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Vo svidníckom skanzene posvätili zreštaurovaný ikonostas, postavili máj a otvorili sezónu
Otvorenie letnej turistickej sezóny vo svidníckom skanzene
bolo v krásnom počasí a s bohatým programom. Tým hlavným
a od začiatku novembra minulého roku najočakávanejším bola
posviacka zreštaurovaného ikonostasu v drevenom chráme.
Možno aj tristoročnému ikonostasu
vdýchli nový život. Nie až tak úplne,
pretože vzácne pamiatky ani po
zreštaurovaní nesmú vyzerať, akoby
ich urobili včera. Chcelo to tú správnu
dávku umenia a šikovnosti. Len tak
mohli ikonostas v uplynulý piatok
vrátiť na miesto.
Pripomeňme, že päť mesiacov bol
drevený chrám v Skanzene Slovenského národného múzea - Múzea
ukrajinskej kultúry vo Svidníku bez
toho najdôležitejšieho či najcennejšieho. V uplynulý piatok, teda len deň
pred posviackou a otvorením sezóny,
ktoré sa konali v sobotu 30. apríla,
zreštaurovaný ikonostas priviezli
naspäť. „Tento ikonostas môže mať
až 300 rokov. Domnievame sa, že
tento ikonostas predtým než bol inštalovaný v tejto cerkvi, doteraz reštaurovaný nikdy nebol,“ ozrejmil riaditeľ
SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo
Svidníku Jaroslav Džoganík. Aj preto
boli stovky hodín v reštaurátorskom
ateliéri o tej správne miere. „Zreštaurovaný ikonostas musí mať ten
nádych staroby. Nemôžete to urobiť,
akoby to bolo včera urobené. To musí
mať ten vek v sebe,“ podotkol akademický sochár a reštaurátor Martin
Kutný, v ktorého ateliéri v Bardejove
ikonostas v rámci spoločného slovensko-rumunsko-ukrajinského projektu
zreštaurovali. „Ide o takzvané múzejné reštaurovanie, ktoré je zamerané

života,“ opísal ikonostas riaditeľ svidníckeho múzea a pripomenul, že drevený chrám v skanzene vo Svidníku
postavili pred 36-timi rokmi. Je vernou
kópiou chrámu z roku 1776. No a tak
ako jednu ikonu za druhou museli
postupne odinštalovať a odviezť do
reštaurátorského ateliéru, rovnako
jednu po druhej v uplynulý piatok
inštalovali naspäť. „Vetrať určite a
prípadne dávať tu odvlhčovač, žeby

aj na reštaurátorské práce, ale aj na
konzervačné práce s tým, aby sa zabránilo devastačným účinkom alebo
postupu tých devastačných vplyvov,“
doplnil Jaroslav Džoganík.
Vráťme sa do novembra minulého
roku. Postupne vtedy rozobrali jednotlivé ikony, ktoré v gréckokatolíckych a
pravoslávnych chrámoch vcelku tvoria stenu deliacu veriacich od kňaza.
„Je to celý výjav toho náboženského

čistiť, dať dole premaľby, zistiť, aká je
pôvodná farba a potom to už išlo,“ povedal nám reštaurátor
z ateliéri Martina
Kutného v Bardejove Dušan. Piatková
montáž pred sobotňajšou posviackou
už bola len akýmsi

odsal tú vodu,“ toto je podľa skúseného reštaurátora hlavné. Len takto
bude životnosť už teraz historického
ikonostasu dlhá. Vlhkosť, tma, chlad a
nevetraný priestor dreveným ikonám
škodia najviac.
No a čo myslíte, čo bolo najťažšie?
Odinštalovať ikony, zreštaurovať ich
alebo ich naspäť na ikonostas nainštalovať? „Najťažšie ich bolo asi vy-

vyvrcholením toho, čo chlapi
odviedli v ateliéri. „Tak to už
je taká čerešnička.“ Na torte?
„Áno, taká radosť za všetku
tú robotu.“
Veru tak, pretože zreštaurovaný ikonostas ocenili všetci,
ktorí v sobotu 30. apríla na
jeho posviacku a zároveň na
otvorenie sezóny v skanzene
prišli.
Ikonostas počas slávnostnej
liturgie v drevenom chráme
sv. Paraskevy posvätil správca Pravoslávnej cirkevnej
obce vo Svidníku Ján So-

vič. Po
tomto
akte si
návštevníci skanzenu mohli pochutnať na mäsových špecialitách i domácich sladkých dobrotách. Nechýbali
vystúpenie Folklórneho súboru Makovica a vyvrcholením bolo tradičné
postavenie mája nad Svidníkom.
Postarali sa o to malé deti, ktoré máj

ozdobili farebnými stužkami, nuž a
postavili ho chlapi zo skanzenu, teda
zo SNM - Múzea ukrajinskej kultúry.
To už na dobrú náladu vyhrávala a
spievala kapela Pozberanci.
Máj teda nad Svidníkom stojí a
keď sa možno pýtate, kde je tradičný
máj, ktorý zvykol stáť na pešej zóne,
tak vedzte, že Mesto Svidník plánuje
postaviť máj 5. júna.
(ps)
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Jaroslav Ivančo chce byť podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR
Svidníčan Jaroslav Ivančo sa chce vrátiť na Najvyšší kontrolný
úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR), kde už v minulosti pôsobil.
Manžel primátorky Svidníka je jedným z kandidátov na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu.
Pripomeňme, že poslanci Národnej rady SR majú nového predsedu a nového podpredsedu NKÚ voliť tento týždeň. No a Jaroslav Ivančo je jedným z
kandidátov na funkciu podpredsedu. Návrh na jeho zvolenie podal poslanec
Národnej rady SR za OĽaNO Juraj Krúpa.
Jaroslav Ivančo je od júla 2020 generálnym tajomníkom Služobného úradu
Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici.
Predtým, od 1. novembra 2018 bol riaditeľom Senior domu Svida vo Svidníku
a je ním vlastne i dnes, no túto funkciu nevykonáva, pretože bol uvoľnený na
výkon verejnej funkcie po vymenovaní Vládou SR.
Keď sme spomínali, že Jaroslav Ivančo sa chce vrátiť na Najvyšší kontrolný
úrad SR, tak preto, lebo už na tomto úrade v minulosti pôsobil. Konkrétne od
septembra 2015 do septembra 2018 ako generálny riaditeľ sekcie stratégie
Najvyššieho kontrolného úradu SR. Teraz sa však uchádza ešte o vyššiu, resp.

významnejšiu funkciu v tomto úrade.
Chce byť druhým mužom Najvyššieho kontrolného úradu SR, teda jeho
podpredsedom.
Dodajme ešte, že Jaroslav Ivančo
je známy aj ako niekdajší poslanec
Národnej rady SR, štátny tajomník
Ministerstva školstva SR, poslanec Mestského zastupiteľstva vo
Svidníku či ako riaditeľ Centra
voľného času alebo Spojenej školy
vo Svidníku.
Či Jaroslava Ivanča zvolia do
funkcie podpredsedu Najvyššieho
kontrolného úradu SR, majú poslanci Národnej rady SR rozhodnúť
tento týždeň.
(ps)

Jaroslav Ivančo

Ukrajinec sa po náraze do kamióna pri Svidníku druhýkrát narodil
Hrozivo vyzerajúca nehoda sa v uplynulý štvrtok ráno stala
medzi Svidníkom a Ladomirovou. Do poľského kamióna narazil
Ukrajinec s dodávkou. To, čo z jej kabíny ostalo, naháňalo hrôzu.
Volant s vystreleným airbagom na vozovke, interiér kabíny by ani nikto nespoznal. Na mieste neďaleko motorestu Alpinka okamžite smerovali záchranári,
policajti a, samozrejme, aj hasiči. „Vodič bol zakliesnený medzi sedadlom a
palubnou doskou,“ ozrejmil situáciu veliteľ hasičského zásahu Peter Kopča.
Ukrajinec sa zrejme dostatočne nevenoval riadeniu svojej
dodávky a zozadu narazil do
kamióna. „Normálne som šiel,
obiehal ma iný kamión, no a
tu kolega za mnou neviem,
či zaspal alebo čo a narazil
do mňa,“ opísal poľský šofér
kamióna, do ktorého Ukrajinec
s dodávkou narazil a museli ho
vystrihovať hasiči.
Aj keď auto vyzeralo ako vrak,
muža sa hasičom podarilo vybrať živého a takmer úplne zdravého. „Vodič
bol celý čas pri vedomí,“ potvrdil veliteľ hasičského zásahu Peter Kopča
s tým, že komunikoval a záchranka ho odviezla do nemocnice. V nemocnici
skončil síce v šoku, no akoby zázrakom len so zlomenou nohou a drobnými
odreninami.
Medzinárodný cestný ťah na Poľsko bol zablokovaný, dlhé kolóny kamiónov
sa začali rozpúšťať, keď sprejazdnili jeden pruh. Prečo dodávka narazila
do kamióna, policajti zisťujú. Isté akurát je, že len vďaka vyššiemu autu sa
Ukrajinec pri Svidníku druhýkrát narodil.
(ps)

Aj keď auto vyzeralo ako vrak, muža
sa hasičom podarilo vybrať živého...

Známy slovenský youtuber
EXPLO medzi žiakmi
Žiaci Základnej školy Komenského vo Svidníku postúpili do
súťaže RTVS v projekte „NAJ ŠKOLA 2022“. Spomínaná škola
bude bojovať o ﬁnančnú výhru a spomínaný titul.
Vo vestibule školy preto 27. apríla 2022 privítali naši žiaci známeho slovenského youtubera - Petra Altofa alias EXPLO. Štáb z RTVS, ktorý pripravuje
obrazové proﬁly škôl do súťaže prišiel natočiť krátku dokrútku so svidníckymi
žiakmi. Tí ich privítali búrlivým potleskom, milým slovom, chlebom a soľou i
rezkou rusínskou piesňou. Ukázali im priestory školy, pripravili rôzne aktivity
a poukázali na talenty a úspechy žiakov.
(zš)

EXPLA privítali slovanskym zvykom
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Vladyka Ján Babjak skončil ako prešovský gréckokatolícky metropolita
Mimoriadne dôležitá správa vyšla v pondelok 25. apríla, teda
len deň po tom, čo prešovský gréckokatolícky arcibiskup a
vladyka Ján Babjak slúžil svätú liturgiu a posvätil ikonostas v
Gréckokatolíckom chráme v Ladomirovej.
Tlačové stredisko Svätej stolice v spomínaný pondelok napoludnie zverejnilo,
že Svätý Otec František prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia Prešovskej archieparchie predložené arcibiskupom Jánom Babjakom SJ a zároveň
menoval vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu za apoštolského
administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie. Tlačovú kanceláriu
Konferencie biskupov Slovenska o tom informovala Apoštolská nunciatúra
na Slovensku.
Pripomeňme, že vladyka Ján Babjak sa narodil 28. októbra 1953 v Hažíne
nad Cirochou pri Humennom. Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1978 v Prešove
z rúk križevackého biskupa ThDr. Joachima Segediho. 18. júna 1987 tajne
vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Prvé sľuby zložil 18. júna 1989. V rokoch
1997 - 2002 bol riaditeľom Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v
Košiciach. Súčasne pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Gréckokatolíckej
bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a na Teologickej fakulte
Trnavskej univerzity, kde prednášal východnú spiritualitu.
Mons. Ján Babjak SJ bol za prešovského eparchiálneho biskupa vymenovaný 11. decembra 2002. Konsekrovaný bol 6. januára 2003 pápežom Jánom
Pavlom II. v Bazilike sv. Petra v Ríme. Intronizácia sa uskutočnila 18. januára
2003 v Prešove. Za svoje biskupské heslo si vybral slová sv. apoštola Pavla:
„Vy ste chrám živého Boha“ (2 Kor 6, 16).
30. januára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev
na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove a za prvého
prešovského arcibiskupa a metropolitu vymenoval dovtedajšieho prešovského
eparchiálneho biskupa Jána Babjaka SJ. Slávnostná intronizácia sa uskutočnila 17. februára 2008 v Prešove. Dňa 29. júna 2008 prijal v Bazilike sv. Petra
v Ríme z rúk Svätého Otca Benedikta XVI. pálium.
Vladyka Ján Babjak SJ počas svojej viac ako 19 ročnej biskupskej služby
vysvätil 176 novokňazov, zároveň počas jeho pôsobenia bolo v Prešovskej
archieparchii postavených 35 nových chrámov, 53 farských budov a 9 kaplánskych bytov.
25. apríla 2022 pápež František prijal jeho žiadosť o uvoľnenie z pastoračného vedenia Prešovskej archieparchie a z úradu metropolitu Gréckokatolíckej
cirkvi sui iuris na Slovensku.
Samotný arcibiskup Ján Babjak k zrieknutiu sa úradu okrem iného vyhlásil:
„Po mnohých rokoch neúnavnej služby pre našu Gréckokatolícku cirkev
sui iuris na Slovensku v službe jej prvého arcibiskupa metropolitu, po
modlitbách a duchovnom rozlišovaní som 24. februára tohto roku požiadal Svätého Otca Františka o uvoľnenie z pastoračnej starostlivosti o
Prešovskú archieparchiu a celú Gréckokatolícku metropolitnú cirkev sui
iuris na Slovensku, ešte pred dovŕšením kánonického veku. Odchádzam
kvôli pokoju a pre dobro Cirkvi, biskupov, kňazov a veriacich.“
Vo vyhlásení ďalej poďakoval Pánu Bohu za všetky jeho dary a milosti,
ktorými ho napĺňal a posilňoval počas kňazskej, rehoľnej a biskupskej služby
pre Gréckokatolícku cirkev.
„Ďakujem za obetavú službu kňazom a veriacim za aktívny kresťanský

Finančná správa vracia preplatky na daniach
Finančná správa spracovala už 90% podaných daňových priznaní a postupne klientom poukazuje preplatky na daniach. Tie
im prídu najneskôr do 10. mája tohto roka.
Finančná správa spracováva podané daňové priznania (DP) k dani z príjmov
za rok 2021, ktoré klienti podali v riadnom termíne do konca marca tohto roka.
Podarilo sa jej už spracovať 877.278 DP, čo predstavuje 90% z celkového
počtu daňových priznaní podaných do dnešného dňa. Medziročne počet
podaných DP v zákonom stanovenej lehote vzrástol o 13,32%.
Klienti v rovnakej miere ako vlani aj v tomto roku využili možnosť predĺžiť si
lehotu na podanie DP. Na základe doteraz spracovaných oznámení oznámilo
odklad ﬁnančnej správe 285.273 daňovníkov. Po spracovaní podaných DP
ﬁnančná správa postupne zasiela preplatky. Tie budú klientom zaslané najneskôr do 10. mája tohto roka. K 21. aprílu 2022 bolo spracovaných 137.847
žiadostí z celkového počtu 396.798 žiadostí uvedených v DP.
(fs)

život a spoluúčasť na živote našej cirkvi. Ak som počas mojej aktívnej
služby nebol voči niekomu dostatočne vnímavý a nenaplnil jeho očakávania, je mi to ľúto a prosím o odpustenie. Pracoval som v zápale a
nikdy mi nešlo o nič iné, iba o dobro našej Gréckokatolíckej cirkvi. Aj

ja odpúšťam každému.“
Arcibiskup Ján Babjak povedal, že aj naďalej bude spojený v modlitbách s
biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, diakonmi i veriacimi Prešovskej archieparchie,
ktorá zostáva hlboko zakotvená v jeho srdci. „Tiež zostávam spojený s
celou Gréckokatolíckou metropolitnou cirkvou sui iuris na Slovensku,
ktorej žičím aj naďalej rast, rozkvet, hojné Božie požehnanie a ochranu
Presvätej Bohorodičky. Vám všetkým ďakujem za modlitby. Christos
voskrese!“ uzavrel svoje vyhlásenie arcbiskup Ján Babjak.
Zaujímavosťou tak je, že posledným verejným vystúpením v jeho oﬁciálnej
službe ostáva v úvode spomínaná svätá liturgia a posviacka ikonostasu v
Ladomirovej.
(pn, foto: Michal Vaňko)

Neurológiu ocenili za liečbu
mozgovocievnych príhod
Neurologické oddelenie Nemocnice Svet zdravia Svidník získalo za starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou
medzinárodné ocenenie ESO Angels Awards. Udelila mu ho
Európska organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod
(European Stroke Organization - ESO). Neurológiu svidníckej
nemocnice pritom zaradila na platinovú úroveň.
„Veľmi si toto ocenenie vážime a sme zaň nesmierne vďační. Každý
deň celý náš tím pracuje na tom, aby sme pacientom poskytovali čo
najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a snažíme sa o nich starať čo
najlepšie, ako je to možné. Takéto ocenenie je pre nás ďalším zadosťučinením a dokazuje, že v našej nemocnici robíme kvalitnú medicínu,“
uviedla Anna Kravecová, primárka neurologického oddelenia Nemocnice
Svet zdravia Svidník.
Medzinárodná organizácia ESO hodnotila niekoľko kritérií. Sledovala napríklad či pacienti s podozrením na cievnu mozgovú príhodu podstúpili CT alebo
MR vyšetrenie či počítala, koľko z nich nemocnica liečila pomocou trombolýzy.
„Ocenenia sa vyhodnocujú podľa stanovených kritérií kvality European
Stroke Organisation (ESO). Na základe výsledkov týchto kritérií môžu
nemocnice získať zlatý, platinový alebo diamantový status. V minulosti
sa tieto ocenenia udeľovali za každý štvrťrok, avšak nakoľko máme na
Slovensku dlhodobo kvalitnú zdravotnú starostlivosť o pacientov s CMP,
v záujme zachovania motivácie bude udeľované už len jedno ocenenie
ročne,“ uviedla iniciatíva Angels.
Bianka Krejčíová, PR špecialistka

Podduklianske novinky

3. máj 2022

Spravodajstvo

5

V Ladomirovej posvätili ikonostas
- bola to posledná verejná liturgia metropolitu Jána Babjaka
Skutočne historickú chvíľu má za sebou Ladomirová. V Chráme
Božieho milosrdenstva v nedeľu 24. apríla slávnostne posvätili
ikonostas. Urobil tak prešovský gréckokatolícky arcibiskup a
metropolita, vladyka Ján Babjak.
Ako sa totiž na druhý deň po
slávnosti v Ladomirovej ukázalo, bola to jeho posledná verejná slávnostná archijerejská
liturgia na poste najvyššieho
predstaviteľa Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku, keďže
práve v pondelok 25. apríla Svätá stolica potvrdila, že
pápež František prijal jeho
odstúpenie.
„Chrám sme stavali od septembra 2012 do roku 2014 a
jeho posviacka bola 6. júla
2014. Vykonal ju práve vladyka Ján Babjak. Odvtedy sa postupne písali
ikony, pribúdali ďalšie a ďalšie, až je ikonostas kompletný,“ vysvetlil
kantor v Gréckokatolíckom chráme v Ladomirovej Jozef Žák.
Správca ladomirovskej Gréckokatolíckej farnosti o. Jozef Havrila povedal, že
po pominutí všetkých pandemických opatrení to všetko vyšlo presne, akoby na
želanie. Ikonostas mohli posvätiť práve v deň, keď slávili odpustovú slávnosť,
ktorá pripadla na prvú nedeľu po Veľkej noci. „Bola to pre nás všetkých veľmi
veľká časť, že to takto vyšlo a sme radi, že máme ikonostas posvätený,“
povedal správca Gréckokatolíckej farnosti v Ladomirovej o. Jozef Havrila.
Na slávnosti v Ladomirovej okrem už spomínaného vladyku Jána Babjaka
boli aj dekan Gréckokatolíckej farnosti vo Svidníku o. Radovan Kuzmiak,

Ako informoval Jozef Žák chrám stavali od septembra 2012 do roku
2014 a jeho posviacka bola 6. júla 2014. Vykonal ju práve vladyka Ján
Babjak. Odvtedy sa postupne písali ikony, pribúdali ďalšie a ďalšie,
až je ikonostas kompletný...

bývalý správca farnosti v Ladomirovej o. Pavol Seman, ktorý dnes pôsobí ako
dekan v Hanušovciach nad Topľou, ale aj domáci kaplán z Ladomirovej o.
Dávid Kravec.
V úvode vladyku Jána Babjaka
privítal kantor
Jozef Žák týmito
slovami:
„Drahý otec arcibiskup, metropolita Ján,
dovoľte, aby
som vás v mene
duchovenstva
a všetkých veriacich privítal
ako najvyššieho
predstaviteľa našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na dnešnej
odpustovej slávnosti Božieho milosrdenstva, ktorá začne posviackou
nového ikonostasu v tejto novej cerkvi.
Verím, že vaša osobná účasť na tejto milej a veľkej slávnosti utvrdí
všetkých veriacich vo viere a upevní v horlivosti na ceste za vzkrieseným
Ježišom Kristom, ktorého si práve v tomto paschálnom období osobitne
pripomíname a slávime jeho slávne zmŕtvychvstanie.“
Následne aj na svojom facebookovom proﬁl Jozef Žák osobitne vyzdvihol,
podľa neho, nádherné gesto zo strany vladyku Jána Babjaka, že svoju arcibiskupskú metropolitnú službu zavŕšil vo svojej funkcii práve touto poslednou
verejnou svätou archijerejskou liturgiou, ktorú odslúžil vo farnosti Ladomirová,
čo za zapíše do dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
(ps, foto: Michal Vaňko)
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Kedy budú rokovať svidnícki mestskí poslanci?
Mestská rada vo Svidníku by sa po bezmála troch mesiacoch
mala zísť na svojom zasadnutí 9. mája a Mestské zastupiteľstvo
rovnako bezmála po troch mesiacoch následne 18. mája.
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová nás informovala, že v súčasnosti prebiehajú zasadnutia komisií a program zasadnutí mestskej rady a
mestského zastupiteľstva bude kompletne známy po zasadnutí Rady. „V pláne
je prerokovanie 1. zmeny rozpočtu na rok 2022, zmluvné prevody, záverečný
účet za rok 2021, správy hlavného kontrolóra, pripravuje sa tiež materiál pre
rekonštrukciu ubytovne na Ulici Sov. hrdinov na mestské nájomné byty,“
načrtla Kristína Tchirová.
(ps)

Najbližšie by už mali svidnícki mestskí poslanci rokovať bez rúšok či
respirátorov na tvárach

Lávka je hotová, no stále uzavretá - dokedy?
Viacerí Svidníčania sa na nás obrátili s
otázkou, či nevieme, kedy budú môcť prechádzať po novej lávke pre peších na tzv.
modrom moste ponad rieku Ladomírka.
„Veď je už hotová niekoľko týždňov, tak nerozumiem, prečo je stále uzavretá,“ pýtal sa jeden
zo Svidníčanov a PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová potvrdila, že lávka pre peších
na modrom moste je ukončená. „Jej spusteniu
predchádza ešte úprava chodníka v smere z
Karpatskej ulice. Zároveň čakáme na potrebnú
dokumentáciu - písomnosti od zhotoviteľa pre
prevzatie a spustenie lávky,“ vysvetlila Kristína
Tchirová a pokračovala: „Zhotoviteľ má na realizáciu prác na oboch lávkach dobu 4 mesiace,
čiže kompletná rekonštrukcia lávok by mala byť
ukončená do 3.7.2022.“
Odpoveď na otázku, kedy sa už bude môcť
prechádzať po hotovej novej lávke, sme sa však
nedozvedeli.
(ps)

Takto by už mali robotníci začať rozoberať aj lávku pre peších na druhej strane mosta. Kedy
sprístupnia prvú, ktorá je už osadená, zatiaľ nevedno

POZVÁNKA
OBEC CERNINA, DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v CERNINE
a DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR - ÚZEMNÝ VÝBOR SVIDNÍK
v spolupráci MESTOM SVIDNÍK a OBCAMI KURIMKA, ROVNÉ a JURKOVA VOĽA
pod záštitou predsedu
Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského

vás pozývajú na
29. ročník výstupu hasičov a širokej verejnosti

PROGRAM Expozície VHM Svidník:
13.00-21.00: Prehliadka centrálnej expozície VHÚ- MO VHM vo Svidníku
a exponátov umiestnených v parku bojovej techniky
13.00: otvorenie podujatia
13.00-21.00: propagácia OS SR príslušníkmi
Personálneho úradu - Regrútačnej skupiny Prešov
13.00-21.00: statická ukážka kolesovej a pásovej techniky
PPÚ/2. mechanizovanej brigády
13.00-19.00: detské aktivity organizované Centrom voľného času svidník
16.30-17.00: ukážka činnosti Vojenskej polície prešov
13.00-20.30: prezentácia Hasicského a Záchranného zboru vo Svidníku
21.00: ukončenie podujatia, zatvorenie expozície múzea
Podujatie sa uskutoční pod záštitou ministra obrany SR Jaroslava Naďa
Bezplatný vstup

v sobotu 14. mája 2022
na staroslávnu horu MAKOVICA pri príležitosti
DŇA HASIČOV - sviatku sv. Floriána
a 77 rokov od ukončenia II. svetovej vojny
P R O G R A M:
09:30 - Zraz účastníkov
10:00 - Duchovný Moleben
10:30 - Privítanie a príhovor, kladenie kytíc
11:00 - Súťaž v športových disciplínach
a vyhodnotenie súťaže
12:00 - Zapálenie vatry
12:10 - Kultúrny program
14:00 - Vylosovanie tomboly
Výstup je možné uskutočniť zo Svidníka, Jurkovej Voli, Cerniny a z Kurimky
Čas trvania výstupu je od 45 minút až 1,5 hod.
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (18.)
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 osemnástym dielom celoročného seriálu.

Rozhovor s exprimátorom
Publikovali sme rozhovor s prvým primátorom Svidníka Karolom Kalinákom.
Primátorom bol do volieb v roku 1998, v ktorých podporil svojho dovtedajšieho
zástupcu Michala Bartka a sám odišiel do Bratislavy. Ako nominant Strany
demokratickej ľavice (SDĽ) sa stal podpredsedom Správy štátnych hmotných
rezerv. V rozhovore pre naše noviny vyhlásil, že chce i naďalej pôsobiť v
Bratislave, no trvalé bydlisko zmeniť nechce.
Šéfovia služobných úradov
Pri okresných úradoch začali pôsobiť tzv. služobné úrady. Šéf Služobného
úradu Okresného úradu pritom vystupoval vo vzťahu k zamestnancom ako zamestnávateľ, a to znamená, že v zmysle zákona aj uzatváral pracovné zmluvy.
Za vedúceho Služobného úradu v okrese Stropkov bol predsedom Úradu pre
štátnu službu Ľubomírom Plaiom vymenovaný Metod Burák a za vedúceho
Služobného úradu v okrese Svidník bol vymenovaný Ladislav Mackanič.
Pri pamätníku pribudli kríže
V areáli Pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku pribudli dva drevené,
štyri metre vysoké kríže. Osadili ich Pravoslávna cirkev a Vojenská správa
budov. Týčia sa v mieste hrobov vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní mesta
a regiónu.
Ľuboš Micheľ v Lige majstrov
Rodák zo Svidníka, futbalový rozhodca Ľuboš Micheľ pískal ako už niekoľko
rokov najlepší slovenský futbalový rozhodca semiﬁnále Ligy majstrov medzi
Manchestrom United a Bayerom Leverkusen. Hralo sa na londýnskom štadióne Old Traﬀord.
(pn)

Operný spevák Igor Kucer a Podbeskydské balady budú mať pokračovanie
Podbeskydské balady - takýto názov mal koncert, ktorý sa
nedávno konal vo svidníckom klube Holičstvo. Postaral sa oň
svidnícky operný spevák Igor Kucer a jeho traja kamaráti - muzikanti Peter Uher, Branislav Valanský a Michal Čerevka.
Ako nám Igor Kucer vysvetlil, v 60-tych rokoch minulého storočia mala byť
v Československu vydaná kniha Balady východného Slovenska. Balady
zozbieral významný ukrajinský etnograf a lingvista, pôsobiaci v Prahe, Orest
Zilynskyj. Kniha však vyšla až teraz nedávno, pred pár rokmi, no a práve Igor
Kucer dostal ponuku, či by časť z tých
balád nespracoval hudobne.
„Pustil som sa do toho a z toho
obrovského množstva vyše 450 balád, ktoré Orest Zilynskyj zozbieral
a ktoré vyšli v knihe, sme hudobne
spracovali osem.
Následne vyšli na našom CD albume Podbeskydské balady, no a
práve preto sa aj celý náš projekt
a koncert volal Podbeskydské
balady,“ ozrejmil Igor Kucer.
Spolu s Petrom Uherom, Branisla-

vom Valanským a Michalom Čerevkom dokázali citlivo
a s pochopením vybrať z množstva balád práve tie,
ktoré sú obsahovo zaujímavé a hudobne nápadité a
plastické. Spomeňme napríklad Koly murovaly bilu
Makovicju, A popid haj zelenenkyj, či Prišli karty sedlakum a ďalšie...
Nedávny koncert vo svidníckom klube Holičstvo
bol súčasťou piatich koncertov, ktoré boli ešte v Michalovciach, Košiciach,
Bardejovských Kúpeľoch a Humennom. Podporené boli z Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín KULTMINOR s tým, že zámerom Igora Kucera
je podbeskydské balady propagovať aj v budúcnosti.
„Chceli by sme aj v budúcnosti nadviazať na tieto koncerty a je predbežná dohoda, že by mohli zaznieť na viacerých letných podujatiach.
Našou ambíciou je tento projekt predstaviť širokej kultúrnej verejnosti
aj v iných mestách východného Slovenska,“ uzavrel svidnícky operný
spevák Igor Kucer.
(ps)
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Nemocnica Svet zdravia odštartovala dobrovoľnícky projekt Krajší deň
Prečítajú im noviny, vypočujú trápenia, zahrajú sa spoločenské
hry alebo len budú mlčky nablízku. Starším pacientom v Nemocnici Svet zdravia Stropkov budú chvíle strávené v nemocnici
spríjemňovať dobrovoľníci.
Stropkovská nemocnica v utorok uplynulý týždeň totiž slávnostne odštartovala projekt dobrovoľníckych centier Krajší deň a stala sa tak štrnástou v sieti
Svet zdravia, ktorá sa doň oﬁciálne zapojila. Ambasádorom Krajšieho dňa v
Stropkove sa stal spevák Tomáš Bezdeda.
„Mnohí pacienti sa môžu cítiť v nemocnici opustení. Ak sú deti hospitalizované bez rodiča alebo ide o seniorov bez príbuzných, je dôležité,
aby svoj voľný čas po ukončení liečebno-diagnostických procedúr
trávili zmysluplne. To zlepšuje ich
psychickú pohodu a napomáha liečebnému procesu. Aj preto sme sa
pred šiestimi rokmi rozhodli vytvoriť
tento dobrovoľnícky projekt, priniesť
na oddelenia viac pozitívnej energie
a podporiť tak pohodu a starostlivosť o pacienta v nemocnici,“ hovorí
Tatiana Kosťová, autorka a garantka
projektu Dobrovoľnícke centrá Krajší
deň v sieti nemocníc Svet zdravia.
Dobrovoľnícky projekt vznikol ešte v
roku 2016, kedy sa doň zapojili prvé
nemocnice siete Svet zdravia, a to
v Humennom a Banskej Štiavnici.
Postupne sa pridávali ďalšie a dnes
oﬁciálne projekt spustila aj nemocnica
v Stropkove, a to ako štrnásta v poradí.
„Čas, ktorý musí pacient stráviť v
nemocnici, bez blízkych a so zdravotnými problémami, je náročný
azda pre každého, pre starších obzvlášť. Sme preto veľmi vďační
dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli obetovať časť svojho voľného času a
nezištne ho venovať našim pacientom. Mimo vyšetrení a procedúr tak
pacienti môžu prísť na iné myšlienky a zmysluplne využiť svoj voľný
čas,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Stropkov Slavko Rodák.
Celý priebeh návštevy je prispôsobený predstavám a zdravotnému stavu
pacienta. Môže ísť o tichú prítomnosť, rozhovor, prechádzku, čítanie knihy
či hranie spoločenskej hry. Obľúbené sú aj tvorivé dielničky, v rámci ktorých
dobrovoľníci s pacientmi vyrábajú rôzne maličkosti, ktorými potom obdarúvajú
svojich blízkych alebo sa využívajú na skrášlenie nemocničných priestorov.
Okrem individuálnej dobrovoľníckej práce centrá organizujú aj spoločné akcie
pri príležitosti sviatkov, ako sú Mikuláš, Vianoce či Veľká noc.
Ambasádorom dobrovoľníckeho projektu v Stropkove sa stal spevák Tomáš Bezdeda, ktorý dnes potešil svojím hudobným vystúpením pacientov
aj zamestnancov nemocnice. „Ak dokážeme na inej tvári vyčariť úsmev,
potešiť milým slovom, vypočuť trápenie či urobiť niekomu krajší deň,
to je skutočná pomoc. Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť
hrdinami. Stačí, ak má naša podpora veľký význam pre jedného kon-

krétneho človeka. Aj preto som sa rozhodol zapojiť do projektu Krajší
deň, ktorý je práve o jednoduchých, no dôležitých dobrých skutkoch,“
povedal spevák.
V rámci centra Krajší deň sa v stropkovskej nemocnici zatiaľ vyškolili prví
traja dobrovoľníci. V nemocnici im je k dispozícii jeden zamestnanec ako ich
koordinátor, ktorý súčasne spolupracuje s inštitúciami a s organizáciami v
meste. Pomáha dobrovoľníkom pri výbere vhodných pacientov, predstaví dobrovoľníka pacientovi, venuje sa dobrovoľníkom pri zabezpečovaní ich potrieb
vyplývajúcich z pôsobenia v nemocnici. Najviac záujemcov o dobrovoľnícku
činnosť pochádza z radov študentov, no sú medzi nimi aj dôchodcovia a ľudia
v produktívnom veku.
Odporúčaný proﬁl dobrovoľníka: vek 17 rokov a viac, dobrý zdravotný stav,
správna dávka sebareﬂexie, empatie a trpezlivosti, pozitívne naladený, ochotný sa pravidelne pacientom v nemocnici venovať. Projekt prebieha v celkovo 13
nemocniciach siete Sveta zdravia - v Humennom, Banskej Štiavnici, Trebišove,
Rimavskej Sobote, Rožňave, Svidníku, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach,
Partizánskom, Dunajskej Strede, Topoľčanoch, Galante a v Žiari nad Hronom.
Rok 2020 a 2021 bol diametrálne odlišný aj pre dobrovoľnícky projekt
Krajší deň. Celosvetová pandémia zabránila rozvoju dobrovoľníckej práce v
klasickom ponímaní. Svoju pomoc dobrovoľníci prejavovali na diaľku alebo
sprostredkovane.
„Napríklad nosili pacientom na oddelenia veci od príbuzných, pripravili
ligotavé Vianoce za oknom pacientskych izieb či usporiadali koncert
na streche nemocnice tak, aby pacienti mohli aspoň za oknom vnímať
slávnostnú atmosféru. Alebo vyrábali darčeky či pripravili zábavné a
poučné videá pre deti. Za uvedené roky dobrovoľníci takýmto spôsobom
odpracovali 1625 hodín pre 255 detí a 1038 dospelých pacientov zväčša
v seniorskom veku,“ doplnila autorka projektu Tatiana Kosťová.
Bližšie informácie vrátane potrebných kontaktov na dobrovoľnícke centrá
Krajší deň pre záujemcov nájdete na www.krajsi-den.sk.
Jana Fedáková,
komunikačná špecialistka

Stropkovská nemocnica slávnostne odštartovala projekt dobrovoľníckych centier Krajší deň a stala sa tak štrnástou v sieti Svet zdravia, ktorá
sa doň oﬁciálne zapojila. Ambasádorom Krajšieho dňa v Stropkove sa
stal spevák Tomáš Bezdeda...

Podduklianske novinky

3. máj 2022

Šport

10

III. LIGA Priamy postup na Majstrovstvá Slovenska!

FK Poprad - 1. FK Svidník 0:0
Treťoligoví futbalisti Svidníka uchmatli bod pod Tatrami.
V sobotňajšom zápase v Poprade proti domácim dosiahli
bezgólovú remízu.
Zverenci trénera Vladislava
Palšu a jeho hrajúceho asistenta
Olivera Špilára podali v Poprade
zodpovedný výkon. Domácich
futbalistov prakticky k ničomu
nepustili.
Napriek tomu mohli Popradčania
o svojom tesnom víťazstve rozhodnúť pár minút pred koncom, no
„ručnú brzdu“ zatiaľ Ducár, ktorý
za svoj zákrok síce uvidel červenú
kartu a následne kapitán Špilár za
protesty žltú, no zabránil vyloženej

gólovej príležitosti.
Aj preto Svidníčania pod Tatrami
s domácim Popradom remizovali
0:0.
ŽK: Špilár, ČK: Ducár.
Zostava Svidníka: Vinclér - Makara, Ducár, Tatar, T. Čabala, Ivanecký, Hirka, Špilár, Guman, Sova
(90. Gajdoš), Haňak (86. Kubis).
Najbližšiu nedeľu hrajú svidnícki
futbalisti na domácom trávniku. 8.
mája privítajú od 16.30 futbalistov
zo Sniny.
(pn)

Mládežníci v akcii
Prinášame kompletný výsledkový servis mládežníckych tímov
1. FK Svidník, teda mladších a starších žiakov, ako aj mladších
a starších dorastencov.
MLADŠÍ ŽIACI U13
1 FK Svidník - MŠK Spartak Medzilaborce 4:0 (2:0)
V predohrávke 16. kola sme hlavne pohybom a bojovnosťou prehrali súpera. Aktivitou hýril hlavne Tomáš Vaňko, strelec všetkých gólov. Chlapci si
po dobrom výkone dajú kolo voľna. Najbližší zápas bude 11. mája v stredu,
keď hostíme chlapcov z Fintíc. Zostava Svidníka: Stephan Bojkas - Dominik
Majda, Luca-Toni Sivák, Martin Mihalkanin - Ján Guzi, Jozef Husák, Radoslav
Bajcura - Michal Kucer, Tomáš Vaňko, striedali: Jakub Slivka, Jakub Kucer,
Tibor Hanušin, Lukáš Olčák, Martin Pojezdal. Tréner: T. Vinjar.
STARŠÍ ŽIACI U15
1 FK Svidník - MŠK Spartak Medzilaborce 3:3 (0:3)
Chlapci opäť previedli výkon dvoch tvárí. Prvý polčas jasne patril hosťom.
Svojou agresivitou a po domácich chybách ho vyhrali v pomere 3:0. Tréner
domácich cez polčas prízvukoval vyššiu aktivitu v osobných súbojoch. A
domáci pridali. Podarilo sa nám vyrovnať a pri troche šťastia sme mohli lídra
súťaže aj zdolať. Úspešnými strelcami domácich boli Matúš Fedák 2-krát a
Vlado Hij. Zostava Svidníka: Rastislav Marčišin - Dávid Miháľ, Tobias Koudelka, Daniel Šimko - Samuel Kimák, Filip Cuprišin (49. Peter Halaj), Slavomír
Haluška, Matúš Fedák - Michal Olčák, Matej Slivka, Vladimír Hij (64. Jozef
Ščerba). Tréner: M. Klimik.
MLADŠÍ DORASTENCI U17
Slavoj Trebišov - 1. FK Svidnik 2:3 (1:1)
Úvod zápasu patril domácim, kedy sa po štandardnej situácii ujali vedenia.
Naši chlapci ale v ďalších minútach ukázali, ako sa hrá zodpovedný, ale aj
technicky rýchly futbal. Po krídelnej akcii najprv vyrovnal Fedák. V druhom
polčase naša „sedemnástka“ pokračovala vo výbornom výkone, z čoho

Finálový volejbalový turnaj oblasti Východ v kategórii staršie žiačky, ktorý
sa odohral v sobotu 30. apríla, pozná svojho víťaza.
Sú ním naše hráčky - ŠK Komenského Svidník - Soﬁa Vooková, Alexandra
Gulová, Ella Keselicová, Tamara Rodáková, Stela Vaškaninová, Tamara Bilá,
Timea Paligová, Natália Bokšanská, Ivana Kopčová a Ema Zozuľaková, ktoré
podali športový výkon na výbornú.
Dievčatá boli úžasné, koncentrované, odhodlané a pripravené splniť si svoj
veľký sen - zabezpečiť si priamy postup na majstrovstvá Slovenska v kategórii
starších žiačok a dokázali to! Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnia v dňoch
10. až 12. júna.
Robert Franko, tréner

vyústil vedúci gól Volohdu. Domácim sa síce podarilo opäť po štandardnej
akcii vyrovnať, ale snáď po najkrajšej kombinačnej akcii zápasu naši chlapci
strhli víťazstvo na našu stranu gólom D. Hnata. Do konca zápasu už zverenci
trénerov Milana Košu a Ladislava Harakaľa domácich do ničoho nepustili
a naopak ešte mohli zvýšiť náskok, ale M. Bobák svoju šancu nepremenil.
Mladší dorastenci nielenže získali tri body u favorita, ale aj zanechali veľmi
dobrý futbalový dojem.
STARŠÍ DORASTENCI U19
Slavoj Trebišov - 1. FK Svidnik 7:0 (4:0)
Aj keď naši starší dorastenci cestovali k favoritovi v oklieštenej zostave
spôsobenej veľkou maródkou, nezačali zle, ale po hrubých chybách v obrane
inkasovali rýchle góly. Do konca zápasu sa už z nich nedokázala otriasť a
zaslúžene prehrali.
(tv, mk)

Krajské súťaže
II. LIGA
Svidníčania privítali v poslednom kole základnej časti doma Čečehov (okr.
Michalovce).
Domáci nastúpili bez Martina Močilenka, ale dá sa povedať, že plnohodnotne
ho zastúpil štvrtoligový Juraj Antoš. Hosťom vyšiel lepšie úvod stretnutia, keď
ovládli obidve štvorhry a následne prvú sériu dvojhier a dostali sa do vedenia
5:1. Centrál postupne v druhej a tretej sérií znižoval stav stretnutia na 8:6 pre
hostí. Štvrtú sériu začali lepšie domáci, keď zásluhou Magdziaka a Stadtherra
vyrovnali na 8:8. Čečehov pred posledným zápasom znova sa ujal vedenia,
ale posledné slovo patrilo domácim, hlavne Antošovi, ktorý vybojoval deviaty
domáci bod a zabezpečil remízu.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - TJ Čečehov 9:9
B.: Magdziak, Stadtherr po 3; Antoš 2; Vodila 1.
V nadstavbovej časti, ktorá sa začne už v sobotu 7. mája, budú druholigisti
bojovať o 1. až 6. miesto a štvroligisti o 7. až 13 miesto.
(ku)

Úradná správa č. 29. zo dňa 28. 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
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 18. kola 6. ligy dospelých a výsledky dohrávok 4. ligy
žiakov sk. A
Kontumuje: stretnutie 18. kola 6. ligy dospelých Stročín - Miňovce 3:0 kont. hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK, poplatok 10,- eur - Miňovce
KR OOFZ:
20. kolo - 6. liga dospelí - 8.5.2022 o 16.30 hod.:
Kalnište - Radoma (Malačina, R. Tomko, E. Tomko - Burcák) - sobota
7.5.2022 o 16.30 hod., Lúčka - Chotča (Hamřik, Šturák - Mackanin), Sitníky
- Kuková (Seman, Sidorová - Holub), Tisinec - Rovné (Malačina, Dovičák
- Fiľarský), V. Orlík - Mestisko (Hubáč, Čonka - Feč), Breznica - Miňovce

(Kamenický - Vaško).
8. kolo - 5. liga dorast - 7.5.2022 o 14.00 hod.:
Chotča - Rovné (Čonka), Radoma - Sitníky (Hubáč).
9. kolo - 4. liga žiaci - skupina A - 5.5.2022 o 17.00 hod.:
Kalnište - Giraltovce (R. Tomko), Lúčka - Koprivnica (E. Tomko).
6. kolo - 4. liga žiaci - skupina B - 5.5.2022 o 16.00 hod.:
V. Orlík - Mestisko.
DK OOFZ:
Trestá OŠK Miňovce ﬁnančnou pokutou 50,- eur za nenastúpenie na
stretnutie 18. kola 6. ligy dospelých Stročín - Miňovce, podľa RS čl.25/a,
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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Náš jubilant Ján Sabol
Narodil sa 2. mája 1952 vo Svidníku. Základnú školu vo Svidníku navštevoval v rokoch 1958-1967, stredoškolské vzdelanie ukončil v roku 1967-1970.
Vysokoškolské vzdelanie získal na UPJŠ v Košiciach, Pedagogická fakulta
Prešov - odbor matematika a základy techniky.
Po ukončení vysokoškolského vzdelania pracoval ako učiteľ na ZŠ v okrese
Svidník. Od roku 1996 pracoval ako poisťovací agent v Slovenskej poisťovni
Svidník. Včeláreniu sa začal venovať
od roku 1996 a začínal s 11 včelstvami,
ktoré získal od svojho uja Jozefa Vojtoviča z Hanušoviec, ktorý mu poskytol
literatúru, ako aj skúsenosti s prácou
so včelami.
Postupne ďalšie skúsenosti získaval
od včelárov vo Svidníku, ako sú Ján
Kimák, Emil Stojak, Milan Miňo, Štefan
Želiňák a iných. Vo výbore ZO SZV
začal pracovať od roku 2006, ako člen
výboru. Od roku 2008 začal pracovať
ako tajomník ZO SZV a neskôr od roku
2016 pracuje až doteraz ako predseda
ZO SZV Svidník. Svoju činnosť rozvíjal
aj v iných oblastiach a to ako predseda ZO LAZ Svidník, predseda ZO PCCH vo Svidníku, ale prevažnú časť
svojho pracovného života venoval práci s mládežou, s výchovou mladých a
začínajúcich včelárov.
Za svoju prácu obdržal viaceré včelárske ocenenia, medzi nich patrí aj zlatá
medaila včelára za dlhoročnú činnosť o rozvoj včelárstva v okrese Svidníku,
ktorú mu udelil za jeho prácu Výkonný výbor SZV v Bratislave. Spolu s členmi
výboru základnej organizácie SZV Svidník organizoval výstavy a súťaže v
oblasti propagácie včelárskych produktov, ktoré súťaže organizuje až doteraz.
Výbor ZO SZV vo Svidníku do ďalších rokoch života praje jubilantovi k jeho
70. výročiu narodenia veľa pevného zdravia, život sladký ako medík a radosti
z vyrastajúcich vnúčat, a aj naďalej veľa elánu v organizovaní akcií pre
našich včelárov.
Výbor ZO SZV vo Svidníku

Kto daroval krv?
V stredu 27. apríla prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 30 bezpríspevkových darcov:
Adrián Kurtiš (prvodarca), Vladimír Pasnišin (prvodarca), Ľuboslav Hmurčík
st. (84), Jaromír Vanda (35), Vladislav Čisár (71), Milan Lehocký (20), Jozef
Manduľa (72), Eva Klebanová (11), Martin Želizňak (8), Zuzana Konárová
(18), Sylvia Savčáková (20), Ján Vageľ (46), Kristián Hamřík (3), Ľuboslav
Hmurčík (4), Emília Timanová (3), František Prusák (6), Jaroslav Teraz (19),
Jozef Capko (17), Oľga Bešenyiová (9), Karolína Bešenyiová (10), Valéria
Hudáková (43), Ivana Zelizňáková (6), Ján Franko (54), Martina Maliňáková
(13), Ľubomír Jurečko (15), Peter Bobak (2), Ľuboš Skasko (2), Adrián Gužo
(21), Miloš Vaňušanik (15), Stanislav Viravec 4).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

Rybári oznamujú
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
vo Svidníku oznamuje členom organizácie blížiace sa
aktuálne udalosti a akcie:
- Výročná členská schôdza sa bude konať v nedeľu
15. mája 2022 o 9. hodine v kinosále vo Svidníku.
Pozvánka, program a oznámenie k voľbách sú od 27.
apríla zverejnené na webovej stránke MO SRZ Svidník a na nástenke vo
Svidníku oproti AB-čke.
- Súťaž detí do 15 rokov veku sa bude konať v sobotu 28. mája 2022 od
9. hodiny
- Súťaž, len dospelí členovia sa bude konať v nedeľu 29. mája 2022 od
9. hodiny
Ján Giňovský, tajomník a Jozef Baslár, predseda

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Lúčim sa s Vami, moji milí,
ruky stisk už Vám nemôžem dať,
srdce mi dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
S hlbokým žiaľom oznamujeme, že nás 22. apríla 2022
navždy opustila vo veku 88 rokov naša milovaná mamka,
svokra, babka a prababka, príbuzná
MÁRIA DONIČOVÁ Z MIKOVEJ
Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej ceste, za prejavy
sústrasti a kvetinové dary. Poďakovanie patrí aj nemocnici Svet zdravia vo
Svidníku za vzorné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Lúči sa dcéra Melánia, syn Michal a syn Ján s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá a všetka smútiaca rodina
Česť jej pamiatke!
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA www.podduklianskakniznica.sk
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 3.5.: 17:00 + z rod. Rusinkovej a Frandoferovej, + Juraj, Anna,
Mária, Helena, Streda 4.5.: 7:00 + Peter Kuderjavý, Štvrtok 5.5.: 7:00 Za
zdravie a Božie požehnanie pre Mikuláša a Marcela, Piatok 6.5.: 17:00 Za
zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 7.5.:
7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Beátu s rod. a Rastislava s rod.,
Nedeľa 8.5.: 9:00 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 3. mája: 12.00 + Helena Zozuľáková, 18.00 * Kamila s rod. (obrátenie, ZBP), Streda 4. mája: 6.30 + Jozef Goldír, 18.00 + Jozef / + Vladyka
Ivan Ljavinec, Štvrtok 5. mája: 12.00 + Michal, Michal, Paraska, 18.00 + z
rod. Jurinovej, Piatok 6. mája: 6.30 + Michal, 18.00 * Členov arcibratstva
Ruženca, Sobota 7. mája: 7.00 + Juraj, Juliána, Imrich, + Duše v očistci,
Nedeľa 8. mája: 8.00 * Janka a Mirko, 9.15 * Monika, Monika, Jaroslav,
Jaroslav, Ján, 10.30 * Za farnosť, 18.00 * Ján (40 rokov) s rod., Jana, Jana,
Jakub, Ján, Anna s rod.
V sobotu 7. mája srdečne pozývame na turistický deň s arcibiskupom
Jánom. Ide o pešiu túru z Milpoša do Ľutiny (6 km) s programom v areáli
pútnického miesta. Je potrebné a prihlásiť do spoločného autobusu, cestovné 6 eur / osoba.
Púť do Krakowa sa uskutoční 21. mája, zapísať je možné sa v sakristii
(záloha za autobus je 15 eur). Odchod autobusu bude o 4.00 hod.
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Utorok 3. mája: 18.00 ZBP rod. Džupinovej, Streda 4. mája: 6.30 + Ján,
18.00 ZBP Patrik, Štvrtok 5. mája: 6.30 ZBP Zoja s rod., 18.00 ZBP + Helena,
Piatok 6. mája: 6.30 + Ján, 18.00 + Jozef (1. výročie smrti), Sobota 7. mája:
8.00 + Peter, 15.30 ZBP Dana s rod. (v Domove dôchodcov), Nedeľa 8. mája:
8.00 ZBP Ľuboš s rod., 10.30 ZBP Simona, 18.00 + Ondrej, Mária, Jozef.
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 2. mája 2022
BERNE, Lisa: Nevestin bozk.
Bratislava, Ikar 2022. 318 s.
Bohatý a arogantný Gabriel Penhallow cíti, že
nastal čas nadviazať na rodinnú tradíciu - nájsť
si poslušnú nevestu, splodiť dediča a ďalej žiť po
svojom vo formálnom manželstve. Presne tak to
u Penhallowcov fungovalo od nepamäti a Gabriel
nemá záujem niečo na tom meniť. No jediný okamih
slabosti s krásnou, ale svojhlavou Liviou Stuartovou
preverí jeho zásady. Keď ich prichytia pri vášnivom
bozku, musí dostáť povesti džentlmena a ponúknuť
jej manželstvo. Ženy sa mu doposiaľ vrhali do náručia, preto ho zaskočí, keď Livia pred ním uteká.

JANDA, Petr (2.5.1942-)
Petr Janda pochádza z typickej hudobníckej rodiny, jeho matka hrala na
klavír a otec na husle, niekedy si doma spolu zahrali a otec brával malého
Petra na husľové koncerty. S bratom Jirkom chodil Petr dva roky spievať do
zboru Bambini do Praga. Petr Janda začínal v kapele Sputnik, kde začínal
hrať s gitarou. Je frontman kapely Olympic, jednej z najslávnejších českých
skupín. Hity ako Želva, Osmý den alebo Jasná zpráva sa vryli do mysle tisícom ľudí. Éra skupiny Olympic bola oﬁciálne ukončená dvakrát, no skupina
sa na koncertné pódiá vracia. Petr Janda je aj hudobným producentom. Má
svoje vlastné hudobné štúdio, v ktorom nahrával Peter Nagy, ale aj košická
skupina No Name. Napriek tomu, že iní lídri známych skupín na svete často
nahrávajú svoje sólové albumy pomerne často, Petr Janda nahral počas svojej
kariéry iba dva takéto projekty. Prvý album, Co je dobrý a co zlý mu vyšiel až
v roku 1998, druhý s názvom Jednou jó, jednou né o desať rokov neskôr. Na
druhom albume je aj duet s jeho dcérou, Martou, ktorá je speváčkou nemeckej
kapely Die Happy.

BIENEK, Horst (7.5.1930-7.12.1990)
Bol nemecký spisovateľ. Narodil sa v Gliwiciach - dnešné Poľsko. V roku 1945
bol vydaný zákaz používať nemecký jazyk v Sliezsku a tak bol nútený svoje
rodisko opustiť. Presídlil sa do východnej časti Nemecka, kde bol na istý čas
učený Bertoltom Brechtom. V roku 1951 bol z politických dôvodov zatknutý a
odsúdený na 25 rokov nútených prác v gulagu. Prepustený bol v roku 1955
a následne sa presťahoval do západného Nemecka. Napísal knihy Kobka,
Prvá polka, Hrad kráľa lesa, podľa ktorých boli nakrútené ﬁlmy.

- Prečo levy jedia surové mäso?
- Lebo nevedia variť.

20.5.2022 o 18.30 hod.

LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
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.
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRE ŠIALENSTVA
PIATOK 6. MÁJA O 20. HODINE
Vydajte sa na cestu do neznáma s Doctorom Strangeom,
ktorý s pomocou mystických spojencov starých aj nových
prechádza mysľou a nebezpečnými alternatívnymi realitami Mnohovesmíru, aby sa postavil tajomnému novému
protivníkovi.
V júli 1963 sa Doctor Strange prvýkrát objavil v marvelovskom komikse "Strange Tales", číslo 110, z rúk výtvarníka
Steva Ditka a spisovateľa Stana Leeho. Trvalo 53 rokov,
kým sa majster mystických umení dočkal superhrdinského
privítania v Marvel Cinematic Universe (MCU) vo ﬁlme z
roku 2016 s príznačným názvom "Doctor Strange". Teraz
prichádza "Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva", ktorý posúva fantasy
žáner do temnejšieho miesta. Kormidla druhého dielu "Doctora Strangea" sa
ujal Sam Raimi, majster hrôzy a čarodejník napätia. Raimimu nie sú ﬁlmy o
superhrdinoch cudzie. V roku 1990 režíroval a produkoval ﬁlm "Darkman" a
pôvodnú trilógiu "Spider-Man". Čo ho teda privádza späť k superhrdinskému
žánru takmer po 15 rokoch?
USA, horor, akcia, fantasy, 126 minút, slovenský dabing, slovenské
titulky, vstupné: 5 eur

UŽ TI NIKDY NENALETÍM
Sobota 7. mája o 19. hodine
Divadlo MÚZA TEATRO Vám prináša veselú divadelnú komédiu UŽ TI NIKDY
NENALETÍM.
Pri dverách zvoní zvonček. Za nimi
stojí bývalý manžel, zvodca a sukničkár,
starnúci “seladón” Josema, ktorý si zakladá na svojej atraktívnosti a úspechu
u žien. Preto sa s ním jeho manželka
Kristína rozišla a prežila pokojných desať
rokov. Odrazu je späť a prosí o návrat.
Lenže vo vnútri je druhý muž, uhladený
europoslanec Viktor… Skvelá španielska
komédia o manipulácii, podvodoch a mimoriadnom prekvapení na záver.
Hrajú: Maroš Kramár, Marko Igonda,
Henrieta Mičkovicová / Lenka Barilíková
Réžia: Michal Spišák, VSTUPNÉ v
predpredaji 13 €, v deň predstavenia
15 €, Slovensko, komédia, divadlo,
110 minút
Prešovský samosprávny kraj
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
pozýva neprofesionálnych výtvarníkov na
workshop
„POZNÁVAJME UMENIE“
s lektorkou Janou Mihaličovou
7. mája 2022
Miesto konania: POS Svidník,
od 9. do 16.00 hod.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
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