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Konečne vieme, koľko bude stáť mesiac prevádzky zimného štadióna
Celkové náklady na štadión však stále nepoznáme
O zimnom štadióne vieme konečne po takmer štyroch rokoch
aspoň o trochu viac. Nové informácie, ktoré doteraz nielen viacerí
svidnícki mestskí poslanci opakovane žiadali, konečne odzneli.
Tému otvoril na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
poslanec Ján Vook. Podľa neho bola vo verejnom obstarávaní vysúťažená
cena za výstavbu haly zimného štadióna vo výške 1 milión 335 tisíc eur.
„Už len rekonštrukcia šatní stála ďalších 151-tisíc. Vieme už celkové
náklady na zimný štadión? A samozrejme, režijné,
teda prevádzkové náklady sú kde v rozpočte mesta
na tento rok,“ okrem iného konštatoval a zároveň sa
pýtal Ján Vook s tým, že aj kúpa mantinelov s plexisklami vyjde na ďalších okolo 90 tisíc eur, pričom kompletne
zrealizované ešte nie sú ani terénne úpravy okolo haly.
K tým nám PR manažérka mesta Svidníka Kristína
Tchirová viackrát odpovedala toto: „Sociálny podnik
mesta Svidník a Technické služby mesta Svidník
spoločne pracujú na dokončení prác pri zimnom
štadióne, ktorý by sme chceli otvárať už túto sezónu. Práce zahŕňajú nevyhnutný orez stromov,
terénne úpravy, vybudovanie osvetlenia, vybudovanie nových chodníkov so špeciálnou spevnenou plochou z dôvodu odolnosti voči ťažkým
mechanizmom.
Chodníky boli vybudované od hlavného vstupu do
areálu až po vstup do haly a do šatní a pokračovať
sa bude chodníkom pozdĺž parkoviska. Sumu za
práce budeme zverejňovať po ukončení všetkých
prác.“
Stále tak nevieme, koľko to celé vyjde. Vďaka diskusii
niektorých poslancov na ostatnom zasadnutí svidníckeho mestského parlamentu však vieme aspoň niečo.
Predtým, než zazneli predpokladané prevádzkové náklady ešte primátorka
Marcela Ivančová uviedla, že pri celkových nákladoch treba oddeliť samotnú
výstavbu haly zimného štadióna od šatní. „Stále sme v sume, ktorá bola
schválená v decembri 2021,“ podotkla primátorka a s tým, že v najbližších
dňoch bude ukončená verejná súťaž na dodanie rolby, mantinely s plexisklami
podľa nej prídu každým dňom a hovoriť o prevádzkovať nákladoch je podľa
nej priam veštecké, vzhľadom na aktuálnu energetickú krízu. Následne však
Marcela Ivančová vyzvala riaditeľa Technických služieb mesta Svidník.
Lukáš Dubec (na fotograﬁi) bol potom konkrétnejší. „Je veľmi náročné

dopredu predikovať spotreby energií, ale, samozrejme, pripravení sme.
Podľa aktuálnych cien, ktoré máme zazmluvnené, viem povedať, že
prevádzkové náklady, teda náklady na energie nám vychádzajú na 7
270 eur mesačne a s personálom, teda s nákladmi na mzdy vychádzajú
mesačne na 11 132 eur,“ povedal otvorene riaditeľ Technických služieb
mesta Svidník Lukáš Dubec, od ktorého sa tak poslanci po takmer štyroch
rokoch konečne dozvedeli to, čo sa donekonečna márne pýtali.
Poslankyňa Katarína Siváková zareagovala na slová riaditeľa Technických
služieb, ale aj na skoršie slová primátorky, ktorá potvrdila, že zimný štadión mesto určite otvorí.
„Tiež zastávam názor, že keď už sme niečo postavili, tak to sprístupnime verejnosti. Chcem len
podotknúť, že som sa stále pýtala na prevádzkové
náklady klziska či zimného štadióna, napokon v júni
mi bolo povedané, že dostanem odpoveď písomne,
ale dodnes som nedostala.
Dnes však, vďaka pánovi riaditeľovi už viem, že
to vyjde na vyše 11-tisíc eur mesačne, len by som
chcela vedieť, kde v rozpočte sú financie na prevádzku,“ pýtala sa Katarína Siváková a primátorka
odpovedala, že sú v položke Technických služieb mesta
Svidník a konkrétne v kapitole prevádzky športových
zariadení. „Zimný štadión určite otvoríme, veď
je to logické, keďže financie máme napočítané v
rozpočte na tento rok,“ povedala ešte primátorka
Marcela Ivančová.
„Opakujem sa, ale som za to, aby, keď niečo postavíme, sme to aj prevádzkovali, napokon každá kríza
raz pominie,“ poznamenala ešte Katarína Siváková a
primátorka jej slová potvrdila: „Tak, tak, dúfajme, že
veľmi skoro.“
Poslanec Ján Vook potom ešte diskusiu pri zimnom štadióne udržal, keď
sa na základe riaditeľom Technických služieb mesta Svidník prezentovaných
ﬁnančných nákladov pýtal, koľko zamestnancov bude na zimnom štadióne
pracovať. „Mne vychádza, že iba traja. Tak to bude?“ pýtal sa Ján Vook
a odpovedal mu Lukáš Dubec.
„Na TPP budú traja zamestnanci, ktorí sa budú striedať a možno budeme mať aj nejakých zamestnancov na nejaké dohody alebo nejakých
hokejistov, ktorí nám pomôžu. Všetko postupne riešime a chcem zdôrazniť, že v Technických službách mesta Svidník máme zamestnancov,
o ktorých hovoríme, že ich prepíname na zimný a letný režim.
Znamená, že v leto robia isté
práce, ktoré sa v zime nerobia,
tak robia tie práce, ktoré sa
robia práve v zime. Navyše
našou snahou je, aby sme
boli čo najefektívnejší, preto
napríklad strojník bude zároveň aj rolbár,“ povedal Lukáš
Dubec s tým, že k nejakému
menšiemu navýšeniu prevádzkových nákladov zrejme dôjde,
"ale to uvidíme časom,“ dodal
šéf Technických služieb mesta
Svidník.
My sme sa počas minulého
týždňa snažili získať aj informácie o výške vstupného na zimný
štadión.
Podľa predbežných informácií,
ktoré nám poskytol Lukáš Dubec,
by deti do 14 rokov mali platiť
1,50 € a ostatní 2,50 €. Sprievod
bez korčulí takisto 2,50 €. Hodina
hokeja by mala stáť 140 eur.
(ps)
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Piati mestskí poslanci chcú mimoriadne rokovanie
nie a uvádzala nepravdivé a zavádzajúce informácie.
Občania nášho mesta si zaslúžia pravdivé informácie.
Slušné je hovoriť pravdu,“ zdôraznil poslanec Pavel
Olejár. Podľa dostupných informácií piati poslanci, už
spomínaný Pavel Olejár, Ján Vook, Peter Pilip, Katarína
Siváková a Adrián Labun v žiadosti o zvolanie mimoriadneho zasadnutia svidníckeho mestského parlamentu
navrhujú takýto program: 1. Otvorenie, 2. Sociálny podnik, 3. Stanovisko hlavného kontrolóra k rekonštrukcii
miestnych komunikácií na Ul. T. Ševčenka, Ul. 8. mája
a Ul. gen. Svobodu, 4. Diskusia, 5. Rôzne, 6. Záver.
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová
na našu otázku, kedy primátorka zvolá zasadnutie
mestského parlamentu, odpovedala takto: „Termín
neplánovaného zasadnutia je potrebné stanoviť najneskôr 13. októbra 2022. Do tohto termínu bude určite
naplánované a poslanci budú včas informovaní.“ (ps)
inzercia

Hoci sme o zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo
Svidníku, ktoré sa konalo v stredu 21. septembra, písali
ako o poslednom v tomto volebnom období, nebude to
tak. Skupina poslancov totiž primátorku Svidníka požiadala o zvolanie mimoriadneho zasadnutia.
„Po diskusii so všetkými podpísanými poslancami o
informáciách o Sociálnom podniku mesta Svidník a nepravdivých informáciách na poslednom zasadnutí MsZ,
sme požiadali v zmysle zákona o samospráve o zvolanie
zasadnutia MsZ. Sme poslancami MsZ celé volebné
obdobie a plníme si svoje povinnosti do posledného dňa
volebného obdobia, tak ako sme to sľúbili pri skladaní
sľubu,“ odôvodnil v mene piatich poslancov Mestského
zastupiteľstva žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia jeden z nich, poslanec Pavel Olejár. „Nemohol
som sa z pracovných dôvodov zúčastniť posledného
zasadnutia MsZ a primátorka zneužila svoje postave-
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Svidnícky kulturista Robo Kaňuk zbiera úspechy
a chcel by sa ako reprezentant Slovenska dostať na Majstrovstvá sveta
O pár dní oslávi 39. narodeniny a na kulturistických pódiách
sa mu darí. Svidníčan Robo Kaňuk športuje od mala, najprv
hokej či futbal, v oboch športoch reprezentoval rodné mesto,
no prešiel ku kulturistike.
„Cvičím už veľa rokov, ale súťažne 6 rokov. Impulzom na začatie so
súťažením bola exhibícia slovenského kulturistu na súťaži v Žiline, na
ktorej som bol ako sprievod a ďalším dôvodom bolo to, že v kolektívnom
športe sa mi nepodaril nejaký veľký úspech, hoci som bol pri postupoch
svidníckeho Áčka z piatej až do tretej ligy,“ povedal nám Robo Kaňuk,
o ktorého služby mal záujem aj istý český klub, a to ešte v čase, keď bol
futbalovým dorastencom.
„Nič veľké sa mi však nepodarilo, tak som to chcel skúsiť sám za seba
a taktiež mi kamaráti vraveli, či to nechcem skúsiť. Tak som sa odhodlal,
našiel trénera a začal som s prípravou.“
Na jeho vlastné prekvapenie hneď prvú súťaž vyhral a bolo to také nakopnutie pokračovať ďalej. Neskôr prišli
ďalšie pekné umiestnenia, pozvánky
do reprezentácie, no pravdou je, že
tento cieľ sa Robovi Kaňukovi ešte
nepodarilo naplniť. „Prišli však moje
najväčšie výhry, a to profi karta na
Diamond Cup Ostrava a naposledy
6. miesto na Arnold Classic Europe.
Hlavne ten Arnold Classic mi dal
veľa, pretože to je top súťaž v Európe, ktorá sa koná pod hlavičkou
najúspešnejšieho kulturistu, herca,
politika Arnolda Schwarzeneggra.“
Robo Kaňuk skromne povedal, že
pre niekoho to nemusí byt tak oslnivý
výsledok, ale poraziť 6 pripravených
chalanov, dostať sa do ﬁnále a bojovať
o prvé miesto, je preňho úspech. „Samozrejme, čím by to bolo vyššie,

tým veselšie, ale
to už nezmením,“
poznamenal Robo
Kaňuk, ktorý však
so svojim šiestym
miestom na prestížnej súťaži môže
byť veľmi spokojný.
V silnej konkurencii to nebolo vôbec
ľahké. Aktuálne ho
čaká súťaž v Trebišove a sú náznaky,
že by mohla prísť
pozvánka na MS
do Španielska, kde

by sa Svidníčan mohol predstaviť ako slovenský
reprezentant. „To je však zatiaľ v štádiu možno
a nechcem predbiehať, lebo nie je isté, či to
vyjde,“ dodal Robo Kaňuk, ktorý by si pozvánku
do reprezentácie istotne zaslúžil.
V našom rozhovore svidnícky kulturista priznal,
že cvičenie preňho bolo a je relax, únik od práce,
starostí, vypnutie hlavy, stretnutie sa s príjemnými
ľuďmi a ako bonus, človek je vo forme.
„Kulturistika je pre mňa objavovanie seba samého, čo dokážem, čo
zvládnem, čo som schopný obetovať pre dosiahnutie cieľa, akú pevnú
mám vôľu a potom ten pocit, keď si môžem užiť konečný výsledok,
postaviť sa na pódium a ukázať, čo som dokázal. Tento šport je trochu
nevďačný, pretože o vás rozhoduje niekto iný, komu práve nemusíte
sadnúť a niekedy výsledok nemusí korešpondovať s aktuálnou formou.
Na druhej strane vás však naučí disciplíne a dá vám skúsenosti, ktoré
môžete ďalej využívať. Preto som začal v rámci voľného času, popri
práci trénovať ľudí a tým im trochu dopomôcť k ich cieľu a zároveň aj
sám seba vedomostne zdokonaľovať,“ uzavrel náš rozhovor Robo Kaňuk
a my musíme dodať ešte jeden jeho kulturistický úspech. Je ním vicemajster
Slovenska z minulého roka a aj preto by si tento Svidníčan pozvánku do
reprezentácie, o ktorej v našom rozhovore hovoril, istotne zaslúžil.
(ps, foto: archív R. Kaňuk)

ROBO KAŇUK:
„Kulturistika je pre mňa objavovanie seba samého,
čo dokážem, čo zvládnem"
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SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE KATARÍNY SIVÁKOVEJ A JÁNA VOOKA

„Odmietame manipulatívne, intrigánske a špekulatívne postupy!“
Drahí Svidníčania, milí spoluobčania,
možno sa to na prvý pohľad zdá neobvyklé v našich končinách, aby sa k
vám spoločne prihovárali hneď dvaja kandidáti na najvyšší post v meste, no aj
týmto dokazujeme, že sme otvorení spolupráci, nezatvárame pred nikým dvere
a prvoradý je pre nás rozvoj nášho mesta, mesta, v ktorom sme spolu s vami
vyrastali a v ktorom spolu s vami žijeme.
Osloviť vás takto spoločne nás núti to, čoho svedkami sme v našom meste v
ostatných dňoch. V dňoch, počas ktorých podľa vlastného uváženia prezentujeme
naše zámery, názory a ponúkame riešenia. Každý podľa vlastného rozhodnutia,
uváženia a podľa vlastných možností. O to viac nás zaráža, že sme v našom
meste opäť svedkami praktík, ktoré sa, žiaľ, objavujú vždy raz za štyri roky. Teda
vždy pred voľbami primátora nášho mesta. Mnohí ste možno zaregistrovali na
sociálnej sieti výzvu na uskutočnenie diskusného fóra všetkých štyroch kandidátov
na primátora mesta.
Chceme jasne vyhlásiť, že nemáme žiaden
problém s diskusným fórom, tak ako ho nemali ani
kandidáti pred štyrmi rokmi a dovolíme si povedať,
že ani tí pred ôsmymi. Dnes je ale situácia úplne
iná. Pochybnosti, ktoré v nás vyvstali po tom, čo
prišli prvé informácie o možnom konaní diskusného fóra, nás totiž vedú k spoločnému vyhláseniu
a k poukázaniu na to, čo musí v našom meste
dostať konečne STOP! Dovoľujeme si vyhlásiť,
že manipulatívne, špekulatívne a intrigánske
postupy pri čomkoľvek rázne odmietame. Zvlášť,
ak niet pochýb, že ich cieľom je manipulovať s
verejnou mienkou a ovplyvniť správanie sa voličov tak, aby prospeli len a len
jedinému kandidátovi.
Naše tvrdenia vieme doložiť faktami. Sú to nevyvrátiteľné dôkazy o prepojenosti iniciátorov diskusného fóra s jedným zo štyroch kandidátov na primátora
mesta. Aby sme boli priami, jasne uvedieme, že tým kandidátom je úradujúca
primátorka nášho mesta.
Ako prvý nás oslovil Michal Lažo. Neúspešný kandidát na post primátora mesta
v roku 2014, v roku 2018 verejne podporujúci súčasnú primátorku, o čom svedčí aj
fotograﬁa z daného obdobia. V aktuálnom volebnom období je členom Finančnej
komisie pri Mestskom zastupiteľstve vo Svidníku. Počas štyroch rokov nepublikoval žiaden názor na dianie v meste, až teraz. Pred voľbami v roku 2014, v
ktorých sám kandidoval, inicioval diskusné fórum, ktoré zorganizovala partnerská
organizácia tej, ktorú oslovil na zorganizovanie tohtoročného diskusného fóra. Už
tieto fakty jasne spochybňujú, priam vylučujú tvrdenia Michala Laža, že diskusné
fórum zorganizuje nezávislá organizácia či agentúra. Bez poznania postoja toho
druhého sme obaja nezávisle od seba odmietli Michalovi Lažovi účasť v takejto
diskusii. Z dôvodov, ktoré uvádzame. Michalovi Lažovi naše telefonické vyjadrenia
nestačili. Chcel od nás odpoveď sms správou. Obaja, nezávisle od seba, sme to
odmietli, a to v momente, keď Michal Lažo v sms správe uviedol mená ďalších
iniciátorov, no a tie nás utvrdili v presvedčení, že cieľom vôbec nie je poskytnúť
vám, milí voliči, čo najviac informácií o názoroch jednotlivých kandidátov, ale o
zvýraznenie jedného, jediného, lepšie povedané jednej jedinej, už nami spomínanej. Chceme ešte zdôrazniť, že deň predtým, ako výzvu na konanie diskusného
fóra zverejnilo Mesto Svidník na svojom facebookovom proﬁle, primátorka mesta
na tom svojom napísala, že Siváková, Vook, Stronček pozvanie odmietli. Ako to
primátorka mohla vedieť, keď minimálne my dvaja sme o svojich rozhodnutiach
ani len netušili? A máme vedomosť, že to netušil ani zvyšný kandidát. Podľa nás
to jasne potvrdzuje prepojenosť a manipuláciu.
Dovolíme si preto pre čo najlepšie pochopenie uviesť nasledovné fakty, ktorými
naše vyššie uvedené tvrdenia o prepojeniach iniciátorov diskusného fóra a jednej
z kandidátok podoprieme.
Ján Majda st. je dlhoročný politický súputnik súčasnej primátorky z čias SDKÚ-DS. Je členom ﬁnančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve, otcom hlavného
kontrolóra mesta a otcom súčasného poslanca a opätovného kandidáta na
tento post.
Stanislav Hvozda ml. je predsedom Občianskeho združenia Mladý Svidníčan,
ktoré sa síce do povedomia verejnosti dostalo vďaka organizovaniu kultúrnych
či spoločenských podujatí, ale aj výhodným prenájmom a následnou snahou
o ešte dlhodobejší prenájom tenisových kurtov od mesta, od ktorej napokon
vedenie mesta na septembrovom zasadnutí aj vzhľadom na obavy z dôsledkov
v blížiacich sa voľbách upustilo.
Mária Pajzinková je dlhoročnou riaditeľkou Podduklianskeho osvetového
strediska vo Svidníku a dovolíme si vyhlásiť, že dušou kultúry v našom regióne.
Je manželkou Jozefa Pajzinku, zamestnanca Mestského úradu v dôchodkovom

veku a podotýkame, že v omnoho vyššom dôchodkovom veku, než tí, ktorí svoje
pozície na Mestskom úrade či jemu podriadených organizáciách museli kvôli
dôchodkovému veku za súčasného vedenia mesta opustiť.
Ján Hirčko je súčasný krajský a mestský poslanec, člen Mestskej rady i člen
ﬁnančnej komisie. Do mestského zastupiteľstva už nekandiduje, len do krajského.
Pred štyrmi rokmi namiesto svojej vlastnej kandidatúry na post primátora, o ktorej
sa verejne hovorilo, podporil súčasnú primátorku, o čom svedčí napríklad rovnaká
fotograﬁa ako v prípade Michala Laža. Štyri roky bol teraz členom poslaneckého
klubu, ktorý bezbreho podporoval súčasnú primátorku.
Vladimír Žak je takisto mestský poslanec, predseda ﬁnančnej komisie a rovnako dlhoročný politický súputnik súčasnej primátorky a počas ostatných štyroch
rokov sa správal rovnako ako už spomínaný Ján Hirčko. Navyše je príbuzným
Stanislava Hvozdu ml., o ktorého prenájme mestských priestorov píšeme vyššie.
Martin Ždiňak je členom Mestskej rady a poslancom Mestského zastupiteľstva. Známy je
priam neuveriteľne lacným prenájmom mestských
priestorov, v ktorom roky prevádzkuje svoju
reštauráciu Martin. Navyše jeho snahou bolo súčasnú, stále platnú nájomnú zmluvu, predĺžiť dlhodobejšie. Bol takisto členom poslaneckého klubu,
ktorý, ako sme už uviedli, bezbreho podporoval
súčasnú primátorku.
Týchto šesť mužov a jedna dáma sa prostredníctvom Michala Laža snažili v nás, kandidátoch
na primátora mesta, navodiť dojem, že sú občianskymi aktivistami. Žiaľ, pre spomínaných pánov a
dámu, občianskymi aktivistami sú ľudia, ktorí nie sú politikmi, ani len regionálnymi,
nečerpajú neférové výhody od samosprávy či štátnej správy. Jediným, kritérium
občianskeho aktivistu pre funkciu v Občianskom združení Mladý Svidníčan spĺňajúci, je Stanislav Hvozda, no aj v jeho prípade sa pre už spomínané prepojenia
dá o občianskom aktivizme minimálne pochybovať.
Drahí Svidníčania, tých šesť mužov a jedna dáma sa pod pokrievkou niečoho,
čím nielen na základe nášho názoru nie sú, snažia iniciovať niečo, na čo síce
vy, voliči, máte, samozrejme, právo, no my nemáme povinnosť. Zvlášť, ak sme
presvedčení o nekalosti. Obaja vedieme svoje volebné kampane tak, ako sme
sa rozhodli. Nevedieme ich mesiac či dva mesiace pred voľbami, lebo volebná
kampaň nie sú bilboardy či plagáty. Sme presvedčení, že našou volebnou kampaňou sú naše životy, naša práca, naše postoje, vaše skúsenosti s nami, naše
aktivity, naše vyjadrovania, proste to, čo nerobíme len práve teraz a len preto,
že idú voľby. Nie. Našou volebnou kampaňou je všetko, čo máme za sebou,
ako žijeme, ako sa správame, ako pracujeme. Je len a len na nás, akou formou
budeme vám, drahí Svidníčania, prezentovať naše názory a naše postoje. Ako
môžete sami vidieť, robíme to tak, ako celý náš doterajší pracovný život. Sme s
vami vždy, za každej situácie, sme s vami na ulici a sme s vami všade tam, kde
to potrebujete. Vy viete, kde nás nájdete a kedykoľvek sa nás čokoľvek môžete
pýtať. Niet dňa, aby tomu tak nebolo. Niet otázky bez odpovede.
Odmietame akékoľvek umelo vyvolané, no vopred precízne pripravené manipulácie s verejnou mienkou, ktorý cieľom je, a to sa budeme opakovať, jednému
pomôcť a ostatným poškodiť. Svedkami toho však nie sme prvýkrát. Pravidelne
sa zákerné, špekulatívne hry rozohrávajú pred každými voľbami. Žiaľ, zväčša
tými istými ľuďmi. My sme si preto povedali, že takýmto praktikám musí odzvoniť,
že musia v našom meste skončiť.
Preto, drahí Svidníčania, prijmite toto naše spoločné vyhlásenie nie ako snahu
získať si vás na stranu niektorého z nás, ale ako snahu o lepšiu budúcnosť.
Budúcnosť, v ktorej ľudská, slušná a s pokorou pre vás pracujúca generáciu
dá nášmu mestu to, čo potrebuje a jasne povie NIE tým, ktorí v pravidelnom
intervale robia niečo, čo sa inak, než intrigánstvo najhrubšieho zrna nedá nazvať.
Ak do tohto rámca zapadne aj oﬁciálny proﬁl Mesta Svidník na sociálnej sieti
a hovorkyňa mesta kádruje poslancov, inak, než potvrdenie našich tvrdení to
nemôžeme brať. Dostali ste ultimátum vy, drahí Svidníčania, na vyslovenie vášho
názoru. Dostali sme ho aj my, kandidáti. Napriek tomu, že sme svoj postoj jasne
prejavili. Prišiel pokus číslo dva. Lenže my neustúpime. Neustúpime z cesty, na
ktorú sme nastúpili dávno pre mesto, v ktorom sa oplatí žiť a v ktorom je ľudskosť,
slušnosť a pokora všetkým. S intrigánsky sa správajúcimi ľuďmi, navyše dávajúcimi ultimáta, sa nevyjednáva! S ľuďmi, ktorí sa opakovane skrývajú a zo zákulisia
manipulujú, sa nekomunikuje! V normálnej spoločnosti niečo také nemá miesto!
Pán Michal Lažo, ďakujeme, stačilo, prestaňte!

Katka Siváková, kandidátka na primátorku mesta Svidník
Ján Vook, kandidát na primátora mesta Svidník
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Hubári môžu byť spokojní - našli aj unikátne kúsky
Hubárska sezóna sa napokon predsa len rozbehla aj v našom
regióne. Bohaté úlovky hlásia postupne hubári z viacerých kútov
okresu Svidník.
Tie najtradičnejšie hubárske
lokality, zdá sa, nesklamali, hoci
pravdou je, že tohto roku prišla
hubárska sezóna neskôr, než
sme boli zvyknutí po minulé roky.
Potvrdil nám to napríklad Stanislav Olijár, ktorý v okolí svojej
rodnej dedinky Nižná Pisaná síce
huby zbieral aj v lete, no najviac
ich podľa neho rastie teraz. Na
sociálnej sieti sa pochválil naozaj
nádhernými dubákmi a jeden z
nich bol priam excelentný kúsok.
Vážil vyše kila a vyzeral skutočne
rozprávkovo.
No ešte väčší dubák sa podarilo nájsť inému hubárovi. Svoje
meno nám a ani lokalitu, kde sa
mu jedinečný dubák podarilo
nájsť, nám síce nechcel prezradiť, no fotograﬁu svojho úlovku
nám prezradil.
Jeho dubák bol skutočne exce-

lentný a vážil vyše troch kíl. Na pohľad síce nevyzeral práve najkrajšie, no
môžeme potvrdiť, že bol úplne čistý.
(ps)

Tento dubák istého hubára vážil cez tri kilá...

Premiér Eduard Heger nečakane navštívil Ladomirovú
Neplánovane, bez predošlej medializácie svojho programu a za
prísnych bezpečnostných opatrní navštívil v uplynulú sobotu 1.
októbra obec Ladomirová predseda vlády Eduard Heger.
Apeloval na ľudí, aby v súčasnej
ťažkej dobe boli obozretní a overovali
si informácie, ktoré nájdu na internete. Povedal to po tom, čo si spolu so
starostom Ladomirovej Vladislavom
Cuperom pozrel miestny cintorín z
prvej svetovej vojny, ktorý mal byť
údajne zničený. Sú na ňom pochovaní ruskí a rakúsko-uhorskí vojaci.
„Je veľmi dôležité dávať veľký pozor
na to, akým informáciám čelíme a preverovať si ich. Slovensko je krajina,
ktorá je, žiaľ, na popredných miestach
v európskych rebríčkoch v dôvere ľudí
v dezinformácie a hoaxy. Je to niečo,
čo spôsobuje práve v týchto ťažkých
časoch nenávisť, ktorú nechceme,
aby sa medzi obyvateľstvom šírila,"

povedal premiér v Ladomirovej a
vyzval občanov, aby si overovali informácie, ktoré sú na internete, lebo
mnohé nie sú pravdivé. Je podľa neho
veľmi dôležité, aby cintoríny, kde sú
pochovaní padlí vojaci, boli spravované aj v súlade s historickými vývojmi a
historickými informáciami. „Som rád,
že starosta komunikuje s historikmi,
ktorí prebádajú, ako cintorín v pôvodnej podobe vyzeral, aby sme mohli
nielen tento, ale aj ďalšie dávať do
pôvodnej podoby, práve z úcty voči
padlým vojakom," vysvetlil premiér.
„Jediný zásah, ktorý sa stal na tomto
cintoríne, je to, že pri každom kríži
boli obrubníky. Odstránili sme ich, 100
rokov neboli, lebo tu bola lúka. V roku

2014 prebiehala rekonštrukcia, keď
tu boli obrubníky a kríže osadené,"
povedal starosta obce Ladomirová
Vladislav Cuper, ktorý po informácii

miestach. Polícia informácie Ruskej
federácie označila za hoax.
Premiér Eduard Heger v Ladomirovej strávil v rozhovore so starostom

o údajnom zničení cintorína čelil vyhrážkam. Spolu s historikmi a Pamiatkovým úradom SR sa chcú venovať
tomu, aby cintorín dali do pôvodného
stavu, ako vyzeral kedysi. Ruská
ambasáda v polovici septembra
uviedla, že hroby dal starosta obce
Ladomirová bagrom zrovnať so zemou a že preto posiela diplomatickú
nótu slovenskému rezortu diplomacie.
Starosta reagoval, že to nie je pravda
a hroby zostali naďalej na svojich

Vladislavom Cuperom takmer hodinu
a potom spoločne prišli na cintorín. Po
obhliadke premiér a starosta poskytli
vyjadrenia pre médiá. Ako sme už v
úvode spomenuli, návštevu premiéra
v Ladomirovej sprevádzali prísne
bezpečnostné opatrenia a z okresu
Svidník Eduard Heger odcestoval
do Starej Ľubovni. V noci z piatka na
sobotu pritom prespal vo svidníckom
hoteli Slávia.
(ps)
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Rusínsky ultramaratón privítal slovenskú špičku, na trati i Svidníčania
Po lanskej premiére sa v sobotu 24. septembra uskutočnil
oﬁciálny prvý ročník ultramaratónskych pretekov Rusínska
100 a Rusínska 66. Otcom tejto myšlienky a dušou podujatia je
Stropkovčan Jozef Kimák, ktorý už má absolvovaných niekoľko
podobných pretekov. Pred vyše rokom sa preto rozhodol ultramaratónsku komunitu pozvať aj do kraja pod Duklou.
„Podkladom pre vznik Rusínskej 100 a 66 bol zber skúseností z
ultrabehov a nápad v hlave, ktorý vyvrcholil v čase, keď po určitých
okolnostiach bolo treba zamestnať hlavu. Chcel som zároveň vzdať
poctu regiónu, v ktorom som vyrastal a priblížiť ho aj ostatným. Keďže
je to región, kde žijú Rusíni, tak k názvu už nebolo ďaleko. R66 vznikla
na základe výpovedí dôchodcov turistov, ktorí spomínali na staré časy,
keď zažívali rodinnú atmosféru pri diaľkových pochodoch naprieč re-

publikou,“ povedal J. Kimák zo stropkovského Klubu bežcov, ktorý podujatie
organizačne zastrešil.
V chladné, no bežecky príjemné sobotné ráno vybehlo zo stropkovského
námestia na obe trate spolu 82 ultramaratóncov a diaľkovo pochodujúcich turistov - 42 na dlhšiu, v tomto roku 110-kilometrovú trať a 44 na kratšiu merajúcu
71 km. Trasa pretekov viedla cez Bokšu, do Rakovčíka a ďalej cez Svidník do
Nižnej Jedľovej. Odtiaľ „stovkári“ pokračovali na Belejovce, po štátnej hranici
do Medvedieho, k pamätníku a vyhliadkovej veži na Dukle a ďalej do Príkrej,
Mirole, cez Veľkrop, Soľník, Potôčky a Vojtovce až do Stropkova. Kratšia trasa
smerovala z N. Jedľovej do Kapišovej, následne do Ladomirovej, Šemetkoviec

a Gribova, kde sa opäť napojila na trasu smerujúcu z Dukly. Približne každých
15 km čakalo na účastníkov občerstvenie, na Dukle dokonca teplá strava.
Na dlhšej trati s prehľadom zvíťazil spôsobom štart cieľ momentálne jeden z
najlepších slovenských ultramaratóncov Marián Priadka zo Salomon Suunto
Slovak Ultra Trail Teamu v skvelom čase 10:57:23 hod. Druhý dobehol so
stratou takmer dve hodiny Július
Huszthy z Levoče (12:53:11), tretí
Patrik Hrotek z tímu Horedole.sk
(12:56:56). Medzi ženami jasne
dominovala Denisa Kušnierová z
Trail Runners Trnava (14:27:55),
pred Evou Čurlejovou (O5 BK Furča Košice; 16:39:50) a Stanislavou
Piegerovou (Tanzverein Rozmarin;
21:07:08). Z domácich sa na stodesiatke predstavila Stropkovčanka
Mirka Polaščíková, ktorá však z
pretekov na 77. km odstúpila. Premiérový ultramaratón nad 100 km
zvládol na domácej pôde rodák zo
Svidníka Martin Lažo. Dodajme, že
zo 42 bežcov dorazilo do cieľa 32.
Na kratšiu 71-kilometrovú trať
vyštartovalo 44 bežcov a turistov,
do cieľa ich prišlo 40. Víťazom sa
stal Adam Drga (Finančné centrum,
a.s.; 7:21:41 hod.). Druhý skončil
Marcel Hanečák z BK Stará Ľubovňa (7:35:04), tretí Vlado Frický z BarRan Team Bardejov časom 7:49:45.
Medzi ženami dominovala poľská ultramaratónkyňa Anna Leśniak zo Salt
Runners Bochnia (8:08:41) pred Kristínou Hanečákovou z Podolínca (8:36:05)
a Renátou Lechvár (LCHVR Skyrunning Team; 9:13:17). Početné zastúpenie
na tejto trati mali účastníci z okresov Stropkov a Svidník.
Najrýchlejším z nich bol stropkovský policajt Marcel Suvák (9:01:54), ktorý
skončil celkovo desiaty. Krátko po ňom dobehol do cieľa Boris Kimák (9:07:13).
Trať zvládol aj stropkovský rodák reprezentujúci KST Kremnička Martin Hurný
(11:07:02). Z domácich úspešne došli do cieľa aj Ivan Polák (15:07:09), Juraj
Štochmal (17:00:54), Jakub Korady (17:01:13), Barbara Vatehová a Veronika Balková (obe 18:32:13). Susedov zo svidníckeho okresu reprezentovali
Alexandra Stupáková (18:32:13), Jozef Capko (13:42:44) a Peter Micenko
(13:42:47).
Politická inzercia
Jozef Kimák vyslovil s celým priebehom pretekov spokojnosť. Najdôležitejšie preňho bolo, že sa nikto
nezranil a všetci sa v zdraví dostali
do zázemia celého podujatia v Stropkove.
„V prvom rade sa chcem všetkým
účastníkom i organizačnému tímu
poďakovať za výkony i odvedenú
prácu. Takéto podujatie nie je
možné zorganizovať bez výdatnej
pomoci dobrovoľníkov i sponzorov
a ďalších partnerov. Účasť pretekárov mohla byť ešte vyššia, no
viacerým to nedovolili objektívne
okolnosti.
Každopádne, už teraz začíname
uvažovať nad budúcim ročníkom.
Chceme sa sústrediť na kvalitu na
trati i v zázemí a predpokladáme,
že si zachováme nastavenú komornejšiu rodinnú atmosféru, čo
sa nám za prvé dva edície pretekov
osvedčilo,“ uzavrel J. Kimák.
Podujatie bolo podporené z rozpočtu
PSK - výzvy predsedu PSK 2022.
(kbs)
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Študenti Školy umeleckého priemyslu v Bratislave
Škola umeleckého priemyslu vo Svidníku je školou, ktorá píše
tradíciu odevného dizajnu už viac ako štyridsať rokov. Z jej liahne vyšiel celý rad úspešných absolventov, ktorí sa móde alebo
dizajnu ako takému venujú profesionálne.
To, že škola aj v súčasnosti pokračuje vo výchove mladých kreatívcov a
reaguje na príležitosti, ktoré aj vďaka Erasmus+ rozširujú jej možnosti, sme

mohli ukázať aj prostredníctvom malej ochutnávky v podobe módnej prehliadky
minulý štvrtok v Bratislave. ERASMUS+ oslavuje tohto roku 35 rokov. Pri tejto
príležitosti pripravili Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie
a odbornú prípravu (SAAIC) a Národná agentúra programu Erasmus+ pre
oblasť mládeže a športu (NIVAM) podujatie, na ktorom sa prezentovala práca žiakov a študentov, ktorí svoje talenty rozvíjali aj za hranicou Slovenska.
Na Hviezdoslavovom námestí sa v podvečer predstavili verejnosti vybrané
tímy základných, stredných či umeleckých škôl, ktoré práve prostredníctvom
Erasmus+ vytvorili celý rad úspešných projektov, v ktorých okrem kreativity
ukázali aj svoj tvorivý elán a súťaživosť. Na predvádzacom móle predviedli
naše študentky ŠUP Svidník kolekcie odevov, ktoré vznikali pod rukami našich
mladých návrhárov.
Bol to výber toho najlepšieho, čo nás prezentovalo na rôznych súťažiach,
prehliadkach doma, na Slovensku, ale aj v zahraničí, odkiaľ sme si aj tohto roku
priniesli cenu z medzinárodnej súťaže v Liberci. Svojimi módnymi kúskami sa
snažili poukázať aj na ideu zodpovednosti, šetrnosti, ale zároveň hry, zábavy,
kreativity a eko prístupu. Prehliadka totiž vyzdvihla aj aktuálnu tému udržateľnosti módy, recyklácie a upcyklácie, ktorá zožala nejeden búrlivý potlesk
divákov. Druhý deň návštevy nášho hlavného mesta bol venovaný spoznávaniu najznámejších kultúrnych pamiatok - katedrály sv. Martina, Michalskej
brány, Primaciálneho paláca, Bratislavského hradu a jeho očarujúcich záhrad,
kde vzniklo množstvo fotiek do albumu spomienok ako krásna pripomienka
Bratislavy a programu, ktorý pripravila agentúra ERASMUS+.
ŠUP Svidník

Kolekcie svidníckych študentiek zažiarili na súťaži odevu a textilu v Liberci
Predstavujeme vám naše dve ocenené kolekcie FUTURUM
a NEGATÍV, ktoré zažiarili 14. septembra v silnej konkurencii
celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou Odev a textil
Liberec 2022.
Medzi pätnástimi umeleckými, dizajnérskymi a textilnými školami z Plzne,
Prahy, Kladna, Prostějova, Varnsdorfu, Karlových Varov a, samozrejme, z
Liberca sme sa určite nestratili.
Kolekciu FUTURUM, ktorá získala 2. miesto v kategórii MITOP, tvorí 6
modelov. Sú vytvorené z technickej textílie od ﬁrmy MITOP Mimoň a kabátového ﬂaušu, ktorý je doplnený technikou ručného nano plstenia. Farebne
výrazné tóny ružovej a cyklámenovej, prechádzajú v závere kolekcie až do
neutrálnej bielej. Veľké farebné organické plochy vestokabátov sú doplnené
plstením a výrazne kontrastujú s priestorovými, takmer kinetickými objektami,
ktoré pripomínajú časti postmodernej architektúry. Celá kolekcia
je založená na kontrastoch. Na
kontrastoch textilných materiálov
a techník, farieb a tvarov a pritom
celok vytvára harmóniu, ktorá
predznamenáva budúcnosť.
Ďalšia ocenená kolekcia NEGATÍV získala špeciálnu cenu
Facebooku a skladá sa z dvoch
modelov zhotovených z ekokože.
Je doplnená farebnými pásmi.
Modely kontrastami v strihoch a
vo farbe vyjadrujú boj pozitíva
s negatívom, svetla s tieňom, z
ktorého sa bojíme vystúpiť, keď sa
rozhodujeme, čo o sebe ostatným
prezradíme.
Súčasťou súťaže bola aj exkurzia
na Textilnej fakulte TU v Liberci.
Naše, možno budúce vysokoškoláčky tejto fakulty, videli výrobu
netkaných textílií, pričom ich najviac zaujala výroba netradičných
sklenených a kovových textílií a
možnosť nahliadnuť aj do tvorby
autorských dezénov. Študenti zo

Slovenska sú na univerzite vítaní, nakoľko polovicu pedagogického zboru fakulty tvoria Slováci. Nadviazali sme kontakty a
možno sa našim študentkám a pedagógom podarí navštíviť aj
letné projektové dni.
Gratulujeme, odevným dizajnérkam, spoluautorkám kolekcie
FUTURUM Natálii Jackaninovej a Stanke Sivákovej a autorke
kolekcie NEGATÍV Tamare Kontúrovej. Za výtvarné vedenie,
korekciu a umeleckú prax ďakujeme Slávke Kollárovičovej, Márii
Maťašovej a Gabriele Koreňovej.
Slávka Kollárovičová, Mária Maťašová

Pozvánka 49. ročník DUKLA - SVIDNÍK
Organizátor KST Beskyd Svidník, Mesto Svidník a Obec Kapišová organizujú v nedeľu 9. októbra podujatie pre turistov pod
názvom 49. Ročník Dukla - Svidník.
Trasa č. 1: Dukla - Dukliansky priesmyk - Medvedie - Javorie
- Nižná Pisaná - Kapišová - letisko - Svidník, Dĺžka: 25 km, Prevyšenie: 350 m
Trasa č. 2: Medvedie - Javorie - Nižná Pisaná - Kapišová - letisko
- Svidník, Dĺžka: 16 km, Prevyšenie: 250 m.
Zraz: o 8. hod na parkovisku pred kinom Dukla
Každý účastník sa zúčastňuje prechodu na vlastné nebezpečie!
Informácie: Michal Hajduk, mobil 0905 957 123
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (40.)
V auguste 2022 uplynulo 20 rokov, odkedy vychádzajú Podduklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod
súčasným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002.
20 rokov nášho a verím, že i vášho obľúbeného regionálneho týždenníka je
istotne príležitosťou na zaspomínanie si na to, čo sa pred dvadsiatimi rokmi
v podduklianskom regióne dialo a čo sme na našich stránkach prinášali.
Každý týždeň tak v roku 2022 venujeme priestor tomu, o čom sme písali v
roku 2002. Dnes pokračujeme štyridsiatym dielom
celoročného seriálu.
NEMOCNICU
RIADI ŽENA
Dovtedajšia námestníčka
riaditeľa pre ekonomiku
Anna Almašiová sa od 1.
októbra 2002 stala poverenou riaditeľkou Nemocnice
s poliklinikou vo Svidníku.
Do rúk dostala dekrét od vtedajšieho ministra zdravotníctva Romana Kováča.
Dovtedajší riaditeľ nemocnice Peter Ziman vyhral výberové konanie a od 1.
októbra 2002 sa stal primárom Chirurgického oddelenia.

ODVOLALI RIADITEĽA
Poslanci krajského parlamentu v
Prešove po sťažnostiach a kontrolách
odvolávali riaditeľov niektorých škôl.
Medzi odvolanými bol aj riaditeľ Školy
v prírode v Mikovej Štefan Gojdič, ktorý
však ostal povereným riadením školy
do uskutočnenia výberového konania.
Kontrolu mala za sebou aj vtedajšia
Obchodná akadémia vo Svidníku, ktorej riaditeľ Jaroslav Ivančo povedal, že
kontrolóri postupovali korektne. „Necítil som žiaden politický podtón,“
povedal na margo kontroly Jaroslav
Ivančo, ktorý riaditeľom Obchodnej
akadémie ostal.
HODNOTILI VOĽBY
Výsledky parlamentných volieb v okrese Svidník na našich stránkach hodnotili okresní lídri jednotlivých politických subjektov. Za HZDS Michal Kurilec,
za SMER Ľubomíra Hudáková, za SDKÚ Bohumil Kačmár, za SDĽ Michal
Varcholík, za SDA Štefan Koreň a Andrej Dudáš.
(ps)

Tréner svidníckych volejbalistov Rastislav Paňko o zmenách v tíme a o novej sezóne
Ako píšeme aj na inom mieste dnešných novín, extraligoví
volejbalisti TJ Slávia Svidník vstúpili uplynulú sobotu do novej
sezóny. V nasledujúcich riadkoch si o nej a hlavne o novinkách
vo svidníckom klube povieme viac.
Ako nás informoval tréner TJ Slávia Svidník Rastislav Paňko, prípravu na
novú sezónu volejbalisti začali 8. augusta. V začiatkoch prípravy sa viac
venovali kondícii a postupne prechádzali až do techniky herných činností
až k herným systémom.
Počas letnej prípravy Svidníčania absolvovali turnaj na domácej palubovke.
Po víťazstve z MKS MOSIR Jaslo 3:1 a prehre s Karpaty Krosno 2:3 obsadili
2. miesto. V septembri absolvovali turnaj v Kazincbarcike, kde pri účasti
extraligových družstiev Maďarska obsadili 4. priečku.
Za sebou majú aj tzv. sparing tréningy s Prešovom a Jaslom. A už aj prvý
extraligový zápas - v Prievidzi.
Káder družstva sa
podľa slov trénera
Rastislava Paňka,
ktorý Svidník vedie
v druhej sezóne, ani
veľmi nezmenil. „Na-

stala zmena na poste blokára. Odchovanca Patrika Marjova, ktorý
odišiel do VKP Bratislava, nahradil staronový Tibor Matušovský. Do
Prešova odišiel Erik Gulák. Z Humenného, ktoré hrá prvú ligu, prišiel na
hosťovanie Samuel Bognár. Do prípravy sme zapracovali aj mladších
hráčov - dvoch nových našich kadetov, ktorí trénujú a bojujú o miesta
v extraligovom družstve,“ povedal Rastislav Paňko a my dodajme, že
ešte v júni z tímu odišiel Ľuboš Macko, ktorý, ako sme už pred týždňom v
stručnosti informovali, pôsobí v prešovskom Centre voľného času a v tíme
TV Mirad PU Prešov sa ako tréner venuje mládeži.
Za zmienku u príprave Svidníčanov na novú sezónu ešte stojí fakt, že
ju absolvovali bez súrodencov Skaskovcov, ktorí sa pripravovali v reprezentačnom kempe na Majstrovstvá Európy U20. „Zostava extraligového
družstva TJ Slávia Svidník ešte nie je kompletná, ak budú dohodnuté
všetky detaily, budeme informovať,“ povedal ešte Rastislav Paňko a tu
je teda momentálna
zostava: nahrávači: Radovan Vitko, Ľuboš Skasko, blokári: Daniel Šellong,
Tibor Matušovský, Samuel Bognár, smečiari: Martin Sopko, Šimon Gula,
Branislav Skasko, Boris Genco, univerzálni hráči: Bazil Horňák, Yehor
Vikhliaiev, liberá: Marián Vitko, Branislav Paňko. Hlavný tréner: Rastislav
Paňko, asistent trénera: Marián Vitko ml.
„Áno, mojim asistentom a človekom, ktorý mi bude pomáhať, je Marián Vitko ml., ktorý je zároveň aj
hrajúcim liberom v extraligovom
družstve.
Na manažérskej funkcii nastala
taktiež zmena, novými manažérmi
sú Stanislav Hvozda ml. a Martin
Miščík, ktorí majú rozdelené kompetencie vo fungovaní klubu,“ dodal
ešte Rastislav Paňko, podľa ktorého
je volejbalová sezóna dlhá, preto
je predčasné povedať, ako to bude
vyzerať počas celého roka.
„Každý v tíme má svoje miesto
a každý je pre tím dôležitý. Mojim
cieľom je peknou hrou a dobrými
výsledkami prilákať čím najviac
divákov do haly a k televíznym
obrazovkám. Ďakujeme všetkým
za podporu a tešíme sa na túto
sezónu,“ dodal v závere rozhovoru
pre naše noviny tréner extraligových
volejbalistov TJ Slávia Svidník. (ps)
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III. LIGA
MŠK Námestovo - 1. FK Svidník 1:0 (0:0) VolleyTeam Prievidza - TJ Slávia Svidník 2:3
Treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník cestovali na Oravu. V uplynulú
sobotu 1. októbra sa predstavili v Námestove.
Vo vyrovnanom zápase mali viac šťastia domáci futbalisti. Po bezgólovom
polčase v 66. minúte strelili jediný gól zápasu, a ten rozhodol. Domáci sa tak
tešili zo zisku troch bodov a zverenci trénera Vladislava Palšu a jeho hrajúceho
asistenta Olivera Špilára sa domov do Svidníka vracali bez bodu.
Zostava Svidníka: Vinclér - T. Čabala, Maguľak, Makara, Guman, Špilár,
Ivanecký, Olejár, Tokar (84. Janek), Kľučár, Luščík.
V 10. kole III. ligy Východ sa futbalisti Svidníka v nedeľu 9. októbra predstavia
na domácej pôde. Od 15. hodiny budú ich súperom futbalisti zo Spišskej Novej
Vsi.
(ps)

Dorastenci v kopačkách
Svoje majstrovské futbalové zápasy odohrali aj mladší a starší
dorastenci 1. FK Svidník. Prinášame výsledky.
STARŠÍ DORASTENCI U19
Stará Ľubovňa - 1. FK Svidník
1:1 (0:1)
Od úvodného hvizdu naši chlapci
diktovali tempo hry a celý prvý polčas
boli lepším mužstvom. V 15. minúte
sa do dobrej príležitosti dostal Luščík, ale dobrú príležitosť nedokázal
premeniť. O desať minút neskôr sa
do podobnej príležitosti dostal M.
Pasnišin, a ten už nezaváhal a naši
dorastenci viedli. V druhom polčase
domáci vyvinuli tlak s cieľom vyrovnať. V 62. minúte po druhej žltej karte
bol vylúčený náš M. Bobák. Domácim
sa nakoniec podarilo štyri minúty
pred koncom túto početnú prevahu
pretaviť na vyrovnávajúci gól. Bol to
zápas dvoch rozdielnych polčasov a
tak remíza je spravodlivým obrazom
celého zápasu.
MLADŠÍ DORASTENCI U17
Stará Ľubovňa - 1. FK Svidník
2:4 (0:1)
Naši mladší dorastenci od úvodnej

minúty predvádzali technicky kombinačný futbal a dominovali po každej
stránke. V prvom polčase naši mladíci
ale zahodili niekoľko sľubných šancí,
za čo mohol prísť trest zo strany
domácich, ktorí nastrelili brvno našej
brány. Pred koncom polčasu sa nám
ale podarilo ísť do vedenia, keď sa z
25 metrov utešenou strelou presadil
M. Fedák. Do druhého polčasu naši
chlapci nastúpili veľmi uspokojene
a navyše keď sa k tomu “pridal“
nepresný hlavný arbiter stretnutía,
domácim sa podarilo zápas dvoma
gólmi otočiť stav stretnutia a 10 minút
pred koncom domáci viedli 2:1. Tento
stav ale “nakopol” najlepšieho strelca
súťaže D. Hnáta a ten “zostrelili”
Starú Ľubovňu hatrickom za deväť
minút a tak naši mladší dorastenci
vyhrali. Chlapcov treba pochváliť, že
nezložili zbrane, aj keď museli bojovať
s “dvanástym domácim hráčom,”
hlavným arbitrom.
(miko)

(15, -17, 21, -26, -12)

Nový ročník volejbalovej Niké Extraligy mužov odštartoval v uplynulú sobotu
1. októbra kompletným prvým kolom. V ňom sa ale vôbec nedarilo domácim
tímom. Každý z nich síce získal aspoň set, ale ani jeden si na domácej palubovke nevybojoval víťazstvo.
Volejbalisti Svidníka vedení trénerom Rastislavom Paňkom, rozhovor s
ktorým, prinášame na inom mieste týchto novín, vstúpili do sezóny víťazne.
V Prievidzi sa im podarilo otočiť vývoj zápase a po piatich setoch si domov
priviezli za víťazstvo dva body.
Zostava TJ Slávia Svidník: Šellong 9, R. Vitko 1, B. Skasko 15, Matušovský
6, Horňák 18, M. Sopko ml. 10, liberá M. Vitko a B. Paňko (Gula 2, Ľ. Skasko
0, Vikhliaiev 1, Bognár 1). Tréner: R. Paňko.
Hráči zápasu: Tomáš Halanda (MITA VolleyTeam Prievidza) - Daniel Šellong
(TJ Slávia Svidník)
Svidnícky tréner Rastislav Paňko po zápase v Prievidzi povedal: „Zápas bol
ako na hojdačke, aj kvôli tomu, že súper nastupoval na jednotlivé sety stále v
inej zostave. V prvom sete sme nedokázali zatlačiť súpera servisom, z čoho
ťažila Prievidza. Počas zápasu sa naša hra postupne zlepšovala, keď sme
to dotiahli do šťastnejšieho konca pre nás.“
Najbližšiu sobotu 8. októbra sa volejbalisti Svidníka predstavia v Bratislave
na palubovke VKP a až v sobotu 15. októbra odohrajú svoj prvý domáci zápas. Od 16. hodiny ich súperom bude Prešov.
(svf, pn)

Úradná správa OOFZ Svidník č. 11 zo dňa 28. septembra 2022
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 8. kola 7. ligy dospelých, 2. kola 5. ligy dorastu a 2. kola
4. ligy žiakov.
Kontumuje: stretnutie 2. kola 5. ligy dorastu Mestisko - Miňovce 3:0 kont.,
hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK, poplatok 5,- eur
Schválila žiadosť FK Radoma o zmenu termínu stretnutia 10. kola 7. ligy
dospelých Radoma - Rovné z dňa 8.10.2022 o 14.30 hod. na deň 9.10.2022
o 14.30 hod. - vzájomná dohoda, poplatok 10,- eur - Radoma
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
KR OOFZ:
10. kolo - 7. liga Majstrovstvá OOFZ - dospelí - 9.10.2022 o 14.30 hod.:
Radoma - Rovné (Hubáč - Feč), Lúčka - Kalnište (E. Tomko, R. Tomko Fiľarský), Tisinec - Miňovce (Babiarčik, Čonka - Burcák), Breznica - V. Orlík
(Seman, Šugár - Vaško), Sitníky - Kuková (Špak - Brendza), Stročín - Mestisko
(Šturák, Džavoronok - Šafranko).
4. kolo - 5. liga dorast - 8.10.2022 o 14.00 hod.:
Chotča - Mestisko (Šturák), Breznica - Rovné (Špak), Sitníky - Miňovce (Znoj).
4. kolo - 4. liga žiaci - skupina B - 6.10.2022 o 17.00 hod.:
Koprivnica - Kuková (E. Tomko), Lúčka - Kalnište (R. Tomko).

4. kolo - 4. liga žiaci - skupina A - 8.10.2022 o 10.00 hod.:
V. Orlík - Radoma (Š. Dovičák), Stročín - Tisinec (Šturák)
KR OOFZ dáva do pozornosti DK OOFZ TJ Radomka Radoma za nedodanie
videozáznamu zo stretnutia 7. kola 7. ligy dospelých Radoma - Sitníky, pre
technické problémy pri natáčaní videozáznamu.
DK OOFZ:
Trestá hráča OŠK Mestisko - Dávid Juhás - 1278608 - DO pozastavením
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutia nepodmienečne od 28.9.2022, podľa
DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR
Trestá OŠK Miňovce ﬁnančnou pokutou 25,- eur za nenastúpenie na stretnutie 2. kola 5. ligy dorastu Mestisko - Miňovce, podľa RS čl.25, poplatok 5,- eur
Trestá TJ Radomka Radoma na základe oznámenia KR OOFZ za nedodanie videozáznamu zo stretnutia 7. kola 7. ligy dospelých Radoma - Sitníky z
dôvodu technických problémov pri natáčaní videozáznamu ﬁnančnou pokutou
60,- eur, podľa DP čl.64/1a,4 a čl.36/1, 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.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

Podduklianske novinky

4. október 2022

Spravodajstvo

Kompost je opäť k dispozícii

11

Zber biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu vo Svidníku má svoj výsledok. Vyhlásil to riaditeľ Technických služieb
mesta Svidník Lukáš Dubec, podľa ktorého tým výsledkom je kompost. „Je to
najprirodzenejšie hnojivo, ktoré dodáva pôde potrebné živiny, chráni ho
pred obdobím sucha a pred pôdnou eróziou,“ vysvetlil Lukáš Dubec, podľa
ktorého pracovníci Technických služieb mesta Svidník v kompostárni dokončili
preosev a pripravili ho na distribúciu pre Svidníčanov. „Kompostu je dostatok a
je pre Svidníčanov k dispozícii od 30. septembra na Zbernom dvore mesta
Svidník v areáli bývalého Duklastavu s tým, že minimálny odber je 120 litrov
za dve eurá s DPH. Odber a naloženie nakladačom (720 litrovou lyžicou)
stojí 10 eur s DPH,“ povedal riaditeľ Technických služieb mesta Svidník Lukáš
Dubec s tým, že nakladanie nakladačom bude realizované od pondelka do piatku
v čase od 6.00 do 13.30. V sobotu je možné naložiť si kompost iba ručne. (ps)

SPOMIENKA
Prešovský samosprávny kraj
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
vysunuté astronomické pracovisko
HVEZDÁREŇ ROZTOKY
Vás pozývaú na expedíciu zameranú na pozorovanie meteorov
PADAJÚCA HVIEZDA ALEBO METEOR?
Expedícia sa uskutoční v dňoch 7. - 9. októbra 2022
v priestoroch hvezdárne Roztoky
Expedícia je určená pozorovateľom, amatérskym astronómom, študentom
astronómie a všetkým záujemcom o vesmír. Obsahom expedície bude
pozorovanie meteorov a následné vyhodnocovanie meraní.
Prihlášky a ďalšie informácie:
Hvezdáreň Roztoky, 054 - 75 923 20, astroroztoky@ protonmail.ch
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

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

SPOMIENKA
Odišla si ticho ako odchádza deň
a v našich srdciach ostala spomienka len.
Už len kytičku kvetov z lásky Ti môžeme dať,
zapáliť sviečku a spomínať.
1. októbra 2022 sme si pripomenuli už 10. výročie úmrtia
našej milovanej mamky, babky a prababky
MÁRIE GREGOVEJ,
rod. VASILENKOVEJ Z NIŽNEJ PISANEJ
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami modlitbu a tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia Ján, Michal, dcéra Mária s rodinami

V stredu 5. októbra 2022 uplynie 20 rokov,
odkedy nás vo veku 42 rokov navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
SLAVOMÍR KAPCALA Z DLHONE
Dúfam, že si už v nebi a pozeráš sa na nás zhora,
navždy Ťa milujeme - odkazujeme Ti zdola.
Budeš žiť v našich srdciach dovtedy, kým tu budeme,
počkaj tam na nás hore, určite sa raz stretneme!
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Smútiaca manželka Helena a dcéry Marianna s rodinou a Slavomíra

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 11. septembra 2022 vo veku 87 rokov navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
PETER SAGAN Z VYŠNÉHO ORLÍKA
Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho poslednej ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zároveň ďakujeme všeobecnej lekárke Alene
Basistovej a internistke Darine Lackovej za príkladnú zdravotnú starostlivosť.
S láskou a úctou manželka Mária, dcéry Tatiana a Gabriela s rodinami

SPOMIENKA
Sú chvíle, keď ticho bolí, keď odídu tí,
s ktorými sme šťastní boli.
Čas plynie a smútok zostáva v našich srdciach.
7. októbra 2022 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy
opustil milovaný manžel, otec a dedko
VASIĽ SUVÁK ZO SVIDNIČKY
S láskou spomínajú manželka Mária, deti Jaroslav,
Ladislav a Stanislav s rodinami a na dedka stále spomínajú a nikdy
nezabudnú vnúčatá Jarka, Agátka, Branko, Samko, Nikolka a Simonka
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA: Najbližšia pohotovostná stomatologická služba je v
Prešove. Zubno-lekárska pohotovostná služba, Levočská 44, Prešov, (SK
Dental, Prešov, s.r.o.). Spádové územie aj pre Svidník a Stropkov.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.:
Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 4. októbra: 18.00 + Ján, Streda 5. októbra: 6.30 + Mária, Jozef, 18.00
+ Helena, Štvrtok 6. októbra: 6.30 ZBP Lenka s rod., 18.00 ZBP Slavomír (50
rokov života) / + Rudolf, Helena, Piatok 7. októbra: 6.30 + Mária, Jozef, 18.00
ZBP Anna, Sobota 8. októbra: 8.00 Za ružencové bratstvo, 15.30 v Domove
dôchodcov + z rod. Karkulovej, Nedeľa 9. októbra: 8.00 + Michal, 10.30 +
Jozef, 18.00 ZBP Peter a Pavol s rod.
OZNAMY:
Prvé stretnutie rodičov a detí, ktoré sa budú pripravovať na prvé sv. prijímanie,
sa uskutoční na budúcu nedeľu po druhej sv. omši o 11.20.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 4. októbra: 17:00 + Albín, Anna, Streda 5. októbra: 17:00 Za zdravie
a Božie požehnanie pre Janu, Ľuboša, Mareka a Martina, Štvrtok 6. októbra:
7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, Piatok 7. októbra: 17:00 Za
zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 8.
októbra: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla, Nedeľa 9. októbra:
9:00 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 4. októbra: 12.00 + Jozef, 17.00 Kláštor sestier Baziliánok, 18.00 +
Jozef, Streda 5. októbra: 6.30 + Jozef, 18.00 * Juraj a Viera, Štvrtok 6. októbra:
6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Michal, 17.15 Ruženec za závislých
s komunitou Cenacolo, 18.00 + Juraj, Tichá adorácia do 20.00, Piatok 7.
septembra: 6.30 + Štefan Grešlík / + Mária Slivovičová (40-dňová), 18.00
+ Peter, Anna, Michal, Mária, Eucharistická pobožnosť, Sobota 8. októbra:
7.00 + Jozef Hoško / + Antonín Kekelík (40-dňová), 18.00 Modlitby Chvál so
Spoločenstvom Dvaja-Traja v Kristovi, Nedeľa 9. októbra: 7.00 Ruženec a
1. Čas, 8.00 * Za farnosť, 10.30 * Za kňazov farnosti a o. Petra Tkáča, 18.00
Jakub Zákutný.
OZNAMY
V sakristii je možnosť objednať si kalendár a časopisy Slovo, Misionár
na nový kalendárny rok. * V sobotu 8.10. od 18:00 budú Modlitby chvál so
spoločenstvom Dvaja-traja v Kristovi. * Rodičia z našej farnosti, ktorí majú
záujem prihlásiť svoje dieťa na prípravu na prvú svätú spoveď, si môžu v
sakristii vyzdvihnúť prihlášku.
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 6. októbra o 18:00: Ako nás môže povzbudiť viera vdovy zo Sarepaty? Jej príbeh je zapísaný v 1. Kráľov 17. kapitole.
Nedeľa 9. októbra o 9:30: Apoštol Pavol v 1. Korinťanom 13. kapitole prirovnal
duchovný rast k tomu, ako rastie dieťa.
Viac sa môžete dozvedieť v prednáškovej sále na Festivalovej ulici č. 2042
vo Svidníku. Budete srdečne vítaní. Vstup je voľný.
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od 3. októbra 2022
KEAN, Sam: Nehanebné skutky a tiež
vraždy, podvody, sabotáže a šialené pokusy spáchané v mene vedy.
Bratislava, Barecz & Conrad Media
s.r.o. 387 s.
Nehanebné skutky a tiež vraždy, podvody,
sabotáže a šialené pokusy spáchané v
mene vedy majstrovsky prevádzajú čitateľky
a čitateľov dvomi tisícmi rokov, počínajúc
Kleopatrinými temnými skutkami v starovekom Egypte. Kniha okrem iného odhaľuje,
že veľká časť modernej vedy má pôvod v
transatlantickom obchode s otrokmi v 18.
storočí, a tiež sa pozerá na zištné pohnútky
Thomasa Edisona pri podpore elektrického
kresla. Nie všetky hriechy vedy sú však pochované v minulosti. Mnohé z nich, ako nám pripomína Kean, nás ovplyvňujú
ešte aj dnes. V zneužívaní medicíny v nacistickom Nemecku sa, napríklad,
dá vidieť priama súvislosť so súčasnou vakcinačnou zdráhavosťou. V lobotómiách vykonávaných sekáčikom na ľad zas vzťah so súčasnými zlyhaniami
starostlivosti o duševné zdravie. Kean nás dokonca berie do budúcnosti a
hovorí o pokročilých počítačoch a genetickom inžinierstve, ktoré by mohli
otvoriť celkom nové možnosti toho, ako si navzájom ubližovať.

JAVORKOVÁ, Anna
Anna Javorková sa narodila 8. októbra 1952 v Hubovej pri Ružomberku.
Štúdium herectva absolvovala na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Už
počas štúdia začala účinkovať v Činohre Slovenského národného divadla
v inscenáciách svojho pedagóga, režiséra Jozefa Budského. Ako 22-ročná
študentka sa stala členkou Činohry SND. Je nositeľkou Ceny Andreja Bagara,
Ceny Janka Borodáča, Ceny Literárneho fondu a FČSF Ústí nad Labem. Je to
predovšetkým divadelná herečka - s noblesou, krásnym hlasom, vyrovnaná,
zrelá, súladná svojou vonkajšou krásou i vnútornou silou. Vynikajúco stvárnila
aj mnoho ﬁlmových a televíznych postáv. Vynikla vo ﬁlmoch Škriatok, Jeden
stříbrný, Súkromná vojna, Súdim ťa láskou a v mnohých ďalších. Anna Javorková je mamou už dospelej dcéry Heleny, ktorá sa živí ako prekladateľka.
Herečka žije v Bratislave, je členkou súboru činohry SND.

WOLFE, Thomas Clayton (3.10.1900-15.9.1938)
Americký spisovateľ. Jeho próza sa vyznačuje silnou emocionálnou evokáciou a lyrickosťou. Preslávil sa románmi, ktoré realisticky odrážajú život v
USA medzi dvoma vojnami. Takmer všetky jeho prózy majú autobiograﬁcký
charakter. Počas svojho života videl publikovanú len polovicu svojich prác. Bol
prvý americký autor, ktorý zanechal po sebe svoje dve kompletné nepublikované diela. Wolfe zostáva jedným z najdôležitejších spisovateľov modernej
americkej literatúry, tak ako bol jedným z prvých majstrov autobiograﬁckej
ﬁkcie. Napísal K domovu hľaď, anjel; O čase a rieke; Pavučina a bralo; Domov
sa vrátiť nemôžeš a iné.

- Pán doktor, svrbí ma celé telo.
- A skúsili ste sa poriadne umyť?
- Áno, ale nepomáha to, o mesiac ma svrbí zas.
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
DOBRÝ ŠÉF
PIATOK 7. OKTÓBRA O 19. HODINE
Réžia: Fernando León de Aranoa • Hrajú: Javier
Bardem, Manolo Solo, María de Nati, Sonia Almarcha, Óscar de la Fuente
Julio Blanco (Javier Bardem) nie je žiadny neosobný
korporátny manažér, jeho továreň na priemyselné
váhy Básculas Blanco je rodinná ﬁrma, ktorú viedol
už jeho otec. Všetkých tu pozná, všetci poznajú
jeho a on berie rodinné podnikanie naozaj vážne.
„Viete, že sme so ženou nemali deti. Mojimi deťmi
ste vy všetci,“ pripomína svojim zamestnancom. Na
stenách jeho kancelárie už visí poriadna zbierka
diplomov za vzornú ﬁrmu a teraz si predsavzal získať
ďalšie uznanie - regionálnu cenu za najlepší podnik. O niekoľko dní príde do
továrne komisia na udeľovanie cien a všetko musí byť tip-top. Lenže práve v
tom okamihu sa všetko začne rúcať. Vedúci výroby Miralles, inak spoľahlivý
profesionál, je teraz úplne mimo, pretože doma rieši manželské problémy.
Vedľa továrne demonštruje nedávno prepustený José a máva transparentmi,
na ktorých nestojí nič, čo by mala komisia vidieť. A aby toho nebolo málo, je tu
Liliana, nová stážistka na marketingu. A Julio Blanco má skrátka na stážistky
slabosť. Obzvlášť na tie, ktoré si rady nechajú zaviazať oči... (Bontonﬁlm SK)
Španielsko, komédia, 120 minút, české titulky, vstupné: 5 eur
***
AVATAR (OBNOVENÁ PREMIÉRA)
SOBOTA 8. OKTÓBRA O 19. HODINE
Vitajte v novom svete
za hranicou vašej fantázie
Hrajú: Amy Clover, CCH Pounder, Joel Moore, Michelle Rodriguez, Peter Mensa, Sam Worthington,
Sigourney Weaver, Stephen Lang, Zoe Saldana
• Réžia: James Cameron • Scenár: James
Cameron • Hudba: James Horner • Kamera:
Mauro Fiore
Obnovené uvedenie oscarového epického
dobrodružstva Jamesa Camerona z roku 2009,
najúspešnejšieho ﬁlmu všetkých čias, s remastrovaným obrazom 4K a zvukom HDR. Filmoví diváci
budú mať opäť možnosť cestovať v 3D naprieč
vesmírom na vzdialenú planétu Pandora do roku 2154.
Scenár napísal a ﬁlm režíroval držiteľ Oscara® James Cameron a v hlavných
úlohách sa predstavia Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle
Rodriguez a Sigourney Weaver. Producentmi ﬁlmu sú James Cameron a
Jon Landau. Film bol nominovaný na deväť cien Akadémie® vrátane cien za
najlepší ﬁlm a réžiu a získal tri Oscary®, a to za najlepšiu kameru, výpravu
a vizuálne efekty.
USA, triler, akcia, dobrodružný, 166 minút, slovenský dabing, vstupné:
5 eur
LABKY V AKCII
NEDEĽA 9. OKTÓBRA O 15. HODINE
AKČNÁ ANIMOVANÁ KOMÉDIA PRE CELÚ RODINU.
Réžia: Chris Bailey, Mark Koetsie, Rob Minkoﬀ • Scenár: Ed Stone, Nate

Kto daroval krv?
V stredu 28. septembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 28 bezpríspevkových darcov: Peter Novotňák
(85), Martin Gajdoš (45), Peter Gula (53), Elizaveta Lialenko (18), Daniil Lialenko (3), Slavomír Prokopovič (26), Tatiana Kostilníková (10), Alojz Srvanský
(42), Lukáš Pan (2), Ján Pan (3), Michaela Haňáková (10), Martina Hašková
(5), Patrik Pališin (12), Lenka Vaňková (5), Dajana Tomová (2), Ján Micenko
(70), Miroslava Sochovičová (3), Peter Bochnovič (54), Ladislav Harachaj (26),
Ivana Capková (17), Matej Roth (10), Terézia Piskoriková (3), Ivana Jesenská
(6), Marek Jesenský (32), Michal Kimak (15), Dana Stolariková (7), Viktória
Ligová (20), Martin Kuziak (48).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

Hopper, Mel Brooks • Hrajú: Ondro Kaprálik, Martin
Kapralik, Gretka Čisárová, Miro Noga
Hank je malý pes, ktorý má veľký sen - stať sa samurajom. Vydá sa na cestu za známym majstrom do
mesta Kakamucho, ktorého obyvatelia ho ale nevítajú
s nadšením. Sú to totiž všetko mačky. V snahe aspoň
trochu sa im zapáčiť, nechtiac sa stane súčasťou
nekalej hry istého malého zloducha, ktorý má v pláne
získať absolútnu moc nad svetom...teda zatiaľ aspoň
Kakamuchom. Našťastie pre Hanka mu osud prihrá do
cesty veľkého samuraja Jimba a malé divoké mačiatko
Emiko, ktorí sa postavia na jeho stranu. Táto nesúrodá
trojica sa dá dokopy, aby prekonali všetky prekážky,
spoznali silu priateľstva a oslobodili svoje mesto.
Rok výroby: 2022, USA, Veľká Británia, Čína, Kanada, animovaný, 97
minút, vstupné: 5 eur
BANGER
NEDEĽA 9. OKTÓBRA O 19. HODINE
„Každý bude poznať moje meno, každý bude poznať
môj ksicht.“ Hlavný hrdina Alex v podaní populárneho českého speváka Adama Mišíka predáva ten
najlepší kokaín v Prahe, s dílovaním chce však raz a
navždy skončiť. Jeho snom je presláviť sa na rapovej
scéne a nahrať vlastný banger (inými slovami, dobrú
pieseň, hit). Okrem toho sa s ním práve rozchádza
jeho priateľka a Alex jej chce dokázať, že na to má.
Táto noc je na zmenu ako stvorená. Jeho kamarát
Láďa totiž na feat zohnal rapera Sergeia Barracudu,
a to znamená vstupenku medzi top hráčov. Táto
vstupenka však nebude lacná a Alex s Láďom musia za pár hodín zohnať poriadny balík peňazí. Vyrážajú preto na bláznivú,
adrenalínovú jazdu nočným mestom, aby predali všetky drogy, ktoré doma
ešte našli. (Bontonﬁlm SK)
Česká republika, komédia, dráma, 105 minút, vstupné: 5 eur

