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Máme za sebou Veľkú noc - už aj podľa Juliánskeho kalendára
Veľkú noc majú kresťania za sebou, a to vrátane pravoslávnych
veriacich. Rímskokatolíci a Gréckokatolíci slávili sviatky vzkriesenia Ježiša Krista od 15. do 18. apríla, pravoslávni veriaci počas
uplynulého víkendu, teda o týždeň neskôr, pretože takto to vyšlo
podľa Juliánskeho kalendára, ktorým sa Pravoslávna cirkev riadi.
Obrady Veľkej noci alebo vzkriesenia Ježiša Krista prebiehali v pomerne
chladnom počasí, zrejme najkrajšie bolo na Veľký piatok, kedy sa vo Svidníku
konala Veľkopiatková Krížová cesta. Zorganizovala ju Gréckokatolícka farnosť
Svidník - Záhradná v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Svidník - mesto
a Rímskokatolíckou farnosťou vo Svidníku.
Iste aj príjemné
počasie, ale určite aj skutočnosť,
že dva roky kvôli
pandémii Krížová
cesta ulicami Svidníka nebola, spôsobili hojnú účasť
veriacich. Krížová
cesta ulicami mesta
viedla od Gréckokatolíckeho chrámu
na nižnom Svidníku cez pešiu zónu,
Rímskokatolícky kostol až do Gréckokatolíckeho chrámu v meste. Správca
Gréckokatolíckej farnosti Svidník - Záhradná Pavol Fenik netajil svoju spokojnosť s účasťou veriacich všetkých troch farností. Veľkopiatková Krížová

Krížová cesta ulicami Svidníka mala hojnú účasť...

cesta ulicami Svidníka mala silné duchovné čaru a vlastne rovnako aj ďalšie
obrady, ktoré nasledovali v
ďalších dňoch.
Vyvrcholili, samozrejme, v nedeľu ráno obradmi vzkriesenia
Ježiša Krista - Isusa Christa,
ktoré boli spojené s tradičným
posvätením veľkonočných jedál. Po dvoch rokoch mohli ľudia bez najmenších problémov
s košíkmi plnými veľkonočných
dobrôt prísť do chrámov či do
kostola.
Rímskokatolíci navyše zrejme
po prvýkrát v histórii vo Svidníku košíky s veľkonočnými
jedlami posväcovali už aj v
sobotu popoludní a následne,
samozrejme, v nedeľu ráno.
Rovnako v nedeľu, no o
týždeň neskôr, teda 24. apríla
si svoje veľkonočné košíky
dali vo Svidníku a v regióne
posvätiť aj pravoslávni veriaci,
ktorí slávili Voskresenije Isusa
Christa podľa Juliánskeho
kalendára.
(ps)

Pravoslávni veriaci mali Veľkú noc v podobnom počasí

Na Veľký piatok opitá žena zrovnala stĺp osvetlenia
Na Veľký piatok, teda v piatok 15. apríla okolo 13. hodiny došlo
k dopravnej nehode na Ulici Stropkovskej vo Svidníku, v blízkosti
niekdajšieho supermarketu TESCO.
37-ročná vodička zo Svidníka viedla motorové vozidlo zn. Škoda
po hlavnej ceste na uvedenej ulici. Ako nás informovala hovorkyňa
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová,
dostatočne sa nevenovala vedeniu motorového
vozidla, nesledovala situáciu v cestnej premávke, v
dôsledku čoho zišla mimo cestu a narazila do stĺpa
verejného osvetlenia. „Na vozidle ako aj na stĺpe
vznikla škoda cca 2 200 eur,“ povedala Jana Ligdayová a potvrdila, že vodička bola, ako sa hovorí,
pod parou. „Vodička bola po dopravnej nehode
podrobená dychovej skúške, výsledok mala pozitívny - pod 1 promile alkoholu v dychu,“ uzavrela
krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. (ps)

Vodička, ktorá narazila do sĺpu, nafúkala...
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Núdzové ubytovanie zriadili v bývalej mliekarni
Núdzové ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny už má pripravené aj mesto Svidník. Potvrdila to PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová.
„Na základe príkazu prednostu
Okresného úradu vo Svidníku na
vecné plnenie v zmysle uznesenia
Vlády SR č. 142/2022 pripravilo
mesto Svidník vo svojich priestoroch 50 miest pre odídencov z
Ukrajiny. Ide o núdzové ubytovanie
na maximálnu dĺžku pobytu 10
dní,“ informovala Kristína Tchirová.
Ubytovanie je zriadené, teda pripravené v priestoroch bývalej mliekarne
na Stropkovskej ulici. „Poskytuje
základné hygienické vybavenie:
teplá voda, toalety, sprchy, možnosť stravovania a nocľah. Zabezpečené je aj pripojenie na internet.
Pre potreby ubytovania najmä

žien s deťmi sme zriadili
detský kútik a tiež uspôsobili
jednu časť priestorov blízko
kuchynky aj pre mamičky s
batoľatami,“ dodala Kristína
Tchirová s tým, že mesto Svidník
okrem nákupu postelí, posteľnej bielizne, zabezpečuje aj
hygienické balíčky a stravu pre
odídencov v tomto dočasnom
krízovom ubytovaní.
Na zabezpečenie úloh na základe príkazu prednostu Okresného úradu vo Svidníku bolo
doteraz vynaložených zhruba
8-tisíc eur.
V uplynulú nedeľu 24. apríla
platilo, že v núdzovom ubytovaní mesta Svidník nebol
ubytovaný nikto.
(ps)

Za február a marec majú vo Svidníku za ubytovanie
ukrajinských odídencov vyplatiť vyše 5-tisíc eur
Novela zákona umožňujúca vyplácať príspevky za ubytovanie
odídencov z Ukrajiny vstúpila do platnosti 30. marca. Príspevok
obyvateľom Svidníka vypláca mesto Svidník až po prijatí ﬁnančných prostriedkov z ministerstva vnútra.
Príspevok sa poskytuje vo výške 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca,
ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a 3,50 eura za jednu noc
ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí
ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom.
Svidnícka samospráva upozorňovala, že musí ísť o osobu odídenca, teda o
osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s
odídencom zmluvu predloží mestu, vrátane čestného vyhlásenia na Mestskom
úrade vo Svidníku, konkrétne v Klientskom centre na prízemí budovy AB alebo
v kancelárii evidencie obyvateľstva - Adriána Zajarošová.
Mestu zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz
o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať mesto - na účet v banke alebo v
hotovosti. K výplate ﬁnančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom,
ako obec tieto ﬁnančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.
Ako nás informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, k 31.
marcu požiadalo o vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencov so štatútom
dočasného útočiska 17 žiadateľov. „Spolu bolo na súkromí ubytovaných
49 odídencov, z toho 30 dospelých a 19 detí do 15 rokov. Suma na vyplatenie za február/marec 2022 predstavuje 5.022.50 eur,“ skonštatovala
Kristína Tchirová.
Dodajme, že do tohto počtu nie sú zarátané ukrajinské odídenkyne a deti,
ktoré sú ubytované v internáte SOŠ polytechnickej a služieb vo Svidníku.
Mimochodom, v závere minulého týždňa bol v prípade umiestnenia detí ukrajinských odídencov do svidníckych materských a základných škôl takýto: ZŠ
Komenského - sedemnásť žiakov, ZŠ 8. mája - dvaja žiaci, ZŠ Karpatská - piati
žiaci, CZŠ sv. Juraja - jedna žiačka, MŠ Ľ. Štúra - štyri deti, MŠ 8. mája - tri
deti a MŠ gen. Svobodu - šesť detí.
(ps)

POĎAKOVANIE A PREJAV ÚCTY Napadnutý muž utrpel ťažké zranenia

S úctou a vďakou Zuzana Vrablíková

Vyšetrovateľ vo Svidníku vzniesol obvinenie 34 ročnému mužovi z prečinu
ublíženie na zdraví spáchaného v súbehu s prečinom výtržníctvo a 32 ročnému mužovi z prečinu výtržníctvo. Obaja muži pochádzajú z obce Bžany
a protiprávneho konania sa dopustili formou spolupáchateľstva. Koncom júla
2021 po polnoci, v rekreačnej oblasti Domaša - Valkov, pred viacerými osobami a na mieste verejnosti prístupnom fyzicky napadli 25 ročného mladíka
z Nitry. Napadnutý muž v dôsledku úderov do tváre spadol na zem, kde utŕžil
ešte niekoľko kopancov. Utrpel ťažké poranenie a to komplikovanú zlomeninu
ramennej kosti, čo si vyžiadalo špeciﬁckú chirurgickú liečbu.
(krpz)

inzercia

Ako žena, ktorá sa narodila, vyrastala, žila a do dnešného dňa žije vo Svidníku, som veľmi rada, že mám príležitosť prejaviť úctu, vďaku a veľkú poklonu
príslušníkom svidníckeho policajného zboru, zvlášť tým, ktorí zasahovali a
riešili dopravnú nehodu, dňa 15. apríla 2022 cca. o 13.50 hod., na Stropkovskej
ulici vo Svidníku. I keď som ja sama zavinila túto nehodu, napriek tomu sa
príslušníci Policajného zboru SR držali svojho poslania: „Pomáhať a chrániť.“
Chcem vyzdvihnúť ich profesionálny a láskavý prístup, s akým riešili situáciu,
kedy ja ako vodič, som bola v stave šoku a zároveň som prežívala pocity
strachu z následkov. Ich pokojný tón hlasu a prístup ku mne bol ako balzam
na dušu.
Táto dopravná nehoda bola mojou prvou a pevne verím a dúfam, že i poslednou. Pri všetkých tých okolnostiam mi veľmi uľahčili stresovú situáciu, v ktorej
som sa ocitla. Napriek mojej očividnej vine a nezodpovednosti za volantom,
si zachovali nielen profesionálny prístup, no tiež ľudský.
V ten Veľký piatok som mala možnosť zažiť práve tú obyčajnú ľudskosť,
ktorá sa dnes zo srdca človeka akoby vytrácala...
Aj preto cítim určitú povinnosť, ba radosť z možnosti povzbudiť všetkých obyvateľov mesta Svidník, aby sa nebáli osloviť príslušníkov polície, ak potrebujú
pomôcť, či ochrániť v akejkoľvek situácii, v ktorej by sa ocitli.
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Začali stavať obchodné centrum na priestranstve
po niekdajších rómskych bytovkách
Obchodné centrum na Stropkovskej ulici vo Svidníku, na
priestranstve po niekdajších rómskych bytovkách na Goldbergerovej ulici, začína naberať reálne kontúry. Spoločnosť W-market,
s.r.o. sídliaca v Prešove v utorok 19. apríla oﬁciálne odovzdala
stavenisko stavebnej ﬁrme, ktorá sa pustila do práce.
Konateľom ﬁrmy, ktorá je investorom obchodného centra, je Svidníčan žijúci
a pôsobiaci v Prešove Michal Majdák. Pripomeňme, že toto obchodné centrum
už malo byť podľa pôvodnej zmluvy postavené.
V závere minulého roka preto Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku rozhodovalo, či mesto odstúpi od zmluvy so spoločnosťou W-market alebo jej predĺži
termín výstavby. Napokon mestskí poslanci rozhodli o predĺžení lehoty, keďže
Michal Majdák argumentoval neistou situáciou vo všetkých odvetviach, ktoré
spôsobila pandémia koronavírusu a ďalšími objektívnymi okolnosťami. Jeho
slová zo záveru minulého roka, že ich záujem o výstavbu obchodného centrá
trvá a že v jari začnú stavať, sa teraz naplnili. „Na realizáciu akýchkoľvek
zámerom dnes vplýva veľmi veľa vecí. Veľmi veľa dlhé roky pôsobiacich
firiem skrachovalo, takže naozaj vôbec nie je ľahké pustiť sa do niečoho takého,“ priznal Michal Majdák s tým, že takýto developerský projekt si
vyžaduje nielen peniaze, ale aj veľkú dávku kreativity.
Obchodné centrum by podľa slov Michala Majdáka malo byť hotové na
prelome októbra a novembra tohto roku s tým, že stihnúť chcú predvianočnú

sezónu. „Čokoľvek plánovať je dnes veľké riziko. Dnes preto nemôžem
ešte povedať, aké obchodné prevádzky budú v centre, no bude ich sedem - osem, pričom celkovo bude 2 500 metrov štvorcových predajnej
plochy. Akonáhle budeme mať vyskladanú celú ponuku, budeme o tom
informovať,“ podotkol Michal Majdák, podľa ktorého je celková investícia
vo výške vyše troch miliónov eur, v obchodnom centre by malo vzniknúť 40
- 50 pracovných miest a súčasťou centra bude okolo 80 parkovacích miest.
Tie budú, samozrejme, slúžiť aj obyvateľom priľahlých bytoviek, ktorí sa
dočkajú aj novej prístupovej cesty.
„Samozrejme, takto to máme stanovené v zmluve s mestom, pretože
prístupová cesta je vlastne súčasťou pozemku, ktorý sme kúpili. Inak,
vjazd a výjazd na parkovisko bude nielen po súčasnej ceste, ale aj priamo
z hlavnej cesty, z Ulice Sovietskych hrdinov, keďže vybudujeme samostatný odbočovací pruh ešte pred kruhovým objazdom,“ ozrejmil Michal
Majdák a poprosil všetkých o pochopenie s obmedzeniami, ktoré výstavba
obchodného centra prináša a sú prirodzené.
„Žijeme vo výnimočnej dobe, ktorá si vyžaduje väčšiu mieru porozumenia a tolerancie, preto verím, že všetko zvládneme k všeobecnej
spokojnosti,“ uzavrel Michal Majdák.
Dodajme ešte, že obchodné centrum stavia stavebná ﬁrma bauska z Vranova
nad Topľou, ktorá je vo Svidníku známa tým, že stavala obchodné centrum
Kauﬂand.
(ps)

Obchodné centrum by podľa slov Michala Majdáka malo
byť hotové na prelome októbra a novembra tohto roku
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Už aj do obchodov bez respirátorov či rúšok
Konečne žiadne rúška a ani respirátory. Od uplynulého štvrtka
21. apríla sa až na niekoľko výnimiek skončila povinnosť nosiť
ochranu dýchacích ciest. Respirátory budú povinné pre návštevníkov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a v zdravotníckych
zariadeniach.
Ide napríklad o domovy dôchodcov alebo o nemocnice. Personál, ktorý pracuje v týchto zariadeniach, bude povinný mať respirátor iba v prípade kontaktu

Do obchodu už môžete vstúpiť aj bez respirátora...

s klientom alebo s pacientom. Rúška či respirátory ani v týchto zariadeniach
nemusia nosiť deti do šiestich rokov, autisti a ľudia so stredným a ťažkým
mentálnym a sluchovým postihnutím. Rúško ani respirátor nemusí mať ani
zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.
Zmenili sa aj pravidlá domácej izolácie. Človek, ktorý sa inﬁkoval ochorením
Covid-19, musí aj naďalej zostať v izolácii. Stále platí päťdňová izolácia. Ak
na piaty deň nemá človek príznaky, môže izoláciu ukončiť. Ak príznaky pretrvávajú, o ukončení izolácie rozhodne lekár.
Človek vyliečený z ochorenia Covid-19 musí po prekonaní choroby nosiť
respirátor päť dní. Deti v škole môžu respirátor vymeniť za rúško. Človek, ktorý
prišiel do kontaktu s nakazeným, už nemusí ísť do karantény. Karanténa sa
zrušila, nariaďuje ju už len lekár, ak to považuje za potrebné. Po ukončení
takejto karantény však už nebude musieť človek na verejnosti nosiť respirátor
ani rúško.
Minister zdravotníctva a hlavný hygienik napriek zrušeniu opatrení, ktoré
znamenajú aj to, že do obchodovo už chodíme bez rúšok či respirátorov, tvrdia,
že pandémia koronavírusu na Slovensku sa ešte neskončila. Pandémiu môže
ukončiť len Svetová zdravotnícka organizácia. Zatiaľ to neurobila. Zrušenie
najviditeľnejších protipandemických opatrení podľa hlavného hygienika len
znamená, že sa na Slovensku epidemiologická situácia zlepšila natoľko, že
nateraz nie sú potrebné.
„Ak by došlo k výraznému zhoršeniu alebo k objaveniu nebezpečného
variantu, ktorý by veľmi ohrozoval obyvateľstvo, tak by sme sa museli k
opatreniam vrátiť,“ vysvetlil hlavný hygienik Ján Mikas. V prípade zhoršenia
epidemiologickej situácie sa preto môžu vrátiť nielen rúška a respirátory, ale
na jeseň aj lockdown. To sa však teraz ešte potvrdiť, no ani vyvrátiť nedá.
(pn)

Budujú 44 nových parkovacích miest v dvoch lokalitách
Hneď dve nové parkoviská začali v uplynulých dňoch stavať v
dvoch lokalitách vo Svidníku. Nové parkovacie miesta na základe
schválenia Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku pribudnú vo
vnútrobloku na Ulici Ľ. Štúra a takisto aj vo vnútrobloku na Ulici
Sovietskych hrdinov pri reštaurácii Jasmin.
„Firma JUMI - STAV spol. s r.o. Svidník bola úspešná v súťaži o vybudovanie 24 parkovacích miest na Ulici Ľ. Štúra vo vnútrobloku za OD
Profit. Nové parkovacie miesta pomôžu vo vyťaženom centre mesta,
obyvateľom priľahlých bytoviek pri materskej škole a tiež obyvateľom
výškových bytoviek v tejto lokalite,“ informovala PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová s tým, že cena za vybudovanie parkoviska je 45-tisíc eur a v danom území časom pribudne aj moderné kontajnerové stojisko.
„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,“ doplnila informácie o druhom novom parkovisku Kristína
Tchirová.
Spolu s ukončenou výstavbou 19 parkovacích miest na Ulici gen. Svobodu
a práve vznikajúcimi parkovacími miestami na Ulici Ľ. Štúra bude vo Svidníku
nových spolu 63 parkovacích miest. „Vieme, že každé jedno parkovacie

20 parkovacích miest vznikne v tejto lokalite na Ulici Sov.
hrdinov vo vnútrobloku pri reštaurácii

Vo vnútrobloku za OD Proﬁt vznikne 24 parkovacích miest,
ktoré pomôžu doprave vo vyťaženom centre
miesto prináša do mesta vyšší komfort bývania, preto myslíme aj na
vyťaženú lokalitu na Ulici Duklianskej, kde by sme chceli pridávať
parkovacie miesta postupne tiež,“ dodala Kristína Tchirová.
(ps)
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Do života uviedli zbierku básní Alexandry Pagáčovej
„Báseň je môj duchovný chlieb“
Zbierka básní sa nezrodí každý deň a žien venujúcich sa písaniu
básní v regióne pod Duklou je ako šafranu. A predsa, začiatkom
apríla v Podduklianskej knižnici vo Svidníku kvetinami uviedli
do života zbierku básní Svidníčanky Alexandry Pagáčovej pod
názvom Básne z neba Večnosti na zemi.
Alexandra Pagáčová sa narodila 10. septembra 1982 vo Svidníku. Študovala
na Hotelovej akadémii v Prešove a neskôr popri prvom
dieťati úspešne vyštudovala magisterské štúdium
na Univerzite Jana Amosa
Komenského v Prahe, odbor
Andragogika, vzdelávanie
dospelých. Má dvoch synov,
Martina a Vladimíra.
Od detstva rýmuje, najprv
to boli žartovné verše medzi
kamarátmi, neskôr si ich aj
zapisovala, ale všetky vyhodila. No jeden zostal zázrakom uchovaný v liste pre sestru. Mala vtedy 14
rokov. Aj na strednej škole pokračovala v písaní, a písala aj čiernu kroniku na
stužkovú slávnosť. Že jej poslaním budú básne, si uvedomila zopár rokov do-

zadu, keď zverejnila na sociálnej sieti prvú báseň Šaty a po nej ďalšie a ďalšie.
Zo svojej tvorby sa autorka vyznáva takto: „Báseň je môj duchovný chlieb,
spoznávam cez ňu Pravdu, Boha, Stvorenie i samu seba. A tak som si
uvedomila, že milujem vlastne Slovo, a viem ho pochopiť v najjednoduchšom podaní ako detskú riekanku, lebo v jednoduchosti je krása.“
Na jeseň v roku 2018 sa jej podarilo všetky básne, napísané počas troch
rokov, uložiť do jednej zbierky, ktorá vyšla knižne pod názvom Básne z neba
Večnosti. Táto zbierka získala v súťaži Kniha roka PSK 2019 - 1. miesto v
kategórii beletria.
V roku 2021 vyšla autorke druhá zbierka básní Básne z neba večnosti na
zemi, ktorej inšpiráciou bol sám život. Ako sme sa dozvedeli, k autorkiným
záľubám patrí aj maľovanie v štýle insitného výtvarného umenia.
(pn)

Informácie o autorke Alexandre Pagáčovej a jej básnickej tvorbe na
slávnostnom uvedení knihy do života prezradila Svetlana Hajduková

Autorka zbierky básní má dvoch synov,
Martina a Vladimíra

Zbierku básní do života uviedli v Podduklianskej
knižnici kvetinami

V Miroli zastrelili samicu vlka dravého Oprava miestnych komunikácií
a spevnených plôch v obci Nižný Mirošov

Enviropolícia vyšetruje zastrelenie samice vlka dravého v obci Miroľa v okrese
Svidník. K prípadu došlo počas víkendu
16. alebo 17. apríla.
„Vyšetrovateľ tento skutok kvalifikoval ako trestný čin pytliactva v
súbehu s trestným činom porušovania
ochrany rastlín a živočíchov,“ povedal
hovorca Prezídia Policajného zboru SR
v Bratislave Michal Slivka.
Polícia prosí občanov, ktorí si v tejto
súvislosti všimli niečo podozrivé a mohli
by mať informácie o protiprávnom konaní,
aby ich poskytli polícii na bezplatnom
telefónnom čísle 158.
(pn)

Obec Nižný Mirošov vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
na rok 2021úspešne zrealizovala projekt „Oprava miestnych komunikácií a
spevnených plôch v obci Nižný Mirošov“ v celkovej sume 49 830 eur.
V obci boli opravené miestne komunikácie a plochy, znížila sa rýchlosť vytvorením prirodzených retarderov na miestnej komunikácií a vytvoril sa bezbariérový
prístup do budovy obecného úradu a kultúrneho domu po spevnenej ploche.
Projekt bol realizovaný ﬁnančnou
podporou Ministerstvom financií,
regionálneho rozvoja a Informatizácie Slovenskej republiky - program
Podpora regionálneho rozvoja.
(pn)
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (17.)
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 sedemnástym dielom celoročného seriálu.
Rozhodli o výstavbe Billy
Písali sme o deﬁnitívnom rozhodnutí Mestského
zastupiteľstva vo Svidníku o tom, že supermarket
Billa postavia na priestranstve pred nemocnicou.
Mestské zastupiteľstvo prijalo zmenu číslo 1
Územného plánu sídelného útvaru Svidník.
Plocha pred nemocnicou bola v pôvodnom
Územnom pláne mesta charakterizovaná ako plocha, určená pre verejnú,

izolačnú zeleň a heliport Leteckej záchrannej služby. O zmene Územného
plánu mesta Svidník hlasovalo 24 poslancov.
Devätnásti z nich návrh na zmenu schválili, dvaja boli proti (Michal Lažo a
Anton Berežňák) a traja sa hlasovania zdržali (Mária Albrechtová, Ján Bača
a Pavel Olejár).
Vyššia spotreba plynu
Spotreba plynu v dôsledku dlhotrvajúcich nízkych teplôt bola v zimnej sezóne 2001/2002 o 43
percent vyššia oproti predošlej zimnej sezóne.
Tento stav sa odzrkadlil aj na spotrebe tepla pre
jednotlivých odberateľov.
MISS Internet zo Svidníka
Svidníčanka Ivana Zvijačová bol ﬁnalistkou celoslovenskej súťaže krásy MISS 2002. Nositeľkou
tohto titulu sa stala Eva Verešová.
Svidníčanka Ivana Zvijačová, študujúca na
Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, získala titul
MISS Internet.
(pn)

Kde môžeme nájsť nádej, ktorá nesklame?
V čase, keď sme zaplavení negatívnymi správami, ľudia po
celom svete hľadajú dôvody na optimizmus. Jehovovi svedkovia
1. apríla tohto roku otvorili svoje prednáškové sály a po dvoch
rokoch virtuálnych zhromaždení pozývali širokú verejnosť, aj
vo Svidníku a okolí na verejné zhromaždenia.
27. marca sa uskutočnila bezplatná prednášku s názvom „Kde môžeme
nájsť nádej, ktorá nesklame?“, ktorá sa pre poslucháčov Svidníka a okolí
uskutočnila v nedeľu 27. marca.
V kontraste s negatívnymi správami, ktorými sme v poslednom čase zahltení,
mimoriadna prednáška Jehovových svedkov ukázala, prečo sa do budúcnosti
pozerať s optimizmom. „Biblia opisuje budúcnosť bez bolesti, bez utrpenia dokonca bez smrti, a to priamo tu na zemi,“ povedal Rastislav Eliaš, hovorca
Jehovových svedkov na Slovensku. „Veľa ľudí je prekvapených, keď zistia,
že pôvodným Božím zámerom je, aby ľudia žili na zemi v dokonalom zdraví
a v dokonalých podmienkach. Boží zámer sa nikdy nezmenil a už čoskoro
sa uskutoční.“
V piatok 15. apríla sa tiež Jehovovi svedkovia stretli na každoročnej pri-

pomienke smrti Ježiša Krista. Pre Jehovových svedkov je to najdôležitejšia
udalosť v roku. Na tohtoročnej pripomienke, ktorá sa konala v Dome kultúry
vo Svidníku sa k 109 Jehovovým svedkom pripojili aj mnohí ďalší ľudia. Celková návštevnosť bola 304 osôb.
(sj)

Náhla smrť v kamióne pod duklianskym pamätníkom
Náhle a nečakane zomrel v kabíne kamióna. Traja moldavskí
kamionisti v uplynulú stredu spolu dorazili na parkovisko pri
hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek, aby absolvovali povinnú prestávku.

Prehodili pár viet a každý jeden vo svojom kamióne sa chystal uložiť spať.
Keď sa na druhý deň dvaja z nich zobudili, k tretiemu kolegovi sa nemohli
dostať. Nehybne sedel na sedadle spolujazdca a vyzeral, akoby spal.
Nereagoval na búchanie, na volanie telefónom, ani cez vysielačku. Kolegovia
preto volali záchranárov a na parkovisko pod duklianskym pamätníkom dorazili
aj policajti a hasiči. Medzitým kamionisti dokázali otvoriť kamión a hneď im
bolo jasné, že ich kolega je, žiaľ, mŕtvy.
Privolaní záchranári smrť muža z Moldavska, ktorý by mal v piatok 58 rokov,
už len potvrdili, no presnú príčinu jeho smrti ukáže až pitva. V každom prípade
išlo o náhlu smrť.
(ps)

ODSTÁVKY VODY NA DLHEJ ULICI VO SVIDNÍKU
V súvislosti s pravidelným zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou v meste
Svidník Východoslovenská vodárenská spoločnosť, závod Svidník informovala, že vykonáva v časovom rozsahu od 25. apríla do 31. mája kompletnú
rekonštrukciu vodovodného potrubia na Ul. Dlhej vo Svidníku v celkovej
dĺžke 480 metrov.
Odstávky vody budú realizované postupne po jednotlivých úsekoch. Obyvateľov konkrétnych lokalít o odstávke vody budú vodári informovať vopred
a zabezpečia im náhradné zásobovanie pitnou vodou.
(ps)
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Úspech študentov Spojenej školy na 27. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov
Veľtrh podnikateľských talentov je celoslovenská súťaž študentských ﬁriem, ktorá je súčasťou najväčšieho podnikateľského festivalu v Európe Gen-E.
Podujatie sa konalo v OC Nivy v Bratislave a Spojenú školu zo Svidníka
zastupoval manažment študentskej ﬁrmy VISION VINTAGE v zložení Milan
Šimiček, Samuel Piršč, Samuel Štefanisko, Dávid Glogovský a Dávid Kuleša.
Študenti sa stretli so svojou konkurenciou 47 študentských ﬁriem z celého
Slovenska a súťažili v 11 kategóriách. Hodnotilo ich viac ako 40 členov
odbornej poroty. Študenti prezentovali svoje podnikateľské plány, výrobky a
služby. Naša ﬁrma priniesla na trh vintage oblečenie s cieľom šetriť životné
prostredie a dávať veciam druhú šancu.
Porotu zaujala marketingová prezentácia tohto produktu a v silnej konkurencii ostatných ﬁriem nakoniec získali 3. miesto. Študenti si z veľtrhu odnášali
množstvo zážitkov a skúseností, ktoré budú môcť využiť v praktickom živote.
A my im prajeme ešte veľa úspechov!
Z. Kožlejová, Spojená škola vo Svidníku

Vyhodnotili súťaž amatérskej fotografie AMFO 2022
Fotograﬁa je v súčasnosti jednou zo základných foriem komunikácie obyvateľov tejto planéty, či už si to uvedomujeme
alebo užívame.
Postupová súťaž amatérskej fotograﬁe na Slovensku AMFO 2022 má vo
svojom regionálnom kole ocenené diela už aj vo Svidníku a v Stropkove.
Tento ročník regionálnej súťaže hodnotila porota v zložení: predseda poroty
Stanislav Mihalik, členovia: Ladislav Cuper a Alexandra Keselicová. Odborná
porota hodnotila predovšetkým prácu so svetlom a priestorom, kompozíciu
záberov, výber témy, technickú a umeleckú úroveň prihlásených fotograﬁí a
na jej základe udelila ceny a čestné uznania v troch vekových kategóriách a
v kategóriách „Cykly a seriály“ a „Experiment“. Za okres Svidník a Stropkov
bolo hodnotených celkovo 180 prihlásených fotograﬁí od 41 autorov.
Vyhodnotenie AMFO 2022 za okres Svidník:
Skupina od 15 do 25 rokov:
A. kategória - čiernobiela fotograﬁa
Cena: Pavol Magera za fotograﬁu: „Natália“, Tatiana Hvizdová za fotograﬁu:
„Dlaň budúcnosti“, Čestné uznanie: Simona Siroková za fotograﬁu „Nežnosť“
B. kategória - farebná fotograﬁa
Cena: Marianna Marusinová za fotograﬁu „Rebrík“, Katarína Gulová za fotograﬁu „Návrat do minulosti“, Simona Siroková za fotograﬁu „Neobyčajná noc“,
Johana Hrižová za fotograﬁu „Zátišie“, Ivana Sluková za fotograﬁu „Slnko
vyšlo“, Čestné uznanie: Ivana Halčíková za fotograﬁu: „Portrét vo farbe“,
Júlia Nina Kocúrová za fotograﬁu „Bolo nám dobre“, Karolína Jancurová za
fotograﬁu „Čas“, Pavol Magera za fotograﬁu „Monarchia“
C. kategória cykly a seriály
Cena: Simona Siroková „Spomienky na minulosť I. - IV.“
Skupina nad 25 rokov
A. kategória - čiernobiela fotograﬁa
Cena: Roman Artim za fotograﬁu „Pohľad na Tatry z diaľnice“, Andrea Cuperová za fotograﬁu „Horizont“, Edward O´Toole za fotograﬁu „Pandemické ihrisko“
B. kategória - farebná fotograﬁa
Cena: Dušan Ignác za fotograﬁe „Jeseň na hladine“ a „Labyrint“, Alexander
Husár za fotograﬁu „Voda“, Andrea Cuperová za fotograﬁu „Vtedy u nás“,

Ján Čižmár za fotograﬁu „Tanec s primášom“, Edward O´Toole za fotograﬁe
„Jelene“ a „Ďateľ“, Čestné uznanie: Alexander Husár za fotograﬁe „Baltické more I. - II.“, Dušan Ignác za fotograﬁe „Jeseň na hladine“, „Labyrint“ a
„Smerom k slnku“
C. kategória cykly a seriály:
Cena: Dušan Ignác za kolekciu fotograﬁí „Deň s furmanom I. - V.“, Alexander Husár za kolekciu fotograﬁí „Syseľ“, „Turisti“ a „Na postriežke“, Čestné
uznanie: Ján Čižmár za cyklus: „Včielka Maja I.- IV.“
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Epidemiologická situácia
v okresoch je stabilizovaná
Epidemiologická situácia v obidvoch okresoch je stabilizovaná. COVID-19
je konečne na ústupe, aj keď sa ochorenie vyskytne každý deň.
Podľa šéfky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Heleny Hrebeňákovej najvyššiu chorobnosť v tomto roku sme zaznamenali
v 5. kalendárnom týždni a to v obidvoch okresoch. Od tohto týždňa zaznamenávame pokles alebo iba veľmi mierny nárast v 10. a 11. kalendárnom týždni.
V tomto roku sme najviac ochorení zaznamenali v mesiaci február - v okrese Svidník 2 201 ochorení, v okrese Stropkov 1 522. V mesiaci apríl zatiaľ
evidujeme v okrese Svidník 312 a v okrese Stropkov 145 ochorení. Najviac
chorých pochádza zo Svidníka -160, Stropkova - 72, Giraltoviec - 30, Kružlovej
a Bukoviec po 12.
Najvyššia chorobnosť v januári a februári bola v obidvoch okresoch vo
vekových skupinách 10-14 a 15-19 rokov a to viac ako 10 000 na 100 000
obyv., v apríli je najvyššia chorobnosť vo vekových skupinách 55-64 a 65+
rokov a to viac ako 1300 na 100 000 obyv.
(pn)

Týždeň otvorených dverí
Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil
na dni od 24. apríla do 30. apríla 2022 17. ročník Európskeho imunizačného
týždňa/ European Immunization Week. Témou tohoročného EIW je slogan
„Dlhý život pre všetkých“.
Cieľom kampane je zdôrazniť potrebu spravodlivej dostupnosti k očkovacím
látkam pre všetkých a vďaka nim umožniť všetkým prežiť dlhší život v zdraví.
Pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku je
zriadená poradňa očkovania, ktorej činnosť je zameraná na poradenstvo v
oblasti ochorení preventabilných očkovaním.
Touto cestou si dovoľujeme pozvať občanov v rámci „týždňa otvorených
dverí“ do poradne očkovania v dňoch od 24. apríla do 30. apríla 2022 na
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, oddelenie epidemiológie, podpory
zdravia a výchovy k zdraviu, Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník.
V prípade potreby je možnosť získať viac informácií na telefónnom čísle
054/788 00 31, príp. e-mail: sk.senajova@uvzsr.sk, sk.pczvpz@uvzsr.sk.
RÚVZ Svidník
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NIKÉ EXTRALIGA / Svidníčania na bronz nesiahli, skončili štvrtí
Po troch zápasoch sa skončila séria Niké Extraligy mužov o bronz. Myjavskí
volejbalisti zdolali Svidník a získali tak bronzové medaily.
Mladý tím Svidník obsadil v extraligovej
tabuľke konečné štvrté miesto. Premiéra
Rastislava Paňka ako trénera a Petra
Mihalika ako jeho asistenta na lavičke
Svidníka vyšla dobre.
V druhom zápase série o 3. miesto na
domácej pôde Svidníčania nezvíťazili. A
to pritom veľmi chceli. Zvlášť po prvom
zápase v Myjave, kde viedli 2:0 na sety,
no napokon ho prehrali 2:3. V domácom
zápase získali len set.
TJ Slávia Svidník - TJ Spartak Myjava
1:3 (-16, -23, 15, -18) - stav série 0:2
Zostava TJ Slávia Svidník: Marjov 6,
R. Vitko 0, M. Sopko ml. 12, Ľ. Macko
3, Gulák 23, B. Skasko 12, liberovia M.
Vitko a B. Paňko (Horňák 1, Gula 0, Ľ.
Skasko 0, Šellong 3). Tréner: R. Paňko.
Hráči zápasu: Martin Sopko ml. (TJ

Slávia Svidník) - Matúš Konc (TJ Spartak
Myjava).
Tréner Svidníka Rastislav Paňko po
zápase povedal: „Tento duel sme začali
veľmi nervózne, z čoho pramenilo množstvo chýb, neboli sme disciplinovaní na
podaní ani na bloku a proti takému súperovi, ako je Myjava, sa zápas hrá ťažko.
Svetlý moment prišiel v treťom sete, keď
chlapci zabojovali, no štvrtý priniesol
ďalšie chyby, čo nás stálo celý zápas.“
Súčasťou zápasu vo Svidníku bola
tombola, v ktorej výherca získal z rúk
primátorky Marcely Ivančovej hlavnú
cenu v podobe chutných sirupov, ktoré
do súťaže venovali Tradičné rodinné
bylinkové produkty - ﬂorka.sk/cz
TJ Spartak Myjava - TJ Slávia Svidník
3:1 (14, 15, -22, 19) -

Mládežníci v akcii
Prinášame prehľad výsledkov mladších a starších dorastencov, ale aj
mladších a starších žiakov.
MLADŠÍ DORAST - U17
1. FK Svidník - MŠK Tesla Stropkov 2:1 (0:1)
V zlepšenom druhom polčase s pribúdajúcimi minútami zverenci trénerov Milana Košu a
Ladislava Harakaľa stupňovali tlak, kde sa ukázalo, že sú na tom kondične lepšie ako súper
a po rýchlom brejku a štandardnej situácii dokázali zápas otočiť a v derby zápase zaslúžene
zvíťaziť, za čo im patrí pochvala. Strelcom obidvoch gólov bol D. Hnát.
STARŠÍ DORAST - U19
1. FK Svidník - MŠK Tesla Stropkov 0:2 (0:1)
V derby zápase proti ašpirantovi na postup zohrali naši chlapci vyrovnaný zápas, v ktorom
bolo minimum šancí. Hostia sa presadili dvakrát po štandardných situáciách gólmi Reitera a
Kľučára. Treba ale povedať, že naša U19 podala proti favoritovi kompaktný a bojovný výkon,
za ktorý ich treba pochváliť. Súper bol síce v určitých fázach futbalovejší, ale naši chlapci
bojovnosťou ukázali, že len tak ľahko sa u nás nevyhráva.
MLADŠÍ ŽIACI - U13
1 FK Svidník - FAMT Prešov 0:7(0:4)
S jasným lídrom súťaže chlapci držali vyrovnaný stav len do 11. minúty. Potom sa naplno
prejavili herné skúsenosti súpera, ktorý zaslúžene zvíťazil.
OŠK Fintice - 1. FK Svidník 1:8 (0:5)
Chlapci v dohrávke odčinili víkendovú krutú prehru a jasne na ihrisku Fintíc dominovali.
Úspešnými strelcami boli: Tomáš Vaňko 2, Luca-Toni Sivák 2, Jakub Kucer, Jakub Slivka,
Sebastián Slivovič a Michal Kucer. Tréner: T. Vinjar.
STARŠÍ ŽIACI - U15
1. FK Svidník - FAMT Prešov 1:0 (0:0)
Hostia prišli s jednoznačným cieľom tento duel vyhrať. Aj keď si vypracovali nejaké tie
šance, domáci ich kryli. V druhom polčase naši chlapci zlepšili pohyb a agresivitu, čoho
výsledkom bol nariadený a Dávidom Miháľom premenený pokutový kop. A tak z troch
bodov sa tešili domáci.
OŠK Fintice - 1. FK Svidník 3:3 (2:1)
Dohrávané stretnutie nevyšlo podľa predstáv. Hlavne prvý polčas sme hrali veľmi slabo,
čo súper využil a streli dva góly. Ešte do polčasu však znížil Matej Slivka. Druhý polčas sme
mali navrch. O vyrovnanie sa zaslúžil Michal Olčák. Chlapci sa snažili streliť aj tretí gól, no
po komunikačnej chybe obrany s brankárom domáci hráč lobom prekvapil. Bod pre Svidníčanov zachraňoval peknou strelou Matúš Fedák. Tréner: M. Klimik.
(jd, tv)

konečný stav série 3:0
Zostava TJ Slávia Svidník: M. Sopko ml.
12, Ľ. Macko 2, Gulák 24, Gula 7, Marjov
9, R. Vitko 4, libero M. Vitko (Horňák 0,
Králik 0, Ľ. Skasko 0, Šellong 2). Tréner:
R. Paňko. Hráči zápasu: Erik Watzka (TJ
Spartak Myjava) - Erik Gulák (TJ Slávia

Svidník).
Svidnícky tréner Rastislav Paňko zhodnotil zápas takto: „V zápase sme mali
problémy hlavne s prihrávkou. Myjava
podávala na servise veľmi kvalitný výkon,
robilo nám to ťažkosti a tým pádom sme
sa ťažko presadzovali na sieti.“ (is, svf)

III. LIGA

1 FK Svidník - FK Spišská Nová Ves 2:0 (1:0)
Po vysokej prehre 0:5 v susedskom derby v Stropkove nastúpili treťoligoví svidnícki futbalisti v uplynulú nedeľu na domáci zápas proti Spišskej
Novej Vsi. Cieľom bolo nepoddať sa favorizovanému súperovi ľahko.
Svidníčania boli v zápase so Spišiakmi vyrovnaným tímom. Sporný
moment prišiel v 13. minúte, keď bol
v samostatnom úniku faulovaný Hirka,
no rozhodca pokutový kop neodpískal.
V základnej zostave Svidníka musel
nastúpiť aj tréner Palša, keďže mu pre
zranenie chýbal obranca D. Čabala.
Veľkou bojovnosťou domáci favorizovaných Spišiakov prekvapili. Po úniku
Sovu a jeho centri dal v 43. minúte
pekný gól z voleja Haňak.
Po zmene strán hostia po viacerých
striedaniach začali veľkým tlakom,
Svidníčania však hrali veľmi dobrý

zápas, nepoddali sa a keď bol v čistej
gólovej situácii, keď už mohol zakončovať do prázdnej brány faulovaný jeden
z domácich, dočkali sa aj pokutového
kopu. Bez problémov ho premenil Ivanecký a poistil dvojgólové víťazstvo a
zisk troch bodov.
Zostava Svidníka: Vinclér - Palša
(34. Makara), Ducár, Tatar, T. Čabala,
Ivanecký, Sova (Luščik), Hirka, Haňak,
Špilár, Guman.
Najbližšie sa Svidníčania v sobotu 30.
apríla predstavia v Poprade a v nedeľu
8. mája hrajú na domácej pôde proti
Snine.
(ps)

Krajské súťaže
Po veľkonočnej prestávke sa obidve stolnotenisové družstvá ŠŠK
Centrál Spojená škola Svidník predstavili v domácom prostredí.
Druholigisti privítali v 11. kole stolných tenistov OŠK Šarišské Michaľany. Stretnutie, v ktorom
remíza zaručovala isté pokračovanie v odvetnej časti v prvej šestke pre obidve družstvá,
začalo úvodnými štvorhrami vyrovnane, ale potom prvé dve série dvojhier jasne ovládli stolní
tenisti Michalian, čím si vytvorili šesťbodový náskok. Hoci domáci hráči sa ešte snažili otočiť
nepriaznivý vývoj stretnutia, hostia už toto stretnutie dotiahli do víťazného konca. Svidníčania
aj po tejto prehre majú ešte šancu vo svojich rukách byť v prvej šestke, ale musia najbližšiu
sobotu opäť v domácom prostredí uhrať minimálne remízu proti Čečehovu (okr. Michalovce).
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - OŠK Šarišské Michaľany 5:13
B.: Magdziak 2,5; Močilenko 1,5; Stadtherr 1.
IV. LIGA
Štvrtoligisti nastúpili doma proti STK Jakovany (okr. Sabinov). Domáci hráči po štyroch
prehrách už chceli túto negatívnu bilanciu zastaviť. Po víťazných úvodných štvorhrách a
prvých dvoch sériách dvojhier vyhrával Centrál 7:3. Taký priaznivý vývoj stretnutia prekvapil
aj samotných Svidníčanov a zdalo sa, že stretnutie bude mať jednoznačný priebeh. Prišla
však tretia séria dvojhier, v ktorej hostia zvíťazili 3:1 a znížili priebežný stav stretnutia na 8:6.
Štvrtá séria priniesla po dve víťazstvá pre každé družstvo a stanovila konečný výsledok 10:8.
V tomto stretnutí sa najlepšie darilo Jurajovi Antošovi.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B - STK Jakovany 10:8
B.: Antoš 3,5; Kurečko, Kmiť po 2,5; Gonos 1,5.
Pozvánka:
Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník pozýva priaznivcov stolného tenisu
na stretnutie II. ligy hrané v sobotu 30. apríla o 17.00. Druholigisti ŠŠK Centrál Svidník privítajú TJ Čečehov. Hrá sa v telocvični Spojenej školy vo Svidníku.
(ku)

Úradná správa č. 28. zo dňa 21. apríla 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
KR OOFZ:
19. kolo 6. liga dospelí - 1.5.2022 o 16.30 hod.:
Radoma - Sitníky (Hamřik, Dovičák, Znoj) - 30.4.2022 o 16.30 hod., Stročín - Lúčka (Hubáč,
Kamenický - Vaško), Mestisko - Breznica (Malačina, Šugár, Čonka - Šafranko), Rovné - V. Orlík
(Seman, Znoj, Sidorová - Holub), Kuková - Tisinec (A. Špak, R. Tomko, E. Tomko - Mackanin),
Chotča - Kalnište (Hamřik, Šturák - Feč).
6. kolo 5. liga dorast - 30.4.2022 o 14.00 hod.:
Sitníky - Miňovce (Čonka).
8. kolo 4. liga žiaci - skupina A - 28.4.2022 o 16.30 hod.:
Giraltovce - Lúčka (E. Tomko), Kuková - Kalnište (R. Tomko).

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia 17. kola 6. ligy dospelých Mestisko - Stročín na
základe podnetu FK Stročín a považuje podnet za neopodstatnený. V danej situácii R správne
nariadil PVK a udelil OT 2 ŽK a následne ČK za NS - zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie
podrazením súpera v súboji o loptu, poplatok 40,-eur - Stročín, podľa RS čl. 17/1
DK OOFZ:
Trestá hráča TJ Družstevník Stročín - Matúš Jesenský - 1220741 - DO pozastavením
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 21.04.2022, podľa DP čl. 37/3,
poplatok 10,- EUR
Trestá hráča FO Sokol Sitníky - Denis Polaščík - 1239476 - DO pozastavením výkonu športovej
činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 21.04.2022, 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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ČO PREMIETA
KINO DUKLA?
SEVERAN
PIATOK 29. APRÍLA O 20. HODINE
Kam až bude mladý vikingský bojovník ochotný zájsť,
aby pomstil vraždu svojho otca? Severan je rozsiahly
epos Roberta Eggersa, jedného z najosobitejších ﬁlmárov
súčasnosti.
Rok výroby: 2022, USA, Veľká Británia, triler, historický, 136 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
***
FANTASTICKÉ ZVERY:
TAJOMSTVÁ DUMBLEDORA
SOBOTA 30. APRÍLA O 20. HODINE
NÁVRAT DO SVETA MÁGIE
Niekoľko rokov po udalostiach z Grindelwaldových zločinov profesor Albus
Dumbledore (Jude Law) vie, že mocný temný čarodejník Gellert Grindelwald
(Mads Mikkelsen) sa chystá prevziať kontrolu nad čarodejníckym svetom. Keďže ho nedokáže sám zastaviť, poverí
Magizoológa Newta Scamandera (Eddie Redmayne), aby
viedol neohrozený tím čarodejníkov, čarodejníc a jedného
statočného muklovského pekára na nebezpečnú misiu, kde
sa stretávajú so starými i novými zvermi a narazia na rastúcu Grindelwaldovu légiu nasledovníkov. Ale keď sú stávky
také vysoké, ako dlho môže Dumbledore zostať v pozadí?
Rok výroby: 2022, USA, fantasy, dobrodružný, slovenský dabing, 143 minút, vstupné: 5 eur
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BLAHOŽELANIE
Ľudský život - krátka trasa, míľnikmi je obosiaty.
Človek ani nenazdá sa a už je tu osemdesiaty.
Ako ten čas rýchlo letí!
Všedných dní rad, občas sviatky.
A zrazu tak divno je Ti, keď sa letmo obzrieš spiatky.
Zrakom duše pátraš v diali, spomienky sa roja v mysli.
Tie, čo radosť prinášali, i čo smútok v dušu vtisli.
Mnohé chvíle v ušlom žití ťažké boli ako jarmo.
Ale v srdci človek cíti, že tie roky nežil darmo.
K ďalšej Tvojej žitia púti jedným tónom srdcia vravia.
Jedným hlasom želajú Ti veľa sily, šťastia, zdravia!
Krásneho životného jubilea sa 11. apríla 2022
dožil ALOJZ BLAŠKO Z MESTISKA
K nádherným 80-tym rokom mu blahoželajú dcéry
Monika a Libuša, zať Ján, a dedka objímajú vnúčatá
Janko, Ivanka a Adam

Kto daroval krv?
V stredu 13. apríla prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 41 bezpríspevkových darcov:
Štefan Sivák (prvodarca), Maroš Adamečko (prvodarca), Peter Adamečko
(prvodarca), Mária Adamečková (prvodarca), Zuzana Motyková (prvodarca),
Michal Miháľ (101), Ľuboš Šimko (30), Marián Čurilla (12), Ľuboslav Pecha
(49), Slavomír Kundrát (83), Dana Pastyčáková (24), Martin Hic (36), Peter
Nemec (6), Slavomír Nemec (16), Juraj Danko (37), Andrej Spišák (17), Alojz
Sivák (3), Marián Sidlár (4), Andrea Adamečková (4), Jakub Šidelský (26),
Eva Vojtechovská (6), Boris Koššala (6), Pavol Popovec (7), Róbert Franko
(38), Martina Jackaninová (4), Ivo Jackanin (15), Miroslava Dankaninová
(3), Ivana Jesenská (5), Marek Jesenský (34), Róbert Potoma (30), Katarína
Baloňanská (2), Patrik Halaj (46), Nina Hnátová (3), Samuel Štefanisko (2),
Daniel Lipka (3), Róbert Paňko (18), Róbert Vateha (18), Mária Kandravá (2),
Mitrušková (5), Tomáš Šafranko (2), Jaroslav Dičko (5).
V stredu 20. apríla prišlo darovať krv 37 darcov: Marián Cuprišin (prvodarca),
Renáta Kapová (prvodarca), Ján Micenko (69), Michal Mňahončák (66), Peter
Gula (51), Juraj Štochmal (13), Anna Semančíková (4), Soňa Semančíková
(2), Lenka Vaňková (4), Natália Goriščáková (10), Jana Terazová (10), Zuzana
Makarová (6), Mária Majdová (16), Dominik Sekeľ (14), Dávid Mach (13),
Róbert Zápotocký (7), Sebastián Cuprišin (13), Kamil Ripper (21), Paula
Čurová (47), Daniel Hic (17), Marcela Mašlejová (2), Emília Slivová (17),
Eva Furmaneková (2), Miriam Chandogová (2), Chiara Bobáková (2), Dušan
Jenča (6), Andrej Vook (12), Mária Kánová (2), Bianka Lisyová (2), Alexandra
Štoﬀová (5), Petra Žulevičová (2), Jaroslav Senaj (27), Matúš Bilančik (7),
Ladislav Jasik (35), Kamil Hošák (3), Valér Simko (24), Anna Želinská (2).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
More lásky si so sebou vzala, hory bolesti si zanechala,
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme,
že nás 20. apríla 2022 vo veku 81 rokov navždy
opustila naša milovaná
mamka, babka, prababka a sestra
ANNA DULEBOVÁ ZO SVIDNÍKA
Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej
ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Čas akoby sa zastavil, len bolesť v srdci vrytá.
Spomienka tá zostáva, je v našich srdciach skrytá.
Že čas zahojí? To je len klam.
Čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.
Tí, čo Ťa mali radi, nikdy neprestanú na Teba spomínať.
1. mája 2022 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a svokor
JOZEF ZELIZŇAK ZO SVIDNÍKA
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomínajú manželka Marta, dcéra
Lucia s manželom, mama, sestra s rodinou a ostatná
smútiaca rodina
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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 26. apríla: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabriela s
rod., Streda 27. apríla: 17:00 + Ján a Mária Babjakoví, Štvrtok 28. apríla:
7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku s rod., Piatok 29. apríla:
17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana s rod., Sobota 30. apríla:
7:00 + Anna Dulebová (týždňová), Nedeľa 1. mája: 9:00 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 26. apríla: 12.00 * Markéta, Slavko, Sebastian, Tobias, 18.00 + Ján
/ + Mária Vanátová (40-dňová lit.), Streda 27. apríla: 6.30 * z rod. Šoltésovej, Sekerovej, Hamarčákovej, 18.00 * Mária s rod., * Michal, Anna, Martin,
Michala s rod., Štvrtok 28. apríla: 12.00 + Imrich (panychída), Ruženec za
závislých s komunitou Cenacolo od 17.15, 18.00 * Viliam, Tichá adorácia do
20.00, Piatok 29. apríla: 6.30 + Helena a Michal, 18.00 * Jozef a Anna (50
rokov manželstva), Mládežnícke stretko, Sobota 30. apríla: 7.00 * Marián,
Pavla, Gregor, Andrej, * Miron, Zuzana, Katarína s rod., Nedeľa 1. mája:
8.00 * Dávid, Ján, Dana, 9.15 * Darina, Alfréd, Nikola, 10.30 * Za farnosť,
18.00 * Marián.
OZNAMY:
Stretnutie prvoprijímajúcich detí je opäť v piatok od 16.30 v suteréne,
stretnutie rodičov v tom istom čase v chráme.
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Utorok 26. apríla: 18.00 ZBP Anna, + Juraj, Streda 27. apríla: 6.30 + Ján,
Mária, Ján, 18.00 ZBP ZBP rod. Kruľovej, Štvrtok 28. apríla: 6.30 + Ján,
18.00 + Jana, Veronika, + Ján, po sv. omši adorácia, Piatok 29. apríla: 6.30
+ Alžbeta, Mária, 18.00 + Anna, Sobota 30. apríla: 8.00 ZBP Zuzana, v
Domove dôchodcov o 15.30 ZBP Dana s rod., Nedeľa 1. mája: 8.00 ZBP
Jozef, 10.30 + Jozef, 18.00 ZBP Anton.
OZNAMY
V piatok 29. apríla bude sv. omša za účasti detí. Po sv. omši bude stretnutie
rodičov prvoprijímajúcich detí.
Stretnutie birmovancov v nedeľu 1. mája o 11.20 - skupinka p. kaplána.
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 18.00 Večierňa. Sobota: 6.00
sv. liturgia, 18.00 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 25. apríla 2022
CHODÚR, Pavel: Dobrodružstvo na Ostrove korytnačiek.
Bratislava, Ikar, a.s. - Stonožka 2021. 118 s.
Podarí sa dvom deťom zachrániť Ostrov korytnačiek? Uprostred šíreho Atlantického oceána sa nachádza Ostrov korytnačiek.
Nie je na žiadnej mape a ani skúsení námorníci o
ňom netušia. Morské korytnačky pokojne žijúce na
ostrove patria k najlepším podmorským výskumníkom a ich úlohou je ochraňovať všetko, čo sa nachádza pod morskou hladinou, kontrolovať koralové
útesy, či sú zdravé, bezpečné a plné rýb. Jedného
dňa však poštár Čajka prinesie veliteľke výskumnej
základne, pani Karete Obrovskej, znepokojujúcu
správu o plávajúcom Tajomnom ostrove, z ktorého
sa ozývajú výkriky a volanie o pomoc.
Aj skvelý moreplavec, uškatec Nosáľ, zachytí túto
zvesť a oznámi ju na pláži dvom deťom, ktoré milujú
oceán a rozumejú reči jeho obyvateľov. Pablo s
Máriou zanechajú rodičom list a nebojácne nasadnú na chrbty vráskavcov,
aby sa vydali na ďalekú, dobrodružnú plavbu k Ostrovu korytnačiek. Musia
zabrániť hroziacej katastrofe, no ešte predtým musia pomôcť v núdzi pani
Karete a získať si dôveru korytnačích rodiniek. Tajomný ostrov má totiž veľa
spoločného práve s ľuďmi.

VAJDOVÁ, Petra
Petra Vajdová sa narodila 29. apríla 1985 v Bratislave. Študovala na Konzervatóriu a v štúdiu pokračovala na VŠMU v Bratislave, odbor herectvo.
Jej ročníkovými pedagógmi boli známi slovenskí herci Zuzana Kronerová a
Martin Huba. Už počas štúdia hosťovala v Slovenskom národnom divadle v
Bratislave. Po ukončení školy sa stala členkou Divadla Astorka Korzo '90 v
Bratislave. Jednu sezónu hosťovala aj v HaDivadle v Brne a pravidelne hosťuje
v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava a Divadle Aréna v Bratislave. V roku
2012 sa stala členkou Slovenského národného divadla v Bratislave. Zahrala
si v predstaveniach, ako Cyrano z Bergeracu, Tančiareň, Tolstoj a peniaze
či Othello. Účinkovala aj v mnohých televíznych seriáloch, ako Ordinácia v
ružovej záhrade, Búrlivé víno, Kolonáda, Chlapi neplačú či 1890. Jej hlas je
dobre známy z rádia a dabingu.

KRAUS, Karl (28.4.1874-12.6.1936)
Rakúsky spisovateľ, dramatik a novinár českého pôvodu. Vyštudoval ﬁlozoﬁu
a nemeckú literatúru na Viedenskej univerzite. Pôsobil ako herec, divadelný
režisér a novinár. Vydával vlastné noviny, v ktorých pranieroval pokrytectvo,
korupciu, meštiacku morálku. Okrem žurnalistiky sa venoval aj esejistike. Jeho
publikačná činnosť bola silno antisemitsky orientovaná. Krausovým najväčším
dielom je apokalyptická groteska Posledné dni ľudstva, ktorá vznikla ako reakcia na prvú svetovú vojnu. Druhou výraznou Krausovou prácou je kniha Tretia
Valpurgina noc obsahujúca tému nástupu fašizmu a s ním spojeného násilia.

Priateľ ponúkol Škóta cigaretou.
Škót si ju vzal so slovami:
- Ja už dávno nefajčím.
- Tak prečo si si potom vzal cigaretu?
- Večer máme hostí, ponúknem ich.
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OTVORENIE TURISTICKEJ SEZÓNY V SKANZENE
Národopisná expozícia v prírode - skanzen je súčasťou SNM
- Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a otvára svoje brány
návštevníkom každoročne od mája až do novembra.
V malom mestečku na severovýchode Slovenska je to z diaľky viditeľné
lákadlo a veľká pýcha regiónu. Nádherná strmina, ktorú krášlia chyžky pod
slamenou strechou ako z rozprávky, ponorené do zakvitnutej lúky, citlivo
umiestnené stavby pod šindľom a perla ľudovej architektúry - drevená cerkev
harmonicky korešpondujе s prostredím.
Otvorenie turistickej sezóny v skanzene je veľkou múzejnou udalosťou a
zároveň aj oživením cestovného ruchu v meste a okolí. Slávnosť sa za prítomnosti širokej verejnosti pre pandémiu COVID - 19 nekonala už dva roky!
Preto sa veľmi tešíme a všetkých vás, MILÍ PRIATELIA, srdečne pozývame do
skanzenu 30. apríla 2022 o 10.00 hod. na tohtoročné podujatie OTVORENIE
TURISTICKEJ SEZÓNY V SKANZENE.
Čo sme pre vás, ctených návštevníkov, pripravili? V prvom rade v novej
turistickej sezóne 2022 sa budeme pýšiť reštaurovanou sakrálnou pamiatkou - ikonostasom z 18. storočia z obce Pravrovce (Repejov) v okrese
Medzilaborce, ktorý je súčasťou dreveného chrámu v skanzene. Uvedený
proces pamiatkovej obnovy SNM - MUK realizovalo vďaka medzinárodnému

grantovému projektu Spájanie kultúr - kultúrna mobilita v prihraničnej oblasti,
HUSKROUA/1702/3,1/0040.
Tento projekt je ﬁnancovaný z programu medzinárodnej cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina. V tento deň otvoríme
program posvätením obnoveného ikonostasu. Ďalej budeme pokračovať
ľudovými zvykmi a tradíciami v období jari - stavaním «mája» a «Vesňankami».
Po celý deň budete mať možnosť občerstviť sa v tradičnej furmanskej krčme,
vychutnať si jej skvelú ľudovú kuchyňu. Veríme, že počasie nás nesklame a
pri slniečku nás potešia svojou veselou autentickou hudbou POZBERANCI.
Milovníci folklóru a tradícií, oslávte s nami
otvorenie turistickej sezóny v areáli svidníckeho skanzenu
a my odmeníme vašu vernosť neopakovateľným emočným zážitkom!
Podujatie sa koná v rámci sprístupnenia slovenských múzeí občanom Ukrajiny.
(snm-muk)
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