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Svidnícka nemocnica má nového riaditeľa Mareka Pytliaka
„Aj keď nepochádzam z tohto kraja, obľúbil
som si ho a najmä som si obľúbil jeho ľudí“
Novým riaditeľom svidníckej nemocnice je od dnešného dňa
Marek Pytliak. Doteraz v nemocnici pôsobil ako námestník pre
liečebno-preventívnu starostlivosť, primár interného oddelenia
a primár geriatrického a doliečovacieho oddelenia. Vo funkcii na
pozícii riaditeľa nemocnice nahrádza Slavka Rodáka.
„Slavkovi Rodákovi patria za jeho dlhoročné pôsobenie v sieti a vo
svidníckej nemocnici moje slová veľkej vďaky. Nemocnica po celý čas
napredovala a bolo zjavné, že zamestnanci a široká komunita mesta
vysoko rešpektujú jeho prínos a odvedenú prácu pre tento región.
Zároveň ma teší, že na pozíciu riaditeľa nastupuje práve Marek Pytliak,
ktorý sa aj doteraz podieľal na vedení nemocnice vo funkcii námestníka.
Pevne preto verím, že nové vedenie bude predstavovať dobrú kontinuitu,
a že sa mu podarí naďalej posúvať svidnícku nemocnicu vpred,“ povedal
Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.
„Ponuku som prijal hlavne z dôvodu, že poznám procesy a personál
v nemocnici a aj keď nepochádzam z tohto kraja, obľúbil som si ho a
najmä som si obľúbil jeho ľudí. Novú funkciu budem vykonávať s veľkým
rešpektom a vierou, že spoločne budeme nemocnicu ďalej budovať.
Mojou ambíciou je zachovať dostupnosť akútnej medicíny v regióne
pod Duklou, naďalej ju rozvíjať, rozširovať portfólio ambulantnej starostlivosti a súčasne nezabúdať aj na chronické lôžka,“ uviedol Marek
Pytliak, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Svidník.
Marek Pytliak v nemocnici pôsobí od roku 2014 a od začiatku bol najbližším

spolupracovníkom doterajšieho riaditeľa Slavka Rodáka, a to vo funkcii námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť.
„Nemocnicu nechávam v dobrých rukách. Spoločne s Marekom Pytliakom sme realizovali enormné množstvo práce, od realizácie medicínsko-prevádzkových investícií až po vytváranie a udržiavanie dobrej
atmosféry tak pre pacientov, ako aj pre personál. Boli to turbulentné
roky, no zároveň roky, počas ktorých som sa veľa naučil, získal nové
skúsenosti, ale predovšetkým som tu našiel mnoho priateľov. Nemocnici
Svidník a jej ľuďom bude vždy patriť kúsok môjho srdca,“ povedal Slavko
Rodák, doterajší riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Svidník.
Slavko Rodák v sieti Svet zdravia pôsobil
sedem rokov, z toho štyri roky zastával funkciu riaditeľa svidníckej nemocnice. Počas
jeho vedenia v nemocnici napríklad rozšírili
ponuky operačných a chirurgických výkonov, zriadili ambulanciu tropickej medicíny,
znovuotvorili infektologickú ambulanciu,
otvorili prevádzku lôžkového fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a rozšírili lôžkový
fond pre neurologických pacientov. Rovnako
zrekonštruovali ďalšie oddelenia a otvorili
dobrovoľnícke centrum Krajší deň.
Aj vďaka doterajšiemu vedeniu nemocnice
sa podarilo udržať prevádzku všeobecnej
nemocnice a zabezpečovať kvalitnú všeobecnú medicínu pre obyvateľov svidníckeho a stropkovského regiónu. Ukazovateľom
toho je tiež fakt, že sa svidnícka nemocnica
dlhodobo umiestňuje na horných priečkach
v celonárodných prieskumoch spokojnosti pacientov.
Nový riaditeľ nemocnice Marek Pytliak bude naďalej pôsobiť aj na pozícii
primára interného a geriatrického a doliečovacieho oddelenia. Post námestníka
pre liečebno-preventívnu starostlivosť bude od dnešného dňa zastávať Mária
Kandrová, ktorá v nemocnici zároveň pôsobí ako lekárka na hematologickej
ambulancii.
(bk)

Jazdil na falošný vodičský preukaz
Stropkovskí policajti obvinili z prečinu falšovanie a pozmeňovanie verejnej
listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky
67 ročného muža zo Stropkova.
Obvinený Stropkovčan si mal za 1 290 eur nechať vyhotoviť falošný ukrajinský
vodičský preukaz pre skupiny A1, A, B1, B, C1, C a tento následne používať
ako pravý. Pri cestnej kontrole však policajti zistili, že jeho vodičský preukaz
vykazuje znaky falziﬁkátu. Následne vyšetrovanie podozrenie potvrdilo. Obvinený je stíhaný na slobode.
(krpz)

Krajská súťažná prehliadka CINEAMA 2022
Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
a SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku vás pozývajú na krajskú
súťažnú prehliadku amatérskej ﬁlmovej tvorby CINEAMA 2022 10. - 11. jún
2022. Prehliadka sa uskutoční v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku.
PROGRAM:
PIATOK: 10. jún 2022
11.00 Slávnostné otvorenie, 11.00 - 12.30 Projekcia inšpirujúcich ﬁlmov pre
začínajúcich amatérskych ﬁlmárov, 16.00 - 18.00 Workshop „Digitalizácia
amatérskych ﬁlmov“, 1. časť, 19.30 - 21.00 Workshop „Digitalizácia amatérskych ﬁlmov“, 2. časť
SOBOTA: 11. jún 2022: 9.30 - 13.00 Projekcia súťažných ﬁlmov I., II. a III.
skupina, (A: autori do 16 rokov, B: autori od 16 do 21 rokov, C: autori nad 21
rokov), 13.30 - 14.30 Rozborový seminár, 14.30 Vyhodnotenie súťaže
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Ktorí žiadatelia z okresu Svidník získali dotácie
z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja?
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo
rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre tento rok 2022. Prinášame
zoznam podporených projektov z okresu Svidník.
ŠPORT
OZ Skalné - Útulňa pod Ščobom: 1 990 eur, Obec Dukovce - Výstavba
detského ihriska: 2 500 eur, Obec Nižný Orlík - Skvalitnenie športovej
infraštruktúry 4 500 eur, Obec Mlynárovce - Oprava podkladovej vrstvy
multifunkčného ihriska: 4 000 eur, Obec Vyšná Pisaná - Nákup materiálno-technického vybavenia športového materiálu: 1 000 eur, TJ Topľan Lúčka
- Úprava hracej plochy ihriska: 2 000 eur, Klub silových športov DDIDO
Powerlifting - Účasť na Medzinárodných majstrovstvách Česka a Slovenska
a na Majstrovstvách sveta GPC v silovom trojboji: 1 000 eur, Real Divers Real Divers: 1 500 eur, TJ Slávia Svidník - Zabezpečenie dopravy a stravy
na Majstrovstvách Slovenska vo volejbale vo všetkých vekových kategóriách:
10 000 eur. SPOLU: 28 490 EUR.
KULTÚRA
Gréckokatolícka cirkev Hunkovce - Výstavba modlitebno-oddychového
parku: 1 000 eur, Gréckokatolícka cirkev Mlynárovce - Nový pohon a
technické vybavenie zvonov v Gréckokatolíckom chráme: 2 000 eur, Obec
Hrabovčík - Výmena kúrenia v kultúrno-spoločenskej budove (zrubová chata):
4 100 eur, Obec Jurkova Voľa - Vykurovanie sály kultúrneho domu: 2 000
eur, Obec Kružlová - Vybavenie kuchyne pri sále kultúrneho domu: 1 500
eur, Obec Kurimka - Zateplenie budovy sály kultúrneho domu zo severnej
strany: 3 000 eur, Obec Soboš - Modernizácia kultúrneho domu - zmena
vykurovacieho systému: 4 550 eur, Obec Vyšný Mirošov - Stavebné úpravy
v kultúrnom dome: 4 100 eur, Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku
- Oprava podlahy a zvlhnutých stien budovy farského úradu: 10 000 eur,
Gréckokatolícka cirkev Cernina - Výmena elektroinštalácie v chráme: 1
500 eur, Obec Dubová - Nákup stolov, lavičiek a nožnicového stanu na
kultúrne podujatia: 1 500 eur, Obec Miroľa - Oprava exteriérových častí kultúrneho domu: 1 000 eur, Obec Mičakovce - Vybavenie kuchyne kultúrneho
domu: 1 000 eur, Obec Nižný Komárnik - údržba sociálneho zariadenia v
kultúrno-spoločenskej budove: 3 000 eur, Obec Nižný Mirošov - Úprava
priestorov v kultúrnom dome: 1 910 eur, Obec Pstriná - Dedina ožíva: 3 000

eur, Obec Rakovčík - Modernizácia a dovybavenie kultúrneho domu: 2 500
eur, Obec Rovné - Údržba pamiatkového objektu - drevenej veže na Čiernej
hore: 2 500 eur, Obec Roztoky - Modernizácia sály kultúrneho domu: 2 000
eur, Obec Svidnička - Zariadenie spoločenskej sály a kuchyne v kultúrnom
dome: 1 000 eur, Obec Vyšná Jedľová - Stavebné úpravy a dovybavenie
kultúrno-správnej budovy: 1 000 eur, Obec Vyšný Komárnik - Údržba kultúrneho domu: 1 500 eur, Mesto Giraltovce - Folklórny festival: 1 500 eur, Obec
Havranec - vydanie knihy o obci: 1 250 eur, Obec Krajné Čierno - Stretnutie
rodákov: 1 000 eur, Obec Valkovce - Vydanie monograﬁe o obci: 1 500 eur.
SPOLU: 60 410 EUR.
SOCIÁLNE SLUŽBY
EURO-DONO, s.r.o. - Vytvorenie oázy pokoja pre seniorov v Dennom stacionári v Ladomirovej: 1 100 eur.
Súčasťou dotačnej schémy Prešovského samosprávneho kraja je aj Výzva
predsedu PSK. Milan Majerský takisto rozhodol o pridelení dotácií a my prinášame zoznam úspešných žiadateľov z okresu Svidník.
VÝZVA PREDSEDU PSK
Obec Kračúnovce - vybudovanie detského ihriska-športoviska pre deti a
mládež: 3 500 eur, Obec Okrúhle - Fitcentrum v Okrúhlom: 3 000 eur, TJ Slávia Svidník - modernizácia športovej haly: 5 000 eur, Obec Mestisko - oprava
strechy nad spoločnými priestormi telocvične: 2 500 eur, Ski club Svidník Oblečme sa!: 1 400 eur, Mesto Svidník - Veselý beh zdravia pre deti a mládež:
6 000 eur, Gréckokatolícka cirkev Kečkovce - Výmena starých drevených
lavíc v gréckokatolíckom chráme: 4 000 eur, Gréckokatolícka cirkev Hrabovčík - Výmena okien a dverí na sakristii vo ﬁliálnom chráme v Rakovčíku:
1 000 eur, Občianske združenie Topľanská Lúčka - Projekčná-prenosná
videotechnika s ozvučením: 1 300 eur, Obec Cernina - Komunitné centrum
pre všetkých: 1 000 eur, Obec Ladomirová - Zariadenie Kultúrneho domu:
2 500 eur, Obec Šarbov - Vybavenie kultúrnej sály: 1 000 eur, Mikroregión
Makovica, n.o. - Premeny mikroregiónu Makovica (kalendár na rok 2023):
1 400 eur, Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku - Festival
kultúry Rusínov Slovenska: 2 000 eur, Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Svidník - Spevom detí oslávme duchovné dedičstvo:
1 100 eur, Atrium, n.o. - nákup 20 kusov polohovacích kresiel: 2 000 eur.
(ps)

Dosky na novú lávku cez Ladomírku do Svidníka doviezli z Afriky,
no ženám na podpätkoch je to málo platné
Nová lávka pre chodcov, ktorá je súčasťou tzv. modrého mosta
cez rieku Ladomírka vo Svidníku, narazila na kritiku a na rozmýšľanie nad dilemou - na podpätkoch alebo bez nich.
Ukážkou sú úradníčky, ktorých povesť je elegantnými topánkami priam
opradená. V uliciach však na podpätky číhajú nástrahy, no a príkladom je
práve spomínaná lávka.
V teniskách bez problémov, no dámy s lodičkami na nohách pri novej lávke tak
trochu váhajú. „Na lodičky to nie je,“ povedala istá
Svidníčanka a pridali sa aj ďalšie, ktoré sa na podlahu
novej lávky sťažovali aj nám v redakcii. Podlaha je zo

Podlaha je zo špeciálnych drevených
dosiek a medzi nimi sú medzery. Pozor
musia dávať korčuliarky i ženy na vysokých
podpätkoch...

špeciálnych drevených dosiek a medzi nimi sú medzery.
Pozor si musia dávať korčuliarky i ženy na vysokých podpätkoch. „Hlavným
dôvodom pre drevenú pochôdznu plochu na tzv. modrom moste bola
nevyhnutnosť odľahčiť konštrukciu mosta. Celá stavba je v rukách
odborníkov. Od posúdenia mostovej konštrukcie, cez realizáciu až
po stavebný dozor. Mesto Svidník sa riadilo výlučne odporúčaniami
odborníkov a odľahčenie mosta je v tomto prípade o niekoľko ton,“
reagovala na ponosy Svidníčaniek PR manažérka mesta Svidník Kristína
Tchirová a pokračovala: „Veľmi radi by sme vyhoveli
každému občanovi, každej žene a uvedomujeme
si, že chôdza vo vysokých ženských topánkach
môže prinášať rôzne ťažkosti, rovnako ako je to
na starších chodníkoch, historickej dlažbe alebo
na drevenom moste. Veríme však, že bezpečnosť
je to, na čom nám všetkým záleží najviac a preto
nám dámy odpustia použitie tohto mimoriadne
kvalitného materiálu. Použité drevo je najtvrdším
prírodným materiálom a pochádza z Afriky,“ podotkla Kristína Tchirová.
Riešenie by sa možno našlo. Jedna lávka pre dámy v teniskách či balerínkach, jednoducho na nízkom, no a druhá pre tie na vysokých podpätkoch?
Nad takýmto riešením však neuvažovali ani vo Svidníku.
„Všetky dámy prosíme, aby na ten čas do práce a prechodu cez lávky,
sa obuli tak, aby im to nerobilo problémy,“ dodala ešte Kristína Tchirová.
A možno sa riešenie predsa len nájde. Možno by stačilo i to, ak by medzi
špeciálnymi doskami z Afriky boli užšie medzery...
(ps)
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Okresný policajný riaditeľ Jaroslav Suvák
medzi rekordérmi v bezpríspevkovom darovaní krvi
Uniformovaný rekordér medzi darcami krvi a ďalší na zozname
stonásobných bezpríspevkových darcov krvi v našom regióne.
Jaroslav Suvák zo Svidníka patrí k tým, ktorí každé tri mesiace
a dlhé roky robia to isté. On konkrétne už 32 rokov.
Hovorí, že telo si to pýta samé, nad počtom darovaní krvi sa pritom nikdy
nezamýšľal. Pred 32-rokmi prvýkrát. Ako študent policajnej školy v Pezinku.
Následne ešte dvakrát v Bratislave a odvtedy už len a len vo Svidníku.
Jaroslav Suvák hovorí, že po troch odberoch v Bratislave už ostal verný
Hematologicko-transfúznemu oddeleniu vo svidníckej nemocnici. „Darovanie krvi je pre mňa takým relaxom. Viem, že tá moja krv môže niekomu
zachrániť život a už každé tri mesiace si to telo žiada a samo ma posiela,
že asi je potrebnú ísť tú krv dať a vymeniť,“ povedal nám Jaroslav Suvák
v uplynulú stredu 1. júna. Svidníčania a ľudia v celom regióne ho veľmi dobre
poznajú, veď je dlhoročný policajt a riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného
zboru vo Svidníku. V uniforme však na
transfúzne oddelenie neprichádza.
Pre personál svidníckej nemocnice je
stálicou medzi darcami a prichádza vždy
skoro ráno. „Máme veľmi skvelých a
takých oduševnených pravidelných
darcov, a medzi nimi je napríklad veľa
policajtov a hasičov a tiež zdravotníkov,“ povedala primárka Hematologicko-transfúzneho oddelenia Nemocnice
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku Erika
Hnátová, no a Jaroslava Suváka opísala
aj Anna Sabolová, ktorá dlhé roky za
Slovenský Červený kríž vypomáha pri
evidencii bezpríspevkových darcov krvi aj
priamo v nemocnici. „Jaro je spoľahlivý
darca, príjemný darca, usmiaty, stále
príde s dobrou náladou,“ povedala Anna Sabolová a svoj postreh pridala
aj už spomínaná primárka Erika Hnátová. „Veľakrát je úplne prvý, no dnes
mu to nevyšlo, bol v poradí až druhý,“ usmiala sa.
V uplynulú stredu 1. júna si Jaroslav Suvák na svoje konto pripísal jubilejný
stý odber. Získa špeciálnu Kňazovického medailu. Zdravotníci z nemocnice
mu zatiaľ poďakovali do zelena ladeným darčekovým košom.
„Chodil som pravidelne každé tri mesiace, vôbec som si nemyslel, že
to bude až sto odberov. Pokiaľ mi to zdravie dovolí, rád by som v tom
chcel aj naďalej pokračovať.“
Patrí síce k rekordérom medzi policajtmi v darovaní krvi, no na držiteľa absolútneho rekordu v regióne, v ktorom žije a pôsobí, má ešte ďaleko.
Ján Dančišin z Radomy má na svojom konte aktuálne 134 odberov. „No
dúfam, že ho dobehne, Janko už pomaly možno aj končiť bude, no a
Jaro ešte môže pokračovať,“ usmiala sa Anna Sabolová zo svidníckeho
Územného spolku Slovenského Červeného kríža. „Určite mi nejde o prekonanie rekordov. Kým budem zdravý, budem darovať krv dovtedy, pokiaľ

Jaroslav Suvák daroval krv po 100-krát.
Patrí síce k rekordérom medzi policajtmi,
ale rekord v regióne drží Ján Dančišin

budem môcť,“ reagoval Jaroslav
Suvák, ktorého pri humánnom skutku nasledujú aj podriadení. Tradícia
bezpríspevkových darcov krvi je i
medzi policajtmi hlboko zakorenená. „A už sú medzi nami držitelia
každej z plakiet a určite sú už aj
takí, ktorí sa ku mne približujú,“
dodal na záver od minulého týždňa
stonásobný bezpríspevkový darca
krvi Jaroslav Suvák.
(ps)

Vo veľkolepom indiánskom štýle
Deti na Ul. 8. mája oslávili Deň detí aktivitou, ktorá sa niesla v indiánskom
duchu a pokračovala ďalšími zaujímavými aktivitami, na ktoré sa veľmi tešili.
Medzi ďalšie zaujímavé aktivity patrí Rozprávkové pódium, pri ktorom hrajú
deti deťom divadlo, Zlatý slávik a končí to divadlom Gašparko - O troch prasiatkach. Deti spolu s učiteľkami z MŠ 8. mája oslávili Deň detí netradičnou,
veselou aktivitou, pri ktorej sa zahrali na „Veselých indiánov“.
Na školskom dvore ich čakalo prekvapenie. Veľké indiánske stany a pripravené stanovištia. Deti sa oboznámili zo životom indiánov ich tradíciami,
zvykmi ako napríklad vypočuli si indiánsku hudbu, zatancovali tance, vyskúšali
si streľbu z luku, kuše, hod oštepom, zakladali indiánsky oheň a každá trieda
si vymaľovala svojho indiánskeho totema. Deň detí oslávili vo veľkolepom
indiánskom štýle.
(mš)
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V Ladomirovej sa sporili o úpravy na ruskom vojnovom cintoríne z I. svetovej vojny
Sporia sa o betónové obruby hrobov. Roky boli prirodzenou
súčasťou vojnového cintorína v Ladomirovej, no teraz ich obec
dala odstrániť. A hoci poniektorí miestni za tým hľadali všeličo,
dôvod bol len jeden a praktický.
Cintorín ruských vojakov z prvej svetovej vojny v Ladomirovej obec pred
rokmi upravila po dohode s ruským veľvyslanectvom. „Nebol
to náš výmysel, že my sme to chceli, oni to financovali na
dvakrát. Oni si tak žiadali, aby tie hroby boli tak vyznačené - šesťhrob, štvorhrob, osemhrob, takže podľa plánu
a podľa projektu sa takto spravilo,“ vysvetlil nám situáciu
bývalý starosta Ladomirovej Ladislav Bojčík.
Jednotlivé hroby pochovaných vojakov lemovali betónové
obruby, no a práve tie sa po rokoch ukázali ako problém.

Tieto hroby vojakov lemovali betónové
obruby, no a práve tie sa po rokoch ukázali
ako problém...

Chátral vraj celý cintorín.
„Boli tu lavičky porozbíjané, zo stĺpikov všetko opadáva,“ skonštatoval
súčasný starosta Ladomirovej Vladislav Cuper.
Keď minulý týždeň prišiel na vojnový cintorín bager, poniektorí miestni sa
zľakli. Aj nám do redakcie viacerí telefonovali, aby sme sa prišli pozrieť, ako
v Ladomirovej ničia cintorín. Nič také však podľa Vladislava Cupera nie je
pravdou. „V žiadnom prípade. Cintorín sa neruší,
tieto betónové ohradenia, tie sa nám rozpadávali, bol problém s kosením, dostávalo sa to do
kosačiek a kosačky sa nám tým pádom kazili,“
vysvetlil starosta, podľa ktorého tak za pomoci bagra
všetky obruby hrobov z cintorína odstránili a vyviezli.
Zničené kríže vymenia a celý cintorín sa zazelená.
Podľa starostu všetko po dohode s ambasádou.
„Bude sa aj krajšie kosiť a lepšie to bude vyzerať
aj na pohľad a bude aj lepšia údržba pre nás.“
Ladislav Bojčík, ktorý býva hneď vedľa vojnového cintorína, priznal, že aj
jeho zásah do doterajšej podoby cintorína zaskočil. Slová o tom, že sa cintorín
ťažko kosil, trochu spochybnil. „Na ten vrch bolo potrebné dať nejakú fóliu,
kamienky a klasicky kosiť kosačkou, krovinorezom ako obecný cintorín,
tak aj ten vojenský by sa pokosil, by to bolo v pohode.“
Tak trochu paradoxom či zaujímavosťou toho všetkého je, že z cintorína
ruských vojakov napokon vznikne cintorín na takzvaný americký spôsob
pochovávania. To znamená zelená tráva a na nej kríže. Podobne vyzerá
napríklad aj nemecký cintorín v Hunkovciach. „Nie, nie. Nedali sme sa inšpirovať ani z nemeckého cintorína, ani z amerického cintorína, vyšlo
to tak samo. Zostanú tieto kríže a všade bude zasiata tráva, takže bude
sa to jednoduchšie kosiť, jednoduchšia údržba, aj lepšie bude vyzerať,“
skonštatoval starosta Ladomirovej Vladislav Cuper.
(ps)

Ako ďalej s Večierkou pri niekdajšej odevnej priemyslovke?
Aj o problémoch Večierky pri Škole umeleckého priemyslu (niekdajšia odevná priemyslovka - pozn. red.) diskutovali na svojom
májovom zasadnutí poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. O možnosť vystúpiť pred nimi požiadal majiteľ Večierky
Pavol Krajňák, a to z dôvodu, že mu koncom roka končí nájomná
zmluva na pozemok, na ktorom má Večierku umiestnenú.
„Požiadal som o predĺženie nájmu a bolo mi to zamietnuté.
Problémom bola neskôr farba, že nebude ladiť s farbou
plánovaného Zariadenia pre seniorov, ale ja to, samozrejme, viem vyriešiť. Farbu Večierky by som prispôsobil farbe
Zariadenia pre seniorov, to nie je problém. Aj naposledy mi
bolo povedané, že mesto ma osloví, no doteraz ma nikto
neoslovil,“ vyhlásil pred poslancami Pavol Krajňák, ktorý tak
narážal na údajnú nekomunikáciu zo strany mesta o tom, či
Večierka na súčasnom mieste môže alebo nemôže ostať aj
dlhšie, ako hovorí aktuálne platná nájomná zmluva.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová vyhlásila, že kým sa
nezačne rekonštrukcia budovy na Zariadenie pre seniorov, Ve-

Nad toutou večierkou aktuálne visia otázniky. Majiteľ Pavol Krajňák chce večierku
prevádzkovať aj naďalej...

čierka na súčasnom mieste môže byť. „Celým problémom je však to, že vaša
stavba je v rozpore s územným plánom. Preto je ťažké urobiť aj nájomnú
zmluvu, preto musíme skôr rozprávať o legalizácii tejto stavby a nie robiť
si prieky navzájom. Nikto nie je proti Večierke,“ vyhlásila primátorka a do
diskusie sa zapojil poslanec Ján Vook, podľa ktorého Pavol Krajňák má na
Večierku platné stavebné povolenie, čo potvrdil aj on sám. „Zamestnáva
dvoch či troch ľudí, rozprával sa s tebou, aj s pani vedúcou a nedostal
jasné odpovede. Ja si myslím, že treba oceniť aj Večierku pána Labuna, aj Večierku pána Krajňáka, lebo
poskytujú služby našim obyvateľom,“ tvrdil Ján Vook.
Primátorka reagovala, že ak aj sa začne rekonštrukcia
budovy na Zariadenie pre seniorov, Večierka ostane. Buď
na tom istom mieste, ale jednoducho niekde vedľa.
No a k Večierke Pavla Krajňáka sa vyjadrila aj poslankyňa Katarína Siváková. „Nečudujem sa, že prišiel pán
Krajňák priamo na naše zasadnutie, pretože doba
nie je práve najlepšia a aj nad jeho podnikaním visia
otázniky. Som rada, že si, pani primátorka, uznala, že
Večierka je potrebná v tejto lokalite. Ak aj bude problém, hľadajme iný priestor, nech ostane. Napokon aj
pojazdná predajňa, ktorú prevádzkuje takisto pán Krajňák má problémy, aj ľudia v obciach majú problémy,
tak je správne, aby sme boli v tomto smere ústretoví,“
zdôraznila poslankyňa Katarína Siváková a primátorka
podotkla, že „ideme dať do poriadku vec, ktorá sa pred
piatimi, šiestimi rokmi zbabrala.“
Pavol Krajňák má nájomnú zmluvu na pozemok, na ktorom je aktuálne umiestnená jeho Večierka, do konca novembra tohto roku.
Marcela Ivančová povedala, že zmena Územného plánu mesta by dovtedy
mala byť schválená, no a k predošlým slovám primátorky, že Večierka je
vlastne čiernou stavbou, lebo je umiestnená v rozpore s aktuálne platným
územným plánom, sa vyjadril aj poslanec Pavel Olejár. „Pani primátorka, nie
je to žiadna čierna stavba. Pán Krajňák má riadne stavebné povolenie,“
vyhlásil Pavel Olejár.
(ps)
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Makovica v hlavnom meste bratskej republiky
Medzinárodný festival „Praha srdce národů“ je najväčšie spoločné podujatie národnostných menšín v Českej republike, ktoré
sa realizuje už od roku 1999. Súčasťou festivalu sú programy
plné hudby, tanca, spevu (aj duchovného), prehliadka národných
krojov, výstavy, tvorivé dielne, remeslá i školy tanca.
Festivalové posolstvo od srdca k srdcu hudbou, tancom a spevom znie
najčastejšie v srdci starobylej Prahy. Každoročným vyvrcholením festivalu
je galakoncert, ktorý sa úž tradične koná v slávnostnom prostredí Divadla
na Vinohradoch.
Za týmto podujatím stojí rodák z Mestiska Jaroslav Miňo s manželkou a preto
bolo cťou FS Makovica prijať pozvanie a vycestovať na pár dní do hlavného
mesta našej bratskej republiky. Aby v tej Prahe nebolo náhodou Svidníčanov
málo, jedným z dramaturgov bol náš bývalý člen, ktorý je už 10 rokov umelecky
vedúci FS Dúbrava z Prešova, Pavol Fecenko.
Po takmer dvojročnej „zájazdovej“ pauze sa členovia kolektívu na zahraničné
javiská tešili. Dvadsaťsedemčlenná makovická partia predviedla priamo na
Václavskom námestí niekoľko programových blokov, ktoré boli tvorené čisto
rusínskym folklórom z prešovského regiónu. Potlesk znel pri tancoch, spevoch
či svadobných melódiách z obcí v okolí Svidníka.
Počasie nám nie vždy prialo, občas vetrík, občas dážď, no nakoniec vždy

vyšlo slniečko a pražské srdce tĺklo štyri dni folklórom z
celého sveta a samozrejme taktiež tým naším.
(MŠ)

Jozef Mašlej staronovým predsedom dobrovoľných hasičov
Vo Vyšnom Orlíku sa 13. mája uskutočnilo Územné valné
zhromaždenie delegátov DHZ. Predseda Jozef Mašlej, ktorý
zhromaždenie otvoril a viedol, privítal všetkých prítomných.
Zhromaždenia sa zúčastnil taktiež prezident DPO SR Pavol Ceľuch a poverený delegát Sergej Laborecký. Prezident vo svojom príhovore vyzdvihol
obetavú prácu dobrovoľných hasičov v období pandémie koronavírusu a aj
pri pomoci zvládania situácie s utečencami z Ukrajiny, kde sa pomoc dobrovoľných hasičov ukázala ako jedna z kľúčových.
Správu o činnosti Územnej organizácie DPO SR predniesla už bývala
tajomníčka Paulína Krétová, ktorá v obsiahlej správe zhodnotila činnosť za
5 ročné obdobie svojej funkcie. V závere hodnotenia upozornila na fakt, že
organizácia DPO SR sa nachádza vo ﬁnančnej kríze.
Jozef Mašlej bol nanovo zvolený za predsedu ÚzO DPO SR Stropkov/Svidník.
Prítomný delegáti z dobrovoľných hasičských zborov si následne zvolili 13
členný Výbor ÚzO DPO SR Stropkov/Svidník, 27 členné Plénum ÚzO DPO

SR Stropkov/Svidník a troch členov Územnej kontrolnej a revíznej komisie.
Do Snemu DPO SR a do Krajského výboru DPO SR bol zvolený Jozef Mašlej.
Na Republikové valné zhromaždenie delegátov DPO SR bol zvolený Michal
Holub a náhradníkom bude Milan Remeta.
Počas rokovania nového Pléna ÚzO DPO SR Stropkov/Svidník, boli zvolení
Okrskoví inštruktori. Okrsok Stropkov povedie Michal Holub, okrsok Giraltovce
povedie Milan Remeta a okrsok Svidník Jozef Keselica. Za podpredsedu ÚzO
DPO SR Stropkov/Svidník bol predsedom navrhnutý a následne zvolený
Michal Holub.
Plénum volilo predsedov a členov komisií. Predseda pre mládež - Marek
Hliboký. Predseda Výcvikového štábu - Jozef Keselica. Za predsedu Preventívno-výchovnej komisie bol zvolený Milan Remeta.
Predseda Jozef Mašlej poďakoval obciam za materiálnu a ﬁnančnú pomoc pri
zorganizovaní a zabezpečení Územného valného zhromaždenia delegátov
DHZ, ale aj za ich obetavú prácu počas týchto ťažkých časoch.
Michal Holub, podpredseda ÚzO DPO SR Stropkov/Svidník
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (22-23.)
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 dvadsiatymdruhým a dvadsiatymtretím dielom
celoročného seriálu.
Návšteva z Nemecka
Svidník navštívila nemecká sociálna atašé Magdalena Schleeger s cieľom
urobiť monitoring trhu práce, ako aj celkovej situácie v regióne.
„Zaujímala sa o hospodársky rozvoj regiónu, mieru nezamestnanosti a riešenie
otázok rómskej populácie. Najviac sa však zaujímala o rozvoj cezhraničnej
spolupráce, turizmus a agroturizmus,“ povedal riaditeľ Okresného úradu práce
vo Svidníku Vladimír Halaj.
Magdaléna Vášáryová v Krajnom Čiernom
Slovenská veľvyslankyňa v Poľsku a bývalá herečka Magdaléna Vášáryová
sa bola pozrieť, ako sama povedala, na svoj kostolík v Krajnom Čiernom.

Za svoj ho neoznačila len tak náhodou, v marci 2000 sa totiž stala ktitorkou,
teda patrónkou spomínaného dreveného chrámu Bazila Veľkého v Krajnom
Čiernom. Okrem miestneho duchovného ju
sprevádzal aj zástupca prednostu Okresného
úradu vo Svidníku Bohumil Kačmár.
Najviac pre futbalistov
Prerozdeliť 632-tisíc vtedajších korún z mestského rozpočtu devätnástim jednotlivcom a neziskovým organizáciám odporúčali primátorovi
Svidníka Michalovi Bartkovi členovia Mestskej
rady. Rovných 400-tisíc korún dostal Svidnícky
futbalový klub.
Vynovili erby
Erby mesta Svidník v podobe symbolického
kľúčika dostali nový šat.
Vedúci Odboru výstavby Mestského úradu vo
Svidníku Imrich Bednár informoval, že opravili
erby v smere od Bardejova a od Dukly. Práce
realizovala ﬁrma súkromného podnikateľa Pavla Oreniča.

(pn)

Cestovná kancelária Eurotour otvorila vo Svidníku
novú portálovú umývaciu linku pre všetky druhy áut
Nová autoumyváreň vo Svidníku prináša do mesta a celého regiónu novinky, aké tu ešte neboli. Je to portálová umývacia linka
s celoročnou prevádzkou a otvorila ju Cestovná kancelária Eurotour vo svojom areáli na Stropkovskej ulici v blízkosti vodární.
Celý areál na Stropkovskej ulici č. 1300 je nazvaný TIR centrum R4, no
nie je určený len kamiónom, práve naopak. Autoumyváreň tvorí zariadenie
MAGNUM, ktoré spĺňa všetky požiadavky na umývanie
kamiónov, autobusov, nákladných vozidiel a osobných
automobilov.
Vďaka obsiahlemu príslušenstvu tohto typu zariadenia
nezostane žiadna požiadavka
zabudnutá. Logicky zostavené
osadenie stroja a pohonné
jednotky firmy Christ, ktoré
sú tisíckrát osvedčené po
celom svete, sú garanciou
kvality. Portálová umývacia
linka používa 3 kefy, 2 bočné
a 1 strešnú.
Umyť dokážu osobné autá,
dodávky, autobusy
a nákladné autá do
výšky 4,2m (aj zhora
otvorené).
Linka ponúka základný program predmytie aktívnou
penou, hlavné umytie
šampónom a kefami,
sušiaci vosk a záverečný oplach, ale má
aj voliteľné programy
vrátane umytia pod-

vozku vysokým tlakom, rôzne
prípravky na nádrže a značkové
prípravky na hliníkové kolesá
ALCOA.
Po oboch stranách umývacej
linky sú ručné wapky na umývanie nedostupných častí, prípadne umytie kolies, podbehov,
blatníkov a podobne.
Pred vstupom na umývaciu
linku je vodič povinný odstrániť
všetky prečnievajúce časti na
vozidle, ako sú antény, spätné
zrkadlá a podobne.
V prípade ich neodstránenia

berie na seba vodič zodpovednosť za
možné poškodenia vozidla alebo umývacej linky.
Mimochodom, základný program s
aktívnou penou stojí pri osobnom vozidle
7,50 eur, pri dodávke a minibuse 15 eur,
pri autobuse 30 eur, pri valníku 26 eur,
pri valníku a prívese 34 eur, pri ťahači a
návese 30 eur a pri ťahači s cisternou 50 eur.
Spodné umývanie osobných áut, dodávok a minibusov stojí 5 eur, autobusov, valníkov, valníkov s prívesom, a ťahačov aj s prívesom či cisternou
stojí 10 eur.
Nová autoumyváreň TIR centrum R4 vo Svidníku je otvorená od pondelka
do piatku od 8. do 18. Hodiny a v sobotu od 8. do 13.00 hod.
Bližšie informácie získate aj na telefónnom čísle 0905 832 870 alebo
prostredníctvom e-mailu info@tircentrumr4.sk alebo na webovej stránke
www.TIRcentrumR4.sk
(ps)
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Primátorka Svidníka ocenila najlepších žiakov
Deň detí v meste Svidník sa niesol v znamení viacerých akcií.
Pešia zóna vo Svidníku ožila džavotom detí, kde akcie pripravili
Centrum voľného času, OZ Mladý Svidníčan, Gymnázium DH
a Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Svidníku.
V Dome kultúry sa konalo aj oceňovanie najlepších žiakov primátorkou
mesta Svidník Marcelou Ivančovou. Ocenených bolo 15 žiakov. Neskôr si už
vychutnali divadelné predstavenie gymnazistov pod vedením učiteľky Ivany
Loziňakovej.
KOHO OCENILI?
ZŠ Komenského:
Gabriela Galajdová bola ocenená za výbornú reprezentáciu Základnej školy na ulici Komenského
a za mimoriadny úspech v celoslovenskej súťaži
GALÉRIA TALENTOV 2022. Do súťaže prišlo spolu
486 súťažných prác zo všetkých kútov Slovenska,
ocenená Gabika získala výborné 3. miesto.
Katarína Siváková bola navrhnutá na ocenenie
ZŠ Komenského z dôvodu výbornej reprezentácie
školy a mesta počas celého štúdia na základnej
škole a za mimoriadne 1. miesto v medzinárodnej
súťaži Fotograﬁa - Príroda objektívom.
Adriána Dziaková bola navrhnutá na ocenenie
ZŠ Komenského z dôvodu výbornej reprezentácie
školy a mesta a za mimoriadne 2. miesto v medzinárodnej súťaži Fotograﬁa - Príroda objektívom.
ZŠ Karpatská:
Daniela Pipasová bola navrhnutá na ocenenie
Základnou školou na ulici Karpatská za výborný
prospech a vzornú reprezentáciu školy v speváckych súťažiach, súťažiach
prednesu umeleckého slova a vlastnej tvorby, rovnako tiež za reprezentáciu
v olympiáde zo slovenského jazyka.
Natália Kurillová je žiačkou Základnej školy na ulici Karpatská a bola ocenená za výborný prospech, vzorné správanie a úspešnú reprezentáciu školy
v matematických, logických a výtvarných súťažiach.
ZŠ 8. mája:
Emma Močilenková počas celého štúdia na základnej škole patrila medzi
najlepších žiakov školy. Bola aktívnou členkou triedneho výboru a koordinátorkou triednych podujatí. Je usilovná, zodpovedná, ctižiadostivá. Na okresnom kole patrila medzi najúspešnejších riešiteľov predmetových olympiád
z anglického jazyka, matematiky, dejepisu a chémie. Najväčšie úspechy
získala v športových súťažiach (v plávaní, lyžovaní, basketbale, bedmintone,
pingpongu a volejbale).
Oliver Michalík patrí medzi žiakov so vzorným správaním. Počas celého

štúdia dosahoval výborné výsledky. Úspešne sa zapájal do rôznych vedomostných súťaží. Bol úspešným riešiteľom okresných kôl rôznych olympiád, napr.
zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, dejepisu. Vzorne reprezentoval
školu v športových súťažiach, napr. v plávaní, pingpongu a bedmintone. Najväčšie úspechy dosiahol vo volejbale (1. miesto krajské kolo v MIDIcoolvolley,
2. miesto na celoštátnom MINIcoolvolley).
Tereza Dzurová je žiačka s výborným prospechom a vzorným správaním
a racionálnym myslením. Aktívne sa zapájala do rôznych vedomostných a
športových súťaží najmä vo volejbale. Počas pandémie obsadila 1. miesto na
krajskom kole v dištančnej súťaží z predmetu telesná a športová výchova a 2
miesto na celoslovenskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach.
Spojená škola:
Natália Hajduková je žiačkou Spojenej školy vo
Svidníku a je navrhnutá na ocenenie za výborné
výsledky a reprezentáciu školy a mesta Svidník. V
celoslovenskej súťaži Literárna VillaZerna získala
3. miesto, bola úspešná aj v krajských geograﬁckých olympiádach, kde dosiahla 3. miesto.
Ľudmila Lukáčová bola navrhnutá na ocenenie
Spojenou školou Svidník za víťazné umiestnenia
na krajských kolách Slávik Slovenska a Hviezdoslavov Kubín, či Vidiečanova Habovka.
Veronika Kosťová bola navrhnutá na ocenenie
Spojenou školou vo Svidníku za výbornú reprezentáciu školy a mesta Svidník počas celého
štúdia na základnej škole. Bola úspešná v geograﬁckých, dejepisných olympiádach.
CZŠ sv Juraja:
Janka Jenčová bola nominovaná na ocenenie
Cirkevnou základnou školou za výbornú reprezentáciu školy a mesta a za
mimoriadny úspech v celoslovenskej súťaži Biblia očami detí a mládeže, kde
získala vo svojej kategórii 1. miesto.
Miroslava Sochovičová bola nominovaná na ocenenie Cirkevnou základnou
školou za výbornú reprezentáciu školy a mesta a za mimoriadny úspech v celoslovenská súťaž PRO SLAVIS, kde získala 1. miesto s časopisom Tambolko.
ZUŠ Svidník:
Liliana Izsófová bola nominovaná na ocenenie Základnou umeleckou školu
vo Svidníku za výborne reprezentovanie školy a mesta Svidník a za mimoriadny úspech na súťaži Čo mi hudba rozprávala, kde získala zlaté a strieborné
pásmo v literárnom texte.
Michaela Surdeníková bola nominovaná na ocenenie Základnou umeleckou
školu vo Svidníku za výborne reprezentovanie mesta Svidník a reprezentáciu
školy na krajských súťažiach v zlatom pásme, a celoslovenských súťažiach
s medzinárodnou účasťou.
(pn, kt)
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SVADBA JEJ PRISTANE
Neoddeliteľnou súčasťou rodinných zvykov bola, je a hádam aj
bude svadba. Je síce pravdou, že v dnešnej uponáhľanej dobe
sa upúšťa od mnohých svadobných zvykov a obyčají, avšak
podstatné je to, že sa zachovali nielen v živej pamäti našich
predkov, ale taktiež v pamäťových inštitúciách ako sú múzea.
Jedným z výstupov medzinárodného projektu Spájanie kultúr - kultúrna
mobilita v prihraničnej oblasti a výsledkom spolupráce projektových partnerov
je výstava pod názvom SVADBA JEJ PRISTANE.
Slávnostná vernisáž výstavy prezentujúcej svadobné zvyky, atribúty či odevy
zo zbierkového fondu SNM - MUK, ako aj svadobné fotograﬁe z Ukrajiny a
Rumunska sa uskutoční 17. júna 2022 o 14.00 hod. vo výstavných priestoroch
SNM - Múzea ukrajinskej kultúry (Centrálna 258, Svidník).
V roku 2019 Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry v
spolupráci so Župným múzeom v Satu Mare a Zakarpatským múzeom ľudovej
architektúry a bývania v Užhorode odštartovalo realizáciu medzinárodného
projektu v rámci programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 (HUSKROUA/17020/3.1./0040) pod názvom Spájanie kultúr
- kultúrna mobilita v prihraničnej oblasti. K jeho najvýraznejším prínosom
jednoznačne patrí inštalácia nového výstavného osvetlenia v časti múzejných
priestorov kultúrno-historickej expozície, mobilná aplikácia COOLMUSEUMS
a reštaurovanie ikonostasu z dreveného chrámu sv. Paraskevy v Národopisnej
expozícii v prírode ako hlavnej projektovej aktivity zameranej na propagáciu
kultúrneho dedičstva a rozvoj cestovného ruchu v regióne. Súčasťou projektových aktivít bol terénny výskum s cieľom získania informácií o miestnom
obyvateľstve v slovensko-ukrajinsko-rumunskom pohraničí, jeho etnicite,
histórii, kultúre, tradíciách, folklóre a pod. prezentovaný na spoločnej výstave
Vidiecka krajina medzi kultúrou a turizmom, workshope i konferencii.
(snm-muk)

Uskutoční sa ďakovný koncert - UKRAJINCI SLOVÁKOM
Žijeme v časoch obrovských výziev, v ktorých ide nielen o fyzickú existenciu, ale prechádzame aj skúškou na ľudskosť, tolerantnosť, milosrdenstvo, súcit, empatiu... Dve susediace krajiny
Slovensko a Ukrajina, dva národy Slováci a Ukrajinci sa ocitli
v situácii, keď spoločná hranica ich štátov, prihraničné oblasti,
ako aj celé Slovensko sa stalo dejiskom iných vzťahov, iného
spôsobu života, iného vnímania, iného vzájomného poznaniа.
Slováci dokorán otvorili Ukrajincom dvere svojich domovov a množstvo poskytnutej humanitárnej pomoci, ktorá prúdila a prúdi na Ukrajinu, alebo bola
poskytnutá Ukrajincom na Slovensku, je obdivuhodné. Predsedovia VÚC,
primátori miest, starostovia obcí spolu s občanmi urobili veľkorysý ľudský
skutok, na ktorý sa ťažko zabudne. Preto vznikla myšlienka možno len malou
čiastkou, ale s obrovskou vďačnosťou tisícov Ukrajincov formou koncertu
poďakovať Slovákom za každú podanú pomocnú ruku.

Dovoľujeme si Vás osloviť, aby ste prijali pozvanie organizátora koncertu občianskeho združenia ĽUBOV a spoluorganizátorov: Slovenského národného
múzea - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a Mesta Svidník, na ďakovný
koncert UKRAJINCI SLOVÁKOM, ktorý sa uskutoční 19. júna 2022 o 14.00
hod. v skanzene SNM - MUK vo Svidníku. Koncert sa koná za účasti umeleckých kolektívov územného celku Vynohradiv Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert bude konať v Dome kultúry vo
Svidníku. Milí priatelia, tešíme sa na Vašu účasť!
(snm-muk)
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Deti ukrajinských odídenkýň oslávili svoj sviatok v lesoparku
Sviatok všetkých detí oslávili aj ukrajinské deti, ktoré dočasne spolu so svojimi
matkami prebývajú vo Svidníku, zväčša
v internáte Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb.
V lesoparku im pestré popoludnie v
uplynulý piatok pripravili ľudia, ktorí sú im
nápomocní od ich núteného príchodu do

Svidníka a vďaka ďalším dobrým ľuďom
to bolo skutočné pestré popoludnie.
Opekačka bola spojená s rôznymi
detskými hrami a súťažami, nechýbali
maskoti, ale ani Slovenský Červený
kríž. Všetky ukrajinské deti si z príjemne stráveného piatkového popoludnia,
počas ktorého aspoň trochu zabudli na
všetky útrapy, odniesli aj drobné darčeky
a tričká so špeciálnym logom slovensko-ukrajinského dňa detí.
(ps)

III. LIGA
1. FK Svidník - FK Pokrok SEZ Krompachy 7:0 (4:0)
Po víťazstve v Sobranciach, kde domácim nastrieľali päť gólov, predviedli
treťoligoví svidnícki futbalisti ďalší
gólový uragán. Na domácej pôde v
uplynulú nedeľu nadelili futbalistom
z Krompách sedem gólov.
V tomto zápase sa zaskveli hneď
traja dvojgóloví strelci - kapitán Špilár, Sova a Ardoshvilli. Skóre zápasu
otvoril Špilár, ktorý skóroval už v
3. minúte. Keď v 10. minúte Dávid
Ivanecký nepremenil pokutový kop,
mohlo sa zdať, že to bude mať negatívny vplyv na ďalší priebeh zápasu,
no opak bol pravdou. O minútu neskôr
pridal Hirka druhý gól domácich. A
keď v 31. minúte pridal Sova tretí a
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o tri minúty neskôr Ardishvilli štvrtý
gól domácich, bolo viac-menej po
zápase.
V druhom polčase Svidníčania
pridali aj ďalšie góly - v 52. minúte
Špilár, v 54. Ardishvilli a v 78. Sova.
Suverénne sedemgólové víťazstvo
Svidníčanom patrí úplne zaslúžene.
Zostava Svidníka: Vinclér (84. Jánošík) - Ducár, Makara (56. Luščík),
Tatar, Ivanecký, Hirka (74. T. Čabala),
Špilár, Guman (84. Bartoš), Haňak,
Sova, Ardishvilli.
V nedeľu 11. júna hrajú treťoligoví
svidnícki futbalisti opäť na domácej
pôde. Od 17. hod. budú ich súperom
futbalisti z obce Rudňany.
(pn)

Mládežníci v akcii
Mladší a starší dorastenci odohrali svoje ďalšie majstrovské
futbalové zápasy už v uplynulý utorok a tu sú výsledky.
STARŠÍ DORASTENCI U19
MFK Poprad - 1. FK Svidník 3:1
V tomto zápase naši chlapci urobili niekoľko hrubých chýb v defenzíve, po
ktorých veľmi rýchlo prehrávali rozdielom triedy. Neskôr sa im podarilo znížiť
z pokutového kopu M. Makarom. V druhom polčase mali síce územnú prevahu, ale nedokázali premeniť pár sľubných šancí, a tak sa ukázal zbabraný
prvý polčas rozhodujúci a zverenci trénerov Ladislava Harakaľa a Milana
Košu prehrali.
MLADŠÍ DORASTENCI U17
MFK Poprad - 1. FK Svidník 0:8 (0:3)
Úvod zápasu patril síce herne domácim, ale neskôr Svidníčania hru vyrovnali, z čoho pramenili góly po pekných kombinačných akciách a do polčasu
sme viedli rozdielom triedy. V druhom polčase naša mládež už excelovala a
prevádzala moderný rýchly kombinačný futbal, na ktorý bola radosť pozerať.
Góly: D Hnat 3, P. Skunc 2, M. Fedák, T. Rogoš, M. Slivka.
(miko)

Úradná správa č. 34. zo dňa 2. júna 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
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra
za mesiac máj, ktorá je splatná do 14.6.2022 (utorok).
VSFZ Košice plánuje organizovať školenia športových odborníkov ZDRAVOTNÍK, pre získanie licencie „kurz prvej pomoci.“ Prihlásiť sa môžete do 20.6.2022
na sekretariát OOFZ Svidník. Na základe uzavretia prihlášok a podľa počtu
frekventantov bude stanovený termín licenčného školenia.
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 23. kola 6. ligy dospelých, výsledky 11. kola 5. ligy dorastu, výsledky 12. kola 4. ligy žiakov sk. A, výsledky 9. kola 4. ligy žiakov sk. B
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
KR OOFZ:
25. kolo - 6. liga dospelí - 12.6.2022 o 17.00 hod.:
Rovné - Kuková (Džavoronok, Čonka - Brendza), V. Orlík - Lúčka (Malačina - Burcák), Breznica - Tisinec (A. Špak, Šugár - Vaško), Stročín - Kalnište
(Seman, Babiarčik - Fiľarský), Miňovce - Chotča (Hubáč - Šafranko), Mestisko
- Radoma (R. Tomko, Sidorová - Feč).

13. kolo - 5. liga dorast - 11.6.2022 o 14.00 hod.
Miňovce - Sitníky (Sidorová), Radoma - Breznica (Kamenický).
14. kolo - 4. liga žiaci - skupina A - 9.6.2022 o 17.00 hod.:
Giraltovce - Kalnište (R. Tomko) - 8.6.2022, Koprivnica - Lúčka (E. Tomko).
11. kolo - 4. liga žiaci - skupina B - 11.6.2022 o 10.00 hod.:
Stročín - V. Orlík (Babiarčik), Mestisko - Tisinec (Čonka).
DK OOFZ:
Trestá hráča TJ Družstevník Kuková - Šimon Fedor - 1264025 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 2.6.2022,
podľa DP čl. 37/5(5 žk), poplatok 10,- EUR
Trestá hráča TJ Družstevník Stročín - Matúš Jesenský - 1220741 - DO
pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od
02.06.2022, podľa DP čl. 37/5(5 žk), poplatok 10,- EUR
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
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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Inžinier Ján Mikita - projektant spod Dukly - jubilantom
Začiatkom júna sa inžinier Ján Mikita, rodák zo Soboša v dobrej
pohode a zdraví sa dožíva jubilea - 80-tich rokov života.
Po štúdiách v Prešove, Bardejove a Bratislave ako stavebný inžinier prišiel
do Okresného stavebného podniku Svidník s
úlohou zriadenia a vybudovania vlastnej projekcie
v okrese. Deﬁcit projektových kapacít v 70-tych
rokoch bývalého storočia a ich centrálne odvetvové
riadenie štátom nútil vedenie okresu hľadať vlastné
východiská.
Vznik novovytvoreného okresu Svidník jednoznačne vyžadoval ich potrebu ako východiská zo situácie. Bolo potrebné urýchlené rozvinúť investičný
proces, skrátiť čas prípravy a za tým účelom, teda
aj postupne a urýchlene organizačne, personálne
a materiálovo technicky zriaďovať a budovať projektové kapacity okresu.
Začiatky boli poznačené nedostatkom projektantov
inžinierov a stavebných technikov. Aj napriek tomu
sa jubilantovi postupne podarilo zriadiť a vybudovať projekčný ateliér, ktorý veľkou mierou prispel
k rozvoju našich obcí a miest v Podduklianskom
kraji. Táto projekcia sa vtedy stala jedinou vlastnou
inštitúciou okresu pre operatívne včasné vykrytie
projektovej prípravy stavieb a ich následnú realizáciu. Personálne postupne bola projekcia posilnená
ďalšími stavebnými inžiniermi a spolu so stavebnými
a odbornými technikmi zdravotnej techniky, vykurovania, elektroinštalácie a rozpočtovania. Kolektív
okolo 20 pracovníkov sa stáva kompletným projektovým ateliérom.
Jubilant mimo riadiacej práce aj osobne priebežne vypracoval projekty celého rádu stavieb. V projekcií OSP postupne vytvorili projekty dnes stojacích
účelových stavieb v Svidníku - nového areálu OSP, uhoľných skladov, budovy,
VVS-OZ, nadstavby administratívnej budovy OSP v Stropkove, budovy Červeného kríža, Galérie Dezidera Millyho, Múzea v Tokajíku, škôl v Duplíne a
v Rovnom, bytových domov pri Domove dôchodcov vo Svidníku, kultúrnych
domov v Cernine, Okrúhlom, V. Mirošove, Turanoch nad Ondavou, N. Jedľovej, Ladomirovej, Brusnici, materskej školy v Radome, technickej infraštruktúry pre rodinné domy v Havaji a Miňovciach, objektov ľudovej architektúry
skanzenu vo Svidníku, objektov cestovného ruchu na Domaši, skoro tisícky

Kto daroval krv?
V stredu 1. júna prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 38 bezpríspevkových darcov:
Darina Kočišová (prvodarca), Monika Kurťaková (prvodarca), Jaroslav Suvák
(100), Peter Novotňák (84), Martin Smolko (52), Ján Hlavinka (93), Marta
Gereková (4), Ľuboš Bzdiľ (23), Stanislav Jurko (20), Jana Kurillová (16),
Maroš Červeňák (55), Martina Hašková (4), Lenka Šimková (18), Gabriel
Tokarský (23), Miroslav Burjak (39), Beáta Popivčáková (2), Dana Stoláriková
(6), Renáta Čeremugová (2), Mário Leškanič (2), Róbert Hreško (42), Vilian
Jachymovič (11), Kamila Jackaninová (6), Sarah Havrilová (3), Veronika Čajková (3), Juraj Čečko (73), Jozef Venglovič (34), Katarína Feková (5), Marek
Fek (25), Olívia Siňár (8), Ján Siňár (40), Ján Fedák (12), Martin Steško (2),
Kamila Pipasová (8), Adela Šujetová (7), Martina Kopčáková (2), Veronika
Potomová (7), Alica Kiklicová (2), Ľudmila Rusnáková (6).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

POĎAKOVANIE
Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku bola v zmysle Všeobecne zákonného nariadenia Mesta Svidník č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Svidník poskytnutá na rok 2022 ﬁnančná dotácia vo výške 2000 Eur
na opravu a rekonštrukciu cirkevných objektov. V mene rady PCO, ako aj v
mene svojom, vyjadrujem úprimné poďakovanie primátorke mesta Svidník
Marcele Ivančovej, komisii na prerokovanie žiadosti o pridelenie dotácii ako
i mestskému zastupiteľstvu za poskytnutú ﬁnančnú dotáciu. Finančné prostriedky budú použite v zmysle podpísanej zmluvy medzi Mestom Svidník
a PCO vo Svidníku.
Ján Sovič, duchovný správca PCO vo Svidníku

rodinných domov pre občanov v okrese a celý rád iných. Úspechom bolo aj
vyprojektovanie celého radu projektov do obcí, aj z okresov Snina, Humenné
či Medzilaborce. Jeho tvorivá práca je pokračujúca v desiatkach riešeniach
nových pravoslávnych chrámov na Východnom Slovensku. Vyprojektované
stavby projektantmi zo Svidníka dnes nájdete od
najvýchodnejšej obce republiky Novej Sedlice až
po Holič na Záhorí.
V okrese Svidník bola projekcia OSP hlavným
projektantom stoviek ba až do tisícky rodinných
domov. Len s ich riešením bolo stavebníkom v okrese poskytnutých okolo 30 miliónov SKK nenávratných pôžičiek. V akcií „Z“ okres sa cez desaťročie
umiestňoval v celoslovenskej súťaži na popredných
piatich miestach.
Následným vzdelaním na VUT v Brne po vymenúvaní sa stáva aj znalcom v oblasti stavebníctva,
čím osobne prispieva k pomoci občanom, úradom a
orgánom súdnictva, prokuratúry a polície. Pokračovaním svojho zamerania následne značne prispieva
k činnosti aj v SMK-MUK vo Svidníku.
V takom rozsahu a obsahu je nezastupiteľný podiel
jubilanta pri rozvoji okresu. Ako skromného, tichého
ústretového, spoločensky prívetivého, odborne
schopného oddaného vedúceho projekcie OSP v
bohatej tvorivej činnosti pre rozvoj okresu za čo
jubilantovi právom patrí poďakovanie.
(Ing. Sk)

Poďakovanie
Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za príkladnú lekársku i ošetrovateľkú starostlivosť Internému oddeleniu, Oddeleniu JIS - interné pod vedením
MUDr. Podolak svidníckej nemocnice počas hospitalizácie pacienta Ivana
Gulu z Krásneho Brodu.
Rodina Gulová

SPOMIENKA
Odišla si ticho ako odchádza deň
a v našich srdciach ostala spomienka len.
Už len kytičku kvetov z lásky Ti môžeme dať,
zapáliť sviečku a spomínať.
5. júna 2022 uplynulo 15 rokov, odkedy nás navždy
opustila naša milovaná mamka a babka
ANNA FRIGOVÁ,
RODENÁ SIMOČKOVÁ ZO SVIDNIČKY
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a synovia s rodinami

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Čas neúprosne beží a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú...
S hlbokým zármutkom a žiaľom
v srdci oznamujeme, že nás 23. mája 2022
vo veku 74 rokov navždy opustil milovaný manžel,
brat, švagor a ujo
JÁN SEJKA Z OBCE KRUŽLOVÁ
Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho
poslednej ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca manželka Zuzana a ostatná rodina
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Turisti z regiónu v Kalinove
Mesto Svidník a Podduklianske novinky podporili akciu Kalinov
2022, ktorú zorganizoval 21. mája KST Doliny a Hory Svidník.
Východiskovým bodom je obec Kalinov, obec ležiaca v Nízkych Beskydách
v okrese Medzilaborce, obec, ktorá 21. septembra 1944 bola ako prvá obec
oslobodená na území Československa. Akcia sa koná pri príležitosti ukončenia
II. svetovej vojny v Európe, preto je východiskový bod v Kalinove. Po pietnom
akte sme sa vybrali do lona prekrásnej prírody.
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Výstupom na štátnu hranicu, na hraničný kameň 121/7 sa skupina rozhodla,
že bude pokračovať po štátnej hranici smerom na Haburské rašelinisko. Počas
cesty obdivujeme výhľady smerom na Medzilaborce, Stropkov a Svidník. Vodojem je prvou zástavkou a následne spomínané Haburské rašelinisko spolu
s Koprivničnou. Dosiahnutím hraničného kameňa 140/3 skupina odbočuje
vľavo a cez kótu Krentov schádzame do obce Čertižné, obec s viacerými
historickými udalosťami. Foto, občerstvenie a po červenej, žltej, zelenej a
modrej TZT prichádzame do cieľa, do obce Driečna.
V cieli čaká účastníkov občerstvenie v podaní Moniky Slivkovej, a to hríbová
mačanka. Organizátor akcie je presvedčený, že pre účastníkov pripravil pobyt
v prírode, kde nebola núdza o vtipné momentky a teší sa na nové akcie. (as)

Deň detí na pediatrii
Na pediatrickom oddelení Nemocnice Svet zdravia Svidník sme pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí nezabudli na tých najdôležitejších - hospitalizované
deti.
Vedenie nemocnice im pripravilo zábavný program, plný kúziel, kde nechýbali
darčeky a ocenenia za ich výnimočnú statočnosť.
Keďže tento deň nemôžu osláviť so svojimi kamarátmi v škôlkach, v školách,
aspoň takýmto spôsobom sme im vyjadrili, že sú pre nás to najdôležitejšie
na svete.
(nem)

MANŽELSTVO UZAVRELI
Karl Johann Kunčar (Rakúska republika) a Jarmila Plášková (Svidník), Ing.
Igor Kostolný PhD. (Trnava) a Nikola Bobáková (Svidník), Kristián Čech
(Frička) a Patrícia Halušková (Svidník).
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Dušan Taščic (1954, Vranov nad Topľou), Gabriela Ňachajová (1944, Nacina
Ves), Vasil Kost (1946, Svidník), Mária Paľková (1955, Komárany), Anton
Miženko (1944, Stropkov), Anna Demčáková (1951, Havaj), Zdenek Tkač
(1955, Chotča), František Soóš (1934, Stropkov), Ing. Andrej Cviklik (1950,
Stropkov), Anna Čakurdová (1942, Tisinec), Karol Váradi (1937, Poprad),
Mária Didiková (1956, Stročín), Anna Škrabová (1933, Svidník), Ján Husár
(1943, Štefurov), Helena Makarovičová (1940, Medzilaborce), Anna Maskaľová (1945, Hrabovčík), Štefan Kuzma (1955, Svidník), Anna Tokarová (1947,
Medzilaborce), František Fedor (1938, Fulianka), Zuzana Kolesárová (1942,
Kračúnovce), Štefan Rybár (1939, Stropkov), Anna Čepová (1934, Malá
Poľana), Pavel Švahla (1945, Svidník), Andrej Mihaľ (1959, Kračúnovce),
Helena Grundzová (1946, Krásny Brod), Melania Komanová (1935, Krásny
Brod), Marta Koradyová (1944, Stropkov).

LETO NA HORÁCH
KST - BESKYD SVIDNÍK pozýva organizovaných aj neorganizovaných turistov na individuálnu turistiku
Kráľova hoľa - leto na horách.
Termín konania: nedeľa 19. jún 2022
Zraz účastníkov: 5:00 hod na parkovisku pred kinom Dukla Svidník
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA: 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 7. júna: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lenku a
Iva, Streda 8. júna: 17:00 + Anna Dulebová (40 dňová), Štvrtok 9. júna:
7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Jána, Piatok 10. júna:
17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Sidóniu a Jaroslava, Sobota
11. júna: 7:00 + Vasiľ, Ján, Peter, Anna, Paraska, Mária.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 7. júna: 12.00 + z rod. Polovčíkovej, 17.30 Kláštor sestier
Baziliánok, 18.00 * Elizabeta, Richard, Valter s rod., Akatist k Svätému
Duchu 5.-9. IKOS, Streda 8. júna: 6.30 + Jozef Hoško, 18.00 + Martin
Mikloš / + Anna Marcinová,, Akatist k Svätému Duchu 10.-13. IKOS,
Štvrtok 9. júna: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Marián, Pavla,
Gregor, Andrej, Ruženec za závislých s komunitou Cenacolo od 17.15,
18.00 * Pavol s rod., Tichá adorácia do 20.00, Piatok 10. júna: 6.30
+ Juraj / + Jozef, 18.00 + Andrej, Mária, Jozef, Jozef, Júlia, Marta,
Bohumír, Stretnutie prvoprijímajúcich detí od 19.00, Sobota 11. júna:
7.00 + Ivan Barna (ročná lit.) / + Jozef Koreň (40 dňová lit.), Nedeľa
12. júna: 8.00 * Mária, Lenka, Ľuboš, Martin, Mária s rodinami, 9.15 *
Za farnosť (csl.), 11.00 * Za prvoprijímajúce deti / * Helena s rod. (60
rokov života), 18.00 * Zuzana.
OZNAMY:
Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok: 18.00 liturgia, 19.00
stretnutie.
V nedeľu 12. júna je sviatkom Všetkých svätých – máme slávnosť
prvej spovede a svätého prijímania.
Prosíme, využite bohoslužby o 8.00 (slov.) a 9.15 (csl.). Liturgia pre
prvoprijímajúce deti a ich rodiny bude o 11.00.
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Utorok 7. júna: 18.00 + Peter, Streda 8. júna: 6.30 ZBP rod. Sopoligovej, 18.00 + Ján, Andrej, Anna, Štvrtok 9. júna - Sviatok Nášho Pána
Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza: 6.30 + Ján, Helena, 18.00
ZBP Veronika s rod., Adorácia, Piatok 10. júna: 6.30 + Viera, Dušan,
18.00 ZBP rod. Sopoligovej, Sobota 11. júna: 8.00 ZBP Ivana, v Domove
dôchodcov o 15.30 + Michal, v Nemocnici o 16.30 ZBP rod. Slivkovej,
Nedeľa 12. júna - Nedeľa Najsvätejšej Trojice: 8.00 ZBP Jozef a Kvetoslava (50 rokov manželského života), 10.30 + Juraj, 18.00 ZBP Martina.
OZNAMY:
Stretnutie birmovancov v nedeľu 12. júna o 11.20 hod. - skupinka
p. farára.
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
Štvrtok 9. júna o 18:00: 2. Samuelova 9:1 rozoberá, že Dávid prejavil
vernú lásku tým, že dodržal sľub, ktorý dal svojmu priateľovi Jonatánovi.
Ako v dnešnej dobe môžeme napodobniť Dávidov príklad v prejavovaní
pravej lásky?
Nedeľa 12. júna o 9:30: V 1. Timotejovi 4:12 apoštol Pavol radí Timotejovi nech sa stane pre druhých vzorom v reči. Ako môžeme tento dar
používať k Božej chvále pri rozhovoroch a speve, v napätých situáciách
alebo keď sme v pokušení nehovoriť pravdu.
Viac sa dozviete v prednáškovej sále na Festivalovej ulici č. p. 2042
vo Svidníku. Budete srdečne vítaný. Vstup je voľný.

od 6. júna 2022
FORSYTH, Mark: Stručné dejiny opitosti.
Ako sa ľudstvo veselilo od doby kamennej po súčasnosť.
Bratislava, Mamaš 2022. 228 s.
Čo ľudia pili? Koľko pili? A prečo? Mark Forsyth
putuje v čase a rozpráva príbeh o tom, že alkohol
bol súčasťou každej civilizácie... a s ním aj opitosť.
V niektorých kultúrach bolo pitie spojené s náboženstvom, inde so sexualitou, bolo povinnosťou kráľov,
sedliakom poskytovalo úľavu.
Alkohol mohol poslúžiť ako obeta predkom, ako
šláftrunk na dobrú noc alebo dodať odvahu do
boja. Stručné dejiny opitosti sa začínajú v praveku
a privedú nás až do 20. storočia. Kniha odpovedá
na všetky otázky o pijatike, ktoré by vám, triezvym
či opitým, napadli.
Dozviete sa o neolitických šamanoch, ktorí pili, aby
mohli komunikovať s duchmi, prezradí vám, ako sa
opíjali starí Gréci či Sumeri, aj to, že bary na Divokom
západe vôbec nevyzerali tak ako vo ﬁlmoch.

PAVELEKOVÁ, Magda (7.6.1931-20.7.2015)
Magda Paveleková, rodená Lorinczová, sa narodila 7. júna 1931 v Leviciach
ako prvorodená dcéra do zemianskej rodiny. Jej mama bola síce krásna žena,
ale v čase pôrodu mala len 17 rokov a na materstvo bola nezrelá. O herečku
sa starala najmä vychovávateľka a rodičovskej lásky sa jej veľmi nedostalo.
Študovala na evanjelickom gymnáziu v maďarskom mestečku Köszeg neďaleko rakúskych hraníc. Už počas štúdia ju priťahovalo divadlo. Bola herečkou
formujúceho sa divadla v Nitre, a keď maturovala, bola jeho členkou už tri roky.
Účinkovala v muzikáli Mníšky a diváci ju mohli vidieť aj v jeho pokračovaní
Mníšky 2 - Milionárky. Svoj umelecký život sa pokúsila v roku 2001 opísať v
knihe úvah, radostí a žiaľov nazvanej Spomienky starej herečky. Účinkovala
v 12 ﬁlmoch, 205 inscenáciách a televíznych ﬁlmoch, v dabingu a predstavila
sa v takmer 60 zábavných reláciách v rozhlase a v televízii. Zomrela 20. júla
2015 vo veku 84 rokov v Dunajskej Lužnej.

BROOKSOVÁ, Gwendolyn (7.6.1917-3.12.2000)
Bola americká poetka. Napísala viac ako dvadsať básnických zbierok, je
autorkou románu Maud Martha. Písala eseje, v ktorých sa zaoberala predovšetkým problémami černošskej literatúry. Jej tvorba zahŕňa aj knihy pre
deti. Ešte počas života sa jej dielo zaradilo do americkej modernej klasiky.
Pracovala ako redaktorka a prednášala na univerzitách. Vo svojich textoch sa
zameriavala na problémy chudobných, rovnako poukazovala na rasizmus v
spoločnosti. Ako prvej Afroameričanke jej bola udelená v roku 1950 Pulitzerova
cena, ktorú dostala za zbierku Annie Allen.

- Občan, tu je zakázané chytať ryby.
- Tak preto neberú, potvory!

Pozvánka

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Svidníku
pozýva 20. júna 2022 svojich členov a sympatizantov na výlet do termálneho
komplexu v Sárospatak (Maďarsko). Viac informácii na t.č. 0903 041 725.
Predseda organizácie vo Svidníku
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
TVOJAZEM
NEDEĽA 12. JÚNA O 16. HODINE
Riki, desaťročný chlapec, uteká z domu za záhadným núdzovým signálom,
ktorý vysiela lesklý kameň.
Riki, desaťročný chlapec, uteká z domu
za záhadným núdzovým signálom, ktorý
vysiela lesklý kameň. Zdá sa, že podivný
artefakt má vlastnú myseľ, a tak Rikiho
zavedie do úchvatného paralelného
sveta “Tvojazem”, kde sa po zlatých
púšťach potulujú úžasné stroje, rozprávajú sa opice a havrany a veda pokojne
koexistuje s prírodou.
Žiarivý kameň sa spojí s Rikim tým, že sa ukryje v jeho srdci a požiada ho
o ochranu. Zdá sa, že každý v Tvojazemi túži získať tento poklad, pretože je
jadrom moci a jeho vlastníctvo dáva veľký vplyv.
S kým by sa mal Riki podeliť o svoje tajomstvo? So svojou novou drzou
priateľkou Emmou? So Železníkom, mocným robotom? Tidlingom, opičím
generálom? Alebo s nikým? Komu môže dôverovať? Sprevádzame Rikiho na
jeho očarujúcej dobrodružnej ceste plnej nebezpečenstiev, nástrah a humoru,
aby sa kameň, nazývaný aj Srdce veže, vrátil do svojho “hniezda”. Je to jediný
spôsob, ako sa Rikimu podarí dostať späť domov a zachrániť si vlastné srdce.
Česká republika, Slovensko, Belgicko, animovaný, 85 minút,
vstupné: 5 eur
VYŠEHRAD: FYLM
NEDEĽA 12. JÚNA O 20. HODINE

PREMIÉROVÝ TÝŽDEŇ
Réžia: Martin Kopp, Jakub Štáfek • Hrajú:
Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka,
Jiří Ployhar, Šárka Vaculíková, Věra Hlaváčková,
Jaromír Bosák, Veronika Khek Kubařová, David
Prachař, Ivana Chýlková, Jaroslav Plesl, David
Novotný, Ladislav Hampl
Od chvíle, keď sme Julia Lavického (Jakub
Štáfek) videli naposledy (áno, bolo to vtedy, keď
„predal“ zápas, ale zabudol na to, a dal krásny
gól), ubehol už nejaký čas. Lavi je, ako by povedal
jeho agent Jarda (Jakub Prachař), stále rovnaký
dement, ale začalo sa mu konečne dariť. A to ako
vo futbalovom, tak v osobnom živote.
S Vyšehradom postúpil do druhej ligy, kde
vedie tabuľku strelcov, opäť po ňom pokukujú
zámožnejšie kluby, dokonca požiadal o ruku svoju
priateľku Luciu (Šárka Vaculíková), sestru Jardy...
Na svadbe, ktorá stála majland, ale zistí, že má už osemročného syna, čo
novomanželku rozhodne nepoteší. Nedostatok ﬁnancií sa rozhodne riešiť
pôžičkou od nie práve čestných ľudí, zároveň sa snaží neprísť o manželku
hneď vo svadobný deň, postarať sa o dieťa, čo je mu na míle vzdialené,
dostať sa z Vyšehradu niekam vyššie, alebo sa pobiť s praktikami istého
futbalového Taťku…
Jednoducho už zase sa rúti ako lavína - z jedného problému do druhého!
Česká republika, komédia, 105 minút, vstupné: 5 eur
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