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Spomienkové oslavy 77. výročia Karpatsko-duklianskej
operácie znovu v obmedzenom režime
Prišiel predseda parlamentu i minister obrany, na Dukle bolo podmienkou plné zaočkovanie
Bez veľkých ceremónií a len s minimálnou účasťou verejnosti.
Zato však s vrtuľníkmi nad hlavami i s čestnými salvami. Boje o
historickú Duklu sme si v uplynulú stredu 6. októbra pripomenuli
v obmedzenom režime.
Spomienkové oslavy 77. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Pamätného Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie každoročne zorganizovali Ministerstvo obrany SR, Prešovský samosprávny kraj, Okresný úrad vo
Svidníku, Mestský úrad vo Svidníku a Ústredná rada Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov.
***
OFICIÁLNY AKT IBA PRE ZAOČKOVANÝCH
V utorok 5. októbra sa už tradične pietne akty kladenia vencov konali v
susednom Poľsku, no len s minimálnou účasťou slovenských zástupcov. Na
druhý deň, teda v stredu 6. októbra program spomienkových osláv pokračoval
na Dukle a vo Svidníku. Samozrejme, takisto v obmedzenom režime.
Oficiálne spoločné kladenie vencov sa uskutočnilo len
na Dukle a zúčastniť sa tohto pietneho aktu mohli len plne
zaočkované osoby. „Pietny akt pri Pamätníku Československého armádneho zboru na Dukle sa konal v
obmedzenom počte osôb (do 10 vencov, max. 5 osôb
za vencom); účasť bola možná len pre osoby, ktoré sú
očkované proti ochoreniu COVID-19; ostatné vence
mohli byť položené individuálne v tichom kladení v
čase do 8.20 hod. alebo od 10.00 hod. do 11.00 hod.
Pri Soche arm. gen. L. Svobodu v centre Svidníka a
pri Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku bolo len
tiché individuálne kladenie vencov - k soche arm. gen.
Ludvíka Svobodu vo Svidníku v čase od 9.00 do 11.00
hod. a v rovnakom čase, teda od 9. do 11. hodiny aj pri
Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku. Pri všetkých
individuálnych kladeniach vencov boli v stanovenom
čase k dispozícii príslušníci Čestnej stráže Ozbrojených síl SR,“ skonštatoval svidnícky okresný prednosta
Michal Iľkanin a dodal: „Čo sa týka účasti verejnosti,
každý mal prístup dodržiavajúc stanovené opatrenia
a program.“
***

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár ako
druhý najvyšší ústavný činiteľ našej krajiny na
Duklu prišiel

BEZ PLNÝCH AUTOBUSOV
No a tak tomu aj bolo. Pri pamätníku na Dukle sme boli
na autobusy plné protifašistických bojovníkov z celého
Slovenska zvyknutí. Na takéto momenty však v uplynulú
stredu na Dukle mnohí len spomínali. „Vidíte, každý rok
je menej a menej ľudí na takýchto oslavách, ktoré by
mali byť, myslím si, pietou týmto našim osloboditeľom,“ povedal člen Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov z Michaloviec a pridal sa aj ďalší.
„Viete, ľudia by prišli, ale už z toho, ako tu minulého
roku bolo málo ľudí, tak neviem, či majú obavy alebo
strach sa zúčastniť, že nebudú pustení.“
Na margo pravidla, že pietnych aktov kladenia vencov na Dukle sa mohli zúčastniť len plne zaočkované
osoby, členovia SZPB z Michaloviec povedali, že sú to
účelovo robené pravidlá. „Sú účelovo robené preto,
aby ľudia neprišli a popri vzdaní úcty padlým neprejavili nedôveru prezidentke a vláde,“ vyhlásili seniori
z Michaloviec, ktorí ako jediní v rámci
organizovaného zájazdu prišli na Duklu
v čase oficiálneho kladenia vencov.
Dodržiavanie pravidla, že pietnych
aktov sa môžu kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii v regióne zúčastniť
len plne zaočkovaní ľudia, síce nikto
nekontroloval, no zdá sa, že účasť ľudí
to ovplyvnilo. „Spĺňame pravidlá, aj
nespĺňame pravidlá. My sme tu prišli
vzdať úctu padlým, a tieto pravidlá
sú nastavené tak, aby ľudí odradili,
ale ľudia aj tak prišli,“ vyhlásil senior
z okresu Michalovce a minister obrany
SR Jaroslav Naď to ozrejmil. „Museli
sme limitovať ten výsledný počet
ľudí asi na sto.“
Mimochodom, práve pri vítaní ministra
obrany bolo na Dukle z priestoru cintorína, kde sa zišlo pár desiatok ľudí,
počuť aj piskot. „Mám pochopenie
pre ľudí, že už majú dosť obmedzení
a že existuje medzi národom nervozita, ale tu sa to nepatrí.“
Na Dukle nechýbal ani minister obrany Jaroslav Naď, ktorého sprevádzal riaditeľ Vojenského historického
Predseda parlamentu zas tvrdil, že
ústavu v Bratislave Miloslav Čaplovič
obmedzeniam rozumie, no on osobne
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Spomienkové oslavy 77. výročia Karpatsko-duklianskej
operácie znovu v obmedzenom režime
by sa vraj odradiť nikdy nenechal. „Ja by som sem došiel očkovaný aj
neočkovaný, mne to je jedno principiálne, ja si myslím, že tuná sa treba
každý rok pokloniť,“ vyhlásil Boris Kollár.
***
BORIS KOLLÁR: „TREBA SA TU KAŽDÝ ROK POKLONIŤ“
Práve predseda Národnej rady SR Boris Kollár ako druhý najvyšší ústavný
činiteľ našej krajiny na Duklu prišiel. Prezidentka Zuzana Čaputová vyslala s
vencom zástupcov svojej vojenskej kancelárie a vládu na čele s premiérom
Eduardom Hegerom, ktorý bol v tom čase v Slovinsku, zastupoval už spomínaný minister obrany Jaroslav Naď. „Treba sa tu každý rok pokloniť,
minimálne zo strany čelných predstaviteľov štátu. Je to veľmi dôležitý
odkaz smerom pre ďalšie generácie, naše deti, lebo pokiaľ si národ
nebude pamätať svoju históriu, tak nemá žiadnu budúcnosť,“ uviedol
na Dukle Boris Kollár.
***
JAROSLAV NAĎ: „MIER NIE JE SAMOZREJMOSŤOU“
Minister obrany vyslovil presvedčenie, že nielen súčasná, ale aj ďalšie generácie si budú túto najväčšiu obetu pripomínať. „Ako povedal vo svojom
príhovore aj predseda NR SR, mier nie je samozrejmosťou a každým
dňom si musíme pripomínať, aké šťastie máme, že od roku 1945 na
našom území nebola vojna,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.
Po pietnej spomienke na Dukle sa minister obrany a predseda NR SR
zúčastnili aj na pietnom akte kladenia vencov k Soche armádneho generála
Ludvíka Svobodu vo Svidníku. Jaroslav Naď si uctil pamiatku padlých hrdinov
aj pri Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku a zavítal aj na vyhliadkovú
vežu na Dukle a do Údolia smrti. Predseda parlamentu od sochy Ludvíka
Svobodu pokračoval návštevou svidníckej nemocnice, kde rokoval s jej vedením a stretol sa aj so zamestnancami. Bližšie o týchto témach píšeme v
samostatných príspevkoch.
***
KTO EŠTE PRIŠIEL NA DUKLU?
Oficiálneho pietneho aktu na Dukle sa zúčastnili aj poslanci Národnej rady
SR za hnutie Sme rodina Jozef Lukáč a Miloš Švrček, predseda Prešovského
samosprávneho kraja Milan Majerský a poslanci za okres Svidník Peter Pilip a
Ján Hirčko, nechýbala primátorka Svidníka Marcela Ivančová s viceprimátorom

Michalom Goriščákom, starosta poľskej Dukly Andrzej Bytnar, spomedzi svidníckych mestských poslancov na Dukle bola poslankyňa Katarína Siváková
a nechýbali ani zástupcovia už spomínaného Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov či ruského veľvyslanectva v Bratislave. Individuálne,
ešte pred oficiálnym pietnym aktom si pamiatku padlých bojovníkov uctil aj
krajský a mestský poslanec Ján Vook spolu s honorárnym konzulom Ukrajiny
na Slovensku Stanislavom Obickým, neskôr ku všetkým trom pamätníkom
prišli napríklad aj zástupcovia Slovenskej národnej strany na čele s Andrejom
Dankom. Na Dukle predsedu parlamentu a ministra obrany oficiálne vítali aj
okresní prednostovia vo Svidníku a v Stropkove Michal Iľkanin a Peter Harvan,
no oficiálnych pietnych aktov sa nezúčastnili.
***
OPERÁCIA SI VYŽIADALA VEĽKÉ OBETE
Pripomeňme, že Karpatsko-duklianska operácia (KDO) trvala od 8. septembra
do 28. októbra 1944 ako súčasť Východokarpatskej operácie. Jej zámerom
bolo rozbitie síl nemeckej skupiny armád v predhorí Karpát a rýchly prechod
karpatskými hrebeňmi na Slovensko s cieľom poskytnúť pomoc Slovenskému
národnému povstaniu. Hranice Slovenska dosiahli ako prvé 20. septembra
jednotky pravého krídla 1. gardovej armády. 6. októbra 1944 prešli definitívne
na územie Slovenska aj jednotky 1. čs. armádneho zboru.
Po preniknutí do priestoru južne od priesmyku bol však ich postup zastavený. Išlo o najťažšiu operáciu na našom území. Na oboch stranách frontu si
vyžiadala veľké obete. Jednu z najkrvavejších bitiek druhej svetovej vojny si
tak už druhýkrát pre zlú epidemiologickú situáciu pripomenuli komornejšie.
Časy spred pár rokov pripomenuli akurát bojové vrtuľníky počas preletu ponad
dukliansky pamätník a čestné salvy počas hymny Slovenskej republiky. Mimochodom, okrem nej na Dukle zaznela ešte aj česká a poľská štátna hymna.
(ps)

Podmienka zaočkovanosti ovplyvnila účasť ľudí...

Zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
s mestskou poslankyňou Katarínou Sivákovou

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová s viceprimátorom
Michalom Goriščákom

Oficiálneho aktu sa zúčastnil aj župan Milan Majerský, ktorého sprevádzali krajskí poslanci za okres Svidník Peter Pilip a Ján Hirčko
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Zmodernizovaná vyhliadková veža na Dukle je otvorená do 17. októbra
Minister obrany Jaroslav Naď v uplynulú stredu 6. októbra
po oficiálnom pietnom akte na Dukle pri príležitosti 77. výročia
Karpatsko-duklianskej operácie zavítal na vyhliadkovú vežu
neďaleko duklianskeho pamätníka.

históriou na Duklu radi vracať,“ povedal Miloslav Čaplovič, ktorý symbolickú
pásku oficiálne prestrihol s ministrom obrany Jaroslavom Naďom, ale aj s
náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl SR Danielom Zmekom.
Pri príležitosti Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie minister obrany
Jaroslav Naď v priestoroch veže s výhľadom na dejisko týchto bojov ocenil
Pamätnou medailou ministra obrany SR in memoriam 32 účastníkov národného boja za oslobodenie, ktorí sa významným spôsobom podieľali na boji
proti fašizmu. Ocenenie odovzdal minister aj Vojenskému historickému ústavu
Bratislava, ako poďakovanie za jeho početné aktivity vo vedecko-výskumnej a
archívnej oblasti vojenskej histórie, za zabezpečovanie starostlivosti o národné
kultúrne pamiatky, pamätníky a vojnové hroby, za vojenské vzdelávanie a
výchovu spojenú s rozvojom vojenských tradícií.
Pamätné medaily si prevzali aj dvaja profesionálni vojaci a dvaja zamest-

Pamätnú medailu si prevzal aj riaditeľ VHÚ Miloslav Čaplovič
Pripomeňme, že veža bola celé leto pre verejnosť zatvorená, lebo Vojenský
historický ústav v nej realizoval rozsiahlu rekonštrukciu.
Prostriedky na ňu vyhradilo ministerstvo obrany s cieľom podporiť záujem
verejnosti a najmä mladých ľudí o vojenskú históriu Slovenska. „V rezorte
obrany nám na histórii úprimne záleží, čo potvrdzujeme podporou spravovaných inštitúcií v starostlivosti o jednotlivé exponáty a objekty, akým
je aj obľúbená Vyhliadková veža na Dukle.
Okrem toho prostredníctvom dotačných mechanizmov podporujeme aj mimovládne organizácie
v realizácii zmysluplných projektov naviazaných
na históriu SR. Zachovanie pamiatok je totiž
naším záväzkom voči budúcim generáciám a prejavom úcty voči tým minulým,“ zdôvodnil minister
obrany SR Jaroslav Naď.
Ako priblížil riaditeľ Vojenského historického ústavu
Miloslav Čaplovič, cieľom rekonštrukcie vyhliadkovej
veže bolo zvýšiť jej atraktivitu a tiež dostupnosť a
komfort pre návštevníkov. „V prvej z dvoch plánovaných fáz rekonštrukcie bola realizovaná napríklad výmena starých okenných tabúľ, kompletná
rekonštrukcia spodnej expozičnej časti vrátane
podlahového vykurovania či úprava odvodňovacieho systému okolo veže.
Komplexnou rekonštrukciou prešli tiež bezbariérové vstupy a sociálne zariadenia. Veríme,
že návštevníci tieto zmeny ocenia a budú sa za

Oficiálne prestrihnutie pásky na zrekonštruovanej veži...

nanci VHÚ za ich dlhodobý a úspešný
výskum, rozvoj historických tradícií,
ako aj odbornú starostlivosť o vojnové
hroby v správe VHÚ.
Dodajme, že vyhliadková veža je od
stredy 6. októbra oficiálne prístupná
aj verejnosti, a to až do nedele 17.
októbra. Druhú, záverečnú etapu
rekonštrukcie vyhliadkovej veže, kedy
obnovou a modernizáciou prejde samotná veža a takisto aj kupoly, chce
Vojenský historický ústav zrealizovať
v jari budúceho roku tak, aby na
začiatku budúcoročnej letnej sezóny
boli s prácami hotoví a veža mohla
byť prístupná verejnosti.
(ps)
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Minister obrany a náčelník generálneho štábu ocenili
aktivity starostu Kružlovej a celého Údolia smrti
Medzi obcami Kapišová, Kružlová a Nižná Písaná, v tzv. Údolí
smrti sa v uplynulú stredu 6. októbra aj za účasti ministra obrany
Jaroslava Naďa a náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených
síl SR Daniela Zmeka uskutočnilo symbolické odovzdanie historických exponátov - tankov T-34/85 zapožičaných Vojenským
historickým ústavom, ktoré pod odbornou gesciou a v spolupráci s VHÚ zrekonštruovalo Občianske združenie - Združenie
mikroregiónu „Údolie smrti.“
Tento projekt ochrany a rozvoja historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny podporil rezort obrany v rámci svojej dotačnej
schémy. Zrekonštruovaná tanková technika tak opäť realisticky pripomína
návštevníkom Údolia smrti tankové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali
od 25. do 27. októbra 1944.
Ministra a náčelníka v Údolí smrti privítal starosta Kružlovej a zároveň
predseda Združenia mikroregiónu „Údolie smrti“ Adrián Gužo, ktorý zhrnul
všetky aktivity, ktoré v Údolí smrti realizujú. Práve v tejto lokalite okrem údrž-

Starosta Adrián Gužo si z rúk ministra prevzal ocenenie...
by a obnovy tankov inštalovali aj nadrozmerný nápis Údolie smrti a aktuálne
sa pustili do výstavby novej vyhliadkovej veže v tvare vojenského náboja
československej výroby.
Aktivity obce Kružlová a celého mikroregiónu Údolie smrti ocenil aj minister
obrany Jaroslav Naď a starostovi Adriánovi Gužovi odovzdal Pamätnú plaketu ministra obrany SR a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
Daniel Zmeko Adriánovi Gužovi odovzdal svoju Pamätnú medailu. Starosta
Kružlovej sa hosťom na oplátku odvďačil symbolickými príveskami na kľúče
a v tvare sovietskeho tanku T-34, aké predávajú napríklad aj v pojazdnej
predajni priamo v Údolí smrti.
Mimochodom, práve na priestranstve pri altánkoch v smere na Nižnú Pisanú
zásluhou obce Kružlová cez leto pribudla už spomínaná predajňa, zradili aj
priestor na prespanie turistov, osadili toaletu a vyasfaltovali celé parkovisko.
Ako pre naše noviny povedal starosta Adrián Gužo, v aktivitách smerujúcich k
rozvoju a propagácie kraja pod Duklou a samotného Údolia smrti chcú v úzkej
súčinnosti s Ministerstvom obrany SR, Ozbrojenými silami SR a Vojenským
historickým ústavom pokračoval aj naďalej.
(ps)

Nemecký Etilog pôsobiaci vo Svidníku je v problémoch prepustili takmer všetky zamestnankyne
Nepríjemnú správu sa v posledný septembrový deň dozvedeli
šičky vo svidníckej pobočke nemeckej spoločnosti Etilog sídliacej v Prešove. „Prepustili všetkých,“ povedala nám jedna z
bývalých zamestnankýň tejto spoločnosti.
Z dvadsiatich zamestnancov spoločnosť ukončila pracovný pomer s osemnástimi. Zvyšné dve pracovníčky - upratovačka a šička - sú práceneschopné. „Je
to vzhľadom na situáciu, ktorá je aktuálne v automobilovom priemysle.
Keďže automobilky, ktoré sú našim klientmi, rázne redukujú výrobu
vzhľadom na nedostatok materiálov a komponentov na trhu, zredukovalo
sa aj množstvo výrobkov, ktoré si od nás nakupujú,“ vysvetlila situáciu
pre naše noviny zástupkyňa spoločnosti Etilog Daniela Špačková.
Pripomeňme, že nemecká spoločnosť Etilog pôsobí vo Svidníku necelé tri
roky a ženy v nej vyrábali či šily špeciálne textilné baliace systémy na prepravu
komponentov do automobilov. Svidníčanka, s ktorou sme o situácii zhovárali,
vo firme skončila v apríli tohto roku. Priznala, že spočiatku to s prácou vyzeralo
dobre. „Veď áno, od začiatku do vyzeralo dobre, ale potom sa to zmenilo.
Nejako už špekulovali alebo neviem čo.“
Ako sme už uviedli, podľa slov Daniely Špačkovej zo spoločnosti Etilóg vývoj
vo svidníckej pobočke, ale aj v prešovskom materskom podniku nemeckej firmy
ovplyvnili zmeny v automobilovom priemysle. „Je nám veľmi ľúto všetkých
kvalifikovaných zamestnancov, ktorých sme museli prepustiť. Žiaľ, situácia je taká, aby spoločnosť prežila, musela reagovať na potreby trhu.“

Nemecká spoločnosť navyše odmietla, že by svoju prevádzku vo Svidníku
úplne zrušila. Ide vraj len o prípravu na nový výrobný program. „Vo Svidníku sa výroba šitia už obnovovať nebude, plánujeme tam novú výrobu,
ktorá závisí od certifikácie našich nových výrobkov,“ dodala zástupkyňa
spoločnosti Etilog Daniela Špačková.
Kedy by mohli výrobu obnoviť však zatiaľ nevedia. Vyhlásili akurát, že voči prepusteným si splnia všetky zákonné povinnosti.
(ps)

Nemecká spoločnosť navyše odmietla, že by svoju prevádzku vo Svidníku úplne zrušila. Ide vraj len o prípravu na nový
výrobný program...
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Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár tvrdí,
že stojí za svidníckou nemocnicou - stretol sa aj s jej zamestnancami
Uniknuté zoznamy nemocníc, ktoré majú byť rozdelené do
viacerých kategórií, sa nepáčia predsedovi Národnej rady SR
a zároveň predsedovi hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi. Na
základe iniciatívy podpredsedu tohto hnutia, Svidníčana Josefa
Vašutu prišiel predseda parlamentu v uplynulú stredu 6. októbra
po pietnych aktoch na Dukle a pri Soche arm. gen. L. Svobodu
v centre Svidníka do nemocnice.
Za účasti už spomínaného Josefa
Vašutu, poslancov Národnej rady
SR za hnutie Sme rodina Miloša
Svrčeka a Jozefa Lukáča a primátorky
Svidníka Marcely Ivančovej rokoval
s vedením svidníckej nemocnice.
Za jedným rokovacím stolom okrem
riaditeľa Nemocnice arm. gen. L.
Svobodu vo Svidníku Slavka Rodáka
boli aj jeho obaja námestníci Marek
Pytliak a Dana Kopčová.
„Naši ministri za túto reformu
nehlasovali na vláde. Ak by sme
ju mali podporiť, musím prejsť
jednotlivé nemocnice. Bol som vo
Zvolene a dnes (v stredu - pozn.
red.) som tu a idem ešte do Sniny. Obehnem všetky, ktoré boli v

uniknutom zozname," povedal Boris
Kollár s tým, že chce počuť priamo od
ľudí z nemocníc, ale aj od obyvateľov
ich názory.
„Zatiaľ máme červenú, a kým
nám vedenie nemocnice spolu s
primátorkou neoznámia, že je to
v poriadku, za návrh nebudeme
hlasovať," zdôraznil jeden zo štyroch
lídrov vládnej koalície.
Zo zoznamu nemocníc, kde by mal
pacient dostať plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť, kde by ho mali zoperovať či kde by mali byť pôrodnice, by
malo vypadnúť 22 nemocníc po celom
Slovensku. Rezort zdravotníctva upozorňuje, že v súčasnosti sa reforma
iba chystá, aj zoznam nemocníc,

ktoré sa postupne premenia na tzv.
komunitné. Ak prejde navrhovaný
zákon v parlamente, bude sa najskôr
sledovať vyťaženosť nemocníc a
kvalita i množstvo zdravotníckych
výkonov. Samotný zoznam zariadení,
ktoré by mali v takomto pomyselnom
rebríčku klesnúť, sa v čase mení. Je v
ňom však napríklad nemocnica v Malackách, Dolnom Kubíne, Liptovskom
Mikuláši, Kežmarku, Levoči, Krompachoch, vo Vranove nad Topľou,
v Trebišove, Rimavskej Sobote, vo
Veľkom Krtíši či v Zlatých Moravciach.
Aj nemocnica vo Svidníku.
Predseda Národnej rady SR Boris
Kollár po stretnutí s riaditeľom Nemocnice vo Svidníku Slavkom Rodákom a ďalšími vyhlásil, že reforma
sa rieši z Bratislavy od stola. „Niekto
tam do mapy zapichne kružidlo a
niečo sa vyriekne. Ale keď pôjdete
tridsať kilometrov po diaľnici zo
Senca do centra Bratislavy, bude
to trvať desať minút. Ale tu urobiť
tridsať kilometrov len tak jednoducho nejde. Na cestách je denne
päťtisíc kamiónov, po sprejazdnení
Via Carpatia to bude dvadsaťtisíc.
Cesty sú tu nekvalitné a úzke. Ľu-

Na stretnutí so zamestnancami sa do diskusie pridali aj primárka Oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti svidníckej nemocnice Renáta
Diničová či lekár Marián Kožík

dia sa včas nedostanú k zdravotnej
starostlivosti a budú tu umierať,"
zdôraznil predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár počas návštevy vo
Svidníku. Uviedol ďalej, že takýmto
prístupom sa uškodí nielen obyvateľom týchto regiónov, ale aj samotné
územie sa vyľudní. „Ja budem za
týmito ľuďmi stáť. Naši koaliční
partneri nebudú môcť počítať s
podporou našich 17 poslancov,
aby podporili túto reorganizáciu
nemocníc,“ dodal líder hnutia Sme
rodina.
Podľa neho sa „sa to deje iba
preto, aby sme získali balík peňazí
z Európskej únie." „Keby som
mal dať na misku váh, že úplne
rozbijeme naše zdravotníctvo, tak
sa vykašlem na tú jednu miliardu.
Radšej nech to funguje tak, ako to
je, lebo to funguje," dodal.
O uniknutých informáciách chce
Boris Kollár hovoriť aj s predsedom
vlády Eduardom Hegerom. Bude
ho zaujímať, odkiaľ takéto zoznamy
„utekajú", či sú pravé, alebo je to len
„nejaký fejk."
Poukázal tiež, že špekulácie o
osudoch nemocníc v okrajových
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Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár tvrdí,
že stojí za svidníckou nemocnicou - stretol sa aj s jej zamestnancami
regiónoch „znervózňujú" personál,
čo je, vzhľadom na nedostatok
kvalifikovaných lekárov v krajine,
veľmi nešťastné. „My ich musíme
upokojiť, musíme im dať garancie,"
zdôraznil.
V opačnom prípade sa obáva
masívneho odlivu kvalifikovaného
personálu na iné, i zahraničné, pôsobiska. „Ak lekár dostane ponuku
z Prahy či Rakúska, nebude uvažovať, či odíde. Ak z tejto nemocnice
odídu dvaja chirurgovia, kto tu
bude liečiť?" dodal Boris Kollár za
pravdu miestnym vo Svidníku a svoje
slová z brífingu s novinármi viackrát
zopakoval aj na stretnutí so zamestnancami nemocnice v jej aule.
S myšlienkou, aby predseda Národnej rady išiel aj medzi zamestnancov
nemocnice, prišiel krajský a mestský
poslanec a zároveň člen Dozornej
rady svidníckej nemocnice Ján Vook.
„Máte moje čestné slovo, dávam
vám verejný prísľub, že našich sedemnásť poslancov za takýto návrh reformy nezahlasuje,“ vyhlásil aj
pred zamestnancami Boris Kollár.
Riaditeľ svidníckej nemocnice Slavko Rodák prístup predsedu Národnej
rady SR ocenil. „Prebehla veľmi
pragmatická diskusia hlavne o

tom, že na tento zákon sa treba
pozrieť ináč, aby nám nemocnice
v regióne zostali.
Musím povedať, že zatiaľ ide o
hypotetický zoznam a my sme naďalej pripravení nemocnicu viesť
a manažovať. Najväčší problém
pre nás je udržať personál," priznal
problémy Slavko Rodák.
Na stretnutí so zamestnancami sa
do diskusie pridala aj primárka Oddelenia anestéziológie a multiodborovej
intenzívnej starostlivosti svidníckej
nemocnice Renáta Diničová, ktorá
je lekárka už 25 rokov. „Počnúc od
ministra Zajaca tu máme každé
volebné obdobie nejaké reformy.
Každá vláda príde s nejakou novou

víziou. Ale za tým je stále tá istá
skupina ľudí, ktorá tam pôsobí už
od roku 2003. Je to 20 rokov tlaku
na zamestnancov.
My už nemáme chuť ani silu to
robiť. Mladí jednoducho odchádzajú. Môžete im dať aj päťtisíc,
ale keď ten človek nemá istotu..."
pridala Renáta Diničová pohľad z
druhej strany.
Primárka tiež uviedla, že pre ministerstvo je najjednoduchšie zrušiť
tie najmenšie okresné nemocnice.
Regióny by podlá nej mali byť porovnateľné.
„Keď zrušia Svidník, mali by zrušiť
aj Starú Ľubovňu. Ale to by nemalo
byť o tom. V každej nemocnici by

mala byť základná starostlivosť.
Celá tá reforma je zle urobená. Ak
sa lekár zo Svidníka bude musieť
pohnúť na iné miesto, určite nepôjde do Prešova či Košíc. Väčšina
pôjde určite zo Slovenska preč.
Ideme rušiť to, čo sa ťažko vybudovalo a má to systém.
U nás sú dobré nemocnice, veď v
prvej desiatke prieskumu INEKO je
šesť nemocníc z východu. Horšie
je, že doteraz si ani predseda vlády
a ani minister zdravotníctva k nám
cestu nenašli," dodala primárka
Renáta Diničová a Boris Kollár jej
odpovedal, že s ňou súhlasí a že
nemá dôvod s ňou nesúhlasiť.
Po návšteve predsedu Národnej
rady SR Borisa Kollára, ktorý bol
po dlhým čase jediným a prvým vrcholovým politikom, ktorý svidnícku
nemocnicu navštívil, sa čaká, kedy
do Svidníka a do samotnej nemocnice príde aj minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský.
Jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová a
napokon aj on sám viackrát potvrdili,
že do svidníckej nemocnice určite
príde a o termíne jeho návštevy
bude rezort zdravotníctva vopred
informovať.
(ps)

Petíciu za svidnícku nemocnicu podpísalo takmer 18 tisíc ľudí
Petíciu za svidnícku nemocnicu spustili 17. septembra a boli
do nej zapojené inštitúcie, prevádzky a celé obce v okresoch
Svidník, Stropkov a Medzilaborce. Oficiálne ukončenie petičnej
akcie bolo 30. septembra, ale aj po tomto dátume prichádzali
petičné hárky, ktoré sme definitívne uzavreli k 7. októbru 2021.
„Počet petičných podpisov je 14
680, do on-line formy petície sa
zapojilo 2977 občanov. Petícia za
ponechanie svidníckej nemocnice
ako nemocnice regionálneho typu
má teda 17 965 podpisov občanov,
ktorí nesúhlasia s pripravovaným
návrhom Optimalizácie siete nemocníc,“ informovala hovorkyňa
mesta Svidník Kristína Tchirová a
zhrnula aj to, čo vlastne petíciou ľudia
z kraja pod Duklou požadujú.
PETÍCIOU ŽIADAJÚ:
- zachovať Nemocnicu arm. gen. L.
Svobodu Svidník, a.s. s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úrovni
regionálnej nemocnice,
- zastaviť proces schvaľovania zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, pri ktorom bola

samospráva doteraz vynechaná
z akejkoľvek komunikácie počas
príprav návrhu optimalizácie siete
nemocníc.
- neprehlbovať rozdiely medzi regiónmi. Svidnícky okres, aj stropkovský
okres a medzilaborecký okres, každý
jednotlivo, sú väčšie ako samotná
Bratislava, ale je nepredstaviteľné,
aby v Bratislave bojovali o akútnu
nemocnicu.
Je úlohou štátu nezvyšovať a neprehlbovať regionálne rozdiely - naopak
štát (a teda aj MZ SR ako subjekt,
ktorý je regulátorom siete nemocníc)
má zabezpečovať stabilizáciu a rozvoj
každého regiónu - tak ako to deklarujú
všetky zásadné dokumenty a volebné
programy politických strán.
- urobiť analýzu dopadu na regióny. Jedným z kritérií kategorizácie
nemocníc je spádovosť. Spádovosť

Nemocnice arm. gen. L. Svobodu
Svidník, a.s. je 2,5 okresu - Svidník,
Stropkov a Medzilaborce s počtom
obyvateľov cca 60 tisíc. V prípade
preradenia nemocnice vo Svidníku do
komunitnej úrovne 100 % obyvateľov
okresu Stropkov a 87 % obyvateľov
okresu Svidník nebude mať tento
prístup po zohľadnení času dojazdov
do nemocnice zaručený.

a Stropkov sú bez železničnej dopravy a chýba nám aj rýchlostná cesta.
Je nepredstaviteľné cestovať z tohto
regiónu do nemocníc vzdialených
niekoľko desiatok kilometrov.
Situáciu zhoršujú časté dopravné
nehody a z toho vyplývajúce blokácie
dopravy, poveternostné podmienky a
nie dostatočná frekvencia autobusovej dopravy.
(pn, kt)

- brať do úvahy fakt, že okresy Svidník

Petícia za ponechanie svidníckej
nemocnice ako nemocnice regionálneho typu má teda 17 657 podpisov občanov
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Svidník má prvé kostolné či chrámové hodiny - na nižnom Svidníku
Mali len namaľované, no teraz sa tešia skutočným. Aj Svidník
so štyrmi kostolmi či chrámami má konečne niečo, čo k takýmto
budovám patrí. Kostolné či chrámové hodiny.
Plnohodnotné a funkčné hodiny
nemá vo Svidníku rímskokatolícky
kostol, pravoslávny chrám a rovnako
ani jeden z dvoch gréckokatolíckych
chrámov. Ten na nižnom Svidníku,
teda gréckokatolícky chrám farnosti
Svidník - Záhradná, síce hodiny na
veži má, no miestni si z nich tak
trochu robili aj srandu. „Ukazovali
čas, dvakrát za deň sa nezmýlili.
Vtedy ukázali presný čas. Inakšie
to boli len tak na ozdobu,“ povedal
Svidníčan Dušan Boršovský. Namaľované hodiny s ručičkami na
všetkých štyroch stranách veže sú
od postavenia chrámu v roku 1845.
„Na tomto chráme nikdy neboli hodiny, ktoré by boli funkčné, ale boli
len namaľované. Možno, keď robili
chrám, tak špekulovali, že tam neskôr
dajú hodiny, možno nezvýšili financie,
možno to chceli len v rámci ozdoby,
ale to už sa asi nikdy nedozvieme,“
povedal správca Gréckokatolíckej
farnosti Svidník - Záhradná duchovný

Pavol Fenik. po novom plne funkčné
hodiny sú síce iba na čelnej strane
chrámu, no miestni si podľa nich
budú môcť nastaviť svoje hodinky.
„Hodiny sú rádiovo riadené, to znamená, samé si nastavia čas a budú
odbíjať, koľko je hodín, teda vždy tu
bude aktuálny čas na tomto chráme,“
zdôraznil gréckokatolícky duchovný
Pavol Fenik a Ján Dudáš z firmy, ktorá
práce na inštalácii hodín realizovala,
ho doplnil. „Štyrikrát do dňa sa upraví
presný čas. Z družice sa to riadi z
Frankfurtu nad Mohanom, takže bude
to presný čas.“
No aby ten presný čas mohli skutočne ukazovať, chcelo to kus roboty.
Základ vznikol v susednom Poľsku,
kde hodiny na mieru vyrobila firma
známa v celej Európe v tomto odvetví.
Nasledovala montáž, o ktorú sa už
postarala partnerská firma tej poľskej,
z vranovského okresu. Hodiny nainštalovali a spustili v uplynulý štvrtok
7. októbra. „Najprv sme prevŕtali otvor

na hriadeľ, na motor, potom sme osadili konštrukciu a na to išiel ciferník a
teraz momentálne hľadáme správny
čas podľa DCF signálu. Priemer
hodín je 110 centimetrov, všetko je

v rímskych číslach, a je to v zlate,
je to pozlátené štrnásť karátovým
zlatom. Ručičky, jedna je 60 a druhá
30 centimetrová,“ opísal Ján Dudáš a
miestni nešetrili slovami chvály. „No to
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Svidník má prvé kostolné či chrámové hodiny - na nižnom Svidníku
je super! Super!“ povedal Svidníčan
bývajúci v susedstve chrámu a pridal
sa aj ďalší. „Tieto hodiny sú veľmi
pekné, páčia sa mi.“
Majstrov kostolných hodín treba v
súčasnosti už hľadať. Vo Svidníku
si poradili a vedia, že majú na dlhé

roky pokoj. „Teraz je to riadené procesorom, takže sú to presné hodiny,
netreba žiadnu údržbu, keď vypadne
čas, netreba žiadne „šteľovanie.“ Po
nabehnutí elektriny sa hneď dajú
do pôvodného stavu a idú presne.
Domontujú sa ešte kladivá a budú

pravidelne sa odbíjať celé hodiny
a štvrťky,“ opísal ešte funkcie chrámových hodín Ján Dudáš z dodávateľskej firmy.
„A takisto aj v noci budú tak jemne
podsvietené, aby večer, keď niekto
bude prechádzať, videl, koľko je

hodín,“ doplnil ešte gréckokatolícky
duchovný Pavol Fenik.
Scenérie Svidníka po zotmení
sú tak bohatšie o prvé kostolné, v
tomto prípade chrámové a osvetlené
hodiny.
(ps)

Gréckokatolícky duchovný z farnosti
Svidník - Záhradná Pavol Fenik

Svidnícky okres bude od pondelka 18. októbra
Situácia v okrese Svidník s najväčšou pravdepodobnosťou čierny
v súvislosti s ochorením Covid-19 sa naďalej zhoršuje. V
uplynulý piatok nám riaditeľka
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom vo
Svidníku Helena Hrebeňaková
potvrdila, že evidujú už 163
pozitívne testovaných, z tohto
počtu je pritom 65 osôb mladších ako 18 rokov.
Mimochodom, v sobotu do štatistík
za piatok pribudlo v okrese Svidník
103 pozitívnych a v nedeľu za sobotu
ďalší jeden. „Je veľká pravdepodobnosť, že okres Svidník bude od 18.
októbra v čiernej farbe. Očakávame
ďalší nárast pozitívnych prípadov. Ak
sa v rodine vyskytne jeden pozitívny
prípad a ostatní členovia sú neočkovaní, ochorenie postihne skoro
všetkých členov domácnosti,“ vyhlásila Helena Hrebeňaková.

V susednom okrese Stropkov
eviduje svidnícka hygiena za uplynulý týždeň k piatku 58 pozitívnych
prípadov, z toho 23 sa vyskytuje o
osôb mladších ako 18 rokov. V sobotu
v okrese Stropkov za piatok pribudlo
do štatistík ďalších šestnásť pozitívne
testovaných. „Ak sa počas víkendu
rapídne nezvýši počet pozitívnych
prípadov, Stropkov by mohol zostať aj
nasledujúci týždeň v bordovej farbe,“
povedala regionálna hygienička.
Uplynulý týždeň došlo v okrese
Svidník k zatvoreniu 16 tried na
základných a 8 tried na stredných
školách, v okrese Stropkov sa vyučovanie prerušilo v 5 triedach
základných a v 5 triedach stredných
škôl. Pozitívne testovaní sú žiaci aj
vyučujúci. „Keď vyjde pozitívny žiak,
zatvorí sa trieda, ak vyučujúci, zatvoria sa všetky triedy, v ktorých vyučoval dva dni pred príznakmi ochorenia.

V prípade, že príznaky nemá, tak 2
dni pred odberom vzorky,“ dodala

regionálna hygienička Helena Hrebeňaková.
(ps)

Zvýšený počet pacientov s ochorením Covid-19
majú aj vo svidníckej nemocnici
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Cestu medzi Rakovčíkom a Šarišským Štiavnikom uzavreli - opravujú ju
Po šiestich rokoch ju znovu uzavreli. Hlavný tranzitný ťah
zo severu na juh Európy má v okrese Svidník opäť problémy.
Nákladnú, ale i osobnú dopravu presmerovali a vznikajú ďalšie
problémy. Mnohí si navyše obmedzenia ani poriadne nevšimli.
Po ceste medzi Rakovčíkom a
Šarišským Štiavnikom prejde denne
aj päťtisíc kamiónov. A tak si kompletne opravená cesta pravidelne žiada
ďalšie opravy. „Došlo pre výrazné
zvýšenie nárastu intenzity dopravy
k zmenám v území, ktoré sa prejavili na povrchu vozovky,“ konštatoval
hovorca Slovenskej správy ciest v
Bratislave Martin Guzi.
Päťročná záručná lehota sa skončila
pred rokom. Aj počas nej tento úsek
medzi Svidníkom a Prešovom viackrát plátali. Naposledy v apríli a sľúbili
rozsiahlejšiu opravu. „Už konečne by
to mali dať dokopy a niečo s tým

Peter Matkobiš.
Osobné autá majú na výber z
niekoľkých obchádzok po vedľajších
cestách, napríklad cez Hrabovčík a
Mlynárovce, či cez Stropkov, Šandal a
Radomu alebo
nerešpektovacez Stropkov
li. „Ale značka
a Fijaš. Náklabola len taká
diaky len jednu
malá, že Pre- cez Stropkov
š o v, o b í ď t e
a Vranov nad
to naokolo a
Topľou. Najpodľa mňa
horšie sú teraz
by mali lepšie
na tom ľudia v
informovať,“
Stropkove a v
upozornila už
obciach v smespomínaná
re na Vranov
Svidníčann a d To p ľ o u .
ka a riaditeľ
Doslova ich poOkresného
hltili kamióny.
dopravného
„Ani sa nedainšpektorátu
lo ráno prejsť,
keď som išla do
roboty,“ povedala Stropkovčanka, ktorú
sme oslovili v
uliciach mesta.
„Veľkoplošná
vysprávka, čiže
stavebné úpravy a sanácia
kritického úsePolicajti podľa slov Petra Matkobiša
riešili len drobné nedostatky v prenosnom dopravnom značení obchádzok

ku, zabezpečí zjazdnosť a bezpečnosť dopravy do času definitívnych
úprav na ceste,“ upozornil hovorca
Slovenskej správy ciest v Bratislave
Martin Guzi.
Cestári zo Slovenskej správy ciest
teda prostredníctvom Správy a údržby ciest PSK ako svojho zmluvného
partnera a ďalšej špecializovanej
dodávateľskej firmy robia na ďalšej
dočasnej oprave. Štát zaplatí vyše
170-tisíc eur. Priznávajú pritom, že
spodné vody a nekvalitné podložie
v tejto lokalite si vyžadujú ráznejší
zásah. Termíny ale nekonkretizujú.
„Pre zložité inžinierskogeologické a
hydrogeologické podmienky daného
územia prichádza do úvahy ako dlhodobé riešenie len komplexná sanácia
úseku cesty I/21 v dĺžke približne 2
km,“ dodal Martin Guzi.
Úplná uzávierka je naplánovaná do
24. októbra. To, že cestu uzavreli o
päť dní neskôr, ako pôvodne plánovali, by podľa Slovenskej správy ciest
vplyv na predĺženie uzávierky nemalo
mať. No aj dovtedy môžu týmto
úsekom medzinárodnej cesty medzi
Rakovčíkom a Šarišským Štiavnikom
prechádzať hasičské, záchranárske i
policajné vozidlá a takisto aj autobusy
pravidelnej prímestskej dopravy.
(ps)

spraviť,“ povedala Svidníčanka, ktoré
sme oslovili v Rakovčíku krátko po
tom, ako v uplynulý piatok 8. októbra
cestu definitívne uzavreli. Stalo sa tak
päť dní po pôvodne stanovenom termíne. Pôvodne mali totiž cestu medzi
Rakovčíkom a Šarišským Štiavnikom
uzavrieť v nedeľu 3. októbra večer, no
pre chýbajúce dokumenty potrebné
k odsúhlaseniu obchádzkovej trasy
tak urobiť nemohli. V upynulý piatok

Žene sa vyhrážal zabitím
50 ročný muž z obce Vyšný Mirošov bol obvinený z trestného
činu nebezpečné vyhrážanie.

už cestári všetky potrebné povolenia
mali a mimoriadne frekventovaný
ťah na Poľsko uzavreli. Na cestu pri
Šarišskom Štiavniku nastúpili cestári.
Napriek uzávierke cesty sa však našlo
mnoho vodičov, ktorí zákaz vjazdu

vo Svidníku Peter Matkobiš situáciu
monitoroval priamo v teréne. „Po
uzatvorení cesty a spustení rekonštrukčných prác sa situácia priebežne
monitoruje a odstraňujú sa maličké
chyby v dopravnom značení,“ vysvetlil

V piatok 1. októbra po obede v kuchyni rodinného domu v uvedenej obci,
sa tento muž vyhrážal zabitím žene. Požadoval od nej tabletky s tým, že ak
mu ich nedá, tak ju zabije. Toto konanie muž zopakoval hneď na druhý deň
2. októbra popoludní. Teraz už ale už v ruke držal kuchynský nôž! Agresívny
muž síce žene nespôsobil žiadne zranenia, no vzbudil u nej obavu o jej život,
o jej zdravie.
Prípad vyšetruje poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného
zboru vo Svidníku. Obvinenému hrozí za toto konanie trest odňatia slobody
na šesť mesiacov až na tri roky.
(krpz)
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
GALAKONCERT LA GIOIA
PIATOK 15. OKTÓBRA O 18. HODINE
Hudba: Simple Lounge Quartet • Spev: Peter Ševčík, Matej Vaník, Martin
Vetrák
Pop operné zoskupenie vzniklo v roku 2008. Je jedinečným spojením operného spevu v štýle belcanto
a populárnej hudby. S veľkým ohlasom neustále žne
úspechy doma aj v zahraničí. GIOIA Peter Ševčík, Matej Vaník, Martin Vetrák je zoskupenie troch spevákov,
vytvárajúcich štýl pop operu a je ojedinelým svojho
druhu v strednej Európe.
Repertoár tria tvoria nielen známe skladby svetovej
hudobnej scény, ale najmä pozoruhodné úpravy slovenských a českých hitov. V podaní pop operného tria
znejú všetky ich piesne doteraz nepočutým a originálnym spôsobom. Títo traja famózni speváci vynášajú
opernú formu "na ulicu" a niečo z "ulice" zasa do atmosféry operných domov. Piesne v podaní tria sú určené
širokému publiku. Silné melódie útočia na ľudské srdcia a hladia dušu.
GIOIA v preklade z talianskeho jazyka znamená radosť. A práve s radosťou,
temperamentom a vášňou prichádza GIOIA Peter Ševčík, Matej Vaník, Martin Vetrák, aby ponúkli nevšedný a na hudobnej scéne jedinečný hudobný
zážitok.
***
VENOM2: CARNAGE PRICHÁDZA
SOBOTA 16. OKTÓBRA O 19. HODINE
Réžia: Andy Serkis • Hrajú: Tom
Hardy, Michelle Williams, Woody
Harrelson, Naomie Harris, Stephen
Graham, Reid Scott, Sean Delaney, Laurence Spellman, Etienne
Vick, Amber Sienna
Viac ako po roku sa novinár
Eddie Brock snaží prispôsobiť
životu hostiteľa, nebezpečného
mimozemského symbionta, ktorý
mu prináša nadľudské schopnosti. Svoju kariéru chce obnoviť rozhovorom so
sériovým vrahom Cletusom Kasadym, ktorému sa ale podarí utiecť z väzenia
a sám sa stáva ďalším hostiteľom.
USA, triller, sciffi, akcia, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
***
VLK A LEV
NEDEĽA 17. OKTÓBRA O 15. HODINE
Nečakané priateľstvo. Neuveriteľné dobrodružstvo.
V kanadskej divočine zvedie osud dokopy mladé dievča s mláďatami dvoch
obávaných šeliem a na svete je priateľstvo, aké nemá páru. Snímku režíroval
tvorca úspešného filmu Mia a biely lev, Gilles de Maistre, a je výnimočná

tým, že sa opäť natáčala so skutočnými zvieratami
a zaobišla sa bez digitálnych trikov.
Dvadsaťročná Alma preruší štúdium hry na klavíri a
odíde na nejaký čas na chatu po dedkovi, ktorá sa nachádza na ostrove uprostred majestátnej kanadskej
divočiny. Krátko nato sa jej život obráti hore nohami.
Po leteckej havárii objaví v lese malé levíča určené
na výcvik v cirkuse a v rovnakom čase sa zároveň
ujme aj mláďaťa vzácneho strieborného vlka, ktoré
do chaty prinesie vlčica zvyknutá na prítomnosť
a priazeň Alminho dedka. Rozhodne sa zvieratá
ochrániť pred svetom ľudí a postarať sa o ne. Spolu
tak vytvoria originálnu rodinu. Zvieratá majú ostrov
len pre seba a v prírode si cvičia svoje divoké inštinkty. Alma ich učí počúvať
hru na piane a hoci sa vlk a lev z rozkošných mláďat postupne vzhľadom a
silou menia na obávané šelmy, puto medzi všetkými tromi je čoraz silnejšie.
Ich idylické spolužitie však po čase naruší dotyk civilizácie.
Francúzsko, rodinný, dobrodružný, 99 minút,
český dabing, vstupné: 5 eur
***
MINÚTA VEČNOSTI
NEDEĽA 17. OKTÓBRA O 19. HODINE
Réžia: Rudolf Havlík • Hrajú: Jiří Langmajer, Martina Babišová, David
Švehlík
Špičkový kardiochirurg Peter (Jiří Langmajer) je veľmi uzavretý a introvertný
muž. Jeho dvadsať jedna ročná dcéra Lucia (Martina Babišová) má vrodenú
srdcovú poruchu a Peter sa ju pri plánovanej operácií rozhodne operovať sám.
Po nej sa spoločne vydajú na dobrodružnú cestu na Island. Tu majú príležitosť
nanovo vybudovať svoj vzťah, pretože Lucia sa s otcom už dlhšie nestýka a
stále ju trápi, že opustil jej matku. Peter musí počas dobrodružnej cesty prísť
na množstvo vecí, ktoré mu unikli, a neustále odpovedať na otázky svojej
dcéry. Peter si postupne uvedomuje, že by mal
veci zmeniť. Uvedomí si, že mu Lucia chýba a
musel by sa naučiť byť menším egoistom.
Jedného dňa však Lucia náhle skolabuje
uprostred divočiny. Peter si nie je istý, či niekde
urobil chybu. K tomu sa mu pridáva pocit, že
je stratený uprostred nekonečnej divočiny a
stráca schopnosť rozoznať realitu od fikcie.
Skutočne sa operácia podarila? Skutočne sa
s Luciou vydal na ďalekú výpravu ? Prvýkrát v
živote sa ocitne v situácií, ktorú nemá pevne
pod kontrolou a musí podstúpiť tvrdý súboj so
svojim vedomím a svedomím, aby prišiel na
to, ako sa ocitol tam kde je.
Česká republika, dráma, 81 minút,
vstupné: 5 eur

Práce na úseku okresná hranica Svidník - Mičakovce sú v plnom prúde
Rekonštrukcia na nevyhovujúcom úseku cesty v okrese Svidník postupuje podľa plánu. Vodiči musia rešpektovať dopravné
obmedzenia.
Rekonštrukčné práce na 1,646 km úseku okresná hranica Svidník - Mičakovce
pokračujú. Od konca mája, kedy sa na úseku začalo pracovať, sa vymenilo podložie
na ceste II. triedy, tiež sa zrealizoval mikropilót a urobila pokládka podkladného
betónu.
Zároveň sa zrealizovali práce na dvoch mostných objektoch. Cestári vymenili
konštrukčnú vrstvu vozovky, urobili montáž prefabrikovaných ríms mosta a zrealizovali odtrhové skúšky. Na druhom mostnom objekte okrem iného zhotovili izoláciu
pod rímsou a na boku nosnej konštrukcie mosta, taktiež zrealizovali spätný zásyp
prechodových oblastí štrkodrvinou, aplikovaním geotextílie a tesniacej fólie. Počas
realizácie stavebných prác platia na danom úseku dopravné obmedzenia v podobe
čiastočnej uzávery cesty. Doprava je regulovaná prenosným dopravným značením a
signalizačným zariadením. Účastníci cestnej premávky musia počítať aj so zníženou
povolenou rýchlosťou 30 km/h. Rekonštrukčné práce s predpokladaným nákladom
stavby viac ako 814-tisíc eur by mali byť hotové na jeseň roku 2022.
(psk)
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Školskí odborári rokovali na konferencií okresnej rady
Okresná Rada základných organizácií Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zasadala v závere
septembra v hoteli Rubín vo Svidníku.
Na konferencii Rady prerokovali závery z VIII. zjazdu Odborového zväzu
PŠaV v Bratislave, volili nový výbor okresnej rady a nového predsedu okresnej
rady základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.
Na konferenciu bola pozvaná aj vedúca Odboru školstva Mestského úradu vo
Svidníku Erika Červená, ktorá prítomných delegátov informovala o aktuálnych
otázkach regionálneho školstva.

Predsedníčka okresnej rady Anna Džupinová zhodnotila uplynulé päťročné funkčné obdobie okresnej
rady. Po schválení volebného poriadku nasledovali
voľby. Do volieb výboru rady a predsedu rady boli
navrhovaní kandidáti jednotlivými základnými organizáciami.
Za členov výboru rady za jednotlivé sekcie boli
zvolení: za pedagógov ZŠ Daniela Kosťová, za pedagógov MŠ Zlata Bobčiková, za pedagógov ZUŠ
Marek Kizák, za pedagógov ŠKD Mária Gocová, za
zamestnancov ŠJ Iveta Miškovská, za nepedagogických zamestnancov Peter Mihaľ, za zamestnancov
porad. zariadení Jana Ducarová. Delegáti zvolili za
predsedu okresnej rady na ďalšie funkčné obdobie
Annu Džupinovú.
(pn)

Manželstvo uzavreli
Jozef Zeleňak (Slovenská Kajňa) a Radka Vargová (Svidník), Marek Lesej
(Kobyly) a Agáta Oleárová (Svidník), Ondrej Andruško (Šarišské Čierne) a
Martina Jackaninová (Kračúnovce), Ing. Róbert Martončík (Košice - Staré
Mesto) a Viktória Jurenová (Nižný Orlík), Michal Hanusin (Banské) a Mgr.
Veronika Hanasová (Kečkovce), Dávid Kovalčík (Stropkov – Sitník) a Ing.
Jaroslava Timanová (Svidník), Marek Cimba (Krajná Bystrá) a Albena Hadžiejupiová (Krajná Bystrá), Peter Cuprišin (Nová Polianka) a Mária Mizeráková
(Prešov - Nižná Šebastová), Ing. Daniel Zoščák (Svidník) a Mgr. Jaroslava
Suváková (Svidník), Kamil Šimko (Nižná Olšava) a Katarína Kačmárová
(Nižná Olšava).
Navždy nás opustili
Helena Porkolabová (1932, Stropkov), PaedDr. Jana Čorbová (1960, Prešov),
Ján Vaňko (1932, Beňadikovce), Helena Jedinaková (1938, Ňagov), Miroslav
Jakub (1958, Stropkov), Mária Maťašová (1927, Svidník), Žofia Maťašovská
(1944, Prešov), Irena Švecová (1948, Jurkova Voľa), Mária Jalčová (1935,
Čabalovce), Milan Suchý (1945, Medzilaborce), Peter Bencúr (1963, Giraltovce), Zuzana Ferencová (1972, Kalinov), Ján Knap (1962, Bušovce), Helena
Kavalcová (1953, Kručov), Mária Bencúrová (1943, Giraltovce), Paraska
Ščerbová (1937, Svidník), Terézia Marcinová (1940, Vyšný Mirošov), Alžbeta
Fečková (1946, Turany nad Ondavou), Anna Vaškaninová (1929, Dubová),
Juraj Sokol (1926, Lascov), Ján Krajňák (1947, Svidník), Ladislav Ducár (1957,
Korejovce), Mária Krescanková (1958, Prešov), Štefan Šoltis (1934, Gribov),
Božena Noveková (1946, Medzilaborce), Michal Petro (1948, Tovarné).

Kto daroval krv?
V stredu 6. októbra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 41 bezpríspevkových darcov:
Radoslav Antol (47), Vasiľ Lakata (11), Maroš Cimbala (83), Marcel Braslavský
(41), Vladimír Pasnišin (4), Vladislav Kosť (24), Eva Klebanová (11), Nikola
Mazurová (5), Pavol Melník (36), Ľuboš Bzdiľ (21), Jaroslav Cimbora (61),
Slávka Pilipová (45), Jaroslav Teraz (18), Filip Maleš (10), Andrea Pirová
(8), Ján Tkáč (28), Marián Sidlár (2), Martin Sušina (18), Róbert Palička (7),
Jaroslav Remeta (82), Ivan Bochnovič (62), Alena Dzubajová (5), Marián
Čubirka (17), Ján Dupnák (7), Ivana Jesenská (4), Marek Jesenský (30),
Martina Bochmáčová (8), Tomáš Hačník (25), Tatiana Kostilníková (7), Vincent
Miňo (45), Ján Franko (52), Štefan Stolárik (5), Dana Stolaríková (5), Oľga
Bešenyiová (8), Karolína Bešenyiová (9), Miroslav Novák (10), Ladislav Jasík
(33), Miroslav Kokinda (prvodarca), Lucia Kokindová (4), Šimon Novák (2),
Ivo Zajaroš (27).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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III. LIGA Testovanie nedopadlo dobre
Treťoligoví svidnícki futbalisti
v uplynulú nedeľu nehrali
Na programe mal byť zápas medzi Svidníkom a Sobrancami,
no riadiaci orgán súťaže ho musel preložiť.
Vo svidníckom klube sa totiž objavili pozitívne prípady na ochorenie
Covid-19.
Zápas Svidník - Sobrance tak diváci

na svidníckom futbalovom štadióne v
uplynulú nedeľu nevideli. Tento súboj
bol odložený na 7. novembra.
(pn)

Takto zaparkoval svoje čerstvo kúpené a ešte neprepísané auto mladý vodič
z obce pri Svidníku. Testoval ho na ploche pri amfiteátri a po vyletení z cesty
prerazil zábradlie mosta. Len, len, že neskončil pod mostom... Odniesli si to
len plechy a zničené zábradlie, mladému vodičovi sa nič nestalo.
(ps)

Medziokresná súťaž mužstiev
V uplynulú nedeľu boli na programe stretnutia 10. kola medziokresnej futbalovej súťaže. Odložený bol zápas Sitníky - Miňovce
a z ostatných zápasov prinášame výsledkový servis a pridfávame
aj aktuálnu tabuľku.
Výsledky 10. kola
Tisinec - Stročín 3:0 (1:0)
Góly: M. Čepa. D. Jačisko, S.
Petra.
ŽK: - M. Jesenský.
Lúčka - Breznica 0:5 (0:1)
Góly: - D. Petrik 2 (2 pk), Š: Pundžák, J. Gonos, M. Korba.
ŽK: J. Leško, S. Zavilla, S. Talian - J. Hurný. ČK: J. Leško (po
2 ŽK).
Radoma - Kuková 1:0 (0:0)
Góly: Š. Rokyta.
ŽK: - M. Daňko, Š. Fedor, I. Lukáč, L. Jurč.

Chotča - Rovné 1:4 (0:2)
Góly: M. Fejko (pk) - T. Krajňak,
M. Paňko, S. Lukáč, M. Ksenič.
ŽK: A. Babuščák - M. Ferenc.
Kalnište - Mestisko 5:1 (2:0)
Góly: T. Halek 2, F. Halek, D. Sokol, M. Barguš - E. Džurban.
ŽK: - P. Podaný, F. Kandalik.
V. Orlík - Bukovce 4:1
Do našej redakčnej uzávierky
detaily zápasu neboli zverejnené.
Sitníky - Miňovce
nehralo sa

TABUĽKA
1. Rovné

9 8 0 1 29:14 24

2. Breznica

10 8 1 1 44:11 25

3. Lúčka

10 7 1 2 27:18 22

4. Sitníky

9 7 0 2 49:15 21

5. Tisinec

9 6 1 2 29:10 19

6. Radoma

10 5 0 5 22:22 15

7. Mestisko

10 4 2 4 24:24 14

8. Kuková

9 4 1 4 23:22 13

9. V. Orlík

9 4 2 3 23:14 14

10. Stročín

10 3 1 6 15:27 10

11. Kalnište

10 3 1 6 16:31 10

12. Bukovce

10 3 0 7 26:39

9

13. Miňovce

9 00 9

8:40

0

14. Chotča

10 0 0 10

6:52

0

Úradná správa č. 12 zo dňa 7. októbra 2021
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: na na www.
futbalnet.sk Usmernenie: Organizačné pokyny pre amatérsky futbal https://
sportnet.sme.sk/futbalnet/z/vsfz/spravy/usmernenie-organizacne-pokynypre-amatersky-futbal/
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra
za mesiac september, ktorá je splatná do 12.10.2021 (utorok).
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 9. kola 6. ligy dospelých, 5. kola 5. ligy dorastu a 5. kola
4. ligy žiakov.
Námietka TJ Družstevník Breznica zo stretnutia 6. kola 6. ligy dospelých
Breznica - Mestisko je neopodstatnená, poplatok 10,- eur - Breznica Odstupuje
na doriešenie delegované osoby v tomto stretnutí komisii rozhodcov OOFZ
Schválila vzájomnú dohodu klubov na odohratie odloženého stretnutia 5.
kola 4. ligy žiakov Kalnište - Koprivnica dňa 5.10.2021 o 16.00 hod.
Schválila po vzájomnej dohode klubov zmenu UHČ stretnutia 6. kola 4. ligy
žiakov Kalnište - Lúčka dňa 7.10.2021 zo 17.00 hod. na 16.00 hod.
Schválila zmenu termínu stretnutia 6. kola 4. ligy žiakov V. Orlík - Mestisko
zo dňa 9.10.2021 na 5.5.2022
Kontumuje: stretnutie 9. kola 6. ligy dospelých Radoma - Lúčka 3:0 a 0:3
kont. za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia, podľa SP čl.71,poplatok 10,- Eur Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do
14 dní DK OOFZ:
Trestá hráča TJ Topľan Lúčka - Dávid Hvišč - 1260102 - DO pozastavením
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 7.10.2021, podľa
DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR
Trestá hráča TJ Topľan Lúčka - Ľuboslav Hvišč - 1146630 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 4 týždne nepodmienečne od 7.10.2021,
podľa DP čl. 49/1b,2b, poplatok 10,- EUR
Na základe písomného stanoviska KR OOFZ zastavuje konanie voči hráčovi
TJ Radomka Radoma - Jaroslav Hubáč - 1264369 - a ruší účinky ČK v stretnutí

9. kola 6. ligy dospelých Radoma - Lúčka, podľa DP čl. 78/4a
Trestá hráča FK Bukovce - Vladimír Ščerba - 1280992 - DO pozastavením
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 7.10.2021, podľa
DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR
Trestá hráča TJ Družstevník Breznica - Tomáš Korba - 1282470 - DO
pozastavením výkonu športovej činnosti na 3 stretnutia nepodmienečne od
07.10.2021, podľa DP čl. 45/1e,2,47/1a,2a, poplatok 10,- EUR
Trestá TJ Radomka Radoma za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 9.kola 6. ligy dospelých Radoma - Lúčka finančnou pokutou 30,- eur,
podľa DP čl.65, poplatok10,- eur Trestá TJ Topľan Lúčka za spôsobenie
predčasného ukončenia stretnutia 9. kola 6. ligy dospelých Radoma - Lúčka
finančnou pokutou 30,- eur, podľa DP čl.65, poplatok10,- eur
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
KR OOFZ:
11. kolo 6. liga dospelí - 17.10.2021 o 14.00 hod.:
Kuková - Lúčka (A. Špak, L. Zápotocký - Feč), Rovné - Radoma (Hubáč,
Hamřik - Burcák), Mestisko - Chotča (Škurla, Dovičák - Brendza), Miňovce
- Kalnište (Džavoronok, Znoj, Čonka - Šafranko), Stročín - Sitníky (Baláž,
Seman - Mackanin), Bukovce - Tisinec (Ľ. Suchanič, Babiarčik, Sidorová Vaško), Breznica - V. Orlík (Malačina, F. Zápotocký, Šugár - Holub).
7. kolo 5. liga dorast - 16.10.2021 o 14.00 hod.:
Bukovce - Sitníky (Seman), Radoma - Rovné (Korba), Chotča - Breznica
(Znoj)
7. kolo 4. liga žiaci - skupina A - 14.10.2021 o 17.00 hod.:
Lúčka - Kuková (Laik), Koprivnica - Giraltovce (Laik)
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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EXTRALIGA / Z dvoch zápasov tri body pre TJ Slávia Svidník
V stredajšej dohrávke úvodného kola volejbalovej extraligy mužov sa z prvej výhry v
sezóne tešili hráči VK MIRAD
UNIPO Prešov.
Volejbalisti Prešova v regionálnom
derby na domácej palubovke zvíťazili
hladko v troch setoch zhodne 25:18
nad tímom TJ Slávia Svidník.
Zostava Svidníka: R. Vitko 1,
Fedorenko 11, Macko 3, Š. Kozák 8,

VK MIRAD UNIPO PREŠOV - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 3:0 (18, 18, 18)
ŠŠ VOLEJBAL TRENČÍN - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 0:3 (-15, -18, -15)
výkon. Ak mám zhodnotiť zápas z
našej strany, tak nám absolútne nevyšiel. Myslím si, že rozdiel bol hlavne
v servise a prihrávke. Prešov odohral
dobrý zápas, my, naopak, ten horší
zápas. Ideme ďalej. Hlavy musíme
dať hore, pozbierať sa z tejto prehry
a ísť do ďalších zápasov.“

setoch. TJ Slávia Svidník má po troch
odohraných zápasoch 6 bodov.
Zostava Svidníka: R. Vitko 0, Fedorenko 14, Ľ. Macko 9, Kozák 17,
M. Sopko ml. 2, Horňák 6, libero M.
Vitko (Gula 3, B. Skasko 5, Ľ. Skasko
1). Tréner: R. Paňko.
Hráči zápasu: Adrián Petruf (Trenčín) - Ľuboš Macko (Svidník).
Tréner Svidníka Rastislav Paňko
po zápase povedal: „Celý zápas sme

mali pod kontrolou. Som rád, že som
mohol dať príležitosť aj ostatným
chlapcom, hráčom z lavičky, ktorí sa
v zápase veľmi dobre „chytili.“ Prišli
sme s cieľom získať tri body a tento
cieľ sme aj splnili.“
Najbližšiu sobotu 16. októbra o
17:00 sa v športovej hale vo Svidníku
v 4. kole stretnú volejbalisti TJ Slávia
Svidník a VKP Bratislava.
(svf, TJ Slávia Svidník)

I. liga - oblasť východ /
V Starej Ľubovni chlapci predviedli kolektívny výkon
VKM Stará Ľubovňa - TJ Slávia Svidník B 2:3 (-21, 22, 19, -20, -7)
a 3:1 (22, 22, -26, 23)
Tréner svidníckych prvoligistov Marián Vitko st. po dvojzápase v Starej Ľubovni povedal: „Chlapci od úvodu dodržiavali taktické pokyny. Napriek našej
veľmi mladej zostave chlapci bojovali a predviedli kolektívny výkon a v našom
družstve na ihrisku bola výborná nálada. Proti skúsenejším hráčom Starej
Ľubovne predviedli pestrú hru, za čo im bolo odmenou víťazstvo v 5-setovom
zápase. V druhom zápase sme zo štyroch koncoviek dokázali zvíťaziť len v
jednej, a tak sme súperovi podľahli v pomere 3:1. Avšak aj napriek tomu patrí
chlapcom pochvala za predvedenú hru.“
Zostava Svidníka: Magera, Gulák, Paňko, Králik, Hnat, Vasičko, Harakaľ,
Vojček.
Najbližšiu sobotu 16. októbra o 10:00 hod. sa v športovej hale vo Svidníku v
3. kole stretnú volejbalisti TJ Slávia Svidník B a ŠK Gymnázium Humenné.
(TJ Slávia Svidník)

Ľuboš Macko (vľavo) sa stal hráčom zápasu v Trenčíne a
Martin Sopko ml. (vpravo) hráčom zápasu v Prešove
M. Sopko ml. 6, Šellong 0, libero M.
Vitko (Gula 0, Ľ. Skasko 0, Horňák 3,
B. Skasko 0). Tréner: R. Paňko.
Hráči zápasu: Lukáš Smolej (Prešov) - Martin Sopko ml. (Svidník).
Tréner Svidníka Rastislav Paňko po
zápase v Prešove povedal: „V prvom
rade chcem pogratulovať chlapcom z
Prešova za predvedenú hru a výborný

V uplynulú sobotu 9. októbra boli na
programe dva zápasy 3. kola extraligy
volejbalistov. Stopercentnú bilanciu si
udržali hráči Myjavy, vicemajster vyhral na palubovke VKP Bratislava 3:1
a vedie tabuľku s plným počtom 9 bodov. Plný bodový zásah zaznamenali
aj volejbalisti Svidníka, ktorí vyhrali na
ihrisku mladíkov z Trenčína v troch

Prvoligisti z rezervy extraligovej TJ Slávia Svidník
odohrali dvojzápas v Starej Ľubovni

HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA
Ďalšia prehra v domácej aréne
Extraligovým hokejbalistom
Svidníka sa v novej sezóne
akosi nedarí. V aktuálnej tabuľke po 7. kole sú na poslednej
priečke s jediným bodom a bez
víťazstva. V uplynulú sobotu
sa znovu predstavili v domácej
GMT projekt aréne.
Súperom Svidníčanov boli hokejbalisti z Košíc. Hoci po prvej tretine
viedli, domáci hráči dokázali v tej
druhej stav stretnutia vyrovnať na

HbK Lion Svidník - HBC Košice 4:7 (1:2, 2:1, 1:4)
3:3. V záverečnej tretej tretine však
opäť prevládali hostia. Košičiania sa
dokázali presadiť hneď štyrikrát, kým
hokejbalisti Svidníka len raz.
Góly Svidníka: 12. M. Balogáč
(Zahuranec), 16. Šmiček, 20. Šiňanský (Janík, Rímsky), 38. Vook
(Antal, Šiňanský). Rozhodovali:
Bogáň - Kováčik, vylúčení: 4:4 na 2
min, navyše Šiňanský a Jenčuš 10
min za nešportové správanie, Horváth

5+OK za pichnutie, presilovky: 2:1,
oslabenia: 0:0.
Zostava HbK Lion
Svidník: Trnka - Kmetony, Miklaš, Jožiov,
Balogáč, Janík, Bochnovič, Vook, Šiňanský, Antal, Rímsky,
Habovčík, Šmiček,
Zahuranec.
Najbližšiu sobotu

16. októbra sa hokejbalisti Svidníka
predstavia v Skalici a v nedeľu v Bratislave na ihrisku tímu
Leaders. V sobotu 30.
októbra hrajú potom v
Považskej Bystrici a v
domácej GMT projekt
aréne vo Svidníku sa
predstavia až v sobotu 6. novembra proti
Pruskému.
(pn)
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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:
16. a 17. októbra: MUDr. A. Kožíková - MUDr. Pribulu 2057 Svidník.
Kontakt: 054/752 07 10.
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 - ZÁHRADNÁ
Utorok 12.10.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Jozefa, Streda
13.10.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Petra s rod., Štvrtok
14.10.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Jána a rod. Kandravú,
Piatok 15.10.: 17:00 + Ján a Júlia, Sobota 16.10.: 7:00 + Viliam, Nedeľa 17.10.:
9:00 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 12.10.: 12.00 * Miroslav, Viera, Miroslav, Tobias, Ivana, Ján, Martina,
Kristína, 18.00 + Radovan / + Michal Kostík (panychída), Streda 13.10.: 6.30 *
Vladimíra (Božie milosrdenstvo a ZBP), 18.00 + Peter, Mária, Ján / + Anna Džupinová, Štvrtok 14.10. - Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská: 12.00 *
Viera, Posviacka obnovenej kaplnky Bohorodičky, 17.15 Ruženec za zásvislých s
komunitou Cenacolo, 18.00 + z rod. Fračákovej: Ján, Anna, Ján, Anna, Demeter,
Jozef (panychída v liturgii), Piatok 15.10.: 6.30 + Júlia Kochanová (panychída),
18.00 * Vasiľ, Tatiana, Martin, Zuzana, Zuzana, Jakub, Natália, Božena, Juraj,
Peter s rod., Moleben k sv. Jozefovi, Sobota 16.10.: 8.00 * rod. Morongová / *
Jolana, 18.00 sv.lit. s platnosťou na nedeľu, Nedeľa 17.10.: 8.00 * Za farnosť, 9.15
* Vladimír, Janka, Veronika, Viliam, Jozef, Katarína, Šimon, 10.30 * Za farnosť,
18.00 * rod. Malecová.
Vo štvrtok 14.10. je spomienka na Prepodobnú matku Paraskevu, ktorej je
zasvätený pôvodný chrám: o 12:00. Po liturgii posvätíme obnovenú drevenú
kaplnku Bohorodičky.
V nedeľu je odpustová slávnosť Prepodobnej Paraskevy, sväté liturgie sú:
8:00, 9:15, 10:30 - so slávnostným kazateľom, a o 18:00.
Vstup do chrámu je s respirátorom. Všetky liturgie sú prístupné všetkým,
obmedzenie sa týka len počtu osôb na 15 m2. Prosíme rodičov detí, ktoré chcú
po prvýkrát pristúpiť k eucharistii a sviatosti zmierenia, aby si vyzdvihli v sakristii
prihlášky.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 12.10.: 18.00 + Anna, Ján, Streda 13.10.: 6.30 + z rod. Geffertovej, 18.00
+ Václav, Štvrtok 14:10.: 6.30 + Peter, 18.00 ZBP Vladimír (60 rokov života), +
Zuzana, Ján, Mária, Anton, po sv. omši adorácia, Piatok 15.10.: 6.30 + z rod.
Bujdošovej, 18.00 ZBP Petra, Sobota 16.10.: 8.00 + Ján, o 15.30 v Domove
dôchodcov + Anna, Nedeľa 17.10.: 8.00 + Michal, Justína, 10.30 + Andrej, Júlia,
12.00 ZBP Milan s rod., 18.00 + Ivan.
V tomto týždni bude sv. omša v piatok za účastí detí o 18.00. Stretnutie začína
modlitbou sv. ruženca v kostole o 17.30.
Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márie. Modlitbu sv. ruženca
sa modlia spoločenstvá pred sv. omšami podľa rozpisu.
Okres Svidník od 11.10. podľa covid semaforu je v bordovej farbe. Nedeľné
sv. omše ráno o 8.00 pre zaočkovaných bez limitu, 10.30 a 18.00 pre OTP. V
nedeľu bude sv. omša naviac o 12.00 pre základ max. 50. Povinnosť mať zoznam
veriacich na sv. omši. V interiéri je povinný respirátor.
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. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť akým spôsobom sa Boh
spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe. Môžete si pozrieť aj webovou
stránku www.jw.org, kde je možné si on-line čítať Bibliu a nájsť veľa užitočných rád
čo sa týka rodiny aj iných životných situácií. Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť
k týmto stretnutiam, prihlasovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

o d 11 . o k t ó b r a 2 0 21
PROCHÁZKOVÁ, Iva: Myši patria do neba.
Bratislava, Verbarium 2021. 101 s.
Keď myška Šupito uteká v lese pred hladným
lišiakom Belobruchom, nepozerá sa ani napravo, ani naľavo. Niet divu, že zakopne a spadne
z vysokej skaly. Vyzerá to ako smutný koniec
príbehu? Omyl! Dobrodružstvo malej myšky sa
len teraz začína a veľa smútku v ňom nenájdete!
Ako každá správna myš, dostane sa aj Šupito po
smrti do zvieracieho neba a tam ju čaká toľko
hojdačiek, kolotočov, šmýkačiek a iných atrakcií,
že nevie, ktorú si vybrať skôr. Keď sa v jej blízkosti
zrazu ocitne aj obávaný Belobruch, najprv ju to
vydesí, zanedlho sa však ukáže, že v nebi sa
môžu veci diať úplne naopak. Kniha Myši patria
do neba sa dočkala viacerých ocenení i prekladov
do cudzích jazykov a stala sa aj predlohou pre
rovnomenný film.

CINKOTA, Dušan
Dušan Cinkota sa narodil 13. októbra 1970 na strednom Slovensku v
Banskej Bystrici. Tu navštevoval aj základnú školu a neskôr gymnázium. V
rokoch 1988-1992 študoval herectvo na VŠMU. Popri štúdiu na VŠMU bol aj
členom Radošinského naivného divadla v rokoch 1991-1994. Potom sa stal
členom Činohry SND. V roku 1995 získal cenu Litfondu za najlepší mužský
herecký výkon roka v hre Alergia. V roku 2000 si zahral vo filme Chaos, ktorý
režíroval Milan Lasica. Ako hosť hral aj viacero titulných postáv v muzikáloch
na Novej scéne. Má charakteristický hlas, a preto sa uplatnil aj v dabingu. V
roku 2000 dostal cenu Litfondu za najlepší dabing Toma Hanksa. Uvádzal aj
reality show Vyvolení 2. Hral v seriáloch Aféry, Zita na krku a účinkoval tiež
v slovenskom seriáli Ordinácia v ružovej záhrade. Mal problémy s drogami a
za prechovávanie drog bol aj odsúdený.

REPKO, Jozef (12.10.1940-8.4.2014)
Spisovateľ pre deti a mládež, dramatik a autor sci-fi literatúry. Vo svojej
literárnej činnosti sa orientoval na tvorbu pre deti a mládež a tvorbu rozhlasových i televíznych hier. Knižne debutoval románom pre mládež z čias SNP
Milión krokov domov. Tematicky príbuzný je aj román s detektívnou zápletkou
Kliatba Čierneho brala. Napísal román Nedoručená zásielka, knihu povestí
Udatný Idar, román Pomsta mŕtvych rýb, poviedkovú knihu Vynálezy uja
Elektróna, romány Kolónia Lambda Pí a Za úsvitom zory, prózu Tajomstvá
dvoch strelených a Záhady starej pevnosti. Najmenším čitateľom venoval
knihu humoristicko-detektívnych rozprávok Kto odhodil pampúšik. Je autorom
dramatických diel Hotel podvodníkov, Vlci v močiaroch a mnohých námetovo
pestrých rozhlasových hier.

- Témou dnešnej kázne, vraví pastor, - je klamstvo.
Kto z vás čítal kapitolu 79. od Matúša?
Takmer všetci zdvihnú ruky.
- Tu to máte, čo je klamstvo!
V Matúšovom evanjeliu kapitola
79. vôbec nejestvuje!

