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Volejbalistom na návrh Pavla Olejára ubrali jedno euro
a dali ho futbalistom, hokejbalisti nateraz bez dotácie
Svidnícki mestskí poslanci zasadli do poslaneckých lavíc v
uplynulú stredu 23. februára. Od 13. hodiny sa zišli na svojom
25. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v spoločenskej sále
Domu kultúry vo Svidníku.
Ako sme už pred týždňom avizovali,
jedným z najdôležitejších bodov ich
rokovania bolo rozdelenie dotácií
pre športové kluby, cirkvi a rôzne
organizácie. V decembri minulého
roku mestské zastupiteľstvo schválilo
rozpočet mesta na rok 2022, v ktorom
je naplánovaných 130 000 eur na
dotácie pre fyzické a právnické osoby.
V lehote do 30. novembra 2021 bolo
podaných 35 žiadostí. Začiatkom
februára zasadala Komisia na prerokovanie žiadostí o pridelenie dotácií
na rok 2022. Komisia skonštatovala,
že bolo podaných 35 žiadostí o pridelenie dotácií. Po prerokovaní jednotlivých žiadostí komisia odporučila
Mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku schváliť prerozdelenie ﬁnančných
prostriedkov vo výške 118 500 eur
tak, ako je uvedené v tabuľkovom
prehľade, ktorý sme uverejnili pred
týždňom. Pri poskytovaní dotácií pre
HbK LION Svidník komisia odporučila
dotáciu neprideliť, a to z dôvodu, že
podľa informácií klub v súvislosti
s pandemickou situáciou nebude
pokračovať v hokejbalovej extralige mužov pre ročník 2021/2022.
Zvyšných 5 000 eur z plánovaných
ﬁnančných prostriedkov podľa schváleného rozpočtu na rok 2022 komisia
navrhuje ponechať ako rezervu, ktorú
v priebehu roka 2022 bude možno
použiť podľa rozhodnutia mestského

zastupiteľstva.
No a práve tento moment sa stal
hlavným predmetom diskusie o návrhu prerozdelenia dotácií. Najprv však
pripomeňme, že z pätnástich poslancov bolo na zasadnutí prítomných
desať poslancov, pretože poslanci
Jozef Popernik, Matúš Majda, Kamil
Beňko, Peter Breznoščák a Peter Pilip boli podľa slov primátorky Marcely
Ivančovej ospravedlnení.
HOKEJBALISTI BEZ DOTÁCIE
Poslanec Ján Vook, ktorý je zakladateľom a aktívnym hráčom HbK
Lion Svidník ozrejmil, že klub nemôže
pokračovať v rozbehnutej sezóne
hokejbalovej extgraligy z objektívnych
dôvodov. „Klub nie je v režime OP a
keďže prišlo nariadenie, že v extralige
môžu hrať iba kluby v režime OP,
automaticky klub vypadol z hry. „Tak
z voleja dať extraligovému klubu nula,
je zarážajúce, tragické, lebo sa klub
neprihlásil len preto, lebo nemá hráčov v režime OP. Futbalu a volejbalu
dávate bez problémov. Vy väčšina si
navrhnete sumu a si ju aj schválite.
To by mali deliť poslanci, aj keby som
ja chcel niekomu pomôcť z pozície
poslanca, môžem iba navrhnúť a aj
tak to neprejde, aj tak to neschválite,“
kritizoval poslanec Ján Vook a pridal
sa k nemu poslanec Pavel Olejár, ktorý chcel, aby každý poslanec v rámci
dotácií mesta rozhodol o jednej pät-

nástine. „Je smiešne, ako sa chcete
pomstiť Jankovi Vookovi, len za to, že
obhajuje záujmy občanov a kritizuje
kroky, ktoré robíte,“ tieto slová počas
diskusie k dotáciám vyriekol poslanec
Pavel Olejár viackrát. Poslanec Ján
Hirčko v diskusii podotkol, že výstup
z Mestskej rady bol taký, že 5 000 eur
pôvodne plánovaných na hokejbal aj
do volejbalu pôjdu, keď sa prihlásia
do novej sezóny extraligy, no v dôvodovej správe to takto napísané nie
je,“ podotkol Ján Hirčko a primátorka
mu potvrdila, že presne takto, ako to
opísal, to aj je myslené. Viceprimátor
Michal Goriščák povedal, že návrh
komisie neprideliť hokejbalu peniaze
je správny, keďže HbK Lion Svidník
nenastúpil na jarnú časť. „5 000
eur ostáva v rezerve a my poslanci
môžeme neskôr rozhodnúť o ich
použití. Aj ty, pán kolega Vook máš
možnosť zmeniť rozdelenie dotácií,
kľudne daj návrh,“ nabádal Jána
Vooka viceprimátor Michal Goriščák
a predseda Komisie na pridelenie
dotácií, poslanec Vladimír Žak doplnil, že ak HbK Lion Svidník nastúpi v
ročníku 2022/2023, nevylučujú, že im
dotáciu pridelia.
Potom sa strhla slovná prestrelka
medzi poslancom Jánom Vookom
a primátorkou Marcelou Ivančovou.
Viac-menej bola o slovíčkach, o
tom, ako bola formulovaná žiadosť
hokejbalistov a podobne. „Váž slová,
neobviňuj všetkých zo všetkého,“
tvrdila Jánovi Vookovi primátorka,
ktorá mu následne ukázala, ako
presne bola formulovaná žiadosť

HbK Lion Svidník. „Chytáš tigra za
chvost a prichytili sme ťa pri takom
trošku zavádzaní...“ poznamenala
primátorka. „Môžem si v tejto chvíli
povedať, že si vyprosujem, aby si
na mňa takto tlačila, že ja obhajujem
niečo, čo chcem, aby vo Svidníku
bolo,“ reagoval Ján Vook. „Robiť tu
martýra z pána Vooka, že chráni hokejbal, dobre, že chváli hokejbal, ale
nemal by pri tom používať klamstvo
- v žiadosti je napísané, že na sezónu
2021/2022, na prvých šesť mesiacov,
no a v tých prvých šiestich mesiacoch
roka 2022 hokejbalisti na sezónu
nenastúpili, či nenastúpia,“ zdôraznila
primátorka. Nasledovali opäť slovné
prestrelky o tom, kto naťahuje diskusiu, či primátorka alebo množstvom
faktických poznámok poslanci Olejár
a Vook. Celé to vyvrcholilo až tým, že
primátorka Marcela Ivančová poslancovi Jánovi Vookovi povedala: „Pokoj,
pán poslanec, pokoj, zachovaj pokoj,
ja ti rozumiem, že prskáš, lebo sme
ťa prichytili pri klamstve.“
JÁN VOOK NÁVRH NEPODAL
Po krátkej, asi trojminútovej prestávke, vystúpila poslankyňa Katarína
Siváková. „Pán kolega Vook, veľa
sa tu hovorí o podpore hokejbalu,
bavíme sa tu o tom, no podľa mňa by
bolo lepšie, keby si dal návrh prideliť 5
000 eur pre hokejbal, keď hovoria, že
nastúpia do novej sezóny, a ja budem
prvá, ktorá ťa podporím, aby tu nezaznievali také reči, že sme proti hokejbalu.“ Takýto bol návrh Jánovi Vookovi od poslankyne Kataríny Sivákovej,
no Ján Vook nereagoval a žiaden
návrh na pridelenie dotácie hokejbalu
nepredložil. Naopak, vlastný návrh
predložil Pavel Olejár. V súvislosti s
tým, že spolu s Jánom Vookom tvrdia,
že je zbytočné predkladať akékoľvek
návrhy, pretože väčšina poslancov si
podľa nich schváli, čo chce, predložil
jedno euro vziať z dotácie TJ Slávia
Svidník a pridať ho 1. FK Svidník.
Tento návrh poslanca Olejára prešiel.
Osem poslancov bolo za, poslanci
Vladimír Žak a Katarína Siváková
sa hlasovania zdržali. Následne pri
hlasovaní o rozdelení dotácií v pôvodnom návrhu komisie so zapracovaním zmeny toho jedného eura, už
boli všetci desiati prítomní poslanci
za. „Mal si, pán poslanec, možnosť
podať návrh v zmysle návrhu pani
poslankyne Sivákovej, ale neurobil
si to,“ okomentovala ešte Jána Vooka
primátorka Marcela Ivančová.
Najviac peňazí tak dostávajú športovci. TJ Slávia Svidník, teda volejbalisti, dostanú od mesta 42 499 eur. 1.
FK Svidník, teda futbalisti, dostanú
37 001 eur. Mládežnícki futbalisti
dostanú 10 tisíc eur.
(ps)
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Nezištná pomoc Svidníčanov a ľudí z celého regiónu Ukrajine a utečencom na hranici
S prvými útokmi na Ukrajinu sa množstvo samospráv, organizácií, inštitúcií, ﬁriem i jednotlivcov spojilo pre pomoc susedom.
Podľa informácií PR manažérky
mesta Svidník Kristíny Tchirovej v
prvé hodiny primátorka Svidníka Marcela Ivančová kontaktovala Územný
spolok Slovenského Červeného kríža
Svidník a vzápätí kontaktovala aj

občanov Svidníka, ktorí majú príbuzných na Ukrajine a snažila sa spojiť
so svidníckym partnerským mestom
Rachov na Ukrajine.
„Keďže sme chceli byť adresní a
reagovať priamo na potreby ukrajinských občanov, reﬂektovali sme
na výzvu obce Ubľa na hraničnom
prechode a v piatok 25. 2. sa vyhlásila
humanitárna zbierka vo Svidníku.
Občania Svidníka reagovali fantasticky a hneď po vyhlásení sa začali
zbierať trvanlivé potraviny, deky,
lieky a hygienické potreby a ďalšie
veci,“ opísala Kristína Tchirová s
tým, že v sobotu 26. februára o 10.
hod. ukončili zbierku, ktorá doslova

zaplavila zadné priestory Domu
kultúry. „Za úžasný prejav solidarity
ďakujeme Svidníčanom, občanom z
okolitých obcí a širšieho okolia. Ťažko to vyjadriť v objeme, ale naplnili
sme úplne po okraj jednu dodávku,
ktorú sme poslali práve
na hraničný prechod Ubľa
a priamo na mieste sme
zabezpečovali distribúciu
materiálu aj s obcou Ubľa
do ukrajinských obcí Malý
a Veľký Berezný. Ďakujeme za pomoc ﬁrme Cromatop s.r.o., ktorá nám
zapožičala veľkú dodávku
a spolu s mestskou sme
ich opätovne naplnili materiálom uskladneným v
Dome kultúry. Táto humanitárna pomoc smerovala
do mesta Rachov v noci zo soboty
na nedeľu a v nedeľu popoludní sme
dostali správy z Rachova o prebratí
pomoci a veľkej vďake všetkým
Svidníčanom,“ pokračovala v zhrnutí
doterajšej pomoci Svidníka a Svidníčanov Kristína Tchirová.
Informovala nás aj o tom, že starosta Rachova Viktor Medviď je stále
v kontakte s primátorkou Svidníka
Marcelou Ivančovou. Rachovčania sa
pripravujú na horší scenár ich vojnovej situácie, prosia nás aj o batérie,
vysielačky, kanvice, elektrocentrálu,
či ďalšie lieky a hygienické potreby.
„Túto zbierku práve pripravujeme.
Ďalšiu adresnú pomoc chceme zaslať

čo najskôr, preto budeme promptne
informovať občanov. V každej zo
zbierok sa aktívne zapája aj samotné
mesto Svidník. Mesto financovalo
jeden z nákupov potravín, hygienických potrieb a liekov, zabezpečilo
prepravu materiálu i svojich zamestnancov, ktorí celý víkend pracovali na
zabezpečení humanitárnej pomoci.
Samozrejme, pomáhať budeme
naďalej, pripravujeme sa na nákup
elektrocentrály a komunikujeme so
svidníckymi podnikateľmi, ktorí sa
chcú tiež pridať,“ dodala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
Tých zbierok a podobných foriem
pomoci je aj v našom regióne veľmi
veľa. O jednej z nich v uplynulú nedeľu na sociálnej sieti písala svidnícka
mestská poslankyňa a šéfredaktorka
Podduklianskych noviniek Katarína
Siváková. „Slzy v očiach som pred

už len od dojatia plakali, keď videli,
čo všetko ľudia z obce prinášali, aby
svojou troškou pomohli tiež,“ napísala
Katarína Siváková a pokračovala,
že s plnou dodávkou potravinovej
pomoci, ale aj s dekami, vankúšmi či
hygienickými potrebami Milica s Michalom v uplynulú nedeľu vyrazili do
Uble. „Ich pomoc a pomoc všetkých
Vyšnomirošovčanov nájde svojich adresátov, nájde tých, ktorí ju potrebujú.
Skutočne, klobúk dolu pred všetkými,
ktorí za každých okolností, v každej
situácii ukazujete to, čo je nám, v
ťažko skúšanom kraji veľmi príznačné - otvorené srdcia!“ skonštatovala
Katarína Siváková.
Dodajme, že priamo v Ubli na
hraničnom priechode s Ukrajinou
od prvých hodín prílivu ukrajinských
utečencov pomáhajú dobrovoľníci
svidníckeho Územného spolku Slo-

chvíľou mala, keď som videla, čo
vo Vyšnom Mirošove dokázala naši
priatelia, dôchodcovia Milica a Michal
Cocuľovci. Najprv chceli pomôcť
sami, no oslovili starostu a odvtedy

venského Červeného kríža na čele
so Slavomírom Sakalikom a zbierky
realizujú alebo chystajú aj ďalšie
mestá a obce v regióne.
Je však pravdepodobné, že vzhľadom na vývoj situácie na Ukrajine by
celá humanitárna pomoc mala byť
koordinovaná plošne.
(ps)

Obnovenie zubnej pohotovosti je otázne - prispejú mestá a obce?
Zachránia zubnú pohotovosť samosprávy, teda mestá a obce?
Takúto šancu vidia vo Svidníku, no sú k nej ďaleko. Na asi 30tich tisíckach eur visí otázka, či budú ľudia za stomatologickou
pohotovosť cestovať desiatky kilometrov.
Od prvého februára ľudia zo Svidníka, Stropkova a okolia cestujú vez
víkendy za zubármi 60 a viac kilometrov. Za rozhodnutím zrušiť prevádzkovanie stomatologickej pohotovosti
je nedostatočné ﬁnancovanie a tiež
neochota niektorých lekárov slúžiť
za starých podmienok. „Ten paušál
ja som mal na prevádzku a lekári,
čo vlastne si vybrali na pohotovosti.
Vlastne lekári robili viac-menej zadarmo, len za to, čo keď prišli pacienti a
im doplatili za niektorý výkon,“ ozrejmil doterajší spôsob financovania
dnes už bývalý prevádzkovateľ
stomatologickej pohotovosti vo Svidníku Miroslav Jánošík. Súkromného
prevádzkovateľa zubnej pohotovosti
chcela nahradiť nemocnica. „Nemáme ešte všetky dáta k tomu, ale zatiaľ
to vyzerá tak, že malo by sa to dať aj
po tej ekonomickej stránke. Ziskové

to nebude, ale bude to služba, ktorá
zostane zachovaná pre región,“
povedal koncom januára riaditeľ
svidníckej nemocnice Slavko Rodák
a hoci už krajský poslanec Ján Vook
v polovici februára písal na sociálnej
sieti, že zubná pohotovosť bude od
1. marca vo Svidníku opäť fungovať,
nie je to tak.
S lekármi už nemocnica rokovala
viackrát. Jasnú odpoveď zatiaľ nedali.
„Ak budú súhlasiť lekári, stačí to na to,
aby sme zahájili ďalšie kroky, žiadosť
o licenciu, získanie kódu z úradu pre
dohľad a zazmluvnenie,“ ozrejmil
ďalší postup Slavko Rodák s tým,
že to, ak budú ochotní zubári, však
nestačí. Dôležitá je následná ﬁnančná
pomoc samospráv, no a s tými sa riaditeľ nemocnice chystá rokovať tento
týždeň. „Chceme skúsiť určite vyšší
územný celok, mestá a obce regiónu

Svidník, Stropkov, Giraltovce,“ podotkol riaditeľ nemocnice. Lekári totiž
nechcú v rámci pohotovosti slúžiť vo
vlastných ambulanciách. Nemocnica
tú stomatologickú nemá a chce, aby
na jej zriadenie prispeli mestá a obce.
Treba asi 30-tisíc eur.
„Chceme samosprávy poprosiť o to,
aby prispeli na vybudovanie takejto
ambulancie. My dáme priestor, a
všetky ﬁnancie na rekonštrukciu, či
zubné kreslo, podlahy a nevyhnutné
stavebné práce, aby boli zaﬁnancované cez samosprávu,“ jasne povedal
Slavko Rodák a reagovala primátorka
Svidníka. „Keď príde takáto žiadosť,
keď príde do takéhoto bodu, tak určite dôjde ku stretnutiu samospráv,
ku komunikácii medzi jednotlivými
samosprávami, mestami, obcami a
budeme hľadať nejaký spôsob riešenia,“ povedala Marcela Ivančová.
A tak ani po mesiaci sa napriek snahe
vedenia nemocnice nedá s určitosťou povedať, či a kedy sa zubnú
pohotovosť v tomto regióne podarí
obnoviť.
(ps)

Počet pozitívnych
na Covid-19 klesá
Epidemiologická situácia súvisia s
ochorením Covid-19 je v okresoch
Svidník a Stropkov porovnateľná s
týždňom predtým. Informovala nás
o tom riaditeľka Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom
vo Svidníku Helena Hrebeňaková.
„V okrese Svidník bolo minulý týždeň
potvrdených 377 a v okrese Stropkov 172 ochorení Covid-19. Pokles
ochorení je nižší o 10 % v obidvoch
okresoch,“ skonštatovala regionálna
hygienička Helena Hrebeňaková.
Námestník riaditeľa Nemocnice arm.
gen. L. Svobodu vo Svidníku Marek
Pytliak nás v uplynulú nedeľu 27.
februára informoval, že na Internom
covidovom oddelení majú hospitalizovaných 24 pacientov a na Oddelení
anesteziológie a intenzívnej medicíny
jedného pacienta.
(ps)
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Boja sa o svojich blízkych, priateľov a známych - vojnový konflikt
očami Ukrajiniek a Ukrajinca žijúcich vo Svidníku
Ruská invázia na Ukrajinu, ktorá sa začala vo štvrtok 24. februára skoro ráno, vydesila celý svet. Náš región nie je výnimkou.
Celkovo sa dá povedať, že vojnové udalosti na Ukrajine vnímame
o to citlivejšie, že sme neďaleko a v regióne žije množstvo ľudí
s ukrajinskými koreňmi.
Aj preto sme niektorých z nich oslovili a pýtali sa ich, ako udalosti v ich
rodnej krajine vnímajú.
„Je to útok ktorý si nevedel predstaviť
žiaden normálny človek. Útok, ktorý
ohrozuje nielen občanov Ukrajiny, no aj
obyvateľov celej Európskej únie. Je to nemysliteľné,“ vyhlásil lekár Ruslan Vološin,
ktorý žije vo Svidníku a pracuje v Rýchlej
zdravotnej službe. „Starší ľudia z východu
si pamätajú, čo je vojna, je to podobné aj
teraz, len zbrane sú modernejšie. Rozbité
rodiny, deti bez otcov a zničené domy...
A tyran si vyžaduje čím ďalej, tým viac
krvi a úmrtí. Navyše si myslím, že samostatne sa to nezastaví,“ dodal ukrajinský
lekár, ktorý okamžite po útoku Ruska na
Ukrajinu začal organizovať rôznu pomoc,
prevažne tú zdravotnícku. „Ďakujem v
mene všetkých obyvateľov Ukrajiny Svidníčanom a Slovákom za morálnu a materiálnu podporu Ukrajiny,“ dodal Ruslan
Vološin, ktorý pochádza z Mukačeva, asi
50 kilometrov od slovenských hraníc. On i
manželka majú rodičov na Ukrajine. Lekár Ruslan Vološin, ako sme už uviedli,
pomáha aj spolu s ďalšími kolegami lekármi žijúcimi a pôsobiacimi nielen v
našom regióne, ale aj celkovo na Slovensku, so zbierkou zdravotníckych
pomôcok, liekov a podobne. „Mnohí sa snažíme pomôcť Zakarpatskej 128.
brigáde, ktorá chráni severovýchod Ukrajiny. Pomáha každý, za čo sme im
veľmi vďační,“ dodal Ruslan Vološin.
Halina Mivkaničová je známa ako niekdajšia učiteľka spevu na Základnej
umeleckej škole a speváčka ukrajinských piesní. Pochádza z Užhorodu a s
rodinou žije vo Svidníku. „Situácia je ťažká, my sme len deň pred útokom,

teda v stredu boli po syna Maxima,
lebo, keďže vo Svidníku sú prázdniny,
bol na chvíľu v Užhorode na Ukrajine,“
priznala Halina Mivkaničová a pokračovala v opise toho, čo mnohí môžeme
vnímať len z médií či zo sociálnych
sietí. „Ľudia utekajú s rodinami, deťmi.
Ráno nám volali známi už o 6. ráno že
sa začala vojna. Že vo viacerých mestách bombardujú letiská a vojenské
bázy, že nie je žiadne mobilné spojenie, len cez internet. Začal sa chaos,
v bankomatoch sa nedalo ani peniaze
vybrať. Na hraniciach sú tisíce ľudí, po
ktorých prišli ich známi a blízki. Stále
sme v kontakte s blízkymi, volajú stále,
boja sa,“ zhrnula Halina Mivkaničová,
ktorá síce, ako sme už uviedli, pochádza u Užhorodu, no príbuzných spolu s
manželom majú aj vo Ľvove, aj v Ivano-Frankovsku a známych vo viacerých
mestách, vrátane hlavného mesta Kyjev.
Už pomerne dlhé roky pracuje v Slovenskom
národnom múzeu - Múzeu ukrajinskej kultúry vo
Svidníku Ľudmila Ražina. Aj ju sme oslovili. „Cítim
veľkú bolesť... Neverila som, že k tomu môže dôjsť.
Stalo sa. Žiaľ. Aj napriek tomu sa musia skonsolidovať diplomati krajín celého sveta, rôzne organizácie
a hľadať cestu dohôd k zastaveniu vojny. Zatiaľ moji
príbuzní sú v poriadku, hoci bomby už spadli aj na
letisku mesta Rivné a moji
príbuzní žijú práve v tejto
Rivnenskej oblasti,“ povedala nám Ľudmila Ražina.
Alena Štinar žije vo Svidníku tiež a udalosti na
Ukrajine, ju rovnako, ako všetkých ostatných,
zarmútili. „Ja ani neviem, čo mám povedať. Všetci
sú veľmi vystrašení a veľmi sa bojím o svojich blízkych. Pochádzam zo Zakarpatskej oblasti a mám
tam všetkých, celú rodinu. Verím, že všetko bude
dobré,“ vyslovila presvedčenie Alena Štinar. (ps)

Na múzeu veje aj ukrajinská vlajka, riaditeľ sa stará
Na budove SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidník veje o malých ukrajinských futbalistov
okrem slovenskej vlajky a vlajky Európskej únie aj vlajka Ukrajiny. Vyvesil ju minulý týždeň po tom, čo na Ukrajinu vtrhli ruské
vojská.
„Všetky múzeá patriace pod Slovenské národné múzeum na znak
solidarity s ukrajinskými kolegami
a ukrajinským národom vyvesili na
svojich sídelných budovách ukrajinskú zástavu,“ vysvetlil situáciu riaditeľ
SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo
Svidníku Jaroslav Džoganík, ktorý

dlhodobo pôsobil na Ukrajine ako
vysokoškolský pedagóg. Dodnes na
Ukrajine často cestuje za pracovnými
povinnosťami, napokon aj jeho súčasné postavenie ho na úzku spoluprácu
s Ukrajinou priam predurčuje.
„Som zdrvený z toho, čo Rusko urobilo Ukrajine. Jednoznačne odsudzujem tento akt vojenskej agresie.
Do hlavy si neviem vtesnať, že
také niečo je možné v Európe v 21.
storočí,“ reagoval na vývoj situácie
na Ukrajine Jaroslav Džoganík a
ešte dodal, že sa mu rúcajú všetky
mýty o všeslovanskej vzájomnosti,
či „bratskej“ pomoci.
„My sme takú pomoc zažili v roku
1968, teraz je to ďaleko horšie.
Lietajú rakety, vybuchujú bomby.
Zomierajú vojaci aj civilisti. Veľmi,
veľmi smutné,“ dodal Jaroslav

Džoganík, ktorý si počas víkendu
zobral šesť malých ukrajinských
futbalistov. Nemali kam ísť, a tak

teraz, aspoň dočasne sa o nich stará
práve Jaroslav Džoganík so svojou
rodinou.
(ps)
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Mapovali sme situáciu v Poľsku - problémy na pumpách,
Pumpy, bankomaty a obchody. Na tieto miesta sa zamerali ľudia pri bankomatoch i v obchodoch
v susednom Poľsku. Prijímajú tisícky utečencov, no boja sa aj
sami o seba. Zásoby, ktoré si robia, si vyžiadali obmedzenia - pri
tankovaní aj pri výberoch peňazí.
Dlhočizné kolóny pri čerpacích
staniciach boli už od štvrtkového
poludnia. „Ľudia len počuli, že začala sa vojna, vyšli z práce a všetci
na čerpacie stanice,“ opísal situáciu
Adrian Krzanowski, novinár portálu
Krosno24.pl v poľskom Krosne.
Mnohé poľské regióny a čerpacie
stanice postupne hlásili problémy s
dodávkami benzínu či nafty. „Diesel
nám chýba. Je to choré, nenormálne. No čo už len môžem povedať.
O chvíľu nebudeme ani benzín mať,
lebo máme málo,“ komentovala v
uplynulú sobotu napoludnie situácia
pracovníčka jednej z čerpacích staníc
v poľskom Krosne.
Najväčšia poľská sieť Orlen upokojovala situáciu s tým, že pohonných
látok je v krajine dostatok. Hovorili
o 400 percentnom náraste predaja.
„Aby bola prevádzka našich staníc
plynulá, dočasne predávame palivo

len do nádrží áut,“ povedala Joanna
Dabrowska-Niedziela, hovorkyňa siete poľských čerpacích staníc Orlen a
to znamená, že na pumpách Orlen sa
aktuálne dá tankovať len maximálne
50 litrov do osobného a maximálne
500 litrov do nákladného auta.
Celkovo však v uplynulú sobotu už
situácia na poľských pumpách bola
iná. Áut bolo pomenej. A to preto, lebo
niekde chýba benzín, inde nafta. „Ľudia sa boja konﬂiktu na Ukrajine, lebo
jazdím po meste, idem od obchodu
do obchodu a vidím, že tá situácia sa

dotkla psychicky nás
všetkých,“ povedal
jeden z obyvateľov
Krosna. Čerpacie
stanice v blízkosti
hraničného priechodu Vyšný Komárnik Barwinek však veľké
problémy s nedostatkom pohonných

hmôt nemali. Na prvej pumpe, hneď
pri hranici, akurát platí už spomínané
obmedzenie.
„Šialené nákupy na čerpacích
staniciach, veľké vyberanie peňazí
z bankomatov a bánk,“ takto hodnotil situáciu už spomínaný poľský

novinár. Nájsť
bankomat bez
peňazí bolo v
Krosne i v uplynulú sobotu veľmi ľahké. „Nie
sú peniaze v
bankomate. Ani
v jednom, ani
v druhom,“ komentovali Krosnania odchádzajúci od
dvoch bankomatov v centre mesta.
V tých funkčných displej ukazoval
obmedzenie možného výberu peňazí, maximálne 1 000 zlotých, čo je v
prepočte asi 225 eur. „Paniku robia
ľudia,“ vyhlásil ďalší obyvateľ Krosna
a pridal sa ďalší. „Tá panika, hoci
bola, je nepotrebná.“
Pravdou ale je, že v obchodoch

zasa evidentne pribudli prázdne
regály. „Vykupované sú cestoviny
a celkovo dlhotrvanlivé potraviny,“
komentoval obyvateľ Krosna situáciu v obchodoch, ktoré však regály
postupne zapĺňali. „Ľudia sa najprv
veľmi vystresovali, každý si začal robiť zásoby, ale je to
nepotrebné.“
Novinár z Krosna
Adrian Krzanowski potvrdil, že
domáci berú situáciu rôzne. Kým
jedni podľa neho
panikária viac, iní
menej. „Pre mladú
generáciu je to šok.
Tí skôr narodení
pamätajú vojnu, pamätajú inváziu do
Československa, pamätajú vojnový
stav, ale pre mladých, ako hovorím,
je to šok. Je svojim spôsobom taká
psychóza, ale nie je to panika, situácia sa už normalizuje, no ale situácia
je dynamická a nevieme, aké ďalšie
spoločné emócie sa objavia v ktorejkoľvek chvíli.“
Po dvoch dňoch je na juhu Poľska
situácia pokojnejšia. Stále prijímajú
utečencov, aktuálne ich majú už
takmer 200-tisíc a pomáhajú, ako
vedia.
Nuž a pokiaľ ide o benzín, v prvý deň
ruskej invázie na Ukrajinu, keď poľské
čerpacie stanice v pohraničí už nemali benzín či naftu, zaznamenali zvýšený počet do áut tankujúcich Poliakov
aj čerpacie stanice vo Svidníku. (ps)

Na utečencov čaká vo Svidníku stredoškolský internát
Ukrajinských utečencov zrejme privítame aj vo Svidníku. Prešovský samosprávny kraj pripravuje núdzové ubytovanie pre
utečencov vojnou zasiahnutej Ukrajiny. Aktuálne je pripravených
prvých takmer 200 lôžok.
Ako informoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan
Majerský, Prešovský samosprávny
kraj má okamžite pre utečencov z
Ukrajiny k dispozícii školský internát
pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.
gen. L. Svobodu vo Svidníku.
„Sme okamžite pripravení poskytnúť
ubytovanie pre vojnových utečencov
z Ukrajiny na našom internáte vo
Svidníku, kde sme schopní prijať
162 ľudí. Samozrejme, budeme reagovať promptne a vyčleníme ďalšie
ubytovacie kapacity v prípade, že si
to bude situácia vyžadovať,“ uviedol
v tejto súvislosti predseda PSK Milan
Majerský.
Podľa jeho slov Ministerstvo vnútra
deklarovalo, že najprv budú využité
kapacity jeho azylových zariadení, až
následne majú prísť na rad kapacity

samospráv.
Celkovo má PSK k dispozícii takmer

2 200 lôžok na svojich internátoch a
jednej škole v prírode, pričom takmer
10 percent z tejto kapacity je
schopný poskytnúť okamžite
bez toho, aby sa

ovplyvnilo vyučovanie na školách.
Pripomeňme, že internát pri SOŠ

polytechnickej a služieb arm. gen. L.
Svobodu vo Svidníku pred dvoma
rokmi slúžil aj ako karanténne zariadenie pre repatriantov, ktorí sa na
Slovensko vracali počas pandémie
koronavírusu a bola im nariadená
povinná štátna karanténa.
V aktuálnej situácii vojnového
konﬂiktu na Ukrajine v uplynulú nedeľu 27. februára večer platilo, že
vo Svidníku zatiaľ na spomínanom
školskom internáte neboli ubytovaní
žiadni utečenci z Ukrajiny. (ps, dj)
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Sobáš v deň s magickým dátumom 22.2.2022
Takmer samé dvojky v dátume priniesol minulý týždeň. V utorok v kalendári svietil dátum 22.2.2022. Až na jednu nulu samé
dvojky a nie nadarmo mnohí tento dátum označili za magický.
V rôznych regiónoch Slovenska to takto poňali predovšetkým
snúbenci, ktorí sa rozhodli, že si svoje áno povedia práve v tento
deň. A stalo sa to aj vo Svidníku.

pretože obrad mali práve v obradnej miestnosti mesta Svidník.
Zosobášila ich mestská poslankyňa Katarína Siváková a čerství mladomanželia veria, že im magický dátum sobáša prinesie len a len spoločné šťastie.
(ps)

Práve v utorok, teda v druhý deň v týždni, 22.2.2022 si svoje spoločné áno povedali Martin Mangera z obce Jurkova Voľa a Jana Suchaničová zo Svidníka.
O ruku pritom Martin svoju partnerku Janku požiadal v ten istý deň ráno. „Pozeral som Teleráno, kde
sa bavili práve o tomto
magickom dátume, a
tak som si povedal, prečo nie? Janka súhlasila,
a tak som rád,“ usmial
sa Martin Mangera, ktorý
spolu s partnerkou Jankou vychováva čo chvíľa
trojročnú Julku.
Na spoločnú cestu životom oﬁciálne vykročili
v už spomínaný utorok
22.2.2022. V ústrety im
vyšli na svidníckom Mestskom úrade a na matrike,

Jarné upratovanie pod drobnohľadom
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Župné stredné školy môžu v novom školskom roku prijať vyše 5-tisíc prvákov
Otvoria sa aj nové, atraktívne odbory
Žiaci končiacich ročníkov základných škôl sa aktuálne rozhodujú, akú strednú školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium.
Čas na podanie prihlášky majú do 20. marca. Vyberať si pritom
môžu aj z ponuky 68 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktoré majú pre nových
stredoškolákov pripravených vyše 5-tisíc miest.
V zmysle vyhlášky ministerstva školstva a po deﬁnitívnom určení počtu miest
pre prvákov na stredných školách ponúknu školy v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) v školskom roku 2022/2023 spolu 6260 miest, z toho v školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja je vytvorených 5057 miest.
Krajská samospráva môže konkrétne na svojich šestnástich gymnáziách (z
nich tri sú organizačné zložky spojenej školy) prijať celkovo 933 prvákov, z
toho 84 na bilingválne štúdium. Župné stredné
odborné školy (SOŠ) majú pre nasledujúci
školský rok pre budúcich prvákov vytvorených
4124 miest.
Ide o 3552 miest na školách s technickým,
stavebným, strojárskym, elektrotechnickým, dopravným, drevárskym či lesníckym zameraním
a z oblasti obchodu i služieb.
Ďalej spolu 208 miest na troch stredných
zdravotníckych školách (Humenné, Poprad,
Prešov), 181 miest na dvoch pedagogických
školách (Levoča a Prešov), 127 miest na troch
školách umeleckého priemyslu (Kežmarok, Prešov, Svidník) a 56 miest na Strednej športovej
škole v Poprade.
„Z pozície krajskej samosprávy na odbore
školstva neustále sledujeme vývoj pracovného trhu, požiadavky zamestnávateľov, štatistiky nezamestnaných absolventov, ale aj demografický
vývoj v Prešovskom kraji a tomu prispôsobujeme ponuku školských
odborov. Najväčší záujem opätovne očakávame na našich gymnáziách
a školách so zameraním na technické odbory, pričom perspektívnymi
sa po vzore z minulých rokov ukazujú elektrotechnika, strojárstvo a
stavebníctvo,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský s tým, že naopak z
roka na rok klesá záujem o učebné odbory ako murár, stolár či pekár, pritom
na trhu práce sú vnímané ako nedostatkové a zo strany zamestnávateľov je
po nich stále vysoký dopyt.
PSK vo svojich stredných odborných školách registruje najvýraznejšie znížený

záujem v tzv. H odboroch, teda 3-ročných učebných odboroch, ktoré možno
zaradiť do remeselnícko-technickej oblasti. Sú to konkrétne odbory ako murár,
stolár, tesár, obrábač kovov, ale aj poľnohospodárske a gastro odbory (pekár
či mäsiar). A radia sa medzi ne tiež odbory zo sféry služieb (krajčír, šička).
Na druhej strane župa každoročne rozširuje ponuku odborov. Nové odbory
pribudnú aj v školskom roku 2022/2023. Konkrétne na Spojenej škole v
Starej Ľubovni sa otvorí nový učebný odbor poľnohospodár - farmárstvo a
pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby a na SOŠ remesiel a služieb
v Poprade učebný odbor technik-vodár-vodohospodár. Zároveň sa pokračuje
v experimentálnom overovaní učebných a študijných odborov barbier v SOŠ
služieb Prešov a technik pre chemický a farmaceutický priemysel v SOŠ
polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite.
Celkovo sa v školskom roku 2022/2023 na stredných odborných školách krajskej samosprávy otvoria takmer tri stovky rôznych študijných, resp. učebných
odborov. Sú to aj viaceré jedinečné odbory,
napr. operátor kožiarskej výroby, záhradník,
klientsky manažér pošty, mliekar a syrár či
pivovarník a sladovník.
Taktiež operátor spracovania plastov, podnikateľ pre rozvoj vidieka, operátor tlače, ako aj
odbor ochrana osôb a majetku, ale tiež odbory,
ktoré sú zamerané na lesníctvo a jeho prevádzku i krajinnú ekológiu.
Aktuálna novela školského zákona priniesla
úpravu spôsobu podávania prihlášky na stredné školy.
Po novom môže zákonný zástupca vyplniť
iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa
záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych
schopností, zručností a nadania, a najviac dva „talentové“ odbory vzdelávania,
kde je ich overovanie potrebné.
Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký a určený
do 20. marca 2022. Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových
odborov práve odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať
v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok, a to
z dôvodu overovania športového výkonu od 21. marca do 14. apríla 2022.
Prijímacie skúšky pre „netalentové“ odbory sa v prvom termíne budú konať 2.,
resp. 3. mája 2022, pre odbory vyžadujúce si overenie špeciálnych zručností
4., resp. 5. a 6. mája 2022.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Sedia na nových stoličkách a za novými stolmi
Na nových stoličkách a za novými stolmi. Poslanci svidníckeho
Mestského zastupiteľstva majú lepšie pohodlie.
Ako je známe, rokujú v spoločenskej sále na prvom poschodí Domu kultúry
a doterajšie stoly, pripomínajúce školské lavice, sú pre nich minulosťou.
Mesto Svidník postupne modernizuje priestory Domu kultúry a útulnejšie nie
sú už len vstupné priestory, v ktorých pribudli kreslá, stolíky a ďalšie doplnky.

Na rad teraz prišla aj spoločenská sála. Samospráva zakúpila nové stoly i
stoličky, ktoré síce slúžia poslancom na ich zasadnutia, ale slúžiť budú aj na
rôzne iné zasadnutia či stretnutia.
Aktuálne je snahou mesta aj úprava sedenia v samotnej kinosále Domu
kultúry, no v tomto smere sa zatiaľ čaká na vyhodnotenie výzvy, do ktorej sa
s projektom prihlásilo aj mesto Svidník. Zámerom je vytvoriť väčší priestor
medzi jednotlivými radmi sedadiel v kinosále.
(ps)

Zlodejov vypátrali
Začiatkom tohto mesiaca došlo v meste Stropkov ku krádeži v jednej z predajní potravín. Páchatelia vošli do objektu cez sklenenú výplň, ktorú rozbili.
Z predajnej plochy vzali viac ako 120 škatuliek cigariet, 17 kusov tabaku...
Poškodená spoločnosť škodu na ukradnutom tovare vyčíslila na takmer 600
eur a na poškodenom zariadení predajne na 440 eur.
Policajti v prípade viedli trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.
Vyšetrovaním bola získaná dôkazná situácia, ktorá umožnila poverenému
príslušníkovi vzniesť obvinenie z uvedeného trestného činu dvom miestnym
osobám, ide o chlapcov vo veku 18 a 15 rokov. Obaja mladíci sa tohto činu
dopustili napriek tomu, že boli za obdobný skutok už v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutí. Obvinení chlapci sú stíhaní na slobode. (krpz)
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2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH
PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (9.)
V auguste 2022 uplynie 20 rokov, odkedy vychádzajú Podduklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod súčasným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002.
20 rokov nášho a verím, že i vášho obľúbeného regionálneho týždenníka je
istotne príležitosťou na zaspomínanie si na to, čo sa pred dvadsiatimi rokmi v
podduklianskom regióne dialo a čo sme na našich stránkach prinášali. Každý
týždeň tak v roku 2022 venujeme priestor tomu, o čom sme písali v roku 2002.
Dnes pokračujeme deviatym dielom celoročného seriálu.
Skládka v Hrabovčíku postačovala
Pre obyvateľov okresu Svidník slúžila jediná skládka komunálneho odpadu.
Bola v katastri obce Hrabovčík. Podľa vtedajších informácií z Odboru životného
prostredia Okresného úradu vo Svidníku sa prevádzkovanie skládky TKO v
Hrabovčíku malo skončiť v roku 2006. Všetko však záviselo od množstva
vyprodukovaného odpadu. „Vzhľadom k tomu, že skládka odpadu funguje
už niekoľko rokov a jej kapacita je zatiaľ postačujúca, obecné zastupiteľstvo rozhodlo predĺžiť jej fungovanie na niekoľko rokov vopred. Ak by
sa však jednalo o výstavbu novej skládky v katastri obce, dôkladnejšie
by sme to zvažovali,“ povedal starosta obce.
Prioritou pešia zóna
Prioritou mesta Svidník v roku 2002 bolo pokračovanie v rekonštrukcii pešej
zóny. Počítalo sa aj s pokračovaním premostenia Ladomírky.

Predpokladal to návrh rozvojového programu mesta Svidník, ktorí schválili
poslanci Mestského zastupiteľstva.
Chcel si prenajať futbalový štadión
Svidnícky podnikateľ Ján Kolibjar ako bývalý futbalista a rozhodca prejavil
záujem o prenájom objektu futbalového štadióna. Navrhoval dobu prenájmu
na 10 až 15 rokov s tým, že prevádzkové náklady by Ján Kolibjar znášal
namiesto nájmu. Predseda Futbalového oddielu vo Svidníku Jozef Ľos-Božík
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku povedal: „Beriem na
vedomie, že je to majetok mesta a mesto si s ním môže nakladať ako
chce. Nebúrajme však to, čo je už zabehnuté.“
Na podnet poslanca Petra Čuchtu bolo napokon schválené, že konkrétnym
plánom prenájmu objektu futbalového štadióna sa bude zaoberať budúce
Mestské zastupiteľstvo a zaujme deﬁnitívne stanovisko.
48 šoférov autobusov
Riaditeľ SAD vo Svidníku Jaroslav Humeník v rozhovore pre naše noviny
konštatoval, že podnik v súčasnosti zamestnáva 92 zamestnancov, z toho je
48 vodičov, 18 opravárov, 14 ostatných zamestnancov a 12 technicko-hospodárskych zamestnancov.
Vznikla Jednota dôchodcov vo Svidníku
V Múzeu ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku sa konala ustanovujúca
schôdza Mestského výboru Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku.
(ps)

Spojená škola v najstaršom meste Európy - v Aténach
Spojená škola vo Svidníku spoločne so školami z Poľska, Grécka, Turecka, Rumunska a Bulharska poznávali Atény, najstaršie
mesto Európy, v dňoch od 13. do 19. februára 2022. Je to druhé
stretnutie partnerských škôl zapojených do projektu Joyful v
rámci programu Erasmus +.
Cesta do Atén bola náročná, ale v dobrej nálade čas plynie rýchlo a Atény
nás čoskoro privítali vo svojej plnej kráse.
1. Gymnázium Melissia, naša grécka hosťovská škola, s pravým južanským
šarmom a elánom pre nás pripravila nezabudnuteľný týždeň. Pri spoločných
projektových aktivitách v škole sme spoznávali miestnu kultúru, vytvárali nové
priateľstvá a zdokonaľovali sa v anglickom jazyku. Samozrejme, nechýbala
ani ochutnávka tradičných jedál ako musaka, grécky šalát, pitta a tradičné
dezerty, ktoré pre nás pripravili študenti a učitelia.
Pracovné dni v škole sa striedali s poznávaním kultúrnych pamiatok mesta.
Naši sprievodcovia nám ukázali svoj symbol - Akropolu s najslávnejším chrámom starovekého Grécka - Parthenon, staroveké divadlo Dionýza, Amﬁteáter
Herodesa Attica, Rímske fórum, starobylé mestské trhovisko Agoru, Chrám
Heptaseusa, Poseidónov chrám, hlavné námestie Syntagmu s prezidentským
palácom a Byzantský kláštor v Penteli. Navštívili sme Múzeum Akropolis
a Národné archeologické múzeum, kde sme obdivovali najlepšie zbierky
gréckych starožitností.
Prechádzky štvrťou Plaka vo voľnom čase nám ponúkali neopakovateľnú

atmosféru gréckych uličiek lemovaných obchodíkmi so suvenírmi a reštauráciami ponúkajúcimi tradičné jedlá.
Päť dní ubehlo veľmi rýchlo a celý pobyt v Grécku sme si náramne užili.
Domov sme si priniesli veľa nezabudnuteľných zážitkov. Už teraz sa tešíme na
ďalšie stretnutie partnerských škôl, ktoré sa bude konať už onedlho v Poľsku.
Angela Hanusová
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Náš lyžiarak vo Vysokých Tatrách
Tento lyžiarak prekonal všetky očakávania! Každý čakal veľmi
príjemne strávený týždeň, ale toto bolo stokrát viac. Jedinou
chybou bolo, že to zbehlo strašne rýchlo a ani jeden z učiteľov
nemal tú moc zastaviť a spomaliť čas.
Už keď sme sa ráno stretli, všade bola dobrá nálada. Každý sa tešil na
nové zážitky. Cesta bola v pohode, netrvalo to až tak dlho. Po radostnom

príchode a ubytovaní nás čakal obed. Najedli sme sa, obliekli a išli sme si
po nové zážitky na svah. Tí pokročilí išli na väčší vlek, zatiaľ, čo sme sa my
- začiatočníci začali učiť úplné základy. Tie tri hodinky zbehli veľmi rýchlo a
ani sme sa nenazdali a bol čas odchodu. Pokročilí sa opäť niečo nové naučili
a začiatočníci boli šťastní, že už vedia zabrzdiť. Koniec dňa nadišiel rýchlo a
všetci sme boli nadšení a plní očakávaní na ďalšie dni.
Utorok a stredu sme opäť prelyžovali. Rána začínali rozcvičkami na siedmu,
takže sme boli svieži hneď zrána. Nasledovali výdatné raňajky a šup na svah.
Utorok sme boli na Podbanskom a v stredu v Ždiari. Pokročilí len tak preblesli
svahom ako také veverice. Začiatočníci sa stále posúvali za svoje hranice a
to, čo sa im zdalo na začiatku lyžovania ako nemožné, na konci hravo zvládli.
Ja osobne mám strach skoro zo všetkého, ale vždy som to zvládla.
Samozrejme, bez skvelých učiteľov - výborných lyžiarov by to nešlo. Večery
zbehli v znamení hier a zábavy a ja som sa vďaka pánovi učiteľovi mladšiemu
naučila aspoň základy pingpongu. Papier mi už končí a toľko toho chcem
ešte napísať.
Štvrtok úžasný deň. Túra na Štrbské pleso. Príroda mala krásne čaro.
Pleso bolo nádherné, atmosféra ešte krajšia. Ťažko to opísať, zasmiali sme
sa, pofotili, pozreli všetky nádherné hotely... Krásny štvrtok sme ukončili
poriadnou tancovačkou a vďační za nádherný lyžiarak sme s úsmevom na
tvárach zaspali.
V piatok sme si na Podbanskom utužili všetko, čo sme sa naučili. Cesta bola
veselá, aj sme si zaspievali. A ja už len vzdávam hold učiteľom, ktorí to zvládli
úžasne a ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na našom skvelom lyžiaraku.
Bolo to nádherné, za mňa jeden z najkrajších zážitkov, aké som zažila.
Karolína Kaliňáková, 7. ročník, ZŠ Karpatská vo Svidníku

Valentínska kvapka krvi oslovila aj gymnazistov
Deň svätého Valentína, ktorý sa slávi 14. februára, je dňom LÁSKY. Lásku vie človek preukázať rôznymi spôsobmi - darovaním
nejakého darčeka či pozvaním partnerky na večeru.
My, študenti Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku, sme sa taktiež
rozhodli na Valentína niečo darovať, a to našu krv. Chceme pomôcť ľuďom,
ktorí ju môžu niekedy nutne potrebovať. Pre niektorých z nás to bola prvá
skúsenosť, no určite nie posledná.
Všetci sme sa tam cítili príjemne, aj vďaka príjemnému a zhovievavému
personálu, no úplnú idylku doplnil hokej, ktorý sa hral práve počas našich
odberov. Veríme, že sa takto všetci stretneme na Primátorskej kvapky krvi,
pretože sa riadime heslom: „Pomôž, keď môžeš.“
Branislav Kopča, GDH vo Svidníku

Vyhlásili vedomostnú súťaž pod názvom Čo vieš o hviezdach 2022
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove je hlavným organizátorom 32. ročníka vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“.
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zastrešuje regionálne kolo
tejto súťaže pre okresy Svidník, Stropkov a Bardejov. Súťaž je určená pre
žiakov základných a stredných škôl v troch kategóriách nasledovne:
1. kategória: žiaci 4. - 6. roč. ZŠ a 1. roč. osemročných gymnázií
2. kategória: žiaci 7. - 9. roč. ZŠ a 2. - 4. roč. osemročných gymnázií
3. kategória: žiaci SŠ, gymnázií a 5. - 8. roč. osemročných gymnázií
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú
náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia,
astrofyzika, história astronómie, Slnečná sústava, astronomické prístroje,
kozmonautika.
Priebeh súťaže: Okresné resp. regionálne kolo: pozostáva z dvoch, eventuálne
troch nezávislých častí: 1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 - 10,
2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy, 3. Ústne kolo.
Termíny: Okresné, resp. regionálne kolo: Podduklianske osvetové
stredisko vo Svidníku: 1. kategória 23. marca 2022 o 10.00 hod., 2. kategória
24. marca 2022 o 10.00 hod., 3. kategória 25. marca 2022 o 10.00 hod.
Krajské kolo: Hvezdáreň a planetárium v Prešove: 1., 2., 3. kat. do konca apríla
2022, Celoslovenské kolo 1., 2., 3. kat. Termín bude oznámený
na krajskom kole.

Postupový kľúč: Do regionálneho kola postupujú jednotlivci umiestnení na
1.-3. mieste v školskom kole. To nie je povinné, no odporúča sa.
Do krajského kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1.-3. mieste v regionálnom kole. Do celoslovenského kola postupujú jednotlivci umiestnení na
1.-3. mieste v krajskom kole.
Školy môžu žiakov do súťaže nahlásiť do 18. marca 2022 na e-mailovu adresu:
astroroztoky@protonmail.ch V prihláške je nutné uviesť meno žiaka a kategóriu v ktorej bude súťažiť.
(pos)

CINEAMA 2022

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pripravuje regionálnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálnej ﬁlmovej tvorby CINEAMA 2022.
Súťažiaci sa môže vo svojej kategórii prihlásiť do regionálneho kola súťaže
vyplnením elektronického formulára do 20. apríla 2022 na stránke Národného
osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.
Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol v
roku vzniku diela. Dielo nesmie byť staršie ako 3 roky. Odporúčaná dĺžka
prihlasovaného diela je 1 až 20 minút. Do súťaže je možné zaslať len diela,
ktoré sa nezúčastnili na predošlých ročníkoch súťaže CINEAMA.
Viac informácií Katarína Grúsová, odborná pracovníčka pre ﬁlm, fotograﬁu,
výtvarníctvo a výstavníctvo č. t. 054/752 10 68, email: pos-zuc3@svitel.sk
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NIKÉ EXTRALIGA / Volejbalisti Svidníka zaskočili úradujúceho majstra
Zápas ako remeň sa hral v
uplynulú sobotu vo svidníckej
športovej hale. Extraligoví
volejbalisti TJ Slávia Svidník
hostili úradujúceho majstra z
Komárna.
Svidníčania sa chceli hráčom
Komárna revanšovať za prehru v
Superﬁnále Slovenského pohára na
ich palubovke a dokonale im to vyšlo.
Vo vynikajúcom zápase v poslednom kole extraligovej základnej
časti podali hráči TJ Slávia
Svidník skvelý výkon a Komárno
porazili úplne zaslúžene.
Zostava TJ Slávia Svidník:
R. Vitko 3, M. Sopko ml. 14, Ľ.
Macko 8, Gulák 17, B. Skasko
11, Šellong 11, liberovia M. Vitko
a B. Paňko (Horňák 1, Gula 0,
Kralik 0, Ľ. Skasko 0, Magera
0, Marjov 0). Tréner: R. Paňko.
Tréner Svidníka Rastislav Paňko hodnotil zápas takto:
„V prvom rade chcem pochváliť chlapcov a pogratulovať
im k dobrému výkonu. Takto si
predstavujem, že by mala vyzerať naša hra. Chlapci podali
oduševnený a koncentrovaný
výkon. Okrem tretieho setu, kde
sme mali trošku výpadok v koncentrácii. Pochvala patrí všetkým
hráčom, aj lavičke, keďže išlo o
jeden kolektívny výkon.“
Hosťujúci tréner Gabriel Chochoľak takisto pridal svoje hodnotenie a okrem iného v ňom
povedal, že Svidníku gratuluje,
pretože jeho hráči podali veľmi
dobrý výkon.
„U mojich chalanov vyzdvihnem bojovnosť, chceli vyhrať, no
Svidník sa nám nepodarilo zastaviť a zaslúžene vyhral, snáď

TJ Slávia Svidník - Rieker UJS Komárno 3:1 (21, 23, -11, 19)
nám to bude slúžiť ako poučenie.“
TABUĽKA
PO ZÁKLADNEJ ČASTI
1. Prešov
18 15 3 48:16 44
2. Komárno 18 14 4 48:22 42
3. Myjava
18 11 7 39:25 34
4. VKP
18 10 8 39:29 31
5. Svidník
18 10 8 35:29 29
6. Prievidza 18 3 15 11:47 8
7. Trenčín
18 0 18
2:54 1

Raslavice na dohrávku proti Svidníku
do Humenného nepricestovali
Po zimnej prestávke mali vstúpiť do súťažného kolotoča, no
tešili sa zbytočne. Nielenže sa tešili zbytočne, ale aj zbytočne
cestovali do Humenného, kde na tamojším ihrisku s umelým
trávnikom mali hrať proti Raslaviciam.
Mal to byť plánovaný dohrávaný
zápas z jesennej časti, lenže krátko
po tom, ako svidnícki treťoligoví
futbalisti dorazili do Humenného,
rozhodcovia a delegát im oznámili,
že hrať sa nebude. Dôvodom bolo to,
že klub z Raslavíc zaslal správu, že
nemôže pricestovať, lebo majú veľa
chorých hráčov.
Súťažná premiéra nového trénera
1. FK Svidník Vladislava Palšu a jeho
hrajúceho asistenta Olivera Špilára sa

tak nekonala. O výsledku stretnutia
Svidník - Raslavice sa tak rozhodne,
ako sa hovorí, za zeleným stolom.
V najbližšiu nedeľu 6. marca by už
futbalisti Svidníka mali hrať na svojom
trávniku.
Od 14. hodiny by mali privítať
Sobrance, no všetko bude deﬁnitívne
počas týždňa, samozrejme, podľa
stavu hracej plochy svidníckeho
futbalového štadióna.
(ps)

Začína sa teda play-oﬀ a súperom
Svidníka je VKP Bratislava. Takýto je
celý program:
SOBOTA 5. MARCA: 18.00 TJ
Spartak Myjava - VK Osmos Prievidza, 18.00 VKP Bratislava - TJ
Slávia Svidník,
STREDA 9. MARCA: 17.00 TJ
Slávia Svidník - VKP Bratislava, 18.00
VK Osmos Prievidza - TJ Spartak
Myjava,

SOBOTA 12. MARCA - (prípadný
tretí zápas): 18.00 TJ Spartak Myjava - VK Osmos Prievidza, 18.00 VKP
Bratislava - TJ Slávia Svidník.
Miernu výhodu v podobe tretieho
zápasu na domácej pôde síce majú
Bratislavčania, no Svidníčania sa
istotne len tak ľahko nevzdajú. Ako
sme už uviedli, začínajú v sobotu 5.
marca v Bratislave.
(ps, svf)

Úradná správa č. 20. zo dňa 24. februára 2022
Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
ŠTK OOFZ:
Upozorňuje kluby na začiatok jarnej časti súťaže 6. ligy dospelých:
6. kolo:
6. marca 2022 o 14.30 hod. - V. Orlík - Rovné, Tisinec - Kuková
10. kolo: 13. marca 2022 o 14.30 hod. - Sitníky - Miňovce
11. kolo: 13. marca 2022 o 14.30 hod. - Lúčka - V. Orlík, Kalnište - Stročín,
Radoma - Mestisko, Kuková - Rovné
13. kolo: 20. marca 2022 o 15.00 hod.
KR OOFZ:
6. kolo 6. liga dospelí: 6. marca 2022 o 14.30 hod.:
V. Orlík - Rovné (A. Špak, Ľ. Suchanič, Seman - Brendza)
Tisinec - Kuková (Hubáč, Dovičák, Malačina - Vaško)
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
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Jubilejný Festival kultúry Rusínov Slovenska
23. až 29. mája 2022 sa vo Svidníku uskutoční jubilejný Rusínsky festival. Počas prvých štyroch dní budú sprievodné akcie
plné besied a divadla.
Hlavný program začneme netradične od štvrtka, ktorý nám prinesie VII. Festival Viery v podobe koncertu na mini amﬁteátri CZŠ sv. Juraja (aj tu využijete
permanentku). Od piatka budú tradične koncerty a vystúpenia na amﬁteátri
mesta Svidník. Nebude chýbať III. ročník prehliadky Orfeus, vystúpenia domácich kolektívov, hostí z ČR a hviezd Československej POP scény známych z
televízie. Samozrejme permanentky budú žrebovateľné a šťastní výhercovia
si v nedeľu odnesú aj hodnotné ceny. Od piatka budete môcť využiť obľúbený
online prenos. Preto neváhajte a vyhľadávané podujatie si zabezpečte už v
marci za darčekovú cenu 5 eur. Ďakujeme za Vaše Rusínske rozhodnutie v
sčítaní obyvateľstva.
Miloš Stronček, predseda OORO vo Svidníku

SPOMIENKA Kto daroval krv?
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.
26. februára 2022 smutný uplynul rok, odkedy nás navždy
opustila milovaná manželka, mamka, babka,
prababka, sestra a švagriná
MÁRIA DŽUPINOVÁ Z NIŽNEJ JEDĽOVEJ
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a spomínajú manžel Janko, syn Michal s rodinou, dcéry Viera,
Mária a Iveta s rodinami, a celá rodina

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Jediné srdce na svete sme mali,
čo dokázalo nás milovať,
aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli,
neozve sa už viackrát.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať...
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, že
nás 24. februára 2022 vo veku 73 rokov navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
JÁN GAJDOŠ ZO SVIDNÍKA
Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho poslednej ceste, za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Ďakujeme kolektívu Chirurgického oddelenia svidníckej nemocnice za príkladnú zdravotnú starostlivosť.
Smútiaca manželka Jolana, dcéry Janka, Ivetka a Gabika s rodinami

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. marca 2022 uplynul smutný rok, odkedy nás
vo veku 79 rokov navždy opustila naša milovaná
manželka, mamka, babka a prababka
ANNA KUREČKOVÁ ZO SVIDNÍKA
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel Ján, dcéry Helena,
Jana a Ľuba s rodinami

V stredu 23. februára prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice v rámci Valentínskej kvapky krvi darovať krv 38 bezpríspevkových
darcov: Martin Hanák (prvodarca), Daniil Lialenko (prvodarca), Jozef Zeleňak
(prvodarca), Renáta Šlangová (prvodarca), Monika Drozdová (prvodarca),
Ľubomír Varga (prvodarca), Daniela Kocáková (prvodarca), Slávka Simčáková (13), Marek Bochmač (20), Ján Troščák (66), Tomáš Kniš (15), Ľuboš
Bzdil (22), Ján Marchevský (8), Veronika Sekeľová (15), Jana Lehocká (12),
Peter Volčko (52), Marcel Braslavský (42), Martin Goc (57), Slavomír Ivančo
(26), Ján Fečkanin (6), Ingrid Lukáčová (15), Marián Čubirka (18), Klaudia
Krempaská (8), Martin Sakara (5), Alena Dzubajová (6), Radka Zeleňaková
(10), Peter Novotňák (83), Vincent Miňo (46), Stanislava Jenčová (3), Ján
Kuľha (51), Jana Keselicová (49), Jana Kardan (2), Martin Gajdoš (44), Michal
Biľ (11), Alexandra Zápotocká (4), Tadeáš Vansač (11), Jozef Barilla (18), Ivo
Zajaroš (28).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
So smútkom v srdci vám oznamujeme,
že nás 19. februára 2022
vo veku 63 rokov navždy opustila naša milovaná
TATIANA FRIENDRICHOVÁ ROD. HUDÁKOVÁ
Aj keď dlhé roky žila a pôsobila v Nemecku,
svoje rodné mesto Svidník mala vždy v srdci,
rada a často sa tu vracala.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, minútu ticha
alebo malú modlitbu.
Smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Nikdy nestratíš nikoho,
koho nosíš vo svojom srdci.
Možno stratíš jeho prítomnosť,
jeho hlas, jeho vôňu...
Ale to, čo si sa od neho naučil, nestratíš nikdy.
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme,
že nás 18. februára 2022 navždy opustil náš milovaný
otec, dedko a pradedko
MGR. MICHAL ARTIM ZO SVIDNÍKA
Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho poslednej ceste, za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Ďakujeme zariadeniu Atrium vo Svidníku za starostlivosť.
Deti s rodinami
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA www.podduklianskakniznica.sk
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 1. marca: 17:00 + Anna, Jozef, Elena, Streda 2. marca: 17:00 +
Mária, Jozef, Jozef, Michal, Štvrtok 3. marca: 07:00 + Helena, František,
Piatok 4. marca: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva
sv. ruženca, Sobota 5. marca: 07:00 + Anna Kurečková (ročná), Nedeľa 6.
marca: 09:00 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 1. marca: 12.00 + Mária, 18.00 + Jozef a Mária / + Marta Kocúrová
(ročná lit.), Streda 2. marca - Zdržanlivosť od mäsa: 18.00 * Petra a Daniela / *
Janka (liturgia VPD), Štvrtok 3. marca: 12.00 + Ján, Anna, Belo, Mária, Jozef,
Ruženec za závislých s komunitou Cenacolo od 17.15, 18.00 * Adam, Piatok
4. marca: 6.30 Veľkopôstna utiereň, 18.00 * Arcibratstvo Ruženca, Sobota
5. marca: 7.30 Ruženec, 8.00 + Slavko Ducár, + Ján Gajdoš (týždňová lit.),
Mária Humeníková (40 dňová lit.), Nedeľa 6. marca: 8.00 * Lukáš, Patrícia,
Klaudia, Nikola, 9.15 * Za farnosť, 10.30 * Adriana, Ivo, Janík s rod., 18.00
* Nikola s rod.
OZNAMY
Sú uvoľnené opatrenia pre vstup do chrámu, prosíme o respirátory, rozostupy
a dezinfekciu. Počas veľkého pôstu je v stredu a piatok zdržanlivosť od mäsa.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 1. marca: 18.00 + Michal, Anna, Streda 2. marca - Popolcová streda,
začiatok pôstneho obdobia: 6.30 + Anna, Jozef, Silvia, 18.00 + Peter, Štvrtok
3. marca: 6.30 + Jozef, Anna, Silvia, 18.00 + Anna, Štefan, Helena, Michal,
po sv. omši vyloženie Sviatosti, krátka adorácia, Piatok 4. marca: 6.30 + Ján,
18.00 ZBP Oľga, Sobota 5. marca: 8.00 + Pavol, Štefan, Elemír, v Domove
dôchodcov o 15.30 ZBP Jozef s rod., Nedeľa 6. marca: 8.00 ZBP Darina a
Žaneta, 10.30 + Peter, Milan, Anna, Helena, 14.30 Pobožnosť Krížovej cesty,
18.00 ZBP Mária s rod.
OZNAMY
Od 26. februára sa zmenili pandemické opatrenia. Prechádzame na režim
základ. Respirátory a dezinfekcia sú stále povinné.
V stredu popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Je to deň pokánia
v celej Cirkvi a zdržovania sa mäsitého pokrmu.
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Sobota: 6.00 sv.
liturgia, 17.00 Večierňa, Nedeľa: 7.00 hod. sv. liturgia, 16.00 Večierňa.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č.
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00 a
nedeľu 9.30 hod.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

Výtvarné spektrum 2022

od 28. februára 2022
KOŠKOVÁ, Hana: Kde pršia dáždniky.
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2021.
55 s.
Šikovná a múdra piatačka Lola Holá má okrem čudného
priezviska jeden veľký problém. Dyskalkúliu. Že čo to je?
O rôznych poruchách učenia, o denných trampotách a
zážitkoch školáčky Loly a jej výnimočných spolužiakov
si prečítate v tejto knižke. Naučí vás porozumieť tomu,
že každý z nás je iný a mnohí si nesieme životom rôzne
problémy a ťarchy - hendikepy. Ukáže vám, že aj deti s
hendikepom vedia v niečom vyniknúť a môžu žiť plnohodnotný, užitočný a krásny život.

ČÁRSKA, Etela
Etela Čárska sa narodila 28. februára 1941 v Nových Zámkoch. Spolu s
rodičmi žila v Komjaticiach, kde jej otec bol správcom školy, učiteľom a organistom. Už od mala ju viedol k hudbe. Hrala na klavíri, neskôr na orgáne,
od útleho detstva spievala v dedinskom spevokole. Čárskej matka učila na
škole slovenčinu a viedla dedinské divadlo. Po smrti otca, ešte len 13-ročná
Etela, prevzala hru na organ v miestnom kostole a ujala sa aj dirigovania
stočlenného spevokolu.
Po maturite študovala hudobnú vedu na Filozoﬁckej fakulte Univerzity Komenského. Už v roku 1963 začala externe spolupracovať s Československým
rozhlasom v Bratislave, kde dostala umiestenku do Hudobno-slovnej redakcie,
v ktorej sa z elévky vypracovala na uznávanú a oceňovanú redaktorku. Etela
Čárska stála 20 rokov pri organizácii medzinárodného festivalu Slovenské historické organy, takisto organových koncertov pod Pyramídou. Má mimoriadnu
zásluhu na propagácii tohto hudobného nástroja. Muzikologička, publicistka
a hudobná dramaturgička Etela Čárska patrí na Slovensku k popredným
znalcom organovej hudby.

TEVIS, Walter (28.2.1928-9.8.1984)
Americký spisovateľ. Vyučoval angličtinu na niekoľkých stredných školách
v Kentucky. Neskôr pôsobil aj ako profesor na univerzitách v Kentucky a v
Aténach. Posledné roky svojho života strávil ako spisovateľ v New Yorku. Medzi
jeho diela patria knihy Spev drozda, Kroky slnka, Dámsky gambit, poviedky
Ďaleko od domova a Hop - a skok, a iné.

Stoja dvaja kozmonauti na Mesiaci pred raketou
a nevedia sa dostať dnu.
Prvý sa otočí k druhému a vraví:
- Nepozeraj tak na mňa, ja som nezamykal.

Podduklianské osvetové stredisko (zriaďovateľ Prešovský
samosprávny kraj) a mesto Stropkov - Odbor školstva a kultúry
vyhlasujú ďalší ročník regionálnej súťaže vo výtvarnej tvorbe
pre neprofesionálnych umelcov VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022.

LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR

Tejto výstave bude predchádzať okresná súťaž Výtvarný Stropkov 2022
a Výtvarný Svidník 2022. V súťaži bude hodnotený okres Svidník a okres
Stropkov samostatne. Súťaž je postupová a určená pre mládež (od 15 rokov)
a dospelých. Ocenené práce postupujú na krajskú súťaž neprofesionálnej
výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2022.
Uzávierka súťaže je 22. apríla 2022.
Informácie: Katarína Grúsová, odborná pracovníčka pre ﬁlm, fotograﬁu,
výtvarníctvo a výstavníctvo č. t. 054/752 10 68, email: pos-zuc3@svitel.sk
(pos)

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.
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
BATMAN
PIATOK 4. MARCA O 19. HODINE
UŽ ŽIADNE LŽI
Réžia: Matt Reeves • Scenár: Matt Reeves, Peter Craig
• Hrajú: Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell, Zoë
Kravitz, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan,
Jeﬀrey Wright, Andy Serkis
Dva roky po tom, čo Batman (Robert Pattinson) sám seba
vymenoval za stelesnenie pomsty v Gotham City, zaútočí
zabijak na mestskú elitu sériou sadistických machinácií.
Záhadné stopy vedú najlepšieho detektíva na svete do
podsvetia, kde sa stretne s postavami ako Selina Kyle alias
Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot alias Penguin
(Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) a Edward Nashton alias
Riddler (Paul Dano). Keď začne byť prípad príliš osobný a zámery páchateľa
jasné, Batman musí nadviazať nové kontakty, odhaliť vinníka a priniesť spravodlivosť do zneužívania moci a korupcie, ktoré už dlho sužujú Gotham City.
USA, triler, akcia, slovenské titulky, 176 minút, vstupné: 5 eur
***
V LETE TI POVIEM, AKO SA MÁM
SOBOTA 5. MARCA O 19. HODINE
PRIATELIA SÚ RODINA, KTORÚ SI VYBERIEŠ
Komédia na motívy bestselleru Evity Twardzik, V lete ti poviem, ako sa mám,
mapuje životy partie štyridsiatnikov, ktorí sa kamarátia od detstva a dodnes
sa stretávajú už spolu so svojimi rodinami. Po rokoch
sa ale začínajú objavovať tajomstvá, ktoré ich životy
navždy zmenia.
Tesne pred Vianocami oznámi Ivane (Tereza Kostková), ktorá žije len pre rodinu, jej manžel Martin (Marián
Miezga) vec, ktorá jej zničí sviatky, a o ktorej vie len ich
spoločná kamarátka Adriana (Dana Rogoz), rozvodová
právnička. Tá sa ako jediná z partie nevydala a nemá
deti. Žije sama, ale udržiava pomer so svojim šéfom
Filipom (Martin Hofmann). Ďalšia z partie Ela (Andreea
Vasile) je známa televízna moderátorka, ktorá vedie
harmonický život s prekladateľom kníh Andrejom
(Ondřej Sokol) a ich desaťročnými dvojičkami, kým
sa nečakane neobjaví jej bývalá láska Dávid (Ján Koleník). Partiu uzatvára
majiteľ reštaurácie Vlado (Pavel Bartos), ktorý sa po rozvode s Vierou (Soňa
Norisová) druhýkrát oženil s mladšou Broňou (Dominika Morávková). Po
skúsenostiach z predošlého vzťahu si neželá, aby jeho žena pracovala, tak
Broňa robí všetko pre to, aby sa o jej pracovných aktivitách nedozvedel. Ela
jej v tom pomáha. Spleť tajomstiev, ktoré majú medzi sebou nielen páry, ale
aj samotní priatelia, sa začne ešte viac zamotávať, keď sa na Adrianu obráti
premiérova manželka (Petra Vajdová) a chce svojho muža (Jaroslav Plesl)
opustiť v čase predvolebnej kampane...
Slovensko, romantický, komédia, 111 minút, vstupné: 5 eur
BELFAST
NEDEĽA 6. MARCA O 19. HODINE
Slávny herec, režisér a scenárista Kenneth Branagh nakrútil ﬁlm o svojom
detstve. Príbeh humorný a láskavý, ale zároveň drsný a trochu krutý. Miestom
jeho detských hier bol totiž severoírsky Belfast, ktorý nepatrí k najvyhľadávanejším adresám.
Hrajú: Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench, Jude Hill • Réžia: Kenneth
Branagh • Scenár: Kenneth Branagh
Buddy (Jude Hill) je deväťročný chlapec, ktorý má pocit, že mu patrí celý
svet, ktorý sa aktuálne obmedzuje na ulice rodného Belfastu. Tu prežíva pravé
chlapčenské dobrodružstvá a prvú lásku (respektíve sa o ňu neohrabane
snaží). Keď potrebuje poradiť, môže sa obrátiť na babičku s dedom (Judi
Dench a Ciarán Hinds), keď potrebuje ošetriť odreté koleno alebo objať,

má na to milujúcu mamičku (Caitriona Balfe), a otecko (Jamie Dornan) je tu
predovšetkým od toho to, aby mal Buddy ku komu
vzhliadať. Prehľadný, bezpečný a zrozumiteľný svet
konca šesťdesiatych rokov minulého storočia však
začnú narušovať sociálne a náboženské konﬂikty,
ktoré sa valia celým Belfastom a nevyhnutne zavítajú
aj do ich ulice. Hrdinovia a zlosynovia, na ktorých sa
Buddy a jeho kamaráti dovtedy iba hrali, sú zrazu
všade naokolo. Kam v tomto premenenom svete bude
patriť Buddyho rodina?
„Je to síce príbeh inšpirovaný mojím detstvom, ale
zároveň prináša všeobecnú tému dospievania, rozpráva o tom okamihu, keď dieťa stratí svoju nevinnosť
a urobí prvý krok smerom k dospelosti,“ hovorí o
svojom autorskom ﬁlme Kenneth Branagh, v ktorého
prípade tento krok umocnili nepokoje konca šesťdesiatych rokov. O tom, že
táto téma rezonuje v každom z nás a že Kenneth Branagh na nostalgickú
strunu udrel skvele, svedčí sedem nominácií na prestížny Zlatý glóbus, alebo
Cena divákov z festivalu v Toronte, ktorá býva považovaná za predpoklad pre
úspech na Oscaroch.
USA, dráma, 98 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
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