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Peniaze, peňeži, piňazi, peníze - mestskí poslanci
ich skloňovali vo všetkých pádoch
Čo s modrým mostom? Na čo použijú zisk z testovania?
Navýšili mzdy robotníkom? Ako to bude s chodníkmi?
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta, plnenie rozpočtu mesta v prvom polroku a návrh 3. zmeny rozpočtu
mesta na tento rok. Síce tri samostatné body, či témy, no v
skutočnosti navzájom prepojené. Na svojom septembrovom
zasadnutí svidníckeho Mestského zastupiteľstva o nich rokovali
poslanci.
Pri prerokovaní správy z kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra mesta
sa poslankyňa Katarína Siváková
zaujímala o to, na čo budú použité
peniaze, teda zisk z testovania na
ochorenie Covid-19, ktorý mesto
zabezpečovalo vo vlastnej réžii, teda
prostredníctvom vlastného mobilného
odberového miesta koncom roka
2020 a začiatkom tohto roka.
Hlavný kontrolór mesta Svidník
Tomáš Majda totiž skonštatoval, že
konečný výsledok hospodárenia s
položkami, ktoré priamo súvisia s
opatreniami a aktivitami v kontexte s
ochorením COVID-19 je kladné číslo
vo výške 43 955,25 eur. Mesto teda
zarobilo bez pár eur rovných 44-tisíc
eur. „Predsa len, sú to peniaze
naviac, s ktorými sme v rozpočte
nepočítali. Zaujímalo by ma preto,
na čo budú použité,“ pýtala sa
poslankyňa Katarína Siváková a primátorka Marcela Ivančová reagovala,
že zakrátko budú poslanci schvaľovať
zmenu rozpočtu, tak tie peniaze sú
podľa nej určite tam teda zahrnuté
do zmeny rozpočtu.
Poslanci pokračovali hodnotením
plnenia rozpočtu mesta v prvom
polroku.
„Hodnotíme polrok a zo štrnástich položiek máme iba v troch
výdavkových položkách plnenie
okolo 50 percent. V odpadovom
hospodárstve či v realizácii nových
a rekonštrukcii miestnych komuni-

kácií a chodníkov je dokonca nula.
Bolo by dobré, keby ste nám trošku
ozrejmili, prečo sa niektoré investície nediali už v prvom polroku?
A napokon, údaje, ktoré ste nám
predložili, sú k poslednému júnovému dňu a teraz máme september.
Škoda, že nemáme aktuálnejšie
informácie,“ podotkla Katarína
Siváková.
„Aktuálne prebieha rekonštrukcia
miestnych komunikácií a nebola
ešte fakturovaná, niektoré ešte
len budeme realizovať, preto až
v druhom polroku budú plnené
výdavky v týchto položkách,“ odpovedala primátorka Marcela Ivančová
a o neplnení výdavkov v odpadovom
hospodárstve hovoril vedúci Odboru
financií Mestského úradu vo Svidníku Nikolaj Vlčinov s tým, že sa
počíta s financiami z projektov, no tie
ešte neboli vyhodnotené. „Viaceré
obce v zime chystajú realizáciu
investičných akcií, rekonštrukcií
a podobne a hneď v jari spúšťajú
investičné akcie, aby toho stihli čo
najviac. Nemohli by sme možno
aj my fungovať v takomto režime,
predsa len by sme mali plynulejšie
plnenie rozpočtu a napokon aj
počasie je počas roka lepšie, než
teraz v jeseni,“ poznamenala ešte
poslankyňa Katarína Siváková a primátorka uviedla, že je to vynikajúca
poznámka a takto sa to aj snažia
robiť, no sú rôzne problémy, ktoré

Hlavný kontrolór mesta Svidník Tomáš Majda skonštatoval, že konečný
výsledok hospodárenia s položkami, ktoré priamo súvisia s opatreniami
a aktivitami v kontexte s ochorením COVID-19 je kladné číslo vo výške
43 955,25 eur
následne ovplyvňujú nielen prípravu,
ale samotnú realizáciu.
Tak ako na slabé plnenie výdavkovej
časti rozpočtu v prvom polroku poukázala poslankyňa, v rovnakom duchu
sa podľa poslanca Vladimíra Žáka
vyjadrila aj finančná komisia pri zastupiteľstve s tým, že chcú podrobnejšiu
správu o plnení rozpočtu.
Nuž a na rad prišla navrhovaná 3.
zmena rozpočtu mesta na tento rok.
Na návrh mesta poslanci pridali 5-tisíc
eur na propagačný materiál, inzerciu,

reklamy. Ide o zvýšenie výdavkov
na zabezpečenie propagačných
materiálov pre Mestskú informačnú
kanceláriu.
Rovnako poslanci schválili 45-tisíc
eur na realizácia nových miestnych
komunikácií, konkrétne na vybudovanie novej lávky ponad rieku Ladomirka z dôvodu havarijného stavu
existujúcich dvoch lávok na Ul. Ľ.
Štúra.
Na druhú etapu rekonštrukcie Dlhej
ulice pridali 82-tisíc eur a schválili aj

Poslankyňu Katarínu Sivákovú zaujímalo na čo bude zisk z testovania použitý,
rovnako aj vybudovanie novej lávky ponad rieku Ladomirka za 45-tisíc eur
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152-tisíc eur, z ktorých je 140-tisíc eur
dotácia, na riešenie havarijného stavu
šatní Krytej plavárne pri Základnej
škole na Ulici 8. mája a upravili aj
ďalšie menšie položky v rozpočte.
Za zmienku stojí navýšenie príspevku pre Technické služby mesta
Svidník o 36-tisíc eur z dôvodu
neočakávaných a nadmerných výdavkov (oprava prevodovky na nosiči
veľkoplošných kontajnerov, oprava
vysokozdvižnej plošiny, oprava fermentora a oprava mostovej váhy v
kompostárni, pridali im aj ďalších
14-tisíc eur na opravu výtlkov na ceste ku skanzenu, asfaltovanie medzier
okolo nových obrubníkov na Ul. Dlhej,
na zaasfaltovanie prevádzkovej plochy zberného dvora, zaasfaltovanie
prechodu Ul. Pavlovičová a Ul. Sov.
hrdinov, zaasfaltovanie chodníka pri
Gréckokatolíckej cirkvi a zaasfaltovanie plochy po modernizácii tepelného
hospodárstva pri kotolni K2 na Ul.
Čsl. armády.
Poslankyňu Katarínu Sivákovú zaujalo 45-tisíc eur na výstavbu novej
lávky pre peších v rámci tzv. modrého
mosta cez rieku Ladomirka na Ul. Ľ.
Štúra. „Uvedomujem si vážny stav
modrého mosta, pričom v minulosti sme hovorili o zámere stavať
nový most a teraz dávame peniaze
na novú lávku pre chodcov.
Bude teda nová lávka pre chodcov a potom aj nový most alebo
aký je vlastne zámer?“ pýtala sa
poslankyňa.
Pripomeňme, že jedna lávka je v
rámci tzv. modrého mosta uzatvorená
už dlhšie. Podľa primátorky Marcely
Ivančovej žiadna firma neprejavila
záujem o rekonštrukciu lávok, ich
stav je pritom nebezpečný a nedá
sa zaručiť dobré vykonanie opravy.
„Hľadáme preto iný spôsob. 28.
júla sme po verejnom obstarávaní
podpísali zmluvu na projektovú

dokumentáciu nového mosta cez
rieku Ladomirka a má tam byť
aj lávka pre peších, ale môže to
trvať niekoľko rokov, kým sa nám
podarí získať financie a postaviť
ten nový most.
Sme názoru, že ten priechod pre
občanov treba urobiť bezpečný a
namiesto dvoch lávok, ktoré tam
teraz sú, urobiť jednu, ktorá bude
bezpečná, a to aj po dohode s
firmou, ktorá robí projektovú dokumentáciu plánovaného nového
mosta,“ vyhlásila primátorka.
Vedúci Odboru výstavby Mestského
úradu Viliam Staurovský vysvetlil, že
z modrého mosta sa odstránia staré
lávky pre chodcov a dajú sa nové.
„Použité budú terasové drevené
dosky, ktoré odľahčia konštrukciu a z pôvodnej lávky sa použije
zábradlie, ktoré by sa opravilo.
Vychádza to na takmer 67-tisíc eur.
Druhá verzia je, že by sa urobilo
to isté, len lávka by bola jedna a
rozšírila by sa ešte o pol metra, a to
vychádza na niečo cez 81-tisíc eur,“
podotkol Viliam Staurovský a primátorka doplnila, že riešia veci, ktoré sú
desaťročia neriešené. „Dostávame
sa potom do stavu, že to vôbec nie
je ľahké,“ povedala primátorka, no
otázne ostalo, prečo mesto navrhlo
vyčleniť 45-tisíc eur, keď jedna i druhá
verzia nových lávok či novej lávky
pre peších predpokladá 67, resp. až
81-tisíc eur.
Poslanca Jána Vooka v rozprave
k 3. zmene rozpočtu mesta na tento
rok zaujímalo, či boli navýšené mzdy
zamestnancom Technických služieb o
10 percent, ako navýšenie príspevku
v rozpočte mesta pred časom odôvodňoval riaditeľ Technických služieb
mesta Svidník Lukáš Dubec a vyjadril
sa aj k mostu. „Podotýkam, že
všetci sme tu za bezpečný modrý
most, no, pani primátorka, bolo mi

Poslanca Jána Vooka v rozprave k 3. zmene rozpočtu
mesta na tento rok zaujímalo, či boli navýšené mzdy zamestnancom Technických služieb o 10 percent

Vedúci Odboru výstavby Mestského úradu Viliam Staurovský
vysvetlil, že z modrého mosta sa odstránia staré lávky pre chodcov
a dajú sa nové...
tu viackrát hovorené, že robíme
diagnostiku modrého mosta a teraz
viem, že bola objednaná projektová dokumentácia. Oceňujem, že
sme na projektovú dokumentáciu
schvaľovali peniaze, ale odkiaľ
zoberieme peniaze na nový most?
Máme nejakú predstavu?“ pýtal sa
Ján Vook.
K platom riaditeľ Technických služieb
mesta Svidník Lukáš Dubec povedal,
že medzi rokom 2019 a rokom 2020
bolo navýšenie o 9,5 percenta a na
rok 2021 bolo zatiaľ navýšenie miezd
o 5,6 %. „Je to preto, lebo časť
dávame aj do rezervného fondu,
lebo nevieme, aká bude zima. Mojou snahou je, aby moji kolegovia
mali adekvátne ohodnotenie za
prácu, ktorú vykonajú, žiaľ, máme
výdavky kvôli starej technike v
decembri možno navrhnem navýšenie príspevku primárne na
zvýšenie miezd, verím, že to potom
podporíte.“
Poslanec Ján Vook podotkol, že
zastupiteľstvo vždy doplatí, čo je potrebné a čo Technické služby pýtajú.
„Z ľúbivých slov sa nikto nenaje,
vy ste im sľúbili 10 percent na
mzdy, my sme to odsúhlasili. Ja
viem, že nemali zvýšené platy o
desať percent, a ak áno, tak možno
niektorí,“ poznamenal Ján Vook a
primátorka Marcela Ivančová zareagovala, že by do tejto témy nevnášala
pochybnosti.
Na margo modrého mosta poslancovi Jánovi Vookovi povedala: „Robil
sa znalecký posudok, nie statická

diagnostika, robil sa kvôli podaniu
trestného oznámenia,“ vyhlásila primátorka s tým, že výsledok podaného
trestného oznámenia za nekvalitný
náter mosta ešte z čias bývalého
vedenia mesta, stále nepoznajú. Na
margo zdrojov na vybudovanie nového mosta primátorka povedala: „Blíži
sa to k sume okolo 1,5 milióna za
nejakú základnú verziu mosta, musíme však byť pripravení, je nové
programovacie obdobie, aby sme
mohli ísť do projektov, projektovanie mosta je dlhší proces, než
projektovanie chodníka či bežnej
budovy. Budeme sa uchádzať o
externé zdroje, možno časť z vlastných zdrojov.
Ministerstvo dopravy chce špeciálny fond na opravu infraštruktúry
v mestách a obciach, tak možno
aj tu by bola možnosť,“ vyslovila
sa Marcela Ivančová a vrátila sa
ešte k neplneniu výdavkov na opravu chodníkov a ciest. „Tvrdím, že
ideme presne podľa plánu, robíme
rôzne práce a drobné asfaltovania,
pripravujeme návrh rozpočtu na
budúci rok, takže tam budeme
rozpočtovať to, čo je v pláne, ktorý
poslanci schválili.
Máme trošku sklz, to áno, to
priznávame, bolo by hazardom sa
teraz púšťať do bezhlavého míňania peňazí, pristupujeme k tomu
zodpovedne, lebo tiež ideme do
kritického pandemického obdobia,
nevieme, čo bude, tak preto postupujeme opatrnejšie,“ vyhlásila svidnícka primátorka.
(ps)
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Okres Svidník je od pondelka 18. októbra ČIERNY - aké sú opatrenia?
Prechod okresu Svidník do 3. stupňa ohrozenia Covid automatu
alebo teda do tzv. čiernej farby od pondelka 18. októbra priniesol,
žiaľ, prísnejšie opatrenia, no nielen pre nezaočkovaných, ale aj
očkovaných.
Hromadné podujatia sú zakázané, ich organizovanie je možné iba
pre plne zaočkovaných s účasťou
max 100 osôb a povinný je zoznam
účastníkov.
Svadby, kary, oslavy, večierky,
hromadné podujatia v prevádzkach
verejného stravovania sú úplne
zakázané. Obrady ako sobáš, krst,
či pohreb sú v režimoch OTP a ZÁKLAD možné za účasti max. 6 osôb
s výnimkou pohrebov, v režime plne
zaočkovaní platia pravidlá ako pri
hromadných podujatiach, teda max.
100 osôb a povinný je zoznam účastníkov pri všetkých troch režimoch.
Bohoslužby sú v režime kompletne
zaočkovaní možné pre max. 100
osôb a povinný je zoznam účastníkov,
v režime OTP 1 osoba na 15 m2 a
v režime Základ 1 osoba na 25 m2,
povinné sú, samozrejme zoznamy
účastníkov. Fitness centrá, wellness
a aquaparky sú zakázané, v prípade
bazénov a plavární v nich naraz môže
byť maximálne desať zaočkovaných
ľudí. Reštaurácie môžu mať iba
okienkový predaj a tu prichádzame
k tomu, že na prísnejšie pravidlá
doplácajú aj zaočkovaní, pretože i
oni môžu reštaurácie, kaviarne, bary
či hostince využívať len cez výdajné
okienko, či formou donášky. Múzeá,
galérie, výstavné siene a knižnice
môžu byť otvorené iba pre individuálne prehliadky, max. 1 návštevník
na 15 metrov štvorcových.
V čiernom okrese, akým je od pondelka 18. októbra aj okres Svidník,
môžu byť v režime Základ, teda pre
všetkých, otvorené prevádzky, ktoré
sú tzv. esenciálne obchody a služby,
ako ich označuje Covid automat.
Esenciálne obchody a služby,

ktoré môžu byť otvorené aj v režime
Základ - pre všetkých bez rozdielu
- sú tieto:
* prevádzky verejného stravo-

níckych pomôcok a očné optiky..., *
predajne novín a tlačovín, * predajne
s krmivom pre zvieratá a veterinárne
ambulancie, * výdajné miesta tovarov
zakúpených na diaľku, v ktorých je
možno tovar zakúpený na diaľku
prevziať, vrátiť alebo reklamovať - ide
o výdajné miesta e-shopov..., * zásielkový predaj tovarov zakúpených na

nok, * advokátov, notárov, súdnych
exekútorov, správcov konkurzných
podstát, mediátorov, dražobníkov,
rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a
prekladateľov, * prevádzky kľúčových
služieb, * zberné dvory, * obchodné
domy pri dodržaní samostatných
podmienok , * služby dlhodobého
ubytovania, karanténneho ubytova-

Prvými čiernymi okresmi v rámci tretej vlny pandémie Covid-19 sú okresy Kysucké Nové Mesto,
Čadca, Stará Ľubovňa, Bardejov a Svidník

vania, vrátane stánkov s trvalým
stanovištom, vydávajúce pokrmy a
nápoje zabalené na odber so sebou
alebo prostredníctvom donáškovej
služby - znamená to, že reštaurácie
fungujú len cez výdajné okienko alebo na donášku a platí to aj pre bary,
kaviarne, hostince a pod., * predajne
potravín, vrátane ambulantného predaja potravín, * predajne drogérie, *
lekárne, predajne a výdajne zdravot-

diaľku, * výdaj, vrátenie alebo reklamáciatovarov zakúpených na diaľku,
vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov,
boxov na zásielky a iných obdobných
technických zariadení, * predajne
náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby, * prevádzky
telekomunikačných operátorov, *
prevádzky poštových, bankových,
iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb, *
knižníc, * práčovne
a čistiarne odevov,
* čerpacie stanice
pohonných hmôt
a palív, * pohrebné služby, služby
pohrebiska a krematória, * služby
technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta
pre príjem žiadostí
na vydanie tachografických kariet, *
prevádzky poskytujúce opravu a servis
elektroniky strojov a
iných vecí a zariadení, * taxislužby pri
dodržaní podmie-

nia, služby krátkodobého ubytovania
v súvislosti s výkonom práce alebo
podnikania či inej obdobnej činnosti
a služby nevyhnutného ubytovania
za účelom návštevy zdravotníckeho
zariadenia, * predajne obuvi a oblečenia, * predajne domácich potrieb a
záhradkárskych potrieb.
Všetky ostatné prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky (obchody) neuvedené vyššie
ostávajú otvorené, no musia umožniť
vstup do prevádzky iba osobám v
režime OTP alebo osobám výlučne
plne očkovaným.
Inak povedané, otvorené môžu byť
všetky prevádzky, okrem reštaurácií,
teda všetky obchody a akékoľvek
služby, ktoré nemenujeme vyššie,
teda aj kvetinárstvo, nechtový dizajn, či predajňa podláh, no musia
mať stanovený režim OTP alebo
plne očkovaní. Dodržiavať pritom
musia aj pravidlá, ako je 15 metrov
štvorcových pre jedného zákazníka,
respirátor či dezinfekcia a podobne.
Mimochodom, v čiernom okrese sú
povinné respirátory v interiéri a v
exteriéri sú povinné rúška.
Situáciou v regióne v súvislosti
so šírením ochorenia Covid-19 sa v
dokončenie na str. 5
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Pribúdajú triedy s pozitívnymi žiakmi, ale aj s učiteľmi
Priam vytrvalo sa na špici pozitivity na ochorenie Covid-19 drží
okres Svidník. Podpísali sa pod to zrejme nielen rodinné oslavy,
ale aj situácia v školách. Svidnícky okres mal už tri týždne, ako
sa hovorí, slušne nabehnuté na čiernu farbu Covid automatu a
nahrávali tomu i školy, lepšie povedané zatvorené triedy.
„Už druhý týždeň je situácia rovnaká. Stále pribúdajú zatvorené triedy
a žiaci idú do karantény,“ povedala nám minulý týždeň Viera Michališinová
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku.
Hygieničky písali i píšu rozhodnutie za rozhodnutím. Situácia síce kolíše, no stále na
rovnakej úrovni. „Aj sa vrátia
deti do školy, ale hneď sa
zaznamenáva v priebehu
dňa alebo dvoch pozitívny
prípad, čiže tá trieda opäť
musí ísť do karantény,“
ozrejmila Viera Michališinová
a poznať to aj podľa radov na
testovanie, keď prevládajú
práve študenti. „V každej
triede je niekoľko prípadov
pozitívnych študentov,“ vo
všeobecnosti okomentovala
Viera Michališinová z Regionálneho situáciu v školách, ktoré zaúradu verejného zdravotníctva
siahli pozitívne prípady, Viera
Michališinová z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku.
Dve školy v regióne boli minulý týždeň pre pozitívne testovaných žiakov,
študentov či pedagógov zatvorené úplne. Jednou z nich bolo svidnícke Gymnázium DH, no a druhou Základná škola v Krajnej Poľane. „V škole v Krajnej
Poľane bol zaznamenaný vysoký výskyt pozitivity u pedagogických

18. októbra ČIERNY - aké sú opatrenia?
dokončenie zo str. 4
uplynulý piatok 15. októbra zaoberal
Krízový štáb okresu Svidník, ktoré ho
zvolanie inicializoval, podobne ako
vlani v decembri, riaditeľ Nemocnice
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku
Slavko Rodák. Prednosta Okresného
úradu vo Svidníku Michal Iľkanin zvolal
zasadnutie Krízového štábu okrese na
už spomínaný piatok. „Na krízovom
štábe bola prekonzultovaná informácia
od okresnej hygieničky o aktuálnej
pandemickej situácii v okrese. Ďalej
predniesol aktuálnu správu o naplnenosti lôžkového fondu nemocnice
a situácii v nej riaditeľ nemocnice.
Záverom bolo uznesenie o informovanosti starostov obcí o aktuálnej situácii v okrese a apel na dodržiavanie
stanovených opatrení,“ stručne zhrnul
závery z rokovania Krízového štábu
okresu Svidník Michal Iľkanin.
Aktuálnu situáciu v súvislosti s
ochorením Covid-19 v našom regióne v uplynulý piatok pre naše noviny
zhrnula riaditeľka Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom vo
Svidníku Helena Hrebeňaková. „Za
tento týždeň evidujeme vo Svidníku
173 pozitívne tetovaných osôb, v

Stropkove 82. Veľmi vysoká je aj
pozitivita testov. Vo Svidníku je každý
tretí test je pozitívny, v Stropkove
každý piaty. Zhruba tretinu pozitívne
testovaných osôb tvoria mladí ľudia
do 18 rokov.
V okrese Svidník je 400 a v Stropkove 170 aktívnych prípadov,“ informovala v uplynulý piatok 15. októbra
Helena Hrebeňaková.
Hygienici podľa nej hlavnú príčinu
zhoršenia vidia v nízkej zaočkovanosti.
K nárastu počtu pozitívnych prípadoch
prispieva aj vznik ohnísk v školách,
no rovnako aj zhoršené počasie:
ľudia sa viac stretávajú v uzavretých
priestoroch a, bohužiaľ, bez prekrytia
horných dýchacích ciest. „Šírenie
COVID-19 sme evidovali najmä v školských kolektívoch, odkiaľ sa ochorenie
prenieslo do rodín a na pracoviská.
Prosíme ľudí, aby dodržiavali nastavené opatrenia a dali sa zaočkovať.
Aj keď očkovacia látka nechráni na
100 % a ochorieť môžu aj očkovaní,
chráni však pred ťažkým priebehom,
hospitalizáciou, ale aj smrťou,“ zdôraznila svidnícka regionálna hygienička
Helena Hrebeňaková.
(ps)

inzercia

Okres Svidník je od pondelka

zamestnancov, čiže riaditeľ na základe toho, že nemal kto vyučovať,
volil už druhý týždeň dištančné vzdelávanie.“
Podľa riaditeľa Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku Slavka Rodáka situáciu v školách ovplyvňuje aj slabý záujem o očkovanie. Vo svidníckej
nemocnici už napríklad očkujú len dva dni v týždni. „Študenti alebo deti
sa chodia očkovať veľmi málo, je to v jednotkách denne. Včera sme
napríklad mali štrnásť detí na
očkovanie druhou dávkou a troch
prvou dávkou,“ povedal v uplynulú
stredu Slavko Rodák.
Mimochodom, nemocnica vo Svidníku hlási naplnenosť Covid oddelenia
na 60 percent z maxima druhej vlny
pandémie. „Situácia je stále vážna,
je rovnaká. Máme hospitalizovaných 19 pacientov s potvrdeným
ochorením Covid-19. z tých devätnástich pacientov sú sedemnásti
nezaočkovaní,“ zdôraznil Slavko
Rodák.
Keď sa ešte na chvíľku vrátime k
školám, minimálne jednu triedu na
dištančnom vzdelávaní pre pozitívne
prípady má takmer každá jedná
základná či stredná škola v regióne.
Pozitívom je, že pozitívne prípady Riaditeľ nemocnice Slavko Rodák
na ochorenie Covid-19 sa našťastie v nedeľu podvečer informoval, že
na Covid oddelení majú 19 pacienvyhýbajú materským školám.
Dodajme, že od pondelka 18. októbra tov, z ktorých sú dvaja na umelej
je okres Svidník v tzv. čiernej farbe Co- pľúcnej ventilácii. Z 19 hospitalivid automatu a o tom bližšie píšeme v zovaných je len jeden pacient plne
samostatnom príspevku.
(ps) zaočkovaný
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Tanečník Jakub Derco si prešiel Makovičkou, Makovicou, Železiarom, Lúčnicou a Technikom
„Kvalitný folklór trendy a štýlový veruže je. Len ho treba poznať a spoznať“
Rodený Svidníčan, pre ktorého je ľudový tanec priam všetkým.
Jakub Derco tancoval v Makovici, Lúčnici, Železiari a aktuálne a
v Techniku. S týmto nadaným tanečníkom, ktorý aktuálne študuje
v Bratislave, sme náš rozhovor začali práve momentmi, ktoré
ho k tancu priviedli.
22-ročný Jakub je študentom ľudového tanca na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave. Základnú školu absolvoval na ZŠ Komenského v triede
učiteľky Andrey Kuzmovej a po nej sa rozhodol ísť na Gymnázium DH vo
Svidníku. Po roku a pol štúdia na gymnáziu však zistil, že chémia, matematika či biológia nie je cesta preňho a rozhodol sa pre zmenu. Tou zmenou bol
prestup na Konzervatórium na Timonovej ulici v Košiciach.
„Mojim hlavným odborom sa stal tanec. Tam som mal šťastie na pedagógov, keďže Klasický tanec ma učila sólistka baletu ŠD v Košiciach
Eva Sklyarová, Ľudový tanec choreograf PUĽS-u a skvelý tanečník Vilo
Mikula a Moderný tanec výborná pedagogička Zuzka Weissová. Následne
som začal študovať na VŠMU v Bratislave,“ začal svoje rozprávanie Jakub
Derco, ktorý na internát do Košíc zo Svidníka odišiel v šestnástich rokoch a
priznal, že prvú noc nespal s myšlienkami, či to bol dobrý nápad prestúpiť.
Rovnako priznal aj to, s čím sa i dnes boria mnohí pätnásťroční.
„Gymnázium som si najprv vybral z dôvodu ľahkej dostupnosti a hlavne
som nebol rozhodnutý ísť na nejaký konkrétny typ školy. Je ťažké pre
žiaka si v 15 rokoch vybrať celoživotné smerovanie.
Ja som potom urobil prestupom zmenu. Stratil som rok, keďže som
musel ísť späť do prvého ročníka, išiel do neznámeho, ale nikdy som
to neľutoval a priam si myslím, že nebyť prestupu na konzervatórium,
nikdy by som sa na Vysokú školu múzickým umení nedostal. VŠMU bol
potom už môj jediný cieľ.“
Aktuálne je v treťom ročníku bakalárskeho štúdia, čiže ho tento rok čaká
bakalárska práca, umelecký výkon a následne magisterské prijímačky na
ďalšiu časť štúdia. Zhodou okolností pred pár dňami mu bola schválená téma

práce, v ktorej sa chce venovať tanečnému folklóru Rusínov v okolí Svidníka.
Ním zvolená téma je veľká výzva, takže dúfa, že to všetko dopadne dobre a
všetko vyjde ako má.
K folklóru ako takému sa pritom Jakub Derco dostal tak, ako väčšina detí
vo Svidníku. Rodičia aj jeho prihlásili do DFS Makovička v druhom ročníku
ZŠ. „Makovičkou si prešlo veľa detí. Niektorí prišli na jeden tréning a
odišli alebo vydržali ako ja a venujú sa tomu doteraz. S dlhším odstupom
času neskutočne ďakujem mojim rodičom za rozhodnutie zapísať ma
do súboru, pretože by som nikdy nebol tam, kde som teraz,“ úprimne
rozprával mladík, ktorého ako malého lákalo chodiť do súboru to, že tam
chodia aj kamaráti.
Neskôr to bola túžba sa zlepšovať, tancovať vpredu či dostať sa na zahraničné zájazdy, čo bolo také zadosťučinenie práce na tanečnej sále. „Ďalšou
vecou, ktorú som zbožňoval, bolo javisko. Hrdosť tancovať, cítiť energiu
divákov alebo len potlesk rodičov, to bolo pre mňa veľkolepé. Tu by som
vypichol pre mňa jeden z top momentov pôsobenia v súboroch.
Bolo to počas účinkovania v hlavnom programe na Folklórnej festivale
vo Východnej s Folklórnym súborom Železiar v roku 2018. Živý prenos
v televízii a úplne najväčšie zimomriavky na záver programu, keď prišla
explózia potlesku niekoľko tisíc divákov v hľadisku. Aj teraz mám zimomriavky, keď na to spomínam.“
Jakub Derco zároveň odpovedal na našu otázku, či je preňho folklór dnes.
„Asi drogou,“ usmial sa a pokračoval: „Keď niekto ráno vstáva a vie, že
si dá kávu alebo cigaretu, ja viem, že každý deň budem mať niečo s

Jakub Derco vyštudoval Konzervatórium v Košiciach...

Vystúpenie s FS Železiar...

Hlavným odborom štúdia Jakuba Derca sa stal tanec...
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Tanečník Jakub Derco si prešiel Makovičkou, Makovicou, Železiarom, Lúčnicou a Technikom
folklórom a tancom v jeho rôznych podobách. Tréning, pedagogická
činnosť s deťmi, škola alebo len tak ľudovka do ucha či búchanie si do
rytmu vŕzgajúcej MHD.“
Ako sme už uviedli, jeho úplné začiatky sa spájajú s DFS Makovička vo
Svidníku, kde začínal pod vedením Milana Vaňugu a neskôr Marty Bojkasovej.
Práve tu dostal svoje, musí povedať, dobré základy. Neskôr to bolo 4-ročné
pôsobenie vo FS Makovica, kde znova začínal pri Milanovi Vaňugovi, neskôr
Mirovi Štoffovi a Jarovi Sučkovi. Po prestupe na Konzervatórium v Košiciach
sa rozhodol v 3. ročníku pre pôsobenie vo FS Železiar pod vedením Vlada
Urbana. Toto obdobie bolo preňho ako tanečníka dvojročný výbuch naberania
skúseností, nasávania a učenia sa nových vecí. Bolo to spojenie skvelého
súboru, výborného konzervatória a možnosti pôsobenia v inscenáciách Štátneho divadla v Košiciach ako Rodná zem, Jánošík, Charlie Chaplin, Bajadéra
či Labutie jazero.
Prvá zastávka je vždy prvá, a preto nás zaujímalo, na čo z Makovice Jakub
Derco najviac spomína? „Na zájazdy a na ľudí - pedagógov či spolutanečníkov. Bol som súčasťou viacerých generácií a každá bola v niečom iná,
výnimočná. Zájazdy sú zase to, čo mi ostane v pamäti navždy. Drina vždy
stála zato a bola odmenená. Napríklad ako úplné ucho som sa dostal
ako jediný z mojej generácie, ktorá prišla do Makovice, na prvý letecký
zájazd do Izraela, a to som mal občiansky preukaz ledva pol roka.“
S folklórom však toho Jakub Derco pochodil omnoho viac. Úplne prvý zájazd
mu pritom tesne ušiel už vo 4. ročníku na ZŠ, ale to by, ako sám priznal, asi
chcel veľa. „Prvýkrát som tak s DFS Makovička bol v Chorvátsku v 5. ročníku, ak sa nemýlim, v roku 2010. Potom nasledovali krajiny Rumunsko,
Bulharsko, Česko, Poľsko a Fínsko. Po prechode do Makovice to bol
spomínaný Izrael, trojtýždňové Francúzsko, Česko, Poľsko, Bulharsko,
Taliansko - Sicília a Maďarsko. V Železiari to bolo zase pochodené skoro
celé Slovensko od Košíc cez FF vo Východnej, Heľpu, Banskú Bystricu,
Martin, Žilinu, Bratislavu, Liptovský Mikuláš atď. Môj posledný zájazd
bol práve so Železiarom na Cypre. Po ňom som sa musel so súborom
rozlúčiť, keďže som šiel študovať na vysokú školu do Bratislavy.“
No a práve v Bratislave sa Jakub Derco dostal do Lúčnice.
„To bolo moje celkom zaujímavé dvojročné pôsobenie v tomto umeleckom telese. Po nástupe na školu som šiel skúsiť aj konkurz do Lúčnice.
Ten vyšiel a prešiel som aj ďalšími užšími výbermi. Ak si dobre spomínam, na prvom výbere nás bolo necelých 20 chalanov a ostalo nás 6.
Pôsobenie tam mi dalo po tanečnej stránke veľmi veľa.
Tréningy boli skvelé a nahliadnuť do toho, ako to celé funguje, bolo tiež
super. Podarilo sa mi byť aj na javisku. Konkrétne v programe Slovenský
triptych v Piešťanoch minulý rok. Ťažko povedať, ako by sa moje pôsobenie vyvíjalo, ak by sme nemuseli byť kvôli pandémii dokopy rok doma.
Po dvoch covidových rokoch som sa rozhodol odísť. Doplácal som na
to, že doma ma málo ťahali za uši a výška nie je moja silná stránka,“
usmial sa Jakub a podotkol, že nižší vzrast je v takom telese, ako je Lúčnica,
problém. Rozhodol sa preto, že to, po čom som túžil ako malý, dostať sa tam,
sa mu splnilo a bude si ďalej tancovať v amatérskom súbore.
Po zvažovaní padla voľba na Vysokoškolský umelecký súbor Technik z Bratislavy. „Som tam veľmi krátko. Dva týždne aj s cestou. Ale zatiaľ sa mi
to pozdáva a myslím, že to bude fajn. Páči sa mi ich repertoár, ktorý je
celoslovenský a obsahuje aj tance z regiónov, ktoré som doteraz nikdy
netancoval, ako napríklad Tekov, Myjavsko či Trenčiansko.“
Svidnícky rodák teda aj po odchode z rodného regiónu ostáva pri folklóre
a ľudovej hudbe. My sme sa ho pýtali i na to, aké má plány. „Svadba, deti,

Na vystúpení vo Východnej...

hypotéka, dom, Bahamy,“ zasmial sa pokračoval vážne: „V prvom rade
je teraz dôležité úspešne ukončiť bakalársky ročník a neskôr aj celé
štúdium na VŠMU. Popritom sa venovať pedagogickej činnosti, či už
na ZUŠ-ke, kde pôsobím aj teraz alebo poprípade v nejakom detskom
či dospelom súbore.
Popritom si tancovať a možno trošku odísť sem tam od folklóru a trocha
cestovať po svete tam, kde som ešte nebol. Čas však všetko ukáže,“
vyslovil sa Jakub Derco, ktorý by sa rád folklórom aj živil. Tancom ako profi
tanečník už asi nie, ale ako pedagóg určite.
Vie, že nie je to jednoduché sa tým živiť, ale celé roky tomu obetoval, aby
to robil ako zamestnanie. Na margo svojich snov či nejakej tajnej túžby sa
v našom rozhovore vyjadril tiež. „Neviem či je niečo, po čom vyslovene
túžim. To, o čom som sníval, sa mi už splnilo a teraz možno prídu nejaké
nové výzvy. Som na škole, kde som chcel byť, tancoval som tam, kde
som tancovať chcel, robím, čo ma baví, mám milujúcu priateľku, rodinu
a dobrých ľudí okolo seba. Ale nejaké fajnové auto by sa zišlo,“ neskrýval
dobrú náladu Jakub, ktorý svoj rodný región - Svidník a okolie - vníma ako
celok veľmi pozitívne, veď ako sám hovorí, je to krásny kraj. „Bohužiaľ, je
ťažké pre mladých ostať vo Svidníku, keďže pracovných príležitosti tu
nie je veľa a ešte aj dobre finančne ohodnotených. Ale ľudia, ktorí tam
aktuálne sú, či už vo vedení mesta alebo vedení súboru, robia dobrú
prácu a snažia sa to niekde posunúť.
Máloktorý dospelý súbor na Slovensku má také zázemie, novú sálu,
záštitu osvetového strediska, veľký detský folklórny súbor a ľudí, ktorí
robia svoju práci radi. Či prídem odovzdať skúsenosti domov? Určite.
Uvidíme, v akej miere, ale určite to, čo som nazbieral za tie roky, budem
chcieť niekde posunúť, a to, čo pedagógovia dali mne, chcem ja neskôr
dať ďalším ľuďom.“
Nuž a ak sa možno niekto čuduje, ako môže mať tak mladý človek takýto
vrúcny vzťah k folklóru, ľudovým zvykom a tradíciám, tak je dôležité vedieť
to, čo celý život sprevádza Jakuba Derca. Vždy a stále, ako sa hovorí, vie
veľmi jasne vysvetliť, prečo je preňho folklór dôležitý a prečo je správne, aby
sa mu mladí ľudia venovali. „Pretože ak sa o to nebudú zaujímať mladí,
celé to kultúrne dedičstvo, ktoré naši starí rodičia a generácie pred nimi
roky pestovali a prechádzalo tradovaním, vymrie. Nikto to už potom
neobnoví, pretože nebude mať čo a kto iný by sa mal o to zaujímať, ak
nie mladí ľudia. Myslím si, že každý mladý človek by mal poznať jemu
blízku kultúru.
Niekedy to bola súčasť života ľudí, ale veľa toho nepoznáme, pretože
si mladí povedia, že to už nie je štýlové alebo sú pre nich štýlové nejaké
skvosty ľudových „akože“ hudieb s bicími či čepčenie - obrad, ktorý
mal kedysi neskutočnú silu a hodnotu, tak tam sa robí smiešna šou na
modernú hudbu.
Toto je deštrukcia toho, čo sa tu roky vytváralo a, bohužiaľ, potom
mladí ľudia siahnu po takomto, pretože nepoznajú to pôvodné archaické a krásne. A kvalitný folklór trendy a štýlový veruže je. Len ho treba
poznať a spoznať,“ týmito nádhernými slovami, hodnými zamyslenia ukončil
náš rozhovor tanečník Jakub Derco.
(ps)

Prvé vystúpenie s Lúčnicou v Piešťanoch...

Podduklianske novinky

19. október 2021

Spravodajstvo

8

Šatne a sprchy pri klzisku chcú zrekonštruovať
Okolo 40-tisíc eur, ktoré majú predstavovať ušetrené peniaze
z toho, že klzisko nebolo uplynulú zimu v prevádzke, by mesto
podľa poslanca Jána Vooka mohlo použiť na výmenu osvetlenia
ľadovej plochy.

Primátorka Marcela Ivančová ďalej informovala, že v priestore jestvujúcich
šatní a spŕch v prvom rade sme vyčistili kanalizáciu, lebo tejto budove sa
podľa nej nikto roky nevenoval. „Nebude to stáť 5 000 eur, komunikujeme
s projektantom, aby sme urobili normálny projekt, lebo ak by sme to len
takto plátali, tak to by sme len prikryli nevyhovujúci stav,“ podotkla pri„Nešlo by o celú sumu, možno o nejaké tri či štyri tisícky, ale partie, ktoré mátorka, podľa ktorej Slovenský zväz ľadového hokeja vyjadril podporu tomu,
že by mesto mohlo dostať aj dotáciu na rekonštrukciu
chodievajú hrávať hokej, by to istotne ocenili,“
šatní. „To však musíme mať riadnu projektovú dopovedal na septembrovom zasadnutí svidníckeho
kumentáciu, no a treba zdôrazniť aj to, že pokiaľ
Mestského zastupiteľstva Ján Vook. „A už keď sme
ide o to zázemie klziska, je to problém , ktorý „tu
ušetrili, tak možno aj sociálne zariadenia by sa
desaťročia hnil.“
mohli urobiť a klzisko by fungovalo na úrovni
Poslanec Kamil Beňko zas poznamenal, či by
21. storočia, ako v mestách, kde tiež nemajú
nebolo lepšie šatne či sprchy urobiť na zelenej lúke,
zastrešené ľadové plochy,“ vyhlásil poslanec Ján
než rekonštruovať staré. „To nemyslíte vážne?“
Vook, na ktorého slová reagovala primátorka Marcela
pýtal sa Kamil Beňko. Podľa slov primátorky Marcely
Ivančová.
Ivančovej je projekt krytej haly zimného štadióna taký,
V súvislosti s tým, že mesto chystá zastrešenie
že sa k nej dá urobiť dobudovanie objektu šatní tak,
ľadovej plochy a vlastne akoby výstavbu zimného
aby to bolo organicky späté.
štadióna uviedla, že dávať peniaze na nové svetlá by
„My sme však povinní starať sa o majetok mesta,
teraz bolo neúčelné. Pridal sa aj riaditeľ Technických
a tá budova, ak ju tak necháme ešte pár rokov,
služieb mesta Svidník Lukáš Dubec. „To, že klzisko
Poslanec Ján Vook otvoril
tak to bude veľmi zlé a po každej zime je to hornebolo v zime pre pandémiu koronavírusu v pretému klziska
šie a horšie, nejdeme tam robiť žiadne luxusné
vádzke, neznamená, že neboli náklady. Mzdové
prostriedky boli vyplácané, 8-tisíc eur sme síce ušetrili na energiách, sprchy, šatne, vírivky a neviem čo. Musíme ich rekonštruovať, aby sa
ale investovali sme ich do opravy haly na zbernom dvore, kde je linka nám nezrútili na hlavu,“ zdôraznila primátorka.
(ps)
na triedenie odpadu,“ ozrejmil Lukáš Dubec.

R4-ka od Prešova po poľskú hranicu do roku 2030?
Prešovčan Ondrej Matej je poradcom ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina) a zároveň riaditeľom
Inštitútu dopravy a hospodárstva. V rozhovore pre denník Korzár
sa vyjadril aj k rýchlostnej ceste R4, o ktorej výstavbe sa dlhé
roky, žiaľ, iba hovorí.
Rozdeľme ju z pohľadu Prešova na dve časti. A to obchvat Prešova, prvá
a druhá etapa, a R4 od Kapušian cez Lipníky na poľskú hranicu, čo je ďalších osem úsekov. „Pokiaľ ide o tých osem úsekov, tam musíme urobiť
štúdiu realizovateľnosti, hľadať
rozpočtové krytie a urobiť projektovú prípravu. Môj pohľad je taký,
že poďme to urobiť ako celok. Nie
po úsekoch. Treba o tom rozhodnúť
na ministerstve v najbližších dňoch.
Druhým dychom však dodávam, že
treba na to nájsť finančné zdroje.
Ministerstvo už koná,“ vyhlásil pre
denník Korzár Ondrej Matej a odpovedal aj na poznámku, že o tom sa hovorí
minimálne osem rokov, aj oveľa viac,
tak prečo to ešte nie je?
„To je otázka na stranu Smer.
Robert Fico, keď vládol sám, mal
štyri roky ministerstvo dopravy a
nemal ani koaličnú radu. A vtedy sa
neurobilo nič. Ani pre R4. Domrvila
sa križovatka D1 - D4, začala sa
výstavba obchvatu Ružomberka,
ktorá dodnes nie je. Zadalo sa Višňové, je tiež spackané. Takže je to
otázka na nich.
Prečo neposunuli R4 do prípravy? Prečo neurobili to, čo už robí ministerstvo dopravy? Ak nás pamäť neklame, R4 sa mala začať robiť ešte za
Radičovej vlády. Potom sa to zastavilo. My sme teraz urobili dve veci,
dali sme to do prioritizácie cestnej dopravy. Prvý raz máme takýto ucelený dokument, vrátane harmonogramu do roku 2028. Áno, začalo sa to
pripravovať, ale zastavilo sa to. R4 nebola prioritou, tou bola D1 a D3.
Nebudem hodnotiť, či je to dobré, ale v príprave R4 sa malo pokračovať.

A malo sa už vtedy trvať na tom, aby pre obdobie eurofondov 2021 - 2027
bolo možné cestu Via Carpatia financovať z eurofondov. Chvalabohu,
teraz je tu šanca.
Preto náš minister s poľským
dohodli postup,
že v roku 2023,
kedy sa bude robiť veľká revízia

eurofondov, budú žiadať, aby celá
Via Carpatia, vrátane našej R4, bola
financovateľná z eurofondov. Vtedy
si vydýchneme a môžeme robiť.
Dovtedy treba spustiť projektovú
prípravu a štúdiu realizovateľnosti,“
zdôraznil poradca ministra dopravy
Ondrej Matej a odpovedal ja na otázku,
že ak sa teraz spustia projektové veci,
ktoré už asi mali byť, kedy môže byť
reálne, že sa tieto úseky R4 smerom
na Poľsko začnú stavať? „Realisticky
si povedzme, že tých osem úsekov sa môže začať stavať reálne najskôr
o dva roky. To je optimistický variant.
Reálne to však tak optimisticky nevidím. Pri tom, čo sa dnes všetko deje,
všetko sa zdražuje, je problém s pracovnou silou a podobne. Poďme
minúť všetku energiu na to, aby čo najrýchlejšie bola dokončená druhá
etapa prešovského obchvatu a následne urobme všetko pre to, aby sme
mohli konštatovať, že v rokoch 2028 až 2030 bude celá Via Carpathia
dokončená,“ uzavrel tému R4 Ondrej Matej.
(ps)
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Už nie pod Vranov nad Topľou, ale pod Bardejov
- čo bude so svidníckym súdom?
Na novej súdne mape ministerka spravodlivosti Mária Kolíková
trvá a diskutovať o nej chce aj s predsedom Národnej rady SR
Borisom Kollárom, ktorý ju kritizuje.
Boris Kollár kritizoval zlúčenie súdu vo Vranove nad Topľou s Humenným.
Vyhlásil, že hnutie nepodporí reformu súdov v aktuálnej podobe. Ani keby to
malo znamenať odchod z vládnej koalície.
Ministerka Mária Kolíková pripustila, že pôvodná úvaha bola spojiť súd vo
Vranove nad Topľou so Svidníkom. Sídlo by bolo vo Vranove nad Topľou a
vo Svidníku detašované pracovisko.
S rušením súdu vo Svidníku pritom nesúhlasí tunajšia samospráva a,
samozrejme, ani samotní zamestnanci súdu. Pripomienku k návrhu súdnej
mapy podala a priamo na ministerstve v Bratislave aj obhajovala primátorka
Svidníka Marcela Ivančová.
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková minulý týždeň potvrdila, že napokon
vyšlo ako najlepšie riešenie spojiť vranovský súd s humenským. No a pokiaľ
ide o Okresný súd vo Svidníku, ten sa má podľa aktualizovaného návrhu
súdnej mapy pričleniť pod Okresný súd v Bardejove.
Minulý týždeň zamestnanci viacerých súdov proti návrhu súdnej mapy pro-

S rušením súdu vo Svidníku nesúhlasí tunajšia
samospráva a aj samotní zamestnanci
testovali. Zamestnanci svidníckeho súdu sa do protestu zatiaľ nezapojili.
Podľa našich informácií sa však chystá generálny štrajk zamestnancov súdov
na celom Slovensku, do ktorého by sa už mali zapojiť aj zamestnanci Okresného súdu vo Svidníku.
(ps)

Nehoda kamióna pri Breznici ovplyvnila aj premávku vo Svidníku
- KAMIÓNY SA VRÁTILI DO MESTA
Druhýkrát sa narodil. Muž za volantom kamióna mal v pondelok
11. októbra popoludní obrovské šťastie v nešťastí. V našom
regióne odstavil jedinú obchádzkovú trasu pre nákladiaky.
Z hrozivo vyzerajúcej nehody akoby zázrakom vyviazol len so škrabancami
a hoci havaroval pri Breznici v okrese Stropkov, ovplyvnil aj premávku cez
Svidník a obce v tomto okrese.
Sám nevie, ako zo zdemolovanej kabíny mohol vyjsť bez ujmy
na zdraví. „V kabíne ostalo miesto pre pol človeka. Akurát
som poškriabaný na ruke, nič viac sa mi nestalo. Vďaka
Bohu,“ povedal poľský šofér, ktorý tvrdil, že na úzkej ceste za
Breznicou v smere na Vranov nad Topľou mu oproti šiel rovnako
nákladiak, no ešte o čosi širší.
Musel sa mu preto trošku uhnúť, no riadenie svojho nákladiaka plne naloženého okennými profilmi už nezvládol a prevrátil
sa krížom cez cestu. Nehoda sa stala, ako sme už uviedli, pri
Breznici. Od piatka 8. októbra práve tadiaľto presmerovali tisícky
kamiónov prúdiacich zo severu na juh Európy a opačne. Hlavný
ťah na Poľsko medzi obcami Šarišský Štiavnik a Rakovčík totiž

znovu opravujú. Mnohí na osobných autách sa radšej otáčali, iní to skúsili
cez pole. No kamionisti inú možnosť obchádzky nemali.
Ľudia na trase od Stropkova na Vranov nad Topľou sa po zmene dopravy
práve takýchto situácií najviac obávali. Kamióny tak nemohli jazdiť ani cez
Stropkov, policajti ich po asi hodine odklonili na Bardejov. Množstvo kamiónov
si však vybralo na obchádzky cesty II. i III. triedy napríklad cez Mlynárovce

Pre túto dopravnú nehodu pri obci Breznica
bol Svidník zrazu plný kamiónov.

či cez Radomu a Šandal. Základnú
obchádzku, ktorú im stanovili policajti,
cez Bardejov, využívali tiež a využívajú
ju dodnes.
Aj Svidník bol zrazu plný kamiónov,
ktoré v smere od Bardejova či v smere
na Bardejov musia prechádzať práve
cez Svidník. V smere z hraničného
priechodu Vyšný Komárnik - Barwinek ich síce policajti na Bardejov
usmerňovali až nad niekdajším areálom firmy Boper a prechádzali tak
po Stropkovskej ulici, no v smere od
Bardejova neboli a ani nie sú žiadne
značky, ktoré by ich navádzali v smere
na hranicu práve cez Stropkovskú ulicu
na obchvat a následne ďalej.
Kamióny tak jazdili a aj dodnes znovu
jazdia aj cez mesto...
(ps)
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Vo Svidníku je opäť adresný zber Do obcí Kružlová a Roztoky
veľkého odpadu od bytoviek a domov zavítalo prešovské Divadlo A. Duchnoviča
Vo Svidníku je znovu veľké jesenné upratovanie. Ide o tzv. jesenné upratovanie veľkoobjemového odpadu.
Čo je veľkoobjemný odpad?
„Objemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované veci, ktorých sa
chcú občania zbaviť. Jedná sa o veci, ktoré majú väčšie rozmery a nedajú sa
umiestniť do klasických zberných nádob.
Patrí sem:
Nábytok, koberce, sanitárna keramika, kuchynské linky, okná, matrace,
zárubne, radiátory a podobne.
Nepatrí sem:
Drobný stavebný odpad (obkladačky, tehly, betón - tento druh odpadu do
1m3 môžete odovzdať na zbernom dvore) bioodpad zo záhrad, nebezpečný
odpad, elektroodpad, triedené zložky komunálnych odpadov – sklo, papier,
plasty, kuchynský odpad.

V mesiaci október sa v obciach Kružlová aj Roztoky, za
prísnych protipandemických opatrení, uskutočnilo divadelné
predstavenie.
Obce v spolupráci s Divadlom Alexandra Duchnoviča z Prešova usporiadali
rusínske divadelné predstavenie OSTALI HLUPÁKMI od autora hry M. L.
Koprivnického.
Na dané predstavenie obec v spolupráci s divadlom napísali projekt. „Pe-

niaze na divadelné predstavenie sme žiadali z Ministerstva kultúry SR
- program Kultúra národnostných menšín,“ ozrejmil danú situáciu starosta
obce Kružlová Adrián Gužo.
Na predstaveniach sa zúčastnili obyvatelia z obce, no predstavenie sa hralo
v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), nakoľko v danom čase bol
okres Svidník v bordovej farbe.
Hercom a kolektívu DAD po predstavení odovzdal starosta obce, ako prejav
vďaky, magnetky obce Kružlová a vyslovil im úprimné poďakovanie.
„Som rád, že divadelné predstavenia v rusínskom jazyku sa u nás hrajú

pravidelne skoro každý rok,“ dodal záverom starosta obce Adrián Gužo.
Ako sme už spomínali, tieto podujatia boli realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu Kultúry národnostných menšín.
(pn)

Európsky deň jazykov
Európsky deň jazykov je už za nami a my si ho pripomíname
spomienkami. Oslavu Európskeho dňa jazykov sme odštartovali
rozhlasovou reláciou o tomto dni.
Príjemným hlasom sa nám v školskom rozhlase prihovorili žiačky 9. ročníka,
ktoré nás zároveň pozvali na pomyselný všesvetový školský výlet. Z jednotlivých tried sa ozývala vrava rôznych štátov i nôt. Žiaci sa nám prihovárali v
anglickom, ruskom, nemeckom, ukrajinskom a rómskom jazyku.
Samozrejme nechýbala ani nášmu srdcu blízka rusínska reč. Tento deň sa
niesol aj v duchu netradičnosti. Deti nám umožnili započúvať sa aj do litovského
a temperamentného talianskeho jazyka. Na chvíľu sme dokonca uleteli aj do
krajiny vychádzajúceho slnka. Milým prekvapením bolo aj typické japonské
oblečenie a miestna špecialita. Deň bol plný zábavných aktivít a súťaží, ktorými
sme oslávili jazykovú rozmanitosť, a tak prispeli k jazykovému vzdelávaniu
a rozvoju mnohojazyčnosti. Nie nadarmo sa hovorí: „Koľko rečí vieš, toľko
sveta prejdeš.“ Nám sa táto skvelá hra so žiakmi podarila.
ZŠ karpatská vo Svidníku

Milým prekvapením bolo aj typické japonské
oblečenie a miestna špecialita.
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V Krajnej Poľane a Krajnej Bystrej miestnych testoval špeciálny ministerský tím
Hromadné testovanie v dvoch obciach okresu Svidník. Ministerský intervenčný tím vyrazil v uplynulý štvrtok do obcí Krajná
Poľana a Krajná Bystrá v okrese Svidník. Otestovať chceli čo
najviac ľudí v dvoch možných ohniskách.
Tí z obyvateľov spomínaných dvoch obcí, ktorí ako kontakty pozitívnych
museli, na testy išli, no mnohí tak sami od seba neurobili. „Nie všetci klienti
chcú povedať, že ako sa cítia, aké majú zdravotné problémy, lebo sa
obávajú karantény,“ vysvetlil situáciu Ján Holodňák, ktorý pôsobí ako
regionálny koordinátor príspevkovej organizácie Ministerstva zdravotníctva
Zdravé regióny.
Plošným testovaním v Krajnej Poľane a Krajnej Bystrej podľa neho reflektovali
na neschopnosť miestnych dostať sa na testovanie do okresného mesta. „Aby
sme už tu na začiatku podchytili prípadné ďalšie šírenie vírusu a tým
zabránili ďalším možným, aj zdravotným komplikáciám, ale aj uzatváraniu lokalít.“ „Treba
zaplatiť autobus,
treba zaplatiť za
test a tu je lepšie,
máme to zadarmo,
tak to je lepšie,“ povedal jeden z obyvateľov Krajnej Bystrej

a reagoval Ján Holodňák. „Preto prichádzame s touto možnosťou a je to
hlavne preto, aby sme týchto klientov a týchto ľudí ochránili.“ Aby to celé
miestnym ešte viac uľahčili, testovali ich priamo v jednom z bytov.
Prvotným popudom zásahu Intervenčného tímu Ministerstva zdravotníctva v
našom regióne sú pozitívne prípady v škole v susednej Krajnej Poľane.
Chodia tam aj deti z Krajnej Bystrej. Aktuálne sú doma, celú školu zatvorili.
„Máme obavy, že je tu viac klientov, ktorí vykazujú pozitivitu Covidu-19,“
povedal nám Ján Holodňák z organizácie Zdravé regióny, ktorej zamestnanci
sa v Krajnej Bystrej snažili miestnych motivovať aj k očkovaniu proti ochoreniu
Covid-19.
„Áno, aj tu sme pracovali na tom, aby sme tou osvetou vzbudili dôveru
u ľudí v očkovanie a presvedčili ich, že to nie je nič zlé, ale že je to v
prospech ich zdravia,“ zdôraznil Ján Holodňák.
Počas hromadného testovania v spomínaných dvoch obciach napokon v Krajnej Poľane PCR
testami otestovali
39 obyvateľov a
v Krajnej Bystrej
11 9 . V ý s l e d k y
svojich testov sa
všetci dozvedeli
na druhý deň sms
správami.
(ps)

Počas hromadného testovania v Krajnej Poľane
otestovali 39 obyvateľov a v Krajnej Bystrej 119
obyvateľov...

Ján Holodňák pôsobí ako regionálny koordinátor
príspevkovej organizácie Ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny

OPRAVOVALI HISTORICKÚ FRESKU
Pozorní Svidníčania si istotne
všimli práce na budove Okresného
úradu vo Svidníku, lepšie povedané na jej priečelí.
Ako nás informoval prednosta
Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin, ide o opravu fresky,
ktorá je umiestnená na balkóne.
„Z dôvodu vplyvu počasia bola už
značne poškodená, tak sa pristúpilo k jej rekonštrukcii,“ ozrejmil
Michal Iľkanin a dodajme, že celá
budova vrátane fresky i sôch pred
budovou boli kompletne opravované pred niekoľkými rokmi.
(ps)
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Úspech v celoslovenskej súťaži
Výtvarné spektrum 2021
Do celoslovenskej súťaže Výtvarné spektrum 2021 sa zapojilo
šesťsto tvorcov takmer s dvomi tisíckami diel. 58. ročník vynikal
najmä výnimočnou kvalitou výtvarných prác. Výtvarné spektrum
aj tento rok podčiarklo svoju rôznorodosť, ktorá sa prejavila v
témach, ale i v použitej technike. Tohtoročným predsedom poroty
bol akademický maliar Karol Felix.
Porota odporučila vystaviť 146
výtvarných diel, navrhla udeliť jednu
hlavnú cenu, 26 cien a 20 čestných
uznaní. Vernisáž a odovzdávanie
ocenení najúspešnejším autorom
58. ročníka sa uskutočnila 8. októbra
v levickej synagóge a netradične aj
v Tekovskom múzeu na Levickom
hrade. Súčasťou podujatia boli aj
3 tvorivé dielne. Výstava potrvá do
konca októbra 2021 v Leviciach.
Náš región úspešne reprezentovali:
Jakub Berík zo ŠUP vo Svidníku (za
akryl „Artchaos“) a Hana Vorobelová
(za kresbu fixkami “Kúpalisko“),
ktorí za svoje diela získali čestné
uznania. Vystavené výtvarné práce mali aj: Miroslav Potoma zo Stročína,
Nikola Varcholíková a Mária Glinská zo Stropkova. Úspešným autorom
blahoželáme.
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci
oznamujeme, že nás 9. októbra 2021
vo veku 76 rokov opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko
JOZEF GOGOĽ zo Svidníka
Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho poslednej ceste, za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
S láskou a úctou manželka Mária, syn Jozef s rodinou, syn Stanislav
s rodinou, dcéra Ingrid s rodinou, vnúčatá a pravnúča

SPOMIENKA
Sú bolesti, na ktoré nie je liek.
Sú rozhodnutia, ktoré nevrátime späť.
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeme
a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneme.
15. októbra 2021 sme si pripomenuli 20 rokov,
odkedy nás opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
VASIĽ KANDRAVÝ zo Svidníka
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Kto daroval krv?
V stredu 13. októbra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 34 bezpríspevkových darcov: Marek Pytliak (17), Ján
Štefanišin (45), Martin Želizňak (6), Anton Vaškanin (101), Alojz Servanský
(40), Ľuboš Skasko (13), Ľuboš Skasko (prvodarca), Stanislav Magera (6),
Pavol Džupina (13), Lívia Džupinová (4), Katarína Mašová (6), Denisa Palidrabová (5), Ján Dančišin (132), Brjan Mikuláš Maťaš (11), Dobiáš Maťaš
(7), Tibor Gmitter (21), Mikuláš Maťaš (9), Andrej Spišák (15), Jana Milá (28),
Barbora Džupinová (2), Alena Džupinová (2), Ivana Kurillová (15), Katarína
Roháľová (3), Jana Gombitová (13), Patrícia Gajdošová (3), Erik Zelinka (26),
Marcel Hoľko (70), Renáta Ivančová (60), Patrik Halaj (44), Simona Mydlová
(3), Jaroslav Senaj (25), Michal Biľ (10), Matúš Biľ (4), Tadeáš Vansač (10).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

Odišiel dobrý človek, každý ho mal rád,
odišiel nám do nenávratna,
teraz musíme len spomínať.
Len pre nás žil a pracoval,
nám svoje srdce dal.
Spi ticho tichúčko, dosníval si života sen
a cestou bolesti odišiel si tam,
kde je mier a láska len.
5. októbra 2021 nás vo veku 85 rokov opustil náš milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko
JURAJ RYCHVALSKÝ zo Svidníka
Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho poslednej ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš nesmierny
žiaľ. Ďakujeme všetkým duchovným otcom, ktorí sa zúčastnili poslednej
rozlúčky.
S láskou a úctou manželka Mária, dcéry Viera, Nadežda, Ľubov
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá
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Medziokresná súťaž mužstiev
V uplynulú nedeľu sa hrali stretnutia 11. kola medziokresnej
futbalovej súťaže. Prinášame výsledkový a tabuľkový servis.
Výsledky 11. kola:
Bukovce - Tisinec 3:9 (0:4)
Góly: V. Varecha 2, Š. Timko - D.
Demjan 5, N. Vansač, D. Kmiť, P.
Fedorco, J. Michrina.
ŽK: - P. Fedorco.
Breznica - V. Orlík 4:1 (2:1)
Góly: J. Gonos, J. Puchír, D. Petrik
2 - L. Hirčko.
ŽK: J. Bučko - .
Kuková - Lúčka 3:1 (2:0)

Góly: Š. Kundra 2, J. B. Čorba - S.
Talian.
ŽK: A. Kmec - .
Rovné - Radoma 1:2 (1:0)
Góly: K. Vyravec - M. Labuda, J.
Hubáč.
ŽK: T. Ferenc - D. Haspra, S. Labanc,
B. Tkáč, L. Bokšanský.
ČK: T. Ferenc (po 2 ŽK) - D. Haspra
(po 2 ŽK).
Mestisko - Chotča 7:3 (4:2)

Góly: D. Cina 4, E. Džurban, A. Cina,
R. Vasilenko - M. Bujdoš, M. Fejko,
Š. Petro.
ŽK: R. Vasilenko - S. Gombár.
Miňovce - Kalnište 4:5 (1:4)
Góly: S. Gombita 2, M. Banga, J. Tokarský - F. Halek 2,
D. Sokol, V. Varga,
T. Halek.
ŽK: S. Gombita - P.
Cauner.
Stročín - Sitníky
nehralo sa

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

11
10
10
11
9
11
11
10
10
11
10
11
10
11

91 1
80 2
71 2
71 3
70 2
60 5
52 4
51 4
42 4
41 6
31 6
20 9
0 0 10
0 0 11

48:12
30:16
38:13
28:21
49:15
22:23
31:27
26:23
24:18
21:35
15:27
26:51
12:45
9:59

28
24
22
22
21
18
17
16
14
13
10
6
0
0

Primátorka ocenila mladé volejbalistky a mladých volejbalistov
Úspešné mladé svidnícke volejbalistky a rovnako aj úspešných mladých
svidníckych volejbalistov v uplynulý piatok 15. októbra prijala primátorka
Svidníka Marcela Ivančová. V obradnej sieni mesta Svidník najprv ocenila
mladé volejbalistky z ŠK Komenského Svidník vedené trénermi Gabrielou
Haľkovou a Robertom Frankom, no a neskôr prijala aj mladým volejbalistov z
TJ Slávia Svidník vedených trénermi Mariánom Vitkom st. Ľubošom Mackom,

Mariánom Vitkom ml. a Petrom Mihalíkom.
Primátorka im poďakovala za reprezentáciu mesta, zablahoželala k úspechom, ktoré v ostatnom období dosiahli. Všetci sa zapísali aj do Pamätnej
knihy mesta Svidník a volejbalisti i volejbalistky si zo stretnutia s primátorkou
odniesli aj sladkú tortu.
(pn)

Úradná správa č. 13 zo dňa 14. októbra 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
VV OOFZ schválil termín Volebnej konferencie OOFZ dňa 26.11.2021 vo
Svidníku.
Usmernenie : Organizačné pokyny pre amatérsky futbal - https://sportnet.
sme.sk/futbalnet/z/vsfz/spravy/usmernenie-organizacne-pokyny-pre-amatersky-futbal/
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 10. kola 6. ligy dospelých, 6. kola 5. ligy dorastu a 6.
kola 4. ligy žiakov.
Podanie TJ Družstevník Breznica zo dňa 8.10.2021 nespadá do kompetencie ŠTK
Schválila vzájomnú dohodu klubov na odohratie odloženého stretnutia 5.
kola 4. ligy žiakov Kuková - Giraltovce dňa 18.10.2021 o 16.30 hod.
Schválila zmenu termínu stretnutia 7. kola 4. ligy žiakov Koprivnica - Giraltovce zo dňa 14.10.2021 na 28.4.2022.
Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 21.10.2021 o 16.30 hod. aktérov zo
stretnutia 10. kola 6. ligy dospelých V. Orlík - Bukovce: R - J. Šugár, AR1 - L.
Čonka, vedúci mužstva FK V. Orlík - J. Šraga, vedúci mužstva FK Bukovce
- M. Mačoško.
Žiada kluby o predloženie dohody cez ISSF na odohratie týchto stretnutí:
10. kola 6. ligy dospelých Sitníky - Miňovce, 5. kola 5. ligy dorastu Bukovce Breznica, 6. kola 5. ligy dorastu Rovné - Bukovce a Sitníky - Miňovce.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Trestá hráča OŠK Mestisko - Filip Kandalik - 1278648 - DO pozastavením
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 14.10.2021,

podľa DP čl. 45/1b,2, poplatok 10,- EUR
Trestá hráča TJ Topľan Lúčka - Ján Leško - 1216793 - DO pozastavením
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 14.10.2021,
podľa DP čl. 37/3, poplatok 10,- 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:
12. kolo 6. liga dospelí - 24.10.2021 o 14.00 hod.:
Lúčka - V. Orlík (Hamřik, Baláž, Znoj - Šafranko), Tisinec - Breznica (Špak,
L. Zápotocký - Feč), Sitníky - Bukovce (Malačina, Babiarčik, Sidorová - Holub), Kalnište - Stročín (Hubáč, Šugár - Vaško), Chotča - Miňovce (Škurla,
Dovičák - Burcák), Radoma - Mestisko (Ľ. Suchanič, Čonka - Mackanin),
Kuková - Rovné (Džavoronok, F. Zápotocký, Seman - Brendza).
8. kolo 4. liga žiaci - skupina A - 21.10.2021 o 16.30 hod.:
Kuková - Kalnište (Korba), Giraltovce - Lúčka (Hamřik).
KR OOFZ nariaďuje R a AR, aby si pred každým stretnutím vytlačili zápis o
stretnutí. Pred nástupom na hraciu plochu hráčov skontrolovali, t.j. či číslo s
ktorým nastupujú a meno korešponduje s číslom a menom uvedeným v zápise
o stretnutí. Takisto AR1 pred striedaním hráčov, musí skontrolovať náhradníka
(meno a číslo), ktorý nastupuje na hraciu plochu. Náhradník musí nastúpiť na
hraciu plochu iba s číslom, ktoré má uvedené v zápise o stretnutí.
V prípade, ak pred stretnutím nebude dostupný vytlačený zápis o stretnutí.
R a AR sú povinný prepísať si mená a čísla hráčov na osobitný papier.
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

Podduklianske novinky

Šport

19. október 2021

14

EXTRALIGA / V skvelom zápase vyhrala svidnícka bojovnosť
V zápasoch sobotňajšieho 4.
kola základnej časti volejbalovej extraligy mužov sa z víťazstiev tešili domáce družstvá.
Hráči VK MIRAD UNIPO Prešov si
poradili s VK OSMOS Prievidza 3:1,
keď po dvoch jasných setoch museli
v závere odvracať hrozbu tajbrejku.

TJ SLÁVIA SVIDNÍK - VKP BRATISLAVA 3:2 (21, 17, -20, -30, 11)
koncovke štvrtého setu nepremenil
štyri mečbaly, no napokon zvíťazil
v tajbrejku. Komárno sa dotiahlo na
lídra TJ Spartak Myjava (obaja 3-0, 9
b.), tri výhry má na konte aj Svidník
(3-1, 8 b.). Bez bodu sú aj po štyroch
zápasoch Prievidza a Trenčín.

Malina 7, Tarabus 8, libero Kurej (Vančo 3, Trubač 16, Prešinský 9, Pavličko
0, Jurík 1). Tréner: M. Kalný.

chcem veľmi poďakovať chlapcom
a pogratulovať im. Už sa tešíme na
ďalší zápas v Myjave.“

Hráči zápasu: Šimon Kozák (Svidník) - Radoslav Prešinský (VKP)
Tréner Svidníka Rastislav Paňko
po zápase povedal: „Z našej strany
prvé dva sety boli veľmi kvalitné,
odohrali sme veľmi pekný volejbal,
veľmi dobre sme prihrávali a nekazili
sme servisy. V treťom a štvrtom sete
súper vymenil hráčov na jednotlivých
postoch a my sme nezareagovali,
no bojovnosťou sme dokázali zápas
zvrátiť v náš prospech, za čo sa

Súčasťou zápasu bola opäť tombola.
Tri hlavné ceny v podobe darčekových
košov venovali do sobotňajšej tomboly
Penzión Poľovníček, Pohostinstvo
Rumpeľ a Špajza-inak. Tombola v
cene 1 euro sa žrebovala po 2. sete a
z výhry sa tešili traja fanúšikovia.
V sobotu 23. októbra o 17:00 sa
stretnú v 5. kole MŠH TJ Spartak
Myjava a TJ Slávia Svidník - hrá sa
v Myjave.
(Zdroj: SVF a TJ Slávia Svidník)

1. liga muži / Prejavila sa skúsenosť Humenčanov
TJ SLÁVIA SVIDNÍK B - ŠK GYMNÁZIUM HUMENNÉ

Tri body získal aj majstrovský Rieker
UJS Komárno, ktorý aj s náhradníkmi
zdolal mladíkov z ŠŠ Trenčín v troch
setoch.
Najvyrovnanejší bol zápas vo Svidníku, kde domáci TJ Slávia viedol
nad VKP Bratislava 2:0, v dramatickej

Zostava TJ Slávia Svidník: Fedorenko 16, Macko 16, Š. Kozák 29,
Sopko ml. 13, Horňák 5, R. Vitko 5,
libero M. Vitko (Gula 0, Gulák 0, B.
Skasko 0). Tréner: R. Paňko.
Zostava VKP Bratislava: Zaťko 4,
Yacoubou 26, Billich 0, Kostoláni 4,

1:3 (-18, 18, -22, -18), 2:3 (-21, 22, 22, -22, -9)
Tréner svidníckej rezervy Marián Vitko st. po dvojzápase s Humenným povedal: „Úvod zápasu nám vyšiel, dostali sme sa do štvorbodového náskoku,
avšak v jednej rotácii sme sa zasekli, čo Humenčania využili a získali set pre
seba. V ďalších dvoch setoch sme mali navrch my, avšak štvrtý set získali Humenčania. V tajbrejku sa prejavila skúsenosť Humenčanov a získali víťazstvo
pre seba. V druhom zápase sme ešte viac omladili zostavu. Napriek snahe
sme dokázali získať len set. Chlapcom patrí poďakovanie za bojovnosť.“
Zostava Svidníka: Braňo Skasko, Ľuboš Skasko, Matúš Džupka, Erik Gulák,
Boris Genco, Branislav Paňko, Richard Harakaľ, Damián Hnat, Roland Magera,
Lukáš Vasičko, Filip Vojček.
V sobotu 30. októbra sa vo 4. kole stretne TJ Slávia Svidník B stretne s VK
Junior 2012 Poprad v Poprade.
(Zdroj: SVF a TJ Slávia Svidník)

Pozvánky na pripravované domáce zápasy hokejbalistov HbK Lion Svidník
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba
je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
23. a 24. októbra: MUDr. B. Lišková - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach.
Kontakt: 0950 553 171.
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 19.10.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, Streda
20.10.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Darinu, Štvrtok 21.10.: 7:00 Za
zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Annu, Piatok 22.10.: 17:00 Za zdravie a
Božie požehnanie pre rodinu Timkovú, Sobota 23.10.: 7:00 Za zdravie a Božie
požehnanie pre Annu Mačugovú, Nedeľa 24.10.: 9:00 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 19.10.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Ján a Anna, 18.00 +
Mária a Jozef Ščerboví, Streda 20.10.: 6.30 + Ján, Ján, Anna, Rastislav (panychída), 18.00 + Anna Leščišinová / + Helena Jurášková (panychída), Štvrtok
21.10.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Michal, Michal, Paraska (tichá
adorácia), 17.15 Ruženec za závislých s komunitou Cenacolo, 18.00 + Demeter,
Mária, Michal, Demeter, Jozef, Ondrej, Ján (tichá adorácia do 20.00), Piatok
22.10.: 6.30 + Jaroslav Džugan (panychída), 18.00 * Simona (30 rokov života),
Sobota 23.10. 8.00 + Jozef, Anna, Jozef, Anastázia a ostatní z rod., 18.00 Sv.
liturgia s platnosťou na nedeľu za nenarodené deti, Nedeľa 24.10.: 8.00 * Za
farnosť OTP, 9.15 * Jozef, Mária, Monika, Jozef, Marek s rod., 10.30 * Tobiáš
OTP, 18.00 * Helena s rod.
V tomto týždni budú liturgie kvôli pandemickým opatreniam len s obmedzeným
počtom v chráme - max. 50 ľudí.
V nedeľu o 8.00 a 10.30 budú liturgie možné pre OTP - max. 75 ľudí. Bohoslužby o 9.15 a o 18.00 pre všetkých, avšak max. 50 ľudí.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 19.10.: 18.00 + Anna, Michal / ZBP rod. Berežňákových, Streda 20.10.:
6.30 ZBP Melánia s rod., 18.00 ZBP rod. Vančíková, Staruchová, Štvrtok 21.10.:
6.30 + Michal, 18.00 po sv. omši adorácia, + Milan / + Michal, Ján, Anna, Anna,
Piatok 22.10. - sv. Jána Pavla II.: 6.30 + Peter, 18.00 ZBP Michal, Anna a s
rod., Sobota 23.10. - Panny Márie v sobotu: 8.00 ZBP Alena s rod., 15.30 v
Domove dôchodcov: ZBP rod. Klajnovej, Nedeľa 24.10.: 7.00 Za farnosť, 8.00
+ František, Helena, 10.30 ZBP Anna, František, 12.00 Za duše v Očistci, 18.00
+ Ján, Mária, Ján, Ladislav.
Okres Svidník je od 18.10. podľa Covid semaforu v čiernej farbe. Nedeľné
sv. omše preto budú rozšírené - ráno o 7.00 a 8.00, aj 10.30 pre zaočkovaných
(limit 100 ľudí). O 12.00 a večer o 18.00 OTP (max. 50 ľudí). Pri všetkých sv.
omšiach je povinné prekryté mať horné a dolné dýchacie cesty respirátorom.
Povinnosť nahlásiť meno a telefónny kontakt, ktorý vhodíte do pripravenej
krabice pri vstupe do chrámu. Prosíme, aby ste si lístočky s vašim menom a
kontaktom pripravili už doma.
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. Sú tam
tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho prostredia a ktorí
našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko kvalifikovaní odborníci a vedci, iní
boli predtým závislí od drog alebo boli vo väzení, ale zmenili svoj život.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie údaje
získate na tel. čísle 0918 178 485.

o d 1 8 . o k t ó b r a 2 0 21
ŠPIESZ, Anton: Remeslá, cechy a manufaktúry
na Slovensku 15. - 19. storočie.
Bratislava, Perfekt 2021. 287 s.
V tejto knihe sa dočítate o:
Vývoji a význame remeselnej výroby
v období feudalizmu
Fungovaní cechov a manufaktúr
Remeslách, ktorým sa darilo
Zo života majstrov a postupné
zavádzanie strojovej výroby
Cechových pravidlách - listinách,
ale i spôsobe práce
Spoločenskom postavení
cechmajstrov
Lokalitách, v ktorých
sa jednotlivé druhy
remesiel a cechov rozvíjali
Pravidlách tovarišského
a spoločenského života
Prvých manufaktúrach na Slovensku
o súkenníctve, obuvníctve, čižmárstve, sedlárstve, klobučníctve, mäsiarstve,
puškárstve, kolárstve, stolárstve, tesárstve, debnárstve, mlynárstve, cinárstve,
kováčstve, halenárstve, rukavičkárstve, pančuchárstve, gombičkárstve, medovnikárstve, sviečkarstve a mnohé iné.

HEGEROVÁ, Hana (20.10.1931-23.3.2021)
Hana Hegerová, vlastným menom Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová známa aj ako Hana Čelková bola slovenská a česká speváčka – šansoniérka a herečka. Narodila sa v Bratislave do rodiny bankového riaditeľa.
Hegerová býva nazývaná nekorunovaná kráľovná šansónu. Široké publikum
a odbornú kritiku zaujala hlavne schopnosťami dramaticky interpretovať text.
Na začiatku pôsobila ako herečka. Prešla scénami Divadla Rokoko, Divadla
Semafor alebo Divadla na Zábradlí. Manželstvo s Daliborom Hegerom jej
dlho nevydržalo. Preslávila sa hlavne spevom, s ktorým začala súbežne s
hereckou kariérou vo svojej rodnej Bratislave. Často koncertovala v nemecky
hovoriacich krajinách. Posledný rok jej života nebol veľmi šťastný. Prekonala
mozgovú príhodu, trápilo ju srdce a už viac rokov mala aj problémy s kĺbmi a
chrbticou. Ikonická šansoniérka nás opustila vo veku 89 rokov.

WHALEN, Philip Glenn (20.10.1923-26.6.2002)
Americký básnik, ústredná osobnosť sanfranciskej renesancie a generácie
bítnikov. Slúžil v letectve, neskôr vyštudoval literatúru a lingvistiku v Portlande.
Niekoľko rokov strávil v Japonsku, kde sa nechal vysvätiť za zenbudhistického kňaza. Písal poéziu v bítnickom štýle. Bol oceňovaný kritikmi aj svojimi
kolegami básnikmi.

- Otecko, vieš, kto porazil Kartágo?
- Neviem chlapča moje,
ešte som nečítal športové správy.
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
DUNA
PIATOK 22. OKTÓBRA O 19. HODINE
Veľkolepé sci-fi dobrodružstvo prichádza! Paul
Atreides je mladý muž s výnimočným darom,
ktorému bol predurčený osud, akému nemôže
celkom porozumieť. Musí sa dostať na najnebezpečnejšiu planétu vesmíru, aby zaistil bezpečnú
budúcnosť pre svoju rodinu a svoj ľud. Práve tam
je možné nájsť vzácnu komoditu - korenie, ktoré
dokáže odomknúť plný potenciál človeka. Paul a
jeho rod však nie sú jedinými, kto si robí na planétu a jej zásoby nárok. Črtá sa konflikt, v ktorom
prežijú len tí, čo dokážu čeliť svojmu strachu.
USA, scifi, dráma, dobrodružný,
155 minút, vstupné: 5 eur
***
POSLEDNÝ SÚBOJ
SOBOTA 23. OKTÓBRA O 19. HODINE
Historický epos Posledný súboj je filmová, provokujúca historická dráma,
ktorá skúma všadeprítomnú silu mužov, krehkosť spravodlivosti a silu a odvahu
jednej ženy vo svete ovládanom mužmi, ktorá je ochotná riskovať a postaviť
sa za svoju pravdu.
Na základe skutočných udalostí film odhaľuje príbeh posledného súboja
medzi šľachticmi Jeanom de Carrougesom a Jacquesom Le Grisom, dvoch
dlhoročných priateľoch, ktorí sa pod vplyvom turbulentných udalostí stávajú
nekompromisnými rivalmi a úhlavnými nepriateľmi.USA, historický, dráma,
152 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
***
RON MÁ CHYBU
Nedeľa 24. októbra o 15. hodine
Filmové štúdiá 20th. Century Studios a Locksmith Animation Vám prinášajú
animovaný film Ron má chybu. Príbeh medzi čudáckym školákom Barneym
a jeho novým chodiacim, hovoriacim a trochu neustále kaziacim sa digitálnym
robotom - kamarátom Ronom. Ronove neustále poruchy spúšťajú kopec veselých príhod a zážitkov, ktoré utužujú rodiace sa skutočné priateľstvo medzi

chlapcom a umelou inteligenciou.
USA, 105 minút, animovaný, slovenský dabing, vstupné: 5 eur
***
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Nedeľa 24. októbra o 19. hodine
Príbeh romantickej komédie Láska na špičkách je zasadený do malého
mesta a okolia Broumovska. Dramatická krajina korešponduje s náladami
hlavnej hrdinky Terezy (36), bývalej primabaleríny Národného divadla, ktorá
po úraze skončila kariéru profi tanečnice
Réžia: Petr Zahrádka • Hrajú: Vica Kerekes, Ondřej Veselý, Valentýna
Bečková, Jiří Havelka, Leoš Noha, Jakub Kohák, Igor Chmela, Tomáš Jeřábek, Robert Mikluš
S neoblomnou vôľou a aj cez obmedzené finančné prostriedky mlyn rekonštruuje, aby vytvorila rodine nový domov. Privyrába si tým, že v miestnej škole
vedie krúžok pohybovej výchovy. Učí životom unavené ženy dávno zabudnutým tanečným pohybom a ich dcéry základom baletu. Peter na dedine nie je
šťastný, chce robiť kariéru v Prahe. Ich manželstvo prechádza krízou, neistá
existencia a ľudská obmedzenosť niektorých obyvateľov malého mesta Terezu
núti ťahať na vlastných bedrách viac, než možno dokáže uniesť. Najšťastnejšie sú jej malé „primabaleríny“, ktoré majú
od dokonalosti ďaleko, no o to rozkošnejšie
sú. Ako to však býva, život nám kladie do
cesty nečakané nástrahy. Jednej noci mlyn
začne horieť, na scéne sa objavia dobrovoľní
hasiči a ich sympatický veliteľ. Peter Tereze
oznamuje, že sa sťahuje do Prahy, riaditeľ
školy prezradí, že krúžok pohybovej výchovy
chce vedenie mesta zrušiť, a na scéne sa z
ničoho nič objavia Terezine kamarátky. Pokiaľ
to všetko bude chcieť Tereza prežiť v zdraví,
bude musieť vymyslieť plán...
Česká republika,
romantický, komédia, 93 minút,
vstupné: 5 eur
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