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Nad Oľšavkou pri Stropkove vlci roztrhali ovečky
Roztrhané ovce za vyše päťtisíc eur. Takúto smutnú bilanciu
má s najväčšou pravdepodobnosťou útok vlkov na pasúce
sa zvieratá. V okolí Stropkova hlásili farmári takéto škody po
štyroch rokoch.
Nepríjemný pohľad a ešte nepríjemnejší zápach. Z niektorých oviec ostali aj
po nájazdoch dravcov už len zvyšky. „Bolo tam asi okolo 300 kusov oviec,
prevažne mladých oviec. No a do čriedy vbehla svorka vlkov,“ potvrdil nám
predseda Podielnického družstva v Bukovciach pri Stropkove Ján Harvilko.
Roztrhané ovce podľa neho našli roztrúsené po pasienkoch nad obcou
Oľšavka v okruhu asi jedného kilometra. „Štyri roky bol pokoj. Neviem,
čo sa stalo. Už som sa s tým aj chválil, takže akoby som ich privolal,“
poznamenal Ján Harvilko a Martin Šepeľa zo Štátnej ochrany prírody SR v
Medzilaborciach skonštatoval: „Toto je normálne teritórium vlčej svorky,
ktorá mala minulého roku jedenásť členov.“
Pastier podľa farmára robil, čo mohol, no veľa toho nestihol. „Tie veľké rýchlo
rozohnal k maštali a ich sme ustajnili, no ale tie menšie sa rozutekali,
bol to moment, ťažké to bolo nejako dať dokopy.“
Za obeť vlkom padlo pätnásť mladých ovečiek. Škodu predbežne vyčíslili na
približne 5 000 eur. „Škoda je trochu vyššia a možno bude ešte vyššia, lebo
sa jedná o plemenné jahničky. Ide o ohrozený druh plemena Cigaja a my
to chováme na ďalšie rozmnožovanie,“ opísal Ján Harvilko a na pasienky
nad Oľšavkou minulý týždeň prišli aj ľudia zo životného prostredia, ale i zo
Štátnej ochrany prírody. „Urobíme šetrenie, aby sa preukázalo, či to bol
chránený živočích, aj či boli dodržané preventívne opatrenia,“ podotkol
Martin Šepeľa zo Štátnej ochrany prírody SR s tým, že tie by mali chovatelia
oviec, ale aj iných zvierat dodržiavať.

Za obeť vlkom padlo pätnásť mladých ovečiek.
Škodu predbežne vyčíslili na približne 5 000 eur

„Nenechávať ovce alebo kozy na voľno, ale pásť, mať pastiera, ovce na
noc zatvárať, no a pri pasení používať strážne psy a pri voľnom pasení
elektrický ohradník, čo však pri takých veľkých plochách, ako sa tu používajú na pasenie, neprichádza do úvahy,“ opísal preventívne opatrenia
Martin Šepeľa a predseda Podielnického družstva v Bukovciach Ján Harvilko
potvrdil, že všetky opatrenia dodržiavajú. „Zvieratá nocujú v maštali, a ani
nie ako niekedy, že sa so zvieratami košarovalo, teraz sa to nerobí, v
maštali sa dokonca prikrmujú, lebo niet pastvy.“
Hoci sú ovce stádovité, v čase sucha v snahe nájsť pastvinu, utekajú k potoku
či k lesu. A takéto správanie potom, na škodu chovateľov, prihráva práve vlkom.
(ps)

Cirkusanta nezabila ťava, ale auto
Ťavu oslobodili. Potvrdilo sa, že tragickú smrť českého cirkusanta v Stropkove nemá na svedomí zviera. Priznáva to principál
cirkusu, nevylučuje to polícia a pitva to potvrdila. Muža prešlo
auto.
Na tretí deň po tragickej udalosti šéf českého cirkusu Aleš priznal, že za
smrť 59- ročného muža môže zrazenie autom. „Je to tak,“ potvrdil principál
Antonín Aleš. Jedna zo zamestnankýň podľa jeho slov chcela v predminulý
piatok ráno v rámci cirkusového areálu previezť autom seno pre zvieratá.
Muža, ktorý zrejme spal pod ním, si nevšimla. „Nedopatrením, bohužiaľ.“
To, čo už potvrdzuje aj samotný principál cirkusu, nevylučuje ani polícia. Tá
totiž pracuje s viacerými verziami. „Jednou z nich je aj tá, že k zraneniam,
ktorým osoba podľahla, mohlo dôjsť pri manipulácii s autom,“ ozrejmil
hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.
V piatok 5. Auguista podvečer, keď zamestnanec cirkusu po nahlásenom
napadnutí zvieraťom vo svidníckej nemocnici zomrel, jeho šéf tvrdil, že útočila ťava. „Ošetrovateľ náš, bohužiaľ, musím to povedať aj do televízie,
oslavoval a ako sa hovorí, zviera nemá rada alkohol, takže asi ucítili
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. Viete, ten zápach alkoholu asi má svoje. Oslava urobila svoje
a zvieratká to asi nemajú radi,“ tvrdil Antonín Aleš.
Lekári vo svidníckej nemocnici však spochybnili, že by mužovi zranenia
spôsobilo zviera. „V úvode bola informácia, že bol pohryzený zvieraťom,
po ošetrení rán však toto bolo málo pravdepodobné. Pacient mal sériové
zlomeniny rebier na obidvoch stranách, mal zlomenú panvu, zlomeniny
viacerých stavcov, mal poranenia kože,“ informoval riaditeľ svidníckej
nemocnice Marek Pytliak.
Policajti si zasa všimli nákladné auto, patriace cirkusu, ktoré malo tri kolesá
špinavé a len jedno čisté. Aj to im naznačovalo, že verzia o ťave nebude
presná. „Polícia okolnosti úmrtia 59-ročného muža preveruje. K prípadu
bol pribratý aj znalec z odboru zdravotníctva,“ vyhlásila polícia, no a pitva
podľa našich informácií potvrdila, že zamestnanec cirkusu zomrel na následky
polytraumy po prejdení nákladným autom.
Český cirkus vo svojom slovenskom turné pokračuje. Zo Stropkova sa presunul do Bardejova, no aj naďalej
sa čaká nielen na výsledky policajného vyšetrovania, ale aj na
výsledky znaleckého skúmania.
(ps)

Na tretí deň po tragickej udalosti šéf
českého cirkusu Aleš priznal, že za
smrť 59- ročného muža môže zrazenie
autom. Na vine tak nie je ťava...
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Ján Hirčko a Michal Iľkanin končia vo svidníckom mestskom zastupiteľstve!

Ako sa rozhodnú Ján Vook s Petrom Pilipom?
30. august. Tento deň je kľúčový pre všetkých, ktorí sa chcú
uchádzať o dôveru voličov v nadchádzajúcich spojených
voľbách do orgánov vyšších územných celkov a takisto aj do
orgánov miest a obcí. Spojené voľby sa uskutočnia 29. októbra.
Ako sme už uviedli, všetci kandidáti
alebo kandidujúce politické strany,
hnutia či koalície musia svoje kandidátne listiny podať do polnoci 30.
augusta zapisovateľom príslušných
volebných komisií. My sme sa preto
minulý týždeň pýtali troch krajských

pravdepodobne nebudem uchádzať
o žiadnu z verejných funkcii, veľká
podpora okolia a hlavne starostov
nášho okresu spôsobila, že sa z
dôvodu zodpovednosti a úcty k nim
budem uchádzať o post poslanca
Prešovského kraja za okres Svidník.
Na žiadne iné funkcie kandidovať nebudem,“ vyhlásil jasne
Ján Hirčko, a to znamená, že
bývalého prezidenta svidníckeho
volejbalu a podnikateľa už vo
svidníckom mestskom zastupiteľstve neuvidíme.
Druhý krajský a zároveň mestský poslanec Ján Vook bol vo
svojom vyjadrení stručnejší. Dá
povedať, že nevylúčil, no ani
nepotvrdil nič, teda žiadnu svoju
kandidatúru s tým, že tak urobí v

poslancov PSK za okres Svidník a
takisto aj okresného prednostu, ako to
vyzerá s ich kandidatúrou a na ktorý
konkrétny post.
Súčasný poslanec Zastupiteľstva
PSK za okres Svidník Ján Hirčko
je rovnako ako aj zvyšní jeho dvaja
kolegovia v krajskom parlamente, aj
poslancom Mestského zastupiteľstva
vo Svidníku. V minulosti sa nechal
viackrát počuť, že kandidovať už nebude. „Aj keď som avizoval, že sa už

najbližších dňoch.
„Odpoveď na otázky týkajúce sa mojej kandidatúry v blížiacich sa voľbách
oﬁciálne oznámim voličom v priebehu
tohto týždňa,“ vyhlásil Ján Vook.
Tretí krajský a súčasne mestský
poslanec Peter Pilip na naše otázky

reagoval podobne, ako
začiatkom tohto roka. „Pokiaľ ide o moju prípadnú
kandidatúru, môžem i dnes
povedať, že všetko je ešte
otvorené. Zvažujem všetky
za a proti a mám ešte čas,
tak sa ešte rozhodnem, či a
ak áno, tak o ktorý post sa
budem uchádzať,“ odpovedal Peter Pilip, ktorý bol v
minulosti počas primátorovania Jána Holodňáka jeho
zástupcom.
Nuž a štvrtým potenciálnym kandidátom na všetky
posty, o ktorých obsadení sa

bude rozhodovať 29. októbra, je
súčasný prednosta Okresného úradu
vo Svidníku a zároveň mestský poslanec Michal Iľkanin. Jeho odpoveď
na otázku, či a na ktorú funkciu bude
kandidovať, znela minulý týždeň
takto: „V nadchádzajúcich voľbách sa
budem uchádzať o priazeň voličov
iba ako kandidát na poslanca PSK
za okres Svidník,“ vyhlásil Michal
Iľkanin, o ktorom tak môžeme
skonštatovať to, čo aj o Jánovi
Hirčkovi, že v najbližšom volebnom období ho už vo svidníckom
mestskom parlamente neuvidíme.
Či sa mu podarí dostať do
krajského parlamentu, rozhodnú
voliči 29. októbra. V ten istý deň
sa bude rozhodovať aj o primátoroch a starostoch, či o poslancoch

mestských a obecných zastupiteľstiev.
(ps)

Robert Fico na neformálnom stretnutí vo svidníckom skanzene
V uplynulý štvrtok 11. augusta do Svidníka zavítal bývalý premiér, predseda strany
SMER-SD Robert Fico.
V skanzene SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo
Svidníku sa konalo neformálne stretnutie starostov
a pozvaných hostí, no a medzi nich na pozvanie
okresného predsedu strany SMER-SD vo Svidníku
Martina Gonšenicu prišiel aj Robert Fico.
Stretnutia sa okrem iných zúčastnili napríklad aj
krajský predseda strany SMER-SD v Prešove Peter
Šuca, poslankyňa Národnej rady SR Jana Vaľová
a ďalší.
Účastníci neformálneho stretnutia diskutovali o
aktuálnych celospoločenských politických témach,
ale venovali sa tiež regionálnym témam v súvislosti
s blížiacimi sa komunálnymi voľbami a voľbami do
vyšších územných celkov.
(rf)
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Partizan Open SK 2022 - priateľské stretnutie obdivovateľov historických,
klasických, auto-moto old a youngtimerov v kraji pod Duklou
6. a 7. augusta sa vo Svidníku konalo jubilejné stretnutie
majiteľov a obdivovateľov cestných veteránov v regióne pod
Duklou. 10. ročník tejto nekomerčnej akcie s názvom Partizan
Open SK sa uskutočnil po dvoch rokoch odkladu z dôvodu
protipandemických opatrení.
Idea tejto akcie vznikla spontánne
v lete v roku 2009, tzv. nultý ročník,
kedy Svidníčan Ivo Jackanin pozval
skupinu svojich priateľov veteránistov
z Prešova a blízkeho okolia do mesta
Svidník na priateľskú návštevu s cieľom stretnúť sa, vychutnať si spoločnú

tvárou bol moderátor televízie JOJ
Ján Mečiar s manželkou Jankou, ktorí
tiež patria medzi hrdých majiteľov a
vášnivých obdivovateľov historických
vozidiel. Na Partizan Open SK 2022
sa prezentovali vozidlom Chevrolet
Corvette C3, r. v. 1979, pričom tento

lovce) a ďalší.
Nostalgické spomienky vyvolávala
Tatra 603, r. v. 1957 (Peter Pončák,
Prešov), Škoda Octavia 440, r. v. 1958
(Pavel Muška, Prešov), Škoda Felicia,
r. v. 1959 a 1960 (Štefan Beregsázi,
Leonard Hvizdoš, Košice), motocykel
Jawa 353, r. v. 1962 (Milan Hrinda, Michalovce) ale aj americká ikona Ford
Mustang Fastback, r. v. 1965 (Daniel
Rochlitz, Teriakovce).

Vôňu benzínu s nádychom histórie
dopĺňalo aj dobové oblečenie viacerých posádok, neprehliadnuteľná
bola posádka vojenského terénneho
vozidla Jeep Willys MB, r. v. 1943
(Dávid Behúň, Bratislava).
Prívlastok najväčšie historické vozidlo jednoznačne obhájilo nákladné
vozidlo Praga RN, r. v. 1950. Na tomto
unikátnom 72-ročnom nákladnom
vozidle s kráľovskou spotrebou prišiel

Organizátor zrazu Ivo Jackanin (vľavo) a Stanislav Štefanisko
z Michaloviec, no s rodinnými koreňmi vo Svidníku

jazdu na historických vozidlách - veteránoch a spoznať pre nich menej
známy región. Priatelia so spoločnou
vášňou sa vo Svidníku cítili dobre, príjemné sobotňajšie stretnutie sa akosi
prirodzene prehuplo do dvojdňovej
akcie. Veteránisti sa pri spoločnej ve-

región navštívili prvýkrát.
Široká verejnosť dostala možnosť
obdivovať krivky historických unikátov od roku 1930. Staršia generácia
Svidníčanov si vďaka mladším modelom vystavených vozidiel mohla
zaspomínať na svoje detstvo, ktoré im

čeri v krčme vo svidníckom Skazene
dohodli, že si spoločné stretnutie o
rok určite zopakujú. Slovo dalo slovo
a tento rok sa nadšenci so spoločnou
vášňou oﬁciálne stretli vo Svidníku už
po desiatykrát.
Majitelia cestných veteránov z
rôznych kútov Slovenska aj z Českej
republiky sa v sobotu 6. augusta
2022 zišli na pešej zóne vo Svidníku,
kde prezentovali svidníckej verejnosti svoje kovové tátoše. Akcie sa
zúčastnili nielen skalní veteránisti,
pozvanie organizátorov prijali aj nové
tváre. Novou, ale verejnosti známou

pripomínali vozidlá starých rodičov v
kontraste s automobilovými novinkami súčasnosti, ktoré predstavila spoločnosť Š-Autoservis Bardejov, s.r.o.
Na tohoročnom zraze mal silné
zastúpenie Zemplín Veterán Club
Michalovce. Jeho členovia predviedli
verejnosti v skutku výnimočné exponáty, napr. Praga Alfa, r. v. 1930
(Stanislav Štefanisko, Michalovce),
BMW 327, r. v. 1937 (Mikuláš Koščo,
Michalovce), Citroen 11B, Traction
Avant, r. v. 1951 (Vladimír Ratvaj,
Michalovce), Moskvič 412 „VB“, r. v.
1970 (Ľubomír Hankoščák, Micha-

Nezastupiteľné miesto patrí známemu zberateľovi historických klenotov
na kolesách, Martinovi Neubellerovi z
Prešova, ktorý vo svojom úctyhodnom
veku 83 rokov prezentoval Mercedes
Benz 280 SE, r. v. 1954 a taktiež
dlhoročnému pravidelnému účastníkovi Milanovi Lenártovi z Košíc, ktorý
vo veku 77 rokov prezentoval svoje
vozidlo Citroen Dyane 2cv, r. v. 1970.
Najvzdialenejšími účastníkmi zrazu
boli Jan Kuchař z Prahy na vozidle
Mercedes Benz W110, r. v. 1966 a
Christián Mayer zo Štemberku na
vozidle Mercedes Benz 190, r. v. 1987.
Verejnosť mala možnosť vďaka vizuá-

na Partizan Open SK 2022 so svojou
rodinou po vlastnej osi jeho zanietený
majiteľ Peter Kamenský z obce Vinice
okr. Rimavská Sobota.
Nemožno však opomenúť skutočnosť, že niektoré z veteránov zvládli
šoférovať aj príslušníčky nežnejšieho pohlavia. Skladáme pred ich
schopnosťami klobúk, nakoľko riadiť
plechového deduška bez posilňovača
bŕzd a riadenia, prípadne so sytičom,
to si mladšie ročníky v súčasnosti ani
nedokážu predstaviť.
Účastníci stretnutia v rámci svojho
sobotňajšieho programu navštívili a
obdivovali expozíciu Múzea ukrajin-

Spanilú jazdu ulicami Svidníka si vďaka iniciatíve Iva
Jackanina v jednom z historických áut vychutnal aj Filip Hribik
lu zaspomínať si na ďalšie vozidlá zn.
Trabant, Fiat, Lada, VW, Škoda, ale aj
na motocykle Jawa, ktoré brázdili naše
cesty v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, či menej známe zn. MG
Midget, Triumph, Maserati či Jaguar.

skej kultúry SNM vo Svidníku, uskutočnili „Spanilú jazdu ulicami mesta
Svidník“ a prezreli si národnú kultúrnu
pamiatku Pamätník Sovietskej armády
vo Svidníku. Položením venca si uctili
pamiatku vyše 9 000 sovietskych voja-
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Partizan Open SK 2022 - priateľské stretnutie obdivovateľov historických,
klasických, auto-moto old a youngtimerov v kraji pod Duklou
kov, ktorí zahynuli počas 2. sv. vojny
v priebehu Karpatsko-duklianskej
operácie. Následne navštívili Vojenské
historické múzeum - Múzejné oddelenie Svidník s centrálnou expozíciou
„Vojenské dejiny Slovenska v rokoch
1914 - 1945" a v parku neďaleko múzea si prezreli externú expozíciu ťažkej
vojenskej techniky.
Druhá prezentácia zúčastnených
historických vozidiel sa uskutočnila
priamo v areáli celoročného aquaparku a kúpaliska Aquaruthenia vo Svidníku, kde historické krivky veteránov
mohli obdivovať všetci návštevníci
aquaparku.
V nedeľu 7. augusta 2022 účastníci zrazu navštívili ďalšiu národnú
kultúrnu pamiatku, Pamätník čs.
armádneho zboru na Dukle a pamätný cintorín. Na kolonáde vedúcej
k pamätníku majitelia veteránov s
pietou obdivovali bronzové tabule, na
ktorých sú vygravírované mená 1 256
padlých vojakov. Aj na tomto mieste
si veteránisti uctili pamiatku obetí 2.
sv. vojny položením venca.
Záverečným bodom programu bola

jazda veteránov do Údolia smrti,
neďaleko dedinky Kružlová, kde vyrástla nová atrakcia - štvorpodlažná
rozhľadňa vysoká 14 metrov v tvare
náboja do československej pušky
vz. 24 z 2. sv. vojny. Z najvyššieho
podlažia tejto veže si účastníci zrazu
mohli vychutnať takmer celé Údolie
smrti, okolité obce, časť Svidníka,
obdivovať v teréne rozmiestnenú tankovú techniku, znázorňujúcu tankovú
rotu v útoku.
Podľa vyjadrenia hlavného organizátora zrazu veteránov Iva Jackanina bol 10. ročník Partizan Open
SK trochu iný, než predchádzajúce.
„Neplánovali sme etapové jazdy
veteránov po širokom okolí, tento
rok sme sa rozhodli ostať prevažne
v okrese Svidník v duchu kréda - Tu
to celé začalo a tu to aj končí... Nechcem tým povedať, že v tejto tradícii
nebudeme pokračovať, to ukáže čas
a táto komplikovaná súčasná doba,
ktorá, pravdupovediac, tejto vášni
neveľmi praje. Cieľom bolo jubilejné
desaťročné úsilie zavŕšiť na tom istom
mieste, kde sa celkom bezprostred-

ne a spontánne začalo a rozvinulo.
Ukázalo sa však, že to bolo dobré
rozhodnutie. Mnohí naši hostia sa na
záver podutia vyslovili, že cestujeme

2022 zároveň touto formou vyjadrujú
úprimné poďakovanie všetkým, ktorí
vecne, ﬁnančne alebo akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri organizácii

a obdivujeme pamätihodnosti a atrakcie po celom svete a mnohokrát ani
netušíme, čo máme doma,“ prezradil
nám Ivo Jackanin.
Organizátori Partizan Open SK

a zabezpečení podujatia, čím významne prispeli k jeho úspešnému
priebehu ako aj k zviditeľneniu nášho
regiónu.
Martina Jackaninová

Leto pomaličky, ale isto vrcholí a prázdniny sa skončia. Dovolenková sezóna sa takisto blíži ku koncu a aj preto sme sa pozreli
na to, ako toto leto, prvé bez pandemických opatrení trávia ľudia
zo Svidníka a okolia.

Janka Lešková si s rodinou
dala repete na Kréte
Janka Lešková trávila dovolenku na ostrove Kréta, asi 50 kilometrov od
letiska Heraklion.
„Sme v rezorte Eri Beach a je tu úžasne. Teda pre nás. My sme tu dokonca
druhýkrát po sebe, pretože pred rokom nám bolo skvele a chceli sme si to
zopakovať. Poznáme tu veľa cestičiek, uličiek, sme „ako doma,“ ale zďaleka
nestihneme vidieť a spoznať všetko. Je tu vlastne zo všetkého troška. Veľké
a silné vlny zo sklanatého vstupu do mora, pieskové pláže, vlnolamami oddelené „malé more“ pre deti, bazény so slanou aj sladkou vodou, tobogány
a iné atrakcie a v jeden deň sa môžete kúpať aj na 10 plážach, kde je voľný
vstup,“ opísala nám Janka Lešková, ktorá dovolenku trávila spolu s manželom a deťmi, teda s rodinou dcéry Janky. „Vybrali sme také miesto, aby bolo
každému dobre. Možno to nie je špička, ale nám je dobre a sme radi, že sme
spolu. More, ktorého sa nedá presýtiť, slnko, hudba, výborné jedlo a večer
prechádzky a posedenia a rozhovory,“ pokračovala v opisovaním rodinnej
dovolenky a stým, že ľudí je na Kréte veľmi veľa, čo však jej a ani jej rodine
nevadí. „Ja sa smejem, že koľkokrát idem trebárs v nedeľu dopoludnia na
záhradku a nestretneme ani nohu..., takže tu je to také veselšie,“ napísala
nám priamo z Grécka. „Fungujeme takto rodinne, šesť ležadiel na jednej kope,
ale my to máme radi. Normálna rodinná dovolenka, kde treba riešiť všeličo
- predsa len máme teenagera a 10 ročného chlapca... a komáre...,“ usmiala
sa Janka Lešková s tým, že keby sa jej niekto spýtal, či by na rovnaké miesto
išla i rok, tak povie áno a keby aj na iné miesto, tak v tej istej zostave a ešte
radšej by bola, keby tých ležadiel na kope bolo ešte viac.
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Ivana Jesenská s nádychom orientu - v horúcom a farebnom Turecku
„Po dvoch rokoch spoznávania krás Slovenska sme tento rok s rodinou
vycestovali k moru. My sme si pre svoju dovolenku v Turecku vybrali známe
letovisko Belek, tento výber nás rozhodne nesklamal. Práve naopak, boli sme
nadšení a určite odporúčame,“ povedala nám Svidníčanka Ivana Jesenská,
ktorú s rodinou v Turecku čakala horúca krajina, rozmanitá turecká kuchyňa,
kúpanie v pokojnom mori a nádherné piesočnaté pláže. „Dosýta sme si užili
zábavu a nevšedné zážitky. No a tú pravú atmosféru, v ktorej sa miesia intenzívne vône korenia a kávy, sýte farby látok, ligot zlata sme zažili pri prechádzke
typickým tureckým bazárom.“
Rodina Ivany Jesenskej má v lete rada aj predlžené víkendy, ktoré trávia

spoločne s rodinou pri grilovaní. „Samozrejme, v obľube sú aj výlety do
blízkeho okolia nášho regiónu a návštevy hradov,“ dodala Ivana Jesenská a
všetkým našim čitateľom želá krásny zvyšok leta.

Alexandra Hutňanová s dcérou
a mamou spoznali africké Tunisko
Svidníčanka Alexandra Hutňanová s dcérou a mamou si takisto užili more.
„Našu tohtoročnú letnú dovolenku sme sa rozhodli tráviť v severnej Afrike
v štáte Tunisko.
Užívali sme si ju
plnými dúškami,“
netajila sa Svidníčanka Alexandra
Hutňanová a v hodnotení svojej tohtoročnej letnej dovolenky pokračovala
takto: „Oddych,
more, pláž, jazda
na štvorkolkách a
výlet na ťavách.
Spoznali sme kultúru krajiny a odniesli sme si nezabudnuteľné zážitky.
Budeme na to ešte
dlho spomínať.“

Ľudia z regiónu toto leto uprednostňujú more, prichádza viac zahraničných turistov
Turistov je menej. Aj vo svidníckom regióne. Prvé leto po pandémii prinieslo
pokles návštevníkov aj u nás. Dva roky sa pritom poddukliansky región pýšil
rekordným záujmom turistov, teraz treba priznať, že ich ubudlo.
Aj ubytovatelia vo svidníckom regióne potvrdzujú, že toto leto Slováci viac
uprednostňujú dovolenky v zahraničí. „Vybrali sa ďalej. Idú k moru,“ povedal
nám Ján Paranič z Cestovnej kancelárie Eurotour, ktorý s rodinou vo Svidníku prevádzkuje aj ubytovacie zariadenia a vychádza tak nielen zo záujmu
Svidníčanov a ľudí z regiónu o dovolenky pri mori, aj z množstva slovenských
turistov, ktorí využívajú ich ubytovacie služby. Vlani vo Svidníku a okolí hovorili
o rekordnej návštevnosti. Prevládali, samozrejme, Slováci. Potvrdila nám to aj
Martina Lazengová z Turistického informačného centra vo Svidníku. „Koronové
obdobie vzbudilo záujem Slovákov cestovať po Slovensku,“ povedala Martina
Lazengová a doplnil ju Ján Paranič. „Spoznávali Slovensko, spoznávali náš

región a teraz prenocujú a odchádzajú ďalej. Maximálne sa zdržia deň, dva.“
Podľa Martiny Lazengovej toto leto do Svidníka prichádzajú hlavne slovenskí
turisti, z rôznych kútov našej krajiny. Je ich však o poznanie menej. Namiesto
nich teraz prichádza viac zahraničných turistov. „Zo zahraničných turistov českí
turisti, a potom sú to turisti z pobaltských krajín - Litva, Lotyšsko, Estónsko s
tým, že si spravia prestávku a pokračujú ďalej na Balkán,“ ozrejmil nám Ján
Paranič, ktorého doplnila Martina Lazengová. „Prichádzajú Česi, Poliaci,
taktiež sme tu mali návštevníkov z Nemecka, Veľkej Británie, Holandska,
väčšinou teda európske krajiny, ale musím povedať, že taktiež sme tu mali
návštevníkov z Kolumbie.“
Svidnícky región sa hrdí vojenskými a sakrálnymi pamiatkami. Tie aj dovolenkári najčastejšie vyhľadávajú.
(ps)

Pivné dni vo svidníckej Vinárni aj so súťažou vo varení guľášu
So súťažami vo varení guľášu sa aj v našom regióne toto leta akoby vrece
roztrhlo. Jednu z nich zorganizovala v uplynulý piatok aj Reštaurácia Vináreň
- gril, záhrada vo Svidníku.
Spomedzi viacerých družstiev sa víťazom stalo družstvo Krčmy Kapišová.
Súťaž vo varení guľášu však bola len jedným z bodov trojdňového podujatia
nazvaného Pivné dni.

Organizátori od piatku do nedele ponúkli Svidníčanom a ľuďom zo širokého
okolia pätnásť druhov piva, country hudbu, ľudovú veselicu, špeciality z grilu,
rôzne súťaže i špeciálne detské popoludnie, napríklad aj so Slovenským
Červeným krížom.
Súčasťou trojdňového podujatia bolo aj žrebovanie tomboly, v ktorej hlavnou
cenou bolo výčapné zariadenie.
(ps)
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Členovia a sympatizanti strany HLAS-sociálna demokracia opäť pomáhali
O podujatí v Hrabovčíku, ktorého ritatívny podtón, keďže jeho účastorganizátorom bola strana HLAS-so- níci prispením do ﬁnančnej zbierky
ciálna demokracia, sme už na našich pomohli malej Paťke, ktorej bol celý
stránkach stručnú informáciu priniesli Deň pomoci, ako bolo podujatie v
pred týždňom.
Hrabovčíku nazvané, venovaný.
Súčasťou podujatia v oddychovej
Okresná predsedníčka strany
zóne v Hrabovčíku bola súťaž vo HLAS-sociálna demokracia vo Svidvarení guľášu. Jej víťazom sa stalo níku Alena Nováková spolu s tajomdružstvo domáceho Hrabovčíka, níčkou okresnej organizácie tohto
pričom porota, ktorá navarené guľá- politického subjektu Janou Tchurikoše hodnotila, nevedela, ktorý guľáš vou výťažok z akcie DEŇ POMOCI
navarilo ktoré družstvo.
vo výše 3 280 eur Paťke odovzdala
Medzi účastníkov zavítal aj poslanec minulý týždeň.
Národnej rady SR a podpredseda
„Paťke, veľkej bojovníčke, držíme
strany HLAS-sociálna
demokracia Richard
Raši, krajský predseda tohto politického
subjektu Richard Eliáš,
ale napríklad aj Ján
Hrinko s rodinnými koreňmi v Krajnej Bystrej
a ktorý pôsobil ako riaditeľ kancelárie troch
predsedov vlád a dnes
je aktívnym členom
strany HLAS-sociálna
demokracia. Prišiel aj
riaditeľ ústrednej kancelárie ZMOS Michal
Okresná predsedníčka strany HLAS-SD Alena
Kaliňák.
Podujatie malo cha- Nováková a primátorka Svidníka Marcela Ivančová

Okresná predsedníčka strany HLAS-SD Alena Nováková
prevzala aj ﬁnančný dar pre malú Paťku od Richarda Rašiho

palce a prajeme skoré uzdravenie,“
zdôraznila Alena Nováková, ktorá
slová vďaka adresovala aj prostredníctvom našich novín mnohým.
„Poďakovanie patrí mojim kolegom z
Okresnej organizácie HLAS-sociálna
demokracia Svidník za pomoc pri organizovaní tejto akcie a všetkým tým,
ktorí nás a Paťku podporili, či už varením gulášu alebo ﬁnančne. Ďakujeme
primátorke mesta Svidník Marcele
Ivančovej a viceprimátorovi Michalovi Goriščákovi, prednostovi MsÚ v
Giraltovciach Pavlovi Tchurikovi, obci
Hrabovčík a starostovi Sergejovi Vasilenkovi, obci Cernina a starostke Helenke Madzinovej, Michalovi Kimákovi
starostovi obce Šarišský Štiavnik,
obci Šemetkovce a starostovi Jánovi
Marchevskému, obci Beňadikovce
a starostovi Ladislavovi Šotikovi,
starostke Kečkoviec Jane Feňovej,
Družstvu Jožka Savčáka (kandidát na
starostu obce Vyšný Mirošov), Jánovi
Hirčkovi, Róbertovi Tadrakovi, Petrovi
Hruškovi (Tobi Group, s.r.o), spoločnosti Balington Consulting, Celeplay,
s.r.o, Petrovi Tchurikovi, Martinovi
Goldirovi, Michalovi Olearnikovi, Jozefovi Caunerovi, Ondrejovi Eštokovi

(Dreviv, s.r.o), Ľube Olejárovej, Dušanovi Gergeľovi, Adriánovi Gužovi,
Jane Leščišinovej, Anne Mihalikovej,
Miriam Majdákovej (Vanapo, s.r.o),
Erikovi Ducárovi (CROMATOP, s.r.o),
neziskovej organizácii Za lepší a
krajší Prešovský kraj a Zara Caﬀe v
Giraltovciach,“ skonštatovala okresná
predsedníčka strany HLAS-sociálna
demokracia vo Svidníku Alena Nováková.
(pn)
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Problémy na oddeleniach evidencie vozidiel i dokladov
Problémy na dopravnom inšpektoráte v Stropkove. Prihlásiť
kúpené či odhlásiť predané auto sa nedá. Súhra okolností spôsobila paralyzovanie policajného oddelenia. Ľudia museli čakať
a napríklad aj v radoch na nové doklady.
Na podpätku sa ľudia pri dopravnom inšpektoráte v Stropkove obracali
niekoľko dní. „Normálne na nervy. Kúpil som auto. Urobil som poistku,
prídeš na dopravný inšpektorát a nikde nikto," znela jedna zo sťažností,
ktoré sme dostali. Pracovisko evidencie vozidiel v Stropkove paralyzovala
náhoda.
„Aktuálny problém nastal z
dôvodu neočakávanej práceneschopnosti zamestnancov
a taktiež z dôvodu skončenia
pracovného pomeru jedného zo
zamestnancov k prvému augustu, pričom výberové konanie na
toto miesto ešte nebolo ukončené,“ priznal hovorca prešovskej
krajskej polície Daniel Džobanik,
a to, že by pracovisko nemalo
dostatočný počet zamestnancov,
polícia odmietla.
„Plánovaný počet zamestnancov na pracovisku v Stropkove
je postačujúci.“

Kým v Stropkove mali policajti problémy s personálnym obsadením pracoviska evidencie vozidiel, v susednom Svidníku sa zas trápili na oddelení
vydávania dokladov. „Dovolenky sú, ľudia prišli, majú čas, majú tu rodiny,
tak všetci si robia doklady,“ povedala jedna zo žien, ktoré čakali na vydanie
nového dokladu.
Minulý týždeň vo Svidníku žiadosti o doklady vybavovala len jedna zamestnankyňa. Bežne tu ľudia nečakajú, teraz tu pár desiatok minút strávia. „Dlhším
čakacím dobám na oddelení vo Svidníku došlo z dôvodu pozitívnych
testov zamestnancov na ochorenie Covid-19,“ informoval policajný hovorca
Daniel Džobanik.
Od minulého štvrtku napokon
stropkovské pracovisko evidencie
vozidiel už bolo otvorené, a to
vďaka výpomoci zamestnancov
z pracoviska vo Svidníku. „Prosíme občanov o pochopenie a
na riešení vzniknutej situácie
intenzívne pracujeme,“ uzavrel
Daniel Džobanik.
Letné obdobie takéto situácie prináša a ak sa k nemu pridá práceneschopnosť, inak než dočasným
obmedzením poskytovania štátnych služieb sa to vraj riešiť nedá.
(ps)

Reakcia Pozemkového spoločenstva urbárnikov a lesomajiteľov mesta Svidník
Vyjadrenie k informácii o probléme pri výstavbe protipovodňových opatrení na rieke Ladomírka vo Svidníku
Dňa 14. júla 2022 TV Markíza uverejnila príspevok a následne
dňa 19. júla 2022 Podduklianske novinky publikovali rovnakú
informáciu o tom, že problémom pri výstavbe protipovodňových
opatrení na rieke Ladomírka vo Svidníku je skutočnosť, že dvaja
vlastníci nesúhlasia s navrhnutou cenou.
Aby sme uviedli predmetné informácie na správnu mieru, uvádzame naše
stanovisko z pozície správcu dotknutých pozemkov, vlastníkmi ktorých sú
jednotliví spoločníci nášho spoločenstva - konkrétni spoluvlastníci.
Začiatkom roka 2022 na základe listu od investora, ktorým je Slovenský
vodohospodársky podnik, štátny podnik, sme sa ako spoluvlastníci pozemkov
dozvedeli o tom, že je vydané územné rozhodnutie mestom Svidník, ktoré
považujeme za nezákonné s nejasným obsahom a ktoré sa týka našich pozemkov. Existencia územného rozhodnutia nás prekvapila z dôvodu, že neprebehli žiadne stretnutia ani informácie o zásahu do súkromných pozemkov.
V uvedenom územnom rozhodnutí nie je vo výroku vyhodnotený súlad s
platným územným plánom a obsah výroku nie je možné vyhodnotiť. Ako spoluvlastníci pozemkov by sme mali vedieť z obsahu územného rozhodnutia ako
sa s našimi pozemkami naloží. Správny orgán nesmie donucovať účastníka
konania hľadať obsah jednotlivých stanovísk orgánov a organizácií inde ako
v rozhodnutí, pretože správny orgán ich mal za povinnosť riadne vyhodnotiť
a zapracovať do rozhodnutia tak, aby bolo rozhodnutie zrozumiteľné a jasné
už v jeho výroku.
Okrem iných problémov, aj z titulu uvedených nedostatkov, sme boli nútení
podať na Okresnú prokuratúru vo Svidníku podnet na preskúmanie územného
rozhodnutia č. 2084-19868/2020 z 30.11.2020 vydaného mestom Svidník pre
jeho nezákonnosť.
Odôvodnenie napadnutého územného rozhodnutia považujeme za rozpor
s ustanovením § 47 správneho poriadku s absolútnou absenciou základných
údajov.
Z uvedeného dôvodu považujeme napadnuté rozhodnutie bezpochyby za
nepreskúmateľné, uvedenú vadu nie je možné žiadnym spôsobom zhojiť a
napadnuté rozhodnutie žiadame zrušiť. Pre úplnosť poznamenávame, že
Okresná prokuratúra vo Svidníku listom zo dňa 20. júna 2022 oznámila, že
podnet podaný dňa 12. apríla 2022 bol prijatý a bude vybavený Okresnou
prokuratúrou v Humennom.

V súvislosti s tým poznamenávame, že naše spoločenstvo nemá žiadne
informácie o tom, že investor stavby Slovenský vodohospodársky podnik,
štátny podnik, oslovil niekoho zo spoluvlastníkov predmetných pozemkov
ohľadom ich predaja.
Zároveň uvádzame, že súkromných spoluvlastníkov je veľké množstvo a
pokiaľ chce niektorý zo spoluvlastníkov previesť svoj spoluvlastnícky podiel
(okrem prevodu na blízku osobu), je potrebné prevádzaný podiel najprv ponúknuť na predaj ostatným spoluvlastníkom. Táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), ktoré zakotvuje tzv. zákonné
predkupné právo spoluvlastníkov na spoluvlastnícky podiel.
Je zarážajúce, že Mesto Svidník svojim uznesením na ostatnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva dňa 22. júna 2022 nesúhlasilo s prenájmom svojich pozemkov na vybudovanie predmetnej protipovodňovej ochrany mesta
Svidník.
Prehlasujeme, že našim zámerom nie je zmariť výstavbu, ale rokovať so všetkými zainteresovanými účastníkmi výstavby, čo je možné iba za predpokladu
zákonne vydaného územného rozhodnutia s cieľom ochrany vlastníckych práv
pri rešpektovaní všetkých zákonných ustanovení. Svojimi aktivitami máme
záujem na spoločnej podpore sociálneho a ekonomického rozvoja mesta
Svidník a jeho regiónu.
Pozemkové spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov mesta Svidník
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Úradná správa OOFZ Svidník č. 4 zo dňa 11. 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
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 1. kola 7. ligy dospelých
Schválila žiadosť FK V. Orlík o odohratie stretnutí v obrátenom poradí:
stretnutie 2. kola 7.ligy dospelých V. Orlík - Mestisko sa odohrá 14.8.2022
o 16.30 hod. v Mestisku a stretnutie 15. kola Mestisko - V. Orlík sa odohrá
2.4.2023 o 15.30 hod. vo V. Orlíku - vzájomná dohoda, poplatok 10 eur V. Orlík
KR OOFZ:
3. kolo 7. liga Majstrovstvá OOFZ- dospelí - 21.8.2022 o 16.00 hod.:
Radoma - Kalnište (Seman, Špak, Babiarčik - Brendza) sobota 20.8.2022
Breznica - Lúčka (Hubáč, Šugár - Šafranko), Sitníky - Tisinec (Špak, Šturák -

Dorastenci v kopačkách
Nová sezóna sa začala aj pre mladších a starších dorastencov 1. FK
Svidník. Za sebou majú zápasy prvých dvoch kôl. Zverenci trénerskej
dvojice Milan Koša - Ladislav Harakaľ si v nich počínali takto:
STARŠÍ DORASTENCI - U19
1. kolo: Janočko Academy Košice - 1. FK Svidník 1:1 (1:0)
V prvom kole sa chlapci predstavili v Košiciach, kde získali u favorita veľmi
cenný bod. Po bojovnom výkone podporenom výborným výkonom brankára
Halušku sa našim chlapcom v závere podarilo vyrovnať gólom Michala Kamenickeho.
2. kolo: 1 FK Svidník - Košická Nová Ves 1:0 (1:0)
V domácom stretnutí naši chlapci nastúpili s cieľom potvrdiť cenný bod. Do
zápasu ale nastúpili veľmi vlažne. V 25. min. nám vyšla ojedinelá krídelná
akcia, na konci ktorej bol M. Bobák a naši chlapci viedli. Do konca zápasu už
gól nepadol, aj keď jednu z mála šancí v závere spálil M. Pasnišin. V zápase
naši chlapci síce výkonom neoslnili, ale súpera nepustili do žiadnej šance, a
tak 3 body ostali doma pod Duklou.
MLADŠÍ DORASTENCI - U17
1. kolo: Janočko Academy Košice - 1. FK Svidník 5:3 (2:2)
Mladší dorastenci sa v prvom kole pustili do súpera nebojácne a už v úvode
išla do vedenia, keď chybu domácich potrestal D. Hnát. Domáci ale stupňovali
tlak a je treba povedať, že v stredovej formácii hralo niekoľko rozdielových
hráčov, a tým sa aj domácim podarilo zápas otočiť. Na konci polčasu po našej
peknej akcii chlapci opäť vyrovnali na 2:2. V druhom polčase naši chlapci
nezvládli pri bránení dve štandardné situácie a prehrávali sme 4:2, a to rozhodlo, pretože aj keď M. Slivka ešte peknou strelou znížil na 4:3, domáci z
pokutového kopu stanovili výsledok v poslednej minúte na 5:3.
2. kolo: 1 FK Svidník - Košická Nová Ves 4:0 (0:0)
V druhom kole už chceli chlapci bodovať naplno. V prvom polčase v drvivom
tlaku ale zahadzovali jednu šancu za druhou, aj keď prejav bol veľmi dobrý. V
druhom polčase ale prelomili streleckú smolu, kedy sa blysol domáci strelec
D. Hnát a štyrmi gólmi stanovil výsledok. V tomto zápase je iba na škodu, že
sa nepremenila aspoň polovica zo šancí, pretože výsledok mohol byť oveľa
vyšší.
(pn)

Dom smútku konečne s klimatizáciou
Klimatizácia v Dome smútku vo Svidníku je nainštalovaná a
vyšla na vyše 3 600 eur. Potvrdila nám to PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová.
Mesto ju zakúpilo po vlne kritiky na sociálnej sieti, ktorá smerovala, že posledná rozlúčka so zosnulými nie je v horúcom letnom období vôbec dôstojná.
„Na sťažnosti občanov na nekvalitne poskytované pohrebné služby
mesto zareagovalo okamžite inštalovaním klimatizácie v priestoroch
Domu smútku a opakovanými rokovaniami s prevádzkovateľom.
Na náklady mesta Svidník boli namontované dve mobilné klimatizačné
jednotky s výkonom 13,5 kW v hodnote 3 633 eur,“ skonštatovala Kristína
Tchirová s tým, že v nedávnej minulosti mesto Svidník opravilo na Dome
smútku strechu a zrekonštruovalo chodníky na hlavnom cintoríne.
V roku 2020 bol samotný cintorín rozšírený a aj v tom sa podľa PR manažérky bude pokračovať.
(ps)

Brendza), Stročín - Chotča (Tomko E., Babiarčik - Burcák), Mestisko - Miňovce
(Džavoronok - OOFZ), Kuková - V. Orlík (Tomko R. - Feč).
Upozorňuje R a DZ, že počet striedaných hráčov v kategórii dospelých je
5 hráčov v 5 prerušeniach, podľa Rozpisu súťaži OOFZ 2022/2023 čl.8/d
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

III. LIGA
Futbalisti 1. FK Svidník vstúpili do novej sezóny pozmenenej a rozšírenej III. ligy už pred dvoma týždňami. Za sebou majú prvé dve kolá.

1. kolo: ŠK Odeva Lipany - 1. FK Svidník 2:1 (1:1)
V prvom kole sa Svidníčania predstavili v Lipanoch. Domáci síce viedli od
19. minúty, no Svidníčania zásluhou Tokára v 37. minúte vyrovnali. Do konca
zápasu však už žiadne šance nevyužili, no domáci pridali v 54. minúte svoj
druhý gól, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný.
Zostava Svidníka: Vinclér – Guman (87. Gajdoš), Olejár, Ducár, T. Čabala,
Špilár, Ivanecký, Klučár (34. Magulák), Hirka (57. Sabolčík), Ardishvilli, Tokár.

2. kolo: 1. FK Svidník - MŠK Novohrad Lučenec 0:1 (0:0)
V druhom kole, v uplynulú nedeľu, sa zverenci trénera Vladislava Palšu a
hrajúceho asistenta Olivera Špilára predstavili na domácom trávniku.
V domácom zápase s Lučencom napokon vyhral šťastnejší. A tým bol tím,
ktorý do Svidníka pricestoval z Lučenca. Počas celého zápasu mali šance
domáci i hostia, no ostali nevyužité. Hra sa striedala na oboch stranách a o
svojom víťazstve hostia rozhodli v závere zápasu. V 81. minúte strelili Lučenčania gól, na ktorý už domáci futbalisti do záverečného hvizdu rozhodcu
nedokázali zareagovať, a preto možno túto tesnú domácu prehru považovať
za nešťastnú.
Zostava Svidníka: Vinclér - Guman, Olejár, Ducár, Maguľak, Špilár, Ivanecký,
Klučár, Gaitanidis (4ž. Makara), Tokár (70. Hirka), Sova.
V najbližšiu nedeľu futbalisti Svidníka cestujú do Rimavskej Soboty. (pn)

V septembri zrejme poslednýkrát
S najväčšou pravdepodobnosťou posledné zasadnutie v tomto volebnom
období čaká svidníckych
mestských poslancov v
septembri. Nateraz ostatné zasadnutie mali
22. júna a podľa informácií, ktoré nám poskytla
PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová,
najbližšie zasadnutie je
v zmysle schváleného
harmonogramu zasadnutí
plánované na 38. kalendárny týždeň, konkrétne na 21. septembra.
Ak sa nič mimoriadne a neočakávané nestane, bude to posledné zasadnutie
v tomto volebnom období, keďže 29. októbra sa konajú voľby do orgánov
miest a obcí spojené s voľbami do orgánov vyšších územných celkov. (ps)

Vykradnutý kolesový traktor
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru vo
Svidníku vedie trestné stíhanie pre prečin krádeže, ku ktorému
došlo v dobe od 29. júla do 3. augusta 2022, v objekte bývalého
družstva v obci Kružlová.
Zatiaľ neznámy páchateľ vypáčil zámok na uzamknutých dverách kabíny
lesného kolesového traktora a ukradol 9 kusov pevnostných reťazí. Zlodej
vypáčil aj uzamknutú úložnú skrinku, ktorá bola za kabínou traktora a odtiaľ
ukradol autobatérie. Bez povšimnutia zlodeja neostala ani palivová nádrž, z
ktorej vzal 30 litrov nafty. Škodu, ktorú páchateľ spôsobil bola vyčíslená na
viac ako 850 eur.
(krpz)
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Vo svidníckej a stropkovskej nemocnici vyrobili dobrovoľníci pre pacientov vejáre
Pacienti vo svidníckej a stropkovskej nemocnici dostali vlastnoručne vyrobené vejáre. Vytvorili ich pre nich dobrovoľníci
nemocničného projektu Krajší deň, aby najmä starším pacientom
spríjemnili horúce letné dni. Dobrovoľníci pre pacientov vyrobili
až päť desiatok vejárov.
„Naši dobrovoľníci aj počas leta obetujú
čas svojho voľného času a prichádzajú za
pacientmi do nemocníc, aby im spoločným rozhovorom či hraním spoločenskej
hry uľahčili náročné chvíle s chorobou.
Počas jednej z takýchto návštev prišli
dobrovoľníci s nápadom vytvoriť pre
pacientov vejáre, aby bol pobyt na oddeleniach počas horúcich dní pre nich
príjemnejší,“ vysvetľuje koordinátorka
dobrovoľníckeho projektu Krajší deň vo svidníckej a stropkovskej nemocnici a sociálna
pracovníčka Ivana Vojtašeková.
Dobrovoľníci tak počas troch stretnutí vyrobili asi 50 jednoduchých, okrúhlych papiero-

Zostavte tím a sa zapojte
do majstrovstiev!
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a Mesto Svidník
Vás pozývajú sa zúčastniť XXVII. ročníka medzinárodných majstrovstiev vo varení pirohov (v rámci Dní európskeho kultúrneho
dedičstva na Slovensku) PIROHY 2022, ktoré sa uskutočnіа 11.
septembra 2022 (nedeľa) o 14.00 hod. v areáli skanzenu SNM
- MUK.
Súťažiť môžu dvoj- až trojčlenné družstvá, ktoré v časovom limite 1 hodiny
pripravia cesto, vyhotovia a uvaria najmenej 50 ks pirohov s dvoma druhmi
plnky. Na ich prípravu družstvo použije tradičnú technológiu prípravy. Súťažiaci si na vlastné náklady zabezpečia dva druhy plnky na prípravu pirohov
a ingrediencie na ich dochutenie.
Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti počas celej
súťaže. Doprava a účasť súťažiacich a ich priaznivcov na vlastné náklady.
Výsledky a ocenenie súťažiacich vyhlási porota po ukončení majstrovstiev.
Maximálny počet súťažiacich družstiev je 6. Rozhodujúci bude dátum zaslania
prihlášky. Ak máte záujem zúčastniť sa majstrovstiev vo varení pirohov Pirohy
2022, svoju prihlášku pošlite do 31.8.2022 na adresu: ludmila.razina@snm.sk
alebo SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Centrálna 258, 089 01 Svidník s
označením Pirohy 2022.
Viac informácií:
č. tel.: +421 54 2451004, e-mail: ludmila.razina@snm.sk

vých vejárov s plastovým držiakom, na ktoré sami nakreslili slniečko s oblakmi
a dúhu, čo tvorí aj logo projektu Krajší deň. Vejáriky potom rozdali pacientom
na geriatrickom, doliečovacom, internom, chirurgickom a neurologickom oddelení, v psychiatrickej liečebni a dome
ošetrovateľskej starostlivosti. Vejáriky
dostali všetci, ktorým to zdravotný stav
umožňoval.
„Mnohé pacientky mali potrebu na
oplátku niečo venovať dobrovoľníkom a tak sme si stanovili jednotnú
odmenu, a tou bol úsmev.
Niektoré pacientky to poňali veselo a rozdávali také veľké úsmevy,
že v izbách bolo zrazu množstvo
smiechu. Okrem radosti či prekvapenia sme dokonca zažili aj slzičky
dojatia a opäť sme si potvrdili, že
niekedy stačí len trochu pozornosti,
pár milých slov či malý darček, aby
mal človek krajší deň. A my sme ho
vďaka pacientom mali tiež,“ dodáva
Vojtašeková.
Dobrovoľnícky projekt Krajší deň funguje vo svidníckej nemocnici už od
októbra 2018 a v tej stropkovskej od apríla 2022, kedy ich slávnostne otvoril
ich ambasádor Tomáš Bezdeda. Záujemcovia, ktorí majú chuť venovať časť
svojho voľného času pacientom v týchto dvoch nemocniciach, sa môžu prihlásiť na krajsiden.sk@svetzdravia.com. Všetky informácie nájdu na www.
krajsi-den.sk.
(fj)

Kto daroval krv?
V stredu 10. augusta prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 36 bezpríspevkových darcov:
Mário Cuper (prvodarca), Jakub Horochonič (prvodarca), Marianna Hurná
(2), Viliam Vašuta (34), Jaroslav Gergeľ (8), Vladimír Marusin (11), Ľuboš
Sahajda (14), Miloš Cipka (3), Radka Zeleňaková (10), Jozef Zeleňak (2),
Eva Klebanová (12), Róbert Bajcura (21), Martin Hic (37), Jana Zajacová
(26), Vasiľ Sydorčuk (53), Dušan Jenča (46), Pavol Popovec (9), Marie Adamečková (2), Adriana Adamečková (5), Viktória Konárová (4), Viliam Miňo
(2), Martina Miňová (prvodarca), Jozef Capko (17), Martin Paňko (5), Lívia
Čeremugová (2), Emma Jacková (2), Ľuboš Skasko (3), Nikola Šidelská (8),
Pavol Šidelský (23), Marian Cerula (108), Dávid Adamečko (14), Radoslav
Michalko (25), Dominik Sekeľ (15), Veronika Sekeľová (15), Róbert Paňko
(19), Ján Franko (55).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (33-34.)
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 tridsiatymtretím a tridsiatymštvrtým dielom
celoročného seriálu.

Domaša lákala
Rekreačná oblasť Domaša praskala v teplých týždňoch, ako sa hovorí, vo
švíkoch. Domaša bola v kurze, navštívil ju napríklad aj Ján Laššák, zlatý
gólman slovenskej hokejovej reprezentácie. Problémy na Domaši boli hlavne
s parkovaním, autá parkovali skutočne všade, čo komplikovalo situáciu na
úzkych cestách.
Žobrajúce deti
Na parkovisku pri vtedajšom Mestskom kultúrnom stredisku vo Svidníku,
dnešnom Dome kultúry, sa rozmohol nepríjemný jav. Malé rómske deti tam
žobrali. Len čo sa objavil autobus so zahraničnými turistami, okamžite boli

pri ňom a natŕčali svoje dlane.
Rozhovor s exprezidentom
Priniesli sme rozhovor s bývalým prezidentom Slovenskej republiky Michalom
Kováčom. Ten sa stal ktitorom, teda patrónov dreveného chrámu v Dobroslave.
On sám prispel na opravu tohto chrámu sumou 45-tisíc korún.
Aj vďaka jeho príspevku sa drevenú pamiatku v Dobroslave podarilo kompletne obnoviť.
Kynologická výstava
Kynologický klub Absolut vo Svidníku zorganizoval hlavnú špeciálnu výstavu
nemeckých ovčiakov. Svidnícky futbalový štadión tak žil počas dvoch víkendových dní prehliadkou plemena, ktoré sa radí k najobľúbenejším u chovateľov
psov a nadšencov kynológie.
Úspech volejbalistov
Na Majstrovstvách Slovenska v plážovom volejbale v Bratislave uspeli
svidnícki volejbalisti. Marek Mikula s Michalom Špakom si v silnej konkurencii vybojovali tretie miesto. Svidníčania mali pritom v Bratislave najväčšiu
enklávu fanúšikov. Podporiť ich prišli nielen mladí svidnícki študenti študujúci
v Bratislave, ale aj príbuzní, známi a takisto aj fanúšikovia a rodina Mareka
Mikulu spoza rieky Morava.
(ps)

Hvezdáreň v Roztokoch bude mať novú strechu
PSK na to vynaložil 200-tisíc eur
Na objekte Hvezdárne v Roztokoch (okres Svidník) z 30 rokov
minulého storočia sa vymení strecha. Opravy na budove, ktorá
slúži záujemcom o astronómiu ako priestor pre odborné aktivity
a ubytovanie, by mali byť dokončené do konca roka.
Strecha astronomického pracoviska
v Roztokoch, ktoré je špecializovaným
úsekom Podduklianskeho osvetového
strediska vo Svidníku, prejde od septembra
rekonštrukciou. Prešovský samosprávny
kraj, ako zriaďovateľ, tu preinvestuje dohromady 200-tisíc eur.
V rámci rekonštrukcie sa kompletne vymení strešný plášť identickým materiálom
(dreveným šindľom) o rozlohe 520 metrov
štvorcových.
Ručne štiepaný drevený šindeľ sa zakonzervuje, urobí sa tepelná izolácia strechy,
zrekonštruujú sa poškodené časti okien
a zateplí sa veranda. Takisto sa vytmelia
špáry a zrealizuje sa impregnáciu celej

stavby. Cieľom rekonštrukcie je zabrániť zatekaniu do 3-poschodovej budovy
a zlepšiť jej tepelnoizolačné vlastnosti. Opravy by mali byť hotové do konca
tohto roka.
94-ročný objekt bol vybudovaný ako drevená zrubová stavba čiastočne
podpivničená polozapusteným
suterénom z kamenného muriva.
Prestrešený je sedlovou strechou
s podlomenicami v štítových
múroch a prekrytý krytinou z
dreveného štiepaného šindľa.
V súčasnosti objekt slúži ako
hvezdáreň s možnosťou ubytovania pre 30 osôb v dvoch apartmánoch a piatich izbách.
V areáli sa nachádza aj kuchyňa,
jedáleň a prednášková miestnosť.
Posledná rozsiahla rekonštrukcia
tu prebehla v roku 2003.
Lea Heilová, Oddelenie
komunikácie a propagácie
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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
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 16. augusta: 18.00 + Ivan, Streda 17. augusta: 6.30 + Andrej, Mária,
Peter, 18.00 + Ján, Štvrtok 18. augusta: 6.30 ZBP rod. Machovej, 18.00 +
Štefan, Helena, Piatok 19. augusta: 6.30 + Helena, Ondrej, 18.00 + Peter,
Sobota 20. augusta: 8.00 ZBP Daniela, Nedeľa 21. augusta: 8.00 + Milan,
10.30 ZBP Miroslav, Anna, 18.00 ZBP Darina.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 16. augusta: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, Streda 17. augusta: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcela,
Štvrtok 18. augusta: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Piatok
19. augusta: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Džoganovú,
Sobota 20. augusta: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Eriku, Nedeľa
21. augusta: 8:00 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 16. augusta: 12.00 + Mária, Ján, Helena, 18.00 + Michal / + Ján Bugeľ
(10-dňová lit.), Streda 17. augusta: 6.30 + Peter, Anízia, Maňa, Andrej, Mária,
18.00 + Anna, Ján / + Pavel Lazenga (40-dňová lit.), Štvrtok 18. augusta: 6.30
Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Viera s rod., 17.15 Ruženec za závislých
s komunitou Cenacolo, 18.00 * Helena, Tichá adorácia do 20.00, Piatok 19.
augusta: 6.30 * Daniela, Tomáš, 18.00 + Jozef a Helena Ozogároví, + Anna
Kudlová (40-dňová lit.), Sobota 20. augusta: 7.00 * Veronika, Nedeľa 21.
augusta: 8.00 * Za farnosť, 10.30 * Mária s rod. (80 rokov života), 18.00 *
Štefánia s rod. (uzdravenie).
OZNAM: Archieparchiálna odpustová slávnosť Zosnutia presv. Bohorodičky
na pútnickom mieste v Ľutine je 20. a 21. augusta. V nedeľu o 5.30 hod., je
odchod autobusu pre zapísaných pútnikov. Zapísať sa je možné v sakristii
do štvrtka 19. augusta.
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.

od 18. augusta 2022
BUČKO, Ladislav:
Misijná a charitatívna
činnosť.
Bratislava,
VŠZSP sv. Alžbety 2021.
273 s.
Publikácia podáva hlavné témy,
ktoré tvoria teoretický základ misijnej a charitatívnej práce, alebo ňou
hýbu v praxi. Tematické okruhy zahrňujú biblické, teologické a antropologické východiská ako aj pohľad
na dejiny, modely a formy misijnej
činnosti. Niektoré teoretické poznatky zo štúdia misiológie, ktoré
autor uplatnil pri tvorbe publikácie,
reﬂektuje vo svetle svojich skúseností v rôznych častiach sveta.

VRÁBLICOVÁ, Lucia (19.7.1973-)
Lucia Vráblicová je slovenská herečka pôsobiaca v divadle Nová scéna od
roku 1993, kde nastúpila po ukončení štúdia na konzervatóriu. Po absolvovaní
konzervatória hrala v mnohých divadlách. Svoju kariéru začala na Novej scéne
postavou matky Lyonsovej v muzikáli Pokrvní bratia. Hrala vo ﬁlmoch ...kone
na betóne, Zločin a v televíznej inscenácii Čajová šálka lásky a iné. V seriáli
Ordinácia v ružovej záhrade si zahrala postavu sociálnej sestry. Fanúšikovia
Mafstory ju poznajú ako šéfku moravskej maﬁe Kimličkovú, i keď pôvodne
šla na konkurz na postavu Pipiny. Jej hlboký hlas je známy z dabingu a počuť
ho aj na vlnách Slovenského rozhlasu, v rozhlasových hrách. Nahovorila aj
upútavky v rádiu Viva, predtým v rádiu Expres. Lucia má s manželom muzikantom Viktorom Nižníkom syna Tomáša Benjamína.

ČIŽMÁRIK, Rudolf (18.7.1949-10.3.2008)
Slovenský básnik, prozaik a prekladateľ. Knižne debutoval zbierkou občianskej a prírodnej lyriky Kamenné úžasy. Čižmárik v básnickej tvorbe nadväzoval
na podnety Trnavskej skupiny stavbou metafory. Ťažiskom Čižmárikovej
tvorivej aktivity je básnická tvorba. Významné zastúpenie v jeho poézii majú
motívy ľúbostných vzťahov, lásky, ale aj sklamania. Popri poézii vydal knihy
próz Portrét pekára, Press a stres, knižku veršov pre deti Hrdličky, písal aj
literárne scenáre a rozhlasové hry. Prekladal poéziu z rumunčiny a ruštiny,
rozprávky pre deti a prózu z nemčiny.

- Zlatica, už zase vezieš deti na dedinu?
- Áno, trápne je prísť k rodičom s prázdnymi rukami.
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