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Skúsená ukrajinská múzejníčka s dvomi deťmi sa vo Svidníku našla
- zamestnali ju v Múzeu ukrajinskej kultúry
Jej manžel našiel provizórne bezpečie v pivnici, ona s malými
deťmi dočasné útočisko na Slovensku. Skúsená múzejníčka sa
vo Svidníku cíti priam ako doma. Samozrejme ako doma pred
24. februárom, teda dňom začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
Je to prvá odídenkyňa z Ukrajiny v slovenskom múzeu. Zoriana Cypyševová si Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum ukrajinskej kultúry vo
Svidníku najprv prezrela ako návštevníčka, dnes je jeho súčasťou. V múzeu
ju totiž zamestnali.
„Ide o pracovníčku s bohatými múzejnými skúsenosťami a ako odborná
pracovníčka určite nájde u nás uplatnenie. Práve takého človeka sme
potrebovali,“ ozrejmil riaditeľ SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Jaroslav Džoganik s tým, že v rámci organizačnej štruktúry múzea mali toto
pracovné miesto dlhodobo voľné a v rozpočte vyčlenené mzdové prostriedky.
Doma vo Ľvove Zoriana Cypyševová tiež pracovala v skanzene. V 700-tisícovom meste bolo na 36-tich hektároch 120 objektov. Vo Svidníku je o tretinu
menší s 50-timi budovami.
„Teším sa, že aj tu je skanzen, ukrajinská kultúra, ktorú treba zachovávať a prezentovať, preto je mi táto práca veľmi blízka,“ povedala nám
múzejníčka a jej príchodu
do Svidníka sa potešil aj
generálny riaditeľ Slovenského národného múzea
v Bratislave Branislav
Pánis, ktorý problematiku
odídencov z Ukrajiny z
múzejníckej sféry poňal
komplexnejšie.
„Utekajú momentálne
z Ukrajiny a už vieme,
že aj z Ruska ľudia, ktorí pracovali v múzeách
a bolo by vhodné, aby
naše inštitúcie poskytli
týmto ľuďom priestor
na to, aby pokračovali
vo svojej profesionálnej kariére,“ zdôraznil
Branislav Pánis.
Zoriana Cypyševová
prišla na Slovensko a
konkrétne do Svidníka
s dvomi malými deťmi.
Obidve chodia do školy
- jedno do Cirkevnej základnej školy sv. Juraja a
druhé do Základnej školy
na Komenského ulici vo
Svidníku.
Ju prijali v spomínanom
Múzeu ukrajinskej kul-

túry. Miesto, ktoré Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko, osobitne láka.
„Je to múzeum, ktoré im je blízke, blízke ich srdcu. Podobné múzeá
existujú po celej Ukrajine, takže určite budú mať záujem aj o múzeum vo
Svidníku,“ komentoval jeho riaditeľ Jaroslav Džoganik, či očakáva počas roka
zvýšený záujem návštevníkov z Ukrajiny o múzeum a jeho jednotlivé expozície.
Ukrajinský Ľvov, z ktorého do Svidníka múzejníčka Zoriana Cypyševová
prišla, sa už tiež stal terčom ruských útokov. „Môj manžel po každej siréne
uteká do pivnice, roztiahne si karimatku a v noci tam spí. Sú tam hrubšie
steny, takže v prípade výbuchu, je to tam bezpečnejšie,“ opísala skúsená
múzejníčka, ktorá sa v tom svidníckom múzeu udomácňuje.
Problémom nie je ani jazyková bariéra, čo je prirodzené. „Kolegyňa okrem
toho ovláda aj poľštinu, takže ten prechod zo slovenčiny do ukrajinčiny
cez poľštinu jej nespôsobuje žiadne problémy,“ potvrdil Jaroslav Džoganik.
Nová ukrajinská posila svidníckeho múzea je zamestnaná na pozícii dokumentátorky. No podľa slov riaditeľa jej úlohou bude aj venovať sa výstavám
a takisto aj sprievodcovstvu po jednotlivých expozíciách múzea.
„Doma som cestovala a zbierala som materiály, mám svoju vlastnú vedeckú prácu. Venovala som sa zbierkovým fondom, aj s deťmi som pracovala, sprevádzala som
exkurzie ako lektorka,
takže na rovnakú prácu tu, vo Svidníku sa
teším. Verím, že nesklamem, že budú so
mnou spokojní a som
veľmi vďačná,“ povedala ešte ukrajinská
múzejníčka so 16-ročnou praxou, ktorá sa
tak vo Svidníku našla.
Slovenské múzea chcú
dať pritom priestor aj
ďalším odídencom z
Ukrajiny.
„Slovenské národné múzeum chce sa
zapojiť, samozrejme,
aj do výzvy Fondu
na podporu umenia,
aby sme mohli získať
granty na prijatie ďalších zamestnancov
v niektorom z našich
osemnástich múzeí,
ktoré máme po celom Slovensku,“ dodal generálny riaditeľ
Slovenského národného múzea v Bratislave
Branislav Pánis.
(ps)

Zoriana Cypyševová prišla na Slovensko a konkrétne do
Svidníka s dvomi malými deťmi. Obidve tu chodia do školy.
Ju prijali v múzeu...
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Po 41 rokoch Mária Pajzinková odišla do dôchodku - kto ju nahradil?
Dlhoročná riaditeľka Podduklianskeho osvetového strediska
vo Svidníku Mária Pajzinková odišla zo svojej funkcie.
Rodáčka z Kamienky nad Cirochou pri Snine, no roky rokúce žijúca vo
Svidníku mala svoj posledný deň v práci a vo funkcii v posledný marcový deň.
Strávila ho okrem iného na súťaži v prednese poézie a prózy Hviezdoslav
Kubín, ktorý sa konal v priestoroch svidníckej osvety.

V tejto inštitúcii Mária Pajzinková pracovala od roku 1981, keď
nastúpila ako vedúca oddelenia záujmovej umeleckej činnosti.
Od roku 2002 je riaditeľkou osvety, teda riaditeľkou Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku. „Pán Boh
vysoko a šéf ďaleko,“ tieto slová Márie Pajzinkovej vyriekla,
keď si spomínala na to, čo si myslela, keď sa stala riaditeľkou.
41 rokov Mária Pajzinková zasvätila osvetovej práci, práci s
deťmi, mládežou, umením, jednoducho všetkému, čo i len
trošku súviselo či súvisí s kultúrou. „Práve kultúra bola jej
neodmysliteľnou súčasťou. Alebo inak, kultúra v meste
a v regióne bola nemysliteľná bez Márie Pajzinkovej.
Folklórny súbor Makovica a Detský folklórny súbor
Makovička - tieto dve folklórne zoskupenia sú, dovolím
si povedať, ďalšími deťmi Márie Pajzinkovej. Venovala
sa im celý svoj plodný život, vlastne od začiatku svojho pôsobenia na
svidníckej osvete v roku 1981. Vypiplala ich na priam svetovú úroveň.
Vďaka nej Makovica či Makovička precestovali svet.
Vďaka nim svet videl našu kultúru, kultúru ľudí z kraja pod Duklou,
kultúru Rusínov, ale i kultúru a zvyky rôznych iných kútov východného

Slovenska,“ napísala o Márii Pajzinkovej na sociálnej sieti svidnícka mestská
poslankyňa a šéfredaktorka Podduklianskych noviniek Katarína Siváková,
podľa ktorej Mária Pajzinková postavila na nohy, ako sa hovorí, hvezdáreň v
obci Roztoky. Vďaka nej má svidnícka osveta novú budovu - prístavbu. Len
od roku 2004 má na svojom konte deväť veľkých medzinárodných projektov. Mimochodom, Podduklianske osvetové
stredisko vo Svidníku je jediným zamestnávateľom Márie
Pajzinkovej a za tých 41 rokov nemaródovala ani deň.
Svoju spoluprácu so svidníckou osvetou ani odchodom
do dôchodku neskončila úplne. Žezlo síce prenechala
mladším, konkrétne Miroslavovi Štoﬀovi, no nápomocná
chce byť a aj bude.
„Ďakujem ti ešte raz sa tvoju prácu, za všetko, čo
si dala nášmu mestu, okresu, kraju, našim ľuďom,
našej kultúre a hlavne mladej generácii. Užívaj si na
dôchodku vnúčatá a verím, že na tej našej osvete, na
festivaloch, výstavách, proste kdekoľvek s kultúrou
sa vždy stretneme. Ty budeš vždy jej súčasťou a ja
sa budem tešiť,“ adresovala slová Márii Pajzinkovej
Katarína Siváková.
Dodajme, že od prvého aprílového dňa je povereným
riaditeľom Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku jeho odborný pracovník Miroslav Štoﬀa. Dekrét mu v
stredu 30. marca aj za účasti Márie Pajzinkovej v Prešove
odovzdal predseda Prešovského samosprávneho kraja
Milan Majerský, ktorý zároveň dlhoročnej riaditeľke poďakoval za jej prácu.
Mimochodom, Miroslav Štoﬀa je rovnako ako Mária Pajzinková aktívny aj vo
folklórnom súbore Makovica či v detskom folklórnom súbore Makovička, ktoré
patria práve pod svidnícke Podduklianske osvetové stredisko.
(ps)

Po dvoch rokoch sa dočkáme Dní Svidníka - aké budú?
Po dvoch rokoch to vyzerá tak, že Svidníčania a ľudia z okolia
sa v tomto roku môžu tešiť na Dni Svidníka. Potvrdila to aj hovorkyňa svidníckej samosprávy Kristína Tchirová.
„Po dvoch nerealizovaných ročníkoch sme radi, že môžeme pripravovať obľúbené svidnícke podujatie Dni Svidníka. Sprievodné podujatia
pripravujeme od pondelka 27. júna. Celý týždeň vyvrcholí víkendom 1.7.
až 3.7.2022,“ potvrdila Kristína Tchirová.
Samospráva podľa nej na Dni mesta pripravuje aj Oceňovanie osobností mesta Svidník, ktoré bolo tiež viackrát odkladané a z ďalších plánovaných podujatí
v rámci Dní Svidníka uviedla: „V pondelok 27. júna Športový deň žiakov
základných škôl s CVČ, poobede Oceňovanie osobností mesta Svidník,
v utorok 28. júna Bajkom do školy pre deti z materských a základných
škôl, v stredu 29. júna Primátorská kvapka krvi v nemocnici a na pešej
zóne, Farebný deň pre deti z materských a základných škôl, vo večerných
hodinách pripravujeme pre deti a mládež premietanie pod holým nebom
na záver školského roka, vo štvrtok 30. júna záver školského roka.“
Hlavný program Dní Svidníka je naplánovaný od piatku do nedele a zatiaľ
sú známe len základné obrysy týchto troch dní. V piatok 1. júla je program
na pešej zóne pripravovaný od 17.00 do 24.00 hod, pričom program zatiaľ

neuvádzame, až po podpísaní zmlúv a objednávok. Súčasťou dňa na pešej
zóne budú aj predajné trhy. V spolupráci s organizáciami bude aj športová
sobota a nedeľa - v sobotu 2. júla Dukelský pohár v areáli Základnej školy na
Komenského ulici vo Svidníku a v nedeľu 3. júla cyklistické preteky v rámci
Východoslovenskej Royad ligy.
(ps)

Zdieľané bicykle sa vracajú
Svoju premiéru v uliciach Svidníka mali minulý rok tzv. zdieľané bicykle.
Prostredníctvom mobilnej aplikácie si bicykel mohol ktokoľvek odomknúť
a požičať si ho. Cez zimu, prirodzene, v uliciach mesta neboli, no v týchto
dňoch by už mohli byť späť.
„Zdieľané bicykle pripravujeme na tieto jarné dni. Očakávame lepšie
počasie a bicykle budú umiestnené na pôvodné stanovištia po desiatich
kusov Antik bikov. Z pôvodne 1. apríla na zahájenie sezóny sme ustúpili z dôvodu upršaného počasia,“ potvrdila hovorkyňa Svidníka Kristína
Tchirová a nás zaujímalo, či zámerom samosprávy nie je aj rozšírenie ponuky
zdieľaných prostriedkov, trebárs o kolobežky. Odpoveď je však záporná. „V
súčasnosti sme ponuku zdieľanej prepravy nerozširovali.“
(ps)
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Vyjadrili vďaku a úctu lekárom svidníckej nemocnice
Zdravotnícke zariadenia by nemohli fungovať bez odbornosti,
prístupu, obetavosti jednotlivých lekárov. Nemocnica vo Svidníku má vyše 60 lekárov, ktorí sú nielen pre nemocnicu, ale pre
celý región významnými osobnosťami jednotlivých pracovísk.
Práve k lekárom prichádzajú pacienti na ošetrenia či hospitalizácie. To, že
prichádzajú s dôverou, nie je o nemocnici ako takej, ale o každom jednom
lekárovi, jeho odbornosti, ľudskosti, zručnosti, skúsenostiach a o ich pracovnom tíme.
Medzinárodný deň lekárov 30. marec - bol pre vedenie nemocnice vo Svidníku
príležitosťou osobne sa poďakovať všetkým lekárom nemocnice Svidník, za
ich neúnavné pracovné nasadenie, profesionalitu, neustálu snahu napredovať, rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti.
Počas fungovania svidníckej nemocnice až doposiaľ, pôsobilo v nemocnici
množstvo lekárov, odborníkov. Niektorí v nej pôsobili iba krátko, poniektorí
v nej odpracovali celý svoj profesionálny čas. Jedným z mnohých lekárov,
ktorému patrí titul legenda nemocnice bol aj lekár Aladár Šalata, ktorý začínal
v nemocnici Svidník, ako prvý detský lekár, následne ako primár detského
oddelenia.
Ako neskorší riaditeľ okresného ústavu národného zdravia mal veľké zásluhy
na výstavbe novej nemocnice, ako ju poznáme dnes. Bývalí zamestnanci si
ho pamätajú ako riaditeľa, ktorý dodával ľuďom energiu a odovzdával prostredníctvom svojej práce nadšenie pre potrebu rozvoja, či už odborného,
alebo aj rozvoja služieb nemocnice.
Za jeho celoživotnú prácu v oblasti rozvoja zdravotníctva a pediatrie mu
právom patrí pomenovanie LEGENDA MEDICÍNY.
Tento rok sa spoločnosť Svet zdravia rozhodla pripomenúť si prínos jeho
práce aj prostredníctvom video medailónu, ktoré si môžete pozrieť na www.
procare.sk/legendymediciny
Všetci lekári svidníckej nemocnice sú výnimočné osobnosti. Svoju starostlivosť o pacienta nepretržite poskytovali a poskytujú aj počas ťažkej skúšky

pre celý svet a to boj s pandémiou ochorenia COVID-19, pričom boli a sú k
dispozícii aj pre pacientov s inými diagnózami. Pri príležitosti Medzinárodného
dňa lekárov vedenie nemocnice Svidník poďakovalo za prácu, prínos všetkým
lekárom nemocnice.
Vo svidníckej nemocnici pri príležitosti daného sviatku ocenili lekárky a
lekárov, ktorí v období posledného roka (od 1.4.2021 - 30.3.2022) dosiahli
v nemocnici vo Svidníku okrúhle pracovné jubileum, mimoriadne ocenili za
prínos v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
V kategórii okrúhleho pracovného jubilea bola ocenená primárka oddelenia
fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Anna Mihalkaninová, ktorá
pracuje v nemocnici Svidník 20 rokov. Za prínos v lekárskej starostlivosti o
pacientov s ochorením COVID -19, boli ocenení lekári OAMIS: Renáta Diničová, Marián Kožík, Andrea Zavodová, Ingrid Mačejovská, Petronela Lažová
a lekári COVID oddelenia: Vlasta Duhanchyk, Miroslava Blacha Vansová,
Mária Kandrová, Miriama Mitrušková, Daša Orságová.
Za prínos v lekárskej starostlivosti vo vakcinačnom centre boli ocenení lekári:
Eva Kucerová, Zuzana Kaliňáková, Viliam Vaník, Anna Mihalkaninová, Sergiy
Tereshchenko.
Na sviatok lekárov nezabudli ani deti zo školského klubu pri ZŠ na Ul. Karpatskej vo Svidníku. Rozhodli sa vyrobiť pozdravy pre lekárov a v doprovode
svojich vychovávateliek, ich prísť odovzdať osobne. Svoje priania a odkazy
nahlas prečítali koordinátorke dobrovoľníckeho centra Krajší deň Ivane Vojtašekovej. Pozdravy sú vystavené v spoločných priestoroch nemocnice, aby
aj v nadchádzajúcich dňoch potešili všetkých lekárov nemocnice.
Vedenie nemocnice Svidník praje všetkým lekárom do ďalších pracovných a
osobných dní veľa zdravia, veľa spokojných pacientov a ich príbuzných, radosť
z práce, neutíchajúci elán napredovať vo svojich zručnostiach, vedomostiach.
(nsz)
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Chodníky na Ulici Sovietskych hrdinov v centre pozornosti - pribudne aj nový
Dlhé roky ako zvráskavený, inak povedané aj poriadne poškodený chodník pozdĺž Ulice Sovietskych hrdinov súbežne s Ulicou
Duklianskou vo Svidníku dostane novú podobu.
Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku ho mesto
začalo kompletne opravovať. „Chodník pozdĺž Ulice Sov. hrdinov realizujeme prostredníctvom Sociálneho podniku mesta Svidník, s.r.o. a
Technickými službami mesta Svidník. Sociálny podnik mesta Svidník,
s.r.o. realizuje stavebnú časť chodníka v rozsahu výmeny obrubníkov
a úpravy podložia. Technické služby mesta Svidník následne vykonajú
práce na novom asfaltovom povrchu,“ skonštatovala hovorkyňa Svidníka
Kristína Tchirová, podľa ktorej ide o úsek chodníka v dĺžke cca 320 m v rozlohe
940 m2. Rozpočet na realizáciu rekonštrukcie chodníka je projektantom určený
vo výške cca 31-tisíc eur bez DPH.

Pred týmito rodinnými domami pribudne nový chodník...

Tento chodník rekonštruuje Sociálny podnik a Technické služby...

Postupne v najbližších týždňoch príde na rad aj rekonštrukcia ďalších
chodníkov. Napríklad aj toho, o ktorom na jednom zo zasadnutí svidníckeho
mestského parlamentu hovorila poslankyňa Katarína Siváková.
Ide o chodník popred ﬁrmu Gras a poslankyňa už skôr dostala prísľub, že
ho mesto zrekonštruuje. Teraz to potvrdila aj hovorkyňa Svidníka Kristína
Tchirová. „V pláne rekonštrukcií chodníkov na Ul. Sov. hrdinov je aj
chodník pred spoločnosťou Gras, s.r.o.“
Nuž a do tretice chodník, tentoraz však už nie rekonštrukcia, ale výstavba.
Zdá sa, že po viacerých podnetoch poslankyne Kataríny Sivákovej sa chodníka
dočkajú aj ľudia bývajúci tiež na spomínanej Ulici Sovietskych hrdinov oproti
čerpacej stanici Slovnaft.
Podľa poslankyne v domoch v danej lokalite tiež žijú ľudia a hoci ide len o
pár domov, zaslúžia si mať chodník, aby sa mohli cítiť bezpečnejšie. Kráčať
domov po ceste totiž nie je práve najbezpečnejšie. „Chodník pred rodinnými
domami oproti čerpacej stanici Slovnaft je v štádiu projekcie.
Projektant zodpovedný za projektovú dokumentáciu vykonal meranie
na mieste, vrátane, zisťovania pomerov v území. Po doručení projektovej dokumentácie požiadame dotknuté orgány o vyjadrenia a záväzné
stanoviská pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia,“
vyhlásila pre naše noviny hovorkyňa svidníckej samosprávy Kristína Tchirová.
Po právoplatnosti všetkých potrebných povolení môže potom mesto začať
konečnú a dlho očakávanú fázu výstavby chodníka.
„Parametre chodníka, vrátane ceny budeme vedieť po spracovaní rozpočtu a doručení projektovej dokumentácie. Samozrejme, konečný návrh
chodníka bude komunikovaný s vlastníkmi rodinných domov, ktorým
bude najmä nový
chodník slúžiť,“ dodala hovorkyňa.
(ps)

Opravou prejde aj rozbitý chodník pri ﬁrme Gras...

Slávnostne otvorili nové zvukové štúdio
Na Škole umeleckého priemyslu vo Svidníku sa v piatok 25.
marca konalo slávnostné otvorenie nového zvukového štúdia.
Pozvanie prijali aj poslanci PSK Ján Vook a Peter Pilip, ktorí spolu s lektorom
Tomášom Farkašom z FMK UCM Trnava symbolicky prestrihli stuhu a tak
zahájili našu audio aktivitu nielen v rámci vyučovacích hodín zvukovej tvorby,
ale aj v rámci mimoškolskej činnosti
Media-clubu pri ŠUP Svidník.
Myšlienka zriadenia zvukového štúdia
a celá jeho realizácia vychádza z projektu „Nech je počuť aj ŠUP Svidník“,
ktorý minulý školský rok uspel a tak
sme za podpory grantového programu
365 banky „Na každej škole záleží“, ako
aj za ﬁnančnej podpory VUC PO mohli
realizovať kroky na jeho zriadenie.
Hlavným zámerom projektu je skvalitnenie vzdelávania žiakov Reklamnej
tvorby v oblasti zvukovej tvorby a jeho sprístupnenie ostatným žiakom školy
v rámci krúžkovej činnosti, ako aj pozdvihnutie povedomia širokej verejnosti

o umeleckom potenciáli v našom regióne prostredníctvom podcastov vytvorených žiakmi ŠUP Svidník, na ktorých budeme v najbližšom období pracovať.
Základom projektu, okrem zriadenia a vybavenia zvukového štúdia, bolo
aj vzdelávanie dvoch pedagógov školy vo zvukovej tvorbe. Počas troch
workshopov v Trnave a vo Svidníku vedených Tomášom Farkašom, ktorý sa
zvukovému dizajnu venuje už viac ako 15 rokov, si naše učiteľky Marianna
Sopková a Darina Kocurová osvojili
množstvo vedomostí a zručností v práci
so zvukom. Možnosť vzdelávať sa pod
jeho vedením dostali aj naši žiaci 3. a
4. ročníka odboru Reklamná tvorba,
keďže posledný trojdňový workshop bol
realizovaný na ŠUP Svidník.
Veríme, že si výsledky našej práce
budete môcť vypočuť už čoskoro.
Všetky aktuality nájdete nielen na web
stránke školy (www.supsvidnik.sk), ale
aj na sociálnych sieťach facebook a
instagram (@supsvidnik).
Media - club pri ŠUP Svidník
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Vyhodnotili výtvarnú súťaž VESMÍR OČAMI DETÍ 2022
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s
hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami
voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami organizuje
v roku 2022 už tridsiaty siedmy ročník výtvarnej súťaže „Vesmír
očami detí“.
Pre okresy Svidník, Stropkov a Bardejov regionálne kolo zabezpečilo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku. Do regionálneho kola súťaže sa
zapojilo 43 základných, materských a základných umeleckých škôl z okresov
Svidník, Stropkov a Bardejov. Odborná porota, ktorej predsedom bol Tomáš
Olijár a jej členmi Pavel Mochnacký, Gabriela Madejová a Katarína Grúsová
hodnotili 405 výtvarných prác, z ktorých vybrali v jednotlivých kategóriách po
päť rovnocenných prác za okres Svidník, okres Stropkov a okres Bardejov,
ktoré postupujú do celoslovenského kola súťaže v Hurbanove.
Postupujúci v jednotlivých kategóriách z okresu Svidník:
1. kategória
Nela Hudáková, s prácou „Čarovný vesmír“, MŠ Cernina
Nela Matkobišová, s prácou „Môj vesmír“, MŠ Ľ. Štúra, Svidník
Adela Rudyová, s prácou „Číslo 5 žije“, MŠ 8. mája, Svidník
Viliam Gajdoš, s prácou „Kozmonaut vo vesmíre“, MŠ 8. mája, Svidník
Ján Vavrek s prácou „Kozmonaut“, MŠ Budovateľská, Giraltovce
2. kategória
Boris Sivák, s prácou „Vesmír“, ZŠ Kružlová
Laura Gočová, s prácou „Cesta do vesmíru“, Spojená škola - ZŠ Giraltovce
Jakub Sochovič, s prácou „Neobjavený vesmír“, CZŠ sv. Juraja, Svidník
Šimon Bilý, s prácou „Expedícia“, CZŠ sv. Juraja, Svidník
Romana Burjaková, s prácou „USA vo vesmíre“, CZŠ sv. Juraja, Svidník
3. kategória
Emma Vančišinová, s prácu „Pohľad zo zeme“, ZŠ Karpatská, Svidník
Dávid Maliňák, s prácou „Priateľ", ZŠ 8. mája, Svidník
Kristína Šurinová, s prácou „Vesmírna meditácia“,
Spojená škola Svidník-ZŠ Svidník
Slávka Kovaľová, s prácou „Súhvezdie“, ZŠ Karpatská, Svidník
Michaela Karalová, s prácou „Vesmírny snehuliak“, CZŠ sv. Juraja, Svidník

4. kategória
Janka Bokšová, s prácou „Rozruch na planéte Music“, ZUŠ Svidník
Martina Siváková, s prácou „Vesmírna apokalypsa“, ZUŠ Svidník
Šarlota Demeterová, s prácou „Vo vesmíre“ - ZUŠ Svidník
(Elokované pracovisko Kružlová)
5. kategória
Michaela Husárová, za prácu Vesmírny jednorožec“, ZUŠ Svidník
Eva Halčíková, za prácu „Raz, na inej planéte“, ZUŠ Svidník
Natália Hajduková, za prácu „Vesmírny kvet“, ZUŠ Svidník
Diana Bosáková, za prácu „Oko vesmíru“, ZUŠ Svidník
Karin Buzgová, za prácu „Vesmírna krása“, ZUŠ Svidník
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Aktuálne zmeny k prevádzkam nemocnice Svidník
Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
Od 1.4.2022 výkon činnosti danej ambulancie v jej pôvodných priestoroch na
pohotovostnom vstupe nemocnice (pri recepcii, oproti chirurgickej ambulancii).
Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast
Od 1.4.2022 výkon činnosti danej ambulancie v jej pôvodných priestoroch
na pohotovostnom vstupe nemocnice (pri recepcii, vľavo).
Neurologická ambulancia (MUDr. Hlivjaková)
Ambulancia bude od 1.4.2022 presťahovaná do nových priestorov a to
priestory, hneď oproti cez chodbu, ako bola doposiaľ. Blok E, 2. poschodie.
Vakcinačné centrum nemocnice Svidník
- zmena miesta prevádzky a otváracej doby
Od 4.4.2022 Vakcinačné centrum nemocnice Svidník bude vakcinovať v nových priestoroch a to v priestoroch gynekologickej ambulancie (ambulancia
oproti ambulancie MUD. Lipčáka), v bloku B, prízemie.
Otvorené iba jeden pracovný deň v týždni a to v PIATOK, v čase od 08:00
- 10:00 hod.
Ponúkané vakcíny:
- NUVAXOVID OD SPOLOČNOSTI NOVAVAX (dospelý nad 18 rokov)
- COMIRNATY mRNA OČKOVACIA LÁTKA PFIZER – BIONTECH
(možnosť očkovania aj detí od 12 rokov)
- JANSSEN OD SPOLOČNOSTI JOHNSON & JOHNSON
Testovanie COVID -19 na MOM pri nemocnici Svidník od 1.4.2022
MOM pri nemocnici Svidník bude v prevádzke od 1.4.2022:
AG TEST
PCR TEST
SAMOPLATCA
PONDELOK
08:00-12:00 08:00- 11:00
11:00-12:00
STREDA
08:00-12:00 08:00- 11:00
11:00-12:00
PIATOK
08:00-12:00 08:00- 11:00
11:00-12:00
SOBOTA
08:00-12:00 08:00- 11:00
11:00-12:00
PCR test (objednaní cez RÚVZ, predoperačné odbery, detské tábory a pod.)
SAMOPLATCA (PCR TEST, kloktací test, test zo slín) - objednávky lab.onlinečas objednania je orientačný.
POSLEDNÝ ODBER. o 11.45 hod. Počas štátnych sviatkov zatvorené.
Prevádzka MOM počas sviatkov Veľkej noci
MOM pri nemocnici Svidník bude počas veľkonočných sviatkov uzatvorené
(v dňoch od 15.04.- 18.04.2022).
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Cielená humanitárna pomoc zo svidníckeho regiónu pre Ukrajinu
Na žiadosť Achimandritu Venedykta,
správcu Chrámu všetkých svätých v
Bilej cerkvi Ťačevskej oblasti na Ukrajine, o humanitárnu pomoc, manželia
Ľudmila a Vladimír Šandalovci oslovili
prot. Jána Soviča, správcu Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku
o zastrešenie a realizáciu zbierky.
Zbierka bola vyhlásená v Chráme sv.
Trojice vo Svidníku a na Facebooku
a trvala viac ako týždeň.
Do zbierky prispeli pravoslávni
veriaci, Svidníčania i mnohí ďalší
ľudia dobrej vôle, poslanci Mestského

zastupiteľstva Peter
Pilip, Martin Ždiňák,
reštaurácie: Vermex
- Erik Ducár, hotel
Rubín - Mária Ľos-Božíková, Stavbet s.r.o.
- Anna Oreničová,
Záhradkárstvo - Mária Berežná, ROYAL Pizza Restorant
- Anna Horkovičová,
Pekáreň Šandal Juraj Maťaš. „Naša
vďaka patrí nielen

Predstavia osem tradičných remesiel
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku pozýva na
otvorenie výstavy pod názvom PÁNI MAJSTRI - 5. apríla 2022 o
14.00 h vo výstavnej sieni kultúrno-historickej expozície. Vstup
na výstavu je voľný.
Výstava ponúka návštevníkom možnosť nahliadnuť do tajomstiev ôsmich
tradičných remesiel regiónu severovýchodného Slovenska v nadväznosti
na používaný materiál, spôsob technologického spracovania a funkčnosti
produktov. Prezentuje ľudovú výrobu košikárstva, korytárstva, debnárstva,
hrnčiarstva, drotárstva, kováčstva, šindliarstva a kolárstva s dôrazom na
jedinečnosť a individualitu zhotoviteľa.
Návštevníci sa môžu oboznámiť okrem iného s históriou remesiel, používaním
náradia či vybavením jednotlivých dielní.
Remeselná výroba je vo všeobecnosti charakterizovaná ako malovýroba
založená na ručnej práci. Na území severovýchodného Slovenska sa sformovali regióny s typickou remeselnou výrobou zameranou na výrobné tradície
s dostupnosťou miestnych surovinových zdrojov (kováčstvo, krajčírstvo,
mlynárstvo, farbiarstvo, debnárstvo, stolárstvo, kolesárstvo). Vytvárali sa
strediská remeselníckej výroby, ktoré pretrvávali až do konca 19. storočia
(Košice, Prešov, Levoča, Bardejov, Kežmarok, Spišská Nová Ves).
Významnými boli mestá - Michalovce, Humenné, Stropkov. V súvislosti s
ľudovou a remeselnou výrobou sa vyčleňuje osobitná skupina výrobných
zariadení, resp. samostatných objektov. Ide o tradičné stavby, nazývané aj
výrobno-technické stavby. V zozname kultúrnych pamiatok Slovenska je evidovaných 87 objektov. Ide o vodné mlyny, píly, farbiarske a kováčske dielne.
Proces modernizácie, nahrádzanie výrobkov priemyselnou produkciou, ale
aj nedostupnosť používaného materiálu v prvej polovici 20. storočia postupne odsúval ľudové remeslo na okraj ekonomickej dôležitosti a potrebnosti.
Remeselná výroba sa zachovávala už iba ako tradícia s medzigeneračným
odovzdávaním vedomostí a zručností. Dnes múzeá chránia, prezentujú a
oživujú tieto jedinečné zručnosti a vedomosti našich predkov.
Výstava potrvá do 12. júna 2022.
Podujatie sa koná v rámci sprístupnenia slovenských múzeí občanom Ukrajiny.
(snm-muk)

pravoslávnemu duchovnému Jánovi
Sovičovi, ale
aj všetkým,
ktorých uvádzame a ktorí
pomohli,“ povedali manželia Šandalovci.
Zbierku prevzal Jurij Pet-

rjuk zo Solotvina v uplynulý piatok 1.
apríla vo Svidníku, o doručení zbierky
na miesto určenia boli manželia
Šandalovci informovaní nadránom
o 4.00 hod. nasledujúceho dňa. „Už
od rána si ju preberali ľudia v núdzi,
utečenci a domáci, ktorí utečencov
prijali do svojich domovov. Máme aj
spätnú väzbu, osobne nám cez Messenger ďakovali utečenci, ktorým bola
odovzdaná pomoc, medzi nimi napr.
pani s dcérou z Černihova, ktorá sa v
podzemí skrývala 18 dní,“ dodali ešte
manželia Šandalovci.
(pn)
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (13-14.)
V auguste 2022 uplynie 20 rokov, odkedy vychádzajú Podduklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod súčasným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002.
20 rokov nášho a verím, že i vášho obľúbeného regionálneho týždenníka je
istotne príležitosťou na zaspomínanie si na to, čo sa pred dvadsiatimi rokmi v
podduklianskom regióne dialo a čo sme na našich stránkach prinášali. Každý
týždeň tak v roku 2022 venujeme priestor tomu, o čom sme písali v roku 2002.
Dnes pokračujeme dvojitým
trinástym a štrnástym dielom
celoročného seriálu.
MIKULÁŠ DZURINDA
V REGIÓNE
Premiér Mikuláš Dzurinda
navštívil Stropkov. Diskutoval
so študentmi stropkovských
stredných škôl a navštívil aj
spoločnosť Tesla. Spolu s
poslancom NR SR Pavlom
Prokopovičom si prezrel jej priestory a zaujímal sa hlavne o prevádzku ﬁrmy
Siemens, v ktorej vyrábali vedľajšie káblové zväzky. Pýtali sme sa ho, kedy
navštívi aj Svidník, no a Mikuláš Dzurinda odpovedal, že v najbližšej dobe.
ANNA MALÍKOVÁ V STROPKOVE AJ S RUSKÝM MANŽELOM
V Stropkove sa konala Krajská konferencia Slovenskej národnej strany a
nechýbala na nej ani predsedníčka SNS Anna Malíková. Sprevádzal ju aj jej
vtedajší manžel, rusky podnikateľ Alexander Belousov. Spolu si pochutnali aj
na talianskej špecialite, ktorú si dali doniesť z jednej reštaurácie. Pizza Anne
Malíkovej a Alexandrovi Belousovovi chutila a zapili ju pomarančovým džúsom.
SVIDNÍCKY SVIK ČAKALI ZMENY
Svik ostane Svikom - toto tvrdil riaditeľ odevnej spoločnosti vo Svidníku

Ladislav Koudelka. Svik zamestnával okolo 650 zamestnancov a chystal sa
na transformáciu v rámci talianskej spoločnosti GFT.
Vyzeralo to tak, že vo svidníckom Sviku budú po akcionárskych zmenách šiť
asi najznámejšiu módnu značku v Taliansku Facis. „Ďalšie rokovania budú
ešte prebiehať. Svik sa nebude meniť. Svik ostane Svikom.
Zmenia sa len akcionári. Som presvedčený o tom, že ak vstúpi nový
akcionár, nastane v určitom čase útlm, ktorý môže trvať tak dve sezóny.
Nový nadobúdateľ bude známy najneskôr do konca mája tohto roka,“
skonštatoval začiatkom apríla 2002 Ladislav Koudelka a dodal, že aj keď sa
zmení akcionár, prioritou naďalej ostane výroba špičkovej pánskej konfekcie.
BYTSERVIS ZMENIL CHÁTRAJÚCI AUTOSERVIS
Písali sme o svidníckej ﬁrme Bytservis, ktorá vznikla
už v roku 1992 a postupne
premenila areál niekdajšieho autoservisu na modernú
predajňu stavebných materiálov. Majiteľ ﬁrmy Bytservis Peter Pilip pre naše
noviny povedal, že areál
autoservisu posledných
desať rokov chátral.
Pomerne veľké priestory
ﬁrme umožnili rozšíriť pôsobnosť ﬁrmy aj o obchodnú činnosť - predaj hutného,
stavebného, kúrenárskeho, vodoinštalačného a elektroinštalačného materiálu
v množstve a sortimente, ktorý doteraz v regióne chýbal a za ktorým boli ľudia
nútení cestovať do iných regiónov.
(ps)

Kto daroval krv?
V stredu 30. marca prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 24 bezpríspevkových darcov:
Lívia Čeremugová (prvodarca), Emma Jacková (prvodarca), Jana Kloceková (prvodarca), Maroš Klocek (prvodarca), Adam Sahajda (prvodarca),
Ján Maliňák (prvodarca), Viliam Hic (prvodarca), Ján Dančišin (134), Ľuboš
Paranič (33), Slavomír Prokopovič (24), Pavel Piršč (13), Martin Ragan (32),
Jana Burjáková (38), Jaroslav Genco (32), Richard Šimko (17), Vladimír
Perháč (90), Michal Kimák (13), Pavol Šidelský (22), Nikola Šidelská (7),
Filip Zápotocký (3), Edita Lukáčová (7), Drahoslav Gonos (3), Patrik Pališin
(10), Peter Masica (11).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

Na prvé uzamykateľné kontajnerové stojiská stále čakáme
Na prvé uzamykateľné kontajnerové stojiská vo Svidníku stále
čakáme. Ide pritom o krok, ktorý má prispieť k zefektívneniu
zberu komunálneho odpadu a pomôcť aj separovaniu odpadu.

Viackrát na to upozorňovala napríklad svidnícka mestská poslankyňa Katarína Siváková. O potrebe najprv niečo ľuďom dať, ukázať, že mesto chce
aj v tejto oblasti napredovať a modernizovať, hovorila napríklad pri diskusii o
zvyšovaní poplatkov za odpad.
Mesto postupne chystalo vybudovanie špeciálnych uzamykateľných stojísk,
no celý proces je podľa vedenia mesta i Technických služieb mesta Svidník
pomerne zložitý a zdĺhavý.
Potvrdzuje to aj situácii s prvými pilotnými kontajnerovými stojiskami, ktorých
základ už bol hotový minulý rok. Dodnes však nie sú dokončené a teda ani
neslúžia ľuďom na ukladanie zmesového či separovaného odpadu. „Aktuálne
sú pred montážou dve pilotné kontajnerové stojiská na Ul. Duklianskej,“
skonštatovala minulý týždeň PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
V príprave je pritom podľa nej ďalšie stojisko na Ulici gen. Svobodu a popri
realizácii parkovacích miest na Ul. Ľ. Štúra je v príprave aj toto ďalšie stojisko.
„Ďalšia výstavba stojísk sa bude odvíjať od cien materiálu,“ naznačila
Kristína Tchirová, že výstavba ďalších kontajnerových stojísk je nateraz tak
trochu otázna.
(ps)
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Predstavujeme volejbalové družstvá ŠK Komenského vo Svidníku
ŠK Komenského Svidník v sezóne 2021/22 má v súťaži SVF,
Majstrovstvá oblasti Východ, štyri družstvá - staršie žiačky a
mladšie žiačky v trojkovom, štvorkovom a šestkovom volejbale.
Po dvojročnej prestávke, posunutom začiatku, upravenom a okresanom
rozpise, sa to konečne rozbehlo! V priebehu marca volejbalistky odohrali
dve kolá základnej časti a po ich ukončení, sa trom z našich tímov podarilo
postúpiť do ﬁnálových skupín.
Jednoznačný postup z
prvého miesta, bez straty
setu, si vybojovali naše
najstaršie hráčky, zverenkyne Róberta Franka.
Zatiaľ, len do osemčlenného semiﬁnále, pretože
od ﬁnále ich ešte delia
dve semifinálové kolá.
Staršie žiačky: Alexandra
Gulová, Tamara Bilá,
Soﬁa Vooková, Tamara
Rodáková, Stela Vaškaninová, Timea Paligová,
Katarína Siváková, Otília
Petraníková, Ella Keselicová, Natália Bokšanská,
Ivana Kopčová, Anna
Šuťáková.
Ďalším postupujúcim
družstvom, z prvého miesta, tentoraz už priamo do ﬁnálovej štvorky, je družstvo
mladších žiačok v 4kovom volejbale. Tvoria ho naše siedmačky a šiestačky:
Ema Zozuľáková, Emma Petrová, Karin Bochnovičová, Laura Bochnovičová,
Elizabeth Fecušová, Karolína Tupyová, Nikoleta Mikitová, Andrea Haľková,
Natália Gaľová, Michaela Bačovčinová, Tamara Hnatová, Nelly Barilíková s
trénerkou Gabrielou Haľkovou.
Aj mladšie žiačky v 3kovom volejbale si zabezpečili postup. Ich ﬁnálovú
skupinu bude tvoriť 6 družstiev. Sú to tieto šiestačky: Viktória Frančáková,
Martina Medviďová, Emma Hijová, Bibiána Kotuličová, Kamila Siňárová, Ella
Dupejová, Dominika Hricová, Ema Ducarová, Viktória Vachová a tiež štvrtáčky
Sarah Knézel, Viktória Gaľová s trénerkou Gabrielou Haľkovou.
Mladším žiačkam 6ky sa síce postup do ﬁnále nepodaril, ale sympatický
bojovný výkon podávajú v skupine o konečné 5. - 8. miesto. Družstvo tvoria:
Ella Keselicová, Anna Šuťáková, Bianka Kotuličová, Ivana Kopčová, Ema
Zozuľáková, Emma Petrová, Karin Bochnovičová, Laura Bochnovičová, Barbora Lažová, Katarína Ščerbová, Simona Vancová, Jana Hvozdová, Elizabeth
Sára Fecušová, Karolína Tupyová, Nikoleta Mikitová, Antónia Červeňáková,

Dolinou na vrchol hory
Starý rok odišiel na jeho miesto nastúpil nový rok. Na prelome
tejto udalosti sa zvykne zhodnotiť predošlý rok a dať si nové
ciele v novom roku. Klub slovenských turistov Doliny a Hory
Svidník zhodnotil rok 2021 vo svojej činnosti a zhodnotil, že
akcie v kalendári pre rok 2021nezostali nevykonané aj napriek
nepriaznivej celospoločenskej situácii.
Klub vykonával svoju činnosť ako v pešej turistike, tak aj v cykloturistike,
nevynechal ani bežeckú činnosť. Nezaoberal sa tým, koľko zdokumentoval
akcií, koľko prešiel kilometrov, ale zameral sa na spoznanie nových lokalít,
zdolávanie nových výziev. Z pomedzi tradičných akcií spomeniem výstup
na Kráľovú hoľu ako na bicykli, tak aj pešo, turistiku v Slovenskom raji či
vo Vysokých Tatrách. Cykloturistika v Tichej doline, vo Vysokých Tatrách
a, samozrejme, v regióne Svidník a Stropkov. Zahraničie sa nevylúčilo aj
pre cykloturistiku najmä v blízkom Poľsku. Tu by som spomenul na akcie
Svidník - Šarbovske sedlo - Krempna - Belejovce - Svidník, Driečna - Wola
Wyžna - Kalinov - Driečna.
Z pešej turistiky by som spomenul výstupy na Krompašský vrch, Gačovskú
skalu v slovenskom raji, Guľatý kopec vo Vysokých Tatrách. Z prejazdov by

Angelika Gmitterová, Andrea Haľková, Michaela Bačovčinová, Tamara Hnatová, tréner Róbert Franko.
Veríme, že ďalšie zápasy už bude ovplyvňovať len momentálna forma hráčok a nie epidemiologická situácia, karanténa a zranenia. Držíme všetkým
družstvám palce a tešíme sa konečne aj na divákov.
(gh)

som spomenul Lančovský kaňon a Slovenský raj cez Veľkú Knolu. Osobitnou
akciou bola návšteva vyhliadkového bodu Jánošíkova bašta.
Vrcholom činnosti Klubu slovenských
turistov Doliny a Hory Svidník bola akcia
„Roháče“, kde bol vykonaný výstup na
Berstovu a prejazd Bobroveckou dolinou
a Juráňovou dolinou, prejazd Škorušinskými vrchmi. Klub využíva turistické
trasy, ktoré sa majú udržiavať a preto aj
v roku 2021 klub previedol údržbu cca 3
km turistických trás, osadil 6 ks smerových kolov, 2 ks smerovníkov, nahradil
a doplnil smerovky.
Niektoré tieto aktivity spočívajú tiež
pre činnosť „turistov“, ktorí si tak ukazujú svoje ego, nehovoriac už o ničení
iných vecí ako je ničenie lyžiarske stopy.
Činnosť klubu by nebola bez aktívneho
prístupu členov, bez ﬁnančnej podpory,
chceme sa poďakovať Mestu Svidník za ﬁnančnú podporu vo výške 100 €,
bez elánu iných osôb, ktorí našu činnosť podporujú, bez ich zverejnenia,
ďakujeme im. Tešíme sa na rok 2022, na svoju turistickú činnosť.
(as)
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Sériu o bronz extraligisti začnú 16. apríla v Myjave
Ako je známe, volejbalisti TJ Slávia Svidník zabojujú v mužskej Niké extralige
o bronz. Súperom im budú volejbalisti Myjavy, no obidva tímy si na úvodný
vzájomný súboj o bronz ešte musia počkať.
Séria o bronz štartuje rovnako ak ﬁnálová séria v sobotu 16. apríla. Svidníčania, zverenci trénerskej dvojice Rastislav Paňko - Peter Mihalik, začínajú v

III. LIGA
MFK Vranov nad Topľou - 1. FK Svidník 2:0 (0:0)
Historické víťazstvo futbalistov Svidník. Aj takto sa dá označiť
ich triumf v západe, ktorý v sobotu 2. apríla odohrali vo Vranove
nad Topľou.
Vďaka dvom gólom zaznamenali
svoje druhé víťazstvo v prebiehajúcej
sezóne, no keďže to prvé si na konto
pripísali kontumačne, víťazstvo vo
Vranove nad Topľou možno považovať
za prvé regulárne.
Svidníčanov vo Vranove nad Topľou
jednoznačne podržal skúsený brankár
Vinclér, ktorý si na konto pripísal hneď
viacero exkluzívnych zákrokov. Zverenci trénera Vladislava Palšu a jeho
hrajúceho asistenta Olivera Špilára
hrali trpezlivo. Prvú vyložene gólovú
šancu mali až v 65. minúte, no neuspeli. Strelecky sa však o pár sekúnd
neskôr presadil práve hrajúci asistent
trénera Špilár, ktorý po prihrávke Sovu

nezaváhal. Domáci, ako sa hovorí,
museli hru otvoriť a to bola voda na
mlyn Svidníčanom. Prišli ďalšie skvelé
zákroky ich brankára Vincléra a svoju
gólovú poistku si Svidníčania zabezpečili tri minúty pred záverečným
hvizdom rozhodcu. Po druhej gólovej
prihrávke Sovu do prázdnej brány
pohodlne skóroval Ivanecký.
Zostava Svidníka: Vinclér - Čabala,
Ardishvili (46. Sova), Ducár, Tatar,
Makara, Ivanecký (90. Haňak), Hirka,
Špilár, Pavlović, Guman (90. Gajdoš).
V nedeľu 10. apríla sa futbalisti Svidníka predstavia na domácom trávniku.
Od 15.30 hod. privítajú hráčov TJ
Mladosť Kalša.
(pn)

Mládežníci v akcii
Ďalšie svoje majstrovské futbalové stretnutie odohrali aj mladší a starší žiaci Svidníka a rovnako aj dorastenci. Prinášame
výsledkový servis.
III. liga - mladší žiaci U13
1.FK SVIDNÍK - OFK TATRAN KRAČÚNOVCE 5:0 (1:0)
V zlých poveternostných podmienkach sme na ťažkom teréne začali tlakom,
ale v koncovke sme boli nepresní. Hostia sa snažili hroziť hlavne z brejkov,
ale obrana na čele s Luca-Toni Sivákom a Stephanom Bojkasom v bráne bola
pozorná. Našim chlapcom sa predsa len do polčasu podarilo Jožkom Husákom skórovať. Druhý polčas sme už jasne prevýšili hostí a po množstve šancí
sme ešte 4-krát skórovali. Úspešnými strelcami boli Luca-Toni Sivák, Jozef
Husák, Soﬁa Šamková a Sebastián Slivovič. Za predvedený bojovný výkon
patrí všetkým pochvala. Zostava: Stephan Bojkas - Dominik Majda, Luca-Toni
Sivák, Martin Pojezdal - Ján Guzi, Jozef Husák, Martin Mihalkanin - Radoslav
Bajcura, Tomáš Vaňko, striedali: Jakub Slivka, Sebastián Slivovič, Soﬁa Šamková. Tréner: T. Vinjar.
III. liga - starší žiaci U15
1.FK SVIDNÍK - OFK TATRAN KRAČÚNOVCE 3:0 (2:0)
Hráči Svidníka nastúpili v okresnom derby už vo štvrtok na ihrisku vo Vyšnom

Myjave, aby sa potom v stredu 20. apríla predstavili na domácej palubovke,
a takto by sa to ešte malo zopakovať. Séria o extraligový bronz sa totiž hrá
na tri víťazné zápasy.
(ps)

Krajské súťaže
Stretnutiami 9. kola pokračovala druhá a štvrtá stolnotenisová liga. Obidve svidnícke družstvá odohrali svoje stretnutia v
domácom prostredí.
II. LIGA
Áčko nastúpilo proti Béčku z Rožňavy. Stretnutie v boji o prvú šestku bolo
dôležité pre obidve družstvá, lebo víťaz tohto stretnutia si vylepšil pozíciu v
hornej polovici tabuľky. Domáci aj v tomto stretnutí pokračovali na víťaznej
vlne z predošlých stretnutí a hosťom dovolili uhrať iba šesť bodov. K stopercentnému Dáriovi Magdziakovi sa tentokrát pridal aj Martin Močilenko.
Svidníčanom patrí v priebežnej tabuľke z trinástich účastníkov piate miesto
so ziskom devätnásť bodov.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - Geológ Rožňava B 12:6
B.: Močilenko, Magdziak po 4,5; Stadtherr 2; Vodila 1.
IV. LIGA
Béčko nastúpilo proti Sedliciam B. Domáci od úvodných zápasov vôbec
nebrali ohľad, že hrajú proti družstvu, ktoré ešte ani raz nezaváhalo. Po
štvorhrách a dvoch sériách dvojhier bol stav 5:5. V ďalšom priebehu si Sedličania vytvorili štvorbodový náskok, ktorí domáci ešte stiahli na dva body,
ale záverečné dva zápasy opäť patrili hosťom. V tomto stretnutí sa najlepšie
darilo Jurajovi Antošovi. Svidníčanom patrí v prebiehajúcej sezóne z trinástich
účastníkov desiate miesto zo ziskom 14 bodov.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B - STO Sedlice B 7:11
B.: Antoš 3; Kmiť 2,5; Gonos 1,5.
(ku)
Orlíku. V 12. minúte sa domáci hráči ujali vedenia po samostatnom úniku z
pravej strany Mateja Slivku a jeho výbornej prihrávke na Michala Olčáka a ten
traﬁl nádherne z jednej a upravil na 1:0 pre domácich. V 23. minúte si to obaja
zopakovali a Michal Olčák pridal druhý gól, čím upravil polčasový výsledok
pre Svidník na 2:0.V druhom polčase mali niekoľko možností domáci hráči na
skórovanie, ale brankár hostí zlikvidoval možnosti na zvýšenie výsledku. V 52.
minúte domáci hráč Samuel Kimák z 25 metrov nacentroval loptu do šestnástky
a po predlžení hlavou hráča Kračúnoviec skončila v sieti a tak upravili domáci
vo svoj prospech na 3:0. Hráči Svidníka si za celkové nasadenie a bojovnosť
počas celého zápasu zaslúžia absolútnu pochvalu, o čom sa presvedčili po
skončení zápasu od svojho trénera. Zostava: Rastislav Marčišin - Dávid Miháľ,
Tobias Koudelka (69´Matias Koudelka), Peter Halaj, Slavomír Haluška - Filip
Cuprišin, Michal Olčák, Daniel Šimko - Samuel Kimák, Matej Slivka (36´Jozef
Ščerba), Vladimír Hij. Tréner: M. Klimik.
STARŠÍ DORASTENCI U19
FK Ľubotice - 1. FK Svidník 4:0 (3:0)
V oklieštenej zostave chlapci nepodali optimálny výkon a zaslúžene prehrali.
MLADŠÍ DORASTENCI U17
FK Ľubotice - 1. FK Svidník 1:0 (1:0)
Proti prvému celku súťaže síce prehrali, ale po cely zápas boli lepším tímom.
Domáci sa do konca zápasu triasli o výsledok. Škoda našich nepremenených
šancí, ktoré nás stáli lepší výsledok.
(tv, jd)

Úradná správa č. 25. zo dňa 31. marca 2022
Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe
za rok 2022 v podobe kreditov cez E-shop SFZ.
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 14. kola 6. ligy dospelých.
Upozorňuje rozhodcov a kluby, že v prípade poruchy tlačiarne, je potrebné
oboznámiť kapitánov s týmto problémom, odsúhlasiť zápasové súpisky prostredníctvom tabletu resp. mobilu a stretnutie začať v UHČ. Daný problém
uviesť do záznamu rozhodcu.
KR OOFZ:
16. kolo 6. liga dospelí - 10.4.2022 o 15.30 hod.:
Lúčka - Sitníky (Malačina, Seman, Sidorová - Fiľarský), Tisinec - Kalnište

(Hamřik, Dovičák - Burcák), V. Orlík - Chotča (Ľ. Suchanič, Šugár - Vaško),
Breznica - Radoma (A. Špak, Znoj - Šafranko), Stročín - Rovné (Hubáč, Babiarčik, Šturák - Mackanin), Miňovce - Mestisko (Džavoronok, Čonka - Brendza)
DK OOFZ:
Trestá hráča TJ Topľan Kalnište - Tomáš Halek - 1261319 - DO pozastavením
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 31.3.2022, podľa
DP čl. 37/3, poplatok 10 EUR.
Trestá hráča TJ Topľan Lúčka - Samuel Talian - 1286713 - DO pozastavením
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 31.3.2022, podľa
DP čl. 37/5a, poplatok 10 EUR.
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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Spomienka na Jozefa Tančína
Bol to známy pedagóg, kultúrno-osvetový dejateľ a človek s
vynikajúcimi odbornými, i organizačnými schopnosťami, s priateľským prístupom k pracovníkom, s ktorými spolupracoval pri
plnení úloh v oblasti svojho pôsobenia na viacerých postoch,
ktoré tiež dôstojne reprezentoval.
Žiaľ, 17. februára 2022 prestalo biť srdce tohto statočného človeka, ktorý
opustil naše rady vo veku nedožitých 87 rokov života. Posledná rozlúčka s
pánom Jozefom Tančínom sa konala 19. februára 2022 popoludní
na cintoríne v jeho rodnej obci Andrejová v okrese Bardejov.
Jozef Tančín sa narodil 29. apríla 1935 v obci Andrejová v rodine
maloroľníka. Základnú školu začal navštevovať v rodnej obci a tento
stupeň vzdelania úspešne ukončil v meste Bardejov. Aj napriek sociálnym problémom v rodine, túžba po vzdelaní ho priviedla do Ruského
gymnázia v Medzilaborciach, aby pokračoval v ďalšom štúdiu. Aby
pomohol svojim rodičom vo ﬁnančnej situácii, po absolvovaní tretieho
ročníka gymnázia sa rozhodol, že bude ako študent predposledného ročníka gymnázia hľadať si prácu a zároveň sa pripravovať na
ukončenie školy. Keď sa 9. februára 1953 v Medzilaborciach začal
formovať „Ukrajinský ľudový ansambeľ piesní a tancov v ČSR", tak
sa Jozef Tančín prihlásil na jeho vedení o prijatie do radov tohto kolektívu. Bol
hudobne nadaný, preto jeho žiadosti bolo vyhovené. Začal pracovať v jeho
hudobnej zložke. Zároveň sa pripravoval na maturitné skúšky na gymnáziu,
ktoré úspešne absolvoval a školu ukončil v stanovenom termíne.
Po reorganizácii tohto hudobného a tanečného telesa, ktoré sa z Medzilaboriec presťahovalo na Cemjatu pri Prešove Jozef Tančín sa, okrem činnosti v
súbore, angažoval aj v práci Okresného výboru Kultúrneho zväzu ukrajinských
pracujúcich v Prešove.
Po určitom čase jeho angažovaná práca bola ocenená aj tým, že si získal
dôveru jeho členov a bol zvolený do funkcie jej výkonného tajomníka na OV
KZUP v Prešove. Tento mladý 20-ročný človek sa rozhodol spojiť prácu tajomníka v tejto významnej spoločenskej organizácii so štúdiom na vysokej škole.
Pre vysokoškolské štúdium si vybral Vysokú školu pedagogickú v Prešove.
Prvým jeho pracovným miestom s pedagogickým zameraním bola Jedenásťročná stredná všeobecnovzdelávacia škola vo Svidníku (1959 - 1960), v ktorej
neskôr, po nadobudnutí pedagogickej praxe a určitých skúsenosti úspešne
vykonával funkciu zástupcu riaditeľ školy.
Vo Svidníku stretol svoju lásku a spriaznenú dušu, ktorá sa stala jeho životnou
partnerkou a manželkou - Annu Omaskovú z obce Hunkovce v okrese Svidník, s
ktorou v dvojici kráčali životnou cestou so spoločnými záujmami v pedagogickej
činnosti. Aj ona po profesii bola pedagóg, ktorá tiež bola hudobníčka. Čakala
ju úspešná cesta pedagóga aj v mimoškolskej činnosti pri príprave žiakov ZŠ
v oblasti ľudovej umeleckej činnosti. Jej žiaci úspešne vystupovali na významných celoštátnych podujatiach ako boli Slávnosti kultúry vo Svidníku, Festival
folklóru a zborového spevu v Kamienke, na okresných festivaloch ľudovej
umeleckej činnosti v jednotlivých okresoch v rámci východného Slovenska,
SR a tiež v zahraničí.
Manželia - Anna a Jozef Tančínoví vychovali tri deti - dve dievčatá a syna, ktorí
si našli svoje miesto v našej spoločnosti ako pedagogickí pracovníci a tiež v
zdravotníctve. Sú to schopní a mierumilovní ľudia, ktorí rozvíjajú aj spoločenské tradície svojich milovaných rodičov, ktorí sa z ich úspechov úprimne tešili.
Aj v súčasnosti je ťažko odhadnúť, čo viacej v práci Jozefa Tančína bolo dominujúce pedagogická alebo kultúrnovýchovná činnosť. On sa snažil spájať prácu

SPOMIENKA
Odišiel si ticho ako odchádza deň
a v našich srdciach ostala spomienka len.
Už len kytičku kvetov z lásky Ti môžeme dať,
zapáliť sviečku a spomínať.
5. apríla 2022 uplynie 15 rokov od smrti nášho
milovaného otca a manžela
IVANA MACKANINA ZO SVIDNIČKY
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, syn Ivan a dcéra Jozefína
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pedagóga s tvorivou prácou kultúrno - osvetového dejateľa. V rokoch 19591962 vykonával funkciu školského inšpektora na ONV v Bardejove, následne v
rokoch 1962-1967 bol vedúcim odboru školstva na ONV vo Svidníku a v rokoch
1971- 1985 vedúcim odboru kultúry na ONV vo Svidníku. Pre zmenu v roku
1985 pracoval vo Výskumnom inštitúte pedagogiky v Prešove, ktorý viedol Juraj
Železník, kde sa venoval otázkam ukrajinsko-slovenských literárnych vzťahov.
Človek ako Jozef Tančín po dlhoročných pedagogických, kultúrnovýchovných
skúsenostiach sa vrátil k pedagogickej práci a pracoval vo funkcii riaditeľa
Gymnázia a ZŠ na Ul. Revolučná 13 v Prešove (neskôr ulica Dilongova).
Pán Jozef Tančín patrí k aktívnym a zaslúžilým členom KZUP a tiež bol členom jeho ÚV v Prešove. Bol dlhoročným predsedom OV KZUP v Bardejove
a vo Svidníku. Bol aktívnym dopisovateľom do tlače KZUP a regionálnej tlače
v okresoch Svidník, Bardejov, Stropkov a ďalších v rámci SR. Aj v
zložitých situáciách v svojom živote nachádzal priestor a čas, aby
sa venoval tvorivej literárnej činnosti.
Veľmi ho zasiahla neočakávaná smrť jeho milovanej manželky Anny
14. júla 2002, ktorá odišla do večnosti vo veku 61 rokov a nielen jeho,
alele celú rodinu, ktorá sa nevedela spamätať z tejto veľkej straty
pre najbližších, ale aj jej príbuzných, známych a širokú verejnosť.
Pán Jozef Tančín bol veľký bojovník v tom najpozitívnejšom zmysle
tohto slova. Aj v najzložitejšej situácii sa snažil prekonávať problémy
predovšetkým tým, že sa ponoril do zmysluplnej práce, ktorá ho
upriamila v pozitívnom smere. Ako dôchodca žil v rodnej obci Andrejová, kde sa najlepšie cítil medzi svojimi rodákmi, preto prijal ich
ponuku kandidovať za člena obecného zastupiteľstva, v ktorom sa angažoval
dva volebné obdobia. V tomto období sa venoval aj tvorivej literárnej činnosti.
Napísal a vydal dve publikácie.
Za dlhoročnú obetavú pedagogickú a kultúrnovýchovnú prácu v SR Jozef
Tančín bol vyznamenaný mnohými oceneniami a diplomami.
Jozef Tančín bol čestný, pracovitý a zodpovedný človek, ktorý si vážil prácu
iných a čerpal poznanie z praxe, ktorá mu umožňovalo skvalitňovať vlastnú
činnosť a vnášať do práce kolektívov svojich spolupracovníkov nové inovatívne
prvky v záujme ďalšieho rozvoja a napredovania pedagogicko-výchovnej a kultúrno-osvetovej činnosti pri rozvoji školstva a kultúry Rusínov - Ukrajincov v SR.
Jozef Tančín bude nám všetkým, ktorí sme ho poznali, veľmi chýbať. Jeho dielo
bude žiť v našich nezabudnuteľných spomienkach o ňom a inšpirovať najmä
mladých ľudí do činorodej činnosti v duchu tvorivosti, tolerancie a patriotizmu.
Česť jeho svetlej a nehynúcej pamiatke.
Jozef Danko

SMÚTOČŃÉ OZNÁMENIE
Ako ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme,
že nás 20. marca 2022 vo veku 80 rokov navždy opustila
naša milovaná mamka, babka a prababka
HELENA MIHAĽOVÁ Z KAPIŠOVEJ
Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej ceste,
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Ďakujeme Zariadeniu
Átrium vo Svidníku za príkladnú starostlivosť.
S láskou a úctou syn Jozef s rodinou, dcéra Jana s rodinou a ostatná rodina

SPOMIENKA
Odišli ste, keď sme to nečakali, nikoho ste sa nepýtali.
Odpočívajte tam v nebi v pokoji, naša rana sa po čase zahojí.
Nezomreli ste však v našich srdciach,
aj keď smútok sa nám zračí v našich očiach.
Navždy ostanete milovaní a po čase stretneme sa s vami...
22. a 27. marca 2022 uplynul rok, odkedy
nás navždy opustili naši milovaní
ĽUBA A MILAN KRAVČUKOVI
Z VYŠNÉHO ORLÍKA
Všetci, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
synovia Róbert a Erich s rodinami a sestra Táňa s rodinou
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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 5. apríla: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miloša, Streda 6. apríla: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu,
Štvrtok 7. apríla: 7:00 + Mária Jurčová (ročná), Piatok 8. apríla: 16:15
Krížová cesta; 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Nelu, Sobota 9.
apríla: 7:00 + Paraska, Peter, Nedeľa 10. apríla: 9:00 Za farnosť; 14:00
Sviatosť zmierenia pred Paschou.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 5. apríla: 12.00 * Mária, Jozef, Martina, Peter, Ingrid, Massimo,
Martina, Adam, 18.00 * Verona, Streda 6. apríla – Zdržanlivosť od mäsa:
18.00 + Ján, Anna, Juraj s manželkou, Michal, Anna, + z rod. Bilasovej / +
Božena Kuzmová (ročná lit.), liturgia VPD, Štvrtok 7. apríla: 12.00 * Viera
s rod., Ruženec za závislých s komunitou Cenacolo od 17.15 hod., 18.00
+ Michal a Margita / + Jozef Farkaš / + Helena Krajňáková (týždňová lit.),
tichá adorácia do 20.00 hod., Piatok 8. apríla - Zdržanlivosť od mäsa:
6.30 Pôstna utiereň, 18.00 * Radoslav, Táňa, Radoslav, Soňa, * Slavko
a Júlia / * Sergej, Zirka, Olexander, Darina, liturgia VPD, stretko mládeže
po liturgii, Sobota 9. apríla: 7.00 * Anna Paňková s rod. / * o. Miroslav
s rod., * Za Mesto Svidník, 18.00 Viečiereň Sviatku, Nedeľa 10. apríla:
8.00 * Tatiana a Martina, 9.15 * Za farnosť, 10.30 * Anna Humeníková
(80 rokov života), 18.00 * Mária s rod. (30 rokov života).
OZNAMY:
Stretnutie prvoprijímajúcich detí pokračuje v piatok od 16.30, stretnutie
rodičov v tom istom čase v chráme.
V piatok o 6.30 je Pôstna utiereň, po večernej liturgii mládežnícke
stretko.
Na Kvetnú nedeľu sa budú svätiť ratolesti (tzv. bahniatka), ktoré je potrebné si doniesť. Pri tomto sviatku je myrovanie.
V nedeľu 10. apríla je v chráme spovedanie pred sviatkami Paschy od
15.00 do 18.00 hod.
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Utorok 5. apríla: 18.00 + Ján, Anna, Ján, Peter, Streda 6. apríla: 6.30
+ Anna, Ján, 18.00 ZBP Martin (30 rokov života), Štvrtok 7. apríla: 6.30
+ Ján, 18.00 + Peter, po sv. omši vyloženie Sviatosti, krátka adorácia,
Piatok 8. apríla: 6.30 ZBP Terézia s rod., 18.00 + Ján, Veronika, Sobota
9. apríla: 8.00 + z rod. Geffertovej, v Domove dôchodcov o 15.30 ZBP
Alžbeta, Nedeľa 10. apríla - Palmová (Kvetná) nedeľa: 8.00 ZBP Anton,
10.30 + Peter, 14.30 Pobožnosť Krížovej cesty, 18.00 + Helena, František.
OZNAMY:
Budúca nedeľa 10. apríla je palmová (kvetná) nedeľa slávnostného
vstupu Ježiša Krista do Jeruzalema. Pri sv. omšiach budeme požehnávať
bahniatka.
Veľkonočné spovedanie chorých je potrebné nahlásiť v zakrestii kostola.
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
O 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 4. apríla 2022
SLANIČKA, Michal:
Pliaga. Bratislava, Motýľ 2022. 358 s.
Nebolo človeka, ktorému by rok 1831 nezmenil život od základov. Keď sedliacky mládenec
Zachariáš zachráni život grófskej dcére Emílii,
obaja začnú v mene zakázanej lásky bojovať s
neprekonateľnými predsudkami a nepochopením
vlastných rodín. Emíliu by navyše po svojom boku
rád videl hrdý barón Bercsényi, ktorý vždy dosiahol, čo si zaumienil.
Román Michala Slaničku o výnimočnej láske sa
odohráva na pozadí reálnych udalostí v roku 1831,
keď sa naším územím prehnali dve rany - povstanie roľníkov proti šľachte a cholerová epidémia.
Pliaga, zákerná rovnako ako mor, nepozná hranice
a nerozlišuje medzi pánmi a sedliakmi. Zniesť zo
sveta dokáže každého bez rozdielu. Či už s modrou krvou alebo bez rodokmeňa. Čo skríži cestu zakrádajúcej sa cholere?
Karanténa a izolácia? Zrušené jarmoky a zatvorené kostoly? Dezinfekcia
vápnom alebo octové výpary? Zdravý rozum alebo láska? Zdá sa, že každý
ďalší krok je krokom v ústrety smrti...

DRAŠKOVIČ, František (5.4.1911-3.6.1979)
František Draškovič sa narodil v Stupave. Študoval na známej štátnej priemyselnej škole kameňosochárskej v Hořiciach v Česku. Pokračoval na Akadémii
výtvarných umení v Prahe. Cez druhú svetovú vojnu sa usadil v Novom Meste
nad Váhom a vyučoval na tamojšom gymnáziu. Napriek ťažkostiam vojnovej
doby vznikli v tomto meste jeho vrcholné sochárske diela, napríklad povestné
Vzkriesenie (bronz), Kurič (bronz), Slepý chlapec (bronz), ktoré boli skutočným
vkladom do vývoja nášho sochárstva.
Po vojne sa natrvalo usadil v Bratislave a aktívne sa zapojil do výtvarného
života. Akty na priečelí bratislavského Divadla Pavla Országha Hviezdoslava
(dnes Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava) i plastické reliéfy na novej radnici v
Bratislave pochádzajú z jeho ateliéru. František Draškovič, ktorý zomrel 3. júna
1979 v Bratislave, bol jedným z mála slovenských sochárov so systematickým
záujmom o umelecké zobrazenie nahej ľudskej postavy. V jeho interpretácii
sochársky akt znamená vyjadrenie činorodosti a hodnoty ľudského života.

ČTVRTEK, Václav (4.4.1911-6.11.1976)
Český spisovateľ pre deti a mládež. Vlastným menom Václav Cafourek, bol
autorom populárnych rozprávkových príbehov, poviedok, románov a hier o
deťoch. Najväčšie ohlasy získali jeho rozprávkové knihy a príbehy Rozprávky
z machu a papradia, O lúpežníkovi Rumcajsovi, Makulienka a motýľ Emanuel, O víle Amálke, My traja a pes z Pětipes. Mnohé boli adaptované pre
televíziu - detské ﬁlmy a večerníčky. Niektoré z jeho prác boli zaradené do
literatúry science ﬁction.

- Môžeš mi požičať stovku?
- Môžem, ale nechcem.
- Myslíš,
že ti ju nebudem chcieť vrátiť?
- Budeš chcieť,
ale nebudešmôcť.

