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Koľko peňazí z počiatočného jeden a pol milióna eur je v špeciálnom fonde zelene?
Ako bezúročná banka. Je ním špeciálny fond plný peňazí za
vyrúbané stromy pri výstavbe obchvatu Svidníka. Mesto ho má
prioritne použiť na zeleň. V skutočnosti mu ale slúži na čokoľvek.
Stačí, ak samospráva splní jedinú podmienku.
Na pár mesačné prefinancovanie projektu, či na kúpu niečoho, na čo mesto
momentálne nemá. Aj na to používajú mnohé samosprávy peniaze z osobitných účtov. Svidník nie je výnimkou. Už v minulosti sa viackrát stalo, že
si mesto z tzv. fondu zelene požičalo. „Je to veľmi dobrý zdroj na to, aby sa
mesto nezadlžovalo, pomáhame vlastne sami sebe a podmienka je, že sa
musia tie peniaze vrátiť stále ku koncu roka,“ ozrejmila PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová.
Peniaze z fondu zelene však prioritne patria inde. Samosprávy ich od štátu
dostávajú za výrub stromov. Svidník takto pred desiatimi rokmi získal do
špeciálneho fondu takmer jeden a pol milióna eur. Ako sme už uviedli, boli

to peniaze za vyrúbané stromy pri výstavbe obchvatu. „V súčasnosti sa stav
na tomto osobitnom účte pohybuje na úrovni niekoľkostotisíc, okolo dvesto
- tristo tisíc eur. V minulosti boli z týchto peňazí nakupované aj stroje, ktoré
súvisia s údržbou zelene, napríklad traktor a, samozrejme, pravidelne každý
rok v období vegetačného pokoja pristupujeme k výrubu a sadeniu stromov,“
zdôraznila Kristína Tchirová. Aktuálne mesto špeciálny fond zelene tak trochu
rozhýbalo.
Za takmer 5-tisíc eur nakúpilo 39 stromčekov. Presná suma podľa objednávok
a faktúr zverejnených na stránke mesta je 4 987 € za 39 kusov drevín. „Mohli
by zasadiť viac stromov, ale možno nie až za také veľké peniaze,“ povedala
jedna Svidníčanka a ďalšia dodala: „Mali by toho za toľké peniaze vysadiť
viac.“ Pýtali sme sa preto PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej,
ako to teda s výsadbou nových stromov presne je. „Išli sme viac po kvalite,
išli sme možno do nižších počtov, ale zaujímavejších. Samozrejme, vyššia
kvalita sa odzrkadľuje aj na cene,“ vysvetlila Kristína Tchirová, podľa ktorej
javory, lipy či jedle vysadili vo viacerých častiach
mesta. Nie sú vraj náchylné na zlé počasie a
spôsobovať majú nižšiu alergénnosť. „Majú viac
rokov pri výsadbe, to znamená, že sú aj hrubšie,
sú odolnejšie, čiže nemalo by sa už stať, aby ten
strom, dajme tomu, neprežil zimu,“ dodala PR
manažérka Svidníka.
Podľa Svidníčanov by však do zelene mali viac
investovať. Dôraznejší by úradníci mali byť napríklad pri veľkých stromoch. „Lebo sú už staré a
mohli by ohroziť aj okoloidúcich ľudí. Tie by bolo
treba odstrániť a namiesto nich vysadiť nové,“ zareagovala Svidníčanka v uliciach mesta. Svidníčanov aktuálne potešil napríklad aj vianočný strom
na pešej zóne. „Je skutočne krásny, nádherný.“
No prírodnej protihlukovej steny zo stromov popri
obchvate sa Svidníčania nedočkajú. Štát stále
plánuje výstavbu ďalších dvoch pruhov obchvatu
a hoci žiadny termín nie je stanovený, výsadba
stromov by vraj v takejto situácii bola zatiaľ zbytočná.
(ps)

39 stromčekov za takmer 5 000 € UŽ STOJÍ
Za 4 987 € mesto Svidník aktuálne zakúpilo 39 kusov drevín, ktoré vyadili v
rôznych častiach mesta.
Podľa PR manažérky mesta
Svidník Kristíny Tchirovej sa
vysadili dreviny v zložení: Picea
„Conica,“ Javor „Elegant,“ Lipa
„Fastigiata,“ Jedľa „Kaukazská,“
Jedľa „Ojinená“ a vysadené boli
v nasledovných lokalitách:
Ul. Duklianska pri detskom ihrisku: picea - 5 ks; pri parkovisku
(nová rekonštruovaná miestna
komunikácia): javor - 2 ks; Ul.
8. mája pri ihrisku (obojstranne):
lipa - 2 ks; za knižnicou: javor,
lipa - 3 ks; Ul. Ľ. Štúra za V1:
javor - 1 ks; Ul. Komenského:
javor - 1 ks; Ul. 8. mája za B128:
javor - 4 ks; Ul. Bardejovská za
Domom kultúry: javor - 2 ks; v
parku L. Svobodu: javor - 2 ks;
pred Okresným úradom: jedľa 5 ks; Ul. gen. Svobodu pri Ladomírke: lipa - 5 ks; na cintoríne: 5
ks jedlí a 2 ks Picea Conica.
K tomu ešte mesto od toho
istého dodávateľa zakúpilo
zeminu za 100 €.
(ps)

Vianočný strom už stojí na svidníckej
pešej zóne. Pracovníci Technických služieb
ho ozdobia a na Mikuláša bude všetko
pripravené na rozsvietenie celej vianočnej
výzdoby.
Vianočný strom na pešej zóne osadili v
utorok 19. novembra. V týchto dňoch v
meste Svidník dolaďujú aj ďalšiu vianočnú
výzdobu. V centre Svidníka nainštalovali,
napríklad aj adventný veniec.
(pn)
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Primátorka Svidníka Marcela Ivančová o personálnych zmenách nielen na úrade
Plány boli jasné, aká je realita?
Zmodernizujem činnosť samosprávy. Vytvorím poradný tím
skúsených ľudí. Minimálne raz ročne budem mať pracovnú verejnú diskusiu s občanmi mesta. Toto je len časť predvolebných
sľubov primátorky Svidníka Marcely Ivančovej. Hovorila o nich
vlani na prelome októbra a novembra počas predvolebných
stretnutí so Svidníčanmi a uvedené ich má aj v predvolebných
letákoch.
No a práve sľub, že minimálne raz ročne bude mať pracovnú verejnú diskusiu s občanmi mesta naplnila v uplynulý pondelok 18. novembra. Stretnutie s
občanmi nazvala ROK PRIMÁTORKOU. A hoci to tak úplne pravdou nebolo,
keďže sľub primátorky zložila až v decembri, naplnila sľub, že sa s občanmi
raz v roku na pracovnej verejnej diskusii stretne. Na svojom profile na sociálnej
sieti Facebook napísala: „Stretnutia a diskusie s občanmi majú zmysel, nie na
sociálnych sieťach - ale naživo. Po roku nastal čas na malú rekapituláciu, na
upresnenie cieľov, na predstavenie plánov,
aj na vysvetlenie vecí, ktoré nás spoločne
trápia. Ďakujem všetkým, ktorí prišli. Vyše
dvoch hodín diskusie nás všetkých posúva dopredu. Teším sa na všetky ďalšie
stretnutia,“ napísala primátorka Marcela
Ivančová.
Na stretnutie s ňou do priestorov v Dome
kultúry prišlo niekoľko desiatok Svidníčanov. Boli medzi nimi zamestnanci svidníckeho Mestského úradu, riaditelia škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj
radoví občania. Tí primátorke kládli hneď
viacero zaujímavých otázok k aktuálnym
témam v meste, no dotkli sa aj predvolebného obdobia a v úvode spomínaných
sľubov. Napokon, práve súčasná primátorka Marcela Ivančová ešte ako poslankyňa
svidníckeho mestského parlamentu patrila
hlavne v minulom volebnom období k najväčším kritikom fungovania úradu. Viackrát
v predvolebnom období zvykla hovoriť aj o
potrebe personálnych zmien, no a práve k
tejto téme smerovala jedna z otázok, ktoré
zazneli z publika.
Svidníčan Jozef Lutaš sa primátorky pýtal, aké zmeny urobila od svojho nástupu do funkcie primátorka na Mestskom úrade vo Svidníku a na Technických
službách mesta Svidník. „Hneď prvý krok, ktorý sme urobili, bolo vyhlásenie
výberových konaní na miesta vedúcich. Ja som veľmi rada, že mám vedúcich
odborov. Viete, nikto sa neprihlásil. Tým chcem povedať to, že je veľa ľudí,
ktorí kritizujú a ktorí vedia, ako by sa všetko malo robiť, ale keby mali na seba
prevziať tú zodpovednosť, tak vtedy už sa do výberového konania neprihlásia.
Preto majú aj títo vedúci môj obdiv, lebo to nie je žiadna sranda postaviť sa aj
pred to mestské zastupiteľstvo, obhájiť svoj názor, vypracovať nejakú stratégiu.
Zvykáme si teraz na seba, len rok je ešte asi krátka doba. Viete, vzťahy sa
budujú a musíme si zvykať aj na ten štýl práce, aj ja sa posúvam a myslím,
že aj naša vzájomná komunikácia sa posúva.
Keď ste čakali, že celý úrad vyhodím a dám nových ľudí, toto by som ani
neurobila, lebo si myslím, že gro zamestnancov mestského úradu si svoju
prácu robí veľmi dobre. Stav v súčasnej dobe je taký, že máme mínus päť
a pol človeka. Toľko kritizovaná kapitola 13.1. má teda menej o päť ľudí. A
to je veľká zmena. Neznamená to, že ubudla agenda, znamená to, že sme
funkcie kumulovali. Prvý príklad je prednosta a právnik v jednej osobe, teda
dva v jednom. A keby som tak postupovala ďalej a ďalej, tých päť ľudí je práve
tam ušetrených, v tom skumulovaní funkcií,“ zdôraznila v odpovedi na otázku
z publika počas verejnej diskusie s občanmi primátorka Marcela Ivančová
a reagovala aj na otázku týkajúcu sa personálnych zmien v Technických
službách mesta Svidník.
„Čo sa týka Technických služieb mesta Svidník, pán riaditeľ Pich je tesne
pred odchodom do dôchodku. Myslím si, že je to gazda. Budeme veľmi hľa-

dať človeka, ktorý by mal také gadžovské topánky a
myslenie ekonóma na jeho miesto, pretože to je naozaj
pozícia, ktorá vyžaduje to, aby ten človek poznal mesto,
vedel ísť do terénu, vychádzal s ľuďmi, vedel si ekonomicky veci napočítať. Ono sa vidí, ale keď to chcete
robiť poriadne, tak to vyžaduje veľa, veľa energie, ale
aj skúseností,“ podotkla primátorka a vrátila sa ešte k
situácii na Mestskom úrade vo Svidníku. Jej zámerom
totiž bolo vytvorenie nového odboru, čo však nevyšlo.
„Mala som predstavu, že urobíme nový odbor alebo
oddelenie regionálneho rozvoja s tým, že budeme tam
mať naozaj odborníka, ktorý tým projektom bude rozumieť tak, že sadne a robí. Mali sme výberové konanie,
nevybrali sme nikoho, pretože to nemôže prísť niekto,
aby sa to učil robiť ešte len. Keď to má byť vedúci, musí
to vedieť robiť a tí, ktorých sme oslovili, mi jednoducho
povedali - mňa nezaplatíš. Noooo, 3-tisíc eur ja jednoducho v mestskom rozpočte nemám. Čiže učíme sa a
myslím, že nám to ide dobre,“ vyslovila presvedčenie
Marcela Ivančová počas verejnej diskusie s občanmi
Svidníka.
No a ešte jeden moment, ktorý vzišiel z diskusie Svidníčanov s primátorkou. Svidníčan Ján Grega poukázal
na to, že rok 2020 bude rokom jubilejných historických
výročí. „Pripomenieme si 75. výročie oslobodenia mesta
Svidník, 75. výročie oslobodenia ČSR a 75. výročie skončenia II. svetovej
vojny. Z uvedeného dôvodu pýtam sa pani primátorky, či by sa nepodarilo
zabezpečiť účasť Ruského armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovci
v roku 2020 na vystúpenie v amfiteátri v meste Svidník v rámci ich turné po
iných mestách na Slovensku,“ pýtal sa Ján Grega a dostalo sa mu odpovede,
že sa touto témou budú vo vedení mesta zaoberať.
(ps)
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So študentmi si udalosti z novembra 1989 pripomenula aj primátorka i poslankyňa
Celé Slovensko i Česko žilo v uplynulých dňoch 30. výročím
nežnej revolúcie. Rôznymi podujatiami, koncertmi či besedami si ľudia pripomínali udalosti z novembra 1989, kedy padol
komunizmus a vtedajšie Československu nastúpilo na cestu
slobody a demokracie.
Vo Svidníku sa síce presne v deň výročia žiadne podujatia nekonali, výnimkou boli akurát dva filmy premietané v kine Dukla s tematikou niekdajšieho
režimu či udalostí po
páde komunizmu u
nás, no sprevádzal
ich pomerne slabý divácky záujem. Síce
deň po, ale predsa, na
30. výročie pamätných
udalostí z novembra
1989 nezabudli ani vo
Svidníku.
Partia študentov
Gymnázia DH vo
Svidníku sa v pondelok 18. novembra
zišla na parkovisku pri
Dome kultúry, teda na

mieste, kde pred tridsiatimi rokmi sa aj Svidníčania
pridali k tisíckam ľudí demonštrujúcim po celom
bývalom Československu. „Pred tridsiatimi rokmi,
presne na tomto mieste naši rodičia či starí rodičia
tu stáli v mraze, a predsa im zima nebola. V srdci
každého jedného z nich horela iskra nádeje, túžba po
zmene,“ aj toto povedal Samo Ducár zo svidníckeho
Gymnázia DH pred partiou študentov tejto školy. Tí
sa pri Dome kultúry zišli so zapálenými sviečkami či
červenými klinčekmi v rukách.
Na popud Podduklianskych noviniek pozvanie prijal
aj Michal Kosť, ktorý dnes pôsobí na Okresnom
úrade vo Svidníku a známy je aj svojimi dávnejšími
aktivitami na poli záchrany a obnovy drevených
chrámov pod Duklou.
V novembri a decembri 1989 bol jedným z rečníkov
na mítingoch vo Svidníku. Študentom pripomenul
chvíle spred tridsiatich rokov a zdôraznil, ako je
dôležité pripomínať si tieto udalosti a ako si všetci
musíme vážiť to, čo máme, slobodu a demokraciu.
Spomienkové stretnutie študentov svidníckeho Gymnázia DH prišli svojou osobnou účasťou podporiť aj
primátorka Svidníka Marcela Ivančová, ktorá takisto
vystúpila s krátkym príhovorom, a tiež poslankyňa
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Katarína Siváková, ktorá študentom zasponzorovala kahance
a kvety, ktorými si pamiatku udalostí z novembra
1989 uctili.
(ps)

Dopravca SAD Prešov má desať nových autobusov
Vo vozovom parku SAD Prešov pribudlo desať nových autobusov v celkovej hodnote 1,5 milióna eur. Vybavené sú moderným
informačno-komunikačným a tarifným systémom, ktorý disponuje aj čítačkou na platbu bankomatovou kartou.
Spoločnosť SAD Prešov, a.s. uviedla v stredu 20. novembra do prevádzky
desať nových autobusov určených na prímestskú autobusovú dopravu. Podľa
riaditeľa spoločnosti Jozefa Kičuru, stál jeden autobus 150-tisíc eur. Celková
investícia tak predstavuje 1,5 milióna eur, na ktorú prispel aj Prešovský samosprávny kraj (PSK) v rámci zmluvy o službách vo verejnom záujme pravidelnej
prímestskej autobusovej dopravy.
Každý autobus je vybavený motorom splňujúcim najvyššiu emisnú normu
EURO 6. Vozidlo je dvojdverové s celkovou dĺžkou 10,7 metra. Má 41 miest
na sedenie a 19 miest na státie. Okrem toho disponuje novým informačno komunikačným a tarifným systémom.
Ten pozostáva z palubného počítača typu Vesna, tlačiarne cestovných lístkov, čítačky bezkontaktných čipových kariet, čítačky bankomatových kariet
a čítačky 2D kódu, komunikačnej jednotky, podstavy a softwéru palubného
počítača. Súčasťou zostavy je aj vozidlový kamerový systém a wifi.
Novinkou v rámci celého Slovenska v prímestskej autobusovej doprave je

možnosť platby bankomatovou kartou Mastercard a VISA, ktoré spĺňajú požadované kartové štandardy v rámci tzv. „offline režimu“. Čítačky na platbu
bankomatovou kartou však nie sú namontované len v nových autobusoch,
ale vo všetkých autobusoch dopravcu SAD Prešov.
„Ak chceme, aby ľudia začali viac využívať prímestskú autobusovú
dopravu, musíme neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.
Verím, že nové autobusy prinesú cestujúcim väčší komfort, ale aj lepšie
služby. Nie vždy má cestujúci pri sebe hotovosť alebo mu šofér nedokáže
vydať z veľkej bankovky. Platba bankomatovou kartou by tento problém
mohla jednoducho vyriešiť. Zároveň sa touto možnosťou skráti čas
odbavovania cestujúcich, čo prispeje aj k rýchlejšej preprave,“ uviedol
predseda PSK Milan Majerský a dodal, že modernizácia autobusov je v súlade
so zavedením integrovaného dopravného systému v Prešovskom a Košickom
samosprávnom kraji.
Vozový park SAD Prešov sa obnovoval naposledy vlani v decembri, kedy
dopravcovi pribudlo šesť vozidiel - päť na prímestskú dopravu a jeden na
medzinárodnú diaľkovú dopravu v celkovej hodnote viac ako jeden milión eur.
Aktuálne má SAD Prešov 174 autobusov s priemerným vekom 7,8 roka.
Lea Heilová,
Oddelenie komunikácie a propagácie
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„Spomienková cesta“ - takto ruská ambasáda nazvala svoju
memoriálnu akciu, počas ktorej symbolicky odoberajú hrsť zeme
z celého radu hrobov sovietskych vojakov. Tých vojakov, ktorí
padli v krajine počas oslobodenia Slovenska od fašizmu.
Odobratú zem uložia do základov Hlavného chrámu Ozbrojených síl Ruskej
federácie, ktorý bude postavený vo vojensko-vlasteneckom parku „Patriot“
Moskovskej oblasti pri príležitosti najdôležitejšieho sviatku našich spoločných
dejín - 75. výročia Veľkého víťazstva na budúci rok.
V areáli Pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku je pochovaných cez 9 000
sovietskych vojakov.
Ceremoniál odobratia hrste zeme sa konal v utorok 20. novembra za účasti
prednostu Mestského úradu vo Svidníku Miroslava Nováka, poslancov mestského zastupiteľstva Kataríny Sivákovej, Jozefa Poperníka a Kamila Beňak,
ďalších zástupcov mesta. Nechýbal prvý tajomník ruského Veľvyslanectva
v Bratislave Vladislav Kulikov, členovia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, či študenti. Hrsť zeme z vojnových hrobov hrdinov, príslušníkov
Sovietskej armády pochovaných vo Svidníku, tak svoje miesto nájde symbo-

licky v historickej Moskve. Na mieste, kde bude môcť celé Rusko symbolicky
spomínať na svojich, ale i našich hrdinov!
(pn)

Vo vyhliadkovej veži na Dukle menia výťah za desiatky tisíc eur
Vo svojej dobe bol unikátom, no dnes skôr historickou pamiatkou. Vyviezli sa ním státisíce ľudí, aby sa kochali krásnymi
výhľadmi. Teraz však definitívne končí. Výťah vo vyhliadkovej
veži na Dukle definitívne doslúžil.
49 metrov vysokú vyhliadkovú vežu na Dukle za 45 rokov niekoľkokrát
opravovali. Pôvodné ostali okná a výťah, no a ten už robotníci rozobrali a
pripravili na likvidáciu. „Bol som z toho zhrozený, že všetko je nejaké veľké.
Výťah normálne fungoval. Nejaké súčiastky už boli na tom staré, ale inak nebol
s tým problém,“ povedal nám Peter Dulický z firmy, ktorá výmenu výťahu vo
vyhliadkovej veži na základe verejného obstarávania realizuje.
V roku 1974, keď vežu otvorili, bol výťah popri výhľadoch na okolitú krajinu
jej hlavnou pýchou. „Bol to atypický rýchlovýťah, ktorý vyrobila v tom čase
firma Transporta Brno. Tento typ výťahu bol na Slovensku ešte jeden, a to bol
v pylóne mosta SNP v Bratislave, ktorý je už dávno vymenený, samozrejme,“
pridal sa riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave Miloslav Čaplovič.
Medzi poslednými, ktorí sa starým výťahom viezli, bola začiatkom októbra
prezidentka Zuzana Čaputová.
Zážitky z neho má aj premiér Peter Pellegrini s ministrom obrany Petrom
Gajdošom. „S pánom premiérom sme boli dva roky dozadu na tejto výškovej
budove na Dukle a zhodou okolností tento výťah sa pokazil, tak m nebolo
všetko jedno. Bol som tak maličký, ako sa vraví, tak som rád, že sme do toho
investovali, pretože je to hlavne z hľadiska bezpečnosti návštevníkov, a to je
prvoradé,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš a šéf Vojenského historického
ústavu v Bratislave Miloslav Čaplovič vysvetlil, ako to s rýchlovýťahom bolo.
„Výťah sa občas kazil a v tom čase návštevníci mohli využiť schody, ale nejak
dlhodobo to netrvalo. Hovoríme maximálne o mesiaci. Viac to za tých rokov
nebolo. Ten výťah slúžil dobre, ale predsa len už má svoj vek.“
Ministerstvo obrany preto podporilo Vojenský historický ústav ako správcu
vyhliadkovej veže. Za 73-tisíc eur v nej teraz montujú nový a moderný výťah.
Podľa ministra obrany je to veľmi dôležité.
Prístup rezortu obrany ocenil aj riaditeľ Vojenského historického ústavu

Miloslav Čaplovič. „Som rád, že naše aktivity rezort obrany podporil a vďaka
tomu môžeme pokračovať v modernizácii vyhliadkovej veže, čo zapadá do
celých aktivít, v rámci ktorých sa postupne snažíme zveľaďovať všetky naše
objekty, ktoré vo svidníckom regióne máme v správe.
V pláne máme napríklad aj dokončenie celkovej výmeny elektroinštalácie vo veži a zamerať
sa chceme aj na výmenu okien,“
vysvetlil Miloslav Čaplovič.
Pri aktuálnej výmene výťahu
majú robotníci čo robiť. „Musíme všetko vymeniť. Každú
jednu súčiastku. Nosnosť sa
navyšuje o 270 kíl, rýchlosť sa
znižuje kvôli prekladkovaniu.
Celková nosnosť bude 1 270 kíl
a vojde sa doň šestnásť osôb,“
dodal Peter Dulický z firmy,
ktorá výťah mení.
Štyri mesiace budú pracovníci
Vojenského historického ústavu
nový výťah testovať. Prví návštevníci ho budú môcť využiť od
1. mája budúceho roku. „Tento
výťah bude môcť fungovať aj
samoobslužne. Doteraz sme to
mali tak, že tu stále musel byť
náš sprievod, tak to sa teraz
odtiaľ pominie,“ uzavrel Miloslav
Čaplovič.
(ps)
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Skríning rakoviny krčka maternice
Od 7. novembra 2019 bol oficiálne spustený celoplošný skríning
(Slovenská republika) pre vyhľadávanie včasných štádií rakoviny
krčka maternice. Je určený pre cieľovú skupinu žien vo veku od
23 do 64 rokov. Zdravotné poisťovne budú pozývať tieto ženy
na preventívne prehliadky, v rámci ktorej sa skríning rakoviny
krčka maternice zrealizuje.
Rakovina krčka maternice je vo väčšine prípadov vírusové ochorenie
prenosné pohlavným stykom, v skorých štádiách nebolestivé, je možné mu
predchádzať pravidelnými kontrolami u gynekológa a očkovaním.
Príznakmi rakoviny materničného hrdla môžu byť špinenie a krvácanie mimo
cyklu a sú dôvodom návštevy u gynekológa, ktorý váš stav zhodnotí a doporučí ďalší postup.
Prevenciou je možné podchytiť skoré nebolestivé štádiá a tiež je možné tomuto ochoreniu predchádzať vakcináciou. Význam vakcinácie (očkovania) tkvie
vo vytvorení protilátok, ktoré aktívne ničia vírus rakoviny materničného hrdla.
Očkovanie je možné aj na našej gynekologickej ambulancii. V závislosti od
typu zdravotnej poisťovne je očkovanie hradené čiastočne, úplne, v závislosti
od veku a iných podmienok, ktoré stanovujú zdravotné poisťovne.
Pokiaľ ste ešte preventívnu prehliadku v tomto roku neabsolvovali, nepodceňujte význam gynekologických preventívnych prehliadok a vyhľadajte
svojho gynekológa.
Pokiaľ ešte nemáte vybratého obvodného gynekológa, Nemocnica Svet
zdravia Svidník vám ponúka služby gynekologickej ambulancie.
Ambulancia poskytuje primárnu gynekologickú starostlivosť - preventívne
prehliadky, diagnostiku, liečbu a dispenzárnu starostlivosť gynekologických
ochorení a poradenstvo pacientkam s gynekologickými ťažkosťami.
Na ambulancii poskytujeme rady ohľadne prípravy na tehotenstvo, starostlivosť počas tehotenstva, prenatálne poradne a tiež vyšetrenie CTG prístrojom
podľa potreby, v prípade fyziologického tehotenstva vykonávame CTG od
36. týždňa.
Realizujeme vyšetrenie ultrazvukom (gynekologický i tehotenský), kolposkopom (materničné hrdlo), mikroskopom (spermiogram).
V blízkosti vášho domova vám ponúkame aj možnosť operačnej liečby v rámci
jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia, ktorú vykonávame
v spolupráci s obvodnými gynekológmi.
Konkrétne ide o tieto výkony:
- Biopsia vulvy, materničného hrdla sliznice maternice: odobranie vzoriek za
účelom vyliečenia respektíve histologického vyšetrenia rozsahu a charakteru
ochorenia
- Hysteroskopia: zobrazenie vnútra maternice k presnejšej diagnostike
ochorenia
- Kyretáž: odobranie vzorky z hrdla a dutiny materničnej (výškrab)
- Ablácia polypov: znesenie polypov (výškrab)
- Konizácia: odstránenie koncovej časti hrdla materničného s cieľom vyliečiť,

respektíve určiť rozsah poškodeného tkaniva chorobou
Laparoskopia diagnostická, terapeutická z dôvodu:
- zisťovania priechodnosti vajíčkovodov, ich spriechodnenie podľa stupňa
poškodenia, riešenia endometriózy, dermoidov a iných druhov cýst: ich odstránenie, rozrušovania zrastov, ktoré vznikajú pozápalovo, pooperačne,
myomektómie (vyňatie dostupných myómov z maternice),
- odoberania vzoriek z Douglasovho priestoru (kultivácie, cytológie).
- Riešenie prolapsov (zostúpenie pošvových pahýľov), inkontinencií po hysterektómiách
- Plastiky pošvových stien pri zostupoch maternice, prolapsoch (vyklenutie maternice pred rodidlá), pri močovej inkontinencii, komplexné riešenie sterilít
Ordinačné hodiny
PONDELOK:
07:00 - 17:30
UTOROK:
07:00 - 17:30
STREDA:
07:00 - 17:30
ŠTVRTOK:
07:00 - 17:30
PIATOK:
07:00 - 15:30
Klientkám, ktoré nemôžu prísť na ambulantné vyšetrenie počas bežnej pracovnej doby, je vytvorený priestor na návštevu ambulancie aj po 15:30 hod.
v uvedené dni. (PON - ŠTV).
Pacientky ošetrujeme priebežne, ale pokiaľ máte požiadavku na presne určený dátum a čas, je možné objednať sa aj telefonicky na tel. čísle 054/7860
348 alebo 0905 364 070.
Kontakt: Nemocnica Svet zdravia Svidník, 4. poschodie lôžkového pavilónu
„A“. Odborný tím pripravený postarať sa o vás: MUDr. Zuzana Petráková lekár, Monika Hurná - sestra.
Beáta Matkobišová, koordinátor marketingu Svet zdravia a.s.

Príďte si pozrieť diela výtvarníkov i fotografov
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zorganizovalo
v Roztokoch v jesenných mesiacoch plenér pre výtvarníkov a
workshop pre fotografov, cieľom ktorých bolo podporiť neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov v ich tvorbe.
Rovnako cieľom bolo konfrontovať ich vlastné umelecké smerovanie a pracovné postupy v rámci projektu „Cesta za poznaním.“ Tento projekt zrealizovali
za finančnej podpory Fondu na podporu umenia.
Výtvarníci zobrazovali vo svojich dielach najčastejšie krajinnú scenériu v
okolí Roztok, pamiatky regiónu či dedinskú architektúru. Výtvarné kompozície
odzrkadľujú citlivosť a emocionálne povahy výtvarníkov.
Cieľom workshopu bolo podporiť neprofesionálnych fotografov, konfrontovať
ich vlastné umelecké smerovanie a pracovné postupy. Hlavným zámerom
workshopu bolo prostredníctvom odborných vzdelávacích a praktických aktivít
dozvedieť sa mnoho praktických rád ako fotiť zátišie v exteriéri a interiéri.
Zaujímavosťou je, že obrazy a fotografie z týchto podujatí sú prezentované
na výstave vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska
vo Svidníku od 15. novembra do 15. decembra 2019.
Diela si môže pozrieť aj široká verejnosť. Na výstavu 25 obrazov a 32 foto-

grafií vás všetkých srdečne pozývame.
Katarína Grúsová, Podduklianske osvetové stredisko
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Goralské piesne zneli vo Svidníku už po tretíkrát
V nedeľu 17. novembra patril Dom kultúry vo Svidníku všetkým
Goralom, ale nielen im, ale tiež všetkým, ktorí majú radi goralskú hudbu, spev a tanec. Prehliadka goralského folklóru sa vo
Svidníku konala už po tretíkrát a podľa prítomných návštevníkov, ktorí zaplnili tunajší kultúrny dom bolo zrejmé, že tento typ
hudby je im blízky.
„Nazrime na chvíľku do histórie. Píše sa rok 1900 a z poľského mesta Zakopané, ktoré je akýmsi nepísaným sídlom Goralov prichádza do obce Duplín okolo
20 goralských rodín. Áno, už takmer 120
rokov sú v tomto regióne gorali, ktorí
sem prišli za lepším a ľahším životom.
Bola to rodina Gonšenicová, Stašeľová, Pabinová, Jendroľová, Buzeková,
Garaľovská a ďalšie. Spomínaný rod
Gonšenicov je najstarším goralským
rodom v Zakopanom a ich rod siaha až
do roku 1530,“ týmito slovami otvorila
podujatie jedna z organizátoriek podujatia Rozália Fuzériová
Ako následne uviedla, Gorali žijú nielen vo svidníckom, ale i stropkovskom,
bardejovskom i vranovskom okrese, napríklad rodina Palubová, Džurmanová,
Lizáková, či Kačmarčíková.
Ešte predtým, ako predala slovo moderátorke podujatia Katke Strojnej,
ktorá je známa moderovaním známej
folklórnej relácie Kapura, pridala citát
Jozefa Pitoňáka, gorala zo Ždiaru, ktorý vraví, že Goralom nie je ten, kto
nosí goralský klobúk, ale ten, kto má goralstvo vo svojom srdci a svojej duši.
A zároveň zaželala každému, kto nosí klobúk s mušľami, aby takým goralom
naozaj bol.
Prítomným sa prihovoril poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič, primátorka mesta
Marcela Ivančová a tiež členky výboru Zwiazku Podhalan - oddzial Zakopane,
teda najstaršieho goralského spolku v Poľsku. Tie poďakovali Martinovi Gonšenicovi, ktorý je rovnako organizátorom podujatia a členom o.z. JAMARO za
to, že sa snaží i takýmto podujatím o to, aby Gorali, ktorí kedysi prišli do tohto
regiónu nezabudli na svoje zvyky, na svoje tradície, jazyk, tance, či spev, na
to, čo sem priniesli ich starí rodičia.
Potom už patrilo pódium folklórnej skupine Zespól Klimka Bachledy z poľského Zakopaného. Mladí tanečníci a speváci zaspievali a zahrali viaceré typické
goralské piesne a tance a nechýbal ani „zbojnícky tanec s valaškami“, ktorý
prítomní odmenili veľkým potleskom.
Predstavil sa i tzv. „Goralský expres“, najrýchlejší a najúspešnejší slovenský
rýchlostný lyžiar, rodák zo Ždiaru, hrdý Goral, piaty najrýchlejší lyžiar na svete
s rýchlosťou 223,4 km/h, 30 ročný Michal Bekeš, ktorý Slovensko reprezentuje
v upravenej kombinéze s goralským motívom.
Pavol Džurman, rodák z Mníška nad Popradom zas predviedol plieskanie
bičom, ktoré je, ako sme sa dozvedeli hudobným nástrojom.
Na pódiu nechýbal ani rodák z Lendaku, ktorý už viac ako 20 rokov žije v obci
Bokša neďaleko Stropkova František Lizák. Predstavil sa spolu so svojou
rodinou, s ktorou zahrali a zaspievali známe i menej známe goralské piesne.
Príjemným osviežením a poukázaním na to, ako sa tradície predávajú ďalším
pokoleniam bolo práve vystúpenie Františka Lizáka spolu so svojim zaťom,
dcérou, synmi, ale i vnukmi.
Tak, ako tomu bolo i po minulé roky, ani v tomto roku nechýbalo pasovanie
za Gorala, ktoré bolo v réžii Jozefa Pitoňáka zo Ždiaru. V tomto roku sa tejto
pocty dostalo moderátorke podujatia a folkloristke srdcom i dušou Katke
Strojnej. Ako sa neskôr vyjadrila, nevedela o tom a veľmi si titul pasovanej
Goralky váži.
Goralské piesne následne vystriedala iná, ale rovnako krásna terchovská
muzika v podaní Martina Repáňa známeho ako víťaza speváckej súťaž Zem
spieva spolu s Repáňovskou muzikou. Rezké terchovské piesne roztlieskali
pódium, ktoré si známe piesne zaspievalo spolu s nimi. S kamarátkou a
speváčkou Laurou Fuzériovou ktorú si k sebe pozval na pódium si zaspievali
goralskú pieseň a spolu s publikom i známu pieseň „Tota Heľpa“.
Vo výbornej atmosfére a dobrej nálade bolo podujatie zakončené ako inak,
ako goralskou hymnou „Góralu czy ci nie zal“ v podaní všetkých účinkujúcich,

hostí ale i všetkých, ktorí na podujatie prišli. Sprievodným podujatím bola i
výstava obrazov maľovaných na sklo autorky Maria Gąsienica-Gładczan, goralských spiniek z dielne Michala Sieczku, ale i valašiek, ktoré sa po goralsky
nazývaju „čupagy“ autora Jozefa Pitoňáka zo Ždiaru.
Pre všetkých bola pripravená ochutnávka destilátov a tiež „moskoľov“, ktoré
pripravili šikovné žienky zo Ždiaru.
Organizátormi podujatia bolo Občianske združenie JAMARO v zložení Jaroslav Krajkovič, Martin Gonšenica a Rozália Fuzériová, spoluorganizátorom
mesto Svidník.
Toto podujatie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej
republiky z programu Kultúra národnostných menšín 2019. Partnermi
podujatia bol Zwiazek Podhalan,
odzial Zakopané, Gas Familia Stará
Ľubovňa, Aquaruthenia Svidník,
reštaurácia Jasmin - Dušan Gľuz,
pekáreň Šandal, Agroekofarma Jozefa Žáka, Tlačiareň svidnícka, Labun
centrum, Bąkowo Zohylina - Zakopané, reštaurácia Delta, penzión Goral
Nová Kelča. Mediálnymi partnermi
RTVS - národnostné vysielanie, Televízia Senior, Folklorista.sk, Gorali.
info, Podduklianske novinky, noviny
Dukla, Stropkovské Zvesti, Dukla
Destination, Službyt s.r.o.
ĎAKUJEME VŠETKÝM
Z CELÉHO SRDCA.
(rf)

V obci Roztoky úspešne
vyškolili budúce cukrárky
Nezisková organizácia Dôstojný život všetkým, n.o. organizovala v čase od 1.10.2019 do 8.11.2019 akreditovaný vzdelávací
program Cukrár, v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Bardejov.
Vzdelávacieho programu sa zúčastnilo dvadsať uchádzačiek o zamestnanie
z obcí Roztoky a Vyšný Mirošov.
Počas celej realizácie mali účastníčky možnosť osvojiť si teoretické poznatky
a tiež praktické zručnosti v oblasti cukrárstva. Odborné témy boli zamerané
na hygienu pri práci v cukrárskej výrobe a na zručnosti pri postupoch výroby
hmôt, plniek, múčnikov, zmrzliny a ostatných cukrárenských výrobkov. Po celú
dobu programu sme mohli sledovať, s akým entuziazmom pristupovali k tvorbe
jednotlivých druhov cukrárskych výrobkov, o čom svedčili výsledné cukrárske
pochúťky, upečené počas záverečnej skúšky. Všetky účastníčky úspešne
absolvovali vzdelávací program a získali osvedčenie na vykonávanie činnosti
cukrárok. Dôstojný život všetkým, n. o. aj v budúcnosti plánuje organizovať
ďalšie akreditované vzdelávacie programy. V blízkej dobe plánujeme otvoriť
opatrovateľský kurz, na ktorý sa v prípade záujmu môžete prihlásiť. (džv)
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Splnený sen dvojice maratónskych bežcov z nášho regiónu
Stročín a Mestisko mali zastúpenie na 49. ročníku prestížneho maratónu v New Yorku
Prvá novembrová nedeľa v New Yorku je venovaná maratónu,
ktorý môžeme pokojne označiť za najväčší na svete. Tento rok
ho absolvovalo 53 639 ľudí. Z toho bolo 37 Slovákov, dvaja z
nich, Igor Vančišin zo Stročína a Vincent Miňo z Mestiska, reprezentovali náš okres a v národnom poradí obsadili fantastické
4., resp. 7. miesto.
Myšlienka zabehnúť 42 kilometrovú trať za oceánom sa zrodila začiatkom
roka 2018, keď sa zistilo, že jeden z dvojice má v deň konania maratónu
narodeniny. Môže byť pre bežca krajší darček? Po prelúskaní všetkých podmienok a finančných možností sme zistili, že realizovanie tohto cieľa bude
skôr v rovine snov. Dostať sa na takýto maratón nie je totiž vôbec jednoduché.
Ale nevzdávali sme sa, sme predsa maratónci.
Ak chcete mať garantovaný štart, musíte byť bežec s výbornou výkonnosťou
alebo bývať v okolí New Yorku alebo mať veľa peňazí alebo obrovské šťastie.
Celý newyorský maratón je poňatý dosť charitatívne, preto majú výhodu ľudia
žijúci v okolí „mesta, ktoré nikdy nespí“ - platí to doslovne. Absolvovaním
rôznych dobrovoľníckych činností a
iných behov v New Yorku si môžete
štart „odpracovať.“ Pre Európana
nerealizovateľné. Druhá možnosť je
zabehnúť kvalifikačný limit (maratón/
polmaratón) kdekoľvek na svete, na
certifikovanej trati a oficiálnym výsledkom na internete (do úvahy sa berie
tzv. čistý čas). Limity sú prispôsobené
veku a pohlaviu, sú pomerne tvrdé,
ale nie nedosiahnuteľné. To sa musí
zvládnuť od januára do decembra rok
vopred. Tretí spôsob je prihlásiť sa do
lotérie a modliť sa. Štvrtý spôsob je
finančne najnáročnejší, ale najpohodlnejší. Kúpite si štart v partnerskej
cestovnej kancelárii a môžete sa

chystať. Nám sa podarilo v jednom prípade zabehnúť
limit a v druhom nám nadštandardne pomohla poľská
cestovná kancelária.
Štart sme mali potvrdený už v apríli, takže príprava
sa mohla začať. Letenky, ubytovanie, zisťovanie
podrobností od účastníkov v minulosti a pod. A,
samozrejme, behať! Do prípravy zapasoval aj 60.
ročník Dukelského behu mieru, Košický polmaratón
a Vinco si trúfol i na maratón v Berlíne. Postupne sa
črtala aj zostava, ktorá s nami pôjde.
Nakoniec sme v USA v zostave piatich
ľudí, strávili osem dní, ktoré ubehli ako
voda. Stretli sme po rokoch našich pohostinných spolužiakov, príbuzných, či
učiteľov. Navštívili sme aj hlavné mesto
Washington a, samozrejme, New York
City. To máme dokonca prebehnuté po
vlastných. Základný tábor sme mali
rozložený v mestečku Clifton. Domáce
prostredie nám tam vytvoril náš bývalý
spolužiak a futbalový spoluhráč (z čias
svidníckeho dorastu) Martin Teraz.
Okrem ubytovania nám ponúkol cenné
rady, vzal nás na výlet do Washingtonu, na zápas NHL a vrcholom bol pre
nás pravý domáci slepačí vývar v jeho
podaní po pretekoch (maratónci vedia
o čom hovoríme).
Prebehnutím newyorského maratónu
navštívite všetky štvrte mesta New
York City. Začína sa na ostrove Staten
Island. Pokračuje sa visutým mostom
do Brooklynu, následne Queens,
potom Manhattan, malé odskočenie
do Bronxu a zakončenie je vo veľkom
Central Parku na Manhattane.
Bežecký deň sa začína pomerne
skoro (vstávali sme o 4:45). Musíte
sa dostať na niektoré zberné miesto,
odkiaľ vás autobusy alebo trajekt do-
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Splnený sen dvojice maratónskych bežcov z nášho regiónu
pravia na miesto štartu - Staten Island. Tam, po absolvovaní bezpečnostnej
kontroly, sú všetci štartujúci sústredení v jednom parku, kde sa podáva drobné
občerstvenie, či teplé alebo studené nápoje. Treba sa teplo obliecť, pretože v
novembri ráno je pomerne chladno. Teplé veci sa tesne pred štartom vyhodia
do kontajnerov, ktoré putujú na charitu. Mali sme druhú štartovaciu vlnu, ale
sektor A. Podarilo sa nám teda stáť v prvej línii, akoby sme boli elitní bežci.
Dokonca keď pri televíznom prenose Eurošportu prestrihli na štart tejto druhej
vlny, bolo nás pekne vidieť. Maratón odštartuje výstrel z dela (až sa zatrasie
most), vyletia konfety a za melódie Sinatrovho hlasu - New York sa púšťate
do prvých metrov. Veľmi pôsobivé. Ako sa beží samotný maratón, tak to sa
slovami vyjadriť nedá. To treba zažiť. Ľudia pri trati boli neskutoční a fandili,
jačali, povzbudzovali, občerstvovali. Nerozlišovali elitu od hobby bežcov,
domácich od cudzincov. Každý dostal pocit, že je víťaz, že je výnimočný, že
odviedol dobrú prácu. Nápis na tričku jedného z nás, že oslavuje narodeniny
aktivizoval ľudí k ešte mohutnejším pokrikom a toľko gratulantov nemáte
niekedy za celý život. Bolo to veľmi emotívne. Nič
lepšie sme zatiaľ v behaní nezažili.
V publiku sme registrovali aj slovenské vlajky,
dokonca nečakane sme stretli Marcela Stojáka
z Mestiska či Nora Podhájeckého zo Svidníka.
Najprajnejší a najhlučnejší bol však náš podporný
tím v zložení Milan Vančišin s dcérou Ingou Petnuchovou a naša tlmočníčka Julka Vančišinová.
Ich hlasy a mávajúcu zástavu sme videli zďaleka
a pri stretnutí s nimi boli slzy na krajíčku. Cieľ sme
dosiahli s ľahkosťou a vychutnávali sme si každý
okamih. Medaily na krku, vzájomná gratulácia,
spoločné foto. Máme to za sebou. Nezabudnuteľné
a príjemné spomienky.
Newyorský maratón je veľké športové podujatie.
Musíme vyzdvihnúť skvelú organizáciu, pretože pri
takejto mase behajúcich ľudí to nie je jednoduché.
Ešte aj o pol piatej, za šera, dobiehali ľudia do
cieľa a bolo počuť výskot aplaudujúcich divákov.

My sme vtedy už končili oslavy narodenín v jednom
z podnikov.
Na záver zopár zaujímavých faktov. Aktuálny ročník
bol najväčší na svete v počte účastníkov (53 639 - 30
894 muži, 22 745 ženy.) Najmladší muž a žena mali 18
rokov, najstarší muž 83 a žena 89 rokov. O pohodlie
sa staralo viac ako 12 000 dobrovoľníkov. Budúci rok
bude jubilejný 50. a tieto čísla budú pravdepodobne
prekonané. Naše výkony boli primerané veku a tréningovým možnostiam. Umiestnili sme sa do 10% zo
všetkých účastníkov a detailisti si ďalšie čísla hravo
nájdu na internete. Patrilo by sa ešte poďakovať za
podporu obecným úradom v Mestisku a Stročíne, ktoré
nám nezištne ponúkli pomoc, ďalej Maťovi Terazovi za
jeho pohostinnosť a našim manželkám, že nám umožnili
splniť si chlapčenský sen.
Ďakujeme!
Igor a Vinco
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Čína očami profesora Svetozára Krna
Keď sa povie Čína, v mysli sa mi vybaví najväčší štát východnej Ázie, šikmookí ľudia menšieho vzrastu, ryža, lacné textílie
alebo technické vymoženosti. Čína vo mne vzbudzuje predstavu
tajomnej zeme, príliš vzdialenej nášmu svetu.
Aj keď sa už v dnešnej dobe veľa veci o Číne dozvedáme, či už z internetu
alebo aj z kníh a časopisov, potešilo ma že sme v Podduklianskej knižnici vo
Svidníku mohli 20. novembra privítať človeka, ktorý osobne navštívil túto pre
nás exotickú krajinu a vo svojej zaujímavej prednáške vo forme elektronickej
prezentácie, predstavil študentom Strednej zdravotníckej školy milosrdného
Samaritána vo Svidníku, ale aj obyvateľom mesta túto krajinu. Týmto človekom
bol spisovateľ Svetozár Krno, ktorý patrí k priekopníkom slovenskej expedičnej a diaľkovej turistiky. Profesor Krno
nám predstavil fascinujúcu krajinu, v
ktorej každý cestovateľ nájde čo má
rád, ľudskú a kultúrnu pestrosť, ktorú
dopĺňajú prírodné extrémy, najvyššie
pohoria sveta, púšte, náhorné planiny,
stepi, moderné mestá ale aj romantické
pohoria posiate chrámami, pagodami
a kláštormi. Čína je aj domovom hodvábu, čaju, no najmä kolískou histórie,
ktorá sa odvíjala za Veľkým čínskym
múrom.
Dnes je krajinou kontrastov, kde sa
táto bohatá história prelína s modernou dobou. Vo svojej prednáške nám
profesor Krno predstavil monzúnový
Čínsky kantón Sečuán, ktorý na západe hraničí s Tibetom, a ktorý do vienka
dostal krásnu, pestrú prírodu. Tiahne
sa od nížin až po Himaláje. Všade cítiť
nesmierny, dlhodobý a systematicky pripravovaný ekonomický rast, v ktorom
Číňania zúročujú prastaré tradície a nové skúsenosti a poznatky. Predlžujú sa
cesty, stavajú horské tunely a mestá. Autostrády lemujú palmy, a aj vo výškach
nad štyritisíc metrov pribúdajú betónové magistrály a tunely.
Obyvateľstvo sa koncentruje vo veľkomestských mrakodrapoch, vidiek ostáva pomerne redšie osídlený. Jeho prednáška nás zaviedla aj k pamiatkam

Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - k 71 metrov vysokému Budhovi
v Lešane, na posvätné pohoria - budhistický Emejšan a taoistický Činčenšan.
Svetozár Krno strávil väčšinu času v tibetskom autonómnom okruhu, ktorému
sa stále na rozdiel od známej Tibetskej autonómnej oblasti vyhýbajú komerční
turisti a ktorý si tým zachoval viac pôvodnej kultúry ako samotný Tibet.
Život v úzkych údoliach a kláštoroch síce neúprosne poznačuje moderná
doba, ale uchováva si to pôvodné, ktoré neustále priťahuje nekonvenčných
cestovateľov. Zavítal aj do pohoria Ta-süe-šan, a pod najvýchodnejšou sedemtisícovkou, končiarom Miňa Konga (7 556 m), kráčal dva týždne celkom sám.
V najľudnatejšej krajine sveta stretol iba piatich pastierov, niekoľkých yakov,
diviakov, jazvecov ale aj niekoľko orlov. Dozvedeli sme sa aj, že v dedinkách
okolo mesta Danba stoja vysoké veže na strmých svahoch a hrebene nad
kláštormi sú posiate nekonečnými pestrými vlajkami. Prednášateľ navštívil
aj pohoria Štyroch dievčat a Jala Holy
(severne od sečuánskeho strediska
Tibeťanov Kanding). Na záver by som
chcela napísať ešte niekoľko slov a
tomto cestovateľovi. Svetozár Krno vedie Katedru politológie a euroázijských
štúdií FF UKF v Nitre. Je spisovateľom
literatúry faktu a vydavateľom cestopisnej literatúry. Svoje zážitky a postrehy
z expedícií zachytil v esejistických
cestopisných knihách a v množstve reportáží, v ktorých na základe vlastných
zážitkov a veľkého množstva načítanej
vedeckej a umeleckej literatúry hovorí
nielen o svete vzdialenom, ale aj o
tom našom.
Ďakujeme profesorovi Krnovi za jeho
pútavú a zaujímavú prednášku a želáme mu pevné zdravie, ešte veľa navštívených krajín, a k tomu vždy dostatok
síl a hlavne vytrvalé nohy. Veríme, že s pánom profesorom sa budeme v
knižnici stretávať častejšie a predstaví nám ďalšie krajiny sveta, ktoré navštívil
alebo ešte navštívi.
Nadežda Mičáková,
Podduklianska knižnica vo Svidníku

Spisovateľka a autorka príbehov medzi žiakmi
„Úlety v knižnici“ je záujmový útvar v Základnej škole na Ulici
8. mája vo Svidníku, v ktorom vymýšľame a realizujeme naozajstné úlety. Niekedy my, inokedy nám nápady priveje, napr.
vietor. Tentoraz to boli južné vetry (viali od Prešova), ktoré nám
priviali zaujímavé literárne postavy, príbehy a ako jesenný bonus
aj vzácnu návštevu - spisovateľku a autorku týchto príbehov
Gabrielu Futovú.
Otázok pre ňu bolo neúrekom a odpovede boli viac než zaujímavé. Prečo? Z
jednoduchého dôvodu - boli priamo odžité vo vlastnom živote. Žiakov najviac
zaujímali podnety, ktoré boli námetom pre jej príbehy. Ostali sme prekvapení
z množstva a druhov zvierat, ktoré má doma (čuduj sa svete, 42), zaujala

nás bezprostrednosť a otvorenosť jej prístupu k deťom, drobné „pikošky“ z
jej rodiny a detstva, alebo neustála chuť tvoriť, písať a zapájať sa aj do aktivít
vo vlastnej obci. Všetci sme z besedy odchádzali rozveselení, s batohom
zakúpených kníh, obohatení o nové zážitky a možno aj inšpiráciou, ako začať
písať. Ďakujeme pani Futová za milé a veľmi podnetné stretnutie. Prajeme
veľa snov a chuti stále tvoriť.
V závere ešte dodajme, že beseda s autorkou sa konala aj v Základnej škole
na Komenského ulici vo Svidníku.
Jana Matíková
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Svidnícka nemocnica - krasota
Hovorí sa, že nešťastie nechodí po horách ale po ľuďoch. To sa
potvrdilo i nám, keď po mnohých rokoch náhle vážne ochorela
naša deväťdesiatštyriročná mama.
Prvú pomoc sme hľadali a našli na Internom oddelení Nemocnice arm.
generála L. Svobodu vo Svidníku. Stretli sme tu milých, ochotných, odborné
zdatných zamestnancov - lepšie povedané ľudí, pre ktorých je ich práca určite
poslaním nielen zamestnaním. Na prvý pohľad je jasné, že tvoria zohratý
kolektív pod vedením p. primára MUDr. Pytliaka.
Prešlo niekoľko dní intenzívnej liečby a naša mama sa začala zotavovať. A aké
bolo naše prekvapenie, keď začala porovnávať nemocnicu ako vyzerala kedysi
a ako vyzerá dnes. Mama totiž pred mnohými rokmi pracovala v spomínanej
nemocnici. Z porovnania jej vyšlo, že teraz je nemocnica krasota.
Po jej slovách som si začala lepšie všímať nemocnicu i ja. Všade, kde som sa
pozrela bolo čisto, čo v podobných zariadeniach nie je vždy samozrejmosťou. A
verte, že viem o čom píšem. Striedavo žijem v hlavnom a krajskom meste. Sporadicky navštevujem tamojšie nemocnice, takže mám s čím porovnávať.
Na izbách sú vymenené okná, sú vkusne vymaľované, nachádzajú sa tu
polohovateľné postele, bezbariérové WC. Všimla som si tiež, že vchod a celé
chodby sú primerane osvetlené. Aj prístrojové vybavenie pracovísk je podľa
môjho názoru na úrovni. Mnohí pacienti určite vítajú aj možnosť navštíviť
kaplnku, kde sa môžu pomodliť, poďakovať za uzdravenie.
Nazdávam sa, že uvedené skutočnosti svedčia o rozumnej organizácii práce
pod vedením skúsených odborníkov. Na prvý pohľad je jasné, že tu funguje
systém. To ma vplyv na spokojnosť pacientov aj zamestnancov.
Známy lekár povedal, že zdravý človek ma tisíc želaní, chorý len jedno. Želám
všetkým terajším aj budúcim pacientom svidníckej nemocnice, aby sa im to
jedno najdôležitejšie želanie splnilo. Vedeniu nemocnice želáme bezproblémový chod zariadenia, veľa zdaru a vyliečených pacientov.
(mk)

POĎAKOVANIE
Ani neviem ako začať... Jedna vec je rozmýšľať, iná rozprávať.
No písať o niečom? To je teda tvrdý oriešok.
Bol 8. november a ja som sa ocitla v nemocnici so svojou mamkou ako jej
doprovod, netušiac, že sa tu ocitnem v tento deň ešte raz, ale už ako pacient.
Stretli sme veľa milých a ústretových ľudí - pacientov, sestričky aj lekárov. Bola
som veľmi spokojná, že môžem všetko rýchlo pobehať a povybavovať, a ako
je fajn, keď je človek zdravý a môže byť pre iných aj nápomocný.
V takomto duchu to išlo aj ďalej. Neskôr som mala mať stretnutie so synom.
Keď som išla za ním, zastavil ma jeden pán, že niekto leží obďaleč na zemi.
Nakoľko som sa veľmi ponáhľala, myslela som si že iba pôjdem ďalej, no
nakoniec som zmenila názor. Spolu sme išli k nemu a zdvihli ho. Stále som
netušila, že dnes budem potrebovať pomocnú ruku aj ja. Natešená som došla
na dohodnuté miesto a v tomto duchu pokračoval deň. Chcem len podotknúť,
že ešte dvakrát som odvtedy zmenila chod mojich krokov, čo sa mi stalo
osudným. A potom to prišlo.
Týmto článkom by som chcela poďakovať všetkým ľuďom, s ktorými som
prišla do kontaktu po zrazení autom. Neviem ich mená, nepamätám si veľmi ich
tváre, tak ich opíšem aspoň tak, ako viem. Je to pre mňa dôležité, pretože mi
veľmi pomohli. Začnem Natáliou, ktorá ma držala za ruku, takisto si pamätám
mladého pána z Mestiska, ďalší mal zas okuliare, bradu a rôzne otázky (ináč,
na vek ženy sa nepýta -:), ale dobre, že ste tam boli.
No a Matúš Hudačin, zlatý to chlapec! Ďalej záchranári, röntgenisti a celý
tím ľudí na pohotovosti. Lekárom z chirurgického oddelenia patrí taktiež
veľká vďaka, hlavne po odbornej stránke. No nedá mi však nespomenúť aj
tých, na ktorých sa často zabúda. Či už sú to sestričky, ošetrovatelia alebo
upratovačky. To všetko, čo pre ľudí robíte pochopí človek až vtedy, keď je
bezmocný a potrebuje Vašu pomoc.
Želám Vám všetkým pevné zdravie, lepšie podmienky pre prácu a k tomu
aj patričné ohodnotenie, pretože si ho zaslúžite!
P.S.: Skoro by som zabudla aj na dievčatá z domu sv. Faustíny, ktoré ma mňa
mysleli v modlitbách a zároveň na ostatných ľudí, ktorým na mne záleží.
P.S.: píšem na nemocničnom lôžku, sú 3 hodiny ráno...
S vďakou a úctou, pacientka Janka K.
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Gymnazisti v rámci projektu hostí oboznámili s tradičnou architektúrou i kultúrou
Ako ste sa už v predošlých číslach dočítali, Gymnázium DH je
úspešným koordinátorom projektu Erasmus+ s názvom Future
in the past, ktorý sa zaoberá II. Svetovou vojnou.
V minulých číslach sme vám priblížili zhruba polovicu prvej mobility, ktorá
prebehla u nás, vo Svidníku. Ale to zďaleka nebolo všetko.
Vo štvrtok sme našich zahraničných hostí zobrali na svidnícky skanzen.
Previedli sme ich areálom a oboznámili s vtedajšou architektúrou na našom
území. Po prehliadke sme sa všetci premiestnili do jednej z budov, kde nás
zručné panie učili pliesť z prútia. Hoci to vyzeralo veľmi jednoducho, dalo
nám zabrať niečo vytvoriť. Stačilo však trošku cviku a z našich prác sa stali
naozaj pekné dekorácie. Počas toho, ako sme sa učili pliesť nám prišli zahrať
a zaspievať tradičné ľudové piesne páni Heligonkári. Ich hra a spev sa nám
veľmi páčili. Na konci ich vystúpenia sme našich hostí spoločne učili spievať
pieseň Poľana Poľana, a veruže im to celkom šlo. Popri speve nám pán Ivan
Čižmár porozprával príbehy z čias druhej svetovej vojny, kedy bol ešte mladým chlapcom. Všetci sme ho uprene počúvali a z jeho príbehov sme mali
zimomriavky a slzy na krajíčku. Vtedy sme si mnohí uvedomili, že by sme
mali byť vďační za to, v akej dobe žijeme.
Týmto by sme sa chceli pánom Heligonkárom poďakovať za spestrenie
programu a obzvlášť pánovi Čižmárovi, vďaka ktorému sme sa dozvedeli
viac zo života bežných ľudí z čias druhej svetovej vojny. Na záver programu
na skanzene sme si pre hostí pripravili prekvapenie. Celé dopoludnie sme
sa venovali prevažne ľudovej kultúre ku ktorej neodmysliteľne patrí tanec,
spev a s tým spojené tradičné ľudové kroje. A tak sme im ponúkli príležitosť
odfotiť sa v krojoch.

Z reakcií sme usúdili, že sa im kroje páčili a toto fotenie si všetci užili. Veď
posúďte sami. Po skanzene nasledovala výstava fotografií nafotených počas
kurzu fotografovania a počas návštev vojenských pamiatok, a s ňou spojená
recepcia v priestoroch hotela Rubín. O program sa postarali tanečníci z FS
Makovica pod vedením Mira Štoffu, ktorí učili našich hostí tancovať typické
ľudové tance. Fotografie boli v hoteli vystavené ešte pár dní po recepcii. Pokiaľ
ste výstavu nestihli, tak sledujte našu facebookovú stránku (Erasmus+ Future
in the Past), na ktorej Vás oboznámime s ďalšou výstavou, ktorú chystáme.

Prvý týždeň projektu už máme
úspešne za sebou a preto sa
chceme touto
cestou poďakovať každému,
kto nám pri realizácii projektu akokoľvek pomohol.
Poďakovanie patrí v prvom rade našim pani profesorkám, pani profesorke I. Loziňakovej Saganovej a
pani profesorke L. Mačugovej, ktoré to celé riadili, a
študentom, ktorí sa do projektu zapojili. Veľké poďakovanie patrí hotelu Rubín za recepciu, p. Martine
Hospodárovej, ktorá nás sprevádzala vojenským
múzeom a vojenskými pamiatkami, a p. Miriam
Božíkovej, vďaka ktorej sme strávili pekný deň na
skanzene. Ďalej chceme poďakovať pani primátorke
Marcele Ivančovej za pozvanie na Predvianočné
trhy, pani Kataríne Hvizdovej z portálu eTwinning,
pánovi fotografovi Robovi Kočanovi a v neposlednom rade aj FS Makovica.
Zuzana Hajduková,
Gymnázium DH vo Svidníku
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Za zosnulou Máriou Barnovou...
11. novembra 2019 vo veku 85 rokov nás navždy opustila
MARIA BARNOVÁ,
dlhoročná členka Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR a Organizácie protifašistických bojovníkov, recitátorka Klubu umeleckého slova, dlhoročná účastníčka
súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Struny srdca Iriny Nevicke
a literárnych programov, ktoré sa konali v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry
a Podduklianskej knižnici vo
Svidníku.
Keď sa srdce zastaví, je ťažké
nájsť slová útechy, ale krásne
spomienky na osobu, ktorá čestne a dôstojne prežila svoj život,
budú vždy silnejšie ako smrť.
Láska k literatúre a predovšetkým k poézii bola hlboko
vrytá do jej duše a sprevádzala
ju celým aktívnym spoločensko-kultúrnym životom. Svojou
veselou povahou a múdrosťou
preukazovala kresťanskú lásku
a príklad vzťahov, ktoré by mali
byť medzi ľuďmi. Jej ruky a láskavé slová boli oporou všetkým,
ktorí ju poznali. Výrazná a pravdivá osobnosť spomienka na
ktorú bude navždy živá v našich
srdciach.
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť
smútiacej rodine.
Vičnaja jij pamjať.
RR ZRUSR vo Svidníku
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Turistickú sezónu ukončili v Západných Tatrách
Uzatvorením turistických chodníkov v prvý novembrový deň KST Doliny a Hory
Svidník ukončil letnú turistickú sezónu pre rok 2019. Už viac rokov ukončovala sa
sezóna vo Vysokých Tatrách, pre rok 2019 svoj „stan“ rozložili v obci Habovka na
Orave, chata Mores, Západné Tatry - Roháče. V deň príchodu 1. novembra sme
si uctili pamiatku zosnulých zapálením spoločnej sviece na cintoríne v Zuberci.
Nakoľko akcie sa zúčastnili tri generácie, každá mala svoje osobné záujmy. Naj-

mladšia generácia si hľadala pokemonov, stredná sa venovala geocachingu. Obec
Habovka im poskytla naplno využiť svoje schopnosti, ktoré realizovali aj počas
druhého dňa pobytu v lone prírody pri turistickej akcii na Roháčsky vodopád, ako aj

Priaznivci volejbalu, pozor!
Poznačte si v kalendári: 11.12.2019 - 18:00 hod.
Slovenská volejbalová federácia v spolupráci s RTVS odvysiela v
priamom prenose televízny zápas medzi TJ Slávia Svidník a VK Mirad
PU Prešov. Zápas sa odohrá na neutrálnej pôde - v Mestskej športovej
hale v Bardejove.

Staršie žiačky
Staršie žiačky sa v 6. kole predstavili na palubovke Technickej univerzity
v Košiciach. Našim cieľom bolo podať čo najlepší výkon a pripísať si plný
počet bodov.
Hneď od úvodu prvého zápasu sme hrali veľmi sústredene a dominovali
sme vo všetkých herných činnostiach. V tomto trende sme pokračovali počas
celého dvojstretnutia a napokon sme si pripísali dve jednoznačné víťazstvá.
Tým sme stanovený cieľ splnili skoro do bodky.
V oboch zápasoch dostali možnosť všetky dievčatá a za predvedený výkon
si zaslúžili pochvalu.
TJ Slávia Košice ŠK Komenského Svidník 0:3 (-9, -12, -10) a 0:3 (-9, -12,-12)
Zostava ŠK Komenského: L. Safková, O. Leľová, S. Benková, S. Hvozdová,
A. Gulová, N. Siváková, S. Savčaková, M. Šimcová, D. Mikitková, libero M.
Hudačinová, tréner R. Franko.
Najbližšie domáce stretnutie sa uskutoční 30. novembra 2019 o 10.00 hod.,
keď privítame na domácej palubovke ZŠ Komenského družstvo Kežmarku.
Príďte nás povzbudiť.
(rf)

pri výstupe na chatu pri Tatliakovom plese, pre starších turistov známu ako Tatliakova chata. Rešpektujúc uzatvorenia turistických chodníkov boli to zvolené ideálne
trasy. Svoje schopnosti predviedli počas túry aj Jaroslava Slivková a Ondrej Slivka,
ktorí bez odkladu pomáhali ošetriť poľskú turistku, ktorá sa zranila počas zostupu
z Roháčskeho vodopádu a po základnom ošetrení predseda klubu Ján Slivka sa
podieľal na znesení turistky na parkovisko, zranenie sa javilo ako výron členka. V
posledný deň pobytu sme vystúpili ku krížu nad obcou Habovka, kríž s umelým
osvetlením. K ukončeniu úspešnej letnej turistickej sezóny prispeli aj pobyty v
Malej Fatre, a to výstupom na Malý a Veľký Krívaň, návštevou Jánošíkových dier,
návštevou Hraničnej priepasti v Tepliciach nad Bečvou, výstupom na Lysú horu
ako v neposlednom rade výstupom na Tupý hrb a Tupú priehybu vo Vysokých
Tatrách. Veríme, že sezóny, ktoré sú pred nami, budú úspešnejšie ako sezóna v
roku 2019.
(as)

II. LIGA
Stolní tenisti ŠŠK Centrál Svidník vycestovali na stretnutie siedmeho kola
do AŠK Maria Huta (okr. Gelnica), momentálne lídra druhej ligy. Domáce
družstvo, ktoré vo svojom kádri má hráčov, ktorí už majú skúsenosti aj s
extraligou, potvrdilo svoje postavenie v tabuľke a Svidníčanom dovolili uhrať
iba tri body.
AŠK Maria Huta - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 15:3
B.: Magdziak 2; Kmiť 1.
Pozvánka
Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník pozýva priaznivcov
stolného tenisu na stretnutie II. ligy. V sobotu 30.11.2019 o 17.00 privíta ŠŠK
Centrál Svidník stolných tenistov MKST Veľké Kapušany. Hrá sa v telocvični
Spojenej školy vo Svidníku.
(ku)

Medziokresná súťaž družstiev
7. kolo v piatej stolnotenisovej lige neprinieslo žiadne
prekvapivé výsledky. Favorizované družstvá bez väčších
problémov zdolali svojich
súperov.
Výsledky 7. kola:
STO Brusnica STMK Stropkov B 14:4
B.: Fečko, Štefanišin po 4,5; Ľ. Antoš
3,5; J. Antoš 1,5 - Polivčak 2; J. Bunda, J. Bedruň po 1.

JMC Lužany C ŠŠK Centrál Svidník D 16:2
B.: Ľ. Tomko, M. Gdovin po 4,5;
Čižmár, Michalko po 3,5 - Sviatko,
Dudáš po 1.
GS Vyšný Hrabovec ŠŠK Centrál Svidník C 1:17
B.: Staničar 1 - Olijar, Kostelník, J.
Kosár po 4,5; Kurečko 3,5.
ŠM TJ Staškovce JMC Lužany pri Topli D 15:3
B.: Gojdič 4,5; Kočiš, Harvilko, Hrušč
po 3,5 - Vavrek 2; Rozkoš 1.
Radoma -

ŠŠK Centrál Svidník B 3:15
B.: Baran 2; Šafranko 1 - Gonos,
Nemec po 4,5; Antoš 3,5; Vasilenko
2,5.
STMK Stropkov C voľno.
TABUĽKA
1. Centrál C
7 6 1 0 94:32 20
2. Staškovce 6 6 0 0 85:23 18
3. Centrál B
7 5 1 1 95:31 18
4. Lužany C
6 4 0 2 57:51 14
5. Stropkov B 7 3 0 4 62:64 13
6. Radoma
6 3 0 3 51:27 12
7. Lužany D
7 2 0 5 45:81 11
8. Brusnica
6 2 0 4 51:57 10

9. Stropkov C 6 2 0 4 50:58 10
10. Hrabovec 6 1 0 5 28:80 8
11. Centrál D 6 0 0 6 12:96 6
8. kolo je na programe v piatok
29.11.2019 o 18. hodine a stretnú
sa v ňom:
JMC Lužany C - STO Brusnica;
STMK Stropkov B - GS Vyšný Hrabovec; ŠŠK Centrál Svidník B - ŠM
TJ Staškovce; ŠŠK Centrál Svidník
C - TJ Radoma; ŠŠK Centrál Svidník
D - STMK Stropkov C; JMC Lužany
pri Topli D voľno.
(ku)

Úradná správa č. 19 zo dňa 21. novembra 2019
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:
yžrebovala 3. kolo Pohára predsedu OOFZ, ktoré sa hrá 22.03.2020 o 15.00

hod.: Rovné - Breznica, Kalnište - Sitníky
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
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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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
26. novembra: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
27. novembra: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10)
28. novembra: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
29. novembra: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
30. novembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
1. decembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
30. novembra a 1. decembra: MUDr. M. Sobek - Nemocnica vo Svidníku.
Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v
nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.
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
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00
hod.,
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30,
18.00 (za účasti detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod.,
Nemocnica 16.30 hod., Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda:
16.30 hod., Piatok: 16.30 hod., Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší nájdete
aj na internetovej stránke www.svidnik.rimkat.sk
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má sv. liturgiu o 10.00 hod.
Počas týždňa: pondelok, utorok - sv. liturgia o 6.00 hod., Večerňa o 17.00 slúži prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - sv. liturgia o 6.00, Večerňa
o 17.00 - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: sv. liturgia o 6.00
- prot. Ján Pajkoš, Utreňa o 8.00, sv. liturgia o 9.30 - prot. Ján Sovič.
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
Pondelok 25. novembra: 6.30 hod.: * Zuzana, 17.30 hod.: + Jozef, Peter, Ján, 11. katechéza neokatechumenátnej cesty, Utorok 26. novembra:
6.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: + Michal, Helena, 17.30
hod.: * Dávid, večerné modlitby, Streda 27. novembra: 6.30 hod.: * Juraj,
Juraj, Marta, 17.30 hod.: Andrej, Štvrtok 28. novembra: 6.30 hod.: Kláštor
sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Mária a Michal (70 rokov života), 16.30
hod.: ruženec za závislých, 17.30 hod.: + Andrej, Mária, tichá adorácia s
požehnaním, Piatok 29. novembra: 6.30 hod.: * Ján, Mária, Marcel, Jana,
Karel, Michaela, 17.30 hod.: + Anna, Mária / + Darina (týždňová lit.), 12.
katechéza neokatechumenátnej cesty, Sobota 30. novembra: Sv. apoštol
Andrej prvopovolaný, 8.00 hod.: + Valter, Valter / + Ján (panychída) CSL.,
25. nedeľa po ZSD., HLAS 8. 1. decembra: Zbierka na charitu: 7.00 hod.:
Ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Za farské spol., 9.15 hod.: CZŠ sv. Juraja,
10.30 hod.: * Zuzana CSL., 17.00 hod.: Moleben k sv. Jozefovi, 17.30
hod.: * Andrej s rod., Eucharistická adorácia je vo štvrtok po sv. liturgii
o 12.00 do nasledujúcej liturgie. Tichá adorácia pokračuje po liturgii do
19.30 - ukončenie požehnaním.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 25.11.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša,
Utorok 26.11.: 17:00 + Ernest, Streda 27.11.: 17:00 + Jozef, Štvrtok
28.11.: 7:00 + Peter, Ján, Gejza, Mária, Ján, Anna, Jozef, Piatok 29.11.:
17:00 + Vasiľ, Michal, Júlia a ost. z rod., Sobota 30.11.: 7:00 Za zdravie a
Božie požehnanie pre Sebastiána, Nedeľa 1.12.: 9:00 Za farnosť; 14:00
modlitba ružencov.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici
2042 vo Svidníku: Štvrtok 28. novembra o 18.00 hod.: Náš kresťanský
život a služba: - Zjavenie 4-6 kap., - Štyria apokalyptickí jazdci, - Zjavenie
6:2 - Jazdec na bielom koni „vyšiel víťaziac“, - Čo som sa z čítania Biblie
na tento týždeň naučil o Jehovovi?, - o 19. hod.: Zborové štúdium Biblie:
Prejavoval im dôveru, Nedeľa 1. decembra o 9.30 hod.: Verejná biblická
prednáška: Kto sú praví nasledovníci Krista?, Hlavné myšlienky: - Prečo
potrebujeme zistiť, kto sú praví nasledovníci Krista, - Praví nasledovníci
Krista oznamujú Božie meno, - Praví kresťania majú úctu k Božiemu slovu
a žijú podľa neho, - Praví kresťania obhajujú Božie Kráľovstvo ako jedinú
nádej pre ľudstvo, - Ježišových pravých nasledovníkov sa dá spoznať podľa
lásky, ktorú prejavujú, - Dokážte, že ste pravými nasledovníkmi Krista.

od 25. novembra 2 019
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
november 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

FARKAS, Róbert:
Moja prvá kniha o vesmíre
- My very first book about the universe.
Bratislava, Perfekt 2019. nestr.
Kniha otázok a odpovedí alebo čo si chcel vedieť o vesmíre a nemal si sa
koho opýtať. Kniha prináša detskému čitateľovi problematiku vesmíru z pohľadu dieťaťa. Rozhovor medzi ockom a malou líškou atraktívnym spôsobom
odhaľuje zložitosť
sveta nad našimi
hlavami. Má potenciál detského
čitateľa osloviť,
podnietiť jeho fantáziu a predstavivosť. Benefitom
je dvojjazyčnosť,
jednoduché texty
sú v slovenčine aj
angličtine.

LANGEROVÁ, Aneta
Narodila sa 26. novembra 1986 v Benešove v Česku. Celý jej život bol a
stále je sprevádzaný hudbou. Aneta Langerová je česká speváčka, víťazka
súťaže Česko hledá Superstar. V roku 2004 vydala svoj prvý album Spousta
Andělu. Píše vlastnú hudbu i texty, ovláda hru na gitaru, basgitaru, piano,
tamburínu, harmoniku, či kalimbu. Vydala štyri štúdiové albumy: už spomínaný Spousta Andělu, Dotyk, Jsem a Na Radosti. Mimoriadnu pozornosť si
zaslúži aj koncertný album Pár míst, na ktorom speváčka predstavila svoje
pesničky v novom aranžmáne v sprievode sláčikového tria. V súčasnosti
Aneta Langerová vystupuje s vlastnou kapelou. Svoju popularitu využila aj
na podporu rôznych charitatívnych akcií. Takmer 10 rokov bola patrónkou
projektu Světluška zameraného na pomoc pre slabozrakých a nevidiacich.
Od roku 2009 sa zúčastňuje akcie Čistá řeka Sázava.

POHL, Frederik (26.11.1919 - 2.9.2013)
Americký spisovateľ a vydavateľ vedecko-fantastickej literatúry. Pracoval
ako redaktor časopisov, literárny agent, redigoval magazíny. Zostavil okolo
dvoch desiatok kvalitných sci-fi antológií. Popri editorskej a organizátorskej
činnosti sa venoval i vlastnej autorskej tvorbe. Napísal poviedky a niekoľko
románov. K jeho najkvalitnejším prácam patrí antiutopický román Obchodníci
s vesmírom. Spolupracoval s viacerými autormi. Jeho samostatná tvorba
zahŕňa tituly: Otrokárska loď, Opilcova chôdza, Hadia pohroma, Priechod,
Za modrým obzorom udalostí, Stretnutie s Heechee, Anály Heechee a iné.
Pohlove poviedky vyšli vo viac ako desiatich súboroch.

- Máte farebný televízor?
- Máme.
- Prosím si jeden zelený.
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Čo premieta Kino Dukla?
Le Mans '66 (Ford v Ferrari)
Sobota 30. novembra o 19. hodine

Strhujúci legendárny príbeh o tom, ako konštruktér áut Carroll Shelby a britský
jazdec Ken Miles postavia pre automobilku Ford revolučný závodný automobil
Ford GT40, aby s ním zvíťazili nad Enzom Ferrarim v dvadsaťštyrihodinovom
závode Le Mans vo Francúzsku.
Hrajú: Matt Damon,
Christian Bale, Jon
Bernthal, Caitriona
Balfe, Ray McKinnon,
Josh Lucas, JJ Feild,
Noah Jupe, Wyatt
Nash, Ian Harding,
Tracy Letts, Stefania
Spampinato, Wallace
Langham, Jonathan
LaPaglia, Rudolf
Martin, Sean Carrigan, Ward Horton,
Christopher Darga, Joe Williamson, Adam Mayfield, Fatimah Hassan, Mario
Di Donato • Réžia: James Mangold
V roku 1959 je Carroll Shelby (Matt Damon) na absolútnom vrchole, vyhral
najťažší automobilový závod na svete 24 hodín Le Mans. Po najväčšom
triumfe nezdolného Texasana ale príde zdrvujúca rana - lekári zistia, že má
srdečnú vadu, ktorá mu nedovoľuje ďalej v závodení pokračovať. Shelby tak
začne novú kariéru automobilového konštruktéra. Stane sa členom tímu,
do ktorého patrí aj vynikajúci skúšobný jazdec a britský šampión Ken Miles
(Christian Bale). Miles je nielen špičkový jazdec oddaný svojej rodine, ale aj
neznesiteľne arogantný muž, neschopný akéhokoľvek kompromisu. A práve
tento tím automobilových šialencov si najme Henry Ford II, aby pre jeho automobilku navrhli a postavili dokonalé závodné auto. Ford sa totiž rozhodne
pomstiť Enzovi Ferrarimu za to, že nakoniec odmietol dohodnutú fúziu svojej
automobilky s Ford Motor Company.
Autá stajne Ferrari víťazia na okruhu Le Mans nepretržite už od roku 1960.
Shelby, Miles a ich tím sú odhodlaní s autom Ford GT40 túto víťaznú šnúru
pretrhnúť. Proti nim stojí neporaziteľné Ferrari, fyzické zákony a ich osobní
démoni. Navzdory prekážkam a obmedzeniam, ktoré im do cesty stavia aj
samotný majiteľ Ford, vyvinú revolučné vozidlo, ktoré prevalcuje každého
konkurenta. Ich úsilie si vyberá nemalú daň - týmto mužom však víťazstvo
stojí za to.
USA, Akcia, dráma, životopisný, 153 minút,
slovenské titulky, vstupné: 5 eur

Ľadové kráľovstvo II
Nedeľa 1. decembra o 15. hodine

Elsa, Anna, Olaf, Kristoff a Sven v dlhoočakávanom pokračovaní úspešnej
animovanej komédie
štúdia Disney.
Réžia: Jennifer Lee,
Chris Buck • Hudba:
Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez
Prečo sa Elsa narodila
s magickými schopnosťami? Odpoveď na túto
otázku ju láka, zároveň
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však ohrozuje jej kráľovstvo. Spolu s Annou, Kristoffom, Olafom a Svenom sa
vydávajú na pozoruhodnú a nebezpečnú cestu. Vo filme Ľadové kráľovstvo
sa Elza obávala, či jej schopnosti nie sú pre svet príliš mocné a nebezpečné.
V Ľadovom kráľovstve 2 musí dúfať, že sú dostatočné...
USA, rodinný, animovaný, komédia, 94 minút, vstupné: 5 eur

Malá ríša
Nedeľa 1. decembra o 19. hodine

Nová slovenská romantická dráma so svetovým hereckým obsadením.
Námet: Lucia Ditte,
Ewen Glass, Michaela Sabo • Réžia: Peter Magát • Scenár:
Ewen Glass • Dramaturg: Claire Downs
• Zvuk: Richard Müller, Ivan Horák, Blažej
Vidlička • Producent:
Zuzana Chadimová,
Branislav Chlpík •
Hrajú: Alicia Agneson,
Lachlan Nieboer, Klara Mucci, Brian Caspe, Ján Jackuliak, Kristína Kanátová,
Katarína Šafaříková, Attila Végh, David Hartl
Mladá Eva pracuje v továrni arogantného zbohatlíka Bara, aby sa uživila, kým
sa jej manžel vráti z vojny. Ten jedného dňa dezertuje a vracia sa domov s
nádejou, že všetko bude tak, ako predtým. Do dediny však nečakane prichádza
aj záhadná Cat, ktorá pozná jeho minulosť a pre vlastné prežitie je schopná
urobiť skutočne všetko.
Slovensko, Island, romantická dráma, slovenské titulky,
108 minút, vstupné: 5 eur

117. Podduklianske osvetové kino

VIETOR

4. decembra o 19. hodine

O filme:
Vietor je originálna dokumentárna esej o sile vetra fönového typu s názvom
Halný, ktorý sa vyskytuje v regióne Podhalie v poľských Vysokých Tatrách
a okrem rozsiahlych materiálnych škôd spôsobuje miestnym obyvateľom
aj psychické problémy. Prichádza
niekoľkokrát za rok. Keď príde, hory
už nie sú pokojné a tiché. Keď fúka
Halný, padajú stromy, vznikajú odlesnené polomy, domom odnáša strechy.
Halným sa nemenia iba hory, ale aj
ľudia. Po jeho príchode stúpa v kraji
počet samovrážd, množia sa depresie, zintenzívňujú sa epileptické záchvaty, ľudia so srdcovými chorobami
sú odvážaní do nemocníc. Halný
prináša ľuďom strach a mení ich
správanie. Sú nervózni a agresívni,
pijú viac alkoholu ako inokedy a polícia zasahuje častejšie ako obvykle.
Réžia: Michal Bielawski, žáner:
dokumentárny, Poľsko, Slovensko, 2019, far., 70 min., MP: 12+,
vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €
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