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   O post primátora Svidníka zabojujú štyria kandidáti - dve ženy 
a dvaja muži. Ofi ciálne informácie od PR manažérky mesta Svid-
ník sú strohé, no podľa dostupných informácií môžeme priniesť 
podrobnosti. Uzávierka na podávanie kandidátnych listín bola 
v utorok 30. augusta.

   „Zapisovateľka miestnej volebnej 
komisie prijala pre voľbu primátora 
tri kandidátne listiny od nezávislých 
kandidátov a jednu kandidátnu listinu 
od koalície politických strán,“ stručne 
informovala PR manažérka mesta 
Svidník Kristína Tchirová.

MARCELA IVANČOVÁ
   „Mám odvahu pokračovať ďalej... 
pre Vás Svidníčania, pre región,“ touto 
vetou na Facebooku a prezentačným 
videom naznačila svoju opätovnú kan-
didatúru na primá-
torku mesta Svidník 
súčasná primátorka 
Marcela Ivančová. 
Pred štyrmi rokmi 
sa o dôveru voličov 
uchádzala ako ne-
závislá kandidátka, v 
minulosti bola mest-
skou poslankyňou 
za SDKÚ-DS a teraz 
bude kandidovať ako kandidátka s pod-
porou koalície politických strán. 
   Svoju opätovnú kandidatúru potvr-
dila aj priamo pre naše noviny. „Áno, 
vzhľadom na to, že mám rozpracované 
konkrétne veci pre mesto rozhodla som 
sa uchádzať o dôveru na ďalšie funkč-
né obdobie. Nie som členkou žiadnej 
politickej strany. Pre svoj program 
som získala podporu politických strán 
HLAS - sociálna demokracia, SME 
RODINA, KDH,“ potvrdil svoju poli-
tickú kandidatúru Marcela Ivančová 
a na otázku, prečo sa rozhodla prijať 
podporu politických strán, reagovala 
takto: „Moja doterajšia práca, výsledky 
a program oslovili aj politické strany a 
tak kandidujem aj s ich podporou. Vždy 
som hľadala riešenia a nie výhovorky. 
V celom doterajšom mojom pôsobení 
na poste primátorky mesta som spolu 
so svojim tímom, kolegami robila 
všetko pre to, aby sme mesto menili 
k lepšiemu, zlepšovali služby, hľadali 
fi nančné zdroje a podporu pre Svidník. 
Veľmi ma teší, že som získala podporu 
dôležitých politických strán. Súčasne 
už mám skúsenosť, že pracovať pre 
mesto, ktoré je súčasťou verejného 
sektora je dôležité mať aj širšie záze-
mia a priestor na spoluprácu. Aj keď 
nie som v žiadnej strane podporili ma 
politické strany, ktoré majú predpoklady 
byť súčasťou vlády resp. parlamentu a 
byť rozhodujúce pre dianie na úrovni 
kraja. Sme v zložitých časoch a preto 
je podpora a komunikácia, spolupráca 
veľmi dôležitá. Našli sme spoločné 
témy so stranami, ktoré majú program 

ako pracovať s regiónmi.  Vážim si to, 
že komunikácia s predstaviteľmi strán, 
ktoré sa rozhodli ma podporiť bola  na 
všetkých úrovniach vždy o záujme 
ako pomôcť mestu a ďakujem za túto 
podporu.“
   Úradujúca svidnícka primátorka 
získala podporu od strán, ktoré sú na 
bežný pohľad z odlišného politického 
spektra. Navyše strany, ktoré ju pod-
porujú v primátorských voľbách, v tých 
krajských podporujú odlišných kandi-

dátov na post predsedu Pre-
šovského samosprávneho 
kraja. Marcela Ivančová pre 
naše noviny odpovedala aj 
na otázku, či sa v spojených 
voľbách bude uchádzať 
aj o iný post - napríklad o 
post mestskej či krajskej 
poslankyne. „Nekandidujem 
na žiaden ďalší post a práci  
primátorky mesta sa chcem 

ako doposiaľ venovať v plnom rozsahu. 
Vyžaduje celého človeka, o to význam-
nejšia a dôležitejšia je spolupráca s po-
slancami VÚC, ktorí vzídu s najbližších 
volieb. Nie jeden človek, ale spoločná 
práca viacerých je nevyhnutná. Je to 
dôležité nielen pre mesto Svidník ako 
centrum okresu, ale aj pre celý región. 
Moje všetko úsilie teda venujem práci 
pre mesto Svidník.“  

KATARÍNA SIVÁKOVÁ
   Kandidátnu listinu s patričným 
počtom podpisov obyvateľov mesta 
Svidník podala súčasná mestská 
poslankyňa a šéfredaktorka Podduk-
lianskych noviniek Katarína Siváková. 

V uplynulý pondelok to potvrdila takisto 
na Facebooku. „Uchádzam sa ako ne-
závislá kandidátka o najdôležitejší post 
v našom meste. Bez politickej podpory, 
ale s podporou mojej rodiny a priate-
ľov. A verím, že aj s vašou podporou, 
o ktorú vás žiadam. Uchádzam sa o 
podporu vás, ktorí žijete v tomto meste 
a tvoríte dušu tohto mesta. Pretože vy 
ste najdôležitejší, vy ste nielen dušou, 

ale aj srdcom nášho mesta. Mesta, pre 
ktoré žijem!“ aj týmito slovami adre-
sovanými obyvateľom mesta Svidník 
potvrdila podanie svojej kandidátnej 
listiny Katarína Siváková, ktorá po 
štyroch rokoch v mestskom zastupi-
teľstve už poslankyňou nebude, keďže 
kandiduje výlučne na primátorský post. 
„Aj v najbližších týždňoch ma bude 
sprevádzať to, čo mi vždy bolo, je a 
bude najbližšie - ľudskosť, slušnosť a 
pokora, pretože tieto vlastnosti tvoria 
jeden celok - tvoria dobro a ja v dobro 
verím! Verím vo víťazstvo DOBRA!“ 
dodala ešte Katarína Siváková. 

MILOŠ STRONČEK
   „Je čas spojiť sa pre perspektívny 
Svidník,“ týmto sloganom a prezen-
tačným videom takisto na Facebooku 
ohlásil svoju kandidatúru na post 
primátora mesta Svidník Miloš Stron-
ček. Učiteľ, muzikant a organizátor 
Rusínskeho festivalu potvrdil, že je 
nezávislým kandidátom na post primá-

tora mesta Svidník. Pre naše noviny 
povedal, že informácie o svojej kandi-
datúre zverejňuje iba na Facebooku 
kandidáta.

JÁN VOOK
   Rovnako nezávislým kandidátom 
na post primátora mesta Svidník je 
súčasný krajský a mestský poslanec 
Ján Vook. Potvrdil to aj pre naše no-
viny s tým, že v spojených voľbách sa 
bude uchádzať aj o funkciu poslanca 
krajského parlamentu v Prešove.

   Pripomeňme, že Ján Vook sa už o 
funkciu primátora mesta Svidník uchá-
dzal v roku 2014, no neuspel.
   O štyroch kandidátoch na primá-
torský post vo Svidníku informujeme 
v abecednom poradí a podľa infor-
mácií, ktoré sa nám podarilo získať. 

Ak Miestna volebná komisia potvrdí 
zaregistrovanie všetkých štyroch kan-
didátov, v takomto abecednom poradí, 
ako sme ich uviedli my, budú uvedení 
aj na hlasovacom lístku - 1. Marcela 
Ivančová, 2. Katarína Siváková, 3. 
Miloš Stronček, 4. Ján Vook.

KANDIDÁTI NA POSLANCOV   
   Prejdime ešte ku kandidátnym 
listinám kandidátov na poslancov 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. 
„V prvom volebnom obvode bolo poda-
ných 5 kandidátnych listín od nezávis-
lých kandidátov, dve kandidátne listiny 
od politických strán, jedna kandidátna 
listina koalície. V druhom volebnom 
obvode boli podané 2 kandidátne lis-
tiny od nezávislých kandidátov, sedem 
kandidátnych listín od politických strán 
a jedna kandidátna listina koalície. V 
treťom volebnom obvode boli podané 
2 kandidátne listiny od nezávislých 
kandidátov, štyri kandidátne listiny od 
politických strán a jedna kandidátna 
listina koalície,“ takéto informácie nám 
poskytla PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová po 30. auguste, teda 
po uplynulí termínu na podávanie 
kandidátnych listín. „Presný počet 
kandidátov bude záväzný po zasad-
nutí miestnej volebnej komisie, ktorá 
kandidátne listiny preskúma. Splne-
ním všetkých zákonom predpísaných 
požiadaviek pristúpi miestna volebná 
komisia k zaregistrovaniu kandidátov,“ 
dodala Kristína Tchirová.
   Podľa našich informácií sa o post 
poslanca Mestského zastupiteľstva 
vo Svidníku uchádza 31 kandidátov. 
V prvom volebnom obvode deväť a 
v druhom a treťom volebnom obvode 
po jedenásť kandidátov. Spomedzi 31 
kandidátov na poslancov mestského 
zastupiteľstva sú podľa našich infor-
mácií štyri ženy. Do 7. septembra sa 
podľa harmonogramu prípravy volieb 
musí uskutočniť prvé zasadnutie 
miestnej volebnej komisie a do 14. 
septembra musia byť kandidáti zare-
gistrovaní.

POHĽAD DO MINULOSTI
   Za zmienku stojí ešte pohľad do 
histórie. V roku 2018 sa o funkciu 
poslanca mestského zastupiteľstva 
vo Svidníku uchádzalo 45 kandidá-
tov, z toho bolo sedem žien. V prvom 
volebnom obvode bolo 13 kandidátov, 
v druhom 12 a v treťom volebnom 
obvode 20 kandidátov.
   V roku 2014 bolo kandidátov ešte 
viac - 74. V prvom volebnom obvode 
bolo 23 kandidátov, v druhom 22 kan-
didátov a v treťom volebnom obvode 
bolo 29 kandidátov. Dodajme ešte rok 
2010, vtedy sa o funkciu poslanca 
uchádzalo dokonca až 97 kandidátov.

 (ps)

Marcela Ivančová, Katarína Siváková, Miloš Stronček a Ján Vook - 
dve ženy a dvaja muži chcú riadiť mesto Svidník
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  S najväčšou pravdepodobnosťou už v duchu blížiacich sa 
spojených komunálnych a krajských volieb sa ponesie s naj-
väčšou pravdepodobnosťou posledné zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku v tomto volebnom období.

  Aj vo Svidníku si predstavitelia mesta, okresu, kraja a spolo-
čenských organizácií i politických strán pripomenuli 78. výročie 
Slovenského národného povstania.

S poslaneckou funkciou sa rozlúčia J. Hirčko, M. Iľkanin, K. Siváková a J. Vook 

  PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová pre naše noviny potvrdila, 
že zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku je plánované na 12. septembra a 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku je plánované na 21. septem-
bra. „V programe bude kontrola plnenia uznesení, správa o vykonaných 
kontrolách hlavného kontrolóra, zmena rozpočtu, zmluvné prevody, 
návrh na schválenie prenájmov, správa o PHSR, plnenie rozpočtu za 
1. polrok, návrh na schválenie realizácie projektu Komunitné centrum 
Svidník - miesto pre rozvoj a vzdelávanie marginalizovanej rómskej 
komunity,“ informovala Kristína Tchirová.
  Ak sa nič mimoriadne nestane, bude to posledné zasadnutie svidníckeho 

mestského parlamentu v končiacom volebnom období. Určite to však bude 
posledné zasadnutie napríklad pre Jána Hirčka a Michala Iľkanina, ktorí sa 
rozhodli opustiť svidnícky mestský parlament a v októbrových voľbách sa 
budú uchádzať iba o posty krajských poslancov. 
  Posledné zasadnutie vo funkcii poslankyne to nateraz bude aj pre Katarínu 
Sivákovú, ktorá bola štyri roky jedinou ženou v pätnásťčlennom poslaneckom 
zbore a v októbrových voľbách sa uchádza o post primátorky mesta Svidník. 
Na funkciu poslankyne vzhľadom na vážnosť primátorskej kandidatúry už 
nekandiduje. 
  V mestskom zastupiteľstve skončí aj Ján Vook. Dlhoročný mestský a kraj-
ský poslanec potvrdil, že na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva už 
nekandiduje. Svoju kandidátnu listinu podal na primátora mesta Svidník a na 
poslanca krajského parlamentu. Kto ďalší zo súčasných pätnástich mestských 
poslancov už prípadne takisto nebude kandidovať na poslanecký post, bude 
známe v najbližších dňoch.                                                                       (ps)

Aj vo Svidníku sme si pripomenuli 78. výročie Slovenského národného povstania 

   V uplynulý pondelok 29. augusta, teda presne v deň výročia tejto dejinnej 
udalosti, sa zišli na spomienkových oslavách, ktoré zorganizoval Okresný úrad 
vo Svidníku v spolupráci s Mestom Svidník a Oblastným výborom Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
vo Svidníku. Už tradične si krajskí 
poslanci, zástupcovia Okresného 
úradu vo Svidníku na čele s prednos-
tom Michalom Iľkanin, zástupcovia 
mesta Svidník na čele s primátorkou 
mesta Marcelou Ivančovou, mestskí 
poslanci, zástupcovia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov, 
delegácie politických strán a spolo-
čenských organizácií uctili pamiatku 
padlých hrdinov položením vencov a 
kytíc k Pamätníku Československého 
armádneho zboru na Dukle, k Soche 
arm. gen. L. Svobodu v centre Svidní-
ka a k Pamätníku Sovietskej armády 
vo Svidníku.

   Vážna dopravná nehoda sa stala v stredu 24. augusta medzi 
Svidníkom a Ladomirovou.

Ďalšia vážna nehoda medzi Svidníkom a Ladomirovou 

   Jej účastníkmi boli kamión značky Mercedes s návesom a osobné auto 
Fiat Linea. Zranili sa až štyri osoby. Ako informovala polícia, k zrážke došlo 
z doposiaľ presne nezistenej príčiny. Obe vozidlá skončili mimo vozovku v 
blízkosti známej zákruty, kde už bolo množstvo nehôd. Všetci zranení boli 
z osobného auta. „Pri dopravnej nehode utrpel 33-ročný vodič osobného 

auta ťažké zranenia s dobou liečenia minimálne 12 týždňov, jeho 26-ročný 
spolujazdec utrpel zranenia s dobou liečenia minimálne 6 týždňov, 30-ročná 
spolujazdkyňa utrpela zranenia s dobou liečenia minimálne 60 dní a 28-ročná 
spolujazdkyňa utrpela ľahké zranenia,“ dodala polícia.
   Pri dopravnej nehode došlo k celkovej škode na vozidlách vo výške takmer 
12-tisíc eur. Okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho 
vyšetrovania. Polícia vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ublíženie 
na zdraví.                                                                                                  (pn)

   Na Dukle s príhovorom vystúpil okresný prednosta Michal Iľkanin a zástupca 
Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Uhrík, 
pri Soche arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku sa prihovorila primátorka mesta 
Svidník Marcela Ivančová a pri Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku 
bolo podľa slov okresného prednostu Michala Iľkanina Vojenským historickým 
ústavom povolené iba tiché kladenie vencov sprevádzané horiacimi gréckymi 
ohňami a vlajkovou výzdobou vlajkami SR.                                              (ps)
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   V 63. ročníku Dukelského behu mieru triumfovali Poliaci. Tretí-
krát za sebou bežecké preteky z Dukly do Svidníka vyhral Poliak 
Emil Drabik a zo Svidníka si domov odniesol aj už legendárny 
putovný porcelánový pohár!

Putovný pohár za tri víťazstvá v rade poputoval do Poľska - 
odniesol si ho Emil Drabik, z domácich bežcov  triumfovali E. Lialenko a F. Čižmár

   Druhý skončil jeho krajan Pawel 
Krochmal a tretí ďalší Poliak Jan 
Wydra. Štvrtým v cieli bol Filip Čižmár, 
ktorý sa zároveň stal majstrom okresu 
Svidník. Spomedzi žien prvá do cieľa 
dobehla Jarmila Vitovičová a spome-
dzi žien z okresu Svidník bola prvá v 
cieli Elizabeta Lialenko, ktorá sa tak 
stala majsterkou okresu Svidník. 
   Celkovo sa na štart hlavného 
Dukelského behu mieru pri známom 
duklianskom pamätníku v uplynulú 
nedeľu postavilo 150 bežcov. Po vy-
pustení holubov ako symbolov mieru 
bežcov odštartovala primátorka Svid-
níka Marcela Ivančová. Tentoraz bol 
štart posunutý o hodinu skôr, teda na 
Dukle sa štartovalo už o 10. hodine. 
Na pešej zóne už dovtedy mali za 

sebou preteky lezúni, ale aj bežci v 
rámci Malého i Veľkého behu zdravia. 
Na pešej zóne počas čakania na do-
behnutie bežcov z hlavného behu do 
cieľa deti zabával program nazvaný 
Spievankovo, zahrala aj svidnícka 
kapela Piňazi de?, bežcom chvíle 
na trati spríjemňovali aj muzikanti a 
dobrovoľní hasiči ich zas osviežovali, 
samozrejme nechýbali občerstvova-
cie stanice aj vďaka starostom obcí 
na trase z Dukly do Svidníka.
   Ako sme už uviedli, po tretíkrát za 
sebou Dukelský beh mieru vyhral 
Emil Drabik z Poľska, a tak orga-
nizátori budú musieť na budúci rok 
zabezpečiť nový putovný pohár, 
keďže ten doterajší si poľský bežec 
odniesol domov. 

   Výsledky 63. ročníka Dukel-
ského behu mieru - uvádzame aj 
najrýchlejších bežcov z okresu 
Svidník, pričom v zátvorke je ich 
umiestnenie v rámci Majstrovstiev 
okresu Svidník: 
   1. Emil Drabik (Poľsko) 00:59:11; 2. 
Pawel Krochmal (Poľsko) 00:59:52; 
3. Jan Wydra (Poľsko) 01:04:32; 
4. (1.) Filip Čižmár (okres Svidník) 
01:05:00... 6. (2.) Radoslav Poláček 
(Hrabovčík) 01:07:59... 11. (3.) Tomáš 
Vinjar (ZŠ Krajná Poľana) 01:09:34... 
14. (4.) Vladimír Lipták (Monte Carlo 
Svidník) 01:12:52... 21. (1.) Elizabeta 
Lialenko (Svidník) 01:14:50... 55. (2.) 
Ivana Loziňáková-Saganová (Svid-
ník) 01:26:15... 66. (3.) Katarína Ka-
lináková (Svidník) 01:30:27... 70. (4.) 
Mirka Pachutová (Svidník) 01:32:39...       
   Veľký beh zdravia - muži: 1. Ma-
rek Lukáč (AK Slávia Košice), 2. Ján 
Polončák (Klub bežcov Stropkov), 3. 
Ľuboš Zribko (Svidník). 

   Veľký beh zdravia - ženy: 1. Mar-
tina Stašová (Porúbka), 2. Katarzyna 
Smolik (Poľsko), 3. Marianna Suvá-
ková (Stropkov). 
   Veľký beh zdravia - inline muži: 
1. Igor Špendel (Prešov), 2. Juraj 
Regenda (Košice), 3. Ľuboš Hužvej 
(Seňa). 
   Veľký beh zdravia - inline ženy: 
1. Stella Brych (Košice), 2. Sofia 
Šofranková (Svidník), 3. Nikoleta 
Mikitová (Svidník).
   Malý beh zdravia - muži: 1. Michal 
Drimák (Prešov), 2. Sebastián Sku-
beň (Košice), 3. Martin Lukáč. 
   Malý beh zdravia - ženy: 1. Lea Ro-
bová (Prešov), 2. Lívia Sluková (Svid-
ník), 3. Sofi a Micenková (Svidník).
   Ceny najlepším v jednotlivých 
kategóriách odovzdávali primátorka 
Marcela Ivančová, viceprimátor Mi-
chal Goriščák a poslanec PSK Ján 
Hirčko. 

(pn)   

Vladimír Lipták skončil medzi 
mužmi okresu Svidník štvrtý

Miloš Grega (vľavo) a Dušan 
Sušina, ktorý dobehol s vnukmi

Traja najrýchlejší boli Poliaci

S vnučkami dobehol Michal Kostik
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  Nákladiak. Takto policajti nazvali špeciálnu akciu, ktorú v 
spolupráci so svojimi poľskými kolegami vykonali pri Svidníku.

Slovensko-poľská policajná akcia NÁKLADIAK pri Svidníku Slovensko-poľská policajná akcia NÁKLADIAK pri Svidníku 

  Kontrolný bod pri Svidníku si pritom nevybrali vôbec náhodou. Práve našim 
regiónom totiž vedie jedna z hlavných dopravných  trás zo severu na juh 
Európy. Výsledkom vykonanej kontroly bolo zistených vyše 20 prípadov 
porušenia cestného zákona. 
  Väčšina z nich sa týkala nesprávneho technického stavu, ako aj prekračo-
vania celkovej prípustnej hmotnosti kontrolovaných vozidiel, nezrovnalostí 
súvisiacich s pracovným časom vodičov a spôsobom zabezpečenia prepra-
vovaných nákladov. 

(pn)

Prešovský samosprávny kraj
Podduklianske osvetové 

stredisko vo Svidníku

pozýva neprofesionálnych 
výtvarníkov 

na
workshop

„POZNÁVAJME UMENIE 
- Maľovanie na drevo a kameň“

8. september 2022 
Roztoky (10.00 - 17.00 h)

Prihlásiť sa môžete mailom na 
pos-zuc3@svitel.sk do 2.9.2022

Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia

  V roku 2012 vznikla malá myšlienka s veľkým potenciálom - 
Centrum voľného času. Prvým riaditeľom bol Jaroslav Ivančo. 
V roku 2015 sa vedenie presunulo do rúk Jozefa Dirgu, ktorý je 
riaditeľom do dnešnej doby.  

Centrum voľného času oslávilo jubileum - 10 rokov 
  Malými krokmi, i cez mnohé prekážky sa Centrum voľného času pretavilo do 
dnešnej podoby. Počas školského roka zastrešuje CVČ viac ako 30 krúžkov. 
Aktívne organizuje podujatia pre deti v našom meste. Neoddeliteľnou súčasťou 
CVČ  sú všetkými obľúbené letné tábory. 
  Práve túto sedemtýždňovú šnúru letných táborov sme tento rok ukončili 
výnimočne a slávnostne. Spoločne s našimi prívržencami sme oslávili skvelé 
výročie v rámci Dňa otvorených dverí Centra voľného času. Veľmi nás prekvapil 
a milo potešil darček primátorky mesta Svidník Marcely Ivančovej - torta s 
desiatimi želaniami do ďalších rokov fungovania nášho Centra voľného času.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nás prišli podporiť 
na toto milé podujatie. 
  Naša veľká vďaka za snahu, ochotu a pomoc pri formálnej príprave podujatia 
patrí mestu Svidník, VHÚ-VHM Svidník, Ozbrojeným silám SR, Slovenskému 
červenému krížu - územný spolok Svidník, DHZ Svidník, TSM Svidník, VšZP 
Svidník, OZ Mladý Svidníčan. Za fi nančnú podporu ďakujeme poslancom PSK 
Jánovi Vookovi a Jánovi Hirčkovi, ďalej pánovi Michalovi Lažovi a pani Martine 
Andraščíkovej, ktorá venovala hlavnú cenu do tomboly. Naše poďakovanie 
patrí aj ostatným sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami. Zo všetkých 
menovaných by sme chceli osobne poďakovať SČK - územný spolok Svidník 
za pomoc a prípravu DOD ako aj za stabilnú spoluprácu počas celého roka. 
Na ďalších desať krásnych rokov!

(cvč)
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  Okresný úrad vo Svidníku vyhlásil 23. augusta výzvu na pred-
kladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku. Termín 
podávania žiadostí - projektov je od 23. augusta do 14. septembra 
a vyčlenených je 960 663 eur. Minimálna výška regionálneho 
príspevku je 20 000 a maximálna výška 200 000 eur.

Okresný úrad vyhlásil výzvu na podávanie projektov a núka takmer milión eur 

  Informoval o tom prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin, 
ktorý nám poskytol aj opis jednotlivých aktivít v rámci plánu rozvoja.
Aktivita A je nazvaná Zamestnanosť a podpora podnikania - zvyšovanie 
zamestnanosti podporou vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o 
zamestnanie a znevýhodnené skupiny na trhu práce. V rámci tejto aktivity 
je päť opatrení.
Opatrenie A1: Podpora integračných sociálnych podnikov a komunál-
nych podnikov. V rámci tohto opatrenia sú dve úlohy. 
Úloha A1.1: Obstaranie technického a technologického vybavenia integrač-
ných sociálnych podnikov, vrátane stavebných prác súvisiacich s obstará-
vaným vybavením s cieľom vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o 
zamestnanie. 
Úloha A1.2: Obstaranie technického vybavenia komunálnych podnikov s 
cieľom skvalitňovania poskytovaných služieb a vytvárania pracovných miest 
v komunálnych službách.
Opatrenie A2: Podpora podnikov v poľnohospodárskej a lesníckej výrobe 
v oboroch náročných na zastúpenie manuálnej práce. 
Úloha A2.1: Podpora aktivít poľnohospodárskych podnikov v oblasti špeciálnej 
rastlinnej výroby (pestovanie ovocia, zeleniny, byliniek a pod.) a živočíšnej 
výroby. Úloha A2.2: Obstaranie technológie na pozberovú úpravu ovocia a 
zeleniny - triedenie, čistenie, balenie, mrazenie a podobne, vrátane stavebných 
prác súvisiacich s umiestnením obstaranej technológie. 
Úloha A2.3: Obstaranie vybavenia podnikov pôsobiacich v lesníctve na 
podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie. 
Opatrenie A3: Podpora pod-
nikov realizujúcich duálne 
vzdelávanie v spolupráci 
so SOŠ. 
Úloha A3.1: Obstaranie tech-
niky a technológie pre skva-
litnenie duálneho vyučova-
nia, vrátane stavebných prác 
súvisiacich s umiestnením 
obstaranej technológie. 
Opatrenie A4: Podpora MSP 
v oblasti priemyselnej vý-
roby. 
Úloha A4.1: Obstaranie techni-
ky a technológie pre rozšírenie 
výroby vrátane stavebných 
prác súvisiacich s umiestne-
ním obstaranej technológie. 
Úloha A4.2: Rozšírenie výrobných priestorov MSP. 
Úloha A4.3: Rekonštrukcia a vybavenie skladových a logistických centier 
výrobných MSP, ktoré umožnia rozvoj fi rmy a vytváranie nových pracovných 
miest. 
Opatrenie A5: Podpora vytvárania pracovných miest v oblasti zdravot-
níctva, sociálnych služieb a vzdelávania. 
Úloha A5.1: Obstaranie vybavenia novozriadených pracovísk pre liečbu 
postcovidových stavov. 
Úloha A5.2: Modernizácia vybavenia subjektov poskytujúcich sociálne služby - 
skvalitnenie a rozšírenie ponuky sociálnych služieb s vytvorením udržateľných 
pracovných miest.
Úloha A5.3: Obstaranie vybavenia vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich vzde-
lávacie kurzy pre uchádzačov o zamestnanie.
Aktivita B: Komplexný produkt v cestovnom ruchu ako prostriedok udržateľnej 
zamestnanosti v okrese. V rámci tejto aktivity sú tri opatrenia. 
Opatrenie B1: Podpora doplnenia a skvalitnenia základných a doplnko-
vých služieb a produktov cestovného ruchu v rámci „Cesty drevených 
cerkví.“ 
Úloha B1.1: Rekonštrukcia ubytovacích kapacít a vytváranie nových ubytova-
cích kapacít pri Ceste drevených cerkví, vrátane podpory doplnkových služieb 
(napr. wellness, gastro a pod.). Úloha B1.2: Budovanie nových a modernizácia 

existujúcich atrakcií a služieb cestovného ruchu  na Ceste drevených cerkví. 
Opatrenie B2: Podpora doplnenia a skvalitnenia základných a doplnkových 
služieb a produktov cestovného ruchu v rámci „Cesty hrdinov SNP.“ 
Úloha B2.1: Rekonštrukcia ubytovacích kapacít a vytváranie nových ubyto-
vacích kapacít pri Ceste hrdinov SNP, vrátane podpory doplnkových služieb 
(napr. wellness, gastro a pod.). 
Úloha B2.2: Budovanie nových a modernizácia existujúcich atrakcií a služieb 
cestovného ruchu  pri Ceste hrdinov SNP. 
Opatrenie B3: Podpora doplnenia a skvalitnenia základných a dopln-
kových služieb a produktov cestovného ruchu v rámci „Cesty vojnovej 
histórie.“ 
Úloha B3.1: Rekonštrukcia ubytovacích kapacít a vytváranie nových ubytova-
cích kapacít pri Ceste vojnovej histórie, vrátane podpory doplnkových služieb 
(napr. wellness, gastro a pod.). 
Úloha B3.2: Budovanie nových a modernizácia existujúcich atrakcií a služieb 
cestovného ruchu  pri Ceste vojnovej histórie.

  Oprávnené obdobie vzniku nákladov je od 27. júla 2022 do 31. decembra 
2023. Oprávnení predkladatelia projektov (žiadatelia) sú: regionálna rozvojová 
agentúra; slovenská časť euroregiónu; európske zoskupenie územnej spolu-
práce; občianske združenie; nezisková organizácia poskytujúca všeobecne 
prospešné služby; obec; vyšší územný celok; registrovaný sociálny podnik; 
Slovenský Červený kríž; registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so 
sídlom na území Slovenskej republiky; právnická osoba so sídlom na území 
Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registro-
vanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti; záujmové združenie právnických 
osôb so sídlom na území Slovenskej republiky; rozpočtová organizácia alebo 
príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo 
obec; škola alebo školské zariadenie; vysoká škola so sídlom na území Slo-
venskej republiky; obchodná spoločnosť alebo družstvo; iné právnické osoby 

neuvedené vyššie, fyzické 
osoby - podnikatelia.

Bližšie informácie poskytnú: 
Matúš Štofko, Okresný úrad 
Svidník, Sov. 
hrdinov 102, 089 01 Svidník, 
e-mail: matus.stofko@minv.
sk, telefón: 
054/786 31 95, Marianna Ku-
rečková, Okresný úrad Svid-
ník, Sov. hrdinov 102, 089 
01 Svidník, e-mail: marianna.
kureckova@minv.sk, telefón: 
054/786 31 82. 

Podrobnosti nájdete aj na 
web stránke: 
https://www.minv.sk/?plan-roz-

voja-okresu-svidnik-na-roky-2022-2026
  Žiadateľ predkladá projekt na predpísanom formulári žiadosti o poskytnutie 
regionálneho príspevku podľa prílohy č. 4 metodiky, ktorý zasiela v lehote 
uvedenej vo výzve: prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy - 
elektronická podateľňa: http://podatelna.gov.sk. 

  Žiadosť podpísaná elektronickým podpisom a všetky jej prílohy musia byť 
zaslané do elektronickej schránky Okresného úradu Svidník s označením 
predmetu „Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku“ ako všeobecné 
podanie; alebo prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu 
okresného úradu: Okresný úrad Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník s 
uvedením identifi kátora „Výzva 01/OÚ SK/2022“ na obálke, alebo osobne do 
podateľne Okresného úradu Svidník. V tomto prípade žiadateľ zároveň zašle 
žiadosť v rovnakom termíne aj elektronickou poštou (e-mailom) na adresu 
matus.stofko@minv.sk a marianna.kureckova@minv.sk s uvedením identifi -
kátora „Výzva 01/OÚ  SK/2022“ v predmete správy. Pri doručení písomnej 
formy žiadosti rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.
  Hlavným cieľom výzvy je podľa slov prednostu Okresného úradu vo Svidníku 
Michala Iľkanina podpora zamestnanosti, čo znamená, že hodnotiace kritériá 
sú s dôrazom na rozvoj a vytváranie nových a udržateľných pracovných miest. 

(pn)
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  Spleť krivoľakých stredovekých uličiek, malebné štíty meštian-
ských domov, romantické zákutia, stredoveké krčmy, impozantný 
zámok nad Vltavou ale aj výstavy, koncerty, festivaly - to všetko 
je Český Krumlov, mesto s jedinečnou magickou atmosférou 
zapísané od roku 1992 medzi pamiatky UNESCO. 

Za nápadmi do Českého Krumlova

  V tomto impozantnom meste v rámci projektu ERASMUS + KA1 prebehla v 
polovici mája dvojtýždňová študijná stáž žiakov ŠUP zo Svidníka. Partnerskou 
školou bola krumlovská SUPŠ sv. Anežky České, ktorá poskytla priestory 
aj program počas 14 dní. Je to škola s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti 
umenia a patrí jednoznačne medzi najprestížnejšie školy nielen v Čechách, 
ale aj v zahraničí. 
  Hlavnou zložku programu stáže projektu  č. 2020-1-SK01-KA102-078033 - 
„Kniha, animácia, odev - symbióza nápadov v kreatívnom svete“ bola Autorská 
kniha. Návrh ilustrácií, tvorba makiet, grafi cká tlač z výšky, tvorba knižnej 
väzby tvorili čiastkové úlohy študijného programu. Žiaci dostali jedinečnú prí-
ležitosť zdokonaliť sa v grafi ckých technikách, ručnej sadzbe písma, ovládaní 

či obsluhe tlačiarenských lisov a knihárskych či kníhviazačských strojových 
zariadení. A to všetko pod odborným dohľadom kvalifi kovaných učiteľov, ktorí 
majú bohaté pedagogické skúsenosti a praktické zručnosti vo svojom odbore.   
Vznikli tak malé umelecké kúsky, autorské knihy, nesúce známku originality a 
nápadu. Okrem toho mali naši mladí grafi ci unikátnu možnosť spoznať Český 
Krumlov - mesto výtvarníkov, grafi kov či fotografov svetového formátu. Využili 
každý inšpirujúci podnet a vytvorili sériu fotiek, na ktorých sú zvečnené nielen 
zaujímavé objekty, ľudia, mesto, ale aj ich krásne spomienky.   
  A čo na to samotní žiaci?: „Krumlovská stáž bola super. Pre mnohých z 
nás to bola prvá nesmierne tvorivá dizajnérska skúsenosť. Sme radi, 
že nám naša škola dáva takéto možnosti realizovať sa v oblasti grafi ky 
a zároveň spoznávať svet. Domov sme sa vrátili s novými nápadmi, na 
realizáciu ktorých sa už teraz tešíme.“

Účastníčky stáže

MANŽELSTVO UZAVRELI 
  MDDr. Daniel Bača, Svidník a Daniela - Ionela Bocrová, Jaroměřice - ČR, 
Igor Kucirka, Ladomirová a Kristína Andrejková, Svidník, Tibor Štefanišin, 
Hrabovčík a Kristína Vasilčínová, Svidník, Oliver Dudáš, Svidník a Jaroslava 
Oreničová, Kečkovce, Jaroslav Brožina, Nižný Orlík a Michaela Kaščáková, 
Svidník, Juraj Kurilla, Beňadikovce a Lýdia Pavluvová, Stročín, Adrián Čech, 
Príkra a Zuzana Gulová, Mestisko, Ján Rodák, Svidník a Lýdia Kočišová, 
Vranov nad Topľou, Ing. Juraj Pavuk, Bratislava - Petržalka a MUDr. Katarína 
Blichová, Svidník, Filip Ružvoň, Mestisko a Veronika Kušnírová, Svidník. 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 
  Júlia Petrusová (1932, Vranov nad Topľou), Miroslav Švigar (1964, Havaj), 
Stanislav Ľuberda (1986, Stropkov), Adela Pariláková (1939, Stropkov), Pavel 
Ternavský (1943, Medzilaborce), Eva Štangová (1951, Kalnište), Irena Sivá-
ková (1955, Kružlová), Ján Hronec Kuzma (1948, Huta), Tibor Béres (1952, 
Dlhoňa), Jozef Varchola (1952, Miková), Ivo Rozbroj (1963, Česká republika), 
Mária Kupcová (1949, Dubová), Anna Mihaľová (1942, Nižná Jedľová), De-
meter Vojtanič (1943, Vyšný Orlík), Jozef Ivanisko (1957, Valkovce), František 
Smoliga (1951, Svidník), Anna Podhajecká (1959, Soboš), Helena Prejsová 
(1946, Medzilaborce), Anna Didíková (1935, Svidník), Ján Čekelský (1948, 
Stropkov), Jozef Harcula (1957, Nižná Olšava), Mária Slivovičová (1956, 
Svidník), Peter Ličko (1939, Svidník), Ján Jarombek (1941, Rovné), Mária 
Kaplanová (1948, Rovné), Ján Dankovič (1950, Kobylnice), Viera Vančišino-
vá (1975, Vyšný Komárnik), Štefan Jurečko (1948, Tisinec), Marián Bodnár 
(1960, Stropkov), Anna Feciškaninová (1937, Vladiča), Antonín Kekelik (1957, 
Svidník), Juraj Biľ (1932, Radoma - Hradisko).  

  Hala zimného štadióna vo Svidníku je hotová a mesto pripravuje 
jeho spustenie do prevádzky.

  V nočných hodinách koncom júna tohto roku došlo na Hlavnej uli-
ci v Stropkove k napadnutiu 42 ročného muža z obce Koprivnica.  

Klzisko otvoria na prelome 
septembra a októbra 

„Pri Hale zimného štadióna sa pracuje na stavbe chodníkov a verejné-
ho osvetlenia, ktoré realizujú v spoločnej spolupráci Sociálny podnik 
mesta Svidník, s.r.o. a Technické služby mesta Svidník,“ konštatovala 
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová a dodala, že predpokladaný 
termín dodania mantinelov je druhá polovica septembra. 
  „Predpokladaný termín spustenia zimného štadióna je koniec septem-
bra - začiatok októbra,“ vyhlásila Kristína Tchirová s tým, že na otázku o rolbe, 
ktorá je nevyhnutná pri prevádzke zimného štadióna, nám neodpovedala. 

(ps)

Dvaja napadli jedného 

  Stalo sa tak pred miestnym barom, teda na mieste verejnosti prístupnom. 
Dvaja  útočníci opakovane udierali muža do oblasti tváre a kopali ho do ce-
lého tela.  Napadnutý muž utrpel viacero zranení, ktoré si vyžiadali lekárske 
ošetrenie a liečenie až 30 dní. Poverený príslušník Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Stropkove na základe tejto udalosti začal trestné stíhanie 
pre prečin ublíženie na zdraví spáchaného v súbehu s prečinom výtržníctva. 
Polícia vypátrala útočníkov, boli nimi 20 ročný muž a 22 ročný muž, obaja zo 
Stropkova. Mladší z nich bol pritom za  obdobný čin už v predchádzajúcich 
dvanástich mesiacoch postihnutý. Obaja útočníci  boli obvinení z oboch 
trestných činov, ktoré boli spáchané formou spolupáchateľstva.          (krpz)
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (36.) 

  Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Podduklianskym 
osvetovým strediskom vo Svidníku zrealizovala v termíne od 
15. do 19. augusta v obci Hrabovčík „Letný tábor s umením“. 

Letný tábor s umením

  Počas týždňa prázdninujúce detí mali možnosť oboznámiť sa so súčasnou 
detskou rusínskou literatúrou, činnosťou OZ Kolysočka a jej publikačnou 
činnosťou. V dopoludňajších hodinách prítomným deťom zaujímavé príbehy 
v rusínskom jazyku prečítali významné osobnosti súčasného kultúrneho ži-
vota Rusínov - Peter Medviď, Ľuba Kráľová, Tomáš Michal Babják a Ladislav 
Jasík. Súčasťou tejto časti boli rozhovory o rozličných rusínskych dialektoch, 
porovnávanie nášho dialektu so spisovným rusínskym jazykom. Zaujímavá 
bola vlastná umelecká tvorba detí, ktoré počas letného tábora oboznámili sa s 
výrobou keramických predmetov, vyrobili korálkové náramky, maľovali obrazy 
na plátno, obrazy na sklo, maľovali tričká, zdobili perníky, spievali rusínske 
piesne a naučili sa robiť pečené pirohy. Spestrením celého týždňa bol rybolov, 
pre ktorý má obec výborné podmienky a ktorému venuje sa takmer každé 
zúčastnené dieťa.
  Naše poďakovanie patrí obci Hrabovčík, pánovi starostovi Sergejovi Vasi-
lenkovi za spoluprácu pri príprave a realizácii tábora, poskytnutie nádherného 
prostredia - oddychového areálu obce s celou infraštruktúrou. Poďakovanie 
patrí rodičom, ale aj všetkým zúčastneným deťom. Dúfame, že získané 

vedomosti v jednotlivých umeleckých odvetviach budú aj naďalej rozvíjať.  
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnost-
ných menšín.                                                                                          (pos) 

  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. 
Dnes pokračujeme tridsiatymšiestym dielom celoročného seriálu.
  Novými poslancami Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa stali Jozef 
Kurty a Jozef Vilner, Jozef Kurty nahradil Ladislava Mackaniča, ktorý bol 
vymenovaný za vedúceho Služobného úradu Okresného úradu vo Svidníku. 
Jozef Vilner zas nastúpil namiesto Andreja Dudáša, ktorý sa vzdal poslanec-
kého mandátu.
  Na priestranstve pri svidníckej nemocnici začali s výstavbou supermarketu 
BILLA. Výstavba bola naplánovaná na šestnásť týždňov.
  Za 61-tisíc slovenských korún mesto Svidník odkúpilo oceľovú mostovú 
konštrukciu od Správy štátnych hmotných rezerv SR a vybudovalo panelovú 
prístupovú cestu k premosteniu cez rieku Ladomírka. Ide o most, ktorý roky 
poznáme ako tzv. modrý most.
  Šesťdňový zájazd v Rumunsku absolvoval Detský folklórny súbor Makovička. 
Mladí svidnícki folkloristi vystupovali v meste Oradea a ich starší kolegovia z 
Folklórneho súboru Makovica boli na turné vo Francúzsku. 

(ps)

  Táto myšlienka, čo je zároveň aj názov populárneho románu amerického 
spisovateľa Ernesta Hemingwaya, mi napadla, keď v posledný augustový deň, 
krátko po polnoci ma zo spánku prebudilo zvonenie rozliehajúce sa z veže 
svidníckeho gréckokatolíckeho kostola. Istotne som nebol sám, komu zvony 
narušili spánok, v tejto aree poblíž cerkvi žijú v bytovkách aj rodinných do-
moch stovky ľudí. Ktovie, koľko z nich 
sa preľaklo, či to nebolo znamenie, že 
nastala vojna a máme všetci utekať do 
pivníc a úkrytov..  
  Ráno som si v novinách na internete 
prečítal hlavnú správu - že umrel bývalý ruský prezident Michail Gorbačov. Pre 
niekoho hrdina, ktorý menil svet k lepšiemu, pre iného kontroverzná osobnosť. 
Nechcelo sa mi veriť, žeby vo Svidníku sa našiel niekto, kto by tomu Rusovi 
tak fandil, že by mu dal o polnoci zvoniť. 
Ďalší deň som náhodou stretol pána Feka, dlhoročného kostolníka z tej cerkvi 
a neváhal som sa som sa ho opýtať, prečo v noci zvonil a či to bolo na počesť 
Gorbiho úmrtia. Hlasno sa zasmial, že nie. Vysvitlo, že zlyhala technika. 
Vyskočili ističe a automatický systém spustil zvony. Ešteže tak. Ističe stačilo 
znovu zapnúť a všetko znovu funguje. Lenže dokedy? Keď systém zlyhá raz, 
môže sa to stať znova a opakovane. 
  A keď už sme pri tých zvonoch, spomeniem ešte jednu malú kuriozitu.. 
Nedávno som neďaleko  cintorína kosil trávu, keď z domu smútku zaznel 
umieračik. A verte, neverte, čierny pes, strážna doga v blízkej záhrade začala 
zavýjať. Koľkokrát udrel zvon, toľkokrát pes smutne, srdcervúco zavyl. No 
povedzte, neodchádza sa neboštíkovi ľahšie, (možno sa v truhle v duchu aj 
pousmeje) keď ho takto nefalšovane na druhý svet „odprevadí“ a pošle mu 
posledný pozdrav štvornohý priateľ? 

Alojz Hric

Komu zvonia do hrobu? 
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   Za uplynulé dva týždne odohrali svidnícki mladší a starší do-
rastenci po dva zápasy a my prinášame ich výsledkový servis. 

Dorastenci v kopačkách

   Futbalisti 1. FK Svidník odohrali v uplynulú sobotu zápas v susednom 
Stropkove. Bolo to teda susedské derby, no chýbalo mu to hlavné. 

III. LIGA 

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 4. kola 7. ligy dospelých
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

KR OOFZ:
6. kolo - 7. liga Majstrovstvá OOFZ - dospelí - 11.9.2022 o 15.30 hod.:

   Kalnište - Kuková (Seman, Špak, Šturák - Fiľarský) sobota 10.9.2022, Lúčka -  
Miňovce (Džavoronok, Babiarčik - Šafranko), Chotča - Mestisko (Špak, Danko 
- Brendza), Tisinec - Rovné (Hubáč, Š. Dovičak - Feč), Breznica - Radoma (E. 

Úradná správa OOFZ Svidník č. 7 zo dňa 31. augusta 2022   
Tomko, R. Tomko, Fatľa - Vaško), Sitníky - Stročín  (Šturák, Šugár - Burcák).
DK OOFZ:
   Trestá hráča TJ Družstevník Stročín - Martin Rodák - 1220736 - DO pozasta-
vením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutia nepodmienečne od 31.8.2022, 
podľa DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR
   Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalo-
vekluby.sk                                                                                OOFZ Svidník

STARŠÍ DORASTENCI U19
1. FK Svidník - Poprad Stráže 0:0
   V úvode zápasu a prakticky aj celý 
polčas naši chlapci mali neustálu 
prevahu. Hostia sa len sporadicky 
dostávali k domácej bráne. Bohužiaľ, 
v niekoľkých dobrých príležitostiach 
naši chlapci nedokázali skórovať. V 
druhom polčase sa obraz hry nezme-
nil a keďže aj náš brankár Haluška 
podržal našich chlapcov v závere 
zápasu, duel sa skončil bez gólov. 

Spišská Belá - 
1. FK Svidník 4:0 (3:0)

   Prvý polčas naši dorastenci nezvlád-
li a po školáckych chybách v obrane 
prehrávali 3:0. Druhý polčas bol ale 
diametrálne odlišný, kedy sa hralo už 
len na domácu bránu. Naši chlapci si 
ale nedokázali vypracovať šance a 
tak zaslúžene prehrali. 

MLADŠÍ DORASTENCI U17
1. FK Svidnik - 

Poprad Stráže 5:1(2:1)
   Úvod zápasu priniesol obojstranne 
opatrný futbal až do 25. min., kedy 
sa po rohu presadil hlavou P. Skunc. 
O 10 minút z ojedinelého protiútoku 
sa hosťom podarilo vyrovnať. Koniec 
polčasu ale patril našim chlapcom, 
keď po úniku D. Hnata dôsledne 
sledoval loptu M. Slivka a stanovil 
polčasový výsledok na 2:1.V druhom 
polčase naši mladíci nenechali nič 
na náhodu a stupňovali výkon, čoho 
výsledkom bol hattrick D. Hnata a tým 
stanovil výsledok na 5:1.

Spišská Béla - 
1. FK Svidnik 1:7 (0:5)

   Naši chlapci už od úvodu nenechali 
nič na náhodu a drvili súpera neustá-
lym tlakom. V druhom polčase sa 
ale uspokojili, ale nič to nezmenili na 
fakte, že súpera úplne jednoznačne 
“zvalcovali.” Góly: D. Hnat 3, M. Slivka 
2, M. Olčák, M. Fedák. (miko)

   Svoje majstrovské futbalové stretnutia 2. kola III. ligy odohrali 
aj mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu sú výsledky:

Žiaci v kopačkách

MLADŠÍ ŽIACI U13
OŠK Kapušany - 1. FK Svidník 0:7 (0:5)

   Naši chlapci vstúpili do zápasu dobre, keď skóre v 4. minúte otvoril Radko 
Bajcura. Postupne sa však domáci osmelili a začali našim chlapcom podku-
rovať, no chlapci bránili spoľahlivo. Od 20. minúty sme mali jasne navrch. V 
priebehu piatich minút sme 4-krát skórovali a rozhodli. Presadili sa Michal 
Kucer, Tomáš Vaňko, Sebastián Slivovič a Jakub Kucer. V druhom polčase 
sa ujali strely Tomáša Vaňka a Janka Guziho. A tak sme si domov priviezli 
zaslúžené tri bodíky.
   Zostava: Bojkas - Mihalkanin, Jurečko, Frančák, J. Kucer, Guzi, Bajcura, 
Vaňko, M. Kucer, Slivka, Vaškanin, Olčák, Slivovič, Ščerba, Lukáč. Tréner: 
Tomáš Vinjar.

STARŠÍ ŽIACI U15
OŠK Kapušany - 1. FK Svidník 1:8 (0:3)

   Zápas u nováčika z Kapušian bol v našej réžii. V prvom polčase chlapci 
pozahadzovali množstvo šancí. V druhom polčase spresnili koncovku a 
presvedčivo zvíťazili. 
   Góly: Hij 2, Husák 2, T. Koudelka, Haluška, Červeňák, Luca-Toni Sivák. 
   Zostava: Halaj - Červeňák (50. Ferenc), Varecha, N. Sivák, Grundza - M. 
Koudelka (50. T. Koudelka), Haluška, Husák (50. Cocuľa), Luca-Toni Sivák - 
Hij, Ščerba (50. Hanušin). Tréner: Igor Sagan. 

(tv)

   Extraligoví volejbalisti TJ 
Slávia Svidník majú za sebou 
prípravný turnaj na domácej 
palubovke.

Prípravný turnaj pre volejbalistov z KrosnaPrípravný turnaj pre volejbalistov z Krosna

   Hralo sa v uplynulú sobotu vo 
svidníckej športovej hale a svoje 
volejbalové umenie prišli predviesť 
tímy zo susedného Poľska, konkrétne 
z Krosna a Jasla. 
   Svidnícki volejbalisti s Jaslom 
zvíťazili 3:1 a po napínavom zápase 
zverenci tréínera Rastislava Paňka 
podľahli Krosnu 2:3.
   Vzájomný zápas medzi poľskými 
tímami vyhrali hráči Krosna 3:1, a tak 
sa stali víťazom turnaja.              (pn)

Zápas v Stropkove mal celkom slušnú kvalitu, aj divácku kulisu, no ako sme už 
napísali, chýbalo mu to hlavné, teda korenie futbalu, ktorým sú góly. Presadiť 
strelecky sa nedokázali domáci futbalisti a nepodarilo sa to ani zverencom 

trénera Vladislava Palšu a hrajúceho asistenta Olivera Špilára. Susedské 
derby sa tak skončilo bez gólov. 
ŽK: Keresteš, Špak - Tokar, Olejár, Špilár, Ducár, Ivanecký. 
ČK: Olejár (po 2 ŽK) 
   Zostava Svidníka: Vinclér - Maguľak, Guman, Olejár, Ducár, Špilár, Ivanecký 
(87. Gajdoš), Sova (82. Klučár), Hirka, Tokar, Sopko. 
   Najbližšiu nedeľu 11. septembra privítajú svidnícki futbalisti na domácom 
trávniku od 16.00 tím FK Poprad.                                                             (pn)
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  Modernizácia cesty medzi Fijašom a Lomným v okresoch 
Stropkov a Svidník je po vyše roku vo fi nále. Nový asfalt tu 
získal viac ako sedem kilometrový úsek a nový vzhľad má aj 
jeden most a tiež cestné objekty. Prešovský samosprávny kraj 
(PSK) pri obnove tejto dôležitej tepny napájajúcej sa na rekre-
ačnú oblasť Domaša použil európske zdroje v celkovej výške 
približne 2,6 mil. eur.

Kraj zrekonštruoval 7 kilometrov cesty medzi Fijašom a Lomným 
Pomohli európske zdroje vo výške 2,6 mil. eur

  Krajská samospráva spustila prostredníctvom svojej organizácie Správa a 
údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) modernizáciu 
cesty II/556 Fijaš - Lomné v máji 2021 a na jej realizáciu stanovil 300 kalen-
dárnych dní. Projekt rekonštrukcie dopravného spojenia v okresoch Svidník, 
Stropkov a Jaslo sa fi nancoval z európskych zdrojov - z programu Interreg  
vo výške 2,58 mil. eur a PSK sa na ňom podieľal  5% spolufi nancovaním, čo 
predstavuje približne 129-tisíc eur. 
  „Opravili sme tu vyše 7 kilometrov ciest, ktoré si opravu naozaj vzhľa-
dom na svoj stav naozaj vyžadovali, ale tiež most v obci Fijaš, priepusty aj 
priechody pre chodcov vo všetkých dotknutých obciach. Medzi Fijašom 
a Kručovom sme taktiež sanovovali oporný múr  a zosuv. 
  Všetky práce sme stihli zrealizovať približne v priebehu jedného roka. 
Som si istý, že týmto cestným projektom sme výraznou mierou prispeli 
k skvalitneniu života tunajších ľudí a ich presunu za povinnosťami a 
zlepšili im podmienky na bezpečné cestovanie,“ vyjadril sa predseda 

PSK Milan Majerský počas odovzdania zrekonštruovaného úseku a cestných 
objektov do užívania motoristickej verejnosti.
  Stavebné práce konkrétne pozostávali z rekonštrukcie cesty II/556 v celkovej 
dĺžke 7,093 km, a to prostredníctvom odstránenia, resp. sanácie zosuvného 
územia, úpravy priepustov na vyše šiestich kilometroch, rekonštrukcie most-
ného objektu 056-011 v obci Fijaš, sanácie oporného múru medzi Fijašom a 
Kručovom na 135 metrov dlhom úseku, aj položenie asfaltového koberca s 
vyrovnaním miestnych nerovností. Vybudovala sa tiež obojstranná autobusová 
zastávka, zmodernizovali priechody pre chod a bezpečnostné zariadenia.
  Hlavným cieľom modernizácie cesty v úseku Fijaš - Kručov - Lomné bolo 
prispieť k zvýšeniu cezhraničnej mobility a dostupnosti severovýchodnej a 
východnej časti Prešovského kraja na TEN-T koridor - cestu E371. 
  „Táto cesta ako súčasť budúcej rýchlostnej cesty R4 zabezpečí do-
stupnosť a prepojenie regiónu so susednou Poľskou republikou, ako 
aj najvýznamnejšou a súčasne aj najdlhšou slovenskou diaľnicou - D1. 
Úsek je navyše dôležitý aj z pohľadu napojenia na rekreačnú oblasť 
Domaša,“ povedal M. Majerský.  
  Ako dodal, táto i ďalšie investície kraja za posledné roky významne prispeli 
k zlepšovaniu kvality dopravnej infraštruktúry v tejto časti PSK. Krajská sa-
mospráva od roku 2018 v stropkovskom regióne zmodernizovala takmer 36 
kilometrov ciest a 11 mostných objektov za 6,1 milióna eur, v okrese Svidník 
75 km ciest a 9 mostných objektov celkovo za 9,6 mil. eur.

Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

  Prešovský samosprávny kraj (PSK) aktuálne zavŕšil projekt re-
konštrukcie cesty 2. triedy okresná hranica Svidník - Mičakovce.  
Modernizáciou prešiel motoristicky vyťažený 1,65 km úsek medzi 
obcami Ďurďoš a Mičakovce a tiež tri mosty a jeden priepust. 
Ich opravy si vyžiadali celkovú investíciu takmer 1,2 mil. eur. 

V úseku Ďurďoš - Mičakovce sa opravili tiež tri mosty a priepust

  Cieľom projektu modernizácie cesty II/556 okresná hranica Svidník - Miča-
kovce bolo zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník. Kraj prostredníctvom 
Správy a údržby ciest PSK začal stavbu realizovať koncom mája minulého 
roku a  práce v úseku ukončil v plánovanom termíne, v auguste 2022, kedy 
sa odovzdal do užívania. „Dielo bolo fi nancované z programu Integro-
vaného regionálneho operačného programu s 5% spolufi nancovaním 
kraja vo výške takmer 60- tisíc eur.  Celkový náklad stavby predstavuje 
1,19 miliónov eur. To je ďalší príklad dobre využitých európskych zdro-
jov, vďaka ktorým v Prešovskom samosprávnom kraji permanentne 
zlepšujeme kvalitu regionálnych ciest,“  uviedol predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Milan Majerský. 
  Cesta medzi Ďurďosom a Mičakovcami bola zväčša v nevyhovujúcom a z 
časti aj v havarijnom stavebnom stave. Povrch vozovky bol značne narušený 
s nerovnosťami i prepadmi.  

„Rekonštrukcia tu bola nevyhnutá vzhľadom na fakt, aký dôležitý a 
motoristicky exponovaný je tento úsek s priamym prepojením miest 
Giraltovce a Hanušovce nad Topľou a prístupom k priemyselným par-
kom cez cesty prvej triedy i na základnú sieť transeurópskej dopravnej 
siete. Ľuďom dotknutých miest a obcí sme zabezpečili bezpečnejšie 
cestovanie, hladšie presuny a zlepšili sme aj podmienky prepravy pre 
návštevníkov rekreačnej oblasti Domaša,“ priblížil dôležitosť projektu 
rekonštrukcie cestnej komunikácie M. Majerský.
  Konkrétne sa tu opravilo 1,65 km ciest. V intraviláne sa urobilo frézovanie 
vozovky a položila sa  nová asfaltová obrusná vrstva. V extraviláne sa zo-
silnila jestvujúca konštrukcia vozovky položením nových asfaltových vrstiev. 
Nasledovala kompletná výmena vozovky.
  Rekonštrukciou v úseku prešli aj dva mostné objekty nachádzajúce sa v ex-
traviláne obce Mičakovce, ako aj ďalší mostný objekt priamo v Mičakovciach. 
Práce na mostoch zahŕňali výmenu mostných zvrškov a sanáciu častí nosnej 
konštrukcie, pri ktorých chýbala krycia vrstva, ďalej sanáciu všetkých pohľa-
dových plôch nosnej konštrukcie aj spodnej stavby. Išlo o výmenu vozovky, 
izolácie, ríms, záchytného bezpečnostného systému a dilatačných záverov. 
Zároveň sa v úseku zmodernizoval aj jeden cestný priepust.

Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
JAN ŽIŽKA

PIATOK 9. SEPTEMBRA 
Hrajú: Ben Foster, Michael Caine, Til Schwei-
ger, William Moseley, Vinzenz Kiefer, Werner 
Daehn, Sophie Lowe, Karel Roden, Ondřej 
Vetchý, Marek Vašut, Jan Budař  •  Producent: 
Petr Jákl, Cassian Elwes – WOG fi lm, Double 
Tree Entertainment  •  Dramaturg: Ivo Trajkov  
•  Réžia: Petr Jákl
  Film inšpirovaný skutočným príbehom jedné-
ho z najväčších vojvodcov svojej doby, nikdy 
neporazeným Jánom Žižkom z Trocnova, ktorý 
sa stal vďaka svojim činom legendou.
Rok výroby: 2022, Česká republika, akcia, 
historický, dráma, životopisný, český da-
bing, vstupné: 5 eur 

VITAJ DOMA, BRATE!
SOBOTA 10. SEPTEMBRA O 20. HODINE 

Letná komédia zo slovenského Balkánu.
Hrajú: Róbert Jakab, Jaroslav Valentík, Miro-
slav Babiak, Marína Dir, Ján Sklenár, Petra 
Polnišová, Anna Šišková, Vlado Černý, Martin 
Hofmann, Radoje Čupič  •  Réžia: Peter Serge 
Butko  •  Scenár: Peter Serge Butko
  Marína prichádza k rodičom do Báčskeho 
Petrovca, aby im predstavila svojho snúbenca, 
slávneho spisovateľa Zoliho. Zarytý abstinent 
a vegetarián to najskôr nemá v dedine preslá-
venej klobásou a pálenkou vôbec ľahké. No 
len dovtedy, kým všetci uveria, že o nich Zoli 
napíše knihu a konečne sa preslávia po celom 
svete, ...takmer všetci! Maríninho otca Karola 
by malo tešiť dcérino šťastie, avšak príchodom Zoltána sa prebudí ťažoba 
tajomstva, ktoré malo zostať navždy skryté. Slnko rozpaľuje horúcu srbskú 
planinu a slovenská rozbuška s balkánskym temperamentom o chvíľu vzbĺkne.

Rok výroby: 2022, Slovensko, komédia, 104 minút, vstupné: 5 eur 

  Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Svidník zorganizovala 
24. augusta pre aktívnych členov základných organizácii výlet 
do Bardejova a jeho okolia. Štyridsaťpäť seniorov navštívilo 
najprv kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove. 

Dôchodcovia nášho okresu v Bardejove a jeho okolí 

  Je to drevený rímskokatolícky (v minulosti aj evanjelický) kostol z červeného 
smreka z konca 15. stor. Ide o najstarší a najzachovalejší drevený kostol na 
Slovensku. Od roku 1968 je kostol  a jeho múr národnou kultúrnou pamiatkou 
Slovenskej republiky. Od roku 2008 je zapísaný v zozname Svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO spolu s ďalšími 7 kostolmi v kategórii Drevené 
chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka.                                                                   
  Po zaujímavej prehliadke s výkladom sme pokračovali v ceste do predjar-
močného Bardejova. Tu sme najprv navštívili židovské suburbium. Židovské 
suburbium v Bardejove je najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho 
dedičstva Bardejova. Od roku 2000 je spolu s historickým jadrom Bardejova 
zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Komplex židovských rituálnych stavieb pozostáva zo Starej synagógy, domu 
zhromaždenia (bet hamidraš), rituálneho 
kúpeľa (mikve), expanznej veže a kotolne. 
V minulosti stál pri areáli aj rituálny bitúnok. 
Najstaršou stavbou areálu je Stará synagó-

ga, ktorá pochádza z roku 1836. Ide o unikátny typ deväťklenbovej synagógy, 
aký sa v súčasnosti na Slovensku nachádza už len v Stupave. Veľmi pútavou 
formou nás suburbiom sprevádzal Pavol Hudák.        
  Nasledovala návšteva Baziliky sv. Egídia. V kostole nás sprevádzala pra-
covníčka KIC Bardejov, z výkladu ktorej sme sa dozvedeli, že tento skvost 
gotickej architektúry, ktorého pôvod siaha až do 14. storočia, patrí k najväčším 
slovenským kostolom. I jeho veža atakuje v slovenskom rebríčku najvyšších 
kostolných veží popredné priečky. Kostol sa pýši prevzácnym stredovekým 
interiérom ukrývajúcim unikátny súbor 11 gotických oltárov z 15. - 16. storočia 
a množstvo ďalších klenotov vrátane plastiky z dielne Majstra Pavla z Levoče. 
Chrám sv. Egídia, ktorý bol pre svoju výnimočnú hodnotu v roku 2001 ako 
v poradí siedmy slovenský kostol povýšený pápežom Jánom Pavlom II. na 
baziliku. Bazilika je ústrednou dominantou prekrásneho historického námes-
tia Bardejova, ktoré si účastníci výletu mohli počas obedňajšej prestávky 
individuálne prehliadnuť. 
  Po obede sme pokračovali v oddychovej časti výletu do Bardejovských kú-
peľov, kde sme sa mohli poprechádzať kúpeľnou promenádou, dať si kávu, 

koláčik či zmrzlinu, kúpiť si kúpeľné oblátky alebo 
napiť sa z troch voľne prístupných minerálnych 
prameňov. 
  Telesne unavení, no duševne posilnení a spo-
kojní s vydarenou akciou sme sa v podvečer 
vrátili domov. 
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Svidník 
ďakuje vedeniu Prešovského samosprávneho 
kraja za príspevok na čiastočnú úhradu cesty pro-
stredníctvom Podduklianskej knižnice vo Svidníku.

Anton Berežňák, 
predseda OO JDS vo Svidníku
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Kto daroval krv? 

inzercia 

  V stredu 24. augusta prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 43 bezpríspevkových darcov: 
  Lenka Ilčisková (prvodarca), Peter Škovran (prvodarca), Jaroslav Suvák 
(101), Peter Božík (76), Ján Marchevský (8), Radoslav Šafranko (41), Silvia 
Lešková (3), Eva Kucerová (65), Radoslav Antol (50), Marián Kasarda (13), 
Ján Dovičák (25), Denisa Palidrabová (7), Renáta Ivančová (62), Viktor Cipka 
(10), Zuzana Konárová (19), Oľga Bešenyiová (10), Karolína Bešenyiová 
(11), Tomáš Petný (6), Michal Mihaľ (102), Bianka Lisyová (3), Ján Kraus 
(14), Natália Goriščaková (10), Peter Gibeľ (7), Jakub Kurej (8), Pavol Ha-
marčák (5), Vladimír Perháč (91), Nikola Suváková (9), Marián Kmec (61), 
Veronika Andrijková (13), Nina Hnatoivá (4), Simona Palijová (35), Ján Palij 
(28), Ľubomír Jurečko (15), Denisa Jurečková (2), Marián Matkobiš (60), 
Jozef Venglovič (35), Bibiána Angelovičová (6), Darina Rudyová (4), Antónia 
Rudyová (4), Šimon Berežný (19), Dávid Glogovský (4), Martin Štefanisko 
(13), Helena Potomová (7). 
  V stredu 31. augusta prišlo darovať krv 43 bezpríspevkových darcov krvi: 
Juraj Frančák (prvodarca), Ján Mudrý (prvodarca), Viktória Petrašová (12), 
Marek Bochmač (22), Miroslav Gerek (80), Ladislav Koudelka (17), Marián 
Gič (16), Martin Ragan (33), František Gajdoš (48), Eva Homzová (11), Vik-
tor Varchola (54), Zdenko Miga (35), Jaroslav Remeta (85), Ivana Jenčová 
(3), Brian Mikuláš Maťaš (14), Mikuláš Maťaš (12), Tobias Maťaš (9), Martin 
Darivčák (3), František Oravec (15), Anna Ivančová (20), Ľubomír Varga (3), 
Vasil Lakata (13), Pavel Liška (7), Gabriela Kaliňaková (13), Jozef Križovský 
(2), Lucia Petriková (2), Ivana Surdeniková (4), Bibiána Bujdošová (4), Ľubi-
ca Bujdošová (4), Dávid Kurej (13), Róbert Franko (39), Martin Doruľa (41), 
Stanislav Bokšanský (47), Adrián Gužo (22), Ján Hirčko (7), Miloš Vaňušaník 
(16), Ján Siňár (41), Dorota Gajdoš Pituchová (13), Ingrid Znojová (5), Martin 
Slivka (35), Marti Kačur (11), Martin Štefanisko (13), Helena Potomová (7). 
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 
V neznámy svet odišiel si spať, 
zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 

Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, 
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, 

že nás 19. augusta 2022 vo veku 81 rokov navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko

JÁN JAROMBEK Z ROVNÉHO

  Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho 
poslednej ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Smútiaca manželka Helena, syn Jaroslav s rodinou, dcéra Jana s rodi-
nou, vnúčatá Denisa, Ivana, Lukáš, Natália a ostatná smútiaca rodina

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 
Už len kyticu kvetov Vám na hrob môžeme dať.

Pokojný večný spánok Vám priať.
Za všetko krásne ďakovať 

a s láskou v srdci spomínať.
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci 

oznamujeme, že nás 7. augusta vo veku 80 rokov 
navždy opustila naša 

milovaná mamka, babka a prababka
JÚLIA NOVÁKOVÁ Z MLYNÁROVIEC  

  Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej po-
slednej cesta, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.  
S láskou a úctou smútiaca rodina
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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. Mega nákladiaky. 

Najväčšie a najdrsnejšie stroje sveta! 
Praha, Egmont 2022. 32 s.
  Táto kniha vás prevedie farebným a živým 
svetom skvelých nákladných áut. Spoznáte 
ohromné stroje od obrovitánskych rýpadiel, 
drevárskych súprav a nakladačov až po silné 
buldozéry a veľké sklápače.

MŰLLER, Richard
  Richard Müller sa narodil 6. septembra 1961. Patrí medzi významné osobnosti 
slovenskej a českej hudobnej scény. Začínal ako hudobný novinár. Začiatkom 
80. rokov popri štúdiách scenáristiky na Vysokej škole múzických umení v Bra-
tislave začal písať pre denníky a vtedajšie jediné špecializované periodikum, 
mesačník Populár a neskôr pre Gramorevue. Ako novinár sa, podľa vlastných 
slov, mohol ľahšie dostať k ľuďom, ktorých na hudobnej scéne obdivoval. V 
roku 1984 založil hudobnú skupinu Banket. Prvé verejné vystúpenie absolvoval 
v roku 1984 na Bratislavskej lýre s piesňou Nespoznaný. V roku 1989 vyhral 
Bratislavskú lýru. Meno slovenského speváka Richarda Müllera predstavuje už 
dlhodobo garanciu kvalitných koncertov a zaujímavých projektov. Ešte na jar 
v roku 2019 avizoval novú česko-slovenskú šnúru, ktorá svojim charakterom 
a hlavne protagonistami vyvolala taký záujem, že neskromne mohla ašpirovať 
na hudobnú udalosť roka.   

PLAUCHOVÁ, Jana (8.9.1987-)
  Slovenská spisovateľka, autorka sci-fi  literatúry. Záujem o sci-fi  v nej prebudili 
detské sci-fi  knižky. Písať začala už na základnej škole. Jej prvými prácami 
boli rozprávky. Neskôr začala písať dobrodružné príbehy pre mládež, príbehy 
o zvieratách, sci-fi  a pokusy o encyklopédie. Jadrom tvorby autorky sú ve-
decko-fantastické romány s vyváženými prvkami hard a soft sci-fi . Zaoberá 
sa aj témami, ktorým sa iní autori vyhýbajú. Zručne využíva odborné termíny, 
decentne čitateľa poúča, nebráni sa experimentovaniu. Používa tiež rozličné, 
výrazné typy postáv oproti iným autorom vedeckej fantastiky, ktorých postavy 
sú väčšinou zovšeobecnené. Napísala niekoľko poviedok, sci-fi  romány Nula 
kelvinov a Druhá planéta, sci-fi  trilery Večnosť omylov a Úvod do teórie chaosu. 

- Kto je najstarším človekom vo vašej dedine?
- Nikto, najstarší  človek v našej dedine minulý mesiac zomrel.

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO 
SRDCA JEŽIŠOVHO SVIDNÍK 

Utorok 6. septembra: feria, 18.00 hod.: ZBP Ján a Anna (47 rokov man.
Života), Streda 7. septembra: Sv. Košických mučeníkov, 6.30 hod., 18.00 hod.: 
+ Ján, Mária, Ján, + Peter, Štvrtok 8. septembra: feria, Narodenie Panny Má-
rie, sviatok, 6.30, 18.00 hod.: +Anna, Peter, Mária, Andrej, ZBP Jozef, 17.00 
hod.: Mestisko, Piatok 9. septembra: feria, 6.30, 18.00, 17.00, + Jozef, Jozef, 
Alojz, Mária, + s rod. Volnerovej, 17.00 hod.: Mestisko, Sobota 10. septembra: 
Panny Márie v sobotu, 8.00 hod.: 1. + Vasiľ, Anna, 2. + Vincent, Nedeľa 11. 
septembra: 24. nedeľa cez rok, 7.30, 9.00, 18.00, 10.30 ZBP Mária s rod., + 
Mária, Katarína, Ondrej, ZBP Ján, Anna (40 rokov manž. Života), 10.30 hod.: 
Mestisko - Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
 Utorok 6. septembra: 07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Václava a 
Jakuba, Streda 7. septembra: 17:00 + Anna, Peter, Anastázia, Fedor, Štvrtok 
8. septembra: (Narodenie Presv. Bohorodičky) - 17:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Matúša s rod. a Lenku s rod., Piatok 9. septembra: 17:00 + 
Peter, Helena, Ján, Anna, Sobota 10. septembra: 07:00 + Emília, Tobias, Ján
Nedeľa 11. septembra: Odpustová slávnosť - 10:00 Za farnosť, myrovanie

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
  Utorok 6. septembra: Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci. Prepodobný 
otec Archippos, 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Jaroslav, 
Nataša, Katka, Markus, 18.00 hod.: * Monika, Monika, Jaroslav, Jaroslav, Ján,
Streda 7. september: Svätý mučeník Sózont. Predprazdenstvo Narodenia 
Presv. Bohorodičky, 6.30 hod.: † Marta,  18.00 hod.: † Jozef Hoško / † Michal a 
Helena Kuzmoví, večiereň sviatku od 19.00, Štvrtok 8. september: Narodenie 
presvätej Bohorodičky, 6.30 hod.: * Peter a Diana csl. Myrovanie, 12.00 hod.: 
* Júlia, Anna, Peter, Marianna, slov. myrovanie, 18.00 hod.: * Igor, Dávid, Ve-
ronika, slov. myrovanie, Piatok 9. september: Sv. spravodliví Boží predkovia 
Joachim a Anna. Sv. mučeník Severián, 6.30 hod.: †   Mikuláš Omaska, 18.00 
hod.: * z rod. Ozogárovej, Sobota 10. september: Sv. mučenice Ménodora, 
Métrodora a Nymfodora, 7.00 hod.: † Mária / † Jozef / † Mária Slivovičová,
14. nedeľa po päťdesiatnici, 5. Hlas, 11. september: Prepodobná matka Teo-
dora Alexandrijská, ZBIERKA NA PODPORNÝ FOND, 8.00 hod.: * za farnosť,       
* František, Anna, Martin, Katarína, Filip, Ľuboš, Aneta, Gréta, 10.30 hod.: 
* Ján a Božena (poďakovanie za dar manželstva), 18.00 hod.: * Marek (ob-
rátenie, zbp)

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
  Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 18.00 Večierňa. Sobota: 6.00 sv. 
liturgia, 18.00 Večierňa, Nedeľa: 7.00 hod. sv. liturgia, 16.00 Večierňa. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
  Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na Ul. 
Festivalovej, č. 2042. 
Štvrtok, 8. 9. 2022 o 18:00 hod.: Múdre rady do života na JW.ORG. Hľadáte 
múdre rady do života? Dnešná moderná internetová doba prináša množství 
informácií a názorov, ale skutočne múdrych rád je ako šafranu. Kde ich nájsť? 
V Božom Slove. Na stránke JW.ORG je Biblia dostupná online. Viac o spo-
mínanej stránke a jej praktickom využití sa môžete dozvedieť na verejnom 
zhromaždení Jehovových svedkov.
Nedeľa, 11. 9. 2022 o 9:30 hod.: Žijeme vo výnimočnej dobe. Božie Kráľovstvo 
už vládne, tak ako to bolo predpovedané v mnohých biblických proroctvách. 
Niektoré z nich preskúmame (napríklad Zjavenie 11:15). Vďaka tomu si upev-
níme vieru, získame vnútorný pokoj a naša dôvera v Boha Jehovu sa upevní. 
Viac sa môžete dozvedieť v prednáškovej sále na Festivalovej ulici č. 2042 vo 
Svidníku. Budete srdečne vítaní! Nekonajú sa žiadne zbierky a vstup je voľný.
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  Deň ľudových tradícií a Pirohy 2022 sa uskutoční v areáli svidníckeho skan-
zenu v nedeľu 11. septembra od 10.00 do 18.00 hod. 
Aj tento rok sa Deň ľudových tradícií uskutoční pod záštitou predsedu Pre-
šovského samosprávneho kraja Milana Majerského. Jeho spoluorganizátormi 
sú Mesto Svidník a OZ Rusínsko-ukrajinská iniciatíva. 
  Podujatie DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA vzniklo na 
popularizáciu miestneho kultúrneho dedičstva z iniciatívy Rady Európy a Eu-
rópskej komisie, koná sa každý rok v mesiaci september. Už pred rokmi sme 
z bohatstva a unikátnosti kultúrnej studnice severovýchodného Slovenska na 

Milovníci folklóru, remesiel a tradičných jedál, oslávte s nami 
popularizáciu okrem iného vybrali tradičné obľúbené jedlo našich prastarých 
rodičov - pirohy. Tak ako každý rok, nevynecháme túto najlákavejšiu časť 
pestrého programu - súťaž v ich príprave, tentoraz 27. ročník s medzinárodnou 
účasťou milovníkov tejto vychýrenej pochúťky. Okrem toho, prichystaných a 
rozdaných bude až 10 000 pirohov od župana a primátorky. 

Čaká vás celodenný program: 
- prezentácia tradičnej remeselnej výroby, - drobnochovateľská výstava, - po-
nuka včelích produktov, - detské dobové ihrisko, jazda na koni - občerstvenie 
vo furmanskej krčme 

- o 14.00 h. slávnostné otvorenie 27. 
ROČNÍKA medzinárodnej súťaže 
PIROHY 2022 
- pestrý hudobný program od folklór-
nych kolektívov a kapely D Y N A M I X, 
- tombola. 
Organizátor si vyhradzuje právo na 
zmenu programu. 
  Svojou účasťou na podujatí dávate 
súhlas na zverejňovanie fotografi í z 
podujatia. 
  Hlavný sponzor podujatia: STA-
NISLAV OBICKÝ - honorárny konzul 
Ukrajiny v Slovenskej republike. 
Sponzori: poslanci PSK JÁN HIRČKO, 
PETER PILIP, JÁN VOOK, advokát 
JURAJ BEREŽNÝ - AUTOŠKOLA 
PRAKTIK. 

POZVÁNKA
NA TURISTIKU

  KST - BESKYD SVIDNÍK pozýva 
organizovaných aj neorganizovaných 
turistov na individuálnu turistiku 
BIESZCADY - jeseň na horách. 
Termín konania: štvrtok 15. septem-
ber 2022          
Zraz účastníkov:
Svidník: o 6.00 hod na parkovisku 
pred kinom Dukla Svidník
Trasa č.1: Brzegi Górne - Polonina 
Caryňska - Ustrzyki  Górne 
Dĺžka trasy: 10 km
Trasa č. 2: Prželec Wyžnianska - 
Wielka Rawka - Kremenec - Ustrzyki  
Górne
Dĺžka trasy: 16 km
Účastnícke poplatky: 13 € za dopra-
vu autobus (členovia KST), 15 € za 
dopravu autobus (nečlenovia KST)
Poplatok za vstup do národného par-
ku: 10 zloty (platba na mieste)
Potrebný preukaz totožností.
Prihlášky:  do 12. septembra 2022 v 
NIKÉ u p. Vašutu, mob. 0902 581 300
Každý účastník sa zúčastňuje akcie 
na vlastné nebezpečie!


