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  Sedem z pätnástich poslancov Mestského zastupiteľstva sa 
so svojou funkciou rozlúčilo. Stalo sa tak v uplynulú stredu 21. 
septembra na zrejme poslednom zasadnutí svidníckeho mest-
ského parlamentu.

Sedem súčasných poslancov defi nitívne končí - traja z nich úplne 

  O funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa už v októbrových 
voľbách nebudú uchádzať poslanci Michal Iľkanin, Ján Hirčko, Ján Vook, Jozef 
Popernik, Peter Breznoščák, Peter Pilip a ani poslankyňa Katarína Siváková.
  Prvý menovaný, súčasný prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal 
Iľkanin bol poslancov svidníckeho mestského parlamentu len jedno jediné vo-
lebné obdobie. Vo volebnom obvode č. 3 získal vo voľbách v roku 2018 najviac 
hlasov - 764. Spomedzi všetkých zvolených pätnástich poslancov skončil so 
svojim ziskom hlasov tretí. Teraz už ale v mestskom zastupiteľstve nechce 
byť. Ako nezávislý kandidát sa uchádza o funkciu poslanca Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja za okres Svidník.
  Ján Hirčko bol poslancom Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dve voleb-
né obdobia. V roku 2014, keď sa stal prvýkrát mestským poslancom, získal 
tretí najvyšší počet hlasov spomedzi vtedy zvolených pätnástich poslancov 
- 497. V roku 2018, keď uspel po druhýkrát, poslanecké voľby suverénne 
vyhral - získal 893 hlasov. Po dvoch volebných obdobiach už ale na funkciu 
mestského poslanca nekandiduje. Ostať však chce v krajskom parlamente, 
kde má za sebou prvé volebné obdobie. Bolo výnimočne päťročné a Ján 
Hirčko, podnikateľ a niekdajší šéf svidníckeho volejbalu, vo voľbách v roku 
2017 doslova „prevalcoval“ všetkých protikandidátov. Získal 4 650 hlasov, 
keď druhý v poradí Ján Vook dostal 2 915 hlasov. Teraz Ján Hirčko skúša 
šťastie v krajských voľbách po druhýkrát a rovnako ako nezávislý kandidát.
Ján Vook je svidníckym mestským poslancom od roku 2010. Vo svojich prvých 
poslaneckých voľbách získal v druhom volebnom obvode najviac -
340 hlasov. V roku 2014 skončil vo svojom volebnom obvode tretí so ziskom 
394 hlasov a v roku 2018 druhý so ziskom 706 hlasov. Od roku 2013 je Ján 
Vook aj krajským poslancom. V prvých voľbách skončil tretí v poradí so ziskom 
a vo funkcii poslanca kraja vystriedal vtedajšieho svidníckeho primátora Jána 
Holodňáka, ktorého síce v primátorských voľbách v roku 2010 podporoval a 
stal sa aj vedúcim odboru školstva a kultúry na Mestskom úrade vo Svidníku, 
no ich cesty sa zakrátko rozišli. 
  V ďalších krajských voľbách v roku 2017 skončil druhý za Jánom Hirčkom 
so ziskom 2 915 hlasov. Do svidníckeho mestského parlamentu už teraz Ján 
Vook po troch volebných obdobiach nekandiduje, no do krajského parlamentu 
skúša šťastie do tretice. Zároveň po druhýkrát kandiduje aj na primátora mesta 
Svidník. V roku 2014, keď po druhýkrát za sebou vyhral Ján Holodňák, skončil 
Ján Vook v primátorských voľbách štvrtý. 
  Nielen za Jánom Holodňákom, ale aj za Michalom Lažom a Pavol Olejárom. 
Ján Vook získal vtedy 888 hlasov a pod ním už skončil len Marek Špak so 
ziskom 50 hlasov.

  Aktuálne najstarší poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa so 
svojou poslaneckou funkciou lúči po šestnástich rokoch. Poslancoval teda 
od roku 2006, kedy v prvom volebnom obvode skončil druhý so ziskom 550 
hlasov. Bol to druhý najvyšší počet hlasov poslancov v celom meste. 
Medzi poslancami vtedy triumfoval Ján Holodňák, keď dostal 790 hlasov. 
 V roku 2010 bol Jozef Popernik vo svojom obvode tretí, a to vďaka 430 hlasom 
voličov. V roku 2014 bol s 365 hlasmi vo svojom volebnom obvode piaty, no a 
naposledy v roku 2018 štvrtý so ziskom 407 hlasov. Po štyroch volebných ob-
dobiach už Jozef Popernik nekandiduje. Dlhoročný učiteľ odišiel do dôchodku.
Peter Breznoščák začal poslancovať v roku 2014 a za sebou tak má dve vo-
lebné obdobia. Vo svojich prvých voľbách v treťom volebnom obvode skončil 
druhý so ziskom 395 hlasov a v tých druhých v roku 2018 tretí, keď dostal 
534 hlasov. Teraz sa tento lekár - stomatológ rozhodol poslancovanie, ako 
sa hovorí, zavesiť na klinec.
  Peter Pilip je vo svidníckych mestských poslaneckých laviciach od roku 
2014, kedy v prvom volebnom obvode skončil druhý za Marcelou Ivančovou. 
Tá získala 491 hlasov a Peter Pilip 420. V roku 2018 sa Peter Pilip mest-
ským poslancom stal po druhýkrát, a to vďaka tomu, že sa Marcela Ivančová 
stala primátorkou mesta a uvoľnila tak miesto prvému náhradníkovi. Ním bol 
práve Peter Pilip, ktorý sa so ziskom 396 hlasov stal mestským poslancom. 
Pripomeňme ešte, že vo svojom prvom funkčnom období od roku 2014 do 
roku 2018 bol Peter Pilip zástupcom primátora Jána Holodňáka. Peter Pilip 
je pritom od roku 2009 aj krajským poslancom. Vtedy bol zvolený prvýkrát, 
keď skončil tretí za Jánom Holodňákom a Milanom Cocuľom. Peter Pilip 
získal 1 853 hlasov. V roku 2013 Peter Pilip voľby do krajského parlamentu v 
okrese Svidník vyhral so ziskom 2 992 hlasov a v roku 2017 bol zvolený po 
tretíkrát na výnimočné päťročné volebné obdobie. Zopakoval si tretie miesto 
zo svojich prvých krajských volieb. Tentoraz Peter Pilip získal 2 241 hlasov 
a predbehli ho Ján Hirčko s Jánom Vookom. Teraz sa Peter Pilip defi nitívne 

rozhodol. Nekandiduje do mestského a ani do 
krajského parlamentu.
  Nuž a Katarína Siváková má za sebou prvé 
volebné obdobie vo funkcii poslankyne Mest-
ského zastupiteľstva vo Svidníku. V roku 2018 
získala v treťom volebnom obvode s najväčším 
počtom kandidátov štvrté miesto so ziskom 
393 hlasov a stala sa jedinou ženou v posla-
neckom zbore. Teraz sa rozhodla zabojovať 
funkciu primátorky mesta Svidník a tomuto 
cieľu podriadila aj to, že kandiduje výlučne na 
jeden jediný post. V poslaneckých voľbách 
preto nekandiduje.
  Sedem súčasných mestských poslancov už 
teda vo svidníckom mestskom parlamente 
nebude. Spomedzi nich majú štyria šancu vo 
volených funkciách ostať. Ján Hirčko, Michal 
Iľkanin a Ján Vook ako poslanci krajského 
parlamentu a navyše Ján Vook spolu s Kata-
rínou Sivákovou aj vo funkcii primátora, resp. 
primátorky mesta Svidník. Traja - Jozef Poper-
nik, Peter Breznoščák a Peter Pilip sa, aspoň 
nateraz, s verejnými volenými funkciami lúčia. 

(ps)

O funkciu poslanca sa už v októbrových voľbách nebudú uchádzať 
poslanci Ján Hirčko, Michal Iľkanin, Peter Breznoščák, Jozef Popernik, 
Katarína Siváková, Ján Vook a Peter Pilip 

Jozef Popernik sa so svojou poslaneckou funkciou 
rozlúčil po šestnástich rokoch... 
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  Pred koncom roka chceli otvárať, no v Retail Parku Svidník, 
teda v novom nákupnom centre na priestranstve po niekdajších 
rómskych bytovkách v centre Svidníka budeme môcť nakupo-
vať neskôr. Ide pritom o objektívnymi skutočnosťami vyvolanú 
zmenu.

Kedy budeme nakupovať v plánovaných 
nových svidníckych obchodných centrách?

  Svidníčania si veľmi dobre všimli začiatok stavebných prác v jari tohto roku. 
Predsa len, ide o lokalitu v centre mesta, no a určite si všimli aj to, že už 
niekoľko týždňov sa na ohradenom stavenisku nič nedeje. 
  „Stavebné práce na stavbe RETAIL PARK SVIDNÍK  boli dočasne poza-
stavené koncom augusta. K tomuto kroku bolo nutné prikročiť z dôvodu 
požiadaviek budúcich užívateľov jednotlivých sekcií, čo si vyžaduje 
konkrétne dispozičné zmeny,“ vysvetlil nám investor nového obchodného 
centra Michal Majdák. 
  Tým, že budúci užívatelia jednotlivých sekcií majú konkrétne požiadavky, 
musí dôjsť aj k zmenám na obvodovom plášti, ktorý sa objednáva ako jeden 
celok. „Táto zmena si vyžaduje spracovanie potrebnej dokumentácie 
požiarnej ochrany a jej odsúhlasenie na Okresnom riaditeľstve Hasič-
ského a záchranného zboru, meniť sa bude aj rozpočet,“ zdôraznil Michal 
Majdák v spoločnom vyhlásení so stavebnou fi rmou, ktorá realizuje výstavbu 
a so stavebným dozorom.
 Investor v auguste zadal projektantovi spracovanie potrebnej dokumentácie, 
na ktorej sa momentálne pracuje. Po spracovaní nevyhnutných dokumentov 
sa bude tohto roku pokračovať v prácach.
  Michal Majdák v rozhovore pre naše noviny povedal, že obchodné centrum 
plánujú otvoriť v prvom kvartáli tohto roka. Posun oproti pôvodnému plánu je 
podľa neho úplne prirodzený, keďže doba, v ktorej aktuálne žijeme podnika-
teľským zámerom vôbec nepraje. 
  Po pandémii tu máme vojnu v susednej krajine a popri nej ekonomickú krízu, 

ktorá ovplyvňuje všetko okolo nás, vrátane výstavby obchodných centier.
  Dôkazom toho je aj druhé obchodné centrum, ktoré má vo Svidníku vyrásť 
na Stropkovskej ulici, po pravej strany cesty vedúcej na Stropkov. 

Radoslav Čačko zo spoločnosti KLM 
Real Estate nám poskytol aktuali-
zované predpokladané termíny k 
ich projektu nazvanému Reatil Box 
Svidník. 
  Tie sú takisto odlišné od pôvodných, 
o ktorých sme na našich stránkach 
viackrát písali.
   „Vydanie Územného rozhodnutia 
pre našu stavbu očakávame v de-
cembri tohto roku, vydanie Staveb-
ného povolenia predpokladáme v 
marci 2023, samotnú výstavbu od 
apríla 2023 do novembra 2023 a 
otvorenie plánujeme na december 
2023,“ ozrejmil Radoslav Čačko zo 
spoločnosti KLM Real Estate.

 (ps)

Stavebné práce na stavbe v centre Svidníka boli dočasne 
pozastavené z dôvodu požiadaviek budúcich užívateľov

Samotnú výstavbu obchodného centra smerom na Stropkov plánujú od 
apríla 2023 do novembra 2023 a otvorenie plánujú na december 2023
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  V posledný augustový deň nás vo veku 87 rokov navždy opustil 
bývalý riaditeľ Odevných závodov kpt. Nálepku a nositeľ Ceny 
mesta Svidník Štefan Jendruš. Zaslúžil sa o rozvoj odevníctva 
v kraji pod Duklou. 

Zomrel bývalý riaditeľ Odevných závodov kpt. Nálepku Štefan Jendruš 
V roku 2015 bol ocenený aj Cenou mesta Svidník 

  Aj keď žil v Prešove, na mesto Svidník a celý kraj nedal dopustiť. Bol dokonca 
pravidelným predplatiteľom nášho týždenníka a vždy vravieval, že vo Svidníku 
prežil najkrajšie roky svojho života.    
  Vráťme sa však tak trochu do histórie. Štefan Jendruš si Cenu mesta Svidník 
z rúk primátora mesta Svidník Jána Holodňáka prevzal v roku 2015. Školská 
jedáleň ZŠ Komenského bola dejiskom tradičného stretnutia seniorov v 
rámci októbra - mesiaca úcty k starším. Zároveň však školská jedáleň bola 
aj miestom, kde Štefanovi Jendrušovi udelili Cenu mesta. 
Ako sme už spomínali, zaslúžil sa o rozvoj odevníctva v kraji pod Duklou. 
V období, keď sa začala odevná výroba vo Svidníku, Štefan Jendruš pra-
coval v podniku Odevných závodov kpt. Nálepku (OZKN) v Prešove. Počas 
dvanástich rokov zastával rôzne vedúce funkcie. Mal tak možnosť poznať 
fungovanie piatich OZKN, ktoré boli riadené z úrovne podniku a to: Prešov, 
Košice, Michalovce, Lipany a Svidník. Veľmi dobre poznal pomery vo svid-
níckom závode, ktorému ako vedúci pracovník podniku, pomáhal riešiť rôzne 
problémy. S pocitom vysokej zodpovednosti prijal v roku 1972 rozhodnutie o 
menovaní za riaditeľa OZKN Svidník. 
  Túto funkciu vykonával do roku 1985. Pôsobenie Štefana Jendruša v pozícii 
riaditeľa OZKN Svidník možno považovať za formovanie budúcnosti nášho 
odevného závodu. Má veľké zásluhy na rozvoji odevníctva vo Svidníku, na 
vytváraní nových pracovných príležitostí pre Svidníčanov a obyvateľov širo-

kého okolia a na skvalitňovaní pracovného prostredia. 
   Svidnícky závod úspešne plnil výrobné úlohy pre domáci trh a tiež exportné 
úlohy a svoje kvalitné výrobky vyvážal do mnohých krajín sveta. 
  OZKN Svidník boli prešovským podnikom niekoľkokrát vyhodnotené ako 
najlepší závod. Odevné závody kpt. Nálepku aj riaditeľ Štefan Jendruš osobne 
boli ocenení vysokými štátnymi vyznamenaniami. Štefan Jendruš sa zaslúžil sa 
o výstavbu nového SOU-odevného, keď jeho fi nancovanie bolo zabezpečené z 
vlastných zdrojov odevných závodov. V osemdesiatych rokoch v dvojzmennej 
prevádzke pracovalo vo výrobe 1350 robotníkov, z ktorých bolo 82 percent 
žien - šičiek. Svidníčanom je dodnes známe pomenovanie „odevácke byty.“ 
Ide o 163 bytov pre zamestnancov závodu, na výstavbu ktorých limit vybavil 
Štefan Jendruš. Zabezpečil tiež výstavbu novej kotolne s troma kotlami, pri-
činil sa o výstavbu novej administratívnej budovy, výstavbu hlavného objektu 
a14-tich chatiek na Domaši pre rekreáciu zamestnancov.

(ks) 

Lúčim sa s Vami moji milí,
ruky stisk Vám už nemôžem dať.

Srdce mi dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa s každým, kto ma mal rád.  

 
 S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci ozna-

mujeme, že nás 31. augusta 2022 
vo veku 87 rokov navždy opustil náš milovaný 

otec, dedko, pradedko, kolega, 
priateľ a kamarát JUDr. Štefan Jendruš 

  
  Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho 
poslednej ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. 
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

Za celú smútiacu rodinu dcéra Tatiana Čechová

Štefan Jendruš si Cenu mesta Svidník z rúk primátora mesta Svidník 
Jána Holodňáka prevzal v roku 2015

OZKN Svidník boli vyhodnotené ako najlepší závod. V osemdesiatych 
rokoch vo výrobe pracovalo 1350 robotníkov 

Štefan Jendruš má veľké zasluhy 
na rozvoji odevníctva vo Svidníku
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  Pri svojej snahe o predĺženie prenájmu mestských priestorov 
v bývalej budove SOU strojárskeho vo Svidníku, v ktorých pre-
vádzkuje svoje Reštauráciu Martin sa podnikateľ a aktuálne mest-
ský poslanec Martin Ždiňak musí spoľahnúť na nové mestské 
zastupiteľstvo, ktoré vzíde z októbrových komunálnych volieb.

Na schválenie dlhodobého prenájmu priestorov, kde má reštauráciu, 
musí mestský poslanec Martin Ždiňak čakať na nový poslanecký zbor 

  Schváliť už v júni raz prerokovaný zámer na prenájom spomínaných priesto-
rov totiž mesto na minulotýždňové rokovanie Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku nepredložilo. Poslanec Ján Vook sa o tento bod zaujímal, keďže 
v programe rokovania Mestskej rady, ktorá sa zišla v týždni pred mestským 
zastupiteľstvo, návrh na dlhodobý prenájom nebytových priestorov fi guroval. 
„V programe rokovania Mestskej rady ste takýto bod mali, no podľa 
zápisnice bol stiahnutý rokovania,“ poznamenal v úvode rokovania svid-
níckeho Mestského zastupiteľstva Ján Vook.

„Áno, v programe rokovania Mestskej rady tento bod bol, ale žiadatelia 
prejavili záujem, aby sa tieto body nepolitizovali pred voľbami, preto sa 
Mestská rada zhodla na stiahnutí tohto bodu z programu rokovania,“ 
vysvetlila neprerokovanie dlhodobého prenájmu priestorov pre Martina 
Ždiňaka, ktorý je nielen mestským poslancom, ale aj členom Mestskej rady, 
primátorka Marcela Ivančová.
„Nemyslím si, že pred voľbami bolo treba stiahnuť návrh na prenájom 
pre kolegu Ždiňáka, alebo si, pán kolega, myslíš, že ti to noví poslanci 
schvália za tak smiešny nájom, aký máš teraz?“ pýtal sa Martina Ždiňaka 
poslanec Peter Pilip, ktorý upozornil aj na, nielen podľa neho, kontroverzné 
hlasovanie o zámere na prenájom v júni tohto roku. 
  Vtedy zámer podporilo len šesť poslancov, no podľa niektorých poslancov 
pri schvaľovaní zámeru i následne samotného postupom hodným osobitného 
zreteľa, je potrebných až deväť hlasov, teda trojpätinová väčšina všetkých 
poslancov. 
  Peter Pilip navyše zopakoval, že v tejto veci bol podaný podnet na proku-
ratúru. Primátorka Marcela Ivančová však oponovala, že podľa právneho 
stanoviska, ktoré majú k dispozícii na Mestskom úrade, bolo hlasovanie v 
poriadku. Podľa nej poslanci neschvaľovali prenájom, ale iba schválili to, 
že prenájom budú schvaľovať podľa postupu hodného osobitného zreteľa. 
Či je to skutočne tak, je však otázne, pretože podľa uznesenia z júnového 
zasadnutia mestské zastupiteľstvo schválilo zámer na prenájom nebytových 
priestorov. Ak by to skutočne bolo tak, ako povedala primátorka, v uznesení 
by zrejme bolo, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje, že nebytové priestory 
prenajme podľa postupu hodného osobitného zreteľa. Na takomto názore 
sa zhodli viacerí poslanci, ktorí v júni prenájom priestorov pre svojho kolegu 
Martina Ždiňaka nepodporili.
  Pripomeňme, že v júni dostali poslanci na stoly návrh na schválenie zámeru 
na prenájom nehnuteľnosti - časti nebytových priestorov objektu bývalého 
SOU-S na Ul. Sov. hrdinov v celkovej podlahovej ploche 829,22 m² pre Mar-
tina Ždiňaka za účelom poskytovania reštauračných služieb na dobu určitú 
do 31.12.2034 za cenu nájmu vo výške 3 532,00 eur ročne, ktorú je možné 
upraviť o mieru ročnej infl ácie vyhlásenej štatistickým úradom, ako postup 

hodný osobitného zreteľa.
  Pripomeňme, že Mesto Svidník uzavrelo s Martinom Ždiňakom, súčasným 
mestským poslancom, nájomnú zmluvu už v roku 2007 a následne v roku 
2013. Nájomná zmluva je platná do 31. januára 2024. Mestský poslanec a 
majiteľ reštaurácie Martin Ždiňak však 27. mája tohto roku požiadal o dlhodobý 
prenájom na obdobie do 31.12.2034 ako postup hodný osobitného zreteľa.
„Rovnosť podnikania vo Svidníku je španielska dedina,“ takto na predlo-
žený zámer zareagoval poslanec Peter Pilip a pokračoval: „Nemám nič proti 
kolegovi - poslancovi, ale treba povedať, že má platný nájom. 
Meter štvorcový podľa tohto návrhu, ktorý máme na stole, stojí za je-
den deň jeden cent, iní platia 11 centov, 15 centov a podobne za meter 
štvorcový a jeden deň. O to je to horšie, že je to poslanec, môj hlas 
nebudeš mať, za tak veľký priestor s parkoviskom platiť tak smiešny 
nájom, pozerám na to s úžasom. To máš odvahu niečo také navrhnúť?“ 
pýtal sa poslanca Martina Ždiňaka jeho kolega Peter Pilip a musíme hneď 
zdôrazniť, že tých otázok a kritických postojov bolo omnoho viac, no Martin 
Ždiňak počas celej diskusie k predloženému zámeru nepovedal ani slovo. 
  To, že má platnú nájomnú zmluvu zdôraznil aj poslanec Pavel Olejár, ktorému 
to celé prišlo tak, že teraz „pred voľbami ideme, komu chceme predĺžiť 
zmluvy. Oslovili sme aj iných nájomcov v mestských priestoroch, že 
predĺžime vám to na 10 rokov, na 15, kdo dá víc...“ 
  Podľa viceprimátora Michal Goriščáka, ktorý bol jedným z dvoch poslancov, 
ktorí sa Martina Ždiňaka zastali, treba rozlišovať lokality, v ktorých sa daná 
prenajímaný nebytový priestor nachádza. „Od toho sa odvíja cena nájmu. Ja 
si myslím, že nájom je adekvátny k lokalite a k stavu, v akom sa budova 
nachádza.“ Kým Peter Pilip hovoril o cenách prenájmov podnikateľských 
subjektov, ktoré sú neporovnateľne vyššie, než výška prenájmu poslanca 
Martina Ždiňaka, poslanec Ján Vook zas hovoril o výške nájmov za mestské 
nájomné byty. „1-izbový byt v B-6-tke 196 eur, 277 eur dvojizbový byt. 
A my ideme dávať nájom na podnikanie za 360 eur mesačne. Nič proti, 
Martina si vážim, jeho prácu, robí to dobre, ale ako budú na to pozerať 
ostatní podnikatelia, ostatní ľudia?“ 
  V júni sa do diskusie zapojila aj poslankyňa Katarína Siváková, ktorá pri-
znala, že s prosbou o podporu ju kolega Martin Ždiňak oslovil. „Vysvetlil mi 
podrobnosti, a áno, som zodpovedná za svoje rozhodovanie. 
Nie som v princípe proti kolegovi, 
ale myslím si, že tak ako v pre-
došlom prípade, tak aj teraz, je to 
nesprávne. Veď predsa o prenájom 
môže žiadať kedykoľvek, či bude 
poslanec alebo nebude a ja si mys-
lím, že ak bude mať taký dobrý plán, 
ako sa teraz prezentuje, že ho má, 
každý mu to schváli. Kolega Martin 
má platnú zmluvu, myslím, že by 
bolo správne, keby sme toto rozho-
dovanie nechali na nové volebné 
obdobie. Mám právo hlasovať ako 
uznám, tak to aj urobím, a prezen-
tujem svoj názor,“ skonštatovala 
Katarína Siváková.
  Slová primátorky Marcely Ivančovej z diskusie o prenájme tenisových kurtov, 
že poslanec má tri možnosti, ako hlasovať - byť za, proti alebo zdržať sa - do-
plnil poslanec Pavel Olejár. „Je aj štvrtá možnosť poslanca - nehlasovať.“ 
  V narážke na to, že poslanci idú schvaľovať zámer na dlhodobý prenájom 
pre jedného spomedzi seba, ho primátorka pochopila a dodala: „Áno, v tomto 
prípade, je to etické a správne.“ 
  No a keďže Martin Ždiňak poňal etiku v tomto svojom konkrétnom prípade 
správne, za schválenie zámeru na dlhodobý prenájom priestorov, v ktorých 
sídli jeho reštaurácia Martin, nehlasoval. Za schválenie bolo šesť poslancov - 
Michal Goriščák, Vladimír Kaliňák, Vladimír Žak, Matúš Majda, Jozef Popernik 
a Ján Hirčko. Proti boli piati poslanci - Katarína Siváková, Ján Vook, Peter 
Pilip, Pavel Olejár a Adrián Labun.
  Napokon sa dá povedať, že prišlo na slová poslankyne Kataríny Sivákovej, 
že by bolo správne, keby súčasný mestský parlament defi nitívne rozhodovanie 
nechal na nové volebné obdobie. Ako píšeme v úvode, Mestská rada tento 
bod stiahla z programu svojho rokovania a do programu rokovania Mestského 
zastupiteľstva nebol zaradený vôbec.                                                      (ps)
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  21. september je označovaný za Svetový deň vďačnosti. Svid-
nícka nemocnica, rovnako ako všetky nemocnice siete Svet 
zdravia, sa už minulý rok rozhodla tento deň venovať aj všetkým 
OZP - ostatným zdravotníckym pracovníkom, alebo aj „ochran-
com zdravia pacientov“ a teraz už aj nezdravotníckym kolegom. 

Svidnícka nemocnica si pripomenula nezastupiteľné miesto 
ostatných zdravotníckych a nezdravotníckych kolegov 

  Vedenie Nemocnice Svet zdravia Svidník práve v tento deň vyjadrilo svoju 
vďačnosť 155 spolupracovníkom - zdravotníckym laborantom, sanitárom, 
rádiologickým technikom, psychológom, pomocným pracovníkom v ZZ, 

nutričným terapeutkám, personálu kuchyne, masérke, fyzioterapeutom, far-
maceutickej laborantke, dokumentárnym pracovníčkam, DRG asistentom, 
odbornému zástupcovi kvality transfúznych liekov, upratovačkám, technic-
kým pracovníkom, údržbárom, administratívnym pracovníkom, recepčným, 
pracovníkom vlastnej ochrany. 
  Na spoločnom stretnutí v aule nemocnice im osobne poďakoval riaditeľ ne-
mocnice Marek Pytliak. Ocenil ich nezastupiteľné miesto pri chode nemocnice, 
starostlivosti o pacientov a vytváraní vhodných podmienok pre poskytovanie 
bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. 

  Pri príležitosti daného sviatku  vede-
nie nemocnice ocenilo v rámci pracov-
nej kategórie OZP kolegyne, ktoré za 
posledné obdobie roka (22.09.2021 
-21.09.2022) v nemocnici dosiahli 
svoje okrúhle pracovné jubileum. 
  V kategórii okrúhleho pracovného 
jubilea 30 rokov boli ocenené: Viera 
Halajová, Ľubomíra Dupejová, Lýdia 
Skičková, Renáta Podhájecká, Iveta 
Lastivková.  
  V kategórii  pracovného jubilea  40 a 
viac rokov boli ocenené: Emília Feňo-
vá, Mária Berežná.  
  V nemocnici kolegom aj takto po-
ďakovali za denno-denne odvádzanú 
prácu a zároveň im pripomenuli, aká je 
podstatná a nenahraditeľná. 

Bianka Krejčíová, PR špecialistka

  Oslavy 78. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operá-
cie sa vo Svidníku a na Dukle uskutočnia vo štvrtok 6. Októbra. 
Organizátormi sú Okresný úrad vo Svidníku, Mesto Svidník, 
Prešovský samosprávny kraj, Ministerstvo obrany SR a Ústredná 
rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Ofi ciálne oslavy 78. výročia KDO budú iba na Dukle 

  Program osláv sa začne v Duklianskom priesmyku. O 10. hodine sa začne 
pietny akt kladenia vencov k Pamätníku československého armádneho zboru 
na Dukle. Organizátori ho naplánovali na hodinu a pol, pričom ďalšie pietne 
akty kladenia vencov a kytíc budú už vo forme individuálneho tichého kladenia. 
  Znamená to, že organizované oslavy 78. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duk-
lianskej operácie budú iba na Dukle, pri Soche arm. gen. Ludvíka Svobodu a 
pri Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku už nie. Individuálne tiché kladenie 
vencov pri týchto dvoch pamätníkoch organizátori naplánovali na dve hodiny, 

od dvanástej do štrnástej hodiny.
  Kto z najvyšších ústavných činiteľov 
si príde uctiť pamiatku padlých hrdi-
nov v Karpatsko-duklianskej operácii 
zatiaľ nie je známe.
  Pred rokom boli oslavy 77. výročia 
Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej 
operácie takisto skromnejšie. Padlých 
bojovníkov si z najvyšších ústavných 
činiteľov našej krajiny prišiel uctiť 
predseda Národnej rady SR Boris 
Kollár a minister obrany SR Jaroslav 
Naď. 

(ps)
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  Klimatizácia v Dome smútku vo Svidníku je nateraz minulosťou. 
Mesto ju totiž nekúpilo, ale len prenajalo na dva mesiace.

Klimatizácia v Dome smútku bola počas leta len požičaná 

  „Vzhľadom na plánovanú širšiu rekonštrukciu priestorov Domu smútku 
bola klimatizácia inštalovaná dočasne v kritickom letnom období. Budúca 
rekonštrukcia môže ponúknuť nové riešenia, ktoré môžu priniesť nové 
potreby umiestnenia alebo technickej náročnosti klimatizácie,“ reagovala 
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová na naše otázky, keď sme sa 
pýtali, či bolo rentabilné požičať klimatizáciu do Domu smútku na dva mesiace. 
  Mesto pritom po kritike, že v horúcom letnom počasí sú smútočné obrady vo 
svidníckom Dome smútku neznesiteľné, reagovalo, že zakúpia a nainštalujú 
klimatizáciu. Nainštalovať ju aj dali, no ako napokon vysvitlo, klimatizácia 
nebola zakúpená, ale prenajatá.
  Na webovej stránke je zverejnená objednávka zo strany mesta na prenájom, 

montáž a následnú demontáž klimatizačných jednotiek s výkonom 13,5 kW 
v priestoroch Domu smútku v sume 3633,60 eur na dobu dvoch mesiacov. 
Vystavená bola pre fi rmu PE.GA.S., s.r.o., Sabinov 14. júla tohto roku a cena 
je 3 633,60 eur.
  V súvislosti s Domom smútku je ešte zaujímavé aj to, ako po kritike na služby 
súčasného prevádzkovateľa v lete zareagovala na sociálnej sieti primátorka 
mesta Marcela Ivančová. Napísala, že dala pokyn na prípravu k podkladov k 
vypovedaniu zmluvy so súčasným nájomcom. 
  My sme sa PR manažérky mesta Kristíny Tchirovej na to, v akom stave je 
prípadné vypovedanie nájomnej zmluvy pýtali viackrát. Kristína Tchirová nám 
napokon v uplynulú stredu odpovedala takto: „Prevádzkovateľ Domu smútku 
má platnú zmluvu uzavretú na obdobie 10 rokov s termínom ukončenia 
v apríli v roku 2023. Jej predčasné ukončenie, prípadne ponechanie do 
ukončenia zmluvného vzťahu, je stále v riešení.“                              (ps)

  Svidnícka nemocnica otvorila dvere dobrovoľníckeho centra 
Krajší deň pre verejnosť. Túto aktivitu zrealizovali v rámci Týždňa 
dobrovoľníctva.  

Týždeň dobrovoľníctva aj vo svidníckej nemocnici 

  Spoznať prácu dobrovoľníkov Krajšieho dňa sa rozhodli aj žiaci 
Základnej školy Ulica 8. mája Svidník, ktorí sa aktívne zapojili aj do 
prvých dobrovoľníckych prác. DOD sa zúčastnili tiež učitelia a žiaci 
Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku, ZŠ 
Komenského vo Svidníku a ZŠ Ul. Karpatská vo Svidníku. Celkovo 
tak nemocnica za tri dni privítala 102 návštevníkov DOD. 
  Každý účastník dňa otvorených dverí mohol priniesť knihu akého-
koľvek žánru. Darovanú knihu dobrovoľník označil pečiatkou s logom 
Krajší deň a vložil do nej predpripravenú záložku. Na záložke bola 
bianko časť, do ktorej darca knihy napísal odkaz pre pacientov. Zálož-
ku následne vložil do darovanej knihy a tú do zberných boxov. Takto 
pripravené knihy budú môcť aktívni dobrovoľníci počas celého roka 
roznášať hospitalizovaným pacientom priamo k ich lôžkam, aby im 
spríjemnili pobyt v nemocnici. 
  Podporiť myšlienku projektu Krajší deň v rámci dňa otvorených 
dverí sa rozhodli aj primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová a 
viceprimátor Michal Goriščák. Nielen knihy, ktoré osobne darovali, 
ale aj ďalšie, darované inými dobrovoľníkmi, doplnili svojimi osobnými 
želaniami, ktoré napísali do záložky knihy. Priamo na mieste si tak 

vyskúšali byť chvíľu dobrovoľníkom. 
Bianka Krejčíová, PR špecialistka

  Pre voľby do orgánov samosprávy mesta Svidník bola zriadená 
Mestská volebná komisia. Jej predsedom je Bohumil Kačmár, 
podpredsedníčkou Iveta Sluťáková a členmi komisie sú Ivan 
Rudy, Andrej Dudáš, Tatiana Čarná.

Mestskú volebnú komisiu 
riadi Bohumil Kačmár 

  Ako nás informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, prvé 
zasadnutie volebnej komisie sa uskutočnilo ešte 6. septembra. 
  Úlohy komisie sú presne určené zákonom o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mestská volebná komisia 
podľa Kristíny Tchirovej preskúmavala kandidátne listiny a pripravovala 
rozhodnutia o registrácii kandidátov pre voľby primátora mesta a poslancov 
mestského zastupiteľstva.
„Mesto Svidník do spôsobu práce mestskej volebnej komisie nevstupu-
je. V zmysle zákona je mestská volebná komisia povinná zaregistrovať 
kandidátov najneskôr 45 dní pred dňom konania volieb, a tak sa aj stalo,“ 
povedala Kristína Tchirová.
  Ako sme už na našich stránkach informovali, pre voľbu primátora mesta 
Svidník boli zaregistrovaní štyria kandidáti a pre voľbu poslancov Mestského 
zastupiteľstva 31 kandidátov. 
   Všetci budú mať možnosť vylepiť svoje predvolebné plagáty na výlepných 
plochách, ktoré mesto podľa informácií od Kristíny Tchirovej sprístupní od 
4. októbra. 

(ps)

  Pred týždňom sme na našich stránkach priniesli zoznam kandi-
dátov na poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 
kraja za okres Svidník. O dôveru voličov v okrese, ktorí budú 
voliť troch poslancov, sa uchádza 21 kandidátov.

O post prešovského župana 
zabojuje desať kandidátov

  Dnes prinášame zoznam kandidátov na predsedu Prešovského samospráv-
neho kraja. Je ich desať a uvádzame ich v abecednom poradí.
  1. Michal Biganič (64), manažér, Stará Ľubovňa, NEKA; 2. Ján Bync (60), 
konateľ, Prešov, NEKA; 3. Ľubomír Goliaš (45), stavebný majster, Torysa, 
Hnutie Občan Národ Spravodlivosť; 4. Michal Kaliňák (42), riaditeľ kancelárie, 
Prešov, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, ALIAN-
CIA - Maďari. Národnosti. Regióny.; 5. Filip Kuff a (35), poslanec parlamentu, 
Kežmarok, ŽIVOT - národná strana; 6. Milan Majerský (51), predseda samo-
správneho kraja, Levoča, Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, 
Sloboda a Solidarita, ZA ĽUDÍ; 7. Milan Mazurek (28), poslanec parlamentu, 
Spišská Belá, REPUBLIKA; 8. Jozef Mihalčin (63), podnikateľ, Vranov nad 
Topľou, SRDCE - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov; 
9. Patrícia Reváková (26), učiteľka, rozhodkyňa v jude, Prešov, NÁRODNÁ 
KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI; 10. Ingrid Tomková (49), zdravotná 
sestra, Prešov, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko.
  Pripomeňme, že spojené voľby do orgánov samosprávnych krajov a ko-
munálnych volieb sa na celom Slovensku uskutočnia v sobotu 29. októbra. 

(ps)
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  Čoraz vyššie ceny energií zatiaľ intenzitu verejného osvetlenia vo Svidníku 
neovplyvňujú. „Mesto Svidník zatiaľ svieti štandardne. Lampy majú 
nastavenú intenzitu podľa času, nastavenie sa reguluje podľa času 
stmievania,“ povedala nám PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, 
ktorej sme sa na verejné osvetlenie pýtali v kontexte so správaním niektorých 
iných miest. Tie v snahe ušetriť spotrebu elektrickej energie pristúpili napríklad 
k obmedzeniu verejného osvetlenia. 

(ps)

Vo Svidníku svietime štandardne

  Studené rána, dni i noci. Vykurovacia sezóna sa začala. Nebude 
ľahká, pre peňaženky ľudí zrejme aj poriadne fi nančne náročná. 
Kúria ľudia v domoch, ale teplejšie už majú tí v panelákoch.

Službyt vo Svidníku spustil vykurovaciu sezónu 

  Vo Svidníku spoločnosť Službyt už tradične dodržiava základné pravidlo 
hovoriace o tom, kedy sa začína s centrálnym vykurovaním. Pravidelne sa 
to opakuje každý rok medzi 20. a 25. septembrom.
„Keďže teplota klesla naozaj pod trinásť stupňov Celzia dva dni po sebe, 
tak sme začali vykurovanie bytov a nebytových priestorov," povedal nám 
začiatkom minulého týždňa riaditeľ Službytu Gabriel Kaliňák s tým, že už dávno 
to nie je otočenie veľkého ventilu. Všetko riadia počítače. 
„Všetky tie údaje sa zbiehajú tu a v podstate odtiaľ sa to všetko spúšťa,“ 
povedal nám Vladimír Keselica z centrálneho dispečingu kotolní sídliaceho v 
budove Službytu na Karpatskej ulici vo Svidníku.
  Zatiaľ v panelákoch kúria od rána do večera. Vonkajšie teploty pozorne 
sledovali už pár dní. „Teraz práve som sa dozvedela, že už topia." 
Nevedeli ste? „Nie. Ale ja som siahala za výťahom na tie rúry, čo tam máme a boli studené. Tak si hovorím, no ešte netopia, tak som si vybrala 

ohrievač," povedala nám staršia Svidníčanka, ktorú spustenie vykurovacej 
sezóny, samozrejme, potešilo. 
  Začiatok vykurovania však podľa riaditeľa Službytu Gabriela Kaliňáka ne-
znamená, že už budú kúriť až do jari. Stále sledujú vývoj počasia. „Ak sa 
zvýši vonkajšia teplota priemerná, samozrejme, automaticky sa zapne 
alebo vypne vykurovací systém, čiže všetko závisí od toho, či príde 
babie leto alebo nepríde."
  No a ešte väčšie fi nančné starosti ľuďom vo Svidníku zrejme prinesie až 
prelom rokov. Záleží od vývoja cien elektriny. „Nakoľko máme zakúpený 
plyn, ktorý vstupuje do ceny tepla vo väčšej zložke, vo Svidníku môžeme 
očakávať trošku miernejší nárast ceny tepla," povedal ešte Gabriel Kaliňák. 

(ps)

   Stretnutia s kamarátmi po rokoch bývajú vždy dojímavé. A také bolo v 
sobotu 17. septembra i to naše. Trojica spolužiakov zorganizovala stretnutie 
našej triedy po 25 rokoch od skončenia Gymnázia DH vo Svidníku. Bolo to o 
to krajšie, že po toľkých rokoch v ten deň chýbalo len pár z nás a prvýkrát od 
ukončenia sme stretnutie začali ofi ciálne v škole, v našej bývalej triede 4. C. 
Po úvodných slovách a privítaní našou triednou, p. profesorkou Ankou Har-
višovou, sme si zaspomínali na časy a priestor, kde sme vedno drali školské 
lavice. Po pár minútach sme sa zázračne vrátili do roku 1997 a na chvíľu sme 
boli opäť tými zvedavými, „ukecanými“ študentmi. Zrazu toho bolo toľko, čo 
sme si chceli povedať. Spomínali sme na bývalých učiteľov i spolužiakov, 
ktorí sa stretnutia nemohli zúčastniť. Pospomínali sme školské výlety i menšie 
„prúsery“, ktoré za nás naša zlatá triedna vždy hasila. Prešli sme si vynovené 
priestory školy a presunuli sa do podniku, v ktorom pokračovala neofi ciálna 
časť nášho večera. Čas je neúprosný, ale spravodlivý ku každému. Pribudlo 
nám možno prvé striebro vo vlasoch, možno kilo navyše, za každou vráskou 
na tvári sa ukrýva odžitá skúsenosť. Z teenagerov s hlavami v oblakoch 
sme dozreli na dospelých ľudí v strednom veku. S rôznymi osudmi, rôznymi 
životnými cestami. Roztrúsení po svete sme si všetci našli to svoje miesto 
pre život a plnenie našich snov. Z niektorých sú lekári, inžinieri, učitelia, 
manažéri vo veľkých mestách, niektorí, naopak, vedú pokojný rodinný život 
niekde v ústraní. Ale zo všetkých z nás vyrástli predovšetkým slušní ľudia. A 
veľkú zásluhu na tom majú práve i naši bývalí pedagógovia z Gymnázia DH 
vo Svidníku.                                                                             4.C, 1993-1997

Stretnutie gymnazistov po 25 rokoch
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  V dňoch 9. do 16. septembra sa svidnícki Gymnazisti vybrali 
na exkurziu do Škótska. V autobuse bola zábava, no naše oči 
žiarili oveľa viac, keď sme uvideli hlavné mesto Holandska - 
Amsterdam. 

Gymnazisti na exkurzii v Škótsku, 
mali príležitosť sa poslednýkrát rozlúčiť s kráľovnou

  Zaujal nás trh s tulipánmi, kanály, múzeum a pomník Anny Frankovej, dia-
mantové múzeum, námestie s kráľovským palácom, ale aj plavba po rieke 
Amstel. Deň nám utiekol ako voda. 

  Zrazu sme sa ocitli na 
trajekte v našich kajutách 
v prístave Ijmuiden. Na 
lodi bolo množstvo atrakcií 
a každý si chcel užiť niečo 
zo svojho gusta, no kávu na 
terase s výhľadom na šíre 
more a západ slnka nevy-
meškal nik. Po prebudení 
sme boli blízko prístavu v 
Newcastli a presunuli sme 
sa na hranicu Anglicka 
- Škótska. „Dali“ sme si 
fotky, vypočuli dudáka a 
vybrali sa do historického 
Jedburghu na prehliadku 
starobylého kláštora. Ne-
ostávalo nám veľa času, 
pretože naše náhradné 
rodiny nás už netrpezlivo 
očakávali, ale vybrať sa k 
nim a nestihnúť fi sh&chips, 
Rosslynskú kaplnku, ktorá 
bola nádherná, by nám 
bolo ľúto. 

  Podarilo sa a naše rodiny, vďaka tomu, že sme boli všade načas, nemuseli 
ani dlho čakať. Večerali sme vo svojich rodinách, ktoré nám odovzdali niečo 
zo svojej kuchyne. Na ďalší deň sme sa ocitli v hlavnom meste Škótska - 
Edinburghu. 
Keďže udalosti posledných dní (ne)hrali v náš prospech, mali sme príležitosť 
sa poslednýkrát rozlúčiť s kráľovnou a zároveň vidieť celú kráľovskú rodinu. 
Zaujímavým pre nás bol aj Pamätník spisovateľa Waltera Scotta, Royal Street, 
strašidelný cintorín, Nelson monument, Greyfriars Bobby, National monument, 
Holyrood - ofi ciálne sídlo kráľovnej. 
  Štvrtý deň sme spoznávali prírodné krásy Škótska. Keď som sa opýtal našej 
pani domácej, či má rada jazerá, tak ma upozornila, že u nich jazero nevolajú 
lake, ale loch. Takže sme videli a zároveň sa plavili na Loch Katrine, očarili nás 
krásne vodopády Katrine, najväčšie jazero Loch Lomond, no čo dalo každému 
zabrať, to bola túra krásnou prírodou. Frfl ali sme, nadávali, no na konci, keď 
sme uvideli nádherný výhľad navôkol, tak sme si povedali, že to stálo za to. 
Posledný deň v Škótsku sme strávili v Stirlingu. Videli sme hrad, historický 

cintorín, ale aj Pamätník Williama Wallacea s nádherným výhľadom na celé 
mesto a okolie. Popoludní sme sa presunuli späť do Newcastlu, nasadli na 
trajekt. Tento večer sme si užívali naplno, dokonca sme mali aj diskotéku. 
Po rannom prebudení a „vylodení“ sme opäť vyrazili „zbierať“ ďalšie zážitky 
do dedinky Zaanse Schans. Tam nám ukázali ich najväčšiu pýchu, ktorú v 
Holandsku nájdete - výrobu a ochutnávku rôznych druhov syrov, výrobu dre-
vákov, veterné mlyny a tulipány. A potom to prišlo. Cesta domov. Zvládli sme 
ju bravúrne. Týmto ďakujeme našim profesorom, že to s nami vydržali a užili 
si to rovnako ako my. A čo vy, budúci prváci? Chcete to zažiť aj VY? Veríme, 
že to bude tak. ERASMUS je už pred nami. 

Kevin Vyravec, GDH Svidník

Trh s tulipánmi, Amsterdam Zaanse Schans

Loch Katrine

Zaanse Schans, výroba syrov
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   Po dva zápasy III. ligy skupiny B VsFZ odohrali minulý týždeň 
mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu sú výsledky. 

Dorastenci v kopačkách

1. FK Svidník - MFK Snina 1:2 (0:2)
   Treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník sa v uplynulú nedeľu predstavili na 
domácom trávniku. 

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 7. kola 7. ligy dospelých, 1. kola 5. ligy dorastu a 1. kola 4. 
ligy žiakov.
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

KR OOFZ:
9. kolo - 7. liga Majstrovstvá OOFZ - dospelí - 2.10.2022 o 14.30 hod.:

   Radoma - Lúčka (Seman, Hubáč, Š. Dovičák - Brendza) sobota 1.10.2022, 
Rovné - Stročín  (Špak, Danko - Vaško), Mestisko - Sitníky (Šturák, Š. Dovičák, 
Šugár - Brendza), Kuková - Breznica (Znoj, Babiarčik - Šafranko), V. Orlík - Tisinec 
(E. Tomko, R. Tomko - Burcák), Miňovce - Chotča (Hubáč, Fatľa - Feč).

3. kolo - 5. liga dorast - 1.10.2022 o 14.00 hod.:
   Sitníky - Chotča (Šugár), Miňovce - Breznica (Šturák), Rovné - Mestisko (Špak).

3. kolo - 4. liga žiaci - skupina B - 29.9.2022 o 17.00 hod.:
   Kalnište - Koprivnica (R. Tomko), Lúčka - Kuková (E. Tomko). 

2. kolo - 4. liga žiaci - skupina A - 1.10.2022 o 10.00 hod.:

Úradná správa OOFZ Svidník č. 10 zo dňa 21. septembra 2022   
   Tisinec - V. Orlík (Babiarčik), Stročín - Radoma (Šturák). 
   KR OOFZ žiada FK Radoma do zaslanie videozáznamu zo stretnutia 7. kola 7. 
ligy dospelých Radoma - Sitníky do 28.9.2022 na sekretariát OOFZ.
   KR OOFZ upozorňuje futbalové kluby, že bude prejedávať iba podnety zaslané 
ofi ciálne cez ISSF.

DK OOFZ:
   Trestá hráča TJ Družstevník Breznica - Ján Vrabeľ - 1155945 - DO pozastavením 
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutia nepodmienečne od 21.9.2022, podľa DP 
čl. 37/3, poplatok 10,- EUR
   Trestá hráča FO Sokol Sitníky - Patrik Ľuberda - 1181856 - DO pozastavením 
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutia nepodmienečne od 21.09.2022, podľa 
DP čl. 45/1a,2, 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 ozná-
menia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná 
správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

OOFZ Svidník

MLADŠÍ ŽIACI U13
1. FK Svidník - TJ Sokol Ľubotice 

6:1 (3:0)
   V predohrávke 8. kola naši chlapci 
podali veľmi dobrý výkon. Boli sme 
aktívnejší v súbojoch a hlavne strelecky 
efektívny. Už do polčasu sa v priebehu 
8 minút presadil Tomáš Vaňko, keď ťažil 
z aktivity Michala Kucera. V druhom 
polčase bol to opäť Tomáš, keď zoči 
voči brankárovi skóroval. Hostia aj 
napriek nepriaznivému stavu sa snažili 
skorigovať nepriaznivý stav, čo sa im aj 
po peknej krídelnej akcii podarilo. V tej 
chvíli sme boli pod menším tlakom hostí, 
ktorému sme odolali a strelili Jakubom 
Kucerom a Tobiašom Frančákom ďalšie 
dva góly . Aj napriek presvedčivému 
výsledku, treba uznať aj snahu, kvalitu 
súpera a našich chlapcov pochváliť za 
dobrý výkon. Zostava: Bojkas - Majda, 
Jurečko, Frančák, J. Kucer, Guzi, Baj-
cura, Vaňko, M. Kucer, Slivka, Irlbek, 
Olčák, Ščerba, Ferenc.
FAMT Prešov - 1. FK Svidník 2:0 (0:0)
   V priamom súboji o prvé miesto v 
tabuľke sme aj napriek výbornému 
výkonu podľahli chlapcom z prešovskej 
akadémie. Hlavne v prvom polčase 
sme si vytvorili tlak a šance. V druhom 
polčase súper využil naše zaváhanie a 
vo výbornom zápase strhol víťazstvo na 
svoju stranu. Zostava: Bojkas - Majda, 

Jurečko, Frančák, J. Kucer, Guzi, Baj-
cura, Vaňko, M. Kucer, Slivka,  Ščerba, 
Ferenc, Vaškanin. Tréner: T. Vinjar.

STARŠÍ ŽIACI U15
1. FK Svidník - TJ Sokol Ľubotice 

5:2 (4:2)
   Podobne ako v Ľuboticiach, tak i u 
nás sa hral pekný kombinačný futbal. 
Naši futbalisti predviedli viacero pek-
ných šancí s gólovým zakončením. Za 
zmienku stojí gól Tobiasa Koudelku 
takmer z polovice ihriska, keď prekvapil 
vybehnutého brankára hostí. Za výkon 
si chlapci zaslúžia pochvalu. Góly: 
Hij 2, Luca-Toni Sivák 2, T. Koudelka. 
Zostava: Halaj - Grundza, Varecha, 
T. Koudelka, M. Koudelka - L. Sivák, 
Husák (52. Cocuľa), Haluška, Žemlička 
(36. Červeňák, 52. Ferenc) - Hij, Ščerba 
(58. Pojezdal).
FAMT Prešov - 1. FK Svidník 4:0 (3:0) 
   Na ťažkom rozmočenom ihrisku 
sa odohral bojovný zápas. Rozhodla 
efektivita v zakončení. Domáci futbalisti 
tromi strelami spoza šestnástky v prvom 
polčase odskočili na rozdiel troch gólov 
a zápas dotiahli do úspešného konca.
Zostava: Halaj - Grundza (36. M. 
Koudelka), Varecha, N. Sivák, T. Kou-
delka - L. Sivák, Husák (57. Žemlička), 
Haluška, Čonka (57. Cocuľa) - Hij (20. 
Ferenc, 57. Pojezdal), Ščerba. Tréner: 
Igor Sagan.                                      (tv)

   Proti dobre hrajúcej Snine Svidníčania hrali v daždivom počasí na rozmočenom 
trávniku. Hostia sa vedenia ujali už v 8. minúte a v 33. minúte pridali aj druhý gól. 
Domáci veľa príležitostí na skórovanie v prvom polčase nemali, naopak hostia mohli 
v závere polčasu svoje vedenie ešte zvýšiť. Po zmene strán Svidníčania zatlačili, z 
čoho rezultoval kontaktný gól Špilára v 54. minúte. Do záverečného hvizdu rozhodcu 
sa však už z gólu netešili Svidníčania a ani Sninčania, a tak hostia domov odchádzali 
so ziskom troch bodov.  Domáci pritom zápas dohrávali bez vylúčené Ducára, ktorý 
musel v 65. minúte predčasne pod sprchy po druhej žltej karte. Zostava Svidníka: 
Vinclér - T. Čabala, Maguľak, Ducár, Guman (90. Klučar), Špilár, Ivanecký, Olejár, 
Sova (75. Tokar), Sopko, Ivanko Macej. V sobotu 1. októbra futbalisti Svidníka ces-
tujú až na Oravu, kde sa predstavia v Námestove.                                              (ps) 

Šport

   Stolní tenisti Školského športového klubu Centrál  Spojená škola Svidník budú v 
sezóne 2022/23 reprezentovať svoj klub a  mesto Svidník v krajských a medziokres-
ných stolnotenisových súťažiach aj vďaka podpore vedenia úradu mesta Svidník 
a poslancov mesta Svidník, za čom im patrí poďakovanie od členov ŠŠK Centrál 
Svidník. Stolní tenisti veria, že aj v budúcnosti bude táto spolupráca pokračovať, 
aby vo Svidníku stolný tenis neupadal, ale aby ešte viac napredoval.   
   Ako prvé začali súťaž družstvá štartujúce v krajskej súťaži. Počas uplynulého 
víkendu odohrali prvé kolo.

II. LIGA
   Druholigisti cestovali na úvodné kolo do Gelnice, kde im súperom boli hráči AŠK 
Maria Huta B. 
   Celé stretnutie sa hralo v réžii domáceho družstva, ktoré od úvodných zápasov si 
zvyšovalo svoj náskok. Zo Svidníčanov im dokázal konkurovať iba Dário Magdziak, 
ktorý zvíťazil vo všetkých štyroch zápasoch. Snahu po dobrom výsledku nemožno 
uprieť ani ostatným hosťujúcim hráčom, ale tým chýbalo aj trochu šťastia, lebo päť  
zápasov prehrali 3:2 na sety.  

AŠK Maria Huta B - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 14:4
B.: Magdziak 4.

IV. LIGA
   Štvrtoligisti cestovali na prvé kolo nového súťažného ročníka do Sedlíc. Úvodné 
štvorhry a prvá séria dvojhier bola vyrovnaná. Druhá séria patrila Svidníčanom, 
ktorí si vytvorili dvojbodový náskok a vyhrávali 4:6. Domáci potom vystriedali a 
stretnutie sa začalo vyvíjať v ich prospech. Tretiu a štvrtú sériu vyhrali 6:2 a tým 
aj celé stretnutie. 

STO Sedlice B -  ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník B 10:8
B.: Kosár 2,5; Antoš, Kurečko po 2; Kmiť 1,5.

POZVÁNKA
   Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník pozýva priaznivcov stolného 
tenisu na historicky prvé okresné  derby stretnutie II. ligy hrané v sobotu 1. októbra 
o 17.00 hod. Stolní tenisti ŠŠK Centrál Svidník nastúpia proti JMC Lužany pri 
Topli. Hrá sa v telocvični Spojenej školy vo Svidníku.                                         (ku)

ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 
začína novú sezónu

   Bez asistenta trénera Petra Mihalíka, skúseného Ľuboša Macka i talentovaného 
Erika Guláka začínajú novú sezónu v extraligoví volejbalisti TJ Slávia Svidník. 
   Peter Mihalík a Ľuboš Macko v klube skončili už v júni. Ľuboš Macko aktuálne 
začal pôsobiť v CVČ v Prešove a v prešovskom klube sa venuje mládeži. No a 
Erik Gulák prestúpil práve do prešovského tímu.
   Svidníckych zverencov trénera Rastislava Paňka čaká prvý zápas novej sezóny 
v sobotu 1. októbra o 19.30 hod. v Prievidzi. O týždeň neskôr, 8. októbra, sa pred-
stavia v Bratislave na palubovke VKP a až v sobotu 15. októbra odohrajú svoj prvý 
domáci zápas. Od 16. hodiny ich súperom bude Prešov.
   O pripravenosti volejbalistov TJ Slávia Svidník na novú sezónu prinesieme na 
našich stránkach rozhovor s trénerom Rastislavom Paňkom o týždeň.           (ps)

Štartuje nová extraligová sezóna 
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  V auguste 2022 uplynulo 20 rokov, odkedy vychádzajú Pod-
duklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod 
súčasným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002.

2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (39.) 

  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 tridsiatymdeviatym dielom celoročného seriálu.

KAMIL BEŇKO RIADITEĽOM KNIŽNICE
  Absolventa Prešovskej univerzity, niekdajšieho vicemistra v súťaži Mister SR 
a aktuálne učiteľa telesnej výchovy v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo 
Svidníku Kamila Beňka odporučila výberová komisia vymenovať do funkcie 
riaditeľa Podduklianskej knižnice vo Svidníku. Bol jediným uchádzačom o tento 
post a dovtedajšia riaditeľka knižnice Zuzana Sejková nespĺňala kvalifi kačné 
podmienky (absencia VŠ vzdelania). O vymenovaní Kamila Beňka do funkcie 
riaditeľa svidníckej Podduklianskej knižnice rozhodli poslanci Zastupiteľstva 
PSK na svojom zasadnutí 24. septembra.

VOĽBY VYHRALO HZDS
Parlamentné voľby v okrese Svidník vyhralo HZDS pred stranou SMER a KSS. 

Zaujímavosťou bolo, že napríklad do Vyšného Orlíka prišla voliť bývalá 
herečka, v tom čase veľvyslankyňa SR v Poľsku Magdaléna Vášaryová. Zo 
susedného okresu Stropkov sa poslancami Národnej rady SR stali Jozef 
Šimko za KDH a Pavol Prokopovič za SDKÚ.

JOZEF MIGAŠ A PIROHY
  Na tradičnej súťaži vo varení pirohov vo svidníckom skanzene bol predsedom 
poroty vtedajší predseda Národnej rady SR Jozef Migaš. Práve on rozhodol, 
že cenu za najlepšie pirohy získali hneď dve súťažné družstvá. Na pirohoch 
si, samozrejme, Jozef Migaš pochutnal tiež a priznal, že ako východniarovi 
mu veľmi chutia.

ZMENY VO SVIDNÍCKEJ A STROPKOVSKEJ SAD-KE 
  Po privatizácii humenského podniku SAD sa výrazne zmenilo aj postavenie 
svidníckeho závodu SAD. Vznikli dve prevádzkarne vo Svidníku a v Strop-
kove, ktorých vedúcim sa stal František Pavlov a jeho zástupcom bývalý 
riaditeľ svidníckeho závodu SAD Jaroslav Humeník. Vo Svidníku zostalo po 
personálnych zmenách pracovať 46 vodičov, 19 dielenských pracovníkov a 
päť technicko-hospodárskych pracovníkov. V Stropkove ostal zamestnaný 
iba jeden pracovník - dispečer. 

(ps)

  Výtvarníčka Svetlana Steranková sa maľovaniu venuje od roku 2013, keď 
začala navštevovať Základnú umeleckú školu Michala Vileca v Bardejove, do 
ktorej chodí doteraz. Je členkou klubu Bardejovských výtvarníkov BARDAV. 
Bez očakávania a možno až nerozvážne či impulzívne, nepoznajúc svoju 

skutočnú povahu svojho 
rozhodnutia vkročila vtedy 
do celkom neznámeho pro-
stredia. Vyskúšala si rôzne 
techniky, spôsoby... ale 
najpríťažlivejším výrazovým 
prostriedkom sa pre ňu stal 
akvarel. Postupne, časom, 
s naberaním skúseností, 
narastajúcim počtom akva-
relových malieb, objavuje 
stále viac a viac krásu. 
Snaží sa o harmóniu, o 
súlad motívu, výtvarnej 
formy aj farebnosti. Výsta-
vu Svetlany Sterankovej 
„Moje akvarely“ si záujemci 
môžu pozrieť od 29.9. - 
25.10. 2022 vo výstavných 
priestoroch Podduklianske-
ho osvetového strediska vo 
Svidníku.  

Katarína Grúsová, 
POS vo Svidníku

Výstava „Moje akvarely”

    SPOMIENKA
Roky bežia, čas sa nezastaví,

ale v našich srdciach ste stále s nami.

26. septembra 2022 uplynie 20 rokov, 
odkedy nás navždy opustila naša milovaná 

babka a prababka
MÁRIA SAFKOVÁ Z KURIMKY

  Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku. 
Dcéra Mária s rodinou a syn Milan s rodinou 

    SPOMIENKA
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.

23. septembra 2022 sme si pripomenuli 17 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš milovaný

manžel, otec, dedko a brat   
MICHAL KOVAĽ ZO SVIDNÍKA

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 
  S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, synovia Marián a Slavomír 
s rodinami, sestra Anna s rodinou

Spravodajstvo 
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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. SMITH, Jill Eileen: Rebeka. 

Manželky patriarchov druhá kniha. 
Bratislava, Christian Project Support 2022. 
302 s.
  Dokáže láska uzdraviť dve zlomené srdcia? Keď 
Rebeke zomrie otec, začne sa o ňu starať jej brat 
Laban. Rebeka si je istá, že sa jej život navždy 
zmení. Hoci mala byť už dávno vydatá, Laban čaká 
na to, ktorý muž ponúkne čo najvyššiu cenu, aby si 
naplnil vlastné vrecká. Ale potom Rebeka využije 
svoju šancu. Odíde z domova, aby sa vydala za 
svojho bratranca Izáka, ktorého nikdy predtým 
nevidela. Vtedy dostáva nádej na sľubnú budúc-
nosť. Keď sa rozhodne odísť z domu, netuší, akú 
úžasnú, ale zároveň náročnú cestu má pred sebou. Rebekino rozhodnutie je 
ťažko skúšané. Prežíva radosť z novej lásky, ale aj horkosť z nedorozumenia 
a zrady. Medzi ňou a Izákom sa vytvorí príliš široká priepasť na to, aby sa 
dala prekročiť. Dokáže dôverovať Bohu Abraháma a Izáka, že urobí most cez 
túto priepasť? Pripojte sa k autorke bestsellerov Jill Eileen Smith, ktorá vypĺňa 
prázdne miesta okolo tajomného života Rebeky.

RADAČOVSKÝ, Mário
Mário Radačovský sa narodil 29. septembra 1971. Je slovenský tanečník a 
choreograf. Absolvoval Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave, 
po absolvovaní získal angažmán v Balete SND. V roku 1990 vyhral Českoslo-
venskú baletnú súťaž v kategórii A. Onedlho sa v SND stal sólistom. Účinkoval 
v baletoch ako Rómeo a Júlia, Carmen, Giselle a Dáma s kaméliami. V roku 
2005 bol choreografom baletu Zmena. Na miesto riaditeľa Baletu SND nastúpil 
17. októbra 2006. V sezóne 2006/2007 priniesol balet inšpirovaný príbehom 
umelca Andyho Warhola. V júni založil vlastný súbor, Balet Bratislava, zaobe-
rajúci sa neoklasickým baletom. Súbor viedol až do jeho zániku v roku 2013. 
V apríli 2012 s jeho účasťou vznikol Tanečný súbor Divadla Nová scéna. V 
Balete Bratislava vytvoril diela Monos, Queen a muzikál Mata Hari. V roku 
2015 získal bakalársky titul z choreografi e na Hudobnej a tanečnej fakulte 
Akadémie múzických umení v Prahe. Vo veku 27 rokov prekonal onkologické 
ochorenie a v roku 2008 založil tradíciu baletných gala na podporu liečby 
tohto ochorenia. 

MÉRIMEÉ, Prosper (28.9.1803-23.9.1870)
  Bol francúzsky spisovateľ, historik a archeológ. Vyštudoval právo a učil sa 
viaceré cudzie jazyky ako arabčinu, ruštinu, gréčtinu a angličtinu. Bol jedným 
z prvých prekladateľov z ruštiny do francúzštiny. Po ukončení štúdia práva sa 
začal venovať literatúre a zároveň vstúpil do služby v administratíve. Príbehy, 
ktoré rozprával, boli plné tajomna a boli umiestnené často v cudzine, napríklad 
v Španielsku, Rusku, na Korzike. Jedna z jeho noviel bola inšpiráciou pre libre-
to opery Carmen. Známe sú jeho cestopisy Španielske listy a zápisky z ciest.

- Pokazili sa mi hodinky. 
Nevedel by si ich opraviť?

- Vedel.
- A pôjdu, ako predtým?

Oveľa rýchlejšie!

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK 
   Utorok 27. septembra: Sv. Vincenta, kňaza, 18.00 hod.: + Ján, Streda 28. 
septembra: feria, 6.30 hod.: ZBP Marta, 18.00 hod.: + Ján, Štvrtok 29. sep-
tembra: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov, 6.30 hod.: + Tatiana, 
18.00 hod.: + Michal, 17.00 Mestisko, Piatok 30. septembra: Sv. Hyeronýma, 
kňaza, 6.30 hod. + Tatiana, 18.00 hod. + z rod. Knižovej a Džupinovej, Sobota 
1. októbra: Sv. Terézie od Ježiša, 1 sooba v mesiaci, 8.00 hod. Za ružencové 
bratstvo, 9.00 hod. Mestisko, Nedeľa 2. októbra: 27. Nedeľa cez rok, 8.00 
hod.: + Anton, 10.30 hod.: ZBP František s rod., 18.00 hod.: + František, 9.15 
hod. Mestisko. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 27. septembra: NEBUDE, Streda 28. septembra: 17:00 Za zdravie 
a Božie požehnanie pre Patrika, Jána, Veroniku, Jána a Emíliu, Štvrtok 29. 
septembra: 07:00 + Milan, Piatok 30. septembra: 17:00 + Michal, Andrej, 
Mária, Mária, Sobota 1. októbra: 08:00 - Presv. Bohorodička Ochrankyňa,na 
úmysel darcu, Nedeľa 2. októbra: 09:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 27. septembra: 18.00 + Michal, Helena, Peter, Miroslav, Mária, Michal 
/ + Ján, Anna, Ján, Zuzana, Michal, Mária, Ján / + Peter Varcholík (týždňová 
lit.), Streda 28. septembra: 6.30 + Ján, Vladislav, Júlia, 18.00 * Michal, Anna, 
Dávid, Matúš, Štvrtok 29. septembra: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * 
Jozef, 17.15 Ruženec za závislých s komunitou Cenacolo, 18.00 + Peter Ličko 
/ + Jozef Jurč (40 dňová lit.), Tichá adorácia do 20.00, Piatok 30. septembra: 
6.30 + Michal Peľak, 18.00 + Michal Humeník / + Anna Didiková (40 dňová 
lit.), Večiereň sviatku o 18.00, Sobota 1. októbra – Presvätá Bohorodička 
Ochrankyňa: 8.00 * Arcibratstvo Ruženca, myrovanie, 10.00 * Martina Berezná 
s rod., myrovanie, Nedeľa 2. októbra: 7.00 Ruženec a 1 Čas, 8.00 * Anton 
a Jarmila (40 rokov manželstva), 10.30 * Za afrnosť, 18.00 * Martina s rod.  

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
   Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Vo sviatky: 7.30 
Utreňa, 9.00 sv. liturgia, Nedeľa: 7.30 Utreňa, 9.00 sv. liturgia. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na Ul. 
Festivalovej, č. 2042. 
   Štvrtok 29. september o 18:00: Z 1. Korinťanom 14:33 sa dozvedáme, že 
Boh má rád poriadok a systém. Preto je logické, že jeho služobníci budú 
nejakým spôsobom organizovaní. Ako je organizovaný kresťanský zbor 
Jehovových svedkov? Koho považujú za svojho vodcu - Ježiša Krista, alebo 
nejakého človeka?
Nedeľa 2. októbra o 9:30: Zaznie prednáška na tému: Je peklo naozaj miestom 
ohnivých múk?
   Keď premýšľame o Božej veľkolepej sláve, ešte viac si uvedomujeme, aká 
je to česť, že sa môžeme k nemu modliť, a aké je to dôležité, aby sme to robili 
s hlbokou úctou. Ale o čo by sme sa mali modliť? Veľa sa môžeme dozvedieť 
z Ježišovej vzorovej modlitby zapísané v Matúšovi 6:9, 10.   
   Viac sa môžete dozvedieť v prednáškovej sále na Festivalovej ulici č. 2042 
vo Svidníku. Budete srdečne vítaní. Vstup je voľný.



27. september 2022Podduklianske novinky 16 Infoservis / Inzercia

ČO PREMIETA KINO DUKLA?

Kto daroval krv? 

POZVÁNKA DO PEKLA
PIATOK 30. SEPTEMBRA O 20. HODINE 

  Po smrti svojej matky a bez príbuzných podstúpi 
Evie (Nathalie Emmanuel) test DNA… a objaví dlho 
strateného bratranca, o ktorého existencii nemala 
tušenie. Jej novo nájdená rodina ju pozve na oká-
zalú svadbu na anglickom vidieku, kde sa najprv 
nechá zviesť zvodným aristokratickým hostiteľom. 
Keď však odhalia zvrátené tajomstvá v histórii 
svojej rodiny a znepokojujúce úmysly skrývajúce sa 
za ich hriešnou štedrosťou, premení sa jej návšteva 
na nočnú moru a boj o prežitie.
USA, horor, triler, 120 minút, vstupné: 5 eur 

  V stredu 21. septembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 40 bezpríspevkových darcov: 
  Cyril Bobák (prvodarca), Peter Gula (90), Marcel Hoľko (73), Miloš Hnat (73), 
Slavomír Vaškanin (68), Ladislav Gajdoš (61), Matúš Jakubov (57), Radovan 
Bičej (56), Stanislav Olijar (43), Peter Gič (38), Anna Gonosová (6), Juraj 
Piskorík (24), Martin Feciskanin (47), Marek Sadiv (46), Vladimír Pasnišin 
(8), Marián Štefanišin (38), Jozef Spišák (22), Marián Sidlár (6), Martin Feč 
(44), Jaroslav Kapa (50), Ondrej Slivka (46), Martin Štefanco (44), Marián 
Vatraľ (44), Tomáš Sabol (19), Milan Haňak (9), Róbert Potoma (31), Róbert 
Palička (11), Róbert Hreško (43), Slavomír Michrina (30), Dmytro Prysiazhnuk 
(5), Stanislav Čabala (45), Jaroslav Čabala (5), Silvia Hicová (16), Viliam 
Hic (3), Drahoslav Gonos (4), Anna Švahlová (2), Vanesa Gubová (4), Aneta 
Vašková (7), Gabriela Vašková (5), Petronela Tkačivská (4). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku


