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   Nový školský rok sa začne v pondelok 5. septembra, no prípra-
vy na jeho začiatok sú, ako sa zvykne hovoriť, v plnom prúde. 
O aktuálnej pripravenosti na nový školský rok 2022/2023 sa 
hovorilo aj na svidníckom Mestskom úrade. 

Škôlky a školy fi nišujú s prípravou na nový školský rok 

   Primátorka Svidníka Marcela 
Ivančová sa minulý týždeň stretla 
s riaditeľmi a riaditeľkami školských 
zariadení. Na spoločnej porade boli 
riaditeľky materských a základných 
škôl, ale aj riaditeľ Základnej ume-
leckej školy a takisto aj riaditeľ 
Centra voľného času vo Svidníku. 
   Ako nás informovala PR ma-
nažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová, spoločne diskutoval i 
nielen o aktuálnej pripravenosti na 
nový školský rok 2022/23, ale aj o 

celkovom financovaní, aj v súvis-
losti s nárastom cien a takisto aj o 
aktivitách a podujatiach v novom 
školskom roku. 
   „Najstaršia škôlka v meste, Ma-
terská škola na Ulici Ľ. Štúra pre-
chádza plánovanou rekonštrukciou 
elektroinštalácie, prebieha výmena 
svietidiel vo všetkých priestoroch 
hlavného pavilónu a rekonštruuje 
sa aj posledná detská kúpeľňa. V 
najbližších týždňoch príde na rad 
strecha, ktorá si tiež po rokoch 

vyžaduje opravu a odstránenie 
havarijného stavu.  Mesto Svidník 
bolo úspešné a získalo granu na 
vybudovanie zelenej strechy - bude 
to prvá zelená strecha na verejnej 
budove vo Svidníku,“ podotkla PR 
manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová. 
   V Materskej škole na Ulici gen. 
Svobodu pribudol nový profesio-
nálny digestor a vzduchotechnika 
v kuchyni v sume 8 000 eur. Ma-
terská škola na ulici 8. mája má 
nový chodník vo svojom areáli, 
ktorý vybudoval Sociálny podnik 
mesta Svidník. 
   Na nový školský rok sa pripravujú 
aj základné školy. ZŠ Karpatská 

bude mať novú príjazdovú cestu 
a parkovisko, ZŠ Komenského má 
novú vzduchotechniku a ZŠ 8. mája 
vymieňa elektroinštaláciu, pribudli 
nové úsporné svietidlá, ktoré sú v 
tomto čase astronomických cien 
podľa Kristíny Tchirovej obrovským 
prínosom. 
   „Okrem stavebných úprav čaká 
žiakov a učiteľov v školách ďalšia 
novinka. Do škôl dorazila  dodáv-
ka učebných pomôcok, ktoré boli 
súčasťou projektu „Vybavenie 
odborných učební základných škôl 
vo Svidníku,“ na ktoré sme čakali 
veľmi dlhé obdobie,“ dodala ešte 
PR manažérka mesta Svidník Kris-
tína Tchirová.                         (ps) 

          Drahí čitatelia,
   je pred nami záver leta, záver 
prázdnin či dovolenkového obdobia. 
Prichádzajú dni, počas ktorých máme 
v kalendári hneď dva štátne sviatky, 
ktoré len zvýraznia čaro voľných dní, 
čaro pohody a oddychu.
   Aj my v redakcii potrebujeme 
načerpať sily a energiu do ďalšieho 
obdobia, ktoré príde po skončení leta 
a vlastne spolu so začiatkom nového 
školského roka odštartuje aj novú 
sezónu vydaávania našich novín.  
   Aj v regióne pod Duklou nás v jeseni 
čakajú spojené voľby, počas ktorých 
budeme rozhodovať o tom, kto nás 
bude zastupovať nielen v orgánoch 
miest a obcí, ale aj v orgánoch vyš-
šieho územného celku. Predchádzať 
tomu bude obdobie volebnej kampa-
ne, teda dní a týždňov, ktoré sú istotne 
zaujímavé, no určite i náročné. Pre 
všetkých, pretože voľby sa dotýkajú 
skutočne nás všetkých.
   Preto, prosím, načerpajte sily a 
energiu do obdobia, ktoré je pred 
nami. Do obdobia, ktoré nebude 
ľahké, no je len na nás, aké si ho 
spravíme.
   Pekný zvyšok leta, tešíme sa na 
vás na pultoch novinových stánkov 
a u ďalších predajcov opäť v utorok 
6. augusta.

Pavol Sivák, 
vydavateľ 

Podduklianskych noviniek

SLOVO VYDAVATEĽA

   Prvý kandidát na primátora mesta Svidník, ktorý potvrdil, že 
podá svoju kandidatúru. Je ním Ján Vook, súčasný poslanec 
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a zároveň aj 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. 
   Pripomeňme, že Ján Vook už na 
funkciu primátora mesta Svidník 

raz kandidoval a 
neuspel. V kraj-
skom zastupiteľ-
stve v Prešove 
patrí medzi sta-
bilných poslan-
cov a rovnako aj 
vo svidníckom 
mestskom zastu-
piteľstve. Teraz 
potvrdil, že chce 
byť primátorom 
Svidníka. 
   „Vzhľadom na 
môj úprimný záu-
jem meniť veci k 
lepšiemu a pomáhať Svidníku rozvíjať 
sa, aby bol pre Svidníčanov lepším 
miestom pre život, som sa rozhodol 
podať kandidatúru na tak významný 
post, akým je post primátora mes-
ta!“ povedal pre naše noviny Ján 
Vook, ktorý potvrdil aj to, že rovnako 
chce byť aj naďalej i 
poslancom krajského 
parlamentu. 
„V októbrových voľbách 
som sa rozhodol opä-
tovne uchádzať o dôveru 
voličov nášho regiónu na 
post poslanca Prešov-
ského samosprávneho 
kraja. Chcem pokračovať 
v práci, ktorú sme začali 
s kolegami poslancami 
PSK, pri ktorej sme do-
siahli viacero úspechov 
pre náš okres,“ doplnil 
Ján Vook. 
   V súvislosti s možnou 
kandidatúrou na niektorý 
z postov, o ktorých obsadení sa bude 

rozhodovať v spojených voľbách 29. 
októbra, sa hovorí aj o Pavlovi Olejá-
rovi. Súčasný riaditeľ Školy umelecké-
ho priemyslu vo Svidníku a dlhoročný 

poslanec Mestského 
zastupiteľstva v minulos-
ti na funkciu primátora 
mesta Svidník 
kandidoval  už 
trikrát. Neuspel 
ani raz. Aj teraz 
sme sa ho pre-
to pýtali, o aký 
post sa bude v 
októbrových voľ-
bách uchádzať. 
   „Uvažujem nad 
k a n d i d a t ú r o u 
na poslanca do 
Mestského za-
stupiteľstva a do 

Prešovského samosprávneho 
kraja. Kandidátne listiny som 
ešte nepodal, preto to slovo - uva-
žujem,“ zareagoval na naše otázky 
Pavel Olejár a na poddotázku, či 
môže potvrdiť, že zbiera podpisy ako 
nezávislý kandidát, odpovedal takto: 

„Môžem kandido-
vať aj ako nominant 
strany nakoniec,“ 
usmial sa dodal: „29. 
augusta to bude jas-
né. Zvažujem ponu-
ku.“ Bližšie ju však 
už Pavel Olejár ne-
konkretizoval. 
   O post krajského 
poslanca sa už v 
minulosti uchádzal 
Michal Goriščák. 
Súčasný viceprimá-
tor Svidníka sa ním 
však nestal a pýtali 
sme sa ho preto, 
na aký post bude v 

októbrových spojených voľbách kan-

didovať. Napriek tomu, že termín na 
podávanie kandidátnych listín uplynie 
30. augusta, Michal Goriščák nič 
neprezradil. „Termín odovzdania kan-
didátnych listín je 30. august 2022. Po 
tomto termíne oznámim, o aký post 
sa budem uchádzať,“ reagoval vice-

primátor Svid-
n íka  Micha l 
Goriščák, kto-
rom sa čoraz 
viac hovorí, že 
bude mať opä-
tovne záujem 
o post krajské-
ho poslanca. 
Nasvedčovať 
tomu môže i 
to, že ho počas 
leta vidieť ako 
hosťa na rôz-
nych letných 
podujatiach v 

obciach regiónu. 
   Ako sme už uviedli, termín na po-
dávanie kandidátnych listín pre voľby 
primátorov miest, starostov obcí, 
predsedov vyšších územných celkov 
a poslancov obecných, mestských či 
krajských zastupiteľstiev, je v utorok 
30. augusta. Kandidátne listiny sa po-
dávajú zapisovateľom príslušných vo-
lebných komisií a nezávislí kandidáti 
musia doložiť aj podpisy obyvateľov 
príslušného mesta, obce či okresu. 
   Pred týždňom na našich stránkach 
svoju kandidatúru na poslancov 
Prešovského samosprávneho kraja 
potvrdil súčasný krajský a mestský 
poslanec Ján Hirčko, ale aj prednosta 
Okresného úradu vo Svidníku Michal 
Iľkanin. Obaja zároveň potvrdili, že 
kandidovať budú iba do krajského 
parlamentu, o post poslancov Mest-
ského zastupiteľstva vo Svidníku, 
ktorými sú i dnes, sa už uchádzať 
nebudú.                                       (ps) 

Ján Vook potvrdil, že chce byť primátorom Svidníka i krajským poslancom, 
Pavel Olejár zvažuje ponuku, Michal Goriščák rozhodnutie oznámi po 30. auguste
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  Hubárska sezóna sa rozbehla a potvrdzujú to aj hubári, ktorých sme 
oslovili, aby sa nám pochválili so svojimi hubárskymi úlovkami.

Hubárom začína priať - prevládajú baranie hlavy 

  Svidníčan Jozef Kohut košík dubákov nazbieral v okolí obce Roztoky už začiatkom 
augusta a podobné hubárske úlovky domov priniesol aj v ďalších dňoch.
  Tomáš Kačmár z Radomy má svoje obľúbené miesta vo viacerých lokalitách okresu 
Svidník. Ako nám povedal, huby, ale hlavne baranie hlavy zbiera od Mlynároviec až po 
Štefurov. „Poľujem v poľovníckom združení Vlčie údolie, takže tieto lokality poznám 
veľmi dobre, lebo v lese som stále,“ povedal Tomáš Kačmár a my len dodajme, že 
baranie hlavy, ktoré priniesol domov, sú skutočne ukážkové.
  Rovnako ukážkové baranie hlavy zvykne domov prinášať, ale aj priateľov potešiť 
Miroslav Ignác. Dlhé roky má svoje tradičné a obľúbené miesta, ktoré, ak baranie hlavy 
naozaj rastú, ho nikdy nesklamú. Tak tomu boli aj v uplynulých dňoch, kedy jeho úlovky 
baraních hláv boli naozaj úžasné.
  Viacero druhov húb, ale i baranie hlavy sa v uplynulých dňoch podarilo nájsť aj Svid-
níčanovi Miroslavovi Cigľanovi. Ako nám prezradil, milo sa potešil hlavne baranej hlave, 
z ktorej si doma pochutnali na vynikajúcej polievke. Do lesa chodieva často a v rôznych 
častiach nášho regiónu, no hubárske úlovky, ktoré vidíte na fotografi i, naňho čakali v 
lese pred obcou Jurkova Voľa. 

(ps) Svidníčan Miroslav Cigľan našiel viacero Svidníčan Miroslav Cigľan našiel viacero 
druhov húbdruhov húb

Svidníčan Jozef KohutSvidníčan Jozef Kohut

Hubársky úlovok Tomáša Kačmára z Radomy Hubársky úlovok Tomáša Kačmára z Radomy 

Baranie hlavy zvykne domov prinášať Baranie hlavy zvykne domov prinášať 
Svidníčan Miroslav Ignác Svidníčan Miroslav Ignác 
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   Leto pomaličky, ale isto vrcholí a prázdniny sa skončia. Dovo-
lenková 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. 

  Svidníčan Maroš Černý trávil tohtoročné leto na Slovensku a v Česku, aj keď 
pôvodne plánoval ísť k moru. „Napokon sa to zmenilo, a tak som si zorga-
nizoval kratšie a častejšie výlety,“ 
povedal novinár Maroš Černý, no a 
tie svoje kratšie a častejšie výlety 
nám aj opísal. 
„Navštívil som prvý raz Moravu, 
neobišiel som ani Lednicko-val-
tický areál, ktorý je zapísaný do 
svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO, či samotné Brno. Na 
Slovensku to bola Kremnica a 
okolie, kde sa vždy rád vraciam 
k známym.“ 
  Mnohí to možno o novinárovi Maro-
šovi Černom nevedia, ale veľmi rád 
sa venujte turistike, absolvoval preto 
aj výstup na Rysy a neskôr i na Kráľovu hoľu z obce Telgárt. 
  „Na vrchole spievali ľudia z rôznych regiónov svoje piesne a na záver 

Novinár Maroš Černý vystúpil na Rysy, 
Kráľovu hoľu i na Gerlachovský štít 

spoločne ikonickú pie-
seň Na Kráľovej holi. Po 
návrate som si vychutnal 
vystúpenie folklórnych sú-
borov v tamojšom chráme. 
Leto som zavŕšil výstupom 
na Gerlachovský štít, ktorý 
som dostal ako dar k naro-
deninám. 
  Aj vďaka skvelému hor-
skému vodcovi Danovi 
Mahdalovi to bol skutočne 
krásny zážitok. Chvíľami 
to bolo pomerne náročné, 
ale nič, čo by sa nedalo 
zvládnuť. Odporúčam ho 
každému, kto má skúse-
nosti s turistikou," dodal 
Maroš Černý.               (pn)

  Speváčka ľudových piesní Halina Mivkaničová má tohtoročné leto rôznorodé. 
Vlastne také, na aké aj bola zvyknutá pred obdobím pandémie. 
Tá všetko zmenila a obmedzila, tohtoročné leto prinieslo očakávanú zmenu. 
„Toto leto trávim aj pracovne, lebo, chválabohu, sa už môžem zúčast-
ňovať rôznych podujatí a festivalov,“ povedala nám žena s ukrajinskými 
rodinnými koreňmi, ktorá však vo Svidníku s rodinou žije už niekoľko rokov 
a ako sme už uviedli, je speváčkou ľudových a nielen ukrajinských piesní.
  Spolu s manželom, synom a dcérkou sa snažia popri jej vystúpeniach na 
rôznych podujatiach tráviť najviac času spolu. „Samozrejme, že sa venujem 
hlavne rodinke. Často chodievame na opekačku do lesoparku, kde sa 
deti môžu naozaj do sýtosti vyšantiť a podarilo sa nám vycestovať aj k 
moru. Pár dní sme strávili v Bulharsku a bolo skutočne super,“ dodala 
Halina Mivkaničová.                                                                                 (pn)

Halina Mivkaničová spája prácu s relaxomHalina Mivkaničová spája prácu s relaxom 
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  Svidníčan Miroslav Cigľan sa po-
čas tohtoročných letných prázdnin 
rozhodol deťom ukázať krásy 
Slovenska. 
  Majú toho za sebou viac než 
dosť, s niektorými výletmi sa s 
nami Miroslav Cigľan podelil. 
„Trinásťročného syna Jakuba a 
desaťročnú dcéru Kristínu som 
napríklad vzal na syslovisko. 
Po ceste sme si obzreli aj sláv-
ny viadukt a po spiatočnej ces-
te sme si to strihli cez Spišský 
hrad,“ usmial sa Miroslav Cigľan 
a pokračoval ďalším výletom. 
  Ten si nasmerovali do susedné-
ho Poľska. „Bol to nápad môjho 

Miroslav Cigľan ukázal deťom 
hlavne krásy Slovenska 

brata a bol to veľmi výnimočnejší výlet, lebo syn Jakub prvýkrát držal 
v rukách udicu a navyše sa mu aj podarilo chytiť pstruha,“ usmial sa 
Miroslav Cigľan, ktorý sa s deťmi ešte chystal na Domašu, viackrát trávili 
horúčavy aj pri Ladomírke, no a, samozrejme, ani v jeho rodine nemohli 
chýbať tradičné opekačky.

(pn)

  Známa svidnícka kvetinárka Ľubomíra Oleárová trávi leto zväč-
ša v domácom prostredí, no našla si aj čas na návštevu syna 
Tomáša, ktorý žije a pracuje v Nemecku.

Ľubomíra Oleárová spoznávala Alpy

  „Urobili sme si spoločný výlet, pretože k synovi som cestovala spolu 
s dcérou Majkou a jej priateľom,“ povedala nám Ľubomíra Oleárová s tým, 
že syn Tomáš žije a pracuje v Nemecku, v oblasti rakúsko-francúzsko-švaj-
čiarskeho pohraničia, jednoduchšie povedané v Alpách. „Mali sme bohatý 
program, dopredu sme si naplánovali, čo absolvujeme a vyšlo nám to, 
čomu sa veľmi teším, pretože sme boli spolu celá rodina,“ pridala Ľubo-
míra Oleárová, ktorá so svojou rodinou absolvovala niekoľko turistických túr 
a nielen pešo, ale i na bicykloch. 
  Spoločne si užili jazdu na bobovej dráhe, 
navštívili viacero hradov i známe Bodanské 
jazero. Z mesta Oberstafen, kde žije a pra-
cuje jej syn, mali ideálne východzie miesto 
na výlety a hoci to takto opakujú už niekoľko 
rokov, stále nájdu niečo nové, čo môžu počas 
leta obdivovať.

(pn)
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  Po dlhšej dobe sa naša Základná organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska vo Svidníku rozhodla zorganizovať jednodňový 
výlet do Poľska. 

Seniori v zahraničí

  Zaujala nás nová atrakcia na Solinskom jazere - kabínková lanová dráha a 
vyhliadková veža na hore Javor - dostupná pre všetkých. Preto sme sa rozhodli 
navštíviť túto novinku medzi prvými kolektívmi (seniorov) zo Slovenska. Seniori 
nemajú toľko času, ako mladí, ktorí tam môžu ísť pozrieť aj o niekoľko rokov. 
Nikto sa nebál, nemal obavy, že mu hrozí nebezpečenstvo.
  Tri regióny pohraničia - poľského, slovenského a ukrajinského majú nielen 
nádhernú prírodu, ale aj množstvo sakrálnych budov. Ich malé repliky (140) 
nájdete v Centre ekumenickej kultúry v Myczkovciach. 
  Okrem toho je tam Botanická a biblická záhrada a mini Zoo park. V tomto 
objekte sme využili možnosť stravovania a občerstvenia. Cestou domov sme 
sa zastavili v Sanoku, vyfotili sme sa so „Švejkom“ a urobili si nákup.
  Týmto spoločným výletom si naši seniori výnimočným spôsobom spríjemnili 
všedné dni jesene života.

(ah)

  Myslia na blízkych doma, no nesedia so založenými rukami. 
Snažia sa pracovať a aj keď pracovných miest niet nazvyš, vy-
užívajú každú možnosť. Jednu ženám z Ukrajiny ponúkli úrady 
práce a hoci na pár hodín, sú vďačné.

V Senior dome Svida pracujú ukrajinské odídenkyne ako dobrovoľníčky 

  Ako dobrovoľníčky. Takto sa zamestnali aj Ukrajinky Viktória a Nataša, ktoré 
od začiatku marca dočasne žijú v internáte SOS polytechnickej a služieb vo 
Svidníku. Jedna upratuje, druhá perie a žehlí. „Pracujem rada, kolektív je 
pekný, ľudia dobrí, všetko je dobré, páči sa mi,“ povedala Ukrajinka Viktória 
a pridala sa aj Nataša. „Ako všetci pracujú, tak aj my pracujeme. Stíham, 
dievčatá mi stále hovoria, že všetko stíham, hovoria mi, že všetko je v 
poriadku, tak som rada.“ 
  Ukrajinské odídenkyne našli zatiaľ krátkodobé pracovné uplatnenie vo 
svidníckom Senior dome Svida. „Chceli sme im pomôcť takým spôsobom, 
že ich zamestnáme u nás ako dobrovoľníčky, keďže je taká možnosť,“ 
opísal riaditeľ Senior domu Svida vo Svidníku František Tkáč. 
  Mestám, obciam a sociálnym zariadeniam takýto projekt ponúkli úrady práce. 
„V oblasti sociálnych zariadení evidujeme trinásť subjektov, v rámci kto-
rých bolo podporených 36 miest pre odídencov v rámci dobrovoľníckej 
činnosti,“ konštatovala hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Bratislave Barbara Túrosová. „Zamestnali sme tri ženy, ktoré nám vypo-

máhajú ako pomocné sily v práčovni, jedna pomáha ako pomocná sila v 
kuchyni a jedna ako pomocná sila pri upratovaní,“ doplnil ešte František 
Tkáč konkrétne prípady zamestnania ukrajinských odídenkýň.
„Plánujeme tu zatiaľ ostať, kým sa bude na Ukrajine bojovať, treba preto 
pracovať, treba zarábať,“ povedala Viktória, ktorá pracuje ako upratovačka 
a Nataša, ktorá zas pracuje v práčovni, dodala: „Som z Charkova a u nás 
je veľmi zlá situácia. Ďakujem všetkým ľuďom vo Svidníku za to, že 
nás prijali.“
  Odrobiť majú nejakých 80 hodín maximálne v mesiaci, to znamená, že 
majú to rozdelené na nejakých 20 hodín týždenne,“ vysvetlil ešte František 
Tkáč, podľa ktorého tak ukrajinské ženy namiesto sociálnej dávky teraz dostá-
vajú mzdu. Viac-menej symbolickú, no pre ne predsa len o čosi vyššiu. „Áno, 
je to trošku viac. Dostávala som so synom 140 eur a teraz dostanem 218 
eur,“ skonštatovala Viktória, ktorá vo Svidníku žije s pätnásťročným synom.
„Je to projekt zatiaľ na pol roka, no a uvidíme po polroku. Zatiaľ, čo sa 
týka ich záujmu o túto prácu, tak je veľmi dobrý a keď sa pýtam, či v 
práčovni, či v kuchyni, tak ich 
chvália, že sú aktívne, že chcú 
pracovať,“ dodal ešte riaditeľ 
Senior domu Svida vo Svidníku 
František Tkáč.                    (ps)

Ukrajinské odídenkyne našli zatiaľ krátkodobé Ukrajinské odídenkyne našli zatiaľ krátkodobé 
uplatnenie vo svidníckom Senior dome Svida uplatnenie vo svidníckom Senior dome Svida 
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  Prvý augustový víkend je v obci Stročín už neoddeliteľne 
spojený s folklórnymi slávnosťami a oslavami prvej písomnej 
zmienky o obci. Ani tento rok si obec Stročín nenechala ujsť 
túto možnosť a 7. augusta 2022 v spolupráci s Podduklianskym 
osvetovým strediskom vo Svidníku zorganizovali „Festival tra-
dičnej ľudovej kultúry“. 

V Stročíne si pripomenuli prvú písomnú zmienku o obci 

  Toto podujatie fi nančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných 
menšín. Tento festival je príležitosťou ako prebudiť záujem návštevníkov o 
našu obec a zároveň aj možnosťou ako oživiť dedičstvo našich predkov ukryté 

v piesni, tanci či 
kroji. Deti z mater-
skej školy Stročín, 
speváčka Simona 
Kašper Kačmáro-
vá, muzika Milana 
Rendoša zabez-
pečili prítomným 
bohatú a pestrú 
paletu nášho nád-
herného folklóru a 
ľudový rozprávač 
Jožko Jožka sa 
postaral o vese-

lú náladu v kultúrnom 
areáli. 
  Krásne letné počasie 
prilákalo do kultúrne-
ho areálu obce nielen 
občanov ale i mnoho 
návštevníkov obce, čo 
nás ako organizátorov 
podujatia veľmi teší a 
dúfame, že si odtiaľ od-
niesli hlboké umelecké 
zážitky a tie najkrajšie 
spomienky na našu 
obec. 
  Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať našim sponzorom, ktorí vo 
veľkej miere pomohli s realizáciou tohto podujatia. Toto podujatie fi nančne 
či materiálne podporili: AGISS, s.r.o, SORBEL, s.r.o., H.K.K. mont., s.r.o.,  
AGROSERVISVYDER, s.r.o., PZ Osie, Slavomír Drimák, Slavomír Vanát, 
Jozef Slimák, Pekáreň Šandal, Miloš Šotik, Ladislav Koudelka, Marek Špak, 
Ateliér-kvety, Anna Nemcová, Ľuboš Medviď a strana HLAS- SD. Poďakovať 
sa chceme aj všetkým prítomným, ktorí vytvorili úžasnú atmosféru, čím v nás 
ako organizátoroch vzbudili dojem, že organizovanie podobných podujatí má 
veľký zmysel a tešíme sa na ďalšie podujatie.

Tibor Sluťak, starosta obce Stročín  

  V nedeľu 14. augusta v gréckokatolíckom Chráme sv. archanjela 
Michala v Kečkovciach, sa uskutočnila ďakovná svätá liturgia 
pri príležitosti 450. výročia prvej písomnej zmienky o obci Keč-
kovce, ktorú za hojného počtu veriacich slúžil tunajší správca 
farnosti Michal Leščišin. 

V Kečkovciach udelili „in memoriam“ cenu obce 
gréckokatolíckemu kňazovi Mariánovi Jánovi Potašovi 

  Pri tejto príležitosti sa poobede v areáli obecného úradu uskutočnil aj sláv-
nostný akt odovzdávania cien rodákom obce a tým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj 
obce Kečkovce.
  Cena Obce Kečkovce za šírenie horlivej viery v dobe totality a aktívnu du-
chovnú službu, bola udelená „in memoriam“ Mariánovi Jánovi Potašovi OSBM, 
redaktorovi, spisovateľovi, dlhoročnému provinciálovi Baziliánov, trpiteľovi za 
vieru, ktorý v rokoch 1970-1990 bol duchovným správcom farnosti Kečkovce. 
Cenu prevzal ihumen baziliánskeho monastiera v 
Krásnom Brode Metod Milan Bilančik OSBM, ktorý 
v závere okrem poďakovania zaspomínal na stras-
tiplnú životnú cestu jeromonacha Mariána Potaša, 
s ktorým túto obec i sám navštevoval. 

Tomáš Michal Babják

  V obci Kečkovce sa v nedeľu 14. augusta v areáli obecného úradu uskutočnilo 
podujatie s názvom Kultúra spája. Obyvateľom obce a návštevníkom sme 
priblížili tradície, ľubozvučné piesne, hudbu, kroje viažuce sa na náš región, 
či kúsok rómskej kultúry. V pestrom programe sa predstavil ľudový rozprávač 
Jožko - Jožka, mužská spevácka skupina Parobčaci, rómska ľudová hudba 
Pekovci a hudobná skupina Exotik. Súčasťou podujatia bola výstava obrazov 
výtvarníka a rodáka z obce pána Jozefa Horkavého.
  Podujatie organizoval Obecný úrad v Kečkovciach v spolupráci a Podduk-
lianskym osvetovým strediskom vo Svidníku z fi nančných prostriedkov Fondu 
na podporu kultúry národnostných menšín 2022. 
  Veľké poďakovanie patrí poslancom dobrovoľníkom a žienkam, ktoré z 
vlastnej iniciatívy napiekli výborné domáce pirohy.

(jf)

V Kečkovciach bolo veselo...
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (34-35.) 
  V auguste 2022 uplynulo 20 rokov, odkedy vychádzajú Pod-
duklianske 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. 

 Prvýkrát pod novým vydavateľom
  Práve vydanie s číslom 35 vyšlo v roku 2002 v pondelok 26. Augusta ako 
prvé vydané novým vydavateľom, ktorým sa stal súčasný vydavateľ Pavol 
Sivák - PONO PRESS.

Nemocničnú kuchyňu vykradli dvakrát
  Dva prípady krádeže vlámaním do skladu kuchyne Nemocnice s poliklinikou 
vo Svidníku preverovali v priebehu dvoch týždňov svidnícki policajti. Celková 
spôsobená škoda bola vo výške 32-tisíc slovenských korún. 
  Svidnícki kriminalisti objasnili tieto prípady a zistili páchateľov krádeží, z 
ktorých boli podozriví štyria muži zo Svidníka. V minulosti už boli  viackrát 
vyšetrovaní a trestaní za rôznu majetkovú a násilnú trestnú činnosť.  Zo skladu 
nemocničnej kuchyne ukradli rôzne mäsové výrobky, tvaroh a syry.

Záujem o parlament

  Pre voľby do Národnej rady SR boli zaregistro-
vané kandidátne listiny jednotlivých politických 
strán, hnutí a koalácií. Z okresov Svidník a 
Stropkov sa poslancom Národnej rady SR chce-
lo stať celkovo 35 ľudí. Kandidovali za trinásť 
politických subjektov.

V. Mečiar a J. Ševc vo Svidníku
  V rámci predvolebnej kampane prišiel do 
Svidníka trojnásobný premiér a predseda HZDS 
Vladimír Mečiar. Okrem iného programu v meste 
absolvoval aj stretnutie s občanmi. Medzi hŕstku 
svojich priaznivcov na pešej zóne vo Svidníku 
prišiel aj predseda KSS Jozef Ševc. Zať niek-
dajšieho komunistického funkcionára, rodáka z 
Krajnej Bystrej Vasiľa Biľaka sa v rozhovoroch s 
prevažne staršími Svidníčanmi zaujímal o život v meste a v regióne.

Zomrel dlhoročný primár
  Aj húkajúce sanitky sa na svidníckom cintoríne symbolicky lúčili s lekárom, 
primárom Radimom Lukešom. Bol dlhoročným primárom chirurgického 
oddelenia vo svidníckej nemocnici a hoci sa narodil v Ostrave, Svidník bol 
preňho všetkým. Zomrel vo veku 67 rokov.                                                 (ps)

  Technické služby mesta Svidník pre vás, milí naši čitatelia, pripravili príjemné 
spestrenie leta. Je to krížovka, špeciálne pripravená pre vás.
  Vyriešenú tajničku posielajte na mailovú adresu info@tsms.sk v podobe: 
„text vyriešenej tajničky," meno a priezvisko, telefónne číslo. Do predmetu 
správy uvádzajte: súťaž.

Vyhrajte víkendový pobyt s Technickými službami 
Svoje odpovede posielajte najneskôr do 29. augusta 2022.
Hrá sa o poukaz na víkendový pobyt v hoteli PIERIS s polpenziou.
  Žrebovanie výhercu sa uskutoční 30. augusta 2022. Jeho meno Technické 
služby mesta Svidník zverejnia na svojej webovej stránke 

www.tsms.sk 
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STARŠÍ DORASTENCI – U19 - 3. kolo 
TJ Sokol Ľubotice - 1. FK Svidník 3:1 (1:0)

   V treťom kole dorastenci nastúpili s cieľom vyhrať nad súperom a tak 
potvrdiť predošle víťazstvo. V zápase ale neukázali svoju bojovnosť a tak 
zápas prehrali.

MLADŠÍ DORASTENCI - U17 - 3. kolo
TJ Sokol Ľubotice - 1. FK Svidník 4:0 (2:0) 

  Mladší dorastenci sa v treťom kole pustili do súpera nebojácne ale súper 
bol oveľa zdatnejší a tak ako aj prvom polčase a ja v druhom polčase nadelil 
našim chlapcom po dvoch góloch.                                                           (pn)

Dorastenci v kopačkách

   V treťom kole sa Svidníčania predstavili v Rimavskej Sobote. Hrálo sa pred 
250 divákmi. Už v prvom polčase Svidníčania viedli nad súperom zaslúžene 
gólmi Sovu v 22 minúte a v 41 minúte gólom Hirku. Do konca prvej časti ešte 
domáci vyrovnali v 43 minúte gólom Ľuptáka. 
   V druhom polčase sa Svidníčania ešte viac schopili a svojou hrou si vytvorili 
mnoho šanci a zvýšili svoj náskok ešte o ďalšie tri góly a to v 52 minúte gólom 
Sovu, v sedemdesiatej minúte gólom Hirku a v 81 minúte gólom Ivaneckého.
Zostava Svidníka: Vinclér - Guman, Olejár, Ducár, Maguľak, Špilár, Ivanecký 
(85. Janek), Tokár (83. Gajdoš), Hirka (73. Kľučár), Sova, Macej.
  V ďalšom kole t. j. 27.8. odcestuje 1FK Svidník na zápas do Vranova nad 
Topľou.                                                                                                      (pn)

III. LIGA 

  Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Svidníku 
pozýva svojich členov a sympatizantov na výlet 25. augusta 2022 do termálne-
ho komplexu Sárospatak (Maďarsko). Viac informácií na tel. č. 0903 041 725.

Pozvánka na kúpalisko 

SEKRETARIÁT:                 
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

ŠTK OOFZ:
   Schválila výsledky 2. kola 7. ligy dospelých
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

KR OOFZ:
4. kolo - 7. liga - Majstrovstvá OOFZ - dospelí - 28.8.2022 o 16.00 hod.:

Úradná správa OOFZ Svidník č. 5 zo dňa 18. augusta 2022   
   Kalnište - Rovné (Špak, Šugár, Babiarčik - Holub) sobota 27.8.2022, Lúčka 
- V. Orlík (R. Tomko, E. Tomko - Brendza), Miňovce - Kuková (Džavoronok, 
Šugár -Šafranko), Chotča - Radoma  (Špak - Burcák), Tisinec - Stročín   Hubáč, 
Babiarčik -Vaško), Breznica - Sitníky  (Seman, Šturák - Fiľarský).
   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.futbalo-
vekluby.sk

OOFZ Svidník

Usporiadateľ: Mesto Svidník 
Termín konania: 4. september 2022 
Trasa: Vyšný Komárnik: Pamätník Dukla - Nižný Komárnik - Krajná 
Poľana - Hunkovce - Ladomirová - Svidník (POZOR, zmena štartu 
o 10:00 h.) 
Riaditeľ pretekov: Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník 
Hlavný rozhodca: Jozef Dirga, riaditeľ CVČ Svidník 
Pravidlá: Preteká sa podľa platných pravidiel atletiky a týchto propo-
zícii. Účastníci sú povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov. 
Registrácia a Štartovné: Hlavný beh Dukla - Svidník ON-LINE do 
26. augusta 2022 na www.svidnik.sk 
   Pre registrovaných on-line je možnosť si vyzdvihnúť číslo a ďalšie náležitosti 
v predvečer DBM na pešej zóne v čase od 18:00 h. do 21:00 h., 12,00 EUR 
zaplatené vopred prevodom najneskôr 26. 8. 2022 na č. ú.: 1646589058 
/0200, IBAN: SK19 0200 0000 0016 4658 9058 (tričko, obed, štartové číslo 
s menom a kategóriou, čip, medaila v cieli, občerstvenie na trati, zdravotná 
služba, doprava na štart, účastnícky list z www.svidnik.sk k stiahnutiu), 
OSOBNE 4. septembra 2022 od 7:00 do 8:30 h, pešia zóna Svidník 15,00 
EUR v deň podujatia (tričko, obed, štartové číslo bez mena, čip, medaila v 
cieli, občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart, účastnícky list 
www.svidnik.sk k stiahnutiu), 5,00 EUR (štartové číslo, čip, medaila v cieli, 
občerstvenie na trati, zdravotná služba, doprava na štart účastnícky list z 
www.svidnik.sk k stiahnutiu) 
Veľký beh zdravia (VBZ) ON-LINE do 26. augusta 2022 na www.svidnik.sk 
2,00 EUR, zaplatené vopred najneskôr do 26.8.2022 na č. ú.: 1646589058 
/0200, IBAN: SK19 0200 0000 0016 4658 9058 (v cene je zahrnuté: štartové 
číslo s menom, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na 
trati), OSOBNE 4. septembra 2022 od 7.00 do 8:30h pri prezentácii 4,00 
EUR pri zaplatení v deň podujatia (štartové číslo bez mena, medaila v cieli, 
občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)
Malý beh zdravia (MBZ) ON-LINE do 26. augusta 2022 na www.svidnik.sk 
1,00 EUR, zaplatené vopred najneskôr do 26.8.2022 na č. ú.: 1646589058 
/0200, IBAN: SK19 0200 0000 0016 4658 9058 (v cene je zahrnuté: štartové 
číslo s menom, medaila v cieli, občerstvenie na trase, zdravotná služba na 
trati) OSOBNE 4. septembra 2022 od 7.00 do 8:30h pri prezentácii 2,00 
EUR pri zaplatení v deň podujatia (štartové číslo bez mena, medaila v cieli, 
občerstvenie na trase, zdravotná služba na trati)
Lezúni bezplatné štartovné
Pretekári z partnerských miest, pretekári nad 70 rokov a držitelia striebornej, 
zlatej a diamantovej plakety Jána Jánskeho a držitelia Kňazovického medaily 
zo svidníckeho a stropkovského okresu štartovné neplatia. Registrácia po 
8:30h. z technických dôvodov nebude možná Kategórie: A - muži 18 – 39 
rokov B - muži 40 – 49 rokov C - muži 50 – 59 rokov D - muži 60 - 69 rokov 
E – muži 70 a viac rokov Z1 - ženy 18 - 35 rokov Z2 - ženy 36 a viac rokov 
Meranie časov: Časy budú merané elektronicky prostredníctvom čipov. 
Výsledky: Výsledky budú dostupné po skončení podujatia na www.svidnik.sk
Ocenenia Dukelského behu mieru: Celkový víťaz: 1. miesto 120,00 EUR 
2. miesto 100,00 EUR 3. miesto 80,00 EUR + 100,00 EUR za prekonanie 
rekordu v mužskej aj ženskej kategórii (víťaz s najlepším časom) Majster 
okresu, Majsterka okresu: 1. miesto 100,00 EUR 2. miesto 70,00 EUR 3. 
miesto 50,00 EUR Kategórie A, B, C, D, E, Z1, Z2, 1. miesto 100,00 EUR 2. 
miesto 70,00 EUR 3. miesto 50,00 EUR 
Záverečné ustanovenia: • Každý pretekár štartuje na vlastné riziko. 
Preteky Dukelského behu mieru, Veľkého behu zdravia, Veľkého behu zdravia 
in-line prebiehajú na ceste I. triedy bez vylúčenia dopravy. • Preteky Malého 
behu zdravia, lezúni - batoľatá prebiehajú na Ul. centrálnej v časti pešej zóny. • 
Pretekári VBZ in-line sú povinní mať prilby zapnuté na hlave, chrániče na lakte 
a kolená. • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo 
na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 

MŠK Rimavská Sobota – 1FK Svidník 1:5 (1:2)
63. ročník Dukelského behu mieru
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  Vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového stre-
diska vo Svidníku sprístupnili vo štvrtok 18. augusta výstavu 
Svidníčanky Gabriely Madejovej pod názvom Okamihy života. 

Sprístupnili výstavu Svidníčanky Gabriely Madejovej pod názvom Okamihy života 

  Gabriela Madejová žije a tvorí vo Svidníku. Maľovaniu sa venuje vo voľnom 
čase. Inšpiráciu hľadá a nachádza v prírode a predmetoch každodenného 
života. Výtvarný prejav autorky charakterizuje realistické zobrazenie sku-
točnosti, pretvárané vlastným videním. Farebnosť jej obrazov symbolicky 
zachytáva poéziu tvarov a vôní prírody. Zaujíma ju štruktúra detailov a ich 
dekoratívny výraz. Umelecká cesta Gabriely Madejovej je jedným z príbehov 
o tom, ako sa z hry a túžby na chvíľu vykročiť z bežného stereotypu môže 
stať celoživotná láska. 
  Maľovať začala v roku 2000 pre zábavu a radosť. Veľmi rýchlo sa však vkla-
danie emócií a príbehov do obrazov stalo Gabikinou  životnou vášňou. Určite k 

tomu prispeli aj jej priatelia, ktorých 
spoznala na výtvarných plenéroch 
- maliari z Poľska, Slovenska a 
Ukrajiny. Práve u nich nachádza 
stálu inšpiráciou k hľadaniu nových 
tém. Vo svojich prácach sa snažila 
a snaží vniknúť do tajov rôznych 
techník. Dáva prednosť akrylovým 
a temperovým farbám, no v jej 
tvorbe nachádzame aj  olejomaľby, 
maľované tričká, tašky, kamene... 
zaoberá sa aj keramikou. 
  Jej výtvarné diela sa nachádzajú 
v mnohých zbierkach doma i v 
zahraničí. Je tiež  pravidelnou 
účastníčkou okresných, krajských 
a celoslovenských prehliadok ne-
profesionálnej výtvarnej tvorby, kde 
získala už niekoľko popredných  
ocenení. Jej práce boli vystavené 
a ocenené aj na celoslovenských 
súťažiach Výtvarné spektrum  v 
Trenčíne.
  Gabriela Madejová je členkou vý-
tvarného klubu ART SK vo Svidníku. 
Je účastníčkou mnohých regionál-

nych a medzinárodných plenérov. Svoj talent a radosť z tvorby odovzdáva 
ďalej mladšej generácií detí. 
Výstava v Podduklianskom osvetovom stredisku potrvá do 23. septembra.
  V závere ešte dodajme, že Gabrielu Madejovú Svidníčania poznajú aj ako 
správkyňu zelene v meste. „Naše mesto v tomto letnom období je jedna 
prekrásna kvetinová záhrada. Je radosť sa ním prechádzať a vnímať 
zásah ženskej ruky. Ten krásny pocit poskytuje aj pohľad na výtvarné 
diela pani Gabriely. 
  Ctení a milí priatelia. Obrazy Gabriely Madejovej sú zvedavé: sú zvedavé 
na vaše otázky, sú zvedavé, či do nich vstúpite, majú otvorené dvere. 
Som presvedčená, že práve táto výstava je otvorením dverí aj pre ďalšie 
výstavy maliarky pani Gabriely, na ktorých nám ponúkne iné časti svojej 
mozaiky,“ uzavrela dlhoročná riaditeľka Podduklianskeho osvetového stre-
diska vo Svidníku Mária Pajzinková, ktorá pred širokou verejnosťou výstavu 
autorky Gabriely Madejovej otvorila.                                              (grus, pn) 

Gabriela Madejová so svojimi vnúčatamiGabriela Madejová so svojimi vnúčatami
Vernisáže výstavy sú zúčastnili aj iní Vernisáže výstavy sú zúčastnili aj iní 
výtvarníci a široká verejnosť výtvarníci a široká verejnosť 

Gabrielu Madejovú prišla podporiť aj Gabrielu Madejovú prišla podporiť aj 
priateľka Katarína Grúsovápriateľka Katarína Grúsová

Život a diela autorky priblížila Mária PajzinkováŽivot a diela autorky priblížila Mária Pajzinková
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  Milí Svidníčania,
volám sa Radoslav Poláček a dúfam, ma z vás mnohí poznáte 
aj vďaka tomu, že každodenne trénujem v centre alebo mimo 
centra mesta. Za niekoľko dní sa začne 63. Dukelský beh mieru. 
Tento rok už bude 10 rokov, odkedy som sa prvýkrát postavil na 
štart z Dukly do Svidníka. 

Netradičná pozvánka na 63. ročník Dukelského behu mieru 

  Počas týchto 10 rokov som bol trikrát vicemajster okresu a šesťkrát majster 
okresu. Vo svojej kategórii som trikrát obsadil 2 a 3. miesto. Zúčastnil som sa 
na rôznych behoch ako Stropkovská dvadsiatka, Beh od Tatier k Dunaju, kde 
sme za východoslovensky kraj obsadili prvé miesto, Košický polmaratón, Beh 
na Domaši a rôzne bežecké súťaže. Kde som skončil na popredných miestach. 
Ako malý chlapec som bol stopercentný alergik a mal som nábeh na astmu.   
  Odkedy som začal športovať (futbal, tenis) a hlavne behať a tiež aj otužovať 
sa, alergia a choroby prestali. Beh mi prirástol k srdcu až tak, že by som sa 
ho už nikdy nechcel vzdať aj napriek tomu, že je to veľká drina. Tieto moje 
výsledky som dosiahol hlavne svojou pevnou vôľou, vďaka mojim trénerom 
a mojej rodine.  
  Nakoniec chcem dodať len toľko: aby tí, ktorí majú talent v športe, alebo v 
ktoromkoľvek svojom pracovnom odvetví, boli podporovaní takým spôsobom, 

aby mali chuť na sebe ďalej pracovať a reprezentovať aj svoje mesto.
  Týmto vás zároveň chcem všetkých pozvať na pešiu zónu, aby ste si prišli 
zabehať alebo aspoň povzbudiť bežcov 63. ročníka Dukelského behu mieru. 
Držím všetkým prsty, aby všetci dobehli do cieľa v zdraví a v úplnom poriadku.  

Váš Radoslav Poláček      

  Nemocnica Svet zdravia Svidník sa po celý rok snaží zabezpečovať do-
statočné zásoby krvi pre svojich pacientov. Najkritickejším obdobím, kedy je 
zásob menej, sú však práve letné mesiace. Spotreba krvi je pre zvýšený počet 
úrazov a nehôd vyššia a mnohí darcovia sú zároveň odcestovaní na letných 
dovolenkách. Nemocnica preto prosí všetkých darcov, aby prišli venovať tú 
najvzácnejšiu tekutinu pacientom, ktorí to potrebujú. Potrebná je najmä krv 
týchto krvných skupín: A negatív, B negatív, AB negatív, AB pozitív. 
  Záujemcovia môžu prísť darovať krv na hematologicko-transfúziologické 
oddelenie nemocnice každú pracovnú stredu v čase od 6.00 do 9.00 h. Viac 
informácií nájde darca na www.darujemkrv.sk.
  Darovať krv môže každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, resp. 
do 65 rokov pri pravidelných darcoch. Ženy môžu darovať krv každé štyri 
mesiace, muži každé tri. 

(bk)

Svidnícka nemocnica 
potrebuje doplniť zásoby krvi

Spravodajstvo / Inzercia
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Kto daroval krv? 
    SPOMIENKA

Ako ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom živote, 

veľká vo svojej láske a dobrote.

28. augusta 2022 uplynie rok, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamka a babka

ANNA REŇAKOVÁ, rod. Vojtašeková 
zo Svidničky

  Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Michal, sestra Mária, dcéra Aďa, syn 
Michal s manželkou, vnúčatá Lukáš, Matúš, Eliška a Riško 

After: Pouto
Piatok 26. augusta o 20. hodine 

Podľa svetového knižného bestselleru…
Réžia: CASTILLE LANDON  •  Hrajú: HERO 
FIENNES TIFFIN, JOSEPHINE LANGFORD
Žáner: Romantický/Dráma
  Štvrté pokračovanie fi lmovej série AFTER 
pokračuje tam, kde sa predchádzajúci diel 
skončil - na londýnskej svadbe Hardinovej 
mamy.
  Zatiaľ čo Hardin zostáva v Londýne, aby sa 
konfrontoval so svojou minulosťou a znovu 
sa s ňou vyrovnal, Tessa sa vracia do Seattlu. 
Tam ju postihne tragédia, ktorá jej úplne zmení 
život. Hardin chce Tesse pomôcť, ale je taký 
zaneprázdnený bojom s vlastnými démonmi, 
že ju nakoniec od seba odstrčí. Odhalenie o otcovi otriaslo jeho nepreniknuteľ-
nou maskou až do základov a Tessa si nie je istá, či ho ešte dokáže zachrániť 
bez toho, aby obetovala sama seba. Tessa si uvedomuje, že na to, aby sa 
pohla vpred, musí bojovať sama za seba. Zvažuje, že odíde do New Yorku, 
aby tu začala novú životnú kapitolu. Hardin sa vracia do Spojených štátov, aby 
Tesse povedal, ako veľa preňho znamená, no možno je už príliš neskoro…

USA, romantický, 119 minút, české titulky, vstupné: 5 eur 

  V stredu 17. augusta prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 37 bezpríspevkových darcov: 
  Alexandru Platonov (prvodarca), Andrea Angelovičová (prvodarca), Ľudovít 
Drotár (prvodarca), Štefánia Bandoričová (prvodarca), Ondrej Bobák (31), 
Diana Štefancová (4), Ivan Mikita (87), Martin Očipka  (66), Jozef Očipka (62), 
Ján Klučár (46), Roman Hriž (30), Pavol Melník (39), Jana Rišková (37), Ľuboš 
Jackanin (36), Peter Homza (70), Jakub Petrik (3), Gregor Gonos (3), Pavol 
Gajdoš (21), Ľuboslav Hmurčík (85), Adam Hmurčík (2), František Prusak 
(7), Peter Ivančo (23), Paula Čurová (48), Emma Lehocká (3), Jana Lehocká 
(13), Norbert Šak (16), Ivo Zajaroš (31), Lukáš Vaško (9), Marek Hic (6), Ján 
Hic (2), Emilia Slivová (19), Jozef Basista (46), Vladislava Jurková (4), Ľuboš 
Angelovič (11), Viktor Paňko (8), Jaroslav Sasarák (42), Viktoria Jenčová (3). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

ČO PREMIETA KINO DUKLA?

inzercia 

inzercia 
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 
LEKÁRNE: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Poho-
tovostná 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. WARDOVÁ, Penelope:

 Keď sa vrátil. Bratislava, 
Ikar 2022. 316 s.
  To leto bolo najkrajším v jej živote. Ra-
ven stretla Gavina, muža svojich snov, 
no nanešťastie... bol pre ňu nedosiah-
nuteľný. Pre jeho matku bola nikto, len 
najatá pomocná sila, ktorá sa jej synovi 
nemohla rovnať. Nikdy by nedovolila, 
aby ostali spolu. A tak sa skrývali, až 
kým Raven nedonútila odísť. Ubehlo 
desať rokov a neprešiel ani deň, aby si 
Raven na Gavina nespomenula. O jeho 
súčasnom živote vie len toľko, že žije 
a pracuje za oceánom. Okolnosti ju po 
rokoch privádzajú na to isté miesto, kde 
sa spoznali, preto je len otázkou času, 
kedy na seba opäť narazia. Spomenie 
si na ňu niekedy? Čo ak ju nenávidí? 
Čo ak miluje inú? Myslela si, že je medzi 
nimi koniec, ale jedného dňa sa Gavin 
spoza oceánu vráti. A ona nie je na jeho návrat vôbec pripravená.

BALÁŽ, Ján
  Ján Baláž sa narodil 24. augusta v Nitre. Je slovenský gitarista, spevák a 
skladateľ. Je jedným zo zakladajúcich členov skupiny Modus. Od roku 1981 
spolu s Jožom Rážom a Vašom Patejdlom patrí k základnej zostave kapely 
Elán. Ján Baláž od 7 rokov navštevoval ľudovú školu umenia, odbor husle, 
od 14 rokov sa učil hrať na gitaru. Ovláda aj hru na trúbku a pištoľový trom-
bón. V 17 rokoch bol spoluzakladateľom skupiny Modus, v roku 2014 obnovil 
pôsobenie v tejto skupine. Ján Baláž spolu s Elánom prežil let v horiacom 
lietadle, nepoddal sa emigrácii, a keď jeho kolega Jožo Ráž bojoval o život, 
po celý čas stál pri ňom. Po tom všetkom sa nielenže postavili na nohy, ale z 
roka na rok odkladajú aj odchod do dôchodku. 

HOLKA, Peter (22.8.1950-)
  Je slovenský spisovateľ, dramatik a publicista, autor literatúry pre deti a 
mládež. Knižne debutoval novelou Ústie riečok. Je autorom psychologicky a 
spoločensky ladených románov, dobrodružných, chlapčenských príbehov pre 
deti a mládež. Základnou charakteristikou jeho prózy je neustále sa stupňujúce 
rozprávačstvo, dynamický dej a príťažlivý príbeh. Svoje príbehy neidealizuje, 
hovorí celkom na rovinu, s drsnosťou poukazuje na okolnosti a vlastnosti, ktoré 
často krivia charakter mladých ľudí, no súčasne v novelách vyzýva mladých 
ľudí, aby sa nevzdávali svojich skrytých túžob, seba samého a aby o ne bo-
jovali. Venuje sa aj dramatickej tvorbe, spolupracuje s rozhlasom a televíziou. 

Pani Zlatica hľadí uprene na jednu
stranu v telefónnom zozname:
- Kováč, Kováč, Kováč, Kováč,

Kováč... 
Načo ten človek potrebuje toľko telefónov?!

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Svidník 
Utorok 23. augusta 2022: feria, Svidník 18.00 hod.: + Anna, Dušan, Streda 24. 
augusta: Sv. Bartolomeja. Apoštola, Svidník 6.30 a 18.00 hod.: +Ján, Mária, 
Božena, + Juraj, Helena, Mária, Ján, Štvrtok 25. augusta: feria, Svidník, 6.30 
a 18.00 hod.: ZBP Tomáš s rod., + Katarína, Jozef, Piatok 26. augusta: feria, 
Svidník, 6.30 a 18.00 hod.: + Mária, Jozef, Michal, Ján, + Ľubomír, Mária, 
Ján, 17.00 hod.: Mestisko, Sobota 27. augusta: Panny Márie v sobotu, Svidník 
8.00, 15.00 a 16.30, 1.+ Ján, 2. + Vilma, Peter, Sobášna sv. Omša, 15.00 hod. 
Mestisko, Nedeľa 28. augusta: 22. nedeľa cez rok, 8.00, 10.30 a 18.00 hod.: 
+ Ján, + Jozef, ZBP František s rod., 9.15 hod.: Mestisko. 

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
  Utorok 23. augusta: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona, Streda 
24. augusta: 17:00 + Anastázia, Jozef, Mária, Fedor, Štvrtok 25. augusta: 
7:00 + Peter, Anna, Andrej, Anna, Piatok 26. augusta: 17:00 + Mária Rokošná 
(ročná), Sobota 27. augusta: 7:00 + Juraj Andrejko (40 dňová), Nedeľa 28. 
augusta: 8:00 Za farnosť. 

Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto
  Utorok 23. augusta: Svätý mučeník Lupus. Svätý hieromučeník Irenej, 6.30 
hod: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Mikuláš, Mária, Vladimír, Marta, 
Michal, 18.00 hod.: † Juraj, Streda 24. august: Svätý hieromučeník Eutychés, 
6.30 hod.: † Mikuláš Omaska, 18.00 hod.: † Ján, Ján, Anna, Rastislav  /  †  
Mária Vanátová (panychída), Štvrtok 25. august: Bl. hieromučeník Metod Do-
minik, 12.00 † Ján a Anna, Jozef a Ján (panychída v lit.), 17.15 hod.: ruženec 
za závislých s komunitou Cenacolo, 18.00 hod.: † Helena, Karol / † Štefan 
Krafčák (ročná lit.), tichá adorácia do 20.00 hod., Piatok 26. augusta: Svätí 
mučeníci Adrián a Natália, 6.30 hod.: † Vladislav, Ján, Júlia (panychída v lit.), 
18.00 hod.: † Demeter, Mária, Michal, Demeter, Jozef, Ondrej, Ján, Sobota 
27. augusta: Prepodobný otec Pimen, 7.00 hod.: † Zuzana, Vasiľ, 12. nedeľa 
po päťdesiatnici, 3. Hlas, 28. augusta: Prepodobný otec Mojžiš Etiópsky, 8.00 
hod.: * Sušan, Mária, Mária s rod., 10.30 hod.: * Anna, Mikuláš s rod., 18.00 
hod.: * Marek, Nikoleta, Alexandra, Karolína. 

Pravoslávny chrám
  Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Sobota: 6.00 sv. 
liturgia, 17.00 Večierňa, Nedeľa: 6.00 hod. sv. liturgia, 15.00 Večierňa. 

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia 
Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na Ul. Fes-
tivalovej, č. 2042. 
  Štvrtok 25. augusta o 18:00: Z toho, čo Ježiš hovoril a robil, keď bol na 
zemi, sa veľa učíme o jeho krásnych vlastnostiach. Približuje nás to k nemu 
a pomáha nám to priblížiť sa aj k jeho Otcovi Jehovovi. Akými vlastnosťami 
Ježiš vynikal a ako ich môžeme napodobňovať?
  Nedeľa 28. augusta o 9:30: Zaznie prednáška na tému: Napodobňujme "Otca 
nežného milosrdenstva". V druhej časti zhromaždenia sa budeme zaoberať 
témou strachu. Žijeme vo svete, kde je strach prirodzenou emóciou, ktorá 
nás chráni pred nebezpečenstvom. Ako ale môžeme vďaka Bohu prekonať 
nezdravý strach o to, čoho sa ľudia bežne boja: že sa nedokážeme postarať 
o rodinu, strach z ľudí alebo strach zo smrti? 


