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Simulátor prevrátenia auta, atrakcie pre deti, tombola i vláčik Križiačik
- Prvá pomoc trochu inak prilákala stovky ľudí
Prvá pomoc trochu inak - takto sa volalo podujatie, ktoré v
nedeľu 24. júla zorganizoval Slovenský Červený kríž - Územný
spolok Svidník. Parkovisko pri niekdajšom supermarkete Tesco
mnohí Svidníčania či ľudia z okolia v ten deň ani nespoznali.
Pestrý program pre celé rodiny pripravili organizátori na čele s riaditeľom
svidníckeho Územného spolku SČK Slavomírom Sakalikom tak, že celé
parkovisko premenili na jeden veľký areál plný rôznych atrakcií pre všetky
vekové kategórie. Zrejme najväčším lákadlom bol simulátor prevrátenia auta
a rovnako aj simulátor nárazu auta. Tieto technické vychytávky ponúkli ľuďom
možnosť vyskúšať si, aké je to pri skutočnej dopravnej nehode a nabádali tak
k tomu, aby sme za volantom auta jazdili opatrne.

Prekvapením bol jedinečný vláčik Križiačik...

Ako sme už uviedli, celodenné podujatie malo názov Prvá pomoc trochu
inak, a to aj preto, že Slovenský Červený kríž - Územný spolok Svidník širokej
verejnosti opäť ponúkol možnosť vyskúšať si a naučiť sa poskytovanie prvej
pomoci aj za pomoci virtuálnej reality. Ide o projekt nazvaný Prvá pomoc virtuálnou realitou č. INT/EK/PO/3/VI/A/0326. Projekt bol podporený z programu
Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2022.
Na priestranstve pri niekdajšom supermarkete nechýbali ani ďalšie, zväčša
detské atrakcie, ako nafukovacie skákacie hrady či nafukovacia prekážková
dráha, prišli aj maskoti, nechýbalo maľovanie na tvár a rôzne tvorivé dielne,
v ktorých sa tí najmenší mohli zabávať počas celého dňa.
Rovnako nechýbali aktivity zamerané na bezpečnosť cestnej premávky.
Prekvapením pre všetkých bol jedinečný vláčik Križiačik. Malé vagóniky ťahala štvorkolka a deti sa na tomto netradičnom vláčiku vozili celé popoludnie.
Spestrením bolo aj vystúpenie medzi deťmi obľúbeného Uja Ľuba a diskotéka.
Ešte pred jeho vystúpením organizátori vyžrebovali výhercov tomboly, ktorí

Simulátor prevrátenia auta lákal množstvo odvážlivcov...

Na priestranstve pri niekdajšom supermarkete nechýbali detské atrakcie, ako nafukovacie skákacie hrady
či nafukovacia prekážková dráha, prišli aj maskoti, nechýbalo maľovanie na tvár a rôzne tvorivé dielne, v
ktorých sa tí najmenší mohli zabávať počas celého dňa.

si domov odniesli hodnotné ceny
od Slovenského Červeného kríža
- Územného spolku Svidník, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a od
poslankyne Mestského zastupiteľstva
vo Svidníku Kataríny Sivákovej.
No a keď sme spomenuli všeobecnú
zdravotnú poisťovňu, tak tá mala na
podujatí aj svoj špeciálny stan, v ktorom záujemcom merali cholesterol,
svaly a tuky v organizme, krvný tlak,
ale ponúkli napríklad aj nácvik správnej techniky čistenia zubov.
Podujatie prvá pomoc trochu inak v
réžii Slovenského Červeného kríža Územného spolku Svidník prinieslo
do mesta novinky a atrakcie, aké
tu, dovolíme si povedať, ešte neboli. Odmenou organizátorom bolo
množstvo ľudí, ktorí si netradičný deň
naplno užili.
(ps)
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Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku prilákali minimum ľudí
Posledné tri júlové dni patrili vo Svidníku tradičnému podujatiu
- 68. ročníku Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska.
Žiaľ, aj tohto roku sme boli svedkami toho, čo je negatívnym
trendom tohto podujatia už niekoľko rokov. Klesajúci záujem
ľudí zo Svidníka a okolia o tento festival sa naplno prejavil.
Organizátori z Ústrednej rady Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenska avizovali,
že na trojdňovom podujatí priblížia ľudové tradície a kultúru pôvodného etnika
na severovýchode Slovenska.
„Je to najstaršie podujatie tohto druhu na Slovensku, staršie ako festival
vo Východnej. Okrem toho sa uskutočňuje bez jediného prerušenia.
Slávnosti sa konali aj počas pandémie ochorenia COVID-19. Je to koncipované ako ústredné podujatie Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej
republiky (ZRUSR), ktoré má za cieľ predstaviť kultúru tejto národnostnej menšiny v čo najširšom spektre, vo všetkých jej žánroch," uviedol
predseda Ústrednej rady ZRUSR Pavol Bogdan.
Ako povedal, v posledných rokoch program pre pandémiu obmedzili. „Tohto
roku sme sa vrátili znovu k trojdňovému podujatiu s tým, že keďže sa
koná počas prázdnin, tak sa nekonajú podujatia, ktoré boli viazané na
školy,“ doplnil Pavol Bogdan.
A tak sa v piatok 29. júla v Podduklianskej knižnici uskutočnila beseda so
spisovateľmi a popoludní sprístupnili v priestoroch Slovenského národného
múzea - Múzea ukrajinskej kultúry (SNM - MUK) výstavu fotograﬁí Ladislava
Cupera.
Od 18.00 hod. vo svidníckom amﬁteátri vystúpili viacerí mladí folkloristi, ako
aj Ľudová hudba Strunka, Dominika Šuťáková a Trio Višňa.
Lákadlom piatkového programu, hlavne pre mladých, bol koncert Majka
Spirita. Stále populárny reper však na pódiu amﬁteátra vystupoval v daždi,
no neodradilo ho to, a mladí zo Svidníka i okolia sa bavili.
Dovolíme si povedať, že práve na piatkovom koncerte Majka Spirita bolo v
hľadisku najviac ľudí...
V sobotu sa program začal rovnako o 18.00 hod. a divákom, ktorých, žiaľ,

bolo veľmi málo v hľadisku amﬁteátra, sa predstavili viacerí folkloristi z rôznych
častí východného Slovenska. Po 20.00 hod. v rámci oﬁciálneho otvorenia
slávností vystúpili hostia z Ukrajiny a zo Srbska.
Hosťom festivalu bol Folklórny súbor Detva. Ten však svoje vystúpenie musel
maximálne skrátiť, keďže znovu pršalo a scéna bola, žiaľ, bez strechy. Za
takýchto podmienok by tancovanie bolo Obrovským rizikom.
Organizátori preto rozhodli o predčasnom ukončení sobotňajšieho programu, no a ten nedeľňajší už z amﬁteátra presunuli do vozárne v skanzene.
Tak trochu chaos v informovaní verejnosti spôsobil, že záujem o nedeľňajší
program bol minimálny. Organizátori totiž najprv informovali, že program sa
uskutoční v Dome kultúry a neskôr, že v už spomínanej vozárni v skanzene.
Tohtoročné 68. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska ani zďaleka
neboli také, na aké sme boli dlhé roky zvyknutí, ale pokračovali, žiaľ, na vlne
poklesu záujmu verejnosti, teda divákov.
Mimochodom, do vedenia Ústrednej rady Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenska sa pred pár týždňami dostali aj noví, mladí ľudia, i zo Svidníka, ktorých snahou by malo byť a zrejme aj bude
prinavrátiť tradičnému svidníckemu
festivalu zašlú slávu. A je úplne
jedno, či to i naďalej bude trojdňové
podujatie v areáli amﬁteátra alebo
jednodňový galakoncert na pešej
zóne v centre Svidníka, teda na
mieste s najľahšou dostupnosťou
verejnosti.
Značka najstaršieho folklórneho
festivalu na Slovensku podľa mnohých milovníkov folklóru, tradícií a
zvykov musí ostať zachovaná, no
istotne nie na takej úrovni, akej
svedkami sme boli počas troch
posledných júlových dní.
Ale to organizátori istotne vedia
tiež a majú pred sebou rok, aby s
tým niečo, samozrejme, pozitívne,
spravili.
(ps)

Značka najstaršieho folklórneho festivalu na Slovensku podľa mnohých milovníkov folklóru,
tradícií a zvykov musí ostať zachovaná, no istotne nie na takej úrovni, akej svedkami sme
boli počas troch posledných júlových dní.
Slávnosti totiž prilákali minimum ľudí...
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V Poľsku stále tankujeme lacnejšie,
nižšia sadzba dane na palivá platí až do konca októbra
Lacnejšiemu benzínu či nafte v Poľsku malo posledným júlovým
dňom odzvoniť. Skončila by sa tak zrejme aj slovenská tankovacia turistika. Znížené sadzby dane na pohonné látky napokon v
Poľsku ostávajú. Rozdiel v cenách na slovenských a poľských
pumpách už ale až tak priepastný nie je.
Keď na pol roka Poliaci znížili daň z palív z 23 na 8 percent, v prvý februárový
deň sme na litri ušetrili aj štyridsať centov. Prinieslo to nápor Slovákov na poľské pumpy. Tie dokonca museli krátkodobo obmedziť množstvo tankovaného
paliva. Situácia sa upokojila a práve posledným júlovým dňom mal nastať
zlom. Šesť mesiacov výhodnejšej dane prešlo.
„Keby vrátili Poliaci späť tú DPH-áčku na 23 percent, tak určite by sa už
neoplatilo ísť tankovať do Poľska,“ povedal nám Martin z okolia Svidníka,
ktorý v Poľsku zvykol takisto tankovať.
Skokovému nárastu cien benzínu či nafty na čerpacích staniciach sa nateraz
Poliaci vyhli. Aktuálne platí, že do konca októbra. Takto o tom rozhodla poľská
vláda. „Urobili veľmi dobre,“ komentoval najnovšie rozhodnutie poľskej vlády
jeden z poľských motoristov, ktorého sme stretli na druhej čerpacej stanici
od slovensko-poľského hraničného priechodu Vyšný Komárnik - Barwinek.

Napokon, aj na poľských čerpacích
staniciach ceny za ostatné mesiace rástli.
Napriek nižšej dani ich ovplyvnili ceny na
svetových trhoch a vojna. Poliaci v pohraničí však na zníženú sadzbu dane akoby
pozabudli. „To, či bude osem percent
alebo 23 percent, to nemá význam,“
tvrdili poniektorí poľskí motoristi.
Aj po prvom augustovom dni tak ľudia na
poľských čerpacích staniciach i naďalej
benzín či naftu tankujú za rovnaké ceny
ako v uplynulých dňoch.
„Ja keď som naposledy tankoval, asi
pred týždňom, v Poľsku, tak 25 centov
na litri nafty som mal úsporu,“ pridal
svoju priamu skúsenosť Martin z okolia
Svidníka.
Hoci nie tak priepastný ako na začiatku
februára, no predsa len rozdiel v cenách u nás a v Poľsku hrá do karát nášmu
severnému susedovi. Ale aj nám z pohraničného regiónu. „No samozrejme.
Stále sa ešte oplatí ísť tankovať do Poľska, hlavne pre tých, čo bývajú
blízko hraníc a hlavne keď si to spoja s nákupmi v Poľsku, tak je to
prijateľnejšie, keďže naša vláda nič nerobí proti tomu zdražovaniu,“
okomentoval ešte Martin.
Rozhodnutie poľskej vlády tak znamená, že nižšia sadzba dane na palivá
ostáva v Poľskú až do konca októbra. Ak by to neurobila, situácia s cenami
benzínu či nafty v Poľsku by už v prvý augustový deň bola mimoriadne vážna. „Liter benzínu dnes stojí 7 zlotých a 54 grošov. Keby bola daň 23
percent, za liter benzínu by som zaplatil 9 zlotých a jedenásť grošov, a
to už sú dve eurá za liter benzínu,“ takto v prvý augustový deň opísal, čo
by sa stalo, ak by vláda platnosť nižšej dane nepredĺžila, novinár z poľského
Krosna Adrian Krzanowski.
(ps)

Za tri dni štyri nehody kamiónov - jedna so smrteľným následkom
Štyri nehody kamiónov za tri dni v okrese Svidník. Jedna s
tragickým následkom. Do smutných štatistík sme v noci na
stredu minulý týždeň zapísali ďalšiu obeť na cestách. Muž
zahynul v zdemolovanej kabíne nákladiaka medzi Svidníkom a
Ladomirovou.
Najprv v pondelok minulý týždeň havaroval kamión prevážajúci v cisterne
pivo pri Giraltovciach - Francovciach. Na druhý deň, teda v utorok sa do
priekopy pri ceste zošmykol kamión prevážajúci mobilné telefóny, no a v ten
istý deň pred jedenástou večer havaroval ďalší kamión medzi Svidníkom a
Ladomirovou. Na rovnej ceste šofér kamióna z doposiaľ neznámych príčin
prešiel do protismeru. Pred Svidníkom v
smere od poľskej hranice prerazil zvodidlá a zletel z kopca na lúku, kde sa s
nákladiakom prevrátil.
Záchranári sa k vodičovi dostali hneď,
no nič iné, len smrť, bohužiaľ, konštatovať nemohli. Hasiči však vodiča spoza
volantu kamióna dlho nemohli vybrať.
„Vodič ostal pritlačený pod kabínou a
nebolo možné ho vytiahnuť,“ potvrdil
Pavol Tóth z Odťahovej služby ČESMAD
a hovorkyňa Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v
Prešove Miroslava Knišová ho doplnila.
„Vyslobodzovanie zakliesnenej osoby
pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia bolo náročné, nakoľko kabína vozidla bola v dôsledku
nárazu na strane vodiča značne zdeformovaná.“
Vyše troch hodín hasiči robili čo mohli. Telo zo zničenej kabíny sa im nedarilo

vyslobodiť. Pomohli až chlapi z odťahovej služby. „Pomocou nášho vozidla
sme pridvihli celú kabínu, aby mohli vybrať telo nebohého vodiča,“ potvrdil
Pavol Tóth.
Medzitým bolo potrebné zrezať stromy a prečerpávať naftu. Fyzicky mimoriadne náročný zásah zamestnal viacerých hasičov a nielen zo Svidníka.
„Zasahovalo deväť príslušníkov z hasičských staníc Svidník, Stropkov
a Giraltovce so štyrmi kusmi hasičskej techniky,“ opísala ešte hovorkyňa
hasičov v Prešovskom kraji Miroslava Knišová.
Kamionista viezol uhlíkový prášok. Podrobnosti však neboli známe ešte ani v
stredu ráno. „Je problém nájsť dokumenty od auta, aj dokumenty vodiča,“
priznal Pavol Tóth z odťahovej služby ČESMAD a napokon ráno, po vytiahnutí kamióna na cestu sa to podarilo. Tovar smeroval z Ruska do Maďarska.
Preto, keďže prichádzal z územia mimo
Schegenu, bol pod dohľadom colníkov,
ktorí prišli na mieste nehody ešte v noci.
Prečo 60-ročný šofér z Maďarska
náhle prešiel do protismeru, ukáže až
pitva. Policajti budú zisťovať aj ďalšie
okolnosti tejto tragickej nehody. „Materiálna škoda bola v tomto prípade
vyčíslená predbežne na 50 000 eur,“
informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
Jana Ligdayová.
No a keď v úvode spomíname štyri
nehody kamiónov za tri dni, tak preto,
lebo v stredu, keď už odstránili vrak kamióna pri Ladomirovej, nastali problémy
na horizonte známych šarišskoštiavnických zákrut. Medzi obcami Rakovčík
a Šarišský Štiavnik sa kamiónu za jazdy odopol náves. Nikomu sa našťastie
nič nestalo a nevznikli ani žiadne škody.
(ps)
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Záhadnú smrť zamestnanca českého cirkusu v Stropkove najprv pripísali ťave, ale...
Ťava je v tom zrejme nevinne. V uplynulý piatok otriasla Slovenskom šokujúca správa. V cirkuse, ktorý hosťoval v Stropkove, mala ťava napadnúť jedného zo zamestnancov cirkusu, ktorý
na následky zranení v nemocnici zomrel. Piatková šokujúca smrť cirkusanta v Stropkove má
však možno oveľa prozaickejšieho vinníka. Hoci tragédiu najskôr pripísali ťave, vyšetrovanie a
zistenia v nemocnici ukazujú na niečo úplne iné.
Útok ťavy na zamestnanca českého
cirkusu Aleš. Táto správa obletela
Slovensko. Principál cirkusu Antonín
Aleš potvrdil, že na zamestnanca
zaútočila ťava, no zviera podľa neho
v žiadnom prípade nie je na vine.
„Ošetrovateľ náš, bohužiaľ, musím
to povedať aj do televízie, oslavoval
a ako sa hovorí, zviera nemá rado
alkohol, takže asi ucítila ťava trošku
toho alkoholu a skutočne ho napadla
ťava. Napadla ho veľmi nemilo, pohrýzla ho na ruke, na tvári, viete, je
to 500 kilové zviera, takže, bohužiaľ.
Ten zápach alkoholu asi má svoje.
Oslava urobila svoje a zvieratká to
asi nemajú rady,“ tvrdil Antonín Aleš.
„Áno, v úvode bola informácia, že bol
pohryzený zvieraťom, po ošetrení rán
však toto bolo málo pravdepodobné,“ spochybnil pôvodné informácie
o pohryzení človeka ťavou riaditeľ
Nemocnice arm. gen. L. Svobodu
vo Svidníku, kam zraneného muža

previezli, Marek Pytliak. Muž mal totiž
na oboch stranách dolámané rebrá,
zlomené stavce aj panvu. Podozrivé
boli aj zranenia kože a pochybnosti
mali lekári aj nad údajmi o čase útoku. „Toto my nevieme úplne presne
určiť, ale z laboratórnych výsledkov je
možné, že k zraneniam došlo trocha
skôr, ako bol privezený,“ upozornil
Marek Pytliak.
Policajti si zas všimli nákladné auto,
patriace cirkusu, ktoré malo tri kolesá
špinavé a len jedno čisté. Principál
cez deň v cirkuse nebol, opakoval
nám svoju verziu. „Dozvedel som
sa to okolo dvanástej, to mi volala
moja manželka, že zamestnanec leží
na zemi a asi zrejme v bolestiach,
pochopiteľne, no a zrejme je to overené, že ho pohrýzla ťava. Ťava má
obrovský pysk, zuby, je to 500-kilové
zviera, trvalo to možno pár sekúnd,
ale dopadlo to ako dopadlo.“
Kým diváci tlieskali artistom či mo-

torkárom, ošetrovateľ v nemocnici

zo zamestnankýň cirkusu. To, že
by niekoho autom prešla, odmietla.
„Polícia okolnosti úmrtia 59-ročného
muža preveruje. K prípadu bol pribratý aj znalec z odboru zdravotníctva,“
informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa s tým, že poverený

zomrel. „Neviem, neviem, naozaj.
Nebol som tu. Nikto pri tom nebol, len
jedna dievka, ktorá videla toho pána
ležať na zemi, zavolali, lebo to bolo
povinnosťou, sanitku a to je pre mňa
asi tak všetko, čo viem,“ dodal ešte
Antonín Aleš.
Podľa našich informácií nákladné
auto z miesta, kde našli muža ležať
nehybne na zemi, premiestnila jedna

príslušník Obvodného oddelenia
Policajného zboru v Stropkove začal
trestné stíhanie vo veci trestného činu
usmrtenia.
Viac detailov odhalí pitva a hlavne
znalecké skúmanie. Hoci principál
viackrát opakoval, že ťava už aj v
minulosti v jeho cirkuse napadla človeka a tiež bol pod vplyvom alkoholu,
tentoraz v tom môže byť nevinne. (ps)

Jedinečné retro autá znovu vo Svidníku
Aj z roku 1930, či z roku 1943. Aj takéto jedinečné retro autá
sa zišli v uplynulú sobotu vo Svidníku.
Tradičné podujatie PARTIZÁN OPEN zorganizovala partia nadšencov,
majiteľov veteránov, či retro áut na čele so Svidníčanom Ivom Jackaninom.

Účastníkov zrazu retro áut okrem primátorky M. Ivančovej
pozdravili aj mestskí poslanci K. Siváková a J. Vook, ale aj
jeden z majiteľov auta-veterána, moderátor TV JOJ J. Mečiar
Bola to skutočná prehliadka jedinečných dvoj, štvor,
či viavckolesových tátošov, ktoré do Svidníka prišili
nielen z rôznych kútov Slovenska, ale aj zo susedného Poľska.
Zaujalo napríklad auto, na ktorom z Michaloviec do
Svidníka prišiel Stanislav Štefanisko, ktorého rodinné
korene siahajú práve do Svidníka. Práve jeho auto
bolo vyrobené v roku 1930, a bolo najstarším na
celom zraze.
Podujatie nebolo len o výstave áut na pešej zóne,
jeho účastníci absolvovali aj spanilú jazdu ulicami
mesta, poklonili sa padlým hrdinom II. svetovej vojny
a tradične zavítali aj na letné kúpalisko Aquaruthenia
vo Svidníku.
My sa nádhernému podujatiu budeme na našich
stránkach bližšie venovať aj o týždeň.
(ps)
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Ladislav Hribik novým riaditeľom Centra pre deti a rodinu
Centrum pre deti a rodinu (bývalý Detský domov - pozn. red.) má nového riaditeľa.
Stal sa ním Ladislav Hribik.
Do funkcie riaditeľa Centra pre deti a rodinu vo Svidníku ho v utorok 2. augusta uviedol námestník
generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave Pavel Bryndzák za prítomnosti riaditeľky Odboru sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny v Bratislave Martiny Bošeľovej.
Ladislav Hribik pôsobil v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny v minulosti na pozíciách zástupcu
riaditeľa Osobného úradu a ako riaditeľ Osobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v
Bratislave.
Poslednými významnými pôsobiskami nového riaditeľa Centra pre deti a rodinu Ladislava Hribika bolo
pôsobenie na poste riaditeľa Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník a na súčasné pôsobisko prišiel z Mestského úradu v Giraltovciach, kde pôsobil ako projektový manažér pre sociálnu oblasť.
Dodajme, že riaditeľom Centra pre deti a rodinu vo Svidníku bol Ľubomír Sluk. Od 1. januára tohto roka
do 30. júla bola jeho zastupovaním pre dlhodobú práceneschopnosť poverená Drahomíra Rusinková.
Medzitým Ľubomír Sluk svoj pracovný pomer ukončil dohodou a následne bolo vypísané výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa, ktoré vyhral práve Ladislav Hribik.
(ps)

Nový šéf dopravákov
Novým riaditeľom Okresného dopravného inšepktorátu vo Svidníku je Jozef
Šak. Doterajší referent - špecialista a dopravný inžinier sa funkcie ujal od 1.
augusta. Vo funkcii nahradil Petra Matkobiša, ktorý odišiel do výsluhového
dôchodku a ukončil svoj služobný pomer v Policajnom zbore SR.
(ps)

V Hrabovčíku vyhrali domáci guľášmajstri
Na fotograﬁi je víťazný tím obce Hrabovčík zo súťaže vo varení guľášu, ktorá
sa v Hrabovčíku konala v uplynulú nedeľu. Na spoločnej fotograﬁi s guľášmajstrami sú aj starosta obce Sergej Vasilenko (druhý zľava), podpredseda strany
Hlas-SD Richard Raši a podpredseda hnutia Sme rodina Josef Vašuta.
Viac o podujatí v Hrabovčíku, ktoré malo aj charitatívny podtón, prinesieme
na našich stránkach o týždeň.
(ps)

Cyklisti sa zišli na 29. ročníku Memoriálu Petra Žáka
Oddiel cykloturistiky Klubu slovenských turistov Beskyd vo
Svidníku tradične zorganizoval ďalší v poradí už 29. ročník cyklomaratónu Memoriálu Petra Žáka.
Toto tradičné a medzi cyklistami obľúbené podujatie sa konalo v nedeľu
24. júla. Zraz účastníkov bol v pri soche gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku.
Samotnému štartu Memoriálu predchádzalo položenie kytičky kvetov k hrobu
Petra Žáka na svidníckom cintoríne. Tohto pietneho aktu sa zúčastnil aj syn
Petra Žáka, Paľo. Poďakoval účastníkom a organizátorom za myšlienku organizovania cyklistického podujatia na počesť jeho nebohého otca a zaželal im
úspešný priebeh Memoriálu a pekný športový zážitok. Spomienku na Petra
Žáka si v tomto ročníku uctilo dvadsať nadšencov cyklistiky zo Svidníka a
Bardejova, medzi nimi aj brat Petra Žáka - Jozef, ktorý bol medzi účastníkmi
srdečne privítaný. Pre zdatnejších účastníkov bola pripravená 110 km dlhá
trasa okolo Domaše, zo Svidníka cez Holčíkovce, Dobru, Hanušovce, Giraltovce späť do Svidníka.
Pre menej zdatných bola pripravená 75 km trasa zo Svidníka do Holčíkoviec
a späť. Do cieľa vo Svidníku došli všetci zúčastnení, ktorých na minigolfovom ihrisku čakal chutný cykloguľaš alla Miroslav Brudňak. Po namáhavom
športovom výkone pripravené občerstvenie, ktoré veľmi chutilo. V závere boli
všetci pozvaní na budúci tridsiaty ročník tohto podujatia.
(pm)
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Na siedmich župných školách sa aktuálne realizujú veľké investičné zámery
Ide o projekty v celkovej hodnote 15 miliónov eur
Prešovský samosprávny kraj (PSK) aktuálne z vlastných zdrojov
realizuje štyri investičné akcie za 1,6 milióna eur na stredných
školách v Prešove, Levoči, Kežmarku i Svidníku.
Pokračuje tiež vo významných projektoch spoluﬁnancovaných z európskych
zdrojov v rámci iniciatívy Catching-up Region na školách v Medzilaborciach,
Starej Ľubovni a Kežmarku v celkovej
výške 13,5 mil. eur.
Na štyroch stredných školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa
aktuálne realizujú väčšie investičné
zámery. „Dve z nich, a to na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava v
Kežmarku a v Spojenej škole Masarykova Prešov by mali byť ukončené
už v septembri tohto roku, ďalšie,
konkrétne na Gymnáziu Janka
Francisciho-Rimavského v Levoči a
v Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb armádneho generála
Ludvíka Svobodu vo Svidníku do
konca tohto roka. Kraj na tento účel
zo svojho rozpočtu vyčlenil vyše
1,6 mil. eur,“ konkretizoval predseda Prešovského samosprávneho kraja
Milan Majerský.
PSK spustil v marci realizáciu vyše 1,5 miliónového projektu výstavby
nových dielní pre odborný výcvik v SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen.
L. Svobodu vo Svidníku. „Do investičného zámeru sme sa pustili vďaka
finančným prostriedkom z Európskej investičnej banky vo výške 445-tisíc
eur a vlastným zdrojom, ktoré predstavujú viac ako 1,1 mil. eur. Projekt
zahŕňa vybudovanie novej haly, kde nájdu zázemie pedagógovia a žiaci

odborov mechanik strojov a zariadení, obrábač kovov či stolár. Zároveň
sa tu vytvoria pracovné a skladové priestory,“ uviedol predseda kraja.
Rozpočet prešovskej župy je pre oblasť vzdelávania v aktuálnom roku 2022
stanovený na takmer 6 miliónov eur. Investičné akcie sú napríklad zamerané
na materiálne, technické a informačné zabezpečenie dielní a učební, taktiež na
rekonštrukčné práce školských objektov v podobe opráv striech, vykurovacej
sústavy, ČOV, oplotenia, ako aj na
modernizáciu a dovybavenie kuchýň či
vybudovanie internetovej siete a pod.
Župa si v oblasti vzdelávania vypomáha aj zdrojmi z eurofondov. „V
realizácii sú viaceré veľké projekty
aktuálne pre tri župné školy v rámci iniciatívy Catching-up Regions
spolufinancované z prostriedkov
Európskej únie z programu IROP,
a to v predpokladanom rozpočte
približne 13,5 milióna eur. Vnímame
to ako významný pokrok, ktorý smeruje k zvyšovaniu kvality odborného
vzdelávania v našom kraji,“ povedal
M. Majerský.
Celkovo v rámci iniciatívy Catching-up Regions bolo schválených 11 investičných projektov pre päť stredných
odborných škôl v PSK, ktoré sú spoluﬁnancované z eurofondov (IROP) v
celkovej výške 32,9 milióna eur. Okrem spomínaných škôl v Medzilaborciach,
Kežmarku a Starej Ľubovni čakajú rekonštrukčné a stavebné práce už najbližšiu jeseň aj SOŠ elektrotechnickú v Poprade - Matejovciach, Elokované
pracovisko Spojenej školy v Starej Ľubovni v obci Lomnička a Spojenú školu
na Ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Nominujte osobnosti Prešovského kraja za rok 2022
Návrhy na nominácie kraj prijíma do 30. septembra
Významné osobnosti či kolektívy regiónu môžu za mimoriadne
zásluhy získať najvyššie krajské ocenenie - Cenu Prešovského
samosprávneho kraja. Uzávierka návrhov nominácií je 30. septembra a posielať ich môže aj široká verejnosť.
Prešovský samosprávny kraj spustil nominácie pre aktuálny ročník najvyššieho krajského ocenenia Cena Prešovského samosprávneho kraja 2022.
Každoročne je udeľovaná občanom Slovenskej republiky, cudzím štátnym
príslušníkom, jednotlivcom a kolektívom, a to za
ich dlhoročný a mimoriadny prínos pre rozvoj kraja.
„Prešovský kraj si všíma inšpiratívne osobnosti
kraja, ktoré svojou prácou, odvahou, úspechmi
posúvajú hranice možností, zveľaďujú, reprezentujú náš región a šíria dobré meno aj ďaleko
za jeho hranicami.
Som rád, že opäť máme možnosť vyhlásiť
nominácie na Cenu PSK a napokon predstaviť
ďalších výnimočných ľudí, ich životné či pracovné príbehy, ktoré motivujú, rozdávajú radosť
a pestujú v nás pocit hrdosti na kraj. Verím, že
aj tohto roku návrhy budú prichádzať v hojnom
počte, čas je do konca septembra,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
Návrhy na ocenenie aj v tomto ročníku predkladajú okrem predsedu a
poslancov Zastupiteľstva PSK miestne samosprávy, organizácie, inštitúcie,
podnikateľské subjekty, ako aj široká verejnosť. Prešovský samosprávny kraj
nominácie prijíma do 30. septembra 2022.
Obsahovať majú meno nominovaného laureáta, zdôvodnenie nominácie, ako

aj potrebné súhlasy navrhovateľa a navrhovaného so spracovaním osobných
údajov. O laureátoch Ceny PSK následne rozhodne krajské zastupiteľstvo na
základe odporúčania Komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK.
Bližšie informácie a potrebné tlačivá k nominovaniu na ocenenie Cena
Prešovského samosprávneho kraja 2022 sú dostupné na webovom sídle
www.vucpo.sk. Nominácie s označením „Cena PSK“ kraj prijíma na adrese:
Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo e-mailom na podatelna@
vucpo.sk.
Krajská samospráva plánuje udeliť najvyššie
krajské ocenenie už po 18-ty raz a už tradične
na slávnostnom galaprograme v Divadle Jonáša
Záborského v Prešove v decembrovom termíne.
V poslednom ročníku udeľovania, ktoré kraj zrealizoval v apríli tohto roku súčasne za uplynulé roky,
bola Cena PSK za rok 2020 udelená sochárovi
Štefanovi Kovaľovi, vedcovi Igorovi Kudzejovi a
lekárovi Mariánovi Krížovi.
Za predchádzajúci rok 2021 lekárovi Andrejovi
Havrillovi, in memoriam, hercovi Jánovi Gallovičovi
a protosynkelovi Prešovskej archieparchie Ľubomírovi Petríkovi.
Ocenenie za mimoriadny prínos udeľoval tiež predseda PSK Milan Majerský.
Cenu predsedu PSK za rok 2020 si z jeho rúk prevzal vedec Pavol Čekan,
kňazi a duchovní Prešovského kraja i fyzik Július Krempaský, in memoriam.
Laureátmi ocenenia za rok 2021 sú detská lekárka Mária Slugeňová, športovec
Jozef Štec a pestúni Dagmar a Martin Muránski.
Daša Jeleňová,
hovorkyňa PSK
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Tréneri mladších a starších dorastencov 1. FK Svidníka Milan Koša a Ladislav Harakaľ hodnotia
Odchovanci svidníckeho futbalu Milan Koša a Ladislav Harakaľ
prevzali mladších a starších dorastencov 1. FK Svidník pod svoju
trénerskú taktovku v januári tohto roka.
Zimnú prípravu začali po jesennej časti, keď starší dorastenci boli na poslednej priečke s počtom bodov
0 a s hlboko pasívnym skóre.
Mladší dorastenci zimovali na
10. mieste s 10 bodmi. „Zimná
príprava prebehla v domácich podmienkach s niekoľkými prípravnými zápasmi,
kedy naši chlapci neboli ani
raz porazení,“ podotkli tréneri
Milan Koša a Ladislav Harakaľ.
Starší dorastenci potom začali
jarnú časť veľmi dobre, kedy po
3 zápasoch získali hneď 5 bodov, no časom sa ukázalo, že
nestačí iba bojovnosť, nakoľko
v tomto družstve absentovala
podľa trénerov určitá herná
kvalita na podstatných postoch.
„Napriek tomu však treba
povedať, že niektoré domáce zápasy chlapci prehrali

V tejto kategórii, teda medzi mladšími dorastencami je podľa nich niekoľko výborných futbalistov,
na ktorých sa v budúcnosti dá stavať. „Dokonca
sme mali druhého najlepšieho strelca súťaže
Damiána Hnáta. Škoda absencie v posledných
zápasoch, pretože to mohlo byt lepšie.“
Mladší dorastenci napokon skončili na 6. mieste
so 40 bodmi, len tri body za Stropkovom.
Momentálne obe mládežnícke kategórie zarezávajú v letnej príprave, ktorú začali 5. júla. Zatiaľ
odohrali jeden prípravný zápas s Medzilaborcami a vyhrali 7:1.
Veľmi pozitívnou novinkou v mládežníckych tímoch Svidníka je aj to, že v
jarnej časti vyhodnotili dvoch najlepších hráčov, po jednom medzi mladšími
a staršími dorastencami a odmenili ich dresmi slovenských futbalových reprezentantov s osobným venovaním.
Medzi staršími dorastencami sa najlepším hráčom stal stopér Ján Janek,
ktorému venoval dres Martin Valjent a medzi mladšími dorastencami útočník
Damián Hnát, ktorému venoval dres Vlado Weiss.
„V závere nášho hodnotenia by sme sa chceli poďakovať všetkým
prívržencom futbalu v meste na čele s Jozefom Dirgom, práve vďaka
ktorému v tejto ťažkej futbalovej dobe môžeme na určitej úrovni pracovať
s mládežou,“ uzavreli tréneri mladších a starších dorastencov 1. FK Svidník
Milan Koša a Ladislav Harakaľ.
(ps)

práve s favoritmi iba o gól,
kedy chýbala aj určitá dávka
športového šťastia. V konečnom účtovaní tak skončili na
poslednom mieste s 8 bodmi,“
zhrnuli tréneri účinkovanie starších dorastencov a na adresu
tých mladších povedali: „Už v
príprave bolo vidieť, že toto
družstvo má na viac, ako
tabuľkovo stojí. Títo chlapci
nám robili radosť nielen výsledkovo, ale aj prístupom k
tréningovému procesu.
Tým pádom bolo vidieť aj
obrovský progres a výkonnostný rast, čo sa prejavilo v
zápasoch, kedy chlapci urobili
víťaznú bilanciu 7 zápasov po
sebe a 1 remízu, pričom táto
kladná séria naďalej trvá,“ netajili svoje potešenie Milan Koša s Ladislavom
Harakaľom.

VOLEJBAL: Svidnícki volejbalisti začnú
sezónu v Prievidzi, Slovenský pohár po novom
V sídle Slovenskej volejbalovej federácie v Bratislave vyžrebovali extraligu a Slovenský pohár 2022/23 mužov a žien.
V mužskej extralige bude hrať sedem tímov. Mládežnícke družstvo ŠŠ volejbal Trenčín nahradí Projekt RD SVF.
Tento mládežnícky tím odohrá v základnej časti po dva
zápasy na palubovke každého súpera a jeho výsledky
sa zarátajú do tabuľky.
Po štvorkolovej základnej časti (od 1. októbra do 11.
marca) rovnako ako v minulej sezóne bude nasledovať
rovno play-oﬀ. Do semiﬁnále postúpia najlepšie dva tímy po základnej časti
priamo, ďalšie štyri odohrajú štvrťﬁnálové série na dve víťazstvá od 18. do 25.

marca o zvyšné dve miesta. Majstra spoznáme
najneskôr 3. mája.
Do extraligy sú, samozrejme, prihlásení aj volejbalisti TJ Slávia Svidník. V prvom kole 1. októbra
sa stretnú na hosťujúcej palubovke s domácou
Prievidzou.
V Slovenskom pohári mužov sa predstaví šesť družstiev. Od 16. do 18.
decembra odohrajú turnaje v dvoch skupinách:
skupina A: Bratislava, Komárno, Prievidza, skupina B: Prešov, Svidník,
Myjava.
Prvé dva tímy z každej skupiny sa 11. februára stretnú v semiﬁnále, 12.
februára odohrajú víťazi ﬁnálový duel.
(pn)
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Beseda so spisovateľmi v Podduklianskej knižnici
Tak ako po iné roky, aj tohtoročnú besedu so spisovateľmi 29.
júla, konanej v rámci 68. Slávností Rusínov-Ukrajincov Slovenska
otvoril a viedol Ivan Jackanin, prozaik a prekladateľ, predseda
Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku.
Ten v úvode naviazal na nedávny seminár Kríza v čítaní či Čítanie v kríze,
ktorý sa nedávno konal taktiež v Podduklianskej knižnici. Kniha má veľký vplyv
na rozvoj myslenia, predstavivosti, obohacovanie slovnej zásoby, mnohí ju s
láskou berú do rúk, listujú v nej, opájajú sa jej vôňou, ilustráciami.
V detskej literatúre najmladších čitateľov potešia rozprávky, v ktorých dobro
víťazí nad zlom, starší spoznávajú históriu, prírodu. Kniha je nenahraditeľnou studnicou poznávania okolitého sveta a vnímania krásy, robí človeka
lepším, už aj z tohto dôvodu treba čítať. Je ťažké niečomu naučiť človeka,
ktorý vôbec nečíta.
Preto je potrebné prinavrátiť lásku k čítaniu, ku knihe, aby ľudia spoznávali
dejiny a kultúru iných národov a boli viac tolerantní. Dôležité je nie len čítanie,
ale aj prečítavanie tej ktorej knihy niekoľkokrát. Sám Jackanin priznáva, že
knihu Kolumbijského spisovateľa Garciu Márqueza Sto rokov samoty prečítal
viackrát a stále tam nachádza niečo okúzľujúce. To isté môže povedať aj o
románe Ivana Nečuja-Levyckoho zo života sezónnych robotníkov Mračná
(1874), ktorý svojho času bol zakázaný. Je v ňom výrazne vykreslený, hádam
ako nikdy predtým, rozdiel medzi mentalitou Rusa a Ukrajinca.
Prvý z užhorodských hostí, básnik Vasiľ Husti, zástupca predsedu Zakarpatskej organizácie Národného spolku spisovateľov Ukrajiny, ktorý sa pričinil
o založenie novovzniknutého Národného literárneho múzea Zakarpatskej
Ukrajiny, hovoril o ceste, ktorou ide spisovateľ k čitateľovi, či už prostredníc-

tvom stálej výstave kníh alebo knižných festivalov.
Patrí k nim aj festival „Kniha-Fest“, ktorého jubilejný 10. ročník sa konal v roku
2021 v Užhorode, zakarpatskí vydavatelia na ňom predstavili svoje najnovšie
vydania a autori spolu s čitateľmi sa zúčastnili na tvorivých stretnutiach. Kniha
je ako modlitba, keď je ťažko niekomu na duši, hľadá v nej útočisko a poradu, človek sa obracia k slovu, ako k Bohu. A rodný jazyk, ktorý je pokladom
každého národa, dodáva ľuďom sily. Zdalo by sa, že v čase vojny ľuďom nie
je blízko ku knihe, ale nikdy netreba pripustiť prázdnotu v duchovnom živote.
Riaditeľ užhorodského vydavateľstva TIMPANI Jaroslav Fedyšyn, ďalší zahraničný hosť, hovoril, že aj napriek obludnej vojne na Ukrajine vydavateľstvo
v ťažkých podmienkach pracuje naďalej. Tohto roku tam uzrela svetlo sveta
kniha Ivana Jackanina Kapitán zo Železnej hory („Kapitan iz Zaliznoji hory“),
ktorej dobrodružný dej, obohatený toponymikou (názvy chotárov, lúk, vrškov...)
sa odohráva v jeho rodnom kraji v okolí Bardejova.
Prečo máme čítať? Svet ešte nenašiel inú cestu ako vychovať kultúrneho
človeka bez čítania.
Nadežda Varcholová

Seniori zbystrite pozornosť - podvodníci si na vás vymysleli novú „fintu“
Polícia neustále zaznamenáva podvody na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend „vnuk, či synovec v núdzi“ alebo
„operácia príbuzného po dopravnej nehode“. Osoby vyššieho
veku sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť stávajú najčastejšie obeťami takýchto podvodov.
V poslednom období podvodníci s úmyslom vylákať od seniorov celoživotné
úspory, kontaktujú seniorov telefonicky v priebehu celého dňa. Do legiend
zapojili aj pracovníkov Slovenskej pošty, kde sa páchateľ v telefonickom
rozhovore najskôr predstaví ako zamestnanec Slovenskej pošty a opýta sa
seniora, či má vydať z peňazí alebo rozmeniť, aby mu mohol vrátiť preplatok
a následne ukončí hovor.
Vzápätí zavolá späť a predstaví sa ako pracovník kriminálnej polície a povie
seniorovi, že je v nebezpečenstve a polícia ho spolu s jeho majetkom chce
chrániť, preto má všetku svoju hotovosť, cennosti a zlaté šperky dať do tašky
a následne vyhodiť von z okna alebo z balkóna.
Podvodníci však nezabudli ani na overenú legendu, v ktorej sa seniorom
predstavujú ako príbuzní a známi alebo ako lekári, či policajti. Následne im
oznámia, že ich príbuzný zavinil dopravnú nehodu, je hospitalizovaný v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a potrebuje

peniaze na úhradu škody, resp. peniaze pre poškodených, ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii.
Polícia upozorňuje občanov, aby nedôverovali neznámym osobám a nedávali im peniaze ani iné cennosti, nech už tieto osoby uvádzajú akékoľvek dôvody.
Neotvárať cudzím ľuďom a za žiadnych okolností ich
nepúšťať do obydlia.
Neohlásené „služby“ cudzích osôb odporúčame
odmietnuť. Aby sa občania nestali obeťou podvodu,
podpisovanie dokumentov predkladaných neznámymi osobami je vhodné
najskôr konzultovať s príbuzným alebo právnikom. Bezdôvodnú a v niektorých
prípadoch až násilnú pomoc, o ktorú ste nežiadali radšej odmietnite. Môže
byť formou podvodu, alebo cestou ako vás páchatelia okradnú.
V žiadnom prípade nevyberajte hotovosť alebo cennosti v prítomnosti neznámych osôb.
V prípade podozrivého telefonického kontaktu neznámou osobou, ktorá
sa pýta na peniaze a cennosti alebo ak vás navštívia neznáme podozrivé
osoby, neváhajte ihneď kontaktovať políciu na známom čísle 158. Akékoľvek
informácie k páchateľom môžu polícii pomôcť zabrániť ďalšej trestnej činnosti.
Daniel Džobanik, vedúci oddelenia komunikácie a prevencie
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Zábavno-športovo-náučný deň na Festivalovej ulici
Miestna občianska poriadková služba sa chce v mene všetkých
deti rómskej komunity poďakovať, za pomoc pri zrealizovaní
zábavno-športovo-náučného dňa, ktorý sa uskutočnil 26. júla
2022 na Festivalovej ulici.
Naše úprimne poďakovanie patrí primátorke mesta Marcele Ivančovej a vedeniu mesta Michalovi Goriščákovi, Miroslavovi Novákovi, sociálnym terénnym
pracovníkom a Jánovi Holodňákovi, koordinátorovi asistentov zdravia, ktorí
nás podporili a prispeli k peknej akcii.
Naša vďaka patrí pracovníkom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
ktorí v spolupráci s pracovníkmi Územného spolku Slovenského Červeného
kríža vysvetlili deťom dôležitosť dodržiavania hygieny najmä v súvislosti s
prenášaním vírusových a infekčných ochorení. Zamerali sa na ukážku správneho umývania si rúk, dezinfekciu a následne kontrolu pod prístrojom, ktorý
deťom ukázal ako si ruky ne-vyčistili.
Veľké ďakujeme patrí riaditeľovi Územného spolku Slovenského Červeného
kríža vo Svidníku Slavomírovi Sakalikovi, ktorý zapožičal nafukovací skákací
hrad na ktorom bolo veľmi veľa detskej radosti. Ďakujeme riaditeľovi CVČ za
zapožičanie detských súťažných atrakcií.
Naša vďačnosť patrí poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí ﬁnančne
a materiálne pomohli zabezpečiť občerstvenie, sladkosti a ceny pre deti z
rómskej komunity:

Úradná správa č. 3 zo dňa 4. augusta 2022
Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra za
mesiac júl, ktorá je splatná do 10.08.2022 (streda).
ŠTK OOFZ:
Schválila žiadosť FK Miňovce o zmenu termínu stretnutia 1. kola 7. ligy dospelých Radoma - Miňovce z dňa 6.8.2022 o 16.30 hod. na deň 7.8.2022 o
16.30 hod. - vzájomná dohoda, poplatok 10 eur Miňovce
KR OOFZ:
2. kolo 7. liga Majstrovstvá OOFZ - dospelí - 14.8.2022 o 16.30 hod.:
Kalnište - Stročín (Špak,Hubáč, Šturák - Feč ) sobota 13.8.2022
Lúčka - Kuková (Babiarčik, Šturák - Burcák), V. Orlík - Mestisko (Džavoronok
- Holub), Miňovce - Rovné (Tomko R. - Šafranko), Chotča - Sitníky (Tomko E
.- Vaško), Tisinec - Breznica (Seman, Šugár - Fiľarský),
Zmeny v obsadení na 7.8.2022:
Radoma - Miňovce (Babiarčik), Mestisko - Kuková (Seman), Rovné - V. Orlík
(Špak), Sitníky - Kalnište (Tomko R.,Šugar za Babiarčíka), Tisinec - Lúčka
(Hubáč), Breznica - Chotča (Tomko E., Šturák)
KR vzala na vedomie podnet TJ Družstevník Rovné, 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

Kto daroval krv?
V stredu 3. augusta prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 29 bezpríspevkových darcov:
Martin Drozd (prvodarca), Vladislav Čisár (72), Milan Lehocký (21), Michal
Mňahončák (67), Zoltán Šafrán (90), Martin Goc (59), Martin Goc (4), Viliam
Podolák (22), Jakub Šidelský (26), Ján Adamečko (62), Martin Želizňák (9),
Martin Kundrát (26), Michal Široký (62), Pavol Michrina (8), Martina Dirbasová
(35), Slavomír Petra (50), Peter Horbaj (35), Alena Belaková (24), Helena
Varjanová (30), Milan Varjan (76), Stanislava Ivančová (2), Aneta Magulaková
(3), Radoslava Barančiková (9), Vladimír Miženko (44), Dávid Demjan (26),
Róbert Zápotocký (8), Alexandra Zápotocká (4), Ladislav Golenský (16),
Ladislav Jasik (36).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

Katarína Siváková, Ján Hirčko, Pavol Olejár, Vladimír Žak, Ján Vook, Vladimír Kaliňák, Adrián Labun, Kamil Benko, Peter Breznoščák, Jozef Popernik.
Ďakujeme Gréckokatolíckej charite vo Svidníku a podnikateľom Vladimír
Cupák, Ján Pavličko, Jaroslav Vodila.
Ď A K U J E M E!

MOPS vo Svidníku
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NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Peter Furčák (1942, Medvedie), Anna Viňarská (1936, Havaj), Mária Marčáková (1928, Niižný Hrušov), Vojtech Hanko (1956, Svidník), Juraj Bogdan
(1962, Krušinec), Michal Hičar (1976, Roztoky), Juraj Andrejko (1928, Svidník),
Tibor Boroš (1959, Miňovce), Peter Babej (1931, Vyšný Komárnik), Mária
Onderišinová (1936, Železník), Mária Jurčová (1929, Kežmarok), Alžbeta
Belasová (1946, Stročín), Cyril Novák (1948, Stropkov), Vincent Šesták (1949,
Svidník), Alžbeta Mondíková (1939, Stropkov), Štefan Križanovský (1945,
Stropkov), Jozef Pašeň (1949, Oľšavka), Stanislav Varga (1949, Giraltovce),
Helena Karalová (1934, Krajná Bystrá), Imrich Paľa (1942, Giraltovce), Štefan
Horňák (1942, Košice), Helena Gulová (1938, Krajná Bystrá), Ján Kašperan
(1938, Okrúhle), Darina Ferencová (1954, Roztoky), Emília Tkáčová (1946,
Svidník), Milan Pavelčák (1951, Svidník), Michal Pecúch (1939, Vislava), Mária
Dankaninová (1930, Stropkov), Verona Madejová (1946, Chotča), Viktoria
Kuzmová (1966, Rovné), Júlia Pacoltová (1944, Kapušany).
MANŽELSTVO UZAVRELI
Ladislav Senaj, Svidník a Miriama Pašková, Medzilaborce, Ondrej Pivovarni-

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme,
že nás 20. júla 2022 vo veku 79 rokov navždy opustila
naša milovaná manželka, mamka a babka
ANNA KUDLOVÁ ZO SVIDNÍKA
Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej
ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manžel Ján, syn Slavo a dcéra Beáta s rodinou

SPOMIENKA
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeme
a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneme.
18. augusta 2022 by sa náš
manžel, otec, dedko a pradedko
MICHAL KURILEC ZO SVIDNÍKA
dožil 83 rokov.
Zároveň si 8. septembra 2022 pripomenieme
17 rokov, odkedy nás navždy opustil.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena,
synovia Marián, Michal, dcéra Ľuba s rodinami

SPOMIENKA
More lásky si so sebou vzala,
hory bolesti si zanechala,
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.
1. augusta 2022 uplynulo 25 rokov, odkedy nás navždy
opustila naša milovaná manželka, mamka a babka
HELENA GIBEJOVÁ,
ROD. JUHÁSOVÁ Z JURKOVEJ VOLI
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Navždy zostaneš v našich srdciach. Vičnaja jej pamjať!
S láskou a úctou spomínajú manžel a deti s rodinami
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ček, Studenec a Zuzana Hijová, Jurkova Voľa, Ing. Jakub Demko, Nižný Orlík
a Lenka Lišivková, Svidník, Lukáš Kriško, Svidník a Adriána Konfederáková,
Ladomirová, Milan Čižmár, Svidník a Mgr. Zuzana Kohutová, Svidník, Ing. Juraj
Leško, Svidník a Mgr. Ivana Slivovičová, Kružlová, Daniel Maťaš, Šandal a
Martina Timanová, Svidník, František Jadviš, Svidník a Ing. Alena Macáková,
Prievidza, Ing. Ján Trajteľ, Ivanka pri Nitre a Ing. Ivana Simčáková, Ivanka
pri Nitre, Ing. Richard Šimko, Duplín a Marianna Vasilenková, Krajné Čierno.

SPOMIENKA
Sú bolesti, na ktoré nie je liek.
Sú rozhodnutia, ktoré nevrátime späť.
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeme
a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneme.
14. augusta 2022 si pripomíname 10 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a brat
ĽUBOŠ SOPOLIGA ZO SVIDNÍKA
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a sestry

SPOMIENKA
Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme milovali.
8. augusta 2022 uplynulo 16 rokov,
odkedy nás navždy
opustil náš drahý otec, dedko a pradedko
JAROSLAV JEVÍK Z KRAJNEJ POĽANY
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Eva s rodinou

SPOMIENKA
Aj keď priskoro zhasla sviečka Tvojho života,
neodišiel si, zostávaš v srdciach blízkych.
Spomienka živá a láskavá,
navždy v nás ostáva.
31. júla 2022 uplynulo 50 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš milovaný otec
MILOSLAV HAUK ZO SVIDNÍKA
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu s spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Božena s rodinou a Emília s rodinou

SPOMIENKA
Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie čo sme v Tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne ďalej spi sladko, veď sa opäť stretneme.
7. augusta 2022 sme si pripomenuli 30 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš milovaný syn a brat
JANÍK KIDALA
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia a sestry Katka, Vierka a Janka
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (31-32.)
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 tridsiatymprvým a
tridsiatymdruhým dielom celoročného seriálu.
Hygienici rokovali vo Svidníku
Riaditelia štátnych zdravotných ústavov z
celého Slovenska sa zišli na pracovnej porade
vo Svidníku. V priestoroch hotela Rubín boli
aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva a
poradu viedol Hlavný hygienik SR Ivan Rovný.
„Štátny zdravotný ústav vo Svidníku patrí medzi najlepšie nielen v kraji, ale veľmi pozitívne
je svojou aktivitou a dosahovanými výsledkami hodnotený aj v rámci celého Slovenska,“
povedal Hlavný hygienik SR Ivan Rovný.
Začiatky hokejbalu
Vo Svidníku sa začal rozvíjať hokejbal. V rámci Centra voľného času Dúha
sa tejto myšlienky chytil jeho pracovník Ján Vook. Zo záujemcov z radov
školopovinnej mládeže vybral štrnásť chlapcov, ktorí začali s tréningami. Absolvovali aj prvý, tzv. propagačný turnaj, v ktorom zvíťazila CZŠ sv. Juraja pred
Áčkom a Béčkom ZŠ na Centrálnej ulici a pred ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku.
Zhorel ovčín aj s ovcami...
V obci Kalnište zhorel ovčín. Pri tragickom požiari uhorením 34 oviec, dvoch
plemenných baranov, šiestich jahniat a budovy ovčína vznikla poľnohospodárskemu družstvu Brezov v okrese Bardejov škoda 266-tisíc korún. Bačovi
uhorením dvoch ošípaných vznikla škoda vo výške 3-tisíc korún.

V obci Dobroslava posvätili vynovený
drevený chrám. Urobil tak prešovský gréckokatolícky diecézny biskup Ján Hirka po
svätej liturgii v chráme, ktorý bol postavený
v roku 1705. Výraznou obnovou prešiel
počas dvoch rokov. Na slávnosti nechýbal
ani ktitor - patrón tohto dreveného chrámu,
bývalý prezident SR Michal Kováč.
Podduklianske noviny spájajú
Podduklianske noviny zorganizovali druhý
ročník futbalového turnaja politických strán
pod názvom Podduklianske noviny spájajú.
V A skupine si zmerali svoje futbalové sily
mužstvá ANO „A,“ HZDS, SDKÚ a DS,
v B skupine hrali okrem usporiadateľa aj
mužstvá novinárov, ANO „B,“ KSS a PSK.
Víťazom turnaja sa stalo mužstvo KSS,
ktoré vo ﬁnále porazilo tím ANO „A“ 4:0.
(ps)

Podduklianske novinky

9. august 2022

Infoservis

16

ČO PREMIETA KINO DUKLA?
SIROTA: PRVÁ VRAŽDA
PIATOK 12. AUGUSTA O 20. HODINE

Hrajú: Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif
Sutherland, Hiro Kanagawa, Jade Michael,
Stephanie Sy, Lauren Cochrane, Erik Athavale,
Matthew Finlan, Andrea del Campo • Réžia:
William Brent Bell • Scenár: David Coggeshall

Prequel ku kultovému hororu Sirota Orphan z
roku 2009 sleduje hlavnú hrdinku. Esther Isabelle Fuhrman, ktorá uteká z estónskej psychiatrickej liečebne do Spojených štátov amerických,
kde sa vydáva za nezvestnú dcéru bohatej
rodiny. Jej život s novou identitou však prináša
nečakané zvraty a postaví ju proti matke, ktorá je
odhodlaná za každú cenu ochrániť svoju rodinu.
USA, horor, 100 minút, české titulky, vstupné: 5 eur

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
vysunuté astronomické pracovisko HVEZDÁREŇ ROZTOKY
Vás pozýva na expedíciu zameranú na pozorovanie meteorov
PADAJÚCA HVIEZDA ALEBO METEOR?
Expedícia sa uskutoční v dňoch
11. - 14. augusta 2022 v priestoroch hvezdárne Roztoky
Expedícia je určená pozorovateľom, amatérskym astronómom, študentom
astronómie a všetkým záujemcom o astronómiu. Obsahom expedície bude
pozorovanie meteorov a následné vyhodnocovanie meraní.
Prihlášky a ďalšie informácie: na Hvezdáreň Roztoky,
054-75 923 20, astroroztoky@ protonmail.ch
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Projekt č. 20-452-00619 - Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

