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Oceňovanie učiteľov spestril koncert pop operného zoskupenia GIOIA
Po dvoch rokoch, kedy bolo podobné spoločenské akcie
ovplyvnené pandémiou koronavírusu, vo Svidníku opäť ocenili
učiteľov. Stalo sa tak v uplynulý piatok 25. marca, teda tri dni
pred Dňom učiteľov, ktorý pripadá na 28. marca.
V kinosále svidníckeho Domu kultúry sa zišli učitelia a učiteľky z troch
materských a z troch základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Svidník, ale aj zo Základnej umeleckej školy a z Centra voľného času.
Pozvanie prijali aj bývalí učitelia,
ktorí sú už dnes na zaslúžilom odpočinku. V hľadisku boli aj viceprimátor
Svidníka Michal Goriščák, poslanci
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Katarína Siváková a Vladimír
Kaliňák, prednosta Mestského úradu
vo Svidníku Miroslav Novák, vedúca
Odboru školstva Erika Červená či
zástupkyňa Školského úradu mesta
Svidník Nadežda Ignácová.
Po úvodnej básni venovanej všetkým pedagógom v podaní Patrika
Leškaniča, študenta Gymnázia DH
vo Svidníku, prišiel na rad príhovor
primátorky Svidníka Marcely Ivančovej. Rozdelila ho do viacerých oblastí
svoje slová postupne adresovala uči-

teľkám predprimárneho vzdelávania,
učiteľom na prvom stupni, učiteľom
na druhom stupni základných škôl,
učiteľom Základnej umeleckej školy a
následne aj pedagógom z Centra voľného času a v neposlednom rade aj
učiteľom na zaslúženom odpočinku.
„V mene mesta Svidník sa vám za
vašu každodennú, častokrát neviditeľnú a spoločensky nedocenenú
prácu chcem úprimne poďakovať...
za ústretovosť, čestnosť, iniciatívu,
trpezlivosť, empatiu a ľudskosť,
a aj za všetky ostatné vlastnosti,
ktoré vás charakterizujú. Prajem
vám pevné zdravie, pevné nervy,
odhodlanie a motiváciu popasovať
sa s každodennými výzvami. Sme
radi, že vás máme, milí učitelia,“
ukončila svoj príhovor primátorka a
ešte pred týmito slovami zdôraznila,
že žiakom praje, aby tak rýchlo ako
sa len dá, pochopili, že dobrý učiteľ
je pre nich skutočným požehnaním.

„A celej spoločnosti prajem, a verím,
že so mnou súhlasíte, aby si náročnosť práce pedagógov uvedomovala
nielen jeden deň v roku.“
Z deviatich ocenených pedagógov
si ocenenie z rúk primátorky prišli
prevziať šiesti, traja sa z rôznych dôvodov museli ospravedlniť a ocenenie
im bude odovzdané dodatočne.
„Za svoje hudobné vzdelanie a
prácu, ktorú vykonávam ako učiteľ
ZUŠ vo Svidníku, môžem poďakovať
svojmu už nebohému otcovi Petrovi,
ktorý nás postupne všetkých 5 detí
prihlásil na vtedajšiu Ľudovú školu
umenia vo Svidníku s tým, že aspoň niekto bude hrať - kantorovať v
kostole v Stročíne. Ja ako 6-ročný
chlapec som začal študovať klavír
vo Svidníku od roku 1966. Láska k
hudbe a umeniu ma očarila a ja som
sa rozhodol, že skúsim ísť cestou
umenia, muzicírovania aj po ukončení

ZŠ. Po úspešne vykonanej talentovej
skúške som bol prijatý na štátne
Konzervatórium v Košiciach. Po jeho
ukončení v roku 1981 som sa vrátil už
ako učiteľ do ZUŠ Svidník, kde vyučujem už 42 rokov dychové nástroje,
klavír a keyboard,“ zaspomínal si
jeden z ocenených a známy muzikant
Marek Kizák zo svidníckej Základnej
umeleckej školy. Za tých 42 rokov
učiteľskej práce vychoval množstvo
absolventov, muzikantov, ktorí sa aj
naďalej venujú hudbe a majú hudbu
radi. „Spomeniem okrem iných aj prvú
svoju žiačku Kamilu Bačovú (rod.
Čižmárovú), ktorá vyštudovala Konzervatórium v Košiciach a teraz je aj
mojou kolegyňou. Toto otcovo želanie
sa splnilo a pre mňa sa dokonca stalo
aj mojím celoživotným povolaním.
Otec sa toho dožil a bol nesmierne
hrdý, lebo ja hrávam aj v kostole vo
Svidníku, Stročíne, Duplíne a Tisinci,“

Ocenená vychovávateľka zo ZŠ Karpatská Tatiana Hanudelová (vľavo) s riaditeľkou školy Nadeždou Fedorkovou
Šiesti ocenení s primátorkou Marcelou Ivančovou a pop operným zoskupením GIOIA
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Oceňovanie učiteľov spestril koncert
ert pop operného zoskupenia GIOIA
povedal učiteľ Marek Kizák.
V podobnom duchu sa vo svojich
videovizitkách vyjadrili aj ďalší. Učiteľka - vychovávateľka zo Základnej
školy na Karpatskej ulici vo Svidníku
Tatiana Hanudelová napríklad reagovala na otázku, prečo si vybrala práve
takúto profesiu. „Pozícia vychováva-

teľky je občas náročná, ale učí ma
trpezlivosti. Je to práca, v ktorej je
každý deň iný, kde nehrozí stereotyp
a cítim neskutočne pozitívnu spätnú
väzbu. Ako učitelia sa musíme neustále vzdelávať a držať krok s novými nástrojmi či technikami výučby.
Mojim cieľom je detí inšpirovať a v

Marek Kizák a riaditeľ ZUŠ Marcel Prokop, ktorý ocenenie prevzal za ďalšieho oceneného Jozefa Kačmára

Ocenené učiteľky zo ZŠ Komenského Renáta
Krestianková (vľavo) a Ľudmila Hraščová

Ocenená riaditeľka MŠ na Ul. gen. Svobodu Anna Kurečková s primátorkou

tejto profesii sa zdokonaľovať.“
Súčasťou oceňovania učiteľov bol
aj kultúrny program. Organizátori z
mesta Svidník tentoraz nasadili latku
poriadne vysoko. Učiteľom prišlo zaspievať slovenské pop operné zoskupenie Gioia a talianske, španielske,
ale aj české či slovenské skladby bolo
tým ideálnym hudobným darčekom
pre všetkých učiteľov a hlavne pre
učiteľky, keďže trio Gioia tvoria traja
vyšportovaní mladí muži - pôvodným
povolaním učitelia, dnes speváci.
(ps)

Koho ocenili v rámci Dňa učiteľov vo Svidníku?
Základná škola, Ul. Komenského:
RENÁTA KRESTIANKOVÁ: Je učiteľkou pre primárne vzdelávanie s 30-ročnou praxou. Učí deti písať prvé písmenká a čísla, čítať prvé slabiky a počítať
príklady. Pri svojej práci rešpektuje danosti žiakov, motivuje ich a rozvíja ich
potenciál. Uplatňuje inovačné formy, čím modernizuje výchovno-vzdelávací
proces, k svojim žiakom pristupuje veľmi láskavo a rešpektuje individuálne
osobitosti žiakov. Nový rozmer svojej pedagogickej práce našla v informačno-komunikačných technológiách.
ĽUDMILA HRAŠČOVÁ: Je učiteľkou pre nižšie stredné vzdelávanie s
39-ročnou praxou. Na škole pôsobí ako triedna učiteľka a vedúca predmetovej komisie matematiky, fyziky a informatiky, je predsedníčkou Školskej rady.
Podieľa sa na zvyšovaní kvality v oblasti matematiky a anglického jazyka.
Rozvíja kľúčové kompetencie žiakov s dôrazom na rozvoj kritického myslenia,
digitálnej gramotnosti, sociálnych kompetencií a občianskych kompetencií.
Základná škola, Ul. 8. mája:
DARINA FEKOVÁ: Pracuje ako učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie. Celý
jej profesionálny aj osobný život je úzko spätý s jej veľkou vášňou, ktorou je
hudba a spev. Aktívne sa podieľa na príprave a realizácii hudobnej zložky aktivít ako sú školské akadémie, vianočné besiedky, Rusínsky festival, Viﬂejemskyj
večur, vystúpenia pre seniorov v meste Svidník a mnohé ďalšie. Dlhé roky
viedla spevácky krúžok, rómsky spevácky krúžok, krúžok hry na mandolínu a
gitaru. V súkromnom živote bola a je súčasťou niekoľkých hudobných skupín.
Základná škola, Ul. karpatská:
TATIANA HANUDELOVÁ: Pracuje ako vychovávateľka. Do základnej školy
nastúpila v roku 2018 ako vychovávateľka v Školskom klube detí a na tejto
pozícii sa snaží u detí rozvíjať tvorivosť, kreativitu a pohybové zručnosti. Pravidelne sa s deťmi zúčastňuje výtvarných súťaží a akcií, ktoré pripravuje mesto
Svidník. Aktívne spolupracuje s Podduklianskou knižnicou, Podduklianskym
osvetovým strediskom.
Materská škola, Ul. Ľ. Štúra:
MÁRIA MATVEJOVÁ: Pracuje ako učiteľka predprimárneho vzdelávania.
Ocenenie jej patrí za prácu, ktorou sa už dlhých 43 rokov snaží skvalitňovať
a inovovať výchovno- vzdelávací proces. Vyniká obetavou prácou a profesio-

nálnym prístupom vo výchove a vzdelávaní detí. Je osobou s veľkým srdcom,
ktorá dokáže nájsť v deťoch skrytý talent, ktorý pomáha naplno rozvinúť.
Materská škola, Ul. gen. Svobodu:
ANNA KUREČKOVÁ: Dlhé roky vedie materskú školu, ktorá je bohatým
prameňom podujatí, myšlienok a smerovania školy. Kvalitu dosiahnutých
výsledkoch v doterajšom pôsobení ovplyvňujú okrem iného pedagogické skúsenosti, odborné vedenie, osobné vlastnosti ako je húževnatosť, pracovitosť,
profesionálny a ľudský prístup k deťom, zamestnancom a rodičom, ktorými
si získala veľkú dôveru a to sa odzrkadľuje na skvalitňovaní a inovovaní
chodu školy.
Materská škola, Ul. 8. mája:
TATIANA KALIŇAKOVÁ: Pracuje ako učiteľka predprimárneho vzdelávania
už 46 rokov. Významným medzníkom v jej pracovnom živote bol rok 1990,
keď prijala ponuku pracovať v Školskej správe vo Svidníku ako samostatný
odborný referent, kde bola poverená riadením predškolských zariadení v
okrese Svidník. Od roku 2000 do roku 2005 pracovala ako riaditeľka Materskej
školy na Ul. 8. mája vo Svidníku, kde ako učiteľka pôsobí doposiaľ.
Základná umelecká škola:
JOZEF KAČMÁR: Pracuje v základnej umeleckej škole 41 rokov. Hudba
ovplyvňuje jeho život od detstva. Už počas štúdií na konzervatóriu pôsobil v
hudobnej zložke folklórneho súboru Makovica a v čase vojenskej služby po
úspešnom absolvovaní konkurzu dva roky účinkoval v známom Vojenskom
umeleckom súbore kpt. Jána Nálepku v Bratislave. V ZUŠ Svidník pracuje od
v roku 1990, kde dodnes vyučuje hru na husle a akordeón. So svojimi žiakmi
sa pravidelne prezentuje na školských a mimoškolských akciách.
MAREK KIZÁK: Svoju dlhoročnú pedagogickú prax zahájil ako externý učiteľ
na Ľudovej škole umenia vo Svidníku v roku 1980. Vyučuje dychové nástroje,
klavír a keyboard. So svojimi žiakmi sa pravidelne zúčastňuje školských a
mimoškolských súťaží a prehliadok, ako aj akcií v rámci mesta a regiónu. Žiaci
študujúci dychové nástroje získali pod jeho vedením ocenenia na súťažiach
aj celoslovenského charakteru. Mnoho z jeho absolventov sa venuje hudbe
v rámci svojej profesionálnej realizácie, či už v školstve alebo v umeleckých
telesách.
(pn)
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V obci Roztoky stavajú novú škôlku a znovuobnoviť chcú aj základnú školu
Nemajú ani 500 obyvateľov, no musia stavať škôlku. Zriedkavo vídaný jav sme našli na severovýchode Slovenska. V obci
Roztoky je z asi 440-tich obyvateľov 300 Rómov, kúriť v škôlke
s drevom sa už v 21. storočí nedá. Deti sa tak budú sťahovať.
Sedem rokov chodievajú ti najmenší do síce zmodernizovanej, no predsa
len zastaranej budovy. „Škôlku sme v našej obci zriadili v roku 2015.
Vtedy nám vlastne v tej budove skončila základná škola. Vieme však, že
tieto priestory nám nepostačujú,“ povedal starosta obce Roztoky Martin
Jurkovič a doplnila ho aj riaditeľka tamojšej Materskej školy Veronika Jesenská.
„Naša terajšia materská škola nemá potrebnú kapacitu na to, aby sme
vyhoveli všetkým
rodičom a všetkým
deťom.“
Z vonku zateplená a
vo vnútri útulná. Taká
je budova škôlky v obci
Roztoky pri Svidníku.
Najviac tu zabrať dostáva kuchárka, ale i
riaditeľka s kolegyňou.
Starostlivosť o deti nie

je to jediné, čo musia zvládať. „Každé ráno musí prísť pani kuchárka o
piatej do materskej školy, aby nám tu mohla zatopiť, lebo budova je
chladná, čiže každé ráno sa topí v troch miestnostiach, čo je kuchyňa,
jedáleň a herňa,“ opísala Veronika Jesenská s tým, že prikladať do piecok
musia, samozrejme, pravidelne.
Už v roku 2016, teda len krátko po tom, ako škôlku v tejto budove zriadili,
začala obec rozmýšľať nad tým, ako ďalej. Pustili sa do prípravy projektov a
všetkých ďalších podkladov súvisiacich s tým, aby mohli postaviť novú škôlku. Po šiestich rokoch zložitých vybavovaní sa napokon do výstavby novej
škôlky pustili. Začali pred pár týždňami a podľa slov starostu obce Martina
Jurkoviča postupujú podľa stanoveného harmonogramu. Na pozemku hneď
pod tou súčasnou vyrastie moderná škôlka za asi 300-tisíc eur z eurofondov.
„Nová škôlka by mala mať kapacitu 43 detí. U nás je to potrebné.
Enormne rastú čísla novonarodených. Okolo tých desať detí ročne
máme prírastok rómskych detí, ale majú záujem aj susedné obce dávať
deti k nám do materskej školy,“ ozrejmil vývoj populačnej krivky v obci
Martin Jurkovič.
Výstavbou novej škôlky zdvojnásobia doterajšiu kapacitu. Namiesto jednej
tu budú mať dve triedy a, samozrejme, aj ďalšie potrebné priestory.
„Samozrejme, kuchyňa, riaditeľka bude mať svoju miestnosť, učiteľky
svoju miestnosť a podobne.“

Starosta obce Roztoky Martin Jurkovič informoval, že z tejto Materskej školy bude v budúcnosti Základná škola. Zámerom obce je totiž obnoviť prvý až štvrtý ročník...

Nová škôlka v obci Roztoky má byť
postavená do konca tohto roka.

Nová škôlka v obci Roztoky má byť
postavená do konca tohto roka. Ani
doterajšia budova materskej školy
dlho prázdna neostane. Zámerom
obce je v nej po siedmych rokoch
znovu obnoviť prvý až štvrtý ročník
základnej školy. Isté však je, že tak
skoro to nebude.
Podľa Martina Jurkoviča je potrebné
zvládnuť množstvo administratívnych
úkonov, ale aj priestory prispôsobiť
školákom. Populačná krivka im jasne
ukazuje, že to, čo pred rokmi zrušili,
musia teraz obnoviť.
O rok či dva by tak v obci Roztoky
malo mať nielen novú a modernú
škôlku, ale aj znovuobnovenú základnú školu a s prvým až štvrtým
ročníkom.
(ps)
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Modrý most cez Ladomírku bude mať nové lávky
pre chodcov za vyše 200-tisíc eur
Náter konštrukcie za 26-tisíc eur nepomohol a most musia
postupne rozobrať. Pontónový, tzv. modrý most vo Svidníku prináša jeden problém za druhým. Aby neodrezali ľudí od prístupu
do mesta, musia konať.
Dlhé roky sa o ňom diskutuje. O tom,
v akom je stave, čo s ním treba robiť,
ako a prečo. Pravdou je, že tento
pontónový most slúži vo Svidníku už
vyše tridsať rokov. V roku 2018 ho
vtedajšie vedenie mesta dalo natrieť.
Za 26-tisíc eur. „Ale veď to treba
dať celý most opraviť. Komplet je
hrdzavý, všetko letí i ten betón,“
komentovali vtedy Svidníčania a s
rovnakými reakciami sa stretávame
i dnes.
Nové vedenie Svidníka sa so
spomínanou zákazkou obrátilo na
políciu. Prikláňali sa k názoru, že to

šove Daniel Džobanik a pokračoval:
„10.1.2022 prokurátor Okresnej
prokuratúry Svidník zrušil podľa
§ 194 ods. 1, písm. b) Trestného
poriadku uznesenie vyšetrovateľa
o vznesení obvinenia, pre absenciu
subjektívnej stránky skutkovej
podstaty prečinu, pre ktorý bolo
vznesené obvinenie, a prikázal
vyšetrovateľovi PZ, aby vo veci
znovu konal a rozhodol.“
No a policajný vyšetrovateľ nateraz
o celej veci ešte nerozhodol. Podľa
dostupných informácií bol pôvodne
obvinený jeden muž, inžinier, no

bola predražená zákazka a práce
neboli odvedené tak, ako mali byť.
Na polícii je táto vec i dnes. Ťahá
sa to už od roku 2019, kedy podanie
nového vedenia Svidníka smerovalo
na políciu. „2.11.2021 vyšetrovateľ
Okresného riaditeľstva PZ, Odboru
kriminálnej polície Svidník obvinil
z prečinu porušovania povinnosti
pri správe cudzieho majetku podľa
§ 237 ods. 1, ods. 2, písm. a) Trestného zákona jednu osobu,“ potvrdil
pre naše noviny hovorca Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Pre-

nebol to bývalý primátor. Polícia však
tieto informácie oﬁciálne nepotvrdila,
no isté je, že vo veci sa koná aj ďalej.
Most je ale v čoraz horšom stave.
Osobitne lávky pre peších. Jedna
bola vyše roka uzavretá.
Napríklad svidnícka mestská poslankyňa Katarína Siváková sa na
zasadnutiach Mestského zastupiteľstva viackrát zaujímala, v akom stave
je snaha mesta osadiť nové lávky.
Poslanec Ján Vook zasa opakovane
žiada vypracovanie diagnostiky celého mosta, no primátorka mu vždy

oponuje, že posudky sú jasné, most je
síce v prevádzkyschopnom, no v zlom
stave. V horšom stave, ako sme už
uviedli, sú podľa vedenia mesta lávky
pre chodcov. Zvlášť jedna, ktorá boa
vyše roka uzavretá.
„Bola síce priechodná, ale minimálne tam hrozilo riziko zakopnutia
alebo nejakého drobného úrazu,“
opísala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. No a práve do
tejto lávky sa pred pár dňami pustili
robotníci.
Celú konštrukciu lávky pripevnenú k
pontónovému mostu musia odstrániť.
Vyjde to vyše 200-tisíc eur, pričom
165-tisíc mesto získalo od štátu.
„Cenové ponuky predložili 4 stavebné firmy. Úspešnou firmou je
Dopravné staviteľstvo Bardejov s
r.o. Víťazná cena je 203 804,54 eur
s DPH., z tejto časti uhradíme cez
dotáciu Ministerstva investícií 164
872,80 eur,“ skonštatovala Kristína
Tchirová, podľa ktorej je výmena
lávok pre peších nevyhnutná. „Daný
most spája naozaj veľmi vyťažené
lokality v meste. Je to sídlisko,
kde ľudia chodia aj do práce, aj do
školy, do škôlky, a na druhej strane
centrum mesta.“ Postupnosť prác je
jasná. Najprv odstránia jednu starú
lávku a namiesto nej osadia novú.
No a potom na druhej strane ten istý
postup zopakujú.
„No už bolo na čase, keď rok bol

zastavený. Konečne, že sa začalo
niečo robiť s tým,“ komentovala
Svidníčanka, ktorú sme pri moste
oslovili.
„Nové lávky sa budú od pôvodných lávok odlišovať nášľapnou
vrstvou, ktorá bude z dreva, zábradlie bude pôvodné, ale v upravenej farbe, pričom vizualizáciou
nedisponujeme. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať (zrealizovať)
do 4 mesiacov od prevzatia staveniska v zmysle záväzného harmonogramu stavebných prác. Zmluva
bola podpísaná 18. februára 2022,“
skonštatovala PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová.
V havarijnom stave je pritom celý
most, no samospráva uisťuje motoristov, že prejazd osobnými autami je
bezpečný. „Ale doba jeho životnosti
sa, samozrejme už napĺňa,“ podotkla Kristína Tchirová.
Aj keď teda robotníci osadia nové
lávky pre peších, budú iba dočasné.
Samospráva má totiž v pláne výstavbu úplne nového mosta. „Je to
naozaj dlhší proces. Môže to trvať
pokojne štyri - päť rokov.“ Najbližších pár rokov tak budú síce nové lávky pre chodcov, no na starom moste.
Zdĺhavú prípravu nahradí ešte zdĺhavejší proces hľadania peňazí, na
to, aby mohla byť výstavba nového
mosta vôbec reálna.
(ps)

Svidníčania sa dočkajú nových parkovísk - v ktorých lokalitách?
Poslancami Mestského zastupiteľstva vo Svidníku schválená
výstavba nových parkovísk v meste naberá reálnu podobu.
V súťaži o vybudovanie 24 parkovacích miest na ulici Ľ. Štúra vo vnútrobloku
za OD Proﬁt bola podľa informácií od PR manažérky mesta Svidník Kristíny
Tchirovej úspešná svidnícka ﬁrma JUMI - STAV spol. s r.o.
Nové parkovacie miesta pomôžu vo vyťaženom centre mesta, obyvateľom
priľahlých bytoviek pri materskej škole a tiež obyvateľom výškových bytoviek
v tejto lokalite. Do územia časom podľa Kristíny Tchirovej pribudne aj moderné kontajnerové stojisko. Suma za vybudovanie parkoviska je 45-tisíc eur,
parkovacie miesta sa začnú realizovať v týchto dňoch, takže budú k dispozícii
podľa zmluvy v najbližších piatich týždňoch.

Firma Marpol, s.r.o. Prešov bola úspešná v súťaži na vybudovanie 20 parkovacích miest na Ulici Sov. hrdinov vo vnútrobloku pri Reštaurácii Jasmin.
V tejto lokalite vzniknú parkovacie miesta v celkovej hodnote 35-tisíc eur v
priebehu jarných týždňov. Firma začne s realizáciu do 10 dní odo dňa podpísania zmluvy a dielo dokončí do 5 týždňov.
Po ukončení prebiehajúcej výstavby 19 parkovacích miest na Ulici gen.
Svobodu bude vo Svidníku nových spolu 63 parkovacích miest. „V týchto
chvíľach sa pracuje na odovzdaní tých parkovacích miest na "generálke," kde
sa po zimnej prestávke vo výrobe asfaltu čaká len na ukončenie prác. Aj tieto
nové parkovacie miesta v tejto lokalite zhotovuje svidnícka ﬁrma JUMI - STAV
spol. s r.o. v sume 31 489,19 eur."
(ps)

Podduklianske novinky

29. marec 2022

Spravodajstvo

6

Fond na podporu umenia podporil sumou 9 000 eur Poddukliansku knižnicu
Zakúpili 579 titulov kníh
Aj dnešný moderný človek, ktorý je obklopený novodobými
výdobytkami techniky, najmä internetom, ak sa chce zorientovať
vo svete kníh a iných informačných dokumentov, ak sa chce
vzdelávať, študovať, bez kníh a knižnice sa nezaobíde. Každá
knižnica má v knižničnom systéme svoje miesto a svoje poslanie.
Pri získavaní informačných materiálov vychádza z konkrétnych úloh, ktoré v
tomto systéme plní. Knižnica môže plniť svoje úlohy len vtedy, keď obsahuje
určité množstvo informačných materiálov - knižničný fond. Jednou z najdôležitejších a najzodpovednejších prác knihovníka je doplňovanie knižničného
fondu, pretože počet dosiahnutých výpožičiek a čitateľov vo veľkej miere závisí
práve na tom, či má knižnica správne zložený a doplňovaný knižničný fond.
Preto je potrebné tento fond neustále dopĺňať a aktualizovať o takú literatúru,

ktorá v čo najväčšej miere spĺňa požiadavky čitateľov nielen po stránke kvalitatívnej, ale aj so zreteľom na všetky vekové kategórie zohľadňujúc široké
spektrum ich záujmov a potrieb.
Zámerom a cieľom projektu Podduklianskej knižnice vo Svidníku pod názvom
Literatúra poznania a poznanie literatúry, na ktorý sme dostali ﬁnančné prostriedky v hodnote 9 000 eur od Fondu na podporu umenia, bolo zabezpečiť
dostatok kvalitnej a aktuálnej literatúry pre návštevníkov našej knižnice a
podporiť tak stratégiu celoživotného vzdelávania.
Už celkom malé deti spolu s rodičmi navštevujú našu knižnicu a požičiavajú
si knihy určené ich vekovej kategórii. Hlavne u nich, ako u našich budúcich
čitateľov, sa snažíme zachytiť záujem o knihy primerané ich veku, ako sú:
leporelá, knihy tlačené veľkými písmenami alebo obrázkové knihy, ktoré ich
záujmu aj vďaka ich výtvarnej stránke. Ďalšou kategóriou našich čitateľov
sú žiaci základných škôl, pre ktorých sme zabezpečili okrem kníh na tzv.
mimočítankové čítanie aj knihy dobrodružné, fantastické, detektívne a humorné, ale aj knihy náučného charakteru z rôznych vedných odborov. Pre
dospelých používateľov a študentov stredných a vysokých škôl sme zakúpili
knižný fond z oblasti sociológie, psychológie, pedagogiky, ekonomiky, medicíny, manažmentu, rôzne encyklopédie, slovníky, knihy populárno-náučné,
a na spestrenie a využitie voľného času aj romány historické, dobrodružné,
fantazijné, ľúbostné a iné.
Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 579 titulov kníh, t.j. 779
exemplárov. Tento knižný fond zakúpený z poskytnutej dotácie na rok 2021
je umiestnený na oddelení služieb čitateľom v stacionárnej knižnici a v bibliobuse. Rozdelenie podľa tematických skupín: krásna literatúra pre dospelých
357 kn.j., krásna literatúra pre deti 198 kn.j., odborná literatúra pre deti 47
kn.j., odborná literatúra pre dospelých 177 kn.j. (S-54, V-42, H-3, T-9, I-69).
O zakúpených knihách z dotácie čitateľskú verejnosť informujeme a zároveň
tieto publikácie propagujeme na výstavkách kníh v priestoroch stacionárnej
knižnice a v bibliobuse, kde si používatelia knižnice môžu vybrať z tejto ponuky nových kníh, ale aj prostredníctvom plagátov a informácií v okresných
novinách a v časopise Poddukliansky knihovník, ktorý vydáva Podduklianska
knižnica, na webovej stránke Podduklianskej knižnice www.podduklianskakniznica.sk a na facebooku.
Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať FONDU NA PODPORU UMENIA, ktorý prispel k obohateniu a k zatraktívneniu nášho knižničného fondu.
Nadežda Mičáková, Podduklianska knižnica vo Svidníku

Vežu sanktuária otvárajú v novej sezóne s viacerými novinkami
Od júla minulého roka je širokej verejnosti v Stropkove prístupná veža sanktuária, najvyššia stavba v širokom okolí. Turistická
sezóna tam vlani trvala do konca novembra a za necelých päť
mesiacov ju navštívila bezmála tisícka ľudí.
Návštevníci mohli v jej zrekonštruovanom interiéri obdivovať dobovú architektúru, unikátne pohľady do priestorov kostolného krovu, hodinový stroj, pohon
hodín, zvony, pohľad cez
unikátny presklený strop do
20 metrov vysokého krovu
veže a na záver výhľady
na široké okolie z výšky 27
metrov.
Lákadlom sa stali aj pravidelné nočné prehliadky.
„Nová sezóna kostolnej
veže začína tento týždeň a
pre verejnosť sme pripravili viacero noviniek. Pri
vstupe bol nainštalovaný
informačný panel s grafickým nákresom veže a opisom jednotlivých podlaží, na ďalších podlažiach
pribudli nové informačné panely so zaujímavými informáciami o meste,
hrade i samotnej veži s fotografiami. Niektoré obrázky či skice môže
verejnosť vidieť po prvýkrát, keďže doteraz sa nachádzali v archívoch,“
priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.
Na treťom poschodí pribudol obraz na plátne s motívom ukrižovaného Krista,

ktorý v minulosti visel na hlavnom oltári počas Veľkej noci a zachrániť sa ho
podarilo počas poslednej rekonštrukcie.
Zaujímavosťou bude veľkorozmerný
panel, na ktorom je vyobrazená skica
stropkovského farského kostola z roku
1876. Ide o najstaršiu známu podobu
sakrálnej stavby a jej tvorcom bol známy
zakladateľ pamiatkovej starostlivosti v
Uhorsku, výtvarník a pedagóg, rodák z
Bardejova Viktor Miškovský. Jeho skice
sú vyobrazené aj na ďalších paneloch, na
ktorých sa nachádzajú pôdorysné nákresy
krovov veže a kostola či dobové fotografie z rôznych období. Popri tom môžu
návštevníci vidieť starožitný hodinový
stroj či trojicu zvonov. „Na samom konci
prehliadky sa na parapetoch ochodze
nachádzajú panely, na ktorých možno
vidieť pohľady na starý Stropkov zo
všetkých svetových strán. Dúfame, že
výstup na vežu prinesie návštevníkom
nové poznatky a skôr narodeným Stropkovčanom oživí spomienky na
mladosť,“ dodal O. Brendza. Lístky na prehliadku bude možné ponovom zakúpiť aj prostredníctvom portálu kinokultura.stropkov.sk v sekcii Kostolná veža.
Rekonštrukcia historického objektu prebehla v roku 2020 a celkové náklady
dosiahli bezmála 160 tisíc eur, z čoho 60 tisíc tvorila dotácia z Úradu vlády
SR, zvyšok uhradilo mesto z vlastného rozpočtu.
Peter Novák, hovorca mesta Stropkov
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Slovenský Červený kríž pomôže s prevozom imobilných ľudí
Územný spolok Slovenského
Červeného kríža so sídlom vo
Svidníku má nové vozidlo.
Určené je na prevoz imobilných
občanov odkázaných na invalidný
vozík. Podľa informácií, ktoré nám
poskytol riaditeľ svidníckeho Územného spolku SČK Slavomír Sakalik,
záujemcovia o prevoz takejto osoby
môžu kontaktovať priamo Územný
spolok SČK vo Svidníku.
Vozidlo je vybavené špeciálnou
plošinou na umiestnenie človeka na
invalidnom vozíku, pričom Slovenský
Červený kríž tieto vozidlá získal v
rámci spolupráce so spoločnosťou
Kaufland a slúžiť bude v okrese
Svidník i v okrese Stropkov.
(ps)

Nové vozidlo, ktoré SČK získal v rámci spolupráce so spoločnosťou
Kauﬂand, je vybavené špeciálným zariadením na prevoz imobilných ľudí.
Podľa Slavomíra Sakalika bude slúžiť v okresoch Svidník a Stropkov

Ukrajinské deti v školách a škôlkach, ale aj v ZUŠ-ke

Kto riadi Centrum pre deti a rodiny vo Svidníku?
Centrum pre deti a rodiny vo Svidníku, teda bývalý Detský domov, už neriadi
Ľubomír Sluk. Informáciu nám potvrdili z Ústredia práce, sociálnych vecí a
rodiny v Bratislave. Z informácií, ktoré nám poskytli, však nie je jasné, či sa
presne stalo.
„Riaditeľ Centra pre deti a rodiny
Svidník nebol odvolaný,“ napísali
nám z Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny v Bratislave s tým, že my
sme sa zaujímali aj o to, kto svidnícke
Centrum pre deti a rodiny riadi.
„Momentálne ho zastupuje zodpovedný zamestnanec centra, ktorý je
dočasne poverený riadením Centra
pre deti a rodiny, a to od 1.1.2022
najdlhšie do 30.6.2022.“
Podarilo sa nám zistiť a napokon
potvrdili nám to na nedávnom odovzdávaní ocenení pracovníkov v
sociálnej oblasti vo svidníckom Dome
kultúry, že zastupujúcou riaditeľkou
Centra pre deti a rodiny je Drahomíra
Rusinková.
Podľa informácií zverejnených na
internetovej stránke svidníckeho
Centra pre deti a rodiny je Drahomíra
Rusinková predsedníčkou Základnej
organizácie pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Centre pre deti a
rodiny vo Svidníku.
(ps)

Ukrajinskí odídenci sa udomácňujú aj vo Svidníku a v regióne. Už pred
týždňom sme na našich stránkach písali o počtoch ukrajinských utečencov,
z ktorých prevažnú väčšinu tvoria matky s deťmi, prípadne seniori.
Viacero detí už nastúpilo aj do škôl a ich počty sa každým dňom zvyšujú. V
závere minulého týždňa nás PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová
informovala, že v základných školách v meste Svidník je spolu 17 detí odídencov z Ukrajiny, v materských školách je 7 detí. V Základnej umeleckej
škole vo Svidníku je umiestnených 5 detí. ZUŠ pritom zaraďuje žiakov do
kolektívnych skupín - tanečná a výtvarná.
(ps)

Miestna občianska poriadková
služba opäť v plnom zložení
Namiesto pôvodných šiestich v poslednom období mesto
Svidník, kvôli ukončeniu projektu, zamestnávalo už len dvoch
členov Miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí boli podľa
PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej užitoční pri
bežných činnostiach mesta.
„Na zvýšenie zamestnanosti v meste Svidník cez projekt Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) sa podarilo získať viac ako 100 000
eur. Doterajšie skúsenosti potvrdili veľký prínos členov MOPS, najmä
počas pandemickej situácie. Projekt podporil zamestnávanie až 6 občanov z marginalizovanej skupiny na dobu 15 mesiacov, tak ako to bolo
v pôvodnom projekte spred troch rokov,“ informovala Kristína Tchirová.
Miestna občianska poriadková služba v novom zložení v spolupráci s policajným zborom, mestskou políciou bude naďalej dohliadať na dodržiavanie
verejného poriadku v meste Svidník, budú však aj spolupracovať na ostatných aktivitách mesta tak, aby aktivity MOPS priniesli pozitívne výsledky pre
všetkých obyvateľov mesta Svidník. „O pracovnú pozíciu sa zaujímalo 15
uchádzačov, z ktorých 9 spĺňalo podmienky. Úspešní 6 záujemcovia
nastúpili do pracovného pomeru 1. marca 2022 na dobu 15 mesiacov,“
uzavrela Kristína Tchirová.
(ps)
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Spojená škola na stretnutí v historicky najstaršej škole v Nórsku
Spojená škola vo Svidníku sa spoločne so školami z Nórska,
Turecka a Portugalska zapojila do nového projektu s názvom
Make it Greener v rámci programu Erasmus+ KA220-SCH - Kooperačné partnerstvá v školskom vzdelávaní.
Problematika ochrany životného prostredia je aktuálna v súčasnej dobe a
týka sa každého z nás. Náš nový projekt je odrazom aktuálnych výziev a potreby chrániť životné prostredie. Každá krajina partnerských škôl je špeciﬁcká,
a preto máme pred sebou rôzne úlohy, ktoré je potrebné riešiť na lokálnej
úrovni. Avšak dopad ich riešenia sa stáva v globálnom rozmere nadnárodným.
Prvé stretnutie partnerských škôl sa konalo v priateľskom prostredí historicky
najstaršej školy v Nórsku - Kathedraleschole v Trondhaim.

Diskutovali sme o náplni projektu, úlohách komunít a programe budúcich
stretnutí v jednotlivých krajinách. Tento projekt nebude realizovaný len na
pôde škôl, ale aj v rámci inštitúcií zapojených do programov ochrany životného prostredia. Vážnosť projektu dáva aj účasť vysokej školy z Lisabonu v
Portugalsku a zapojenie miestnych samospráv.
Členovia samosprávy mesta Trondhaim nás prijali na radnici, kde sme sa
dozvedeli nové poznatky o ich krajine, spôsobe života, hospodárstve, školstve,
sociálnom programe a o súčasnom programe ochrany životného prostredia,
ale aj o víziách ochrany životného prostredia v budúcnosti.
Nórsko nás oslovilo svojou krásou, čistotou, zdravým životným štýlom a
zanietenosťou chrániť životné prostredie. Dojmy, ktoré sme si odniesli z krajiny, sú veľkolepé. Už teraz sa tešíme na nové stretnutie partnerských škôl
v slnečnom Lisabone.
(sš)

Polícia upozorňuje na podvodníkov: pozor aj na falošné humanitárne zbierky!
Polícia upozorňuje. Opätovne sa začali vyskytovať prípady
podvodov páchaných najmä na senioroch. V značnej miere sa
jedná o telefonáty, kde sa podvodník v telefonickom dohovore
predstaví ako vnuk, prípadne ošetrujúci lekár príbuzného seniora
a naliehaním vyláka podvodným konaním zväčša nemalú ﬁnančnú hotovosť. Najčastejšie sú to telefonáty z utajených prípadne
neznámych čísel alebo telefonáty zo zahraničia.
Polícia radí: - ak Vás kontaktuje telefonicky osoba, ktorá sa vydáva za Vášho
príbuzného alebo ošetrujúceho lekára Vášho príbuzného a žiada o ﬁnančnú
pomoc, obratom si skutočnosti ktoré uvádza overte u svojich príbuzných,
prípade osôb, ktorým dôverujete. Najčastejšie sa jedná o naliehavé prosby o
poskytnutie ﬁnancií na kúpu majetku (napr. auto, byt); zaplatenie operácie (pod
zámienkou, že Váš príbuzný mal nehodu a nemôže teraz z Vami telefonicky
rozprávať alebo zaplatenie pokuty).
cez telefón neposkytujte osobné údaje a bankové údaje, údaje o ﬁnančných
či rodinných pomeroch;

- nepožičiavajte peniaze
cudzím osobám, ani keď
tvrdia, že ich poslal váš
príbuzný a peniaze vám
vráti, prípadne že ich súrne potrebuje na pomoc
inému;
cudzie osoby nikdy nevpúšťajte do svojho príbytku;
nerozmieňajte (nevydávajte) peniaze cudzím osobám, ak tvrdia, že majú
bankovku vyššej nominálnej hodnoty;
- pozor na falošné humanitárne zbierky;
- zdržte sa konania, ktoré by mohlo cudziemu človeku napovedať, kde máte
uložené svoje úspory alebo cennosti.
Pri komunikácii s cudzími osobami buďte opatrní. Ak cudzie osoby na vás
vyvíjajú nátlak alebo máte pocit ohrozenia kontaktujte políciu.
Jaroslav Suvák, riaditeľ OR PZ vo Svidníku

Knihy prišli k nám...
Do našej Spojenej školy v Giraltovciach zavítal jedinečný autobus - bibliobus.
Dvojčlenná posádka, ktorú tvorili pani knihovníčka a pán šofér, tiež knihovník, si pre
nás pripravili pestrý program, ktorý bol rozdelený na tri časti. Naša „jazda“ začínala
základnými informáciami o tomto žltom skvoste. Dozvedeli sme sa, že bibliobus je
pojazdná knižnica, ktorá rozváža knihy po 55 obciach Svidníckeho a Stropkovského
okresu už 29 rokov.
Marec - mesiac knihy bol našou ďalšou zastávkou. Žiaci si svoje vedomosti overili v
napínavých súťažiach. Na rad prišli aj rôzne hry, pri ktorých sme sa nielen zabavili, ale
aj veľa naučili. A tak sme došli až do cieľa. Ďakujeme Vám, že ste boli ochotní prísť zo
Svidníka k nám do Giraltoviec a verím, že o rok nás navštívite zas. Už teraz sa tešíme.
Jana Čubirková a žiaci Spojenej školy v Giraltovciach
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V kostoloch a chrámoch už bez opatrení, len s respirátormi
Protipandemické opatrenia v kostoloch a chrámoch sú už
miernejšie. Opäť sa môže podávať sväté prijímanie do úst,
môžu sa používať sväteničky a pri obrade pokoja si veriaci v
rímskokatolíckych kostoloch môžu podávať ruky.
V kostoloch a chrámoch prestali platiť všetky protipandemické opatrenia
okrem povinnosti mať prekryté horné dýchacie cesty. Vyplýva to z vyhlášky
Úradu verejného zdravotníctva a informoval o tom internetový denník Postoj.
V praxi to znamená, že v kostoloch sa
môže opäť podávať sväté prijímanie do
úst, môžu sa teoreticky opäť používať
sväteničky so svätenou vodou, veriaci
si pri obrade pokoja v rímskokatolíckych
kostoloch môžu podávať ruky a rušia sa
aj všetky kapacitné obmedzenia.
„S účinnosťou od 14. marca 2022
sa zrušili vyhlášky, ktoré upravovali
pravidlá pre činnosť prevádzok maloobchodu a služieb a organizáciu hromadných podujatí. Znamená to, že všetky
prevádzky a hromadné podujatia okrem
toho, že fungujú v režime základ, sú od
14. marca bez kapacitných obmedzení
alebo obmedzení otváracích hodín,“
uviedli z Úradu verejného zdravotníctva.
Jedinou povinnosťou, ktorá ostáva v platnosti, je mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, a to pri všetkých hromadných podujatiach,
kam patria aj bohoslužby. Respirátor je povinný aj pri hromadnom podujatí v
exteriéri. Ak by sa teda bohoslužba alebo nejaká pobožnosť konala vonku,
veriaci sú povinní mať nasadený respirátor.
Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara pre Svet kresťanstva uviedol, že z hygienických dôvodov je vhodné, aby Eucharistiu najskôr

prijímali tí, ktorí si prajú prijímať
do rúk, a potom tí, ktorí chcú
prijímať do úst.
Slovenskí katolícki biskupi sa
tiež rozhodli ponechať trvalo
možnosť prijímať Eucharistiu
na ruku. Podľa Kramaru si tento
spôsob prijímania žiadali viacerí
veriaci už aj pred pandémiou a
mnohí ho poznali zo zahraničia.
„Keďže jeho rozšírenosť v
kresťanskom svete je veľmi
veľká, väčšina krajín ho má
dávnejšie zavedený a všeobecná skúsenosť neviedla k
vážnejším problémom, prijal
sa tento spôsob aj pre veriacich na Slovensku,“ vysvetlil
rozhodnutie biskupov hovorca
Martin Kramara.
Podľa hovorcu Prešovskej
Gréckokatolíckej archieparchie
Michala Pavlišinoviča sú mnohí
veriaci úzkostliví a obávajú sa o
zdravie. Aj preto sa v gréckokatolíckom arcibiskupstve bude sväté prijímanie
aj naďalej podávať viacerými lyžičkami, tak ako to bolo doteraz, a stále bude
obmedzené napríklad uctievanie ikon bozkom.
V chrámoch aj naďalej ponechajú dezinfekciu na ruky a je dôležité, aby
veriaci boli opatrní. Tieto informácie nám potvrdil aj správca Rímskokatolíckej
farnosti vo Svidníku o. Peter Marčák a takisto aj správca Gréckokatolíckej
farnosti Svidník - Záhradná o. Pavol Fenik.
(pn)

Podduklianske novinky

29. marec 2022

Šport

10

NIKÉ EXTRALIGA - Svidník si o bronz zahrá s Myjavou
Siahali na ﬁnále, no minimálne v sobotňajšom zápase len v
jednom sete. Svidnícki extraligoví volejbalisti potrápili skúsenejší Prešov a znepríjemnili
mu postup do ﬁnále extraligy.
Napriek tomu sa ukázali kvalita a
skúsenosti. Mladý svidnícky tím však
má na čom stavať a boj o 3. mieste
istotne nevzdá.
Svidník vzdoroval kvalitnejšiemu
Prešovu v semiﬁnále play-oﬀ Niké Extraligy mužov, ale po štyroch zápasoch
do bojov o zlaté medaily postúpili hráči
VK MIRAD UNIPO.
Svidníčania si zahrajú o bronz s
Myjavčanmi.
V sérii najprv Prešov zvíťazil doma
3:0, potom rovnakým výsledkom
3:0 vyhral doma Svidník a tým istým
výsledkom sa skončil ďalší zápas v
Prešove, keď 3:0 znovu vyhrali domáci.
Platilo teda, že môj dom - môj hrad, no
len do uplynulej soboty.
V prvom sete triumfovali hostia z
Prešova, no v tom druhom domáci
mladí hráči okolo Martina Sopka ml,

TJ Slávia Svidník - VK MIRAD UNIPO Prešov 1:3 (-19, 18, -14, -18) – konečný stav série 1:3
či Ľuboša Macka pridali na dôraze a
set získali pre seba. Ktovie, ako by sa
vyvíjal zápas, keby v nastolenej hre
Svidníčania vydržali... Takto ďalšie
dva sety pre seba získali Prešovčania
a tešili sa z postupu do ﬁnále extraligy.
Zostava TJ Slávia Svidník: Šellong
3, R. Vitko 1, M. Sopko ml. 12, Marjov
6, Gulák 18, B. Skasko 9, libero M.
Vitko (Horňák 0, Gula 1, Ľ. Skasko 1, Ľ.
Macko 0, Magera 0). Tréner: R. Paňko.
Zostava VK MIRAD UNIPO: M. Sopko st. 14, Mikovčík 8, Kozák 13, Ščerba
18, Jendrejčák 7, Porubský 3, liberovia
T. Lampart a Suchanič (Smolej 1, Šiket
0, V. Rzyman 0). Tréner: E. Digaňa.
Hráči zápasu: Marián Vitko (TJ
Slávia Svidník) - Ján Jendrejčák (VK
MIRAD UNIPO Prešov)
Tréner Svidníka Rastislav Paňko po
zápase povedal: „Prešov bol favoritom
v tejto sérii a my sme boli skôr outsiderom, ale myslím, že sme Prešov dostatočne potrápili. Chcem pogratulovať
Prešovčanom a prajem im veľa šťastia
vo ﬁnále ligy.“
V podobnom duchu sa vyjadril aj
prešovský tréner Erik Digaňa: „Bola

Mládežníci v akcii
V uplynulú sobotu svoje majstrovské stretnutia odohrali aj
mládežníci Svidníka. Tu sú výsledky.
III. liga - U13
OFK SIM RASLAVICE - 1.FK SVIDNÍK 5:0 (1:0)
Domáci boli od úvodu aktívnejší, pekne kombinovali, čím si začali vytvárať
tlak a strelecké pozície. Naši chlapci odolávali, no domácim sa predsa len do
polčasu podarilo skórovať. Druhý polčas Raslavičania už jasne dominovali,
presadili sa aj strelecky a zaslúžene vyhrali. Zostava: Stephan Bojkas - Dominik Majda, Luca Toni Sivák, Martin Pojezdal - Jakub Žemlička, Jozef Husák,
Michal, Jakub Kucer - Tomáš Vaňko, striedali: Martin Mihalkanin, Radoslav
Bajcura, Ján Guzi, Lukáš Olčák. Tréner: T. Vinjar.
III. liga - U15
OFK SIM RASLAVICE - 1.FK SVIDNÍK 0:0
Naši chlapci v oklieštenej zostave zohrali s domácimi vyrovnanú partiu.
Prvý polčas sa hral hlavne medzi šestnástkami. V druhom polčase domáci
mali ako prví veľkú šancu skórovať, ale Rasťo Marčišin bravúrne Svidníčanov
podržal. Na druhej strane sa neujala ani utešená strela Fedáka a tak zápas
skončil deľbou bodov. Zostava: Rastislav Marčišin - Dávid Miháľ, Tobias
Koudelka, Peter Halaj, Juraj Stronček - Filip Cuprišin, Michal Olčák, Matúš
Fedák - Matias Koudelka (36´ Olexandr Lemak), Jozef Ščerba (68´ Lukáš
Medviď), Vladimír Hij. Tréner: M. Klimik.
U17
Vranov nad Topľou - 1.FK Svidník 2:0 (1:0)
Už sa akoby stalo pravidlom, že v každom zápase musíme dostať dva góly,
navyše opäť hlúpe góly. Naša hra nebola zlá, vo všetkých činnostiach sme
im boli vyrovnaní, ale futbal sa hrá na góly. Mali sme na to asi päť príležitostí. Zápas nám však ukázal, že sa kľudne môžeme porovnávať s tímami na
popredných priečkach tabuľky. Našimi najlepšími hráčmi boli O. Volohda a
R. Čeremuga.
U19
Vranov nad Topľou - 1.FK Svidník 6:1 (3:1)
S takýmto kvalitným súperom sme si ani lepší úvod nemohli priať. Pre nás
osobne nepochopiteľné individuálne chyby nás stáli to, že sme domácich
mohli dostať pod tlak. To, že bol súper kvalitný, nemôže ospravedlniť naše
skraty - sami sme ich posadili na koňa, hoci bojovnosť sa našim chlapcom
nedá uprieť. Musíme ale popracovať na konštruktívnom prechode do útoku
nielen nakopávaním. Tento zápas musíme rýchlo hodiť za hlavu a rozmýšľať
ako uspieť v Ľuboticiach. Našimi najlepšími hráčmi boli D. Goriščak a R.
Harakaľ.
(tv, pn)

to ťažká séria pre nás, v ktorej Svidníčania podávali výborné výkony, ale
každopádne to ﬁnále sme si v tejto
sezóne zaslúžili viac.“
Séria o bronz, teda o 3. miesto, sa

hrá rovnako na tri víťazné zápasy. Začína sa v sobotu 16. apríla v Myjave,
prvý domáci zápas hrajú Svidníčania
následne v stredu 20. apríla.
(ps)

Krajské súťaže
Stolní tenisti ŠŠK Centrál Spojená škola sa predstavili v domácom prostredí.
Druholigisti privítali v 7. kole lídra priebežnej tabuľky ŠKST Humenné.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - ŠKST Humenné 11:7
B.: Stadtherr, Magdziak po 3,5; Močilenko 2,5; Vodila 1,5.
Druholigová dohrávka 3. kola
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - MKST Veľké Kapušany 8:10
B.: Stadtherr 3,5; Močilenko 2,5; Vodila 1,5; Kmiť 0,5.
Štvrtoligisti v 7. kole nastúpili v medziokresnom derby proti STMK Stropkov.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - STMK Stropkov 8:10
B.: Kmiť 4; Kurečko, Gonos po 1,5; Antoš 1 - Stolárik, Baláž po 3,5; Antoš 3.
II. LIGA - 8. kolo
Stolní tenisti ŠŠK Centrál odohrali v uplynulom týždni dve stretnutia. Najprv
vo štvrtok v dohrávke 2. kola remizovali so Zberekom Košice 9:9 a v nedeľu
sa predstavili vo Vranove v stretnutí 8. kola.
VSTK Vranov nad Topľou B - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 6:12
B.: Stadtherr, Magdziak po 4,5; Močilenko, Vodila po 1,5.
STK Zbereko Košice - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 9:9
B.: Magdziak 4; Močilenko 3; Vodila 2.
IV. LIGA
Dve stretnutia, ktoré odohrali štvrtoligoví stolní tenisti v minulom týždni neboli
také úspešné ako u druholigistov.
STK Torysa - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B 10:8
B.: Kmiť 4,5; Kurečko 2; Gonos 1; Antoš 0,5.
STK Lipany - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B 12:6
B.: Antoš 2,5; Kurečko 2; Gonos 1.
Pozvánka na stretnutie II. a IV. LIGY
Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník pozýva priaznivcov
stolného tenisu na stretnutie II. a IV. ligy hrané v sobotu 2.4.2022 o 17.00 hod.
Druholigisti ŠŠK Centrál Svidník privítajú Geológ Rožňava B a štvrtoligisti
Sedlice B. Hrá sa v telocvični Spojenej školy vo Svidníku.
(ku)

III. LIGA
1. FK Svidník - Slávia TU Košice 0:1 (0:0)
Treťoligoví svidnícki futbalisti sa v uplynulú nedeľu predstavili na
domácom trávniku. Súperom im boli futbalisti z Košíc.
Vo vyrovnanom zápase, keď to
dlho - predlho vyzeralo na bezgólovú
remízu, sa napokon z víťazstva tešili
hostia. Prišla však 86. minúta, kedy
rozhodca v prospech Košíc nariadil
pokutový kop, ktorý hostia premenili
a vo Svidníku sa tak tešili z tesného,
jednogólového víťazstva. Zverenci
trénerskej dvojice Vladislav Palša Oliver Špilár nepodali zlý výkon, žiaľ,

nedokázali premeniť šance.
ŽK: Vinclér, D. Čabala.
Zostava Svidníka: Vinclér - D. Čabala, Ardishvili (75. Haňak), Ducár,
Tatar, Makara, Ivanecký, Hirka, Špilár,
Pavlović, Guman.
Najbližšie, a to v sobotu 2. apríla, sa
futbalisti 1. FK Svidník predstavia od
15.30 vo Vranove nad Topľou.
(ps)

Úradná správa č. 24. zo dňa 24. marca 2022

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
Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe
za rok 2022 v podobe kreditov cez E-shop SFZ.
KR OOFZ:
15. kolo - 6. liga dospelí - 2.- 3.4.2022 o 15.30 hod.:
Kalnište - V. Orlík (Hubáč, Hamřik, Babiarčik - Mackanin) sobota 2.4.2022,
Mestisko - Lúčka (Ľ. Suchanič, Sidorová - Holub), Rovné - Miňovce (Špak,
Babiarčik - Brendza), Kuková - Stročín (Seman, Šugár, Čonka - Vaško), Chotča
- Breznica (Malačina, Hamřik - Feč), Sitníky - Tisinec (Hubáč, Znoj - Burcák).
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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Kto daroval krv?
V stredu 23. marca prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 68 bezpríspevkových darcov:
Damián Danko (prvodarca), Matúš Šlechta (prvodarca), Boris Danko (prvodarca), Tatiana Feckaničová (prvodarca), Lenka Bačová (prvodarca), Helena
Kapcalová (5), Igor Keselica (17), Valér Fedák (51), Milan Oleárnik (4),
Milan Jakubčo (92), Stanislav Olijar (41), Peter Kaliňak (8), Marek Motyka
(19), Emília Geciová (8), Ján Špik (9), Šimon Jancura (7), Patrik Zavoda (13),
Radoslav Antol (49), Ľubomír Grešlik (39), Ján Olejár (24), Tobiaš Kost (4),
Peter Kopča (64), Ľuboš Kost (9), Miroslav Ferenc (28), Radoslav Kundrat
(9), Peter Gič (36), Alena Beľaková (23), Marián Sahajda (28), Ján Dovičák
(24), Martin Slivka (33), Jozef Sabo (17), Jozef Dovičák (2), Igor Zribko (3),
Ján Kokinda (61), Miroslava Korecká (6), Ján Kavuľa (14), Patrik Kavuľa
(3), Róbert Palička (8), Ivan Gibej (2), Maroš Keselica (8), Jana Kušnírová
(4), Soﬁa Jakubová (2), Mária Barbora Kuzmová (3), Ondrej Michališin (23),
Ján Šima (5), Radoslav Michalko (24), Anna Gáliková (12), Patrik Partila
(7), Janette Bučková (4), Katarína Cibuľková (prvodarca), Vanessa Kijaková
(prvodarca), Gabriel Cauner (prvodarca), Monika Mašlejová (21), Andrea
Harčaniková (4), Tomáš Podaný (14), Jana Sukovská (8), Ľubomír Hanzuš
(prvodarca), Iveta Chovancová (4), Daniela Lejková (prvodarca), Timea Kravcová (prvodarca), František Štang (2), Veronika Andrijková (12), Rudolf Ľunik
(2), Andrej Franko (14), Tobiáš Maťaš (8), Ján Čabala (12), Martina Stašová
(4), Viera Luščáková (7).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Jediné srdce na svete sme mali,
čo dokázalo nás milovať,
aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli,
neozve sa už viackrát. Odišlo, zmĺklo, išlo spať...
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme,
že nás 20. marca 2022 vo veku nedožitých 76 rokov
navždy opustila naša
milovaná manželka, mamka a babka
MÁRIA VANÁTOVÁ zo Svidníka
Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej ceste, za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Zároveň ďakujeme zdravotníckemu personálu a lekárom Interného oddelenia,
Covidového oddelenia a Hematologického oddelenia svidníckej nemocnice za
príkladnú starostlivosť. Ďakujeme aj obvodnému lekárovi Robertovi Bobákovi.
S láskou a úctou manžel Andrej, syn Stanislav so synom, syn Miroslav
s rodinou a ostatná blízka rodina

SPOMIENKA
Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre Teba slnko hriať,
ale tí, čo Ťa mali radi,
nikdy neprestanú na Teba spomínať.
31. marca uplynú smutné 4 roky, odkedy nás vo veku 66
rokov navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
MICHAL PETRAŠ zo Svidníka
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Eva, dcéra Vlasta, dcéra Petra,
zať Rado, vnuk Radko a ostatná rodina

SPOMIENKA
Pred 12 rokmi odišiel z nášho života,
ale v srdci nám navždy zostane...
JÁN DEMJANOVIČ
zo Svidníka
Ak ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami...
manželka Anna a deti Janka, Anička a Peter
s rodinami
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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: Najbližšia pohotovostná stomatologická služba je v
Prešove. Zubno-lekárska pohotovostná služba, Levočská 44, Prešov, (SK
Dental, Prešov, s.r.o.). Spádové územie aj pre Svidník a Stropkov.
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 29.3.2022: + Michal, Streda 30.3.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Boženu, Ladislava, Štefana a Jozefa, Štvrtok 31.3.: 7:00 + Adam
Tomko (týžňová), Piatok 1.4.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre členov
arcibratstva sv. ruženca, Sobota 2.4.2022: 7:00 + Jozef, Terézia, Ján, Nedeľa
3.4.2022: 9:00 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 29. marca: 12.00+ Mária a Michal, 18.00 + Oľga, Juraj, Michal /+ Anna
Ivančová, + Mária Vanátová (týždňová), Streda 30. marca: 18.00 + Helena,
Michal, Júlia, Michal, Robert, Anna, Mária, Ján, + Mikuláš a Anna Kmiťoví,
liturgia VPD, Štvrtok 31. marca: 12.00 + Ján a Mária Mňahončákoví, 18.00 *
Kristian (20 rokov života), Piatok 1. apríla: 18.00 + Arcibratstvo ruženca, liturgia VPD, 19.15 Krížová cesta, Sobota 2. apríla: 7.15 Akatist k Bohorodičke,
8.00 * Anna s rod., Nedeľa 3. apríla: 8.00 * Božena (60 rokov života), 9.15 Za
farnosť, 10.30 * Michal, Mária, Lenka a Kristína s rodinami, 18.00 * Katarína.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 29. marca: 18.00 + Pavol, Štefan, Helena, Streda 30. marca: 6.30
ZBP Veronika (40 rokov života), 18.00 + z rod. Hrebeáakovej, Štvrtok 31.
marca: 6.30 ZBP Monika s rod., 18.00 + Štefan, Mária, Štefan, Piatok 1.
apríla: 6.30 ZBP Anton, 18.00 + Ján, Anna, Jozef, Mária, Sobota 2. apríla:
8.00 Za ružencové bratstvo, 15.30 v Domove dôchodcov + Marta, Nedeľa 3.
apríla: 8.00 + Ján, Anna, 10.30 + Ján, 14.30 Pobožnosť Krížovej cesty, 18.00
+ Robert, Vladimír.
V tomto týždni je prvý piatok mesiaca apríla. Budeme spovedať iba pol hod.
pre sv. omšami, pretože na budúcu nedeľu 3. apríla bude veľkonočná sv. spoveď a budú spovedať 9 kňazi. Využime túto príležitosť po 2 rokoch pandémie.
V piatok a v nedeľu počas pôstu sa konajú pobožnosti krížovej cesty. V nedeľu
o 14.30., v piatok o 17.30.
V nedeľu 3. apríla bude v našej farnosti veľkonočná sv. spoveď. Bude spovedať 9 kňazov. Mestisko od 14.00 - 14.45. Svidník od 15.00 - 17.00 Veľkonočné
spovedanie chorých je potrebné nahlásiť v zakrestii kostola.
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Sobota: 6.00 sv.
liturgia, 17.00 Večierňa, Nedeľa: 7.00 hod. sv. liturgia, 16.00 Večierňa.
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.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

od 28. marca 2022
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
marci 2022 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

HOLUB, Jiří:
Zádušná omša za grófku.
Bratislava,
Perfekt 2021. 157 s.
Kastelánka poštátneného zámku dostane v sedemdesiatych rokoch minulého
storočia list od bývalého majiteľa: grófka
Sofia zomrela a chce byť uložená v
zámockej kaplnke.
Napriek smutným časom sa bývalé
služobníctvo rozhodne splniť posledné
grófkino prianie.
Plán je pripravený a všetci ho začínajú
do bodky plniť. Lenže svet ukazuje aj
druhú tvár...

OLASOVÁ, Karin
Karin Olasová je slovenská herečka, moderátorka a speváčka. Narodila sa
v Trenčíne 31. marca 1976. Odbor herectvo študovala na štátnom 6-ročnom
konzervatóriu s pedagogickým minimom v Bratislave. Už ako študentka účinkovala v divadelnej rozprávke Princezná Zlatovláska v Divadle A. Bagara v
Nitre. Hrala aj menšie úlohy v bratislavských divadlách Astorka - Korzo 90' a
v štúdiu S v predstaveniach Cyrano a Kupec Benátsky. V Prahe účinkovala v
muzikáli Drakula. Neskôr si zahrala v muzikáli Pomáda a v muzikáloch Mníšky
a Mníšky II. Milionárky. Na bratislavskej Novej scéne hrala Oktáviu v muzikáli
Kleopatra. Vystupovala aj v slovenskej televízii a v televízii Markíza - kabaret
Dereš. V októbri 2004 vyhrala súťaž televízie JOJ Dievča za milión. V TV JOJ
potom moderovala reláciu Zlomené srdcia, ktorá sa vysielala len tri mesiace.

HRABAL, Bohumil (28.3.1914-3.2.1997)
Český spisovateľ. Jeden z najvýznamnejších prozaikov druhej polovice 20.
storočia. Vo svojom diele sa často inšpiroval autentickými životnými skúsenosťami, niekedy poznamenanými aj skepsou a čiernym humorom. Vytvoril
literárne diela, v ktorých sa nevyhýbal ani slangu a poetizmu. V neskorších
prózach nechal zaznieť aj silné melancholické tóny – nie však depresívne.
Hrabalove knihy boli mnohokrát úspešne sﬁlmované (napríklad Menzelove
Ostře sledované vlaky, ktoré boli ocenené Oskarom) a dostal tiež veľa nakladateľských cien. Napísal Perlička na dne, Slávnosti snežienok, Postřižiny,
Obsluhoval som anglického kráľa a mnohé iné.

Vraví šéf zamestnancovi.
- Je mi ľúto, že ste dali výpoveď.
- Naozaj?
- Áno.
Tak som sa tešil, že vás jedného dňa vyhodím!
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
MORBIUS
PIATOK 1. APRÍLA O 20. HODINE
Réžia: Daniel Espinosa • Námet: Matt Sazama,
Burk Sharpless • Scenár: Matt Sazama, Burk Sharpless, Art Marcum, Matt Holloway • Producent: Matt
Tolmach, Avi Arad, Lucas Foster • Hrajú: Jared Leto,
Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madriga,
Tyrese Gibson
Oscarový Jared Leto sa predstaví v novej marvelovke ako geniálny vedec Michael Morbius, ktorý
trpí zriedkavou chorobou krvi. Keď sa zdá, že na
ňu konečne našiel liek, začnú sa prejavovať jeho
vedľajšie účinky...
USA, triler, akcia, 108 minút, vstupné: 5 eur
***
BADMAN
SOBOTA 2. APRÍLA O 20. HODINE
Kto zachráni svet? ... on to určite nebude.
Réžia: Philippe Lacheau • Hrajú: Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Amr Waked, Jean-Hugues Anglade, Georges Corraface,
Chantal Ladesou, Bruno Lochet, Michel Crémadès, Philippe Katerine, Alex
Martin, Alice Dufour
Obliekate si železný oblek, ste zelený od zlosti, uhryzol vás pavúk, hráte sa
na netopiera alebo máte nejaké iné superschopnosti? Tak sa pripravte na to,
že komédia Badman si z vás bude celú hodinu a pol nemilosrdne uťahovať.

Skrachovaný herec Cedric je lúzer na pohľadanie,
odsúdený životom na večný neúspech. Od priateľky
dostane kopačky a jeho kamoši, sestra aj vlastný
otec už nadobro stratili nádej, že by raz z neho niečo
mohlo byť. Keď však Cedric dostane vo ﬁlme hlavnú
úlohu superhrdinu Badmana, začne sa v jeho živote
blýskať na lepšie časy. Teraz konečne nadišla jeho
veľká chvíľa a má šancu všetkým to ukázať! Cedrica
nová ﬁlmová rola úplne pohltí, jeho nezvratný osud
večného smoliara však opäť zasiahne do hry. Cestou
domov z natáčania má autonehodu a stratí pamäť.
Keď sa preberie, je stále oblečený ako Badman a
presvedčený o tom, že je skutočným neohrozeným
superhrdinom s jasným poslaním - zachrániť svet.
Môže sa niekto ako on postaviť zlu, chrániť slabých, nakopať zloduchom zadky a neublížiť si pri tom? Môže konať dobro napriek svojim vrodeným sklonom
všetko pokašľať a nič neurobiť poriadne? Tak či onak, Cedric sa vydáva na
akčnú misiu plnú bláznivých situácií, trapasov a šialených náhod. Byť hrdinom
je super, ale nevinné deti a ženy by sa mali pred ním radšej niekde skryť.
Francúzsko, komédia, 85 minút, český dabing, vstupné: 5 eur
***
SRDCE NA DLANI
NEDEĽA 3. APRÍLA O 20. HODINE
Komédia od tvorcov hitu Ženy v behu
Réžia: Martin Horský • Hrajú: Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, Matouš
Ruml, Jana Pidrmanová, Boleslav Polívka, Kristína Svarinská, Veronika Khek
Kubařová
Láske na veku, ani mieste nezáleží. Nikdy nevieme, kedy a kde nás stretne.
Môžeme sa zamilovať v škôlke, na dôchodku, na ulici, v parku. Kedykoľvek
a kdekoľvek.
Josef (Boleslav Polívka) sa
teší, že si po odchode do penzie
konečne splní svoj dávny sen a
stane sa pouličným klaunom.
Svojím šarmom očarí aj ráznu
Marušku (Eliška Balzerová),
majiteľku pojazdnej kaviarne.
Akoby sa tí dvaja hľadali celý život. Ale nie je na osudovú lásku
predsa len trochu neskoro? Navyše sa k Jozefovi do vily práve
sťahuje jeho dcéra Anička (Jana
Pidrmanová) aj s päťročným
Honzíkom. Domnieva sa, že s chlapmi deﬁnitívne skončila, ale stretnutie s
dávnou láskou Pavlom (Matouš Ruml), ju zasiahne priamo do srdca.
K Honzíkovi do škôlky nastupuje nové dievčatko Alenka. Honzík prvýkrát
zažíva pocity spojené s láskou, úplne sa v nich
neorientuje a tak zbiera rady od mamičky, dedka
Jozefa alebo sympatického strýka Karla (Vladimír Polívka). Aj toho stretne v škôlke láska, keď
sa zamiluje do Honzíkovej pani učiteľky Elišky
(Kristína Svarinská). A aby toho zbližovania nebolo málo, Karlov basset Valček si veľmi rozumie
s Eliškinou bassetkou Šalinou.
Láska prináša do životov našich hrdinov
nádej a krásu, ale aj komplikácie a prekážky,
ktoré budú musieť s úsmevom a dobrou vôľou
prekonať.
Česká republika, komédia, 95 minút, vstupné: 5 eur
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