tomáša Olijára „NEZABYVAJ“ si môžete pozrieť vo výstavných priestoroch
v Podduklianskom osvetovom stredisku od 23.8. do 24.9.2021.
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Workshop pre neprofesionálnych fotografov
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, kultúrne zariadenie PSK zorganizovalo v dňoch od 18. do 20. augusta v
Roztokoch workshop pre neprofesionálnych fotografov.
Cieľom workshopu bolo podporiť účastníkov, konfrontovať ich vlastné umelecké smerovanie a pracovné postupy. Projekt „Vizuálne umenie“ sa realizoval
za finančnej podpory Fondu na podporu umenia. Na tohtoročnej fotografickej
tvorbe sa zúčastnilo 20 záujemcov z Prešovského kraja. Všetci účastníci tvorili
pod taktovkou skúseného lektora Stanislava Mihálika.
Hlavným zámerom workshopu bolo prostredníctvom odborných vzdelávacích
a praktických aktivít dozvedieť sa mnoho praktických rád ako fotiť zátišie,
krajinu, architektúru a astrofotografiu. Účastníci sa učili fotografovať v exteriéri
(makrofotografia v prírode),fotografovať sakrálne pamiatky regiónu (princípy
fotenia architektúry). Fotografovali večernú oblohu, upravovali a editovali fotografie v grafickom programe, finalizovali a prezentovali výstupy projektu.
Praktická časťou workshopu (výstup projektu) - fotografie budú prezentované
na výstave vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska
vo Svidníku koncom roka 2021.
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku
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Výnimočné športové dopoludnie na Detskom cross duatlon ROKA
V sobotu 21. augusta sme spoločne strávili výnimočné športové
dopoludnie na Detskom cross duatlone ROKA.
Vynikajúce športové výkony a úžasné povzbudzovanie rodičov vytvorilo
skvelú atmosféru, za čo všetkých zúčastneným ďakujeme.
Zdolať duatlonovú výzvu sa odvážili 43 detskí pretekári v piatich vekových
kategóriách. Jednotlivé kategórie štartovali samostatne, pričom najväčšiu
účasť mali detičky do 6 rokov, v ktorej súťažilo 14 chlapcov a 8 dievčat. Preteky
pozostávali z dvoch častí a to z behu a jazde na bicykli v teréne.
Po absolvovaní 300 metrovej bežeckej trati pretekári nasadli na svoje bicykle
a zdolávali cyklistickú trať, ktorej dĺžka sa odvíjala od počtu odjazdených 300
metrových okruhov v závislosti od vekovej kategórie. Duatlonovú výzvu všetci

úspešne zvládli a najlepší pretekári boli za svoje výkony odmenení medailami a vecnými cenami. Odmenou pre všetkých boli milé darčeky a spoločná
opekačka v krásnom prostredí svidníckeho lesoparku.
Organizačný tím pretekov - ROKA ďakuje Mestu Svidník za vynikajúcu
spoluprácu pri zrealizovaní pretekov a Nadácii SPP za jej finančnú podporu.
Tieto preteky sa uskutočnili vďaka podpore Nadácie SPP v projektovej výzve
Športuj aj ty!
ROKA

Tri obce okresu získajú dotácie od PSK
- v Kružlovej vybudujú aj Street workoutové a pumptrackové ihrisko
Prešovský samosprávny kraj (PSK) poskytne účelové dotácie
z vlastných zdrojov žiadateľom z ôsmich okresov kraja. Krajské
financie pomôžu pri realizácii 17 projektov zameraných na podporu cykloturizmu, turistiky, športu a modernizáciu existujúcich
športovísk, ako aj na obnovu kultúrnych pamiatok.
Účelové dotácie pre mestá a obce v celkovej výške spolu 700-tisíc eur schválili
krajskí poslanci na svojom zasadnutí v pondelok 30. augusta.
Kraj vyčlenil finančné prostriedky z vlastných zdrojov vo výške 700-tisíc eur
pre projekty miest a obcí, a to v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Rozdelenie účelových dotácií medzi 17 úspešných
žiadateľov prešlo schválením krajských poslancov počas 29. zasadnutia
Zastupiteľstva PSK.
Účelové dotácie poslanci schválili pre projekty miestnych samospráv z okresov Bardejov, Humenné, Kežmarok. Medzilaborce, Sabinov, Stará Ľubovňa,
Svidník a Vranov nad Topľou - najviac, až štyri, z okresu Sabinov.
„K vyčleneniu ďalších financií z vlastných zdrojov pre naše mestá a
obce sme pristúpili jednak z
dôvodu, že našou snahou je
podporovať ich zaujímavé
projektové zámery a rozvíjať
a podporovať v nich šport,
kultúru či cestovný ruch.
Ale tiež na základe apelu zo
strany krajských poslancov
a dopytov, ktoré obdržali
od starostov a primátorov z
jednotlivých okresov. Som
rád, že sme účelové dotácie
pre ďalšie zmysluplné projekty schválili a pomôžeme
pri ich realizácii,“ vyjadril
sa po zasadnutí krajského
zastupiteľstva predseda PSK

Milan Majerský.
V okrese Svidník uspela obec Krajná Poľana s projektom výstavby viacúčelového ihriska (dotácia 15-tisíc eur), taktiež obec Kružlová, ktorej bolo schválených 20-tisíc eur na výstavbu športovísk, workoutového a pumptrackového
ihriska a oplotenia. Zelenú dostala aj obec Okrúhle s projektom podpory
cykloturistiky a prepojením tejto obce s Radomou (15-tisíc eur).
Účelová dotácia pre obec Krajná Poľana - Multifunkčné ihrisko Krajná Poľana
- s cieľom vytvorenia vhodného a bezpečného priestoru pre rozvoj športovej
aktivity žiakov obce a žiakov spádových obcí v rámci regiónu, zvýšením záujmu
verejnosti o športovanie, a tým zlepšenie životného štýlu obyvateľov. Celkový
rozpočet projektu je v objeme 67 487,88 eur, poskytnutá dotácia zo strany
PSK v objeme 15 000 eur. Dofinancovanie projektového zámeru zabezpečí
obec Krajná Poľana.
Účelová dotácia pre obec Kružlová - Výstavba športovísk a oplotenie viacúčelového ihriska - v záujme podpory a rozvoja športu pre zmysluplné trávenie
voľného času obyvateľov obce a regiónu. Pridanou hodnotou bude Street
workoutové a pumptrackové ihrisko. Celkový rozpočet projektu je v objeme 42
861,64 eur, poskytnutá dotácia zo strany PSK v objeme 20 000 eur. Dofinancovanie projektového zámeru
zabezpečí obec Kružlová.
Účelová dotácia pre obec
Okrúhle - Pohybom k zdraviu
a poznaniu - prepojením obcí
Okrúhle a Radoma sa docieli
v záujme rozvoja cykloturistiky
a cyklodopravy na území MAS
Topoľa prepojenie kostrovej
siete PSK a to vetvy P-7 a P-6.
Celkový rozpočet projektu je
v objeme 26 550 eur, poskytnutá dotácia zo strany PSK v
objeme 15 000 eur. Dofinancovanie projektového zámeru
zabezpečí obec Okrúhle.
(pn)
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III. LIGA / FK SPišská Nová Ves - 1. FK Svidník 9:0 (5:0)
Treťoligoví svidnícki futbalisti si domov opäť priviezli poriadnu
gólovú nádielku. Tentoraz ju dostali na Spiši, kde boli v uplynulú
sobotu 4. septembra súperom hráčom FK Spišská Nová Ves.
Omladený tím Svidníka vedený
poľským trénerom Lechom Czajom
naznačil v ostatnom derby zápase
proti Stropkovu zlepšenie, teda mini-

málne v prvom polčase, no tento trend
na Spiši nepredĺžil. Domáci futbalisti sa
do Svidníčanov pustili s vervou a po
góloch v 11., 13. a v 26. minúte viedli

3:0. Keď si v 36. minúte D. Čabala
strelil vlastný gól, bolo jasné, že je
po zápase. Domáci Spišiaci ešte do
polčasu pridali piaty gól a po zmene
strán, v druhom polčase lovil brankár
Svidníku Dzupina loptu zo siete ešte
štyrikrát. Konečný výsledok 9:0.
ŽK: Jucha. Zostava Svidníka: Dzu-

pina - Kasperkowicz, Guman, Jucha,
Shliakhov, Oravec, Kubis, T. Čabala,
D. Čabala (69. Košč), Haško, Gajdoš
(46. Haňak).
Najbližšie, v nedeľu 12. septembra
sa svidnícki futbalisti predstavia na
domácej pôde. Od 15.30 hod. budú ich
súperom futbalisti z Popradu.
(ps)

Letný nohejbalový turnaj družstiev vo Svidníku má svojich víťazov
Na úvod by sme chceli popriať oslávencom Stanovi Magerovi, Júliusovi Paňkovi a
Vasiľovi Štefancovi k ich krásnym jubileám veľa zdravia, štastia, rodinnej pohody a
presných smečov. Nech svoje kvality predvedú na mnoho ďalších turnajoch. Letného
nohejbalového turnaja sa v sobotu 14. augusta zúčastnili štyri družstvá. Hrali systémom
každý s každým zápasmi trojíc, dvojíc i singlu.
Z konečnej tabuľky vzišiel víťaz. Stano Magera, Ambi Čobej a Eduard Slivovič s
náhradníkom Vasiľom Štefancom nenašli premožiteľa, a tak sa stali zaslúžene víťazmi
turnaja. Na druhom mieste sa umiestnili bratia Bujňákovci s Matúšom Tarcalom. Tretie
miesto obsadili Milan Tchir, Peter Gajdoš, Július Paňko a Igor Sagan. Štvrté miesto
ostalo pre Petra Kidalu, Petra Goriščáka a Dávida Goriščáka.
Veľké poďakovanie patrí Spojenej škole za sprostredkovanie multifunkčného ihriska i
priestorov školy, Stanovi Magerovi za zabezpečenie pohostenia i výborného gulášu pod
vareškovou taktovkou Eda Slivoviča a Jurajovi Maťašovi za pečivo. Výsledky: Magera
- Bujňák 4:1, Tchir - Goriščák 5:0, Magera - Goriščák 5:0, Tchir - Bujňák 2:3, Goriščák Bujňák 0:5, Tchir - Magera 2:3.
Nohejbalový oddiel ŠŠK Centrál Svidník

Medziokresná súťaž
V uplynulú nedeľu sa hrali stretnutia 5. kola VI. ligy, teda najvyššej medziokresnej futbalovej súťaže. Prinášame výsledkový
a tabuľkový servis.
Výsledky 5. kola:

Miňovce - Stročín
1:2 (1:1)

ŽK: O. Eštok, V. Varga, P. Cauner M. Tkáč.

Kuková - Orlík
2:2 (0:2)
Góly: J. Oravec 2 - E. Slavik, M.
Petranik.
ŽK: M. Fedor.

Rovné - Breznica
3:2 (1:1)

Góly: J. Medvec (pk) - M. Jesenský,
P. Kočan.
ŽK: - M. Jesenský.

Chotča - Sitníky
1:6 (0:3)

Góly: M. Paňko, P. Vansa, T. Krajňak
- Š. Pundžák 2.
ŽK: P. Vansa - M. Macko, J. Bučko.

Góly: L. Ducár - D. Danko 2, T. Kirňak,
M. Durkač, K. Bodnár, Š. Babjarčík.

Kalnište - Lúčka
1:3 (0:2)

Radoma - Tisinec
0:6 (0:2)

Mestisko - Bukovce
5:2 (3:2)

Góly: M. Varguš - Ľ. Argay 2, S.
Talian.

Góly: P. Fedorco 3 (1 pk), S. Kochan,
D. Demjan, M. Gajdoš.

Góly: M. Džurban, E. Džurban, A.
Cina 2 (1pk), R. Tirko - Š. Timko, Ľ.
Čatloš.
ŽK: M. Malenký.

1. Rovné
2. Lúčka
3. Breznica
4. Sitníky
5. Tisinec
6. Kuková
7. Orlík
8. Mestisko
9. Radoma
10. Stročín
11. Bukovce
12. Kalnište
13. Miňovce
14. Chotča

TABUĽKA
5 5 0 0 14: 4
5 4 1 0 18: 6
5 4 0 1 23: 4
5 4 0 1 21: 7
5 3 1 1 18: 5
5 3 1 1 15: 7
5 2 2 1 15:11
5 2 1 2 14:11
5 2 0 3 8:11
5 1 1 3 6:13
5 1 0 4 7:22
5 0 1 4 5:19
5 0 0 5 2:18
5 0 0 5 4:32

15
13
12
12
10
10
8
7
6
4
3
1
0
0

Úradná správa č. 7 zo dňa 2. septembra 2021
Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra za
mesiac august, ktorá je splatná do 14.9.2021 (utorok).
ŠTK OOFZ:
1. Schválila výsledky 4. kola 6. ligy dospelých
2. Kontumuje: stretnutie 4. kola 6. ligy dospelých Breznica - Kuková 3:0 kont.
za spôsobenie neodohrania stretnutia so strany FK Kuková, podľa SP čl.
71/1,6, poplatok 10,- eur Kuková
3. Nariaďuje TJ Družstevník Breznica zvýšiť usporiadateľskú službu na 10
členov riadne označených, predložiť pred každým domácim stretnutím zoznam
usporiadateľskej služby DZ a zabezpečiť odchod mužstiev do šatni podľa
naradení súťažného poriadku.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
DK OOFZ:
Trestá TJ Družstevník Kuková pokarhaním za odstúpenie zo stretnutia 4. kola
6. ligy dospelých, podľa DP čl. 60, poplatok 10,- eur - Kuková
Trestá TJ Družstevník Breznica za nedostatočnú usporiadateľskú službu finančnou pokutou 50,- eur, podľa DP čl.57/1,2 , poplatok 10,- eur- Breznica
Trestá HÚ stretnutia Breznica - Kuková - Karola Brendzu - 1430096 - DO
zastavením činnosti HÚ na 1 mesiac nepodmienečne od 02.09.2021, podľa

DP čl. 43/1,2a, poplatok 10,- eur- Breznica
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
KR OOFZ:
6. kolo 6. liga dospelí - 12.9.2021 o 15.30 hod.:
Lúčka - Stročín (Ľ. Suchanič, Sidorová - Holub), Bukovce - Miňovce (Baláž,
Čonka - Šafranko), Breznica - Mestisko (A. Špak, Znoj - Burcák), V. Orlík
- Rovné (Džavoronok, Hamřik - Brendza), Tisinec - Kuková (F. Zápotocký,
Seman - Vaško), Sitníky - Radoma (Hubáč, Dovičák - Fiľarský), Kalnište Chotča (Malačina, Šugár - Mackanin).
2. kolo 5. liga dorast - 11.9.2021 o 14.00 hod.:
Chotča - Sitníky (F. Zápotocký), Breznica - Rovné (Hubáč), Radoma - Miňovce
(Hamřik).
2. kolo 4. liga žiaci - skupina A - 9.9.2021 o 17.00 hod.:
Giraltovce - Koprivnica (Malačina), Kuková - Lúčka (Seman).
2. kolo 4. liga žiaci - skupina B - 11.9.2021 o 10.00 hod.:
Tisinec - Mestisko (Čonka), V. Orlík - Stročín (Sidorová).
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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Po dvoch nedokončených sezónach úspešný vstup
Dalibora Kavuľu do staršej kategórie
V sobotu 28. augusta sa žiak ŠK ZŠ
Karpatská Svidník Dalibor Kavuľa zúčastnil po skoro 2-ročnej koronovej prestávke na 1. turnaji Východoslovenského
pohára (PO a KE) mládeže mladších
žiakov v Slovenskej Vsi.
V predchádzajúcej vekovej kategórií
najmladších žiakov patril k špičke kraja,
no pre pandémiu boli 2 roky za sebou
zrušené Majstrovstvá kraja, kde mohol
získať medailové umiestnenia. O jeho
kvalitách svedčia výsledky z bodovačiek
kraja najmladších žiakov pred zrušením
Majstrovstiev kraja, kde z troch zápasov s najlepším z rebríčka Bačom (KE)
mal vzájomné zápasy 2:3, 3:0 a 3:0.
Majstrovstvá SR boli, ale tam sa môže
zúčastniť len 32 hráčov z bodovačiek
SR a Majstri kraja. Na bodovačky SR
sme nechodili a majstrovstvá kraja dve
sezóny zrušili.
Hráč, nad ktorým Kavuľa víťazil, zís-

kal minulú sezónu na M SR 2. miesto a túto
sezónu 1. miesto - Majster SR.
V sobotu 28. augusta ako najmladší hráč v
staršej kategórii mladších žiakov sa nestratil
a na 1. Bodovacom turnaji bol úspešný. Z
5-člennej skupiny postúpil z 1. miesta (3:1,
3:0, 3:0, 3:0) a v KO systéme postupoval
3:0,3:0,3:0,3:1 a prehral až v boji o postup do
finále a potom o 3. miesto 0:3, 0:3.
Konečné 4. miesto hráča Dalibora Kavuľu
je veľmi pekné umiestnenie pri prvom štarte
medzi staršími po 2 rokoch prestávky. ZŠ
Karpatská a tréner mu zo srdca gratulujeme
a veríme, že cez poctivé tréningy na ďalších
turnajoch siahne aj na medailové umiestnenia.
Tieto úspechy žiakov ZŠ Karpatská Svidník
sú výsledkom dlhoročnej kvalitnej tréningovej
práce trénera Vlada Sluka s mládežou za
veľkej podpory vedenia školy a Mesta Svidník
s finančným , priestorovým a materiálno-technickým zabezpečením.
(vs)

Dievčatá z Komenského strieborné
Dievčatá zo Športového klubu ZŠ Komenského Svidník získali vo finálovom
turnaji Slovenského pohára mládeže vo volejbale v Mošovciach, v kategórii
U15 v uplynukú nedeľu strieborné medaily.
Len jeden víťazný set ich, žiaľ, delil od zisku titulu. Konkrétne povedané,
od triumfu ich delili len dve lopty, pretože vyhrávali 23:18, no set napokon
stratili.
V skupine sa nádejné svidnícke volejbalistky stretli s týmito tímami: Nové
Mesto nad Váhom, Žiar nad Hronom a Pezinok, postúpili zo skupiny a vo
finálovej skupine narazili na Liptovský Hrádok, Levice a Nové Mesto nad
Váhom.
Konečné poradie: 1. Liptovský Hrádok, 2. Svidník, 3. Nové Mesto nad
Váhom.
Zostava ŠK ZŠ Komenského Svidník: Vooková, Vaškaninová, Rodáková,
Keselicová, Sadivová, Bodáková, Bokšanská, Šuťaková, Kopčová, Zozuľáková,
Petrová, tréner Robert Franko, asistentka trénera Gabriela Haľková.
(pn)

Pohár kadetov patrí TJ Slávia Svidník!
V troch telocvičniach v Prešove sa počas víkendu 28. - 29.8.2021 uskutočnil záverečný celoslovenský turnaj kadetských kategórií v rámci letného
volejbalového Pohára mládeže SVF.
Podujatie sa konalo pod záštitou primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej, mladé nádeje prišiel osobne podporiť aj prezident SVF Marek Rojko. Z celkového triumfu sa rovnako ako pred týždňom na turnaji juniorov v Piešťanoch
tešili chlapci TJ Slávia Svidník. Na turnaji chlapcov sa zúčastnilo 8 družstiev.
V štvorčlenných základných skupinách sa stretli každý s každým na tri hrané
sety, následne odohrali na dva víťazné sety skupiny o umiestnenie (5.-8.),
semifinále, súboj o 3. miesto a finále. Medzi chlapcami sa do finále prebojovali
postupujúci z B-skupiny TJ Slávia Svidník a ŠVK Tatran Banská Bystrica,
Svidníčania v dueli o celkové prvenstvo dokázali rovnako ako vo vzájomnom
súboji v skupine otočiť z 0:1 na 2:1 a turnaj ovládli bez prehry (5-0).
CHLAPCI U18 (2004 a ml.)
Finále: TJ Slávia Svidník - ŠVK Tatran Banská Bystrica 2:1 (-22, 21, 19)
O 3. miesto: VK MIRAD UNIPO Prešov - VKM Stará Ľubovňa 1:2 (-21, 25,
-15)
Konečné poradie: 1. TJ Slávia Svidník, 2. ŠVK Tatran Banská Bystrica, 3.
VKM Stará Ľubovňa, 4. VK MIRAD UNIPO Prešov, 5. RD U17 SVF, 6. ŠŠV
Trenčín, 7. VK ONE Ružomberok, 8. ŠK Gymnázium Humenné
Ľuboš Macko, tréner: „Som prekvapený, že po Slovenskom pohári v Piešťanoch je úroveň nižšej kategórie kadetov porovnateľná s juniorskou. Musím
pochváliť chlapcov, pretože dokázali od začiatku turnaja plniť všetky taktické
pokyny a v každom zápase sa koncentrovať na sto percent. Neprehrali sme

ani jeden zápas, čo svedčí o tom, že volejbal v meste Svidník je na vysokej
úrovni.“
Zdroj: SVF a TJ Slávia Svidník
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Deň ľudových tradícií a PIROHY 2021 v nedeľu 12. septembra
Pestrosť farieb jesene a ešte nežné lúče slnka nám pripomínajú
blížiace sa Dni európskeho kultúrneho dedičstva, s nimi spojený
Deň ľudových tradícií a súťaž vo varení pirohov v národopisnej expozícii - SKANZENE SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo
Svidníku.
Aj tento rok sa Deň ľudových tradícií uskutoční pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského. Jeho spoluorganizátormi
sú Mesto Svidník a OZ Rusínsko-ukrajinská iniciatíva.
Podujatie DEKD vzniklo na popularizáciu miestneho kultúrneho dedičstva
z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie, koná sa každý rok v mesiaci
september približne v 50 štátoch Európy. Už pred rokmi sme z bohatstva a
unikátnosti kultúrnej studnice severovýchodného Slovenska na popularizáciu
okrem iného vybrali tradičné obľúbené jedlo našich prastarých rodičov - pirohy.
Tie ani dnes nechýbajú v ponuke miestnych hotelov, reštaurácií, pohostinstiev
a ľudia ich radi jedia. Pirohy - „pyrohy“, „perohy“ sa pripravovali z rôznych
druhov múky. Osobitné miesto patrilo „tatarčaným“ pirohom z pohánkovej
múky, ktoré sú dodnes považované za najreprezentatívnejšie tradičné jedlo

miestnej kuchyne. Pšeničná múka sa používala na prípravu slávnostných a
obradových pirohov.
Tak ako každý rok, nevynecháme túto najlákavejšiu časť pestrého programu - súťaž v ich príprave, tentoraz
26. ročník s medzinárodnou účasťou
milovníkov tejto vychýrenej pochúťky.
Okrem toho, prichystaných a rozdaných bude takmer 7 000 pirohov od
župana a primátorky.
O veselú atmosféru sa postarajú:
ľudový súbor RUMENOK z Ukrajiny,
speváčka HALINA, hrou na ústnej
harmonike Jozef Kopča a na záver to
najlepšie od world music kapely Č E
N D E Š. Milovníci folklóru, remesiel
a tradičných jedál, oslávte s nami
Deň ľudových tradícií a Pirohy 2021
v areáli svidníckeho skanzenu v nedeľu 12. septembra 2021 od 9.00 do
18.00 hod.
Čaká vás celodenný program:
- prezentácia tradičnej remeselnej výroby, - folklórne pásmo, - výstava Zem
živiteľka, - ponuka včelích produktov,
- detské dobové ihrisko, jazda na koni, občerstvenie vo furmanskej krčme
o 14.00 h. slávnostné otvorenie 26.
ROČNÍKA medzinárodnej súťaže
PIROHY 2021, - pestrý hudobný
program, - tombola.
Organizátor si vyhradzuje právo na
zmenu programu. Podujatie bude
prebiehať v zmysle protiepidemických
opatrení vydaných Úradom verejného
zdravotníctva SR. Prosíme Vás o trpezlivosť a pochopenie pri dodržiavaní
opatrení.
Vstupné: 4,00 €, deti 3 - 12 rokov:
2,00 €, deti do 3 rokov a osoby ZŤP
- zdarma.
Svojou účasťou na podujatí dávate
súhlas na zverejňovanie fotografií z
podujatia.
Hlavný sponzor podujatia:
STANISLAV OBICKÝ - honorárny
konzul Ukrajiny v Slovenskej republike.
Sponzori: poslanci PSK JÁN HIRČKO,
PETER PILIP, JÁN VOOK, advokát
JURAJ BEREŽNÝ - AUTOŠKOLA
PRAKTIK.
(snm-muk)
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
VTELENIE ZLA
PIATOK 10. SEPTEMBRA O 20. HODINE
Réžia: James Wan • Hrajú: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Jake Abel,
Jacqueline McKenzie, George Young, Michole Briana White, Paula Marshall,
Mckenna Grace
Nový film, v ktorom sa režisér James Wan (tvorca tzv. Conjuring univerza)
vracia ku svojim tvorcovským koreňom! Hlavná hrdinka Madison je vo filme
paralzyovaná šokujúcimi víziami hrozivých vrážd. Jej trápenie sa ešte zhorší,
keď zistí, že jej sny sú v skutočnosti realitou.
USA, horor, 111 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
***
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
SOBOTA 11. SEPTEMBRA
O 20. HODINE
Štyria kamaráti vyhlásia vojnu proti kríze stredného veku tým, že sa rozhodnú
plniť odvážne výzvy. Prvou z nich bude vyzliecť sa na verejnosti donaha…
Réžia: Patrik Hartl • Scenár: Patrik Hartl • Hrajú: Martin Hofmann, David
Švehlík, Hynek Čermák, Martin Pechlát, Daniela Kolářová, Kristýna Boková,
Jana Kolesárová, Petra Polnišová, Bára Poláková
Film Prvok, Šampón, Tečka a Karel natočil podľa svojho rovnomenného
knižného bestsellera režisér a spisovateľ Patrik Hartl. Film Prvok, Šampón,
Tečka a Karel natočil podľa svojho rovnomenného knižného bestsellera režisér a spisovateľ
Patrik Hartl. Štyria kamaráti vyhlásia vojnu proti
kríze stredného veku tým, že sa rozhodnú plniť
odvážne výzvy. Prvou z nich bude vyzliecť sa
na verejnosti donaha…
Prvok, Šampón, Tečka a Karel sú dlhoroční
kamaráti v strednom veku, ktorí si na triednej
stretávke po dvadsiatich rokoch priznajú, že
nežijú tak, ako si predstavovali. A rozhodnú
sa s tým niečo urobiť. Je možné riešiť krízu
stredného veku provokatívnou hrou s takmer
nesplniteľnými úlohami? Ako štyridsiatnik zistí,
či je naozajstný chlap? Ako zabráni korózii
svojich ideálov, rozplynutiu snov a scvrkávaniu
semenníkov? Prvok, Šampón, Tečka a Karel

SPOMIENKA
Spomienka na zosnulých rodičov
Spomíname na 12. september 1975, kedy nás navždy
opustil náš drahý otec GREGOR MEDVIĎ ZO STROČÍNA.
V päťdesiatych rokoch si vytrpel svoje. Na dlhší čas bol od nás odlúčený a
po návrate psychicky zlomený. Ale pre nás bol a navždy ostane hrdinom pre
jeho pracovitosť a čestnosť.
19. septembra 1999 nás opustila naša milovaná matka
HELENA MEDVIĎOVÁ ROD. KIZAKOVÁ.
Jej charakter, nezlomnosť, obetavosť a láska k rodine sa prejavila, keď s
nami ostala sama a hlavne neskôr,
keď pevne stála po otcovom boku
po jeho návrate do každodenného,
normálneho života.
Slzy, ktoré otec vyronil pri jednej
rodinnej udalosti, boli slzy šťastia a
možno aj ľútosti, že určité obdobie
nemohol byť súčasťou nášho detstva
a rozvoja.
Ich odkazy: „Dzeci, ľem še učce,
aby sce še nemušeli trapic tak jak
my“, či „Žite skromne, buďte pracovití a neubližujte druhým“ sme prijali a
sprevádzali nás celým životom. Škoda, že sa Vám nemôžeme pochváliť, že
sme Vaše rady plnili.
Kto poznal našich rodičov, môže im venovať tichú spomienku. Uvedomujeme
si Vaše rodičovské a ľudské hodnoty, za čo Vám zo srdca ďakujeme.
Syn Ján, dcéra Jarmila, syn Michal, vnúčatá a pravnúčatá

sa pokúsia nájsť v sebe odvahu urobiť poriadnu kravinu ako zamlada. Alebo
aspoň odvahu hovoriť za všetkých okolností to, čo si naozaj myslia. Kto splní
úlohu, nie je „sráč“…
Patrik Hartl ako autor knižnej predlohy aj filmu pripravil v scenári oproti románu niekoľko zmien. Milovníkov knihy tak čaká aj pár prekvapení. V hlavných
úlohách sa predstaví Martin Pechlát ako Prvok, David Švehlík ako Šampón,
Hynek Čermák bude Tečka a Karel ponesie tvár Martina Hofmanna. Mužský
štvorlístok doplnia nemenej populárne herečky Zuzana Norisová, Jana Kolesárová, Kristýna Boková, Petra Polnišová, Soňa Norisová, Daniela Kolářová
či Barbora Poláková.
„Mám obsadenie snov, hereckú ligu majstrov, a som presvedčený, že film je
lepší než kniha,“ hovorí s nadšením Patrik Hartl. „Film je o kamarátstve. A tiež
o tom, aké ťažké je niekedy nepodvádzať. Nielen svoju ženu alebo najbližšieho
priateľa, ale aj sám seba. Láka ma filmové rozprávanie o odvahe urobiť niečo
hlúpe, čo nám pripomenie, že môžeme bezstarostne žiť, aj keď máme všetci
hypotéky a na krku kopec problémov,“ dodáva režisér.
Česká republika, komédia, dráma, 117 minút, vstupné: 5 eur

SPOMIENKA
Keď umrie mamička a babička, slniečko zájde.
V srdciach sa uhniezdi smútok a chlad.
Na celom svete nikto sa nenájde,
kto by ako mamička a babička vedel mať rád.
Z tvojich oči žiarila pre nás láska a dobrota,
Chýbaš nám a budeš chýbať do konca života.
10. septembra 2021 uplynú tri roky,
odkedy nás navždy opustila naša
milovaná mamka, babka a sestra
EMÍLIA NOGOVÁ, ROD. KIDALOVÁ
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Erika s rodinou, Monika, Gabika s
rodinou, bratia Jaro a Peter s rodinami, a ostatná smútiaca rodina

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
So spomienkou v srdci k Tvojmu hrobu chodíme
a pri sviečkach sa za Teba modlíme.
4. septembra 2021 sme si pripomenuli
smutných 5 rokov,
odkedy nás vo veku 37 rokov náhle opustil náš
milovaný syn, manžel a ocko
ĽUBOMÍR TROŠČÁK
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, manželka a deti

SPOMIENKA
Odišiel, ako si to osud prial,
v našich srdciach zostáva žiaľ.
Spomienka živá a láskavá,
navždy v nás ostáva.
26. augusta 2021 sme si v tichosti a smútku
pripomenuli desiate výročie úmrtia
nášho láskavého a milovaného
manžela, otca a dedka
VASIĽA ŠTEFANISKA Z NIŽNEJ PISANEJ
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena, dcéry Darina a Anna a
syn Slavomír s rodinami
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Obchodné centrum začnú stavať
Navždy nás opustili
Andrej Savinec (1944, Stropkov), Vavrinec Leško (1938, Lipovce-Lačnov),
Helena Bzdilová (1943, Stropkov), Ladislav Šamko (1958, Stropkov), Anna
Siváková (1955, Svidník), Ema Štenhurová (1938, Svidník), Mária Juhasová
(1936, Nižná Olšava), Helena Matišinová (1932, Mlynárovce), Mária Grundzová (1940, Krásny Brod), Michal Kosť (1959, Medzilaborce), Milan Čakurda
(1956, Potôčky), Mária Šlepecká (1935, Nižná Olšava), Michal Minďak (1946,
Stropkov), Anna Ondeková (1944, Železník), Milan Rozum (1960, Vyšný Komárnik), Michal Bičej (1949, Breznica), Margita Kšonžeková (1934, Stropkov),
Vlasta Novotňáková (1952, Breznica), Mária Bilaninová (1943, Svidník), Ján
Maskalík (1932, Bukovce), Anna Doruľová (1942, Rovné).
Manželstvo uzavreli
Mgr. František Kostiha (Bratislava - Vrakuňa) a Ing. Júlia Potomová (Bratislava - Ružinov), Rastislav Lukaček (Hažlín) a Simona Vančišinová (Kružlová),
Marián Vitko (Svidník) a Martina Hudáková (Cejkov), Jozef Hurný (Stropkov)
a Jana Horochoničová (Svidník), Mgr. Branislav Artim (Svidník) a Renata
Cinkocki (Senec), Mgr. Cyril Gavala (Košice - Barca) a Mgr. Viera Šottová
(Svidnička), Patrik Zoščák (Svidník) a MVDr. Stanislava Jacaková (Hrabovčík),
Maroš Chavko (Svidník) a Monika Dercová (Mestisko), Ing. Róbert Borecký
(Svidník) a Ing. Katarína Vansová (Stročín).

Obchodné centrum Svidník Retail park Svidník na Goldbergerovej ulici
začnú stavať na prelome októbra a novembra tohto roku. V rozhovore pre
naše noviny to potvrdil majiteľ a konateľ spoločnosti W-Market, s.r.o., ktorá je
vlastníkom pozemku po niekdajších rómskych bytovkách v centre Svidníka,
Michal Majdák. Ako povedal, finišujú s prípravnými prácami a začnú stavať.
„Všetky naše zámery zbrzdila pandémia a všetko okolo nej, no sme vo finále a
ideme stavať. Náš plán je, že začneme na prelome októbra a novembra, nuž a
kolaudáciu plánujeme v treťom kvartáli budúceho roka 2020,“ povedal Michal
Majdák a dodal: „Spoločnosť W-Market, s.r.o. uzavrela partnerskú zmluvu so
spoločnosťou CBRE, s.r.o., ktorá má bohaté skúsenosť v tejto oblasti po celom
svete, jej úlohou je skombinovať nájomcov takým spôsobom, aby vytvorili
synergiu a skvalitnili možnosti nákupu i služieb v danom regióne.“
(ps)
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