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VOLEBNÉ FAKTY A ZAUJÍMAVOSTI Z OKRESU SVIDNÍK
V koľkých obciach vyhral Smer, kde triumfovali
Kotlebovci a kde bola najnižšia účasť?
Ako sme už pred týždňom na našich stránkach informovali,
parlamentné voľby konané v sobotu 29. februára 2020 v okrese
Svidník vyhral SMER-SD pred hnutím OĽANO a hnutím SME
RODINA.
Teraz sa bližšie pozrieme na zisk jednotlivých politických strán a subjektov.
Pozrieme sa na to, kto triumfoval v jednotlivých obciach, kde získali jednotlivé
politické strany najvýraznejší úspech a kde, ako sa hovorí, prepadli.
KDE TRIUMFOVAL SMER-SD?
Doteraz vládnuca strana SMER-SD triumfovala v meste Svidník - 1 375
hlasov (28,58 %) a vyhrala pred OĽANO - 894 hlasov (18,85 %). Smer
vyhral aj v päťdesiatich obciach okresu: Beňadikovce, Bodružal, Cernina,
Cigla, Dlhoňa, Dubová, Fijaš, Hrabovčík, Jurkova Voľa, Kalnište, Kečkovce,
Kobylnice, Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Kuková, Kurimka,
Ladomirová, Lužany pri Topli, Matovce, Medvedie, Mestisko, Mičakovce,
Miroľa, Mlynárovce, Nižná Jedľová, Nižná Pisaná, Nižný Komárnik, Nižný
Mirošov, Nižný Orlík, Nová Polianka, Okrúhle, Príkra, Pstriná, Radoma, Rakovčík, Rovné, Soboš, Svidnička, Šarbov, Šemetkovce, Vagrinec, Valkovce,
Vápeník, Vyšná Jedľová, Vyšná Pisaná, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík, Železník,
Želmanovce. V obci Havranec Smer vyhral spolu s SNS a v Krajnej Bystrej
so stranou MOST-HÍD.
KDE VYHRALO HNUTIE OĽANO?
Hnutie OĽANO vyhralo v Giraltovciach - 520 hlasov (29,31 %), pred stranou
SMER-SD - 441 hlasov (24,85 %). Hnutie Igora Matoviča vyhralo aj v šiestich
obciach okresu Svidník: Dukovce - 34 hlasov (20,98 %), Hunkovce - 47 hlasov
(29,37 %), Kapišová - 63 hlasov (33,87 %), Kračúnovce - 199 hlasov (30,28
%), Stročín - 59 hlasov (24,78 %) a Vyšný Komárnik - 12 hlasov (26,08 %).
Spoločné víťazstvo OĽANO zaznamenali spolu so stranami Vlasť a Dobrá
voľba v obci Dobroslava - po 4 hlasy (17,39 %).
KDE VYHRALI OSTATNÍ?
V troch obciach okresu Svidník vyhrala strana MOST-HÍD: Korejovce - 12
hlasov (26,66 %), Šarišský Štiavnik - 39 hlasov (29,77 %) a Krajná Bystrá -

32 hlasov (27,58 %).
SNS vyhrala v dvoch obciach svidníckeho okresu: Kružlová - 148 hlasov
(50,68 %), a Roztoky - 41 hlasov (37,27 %). Víťazstvo navyše SNS zaznamenala aj v obci Havranec, kde vyhrala spolu so stranou SMER-SD - po 3
hlasy (18,75 %).
No a víťazstvo v jednej obci okresu Svidník zaknihovali tri politické subjekty
- SaS, KDH a ĽSNS. SaS vyhrala v Belejovciach - 4 hlasy (25 %), KDH v
Lúčke - 85 hlasov (29,31 %) a ĽSNS v Štefurove - 11 hlasov (20 %).
SMER-SD POD DROBNOHĽADOM
Najsilnejším politickým subjektom v okrese Svidník je tak stále SMER-SD.
Najvýraznejšie bodoval v týchto obciach: Dlhoňa - 33 hlasov (71,73 %), Mlynárovce - 71 hlasov (56,34 %), Soboš - 48 hlasov (53,93 %), Dubová - 59 hlasov
(52,21 %) a Bodružal - 16 hlasov (50 %). Naopak, najslabší percentuálny zisk
Smer zaznamenal v týchto obciach okresu Svidník: Dobroslava - 2 hlasy (8,69
%), Korejovce - 4 hlasy (8,88 %) a Vyšný Komárnik - 5 hlasov (10,86 %).
NAJVYŠŠIA A NAJNIŽŠIA ÚČASŤ
Najvyššiu volebnú účasť, s najväčšou pravdepodobnosťou aj v rámci celého
Slovenska, mali v obci Príkra - 94,11 % (16/17), nasledujú obce: Medvedie
- 85,41 % (41/48), Šarbov - 84,61 % (22/26), Havranec - 84,21 % (16/19)
a Miroľa - 79,36 % (50/63). No a najnižšia volebná účasť v okrese Svidník
bola v týchto obciach: Krajná Bystrá - 38,97 % (122/313), Roztoky - 39,50 %
(111/281), Ladomirová - 48,90 % (356/728) a Kečkovce - 48,94 % (93/190).
A ešte jeden moment týkajúci sa výsledkov parlamentných volieb. Spomedzi
strán, ktoré vytvárajú novú vládnu koalíciu, v okrese Svidník vyhralo hnutie
budúceho premiéra Igora Matoviča OĽANO - 19,61 % - 2 980 hlasov. Druhé
je hnutie Borisa Kollára SME RODINA 8,16 % - 1 240 hlasov, treťou je strana
exprezidenta Andreja Kisku ZA ĽUDÍ - 3,18 % - 484 hlasov a štvrtou je strana
Richarda Sulíka SaS - 3,15 % - 479 hlasov.
V samotnom meste Svidník je poradie strán budúcej vládnej koalície takéto:
1. OĽANO 18,58 % - 894 hlasov, 2. Sme rodina 8,23 % - 396 hlasov, 3. SaS
4,13 % - 199 hlasov, 4. Za ľudí 3,82 % - 184 hlasov.
(podľa volbysr.sk spracoval ps)

Koľko „krúžkov“ získali kandidáti z okresu na Slovensku a v regióne?
Parlamentné voľby podľa počtu prednostných hlasov, teda
zakrúžkovaní svojho poradového čísla, spomedzi kandidátov z
okresu Svidník vyhral Marcel Tkáč, ktorý kandidoval za KDH.

Jakub Hajduk
Vladimír Šandala
Vladislav Kačmár

V rámci celého Slovenska získal 1 343 prednostných hlasov a z toho v rámci
okresu Svidník 261. Druhý skončil Michal Goriščák. Súčasný viceprimátor
Svidníka a riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove získal
na celom Slovensku 1 271 prednostných hlasov. Z toho v okrese Svidník
získal 333 „krúžkov,“ pričom MOST-HÍD, za ktorý kandidoval, získal v okrese
Svidník 387 hlasov. Tretí v rámci celoslovenského zisku „krúžkov“ je končiaci
poslanec Národnej rady SR, kandidát za stranu SMER-SD Mikuláš Krajkovič.
Na celom Slovensku získal 867 prednostných hlasov a z toho v okrese Svidník
443 „krúžkov.“ Znamená to, že kým v rámci celého Slovenska ho predbehli
Marcel Tkáč a Michal Goriščák, no v rámci okresu Svidník vyhral Mikuláš
Krajkovič. SMER-SD pritom v okrese Svidník získal 4 261 hlasov.
Pozrite si poradie kandidátov z okresu Svidník. V prvej tabuľke je zisk ich
prednostných hlasov na celom Slovensku, v druhej ich zisk prednostných
hlasov v okrese Svidník.
SLOVENSKO:
Marcel Tkáč
- 1 343
Michal Goriščák - 1 271
Mikuláš Krajkovič - 867
Soňa Tchirová
- 796
Mikuláš Mašlej
- 681
Ján Holodňák
- 671
Jaroslav Olejar
- 615
Martin Sičák
- 479
Mikuláš Krajkovič
Michal Goriščák
Marcel Tkáč
Jozef Ľos-Božik ml. - 377
867 hlasov
1 271 hlasov
1 343 hlasov

Mikuláš Krajkovič - 443
Michal Goriščák
- 333
Jaroslav Olejar
- 322
Mikuláš Mašlej
- 298
Ján Holodňák
- 297
Marcel Tkáč
- 261
Martin Sičák
- 169
Jakub Hajduk
- 79
Dana Vasiľová
- 77
Vladimír Šandala
- 77
Jozef Ľos-Božik ml. - 67
Soňa Tchirová
- 61
Natalija Kravčenko - 50
Vladislav Kačmár
- 12
Slavomír Sakalik
- 80
(vzdal sa kandidatúry
tesne pred voľbami)

- 257, Daniela Vasiľová
- 236
- 184, Natalija Kravčenko
- 136
- 29, Slavomír Sakalík
- 444
(vzdal sa kandidatúry tesne pred voľbami)
OKRES SVIDNÍK:

Mikuláš Krajkovič
443 hlasov

Michal Goriščák
333 hlasov

Jaroslav Olejar
322 hlasov

Mikuláš Mašlej
298 hlasov

Ján Holodňák
297 hlasov

Marcel Tkáč
261 hlasov

(pn, zdroj: volbysr.sk)
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Svidnícka primátorka o parlamentných voľbách a hlavne o svojom zástupcovi
Bude Michal Goriščák novým riaditeľom Technických služieb?
V parlamentných voľbách v sobotu 29. februára sme rozhodli o
novom zložení najvyššieho zákonodarného zboru a nepriamo aj o
tom, ktoré politické subjekty budú tvoriť novú vládnu koalíciu.
Hoci rokovania štyroch strán o
zostavení novej vlády ešte v čase písania týchto riadkov neboli definitívne
ukončené, bolo viac-menej isté, že
na Slovensku dochádza k zmenám
a niet pochýb o tom, že sa dotknú aj
Svidníka a celého regiónu.
V rozhovore s primátorkou Svidníka
Marcelou Ivančovou sme sa pýtali na
to, ako ona hodnotí výsledky volieb do
Národnej rady SR. „Výsledky volieb
treba akceptovať, je to rozhodnutie
voličov - občanov, ktorí raz za 4 roky
v prípade parlamentných volieb,
majú právo rozhodovať, ale majú aj
zodpovednosť za svoju voľbu. Každý
volený zástupca musí byť pripravený
výsledky volieb akceptovať,“ zdôraznila svidnícka primátorka a nás
zaujímalo, či ju možno zaskočil alebo
prekvapil výsledok niektorej z politických strán a je jedno či už v rámci
celého Slovenska alebo napríklad v
rámci mesta Svidník.
„Je pravda, že tieto voľby boli
iné ako ktorékoľvek predtým, či už
spôsobom vedenia predvolebnej
kampane alebo celkovou atmosférou.
Veľkú rolu zohrali sociálne siete, a nie
vždy pozitívnu. Nemôžem povedať,
že ma výsledky doslova zaskočili
alebo prekvapili, sledovala som celú
kampaň, takže som bola v problematike celkom dobre zorientovaná. Teší
ma, že zamestnanci mesta Svidník
a členovia všetkých 9 okrskových

volebných komisií zvládli celý proces
parlamentných volieb bez problémov
a zaváhaní, za čo im patrí vďaka.“
***
SVIDNÍK MAL V HRE
VIACERÝCH KANDIDÁTOV
Svidník mal v hre, ako sa hovorí,
viacerých kandidátov. Podľa mnohých
s najväčšou šancou na zvolenie bol
Michal Goriščák. Viceprimátor Svidníka a riaditeľ Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Bardejove kandidoval
za stranu Most-Híd z osemnástej
priečky a v prípade rovnakého úspechu tejto strany ako v roku 2016
mal predpoklad stať sa poslancom
Národnej rady SR.
Napokon aj jeho kampaň bola mimoriadne aktívna a rozsiahla. Nepodarilo sa, keďže Most-Híd v ostatných
parlamentných voľbách neuspel. Ako
hodnotí výsledok svojho zástupcu Michala Goriščáka primátorka Marcela
Ivančová? „Ktokoľvek ide do volebného zápasu, je určite pripravený na
každý výsledok. Aj pozitívny aj menej
pozitívny.“
Vráťme sa však do roku 2018, kedy
v decembri zložila sľub nielen prvá
svidnícka primátorka, ale aj pätnásti
poslanci. Medzi nimi aj už spomínaný Michal Goriščák a práve jeho
si za zástupcu primátorka Marcela
Ivančová vybrala. Na ustanovujúcom
zasadnutí, keď svoje rozhodnutie o
určení zástupcu poslancom a verej-

nosti oznámila, primátorka Michalovi
Goriščákovi popriala veľa úspechov
funkcii. „Pevne verím, že naša spolupráca bude úspešná,“ takto zablahoželala primátorka svojmu zástupcovi.
Vo viacerých rozhovoroch predtým i
neskôr podotkla, že Michala Goriščáka si za zástupcu vybrala hlavne kvôli
ťahu na vládnu koalíciu.
Pripomeňme, že Michal Goriščák bol
i stále je krajským predsedom strany
Most-Híd v Prešove a táto strana bola
súčasťou vládnej koalície. To však už
po týchto voľbách neplatí a mohlo by
sa to vyhodnotiť aj tak, že svidnícky
viceprimátor stráca ťah na vládu.
Navyše „zvyklosti“ slovenskej politiky
jasne hovoria, že po zmenách vlády
dôjde aj k zmenám v regiónoch, napríklad na postoch prednostov okresných úradov, riaditeľov úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny i ďalších.
Samozrejme, nikto nikoho vopred zo
žiadnej funkcie neodvoláva, no tak
ako Michal Goriščák po voľbách v
roku 2016 a po nástupe strany MostHíd do vlády vystriedal vtedajšieho
riaditeľa úradu práce v Bardejove, dá
sa predpokladať, že po týchto voľbách
dôjde k obdobnej zmene.
***
ZMENA NA POSTE
VICEPRIMÁTORA?
Primátorky Svidníka Marcely Ivančovej sme sa preto priamo pýtali, či
nebodaj neuvažuje o zmene na poste
viceprimátora? „O zmene na poste
viceprimátora neuvažujem,“ takto
znela stručná, no jasná primátorkina
odpoveď.

MARCELA IVANČOVÁ
„O zmene na poste
viceprimátora neuvažujem“

No a keďže ľudia po akýchkoľvek
zmenách zvyknú mať „zaručené“
informácie o tom, kto do akej funkcie
nastúpi, vyhnúť sa tomu nedokážeme
ani vo Svidníku.
O Michalovi Goriščákovi sa po Svidníku šepká, že po prípadnom odchode z funkcie riaditeľa Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bardejove
by sa mohol stať vedúcim Odboru regionálneho rozvoja Mestského úradu
vo Svidníku, ktorý primátorka Marcela
Ivančová chcela zriadiť, no nenašla
vhodného vedúceho odboru. „Podľa
platnej organizačnej štruktúry úradu
Odbor regionálneho rozvoja neexistuje - je iba referát regionálneho
rozvoja - s počtom zamestnancov 3,
a ten je momentálne plne obsadený,“
jasne reagovala primátorka. Šuškandu, že by Michal Goriščák mohol byť
zástupcom svidníckej primátorky na
plný pracovný úväzok, primátorka
takisto odmietla s odôvodnením, že
stačí si prepočítať kapitolu 13.1. v rozpočte mesta, čo sú financie na mzdy
zamestnancov Mestského úradu. Z
prepočítania má podľa primátorky
každému vyjsť, že financie na plat viceprimátora na plný pracovný úväzok
v rozpočte nie sú.
***
VÝVEROVÉ KONANIE
NA POST RIADITEĽA
TECHNICKÝCH SLUŽIEB
No a do tretice sa o Michalovi Goriščákovi aj v prostredí samotného
svidníckeho Mestského úradu hovorí
ako o možnom novom riaditeľovi
Technických služieb mesta Svidník.
Očakáva sa totiž, a už aj primátorka
Marcela Ivančová to nepriamo priznala, že dlhoročný riaditeľ Michal Pich
odíde v tomto roku do dôchodku. Primátorka na margo možného nového
riaditeľa Technických služieb Michala
Goriščáka pre naše noviny povedala:
„Na miesto riaditeľa Technických
služieb bude vypísané výberové
konanie, výber podlieha schváleniu
zastupiteľstva.“
Kedy možno očakávať vypísanie
výberového konania však primátorka
nekonkretizovala. Isté akurát je, že
riaditeľa príspevkovej organizácie
mesta, ktorou Technické služby mesta
Svidník sú, na návrh primátorky volí
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku.
S podobnými otázkami sme minulý
týždeň, teda po parlamentných voľbách, oslovili aj samotného viceprimátora Michal Goriščáka.
Na naše otázky však neodpovedal,
v závere týždňa kvôli zdravotným
problémom.
(ps)
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Príbeh úspešnej svidníckej firmy Gras SK sa začal písať v detskej izbe jej zakladateľa
Martin Čurila rozpráva nielen o svojich podnikateľských začiatkoch
Hovorí o sebe, že podnikať začal rovnako, ako všetci ostatní,
no zároveň úplne inak. Jeho prvým sídlom bola detská izba v
rodičovskom byte. Odkedy, sediac práve v detskej izbe, prvýkrát
do telefónu zaklamal prvému zákazníkovi, že sa pozrie do skladu,
pričom žiaden nemal, stále niečo iba dobieha.

a poslali mi na moju meilovú žiadosť nejaký katalóg súčiastok. A tak som si
objednal nejaké súčiastky a doma v detskej izbe som sa snažil to rozobrať.
Vlastne takto som aj začal podnikať, že už som mal založenú firmu a jediným
mojim priestorom bola vlastne moja detská izba.“
***
PRVÝ ZÁKAZNÍK A SKLAD V DETSKEJ IZBE
No a práve s detskou izbou sa Martinovi Čurilovi viaže podnikateľský zážitok,
Svidníčan Martin Čurila založil firmu, ktorá je dnes jedným z lídrov na európskom trhu s tonermi do tlačiarní. Pôsobí osemnásť rokov a rozhovor s kona- na ktorých stále so smiechom spomína. „Stalo sa, že mi zavolal prvý zákazník,
teľom a dnes spolumajiteľom spoločnosti Gras SK sme začali spomienkami že som získal nejakú objednávku, a ja som tak dôležito do telefónu povedal,
že sa pozriem v sklade. No a mama sa stále z kuchyne smiala, že keby oni
na rozbeh tejto, dnes mimoriadne úspešnej firmy.
videli tvoj sklad...“ zasmial sa a pokračoval, že na začiatku vôbec nevedel,
***
čo všetko vlastne bude z toho Anglicka potrebovať. A rovnako veľmi ťažké
NAJVÄČŠÍ VÝROBCA A PREDAJCA
bolo aj získať zákazníkov. Kto si podľa neho pamätá, tak uzná, že pred tými
TLAČIARENSKÉHO SORTIMENTU
„Začal som podnikať rovnako, ako všetci ostatní, a to tak, že som si vybavil osemnástimi či dvadsiatimi rokmi, keď sme napríklad len do Poľska išli niečo
živnostenský list. Bolo to presne 22.2.2002 a začal som podnikať práve s tým, kupovať, tak sme brali niekoho, kto poznal, kde je ten obchod. „Ja som si
čo robím dodnes,“ začal svoje rozprávanie zakladateľ firmy, ktorá je dnes preto zháňal Zlaté stránky, čo bol teda telefónny zoznam nielen domácností,
jedným z najväčších výrobcov a predajcov tlačiarenského sortimentu. Je to ale i firiem, z celého Slovenska. U nás sme mali Zlaté stránky len pre Svidník,
Stropkov, Bardejov, Giraltovce, tak niekto zo Žiliny mi priniesol Zlaté stránky,
spoločnosť, ktorá vznikla a dodnes pôsobí vo Svidníku.
V tom roku 2002 robil v Slovenskej sporiteľni správcu siete a mal som na niekto z Bratislavy, a ja som si tak tipoval, že kto by mohol byť môj zákazník
starosti aj tlačiarne. „Keď som videl všetky tie tonerové kazety, a to vtedy ešte a telefonoval som, telefonoval a telefonoval.“
Martin Čurila priznal, že tých telefonátov bolo veľmi, veľmi veľa, no jeho to
bol poriadny kus tovaru, bola to zložitá vec. Dnes nám tie tonery prídu veľmi
jednoduché, ale vtedy to bol kus niečoho, ktorý sa mal vyhodiť, keď už bol neodrádzalo. „Ono je to o uhle pohľadu. Pre niekoho je to, že urobí sto teleprázdny. No a mne to prišlo, že je to veľká škoda.“ Začal teda okolo toho, ako fonátov a z toho je iba jeden nádejný, negatívna skúsenosť. Pre mňa to bolo
sa hovorí, chodiť, či by sa to nedalo nejak opätovne použiť. Postupne prišiel skôr pozitívne, pretože som vedel, že keď urobím tisíc telefonátov, tak tých
k tomu, že existuje celý priemysel, ktorý je zameraný na to, že tie tonerové nádejných odberateľov bude desať. Keď urobím desaťtisíc, tak ich bude sto.
kazety sa proste dajú ešte recyklovať. Vtedy už síce bol internet, no príliš na Čiže ja som si vždy to takto kalkuloval z toho dlhodobého hľadiska. Hovoril
ňom neboli ľudia, ani firmy, neboli webové stránky, ale už to bolo jednoduch- som si, že stačí mi získať dvoch stálych zákazníkov za mesiac, lebo za rok je
šie, ako ísť niekde do Anglicka alebo do Ameriky a skúšať hľadať nejakého to 24, za dva roky 48, ktorí by si to odo mňa pravidelne objednávali.“
Aj takto Martin Čurila priznal, že matematiku má rád a hneď aj prezradil, v
dodávateľa alebo nejaké súčiastky. „Skoro dva roky som si to tak teoreticky
chystal. Prepočítaval som to a stále mi vychádzalo, že by to mohol byť dobrý čom to zrejme je. „Zdedil som to asi po mame, lebo bola učiteľka matematiky,
a proste stále mi to tak vychádzalo. Vedel som, že nemôžem kalkulovať tak,
projekt, tak som sa do toho pustil.“
že len Svidník, pretože vo Svidníku je určitá kúpna sila. Vedel som, že sa
***
musím snažiť získať klientov inde. Tak to išlo takto postupne, najprv v rámci
KOPY PRÁZDNYCH KAZIET
V Slovenskej sporiteľni vtedy mali zmluvných dodávateľov, ktorí im tie celého Slovenska a v súčasnosti obchodujeme v rámci celej Európy, by som
tonery stále nosili, no Martina Čurilu to nezaujímalo. Jeho zaujímali tie kopy povedal.“
***
prázdnych kaziet, ktoré sa im kopili a ľúto im bolo vyhodiť ich, predsa len to
TLAČIA VĎAKA TONEROM ZO SVIDNÍKA
vtedy boli dosť vzácne výrobky. Tak sa im to v kanceláriách váľalo a Martin
Popri Slovensku Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko, vlastne
Čurila stále hútal, či sa to nedá ešte nejako použiť. Mimochodom, vtedy boli
tie tonery veľmi drahé, stáli aj tritisíc vtedajších korún, čo bola vtedy takmer celý Balkán, potom smerom na Francúzsko, Anglicko, Holandsko, škandinávmesačná výplata. „Ja som si preto stále hovoril, veď to tak veľa stojí a teraz ske krajiny, Estónsko, Litva či Ukrajina. Tých krajín, v ktorých tlačia vďaka
to mám vyhodiť? Na internete sa vtedy dalo dohľadať, že sa to dá renovovať. tonerom zo Svidníka, je skutočne veľmi veľa. My sa však vráťme do detskej
Snažil som sa nájsť si čo najviac informácií, oslovil som jednu anglickú firmu izby Martina Čurilu, kde podnikať začal, no hovorí, že dlho sa v nej neohrial.
Komplikáciou v odvetví, pre ktoré sa rozhodol, bola a i dnes je taká, že je
veľmi veľa značiek tonerov a každá
značka má veľa modelov.
Tým pádom sa spektrum súčiastok
veľmi rozrastá. Keď jeho firma Gras SK
je dnes schopná dodávať súčiastky a
vyrábať kazety pre tisíc druhov kaziet,
tak to je možno desaťtisíc jednotlivých súčiastok, ktoré sa často nedajú
zamieňať, no a na tie súčiastky treba
priestory. „Ako vravím, tých súčiastok
bolo treba stále viac a viac a už som
to nemal kde skladovať.
Proste keď bola detská izba plná, aj
garáž bol plný, tak som si pozháňal
priestory na pošte. Ja som chcel iba
jednu kanceláriu, asi dvadsať štvorákov, a oni mi nanútili dve, lebo boli tak
spojené a že práve toto majú voľné. No
a ja som si hovoril, že na čo mi to bude,
že to je veľké. Pamätám si, keď sme
s jedným kolegom do tých priestorov
Svidníčan Martin Čurila založil firmu, ktorá je dnes jedpošty previezli celý môj sklad, tak doným z lídrov na európskom trhu s tonermi do tlačiarní
okola tých kancelárií vznikli také kopy.

Podduklianske novinky

10. marec 2020

Spravodajstvo

5

Príbeh úspešnej svidníckej firmy Gras SK sa začal písať v detskej izbe jej zakladateľa
A tak som si hovoril, ty vole, koľko toho mám a stále som mal pocit, že ešte
VPLYV KORONAVÍRUSU
mám rezervu v tých priestoroch. No ale za rok to bolo už úplne prepchaté až
Dnes je taký jeden toner do tlačiarne poskladaný zo súčiastok napríklad aj z
po strechu a už sme hľadali iné priestory.“
piatich krajín. „Čip môže byť z Ameriky, niečo ďalšie z Číny, niečo z Nemecka,
***
iné zas zo Španielska a prázdna kazeta môže byť niekde z Nórska,“ opísal
PRIEKOPNÍK V RENOVÁCIÍ TONEROV
zakladateľ úspešnej firmy, ktorý je na rozhodnutie, že si napriek obchodovaniu
Vtedy jeho firma len renovovala tonerové kazety alebo predávali súčiastky s Čínou ponechá aj vlastnú výrobu, hrdý. Minimálne v dnešnom období, keď
iným firmám, ktoré renovovali tonerové kazety. Postupne, v priebehu tých už nielen Čínu zasiahol koronavírus, sa toto rozhodnutie jasne ukázalo ako
osemnástich rokov, sa ten priemysel celkom zmenil a dnes už veľa tých kaziet mimoriadne prezieravé a rozumné. „Kvôli koronavírusu Číňania už niekoľko
nakupujú v Číne. Aj Čína totiž zistila, že je to dobrý biznis. „Oni s tým vlastne mesiacov neexportujú tovar. Dva mesiace nám nepríde žiadna zásielka od
začali pred pätnástimi rokmi, keď ja som sa už ako tak rozbehol, len vtedy to nich. A nielen nám, ale celej Európe a ten tovar bude chýbať. My však máme
bolo všetko komplikované. Vtedy bolo komplikované napríklad už len z Česka tú výhodu, že stále máme výrobu. Ponechali sme si ju, pretože stále sme si
si niečo kúpiť alebo z Poľska a nie to ešte z Číny. Navyše produkty z Číny boli hovorili, že možno sa niečo stane, možno nás Číňania nejako podvedú, možno
v začiatkoch veľmi nekvalitné, nemalo to zmysel, ale
zvýšia ceny, lebo oni ich bežne majú dumpingové,“
oni sa po trošku učia a učia a už dnes to má zmysel,
vysvetľuje Martin Čurila svoje podnikateľské myshlavne vzhľadom na tú cenu ich práce a hlavne
lenie a na margo lacných výrobkov z Číny dodáva:
objem, ktorý my sme už potrebovali dosahovať,“
„Ja napríklad stále nášmu partnerovi Číňanovi
ozrejmil začiatok spolupráce s čínskymi partnermi
hovorím, ako ti to môže vychádzať za také ceny,
Martin Čurila, ktorého môžeme kľudne považovať
keď ja som si to stokrát prepočítal a nevychádza
za jedného z priekopníkov renovácie tonerov do
mi to. A on na to, že ani im to nevychádza, ale že
tlačiarní, teda ich opätovného napĺňania. „Ťažké bolo
majú 12-percentnú štátnu exportnú dotáciu. Čiže
vtedy získať akýkoľvek prehľad, lebo ako hovorím,
aj keď nám to predá s 5-percentnou stratou, stále
internet sa vtedy ešte len poriadne rozbiehal. To, či
má 7 percent zisk. Preto fungujú.“
niekto niečo také robí, sme sa vtedy mohli dozvedieť
Mimoriadne aktuálnou témou súčasnosti je už
akurát tak od zákazníkov, že nie, ďakujeme, my už to
aj v našom rozhovore s Martinom Čurilom práve
berieme odtiaľ a odtiaľ. Určite som nebol prvý, ale dá
spomínaný koronavírus. Podľa spolumajiteľa
sa povedať, že moja firma bola jedna z prvých.“
svidníckej firmy produkujúcej tonery sa prejaví
No a ešte raz sa do detskej izby Martina Čurilu vráaj v tomto odvetví. „Ja napríklad už teraz mám
time. V nej sa totiž nielen rozbehlo jeho podnikanie,
objednávky na celý jún. Čiže už teraz som musel
ale sa aj začalo niečo, čo ho sprevádza dodnes. „Celý
poobjednávať veci, ktoré prídu v júni, možno
čas, čo to robím, som bol vlastne v časovom sklze.
aj začiatkom prázdnin. V Číne už vlastne dva
Odkedy som do telefónu zaklamal tomu prvému
mesiace nepracujú, ale tie kontajnery s tovarom
zákazníkovi, že sa pozriem v sklade, keď som bol
ešte prichádzajú, lebo veľmi dlho trvá tá preprava
v detskej izbe a žiaden sklad som nemal, odvtedy
z Číny. My vlastne v polovici marca dostaneme tie
som stále musel niečo doháňať. Celý čas ma vlastne
posledné kontajnery s tovarom, ktorý bol vyrobený
objednávky akoby tlačili do väčších výkonov, a keď
a poslaný ešte pred koronavírusom. Zatiaľ teda
sa nám to rozrástlo, tak vždy sme narážali na tú
vieme, že dva mesiace nepríde žiaden kontajner,
našu kapacitu. Z Nemecka, Rakúska a z ktorejkoľvek
no a my potrebujeme tých päť kontajnerov mekrajiny Európy sme mali aj väčšie objednávky, ako
sačne, takých 70 - 80-tisíc tonerových kaziet, no a
sme boli schopní zabezpečiť.“
tie nám minimálne dva mesiace neprídu. A nielen
***
nám, ale ani nikomu v Európe,“ upozornil Martin
TONEROVÉ KAZETY A ČÍNA
Čurila a hneď dodal, že v tejto situácii sa hodí ich
Martin Čurila vysvetľuje, že jedna tonerová kazeta
vlastná výroba, ktorú zachovali.
sa renovuje trebárs pol hodiny. Objednať si tisíc
Napriek ústupu od výroby ju úplne neukončili a
kaziet bolo teda jednoduché, tisíc kusov rozdeliť na Martin Čurila pred osemnástimi rokmi ani len
nemalo to tak ani vplyv na zamestnanosť v spopol hodinu je päťsto hodín, no nešlo to vždy takto. netušil, akú firmu vo Svidníku vybuduje
ločnosti. „Tým, že sa nám výroba zmenšila, ale
Denná kapacita jeho firmy sa zvyšovala, a potom sa
narástol nám objem distribúcie, my sme nikoho
začala znižovať práve kvôli už spomínanej Číne. „Poviem, že vďaka tej Číne, neprepúšťali, práve naopak, nám počet zamestnancov narastá. Tak ako sme
no neviem, ale asi všetci to vyhodnotíme, že to nie je asi úplne dobré, ale ľudí z výroby presunuli do skladov a do distribúcie, rovnako ich teraz vieme
musíme pracovať s tým, čo vlastne je na trhu. Číňania sa tlačia na naše trhy a presunúť naspäť a nejako si pomôžeme a nebojíme sa, že by sme to nepreboli schopní znižovať tie ceny napríklad aj novovyrobených, teda takzvaných žili. Tá čínska cena je jedna vec, jasné, že sú lacnejší, ale keď ich tonerové
kompatibilných tonerových kaziet. Jednoducho povedané, napríklad spoloč- kazety nie sú, tak nie je podstatná cena, ale dostupnosť. A ja viem, že keď dva
nosť HP vyrába nejakú kazetu a dlhé roky to fungovalo tak, že my sme museli mesiace nikto nič neprivezie a tlačiť sa tlačí, tak vtedy musí každý akceptovať
nazháňať takéto prázdne kazety originálne a tie zrenovovať.
cenu, aká bude na trhu. No a to je priestor pre nás a našu výrobu.“
Ale Číňania si povedali, že aj oni vedia vyrobiť takúto kazetu. Vyrábajú
***
napodobeninu a v podstate tým sú schopní oveľa znížiť náklady. My sme
PRÁCA PRE ŠESŤ DESIATOK ĽUDÍ
boli totiž stále limitovaní počtom tých prázdnych kaziet. Keď si u nás niekto
Martin Čurila pred osemnástimi rokmi ani len netušil, akú firmu vo Svidníku
objednal tisíc kusov, my sme museli niekde pozháňať tisíc tých prázdnych vybuduje. V našom rozhovore priznal, že ani v tých najlepších snoch si nekaziet, ktoré mali nejakú hodnotu. Niekedy som ich musel aj z piatich krajín predstavoval, že podnikanie, ktoré si zvolil, ho bude živiť osemnásť či dvadsať
posťahovať, aby sme mali také množstvo.“
rokov a nielen jeho, ale i ďalších šesťdesiat rodín. „Mojou prácou, odkedy
A Číňania? Oni sú podľa Martina Čurilu schopní vyrobiť milión. Dlho proti som sa podujal, že budem zamestnávať ľudí, je snažiť sa vyťažiť tých ľudí a
tomu so svojimi spolupracovníkmi bojoval, pretože vždy chceli zachovať ten starať sa o to, aby sme ako tím zarobili dosť na to, aby všetci dostali to, prečo
princíp renovácie a v tom čase renovovali tak 25-tisíc kaziet mesačne, čo bol vlastne do práce chodia,“ takto sa Martin Čurila vyjadril na adresu svojho
veľmi dobrý objem. Zrenovovať ich trvalo celý mesiac, ale objednať si ich z vzťahu k zamestnancom firmy, ktorú vždy po istom období musel nejakým
Číny, tak to trvá dve minúty.
spôsobom reorganizovať.
„Ono vám prídu dva kontajnery a už je to 25-tisíc kaziet. Vďaka tomu sme
„Keď som bol sám, tak som všetko robil sám. Postupne sme potom boli
boli schopní sa rozrásť, ale v podstate sme nemali inú možnosť. Alebo s nimi traja, štyria, piati a zistil som, že musím vytvoriť nejakú štruktúru. Potom
budeme bojovať a oni vyhrajú alebo s nimi budeme spolupracovať. Čiže takých sme ale boli dvanásti, trinásti a zistil som, že tá štruktúra už nefunguje, že
osem rokov po trochu stále viac a viac nakupujeme tie tonery z Číny. Naša ju musím zase zmeniť a keď nás bolo 28, tak som ju musel opäť zmeniť. A
výroba ostala zachovaná, no skôr z princípu, že s tým sme začínali, ako z v roku 2011 alebo 2012 som to celé musel zase prekopať, lebo nás opäť
nutnosti,“ zdôraznil Martin Čurila.
bolo viac a tie procesy sa zmenili. Nevedel som, či v tom mám pokračovať
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alebo ako, lebo už som vedel, že to celé sám nie som schopný úplne akoby
DENNE ODÍDE VIAC AKO 6-TISÍC ZÁSIELOK
manažovať tak, aby mi to neprerástlo cez hlavu. Rozmýšľal som, či si mám
Zo svidníckej firmy Gras SK denne odíde viac ako 6-tisíc zásielok. Jedna
nájsť nejakého riaditeľa alebo viac riaditeľov, aby som aj tie vážnejšie úlohy zásielka je pritom od jednej obálky až po dvadsať paliet. Len tých kompamohol na niekoho delegovať. Do úvahy pripadalo aj to, že tú firmu predám, tibilných kaziet z Číny vo februári odišlo zo Svidníka 85-tisíc, originálnych
lebo dopyt po nej bol.“
možno 70-tisíc kusov. Pre Martina Čurilu sú však podstatné tie zásielky,
V tom čase bol Martin Čurila už nejakých dvanásť rokov bez dovolenky, pretože 6-tisíc zásielok je 6-tisíc faktúr, to znamená 6-tisíc štítkov pre rôznych
bol vyčerpaný, a tak sa rozhodol, že firmu predá. Nezaujímala ho najlepšia kuriérov a vlastne tá faktúra sa musí rovnako vyrobiť či vystaviť pre jeden čip
ponuka, ale záležalo mu na tom, aby firma ostala na trhu, aby pokračovala v obálke alebo pre 24 paliet v hodnote 800-tisíc eur. Táto firma obchoduje
ďalej v tom rozvoji, o aký sa od začiatku snažil. A podarilo sa mu to, pretože s partnermi v celej Európy a ako Martin Čurila poznamenal, žiadne extra
našiel kupca, ktorý nechcel kúpiť sto percent firmy. „Podmienkou môjho problémy s obchodnými partnermi nemajú, no výnimka sa nájde. „Jediné
zahraničného kolegu bolo, že kúpi časť
veľké problémy máme s Talianmi. Tak som si
firmy a aby som si časť firmy nechal ja,
to proste vyhodnotil, že čo taliansky zákazník,
pretože poznám ľudí, poznám trh, zákazto problém. Podvodníci sa však nájdu na celom
níkov a že by to tak bolo najlepšie. Vtedy
svete a aj dobrí ľudia sa nájdu na celom svete.
som si myslel, že možno je to aj zlé, keď
Ja nemám žiadne predsudky a keď akúkoľvek
sa toho úplne nezbavím, lebo bol som v
krajinu vidím, nemám tendenciu myslieť si, že
stave, že som sa toho chcel zbaviť, no
sa niečo stane.“
ale potom som pochopil pointu. Bol som
S obchodnými partnermi nielen z Európy, ale
schopný zbaviť sa veľa takých vecí, ktoré
i z iných kútov sveta sa stretáva pravidelne,
ma ťažili, zistil som, že tá zodpovednosť
prevažne na veľkých veľtrhoch. Mnohí prichása rozložila, ostala mi časť agendy, vlastne
dzajú aj do Svidníka a mnohých navštevuje v
som si vybral len to, čo ma baví, a zase
ich krajinách. Martina Čurilu úspech firmy, ktorú
ma to celé začalo baviť,“ podotkol úspešv detskej izbe založil, teší a na margo svojich
ný podnikateľ, podľa ktorého okolo firmy
plánov či cieľov v závere nášho rozhovoru povetreba robiť veľmi veľa vecí.
S obchodnými partnermi nielen z Európy, ale i dal. „Teší ma, že sme tu osemnásť rokov a keby
Treba sa starať o obchod, treba nakuposme sa tu zase stretli o osemnásť rokov a ja by
z iných kútov sveta sa stretáva pravidelne
vať, treba predávať, treba sa starať o ľudí,
som vedel, že tu sto ľudí stále má čo robiť, tak
treba sa starať o ekonomiku a financie, a tým, že im celkom rapídne narastá by som povedal, že moje sny sú naplnené. Vyrástol tu skutočne výborný tím
obrat, tak len to staranie sa o financie, je veľmi rozsiahla agenda. „Môj aktu- ľudí, od nás sa málo odchádza, väčšinou sú ľudia spokojní a pracujú tu veľa
álny kolega a spolumajiteľ firmy bol vtedy našou konkurenciou a prichádzalo rokov. Ten tím je taký, že viem, že kopu vecí nemusím ani kontrolovať.
do úvahy, že nás kúpi, aby ju zavrel a nemal by konkurenciu. Ja som to však
Boli však obdobia, že som o štvrtej ráno vstával a chodil som spať o polnoci.
chcel uchrániť, pretože mne na tých ľuďoch skutočne vždy záležalo a záleží. Za tých osemnásť rokov si nepamätám, aby niekomu jeden deň meškala
Všetkých ľudí, ktorých som sem prijímal, to boli všetko moji kamaráti. Ako by výplata, aby tu boli nejaké nezrovnalosti, že sme sa raz na niečom dohodli,
som sa im potom pozrel do očí? Už vtedy, keď sa dozvedeli, že predávam časť a potom to neplatí. Snažíme sa robiť teambuildingy, osláviť nový rok, vítame
firmy, tak už vtedy som videl v ich očiach paniku, že čo sa s nimi stane. Sú tu leto, máme rôzne akcie, aby tí naši ľudia mali pocit, že sa o nich skutočne
ľudia, ktorí tu pracujú pätnásť, šestnásť či sedemnásť rokov a tej firme čosi niekto stará a oni vlastne cez svojich rodinných príslušníkov to dobré meno
dali,“ vyhlásil Martin Čurila a priznal radosť z toho, že im to funguje a nemá našej firmy šíria ďalej,“ uzavrel zakladateľ, spolumajiteľ a konateľ svidníckej
preto pocit, že spravil chybu. „Naopak, som rád, že je to tak, ako to je.“
spoločnosti produkujúcej tonery do tlačiarní Martin Čurila.
(ps)

Bustu komunistického pohlavára nenašli ani po piatich rokoch
Zmizol asi navždy a miestni už na krádež takmer aj zabudli.
Bustu bývalého komunistického pohlavára ukradli z jeho rodiska
z obce Krajná Bystrá len niekoľko dní po odhalení. Na kontroverzného Vasiľa Biľaka však miestni spomínajú stále.
Kontroverzný bol a kontroverzným
ostal aj po smrti. Jeden z niekdajších
najvyšších komunistických funkcionárov Vasiľ Biľak sa rok po smrti dočkal
kontroverznej pocty a pár hodín na
to aj rovnakej potupy. Bolo to v roku
2015, keď dcéra s manželom slávnostne odhalili pamätník otcovi. Na
druhý deň ráno bol pylón s pamätnou
tabuľou a bustou Vasiľa Biľaka v Krajnej Bystrej červený. Farbou ho poliali
Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz. „Vasiľ
Biľak je pre mňa zločinec, spolupáchateľ za zabíjanie nevinných
občanov okupácie,“ povedal v roku
2015 košický výtvarník Peter Kalmus.
Košických výtvarníkov stále rieši súd
a na bustu sa po piatich rokoch už aj
zabudlo. Z pamätníka zmizla pár dní
po odhalení.
„Strážil tam jeden sused, ale
nedostrážil sa, lebo oni prišli

nadránom,“ povedala po krádeži
obyvateľka Krajnej Bystrej. Ostali
akurát rozbité tabule.
„Doposiaľ sa nepodarilo zistiť,
stotožniť osobu zodpovednú za
tento skutok. V tejto veci bolo prerušené trestné stíhanie a naďalej
sú vykonávané operatívno-pátracie
úkony,“ informoval uplynulý štvrtok
zástupca riaditeľa OR PZ vo Svidníku
Ľuboš Jackanin.
Po zmiznutej buste a rozbitej pamätnej tabuli podobizeň Vasiľa Biľaka
na pylóne pamätníka predsa len je.
Fotografia sa nachádza na tvrdenom
plaste.
Policajti takto po piatich rokoch nepriamo priznávajú, že veľa šancí na
nájdenie busty a vypátranie páchateľov niet. „A my sme chceli, žeby
ich potrestali. No teraz nová vláda
možno bude vyšetrovať, keď tak sa

chválili, že všetko urobia, keď
doteraz nevyšetrili nič, ani, ani
kvapku z toho, žeby sa našla,
že kde alebo čo je, skončilo to
tak,“ povedali obyvatelia Krajnej
Bystrej.
(pn)
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Vytvarované okrasné dreviny v centre mesta zničili vandali
Slzy v očiach a bezmocnosť ženy, ktorá svoju prácu zasvätila okrasným drevinám. Boli pre ňu ako vlastné, roky sa o ne starala a zrazu našla len polámané
konáriky. Vandalstvo pod kamerami v centre Svidníka jej berie chuť do roboty.
Gabriela Madejová sa ako záhradníčka v
Technických službách starala o dreviny na
pešej zóne vo Svidníku roky. „A s láskou.
Viete čo, keď niečo robíte s láskou, tak to
je vidieť a vidia to aj iní. Človek, čo robí v
živote, a keď robí to s láskou, s citom, každý to vidí,“ prezradila záhradníčka Gabriela
Madejová. Potvrdzujú to aj ľudia, ktorí dreviny
obdivujú počas prechádzok centrom Svidníka. „To je z obyčajných tují vytvarované.
To nie, že je to geneticky nejak urobené.
Ale to sa musí stále upravovať, lebo to sa
stále vracia do pôvodného stavu,“ dodala
Gabriela Madejová.
„Prvý dojem fantastický, keď sme prišli a
hovorím, to je nádherné niečo,“ povedala
na margo upravených tují prešovská seniorka. „Chvála, nechvála, dobre. To príde a
pominie, ale to, čo ostáva. Ja kvôli tomu
tu som. V tejto práci. Toto ma drží v tejto
práci,“ skromne priznala záhradníčka Gabriela
Madejová.
To, čo z kríkov ostalo, na pohľad nevyzerá
najhoršie, no vandalské zásahy viaceré poznačili. Dreviny v centre mesta zlomili pravdepodobne vandali. „Desať rokov pracujem na

technických, sa o to starám, a takto znivočiť
prácu, desať rokov, šak to je neuveriteľné,“
so smútkom v očiach povedala záhradníčka
Gabriela Madejová.
Celé centrum je pod kamerami a samospráva
sa tak spolieha na kamerové záznamy. Či sa
však podarí nájsť vinníka, je zatiaľ otázne.
Vyzerá to tak, že stromčeky boli poškodené už
pred pár dňami. „Ak nie, tak môžeme povedať,
že nám je to na jednej strane ľúto, no druhej
strane pozitívum toho je, že stromčeky budú
zachránené,“ skonštatovala hovorkyňa mesta
Svidník Kristína Tchirová.
„Toto sa odreže a ja toto tu pustím, ten
hlavný a zase začne. Budem schopná to
zachrániť, keď nevyschne,“ doplnila záhradníčka Gabriela Madejová.
Spomínaná záhradníčka sa pokúsi vrátiť život
aj netradične vytvarovanej tuji. „Keď budem
vidieť, že mi tu toto všetko, žltne, schne,
tak musím urobiť rez tu dole. Takže sa musí
nechať potom rásť, niektoré výhonky, aby
to potom ďalej, ďalej, ďalej. Ono to nebude
na oko, na pohľad vyzerať pekne, ale ja už
vidím, čo z toho potom urobím,“ uzavrela
záhradníčka.
(pn)

Epidemiologici o koronavíruse Svidnícki nominanti
na Knihu roka PSK opäť úspešní

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na
konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ
známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný
čas ochorenia je 2 až 14 dní. Všetky susedné štáty už zaznamenali výskyt
ochorení koronavírusom.
Príznaky ochorenia:
- horúčka, - kašeľ, - sťažené dýchanie, - bolesť svalov,
- bolesť hlavy, - únava.
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
- Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu
- Vyhýbajte sa, ak je to možné, miestam s vysokou koncentráciou ľudí
- Pri kýchaní a kašľaní si vždy zakryte ústa jednorazovou papierovou
vreckovkou a následne ju zlikvidujte
- Nedotýkajte sa očí, úst a nosa znečistenými rukami
- Snažte sa dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami
a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha
- Myslite na to, že koronavírus sa môže nachádzať na kľučkách,
na tlačidlách zvončekov, na vodovodných batériách, na nákupných
vozíkoch a iných predmetoch, ktoré bežne používate
Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí:
- kontrolujte svoj zdravotný stav počas 14 dni od príchodu z rizikovej oblasti
(kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),
- dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti,
- kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, obmedzte návštevy
priestorov s vyšším počtom ľudí, obmedzte cestovanie a sociálne
kontakty,
- ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené
dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho
lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom
pobyte v rizikovej oblasti
- ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu
novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť
domácu izoláciu po dobu 14 dní
Oddelenie epidemiológie RÚVZ vo Svidníku

V rámci zahájenia Týždňa slovenských knižníc v Prešovskom
kraji, ktorý sa uskutočnil 2. marca v Krajskej knižnici P.O. Hviezdoslava (ďalej KK P.O. Hviezdoslava) v Prešove, boli vyhlásené
výsledky súťaže Kniha roka PSK 2019.
Súťaž vyhlásil Prešovský samosprávny kraj a KK P.O. Hviezdoslava v
Prešove. Do tejto súťaže sa už tretí krát zapojila aj Podduklianska knižnica a
to nominovaním štyroch kníh. V kategórii Beletria prvé miesto získala kniha
Júliusa Paňka Zárezy kamenistého poľa. Autor si bol cenu osobne prevziať
v KK v Prešove 2. marca 2020. V kategórii Odborná literatúra druhé miesto
získala kniha „Ľudu verný som bol...“ - 200. výročie narodenia Alexandra
Pavloviča, ktorej zostavovateľmi sú Kamil Beňko, Nadežda Mičáková a
Emília Kudlová.
Celkovo bolo do súťaže za celý Prešovský kraj nominovaných 21 titulov
beletrie a 31 titulov odbornej literatúry a svoj hlas im odovzdalo 3 276 hlasujúcich. Srdečne blahoželáme víťazom súťaže, všetkým autorom, ktorí boli
do tejto súťaže nominovaní a ďakujeme aj hlasujúcim, ktorí dali svoj hlas
nominovaným knihám.
Kamil Beňko, riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
vysunuté astronomické pracovisko
HVEZDÁREŇ ROZTOKY
Vás pozýva na
expedíciu zameranú na pozorovanie meteorov
Padajúca hviezda alebo meteor?
Expedícia sa uskutoční v dňoch 13. - 15. marca 2020 v priestoroch hvezdárne
Roztoky. Expedícia je určená pozorovateľom, amatérskym astronómom, študentom astronómie a všetkým záujemcom o astronómiu. Obsahom expedície
bude pozorovanie meteorov a následné vyhodnocovanie meraní.
Prihlášky a ďalšie informácie:
Hvezdáreň Roztoky, 054-75 923 20, astroroztoky@ protonmail.ch
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
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Hudobný program venujú Tarasovi Ševčenkovi
V marci mesiaci si uctievame meno génia ukrajinského ľudu
Tarasa Ševčenka. V piatok 13. marca 2020 o 15.00 hod., sa v
budove SNM-MUK uskutoční literárno-hudobný program pod
názvom Taras Ševčenko.
Výber z tvorby pri príležitosti narodenia a úmrtia básnika,
na ktorý Vás srdečne pozývame. Hlavnými organizátormi
sú: SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Regionálna rada
ZRUSR vo Svidníku, Klub recitátoriek a amatérske divadelné štúdio SLOVO.
Nesmrteľný KOBZAR, génius, mysliteľ, prorok. Muž
neobvyklého osudu a mimoriadneho talentu, ktorý získal
svetovú slávu. Ševčenkova poézia je poéziou večných
otázok hľadania pravdy, ľudských pocitov, lásky a nenávisti,
bolesti a utrpenia, boja, viery a vôle. Každá generácia v
jeho básnickej tvorbe nájde pre seba čosi blízke a zrozumiteľné. Diela T. H. Ševčenka sú preložené do 150 jazykov
vrátane slovenského.
Spisovateľ Samo Bodický v roku 1881 uverejnil v článku
o Ševčenkovi vlastný preklad básne Sadok vyšnevyj kolo
chaty, ako aj ukážky z poémy Dumy moji, dumy moji.
Šafarykovi (Národnie noviny, rok 1881). Známy je preklad
Ševčenkovej básne Mynajuť dni, mynajuť noči od Izidora
Žiaka-Somolického.
Peter Bella (pseud. Horal) uverejnil v roku 1905 v Dennici preklad Ševčenkovho dielka U tijeji Kateryny, Juraj Slávik (Neresnický) preložil Mynajuť dni, mynajuť noči, Zapovit (Prúdy, 1911), napísal niekoľko článkov o Ševčenkovi.

Na Ukrajine a vo svete existuje okolo 1 400 pamätníkov T. H. Ševčenka,
najznámejšia je mohyla v Kanive a pomník v centre Kyjeva oproti univerzite,
ktorá nesie jeho meno. V USA sa nachádza známy pamätník vo Washingtone.
V Paríži je po ňom pomenované námestie. V ukrajinskom meste Charkov
je po ňom nazvaný jeden z najväčších parkov na
svete. Na Slovensku sú po ňom pomenované ulice
v Bratislave, Humennom, Martine, Medzilaborciach,
Prešove, Snine a Svidníku. V Prešove jeho meno
nesie Spojená škola s pridanou hodnotou vyučovania
v ukrajinskom jazyku, je to vzdelávacia inštitúcia pre
mládež, ktorá má záujem osvojiť si azbuku.
Literárne dedičstvo T. H. Ševčenka je vrcholom
ukrajinskej tvorby. Jeho poetické slovo a estetické
cítenie dodnes zohráva výnimočnú úlohu pri formovaní a rozvoji umenia a kultúry.
V literárno-hudobnom programe účinkujú členky klubu recitátoriek a amatérske divadelné štúdio SLOVO,
DFS Makovička zo Svidníka, zoskupenia umeleckej
školy mesta Užhorod, Ukrajina: divadelný kolektív
Expromt, ľudový tanečný súbor Karička, ateliér výtvarného umenia, folklórny súbor Muzyky.
(lr)

Sokoliari medzi deťmi
Sokoliarstvo bolo staroveké remeslo. V dnešnej dobe je jeho
úlohou okrem iného aj podporiť enviromentálnu výchovu.
Našim žiakom v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku sme sa
rozhodli ponúknuť netradičné zážitkové vyučovanie. Spolu so sokoliarmi majstra Vagana sa žiaci ocitli v lese, spoznávali dravcov, dokonca sa ich mohli
dotknúť a pohladkať. Žiaci okrem získania nových poznatkov zažili kopec
zábavy a hier s majstrom Jurajom a sokoliarkou Veronikou.
V triede prelietaval myšiak, výr i plamienka. Koniec predstavenia priniesol
prekvapenie - vystúpenie s majestátnym orlom skalným, ktorý sa ukázal sa v
plnej kráse. Tento deň bol opäť plný prekvapení a zážitkov pre našich žiakov.
Žiaci získali odborné poznatky zo života lesa i týchto nádherných tvorov. Dlhý
potlesk a množstvo zaujímavých otázok boli dôkazom toho, že vystúpenie
sokoliarov sa žiakom veľmi páčilo.
(czš)

MANŽELSTVO UZAVRELI
Jozef Andrejko (Svidník) a Erika Jakubičková (Bratislava - Ružinov), Peter
Rodák (Svidník) a Andrea Šepitková (Svidník), Peter Skička (Svidník) a Petra
Vaščáková (Svidník), Daniel Gorol (Svidník) a Anna Červeňáková (Svidník),
Jiří Ferenc (Stročín) a Daniela Šamková (Stročín).
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Jaroslav Myšička (1937, Snina), Mária Birošová (1928, Kalnište), Mária Gregová (1949, Svidník), Helena Kosťová (1927, Nižný Orlík), Ivan Milas (1925,
Kečkovce), Helena Feňová (1927, Kečkovce), Magdaléna Kurečajová (1955,
Giraltovce), Juraj Pazdič (1940, Lada), Zuzana Leškaninová (1927, Svidník),
Božena Dupnáková (1951, Stropkov), Mária Miňová (1944, Mestisko), Anna
Stupáková (1935, Svidník), Michal Pavliško (1959, Vyšná Vladiča), Michal Kandravý (1944, Vápeník), Emília Najduchová (1938, Hrabovčík), Anna Bryndzová
(1940, Mlynárovce), Erik Nagajda (1996, Vyšný Orlík), Ján Jurčišin (1924,
Vagrinec), Peter Piršč (1943, Medzilaborce), Pavol Rusin (1955, Habura),
Anna Bobáková (1948, Baňa), Emília Capcarová (1945, Humenné).
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Pripravujú výstavu veľkonočných kraslíc KRASLICE 2020
Tradične pred Veľkou nocou sa v SNM - Múzeu ukrajinskej
kultúry vo Svidníku koná výstava veľkonočných kraslíc KRASLICE 2020, tohto roku je to jej 21. ročník. Celkovo sa na výstave
exponuje takmer 500 kusov veľkonočných kraslíc zdobených
rôznymi technikami.
Tomuto druhu ľudového umenia sa venuje veľa žien a nezriedka aj mužov, ich
tvorba nadväzuje na bohatý ornamentálny fond regiónu, z ktorého pochádzajú
a tvorivo ho rozvíjajú. Obzvlášť na východnom Slovensku sa zachovalo najviac
spôsobov tvorby kraslíc. Najtypickejšou technikou zdobení veľkonočných
vajíčok v uvedenej oblasti je technika batikovania, založená na lineárnom
voskovaní a farbení. Využíva sa pri tom celá škála archaických solárnych,
rastlinných a geometrických motívov.

Súťaž v maľovaní veľkonočných vajíčok
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, Obec Nižná Olšava, OO
ÚŽS v Stropkove a ZO ÚŽS v Nižnej Olšave pripravujú 23. ročník regionálnej súťaže v maľovaní veľkonočných vajíčok - 29. marca 2020 o 15.00 hod.
v spoločenskej sále Kultúrneho domu v
Nižnej Olšave.
Každý súťažiaci donesie so sebou zaujímavo naaranžovaný košík, vajíčka,
ktoré bude zdobiť naživo počas súťaže (čo
bude mať významný vplyv pri hodnotení
poroty). Počas výstavy je možný predaj
vajíčok. Každý súťažiaci môže súťažiť len
v jednej kategórií ! (tradičná alebo netradičná technika)
Súťažná kolekcia sa nevracia autorom,
bude slúžiť za účelom propagácie remeselnej tvorby v obci.
Propozície súťaže na web: www.osveta.sk
Záujemci o účasť v súťaži hláste sa osobne v POS vo Svidníku, na č. t. 75
21068, alebo e-mailom: pos-msv@svitel.sk v termíne do 20. marca 2020

Čo vieš o hviezdach 2020
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove je hlavným organizátorom 30.
ročníka vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“.
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zastrešuje regionálne kolo tejto
súťaže pre okresy Svidník a Stropkov. 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 25. marca 2020 o 9.00 hod., 2. kategória 26. marca
2020 o 9.00 hod., 3. kategória 27. marca 2020 o 9.00 hod.
Krajské kolo Hvezdáreň a planetárium v Prešove: 1., 2., 3. kat. do konca apríla
2020. 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 2020 na e-mailovu adresu: astroroztoky @ protonmail.ch. V prihláške
je nutné uviesť meno žiaka a kategóriu v ktorej bude súťažiť.

Tradícia zdobenia vajíčok v období Veľkej
noci je na Slovensku stále živá. Vyrastá
zo starobylého zvykoslovia, v ktorom
bolo vajíčko symbolom obnovujúceho
sa života, jari, slnka, lásky a večnosti.
Farebnosti kraslíc sa oddávna pripisoval
pôsobivý magický účinok. Kraslica sa v
minulosti používalа ako obradový alebo
osobný dar.
V piatok 13. marca 2020 sme vo výstavnej sieni SNM-MUK pripravili celodenné
podujatie venované jej veličenstvu KRASLICI, na ktoré Vás srdečne pozývame.
V programe: 10.00 hod. - tvorivé dielne,
14.00 hod. - otvorenie výstavy, 15.00 hod.
- literárno-hudobné predstavenie. Výstava
potrvá do 31. mája 2020.
Ak chcete urobiť kraslicu podľa tradičných a pôvodných vzorov nášho regiónu, príďte do Slovenského národného múzea - Múzea ukrajinskej kultúry
vo Svidníku.
Tvorivé dielne pre skupiny a jednotlivcov sú pripravené od 13. marca do 31.
mája 2020, utorok - piatok 9.00 - 15.00 h., sobota - nedeľa 11.00 - 15.00 h.
Skupinu záujemcov prosíme nahlásiť minimálne 3 dni vopred. Doneste si
celé vyfúknuté alebo natvrdo uvarené vajíčka, ozdobte ich tradičnou voskovou
technikou alebo podľa vlastného uváženia. Tvorivá dielňa poskytuje možnosť
vyrobiť si aj iné veľkonočné ozdoby. Program trvá cca 2 hod., max. počet
účastníkov je 20. Cena je 1 € alebo 1 kultúrny poukaz.
Objednávky a bližšie informácie: maria.kravcova@snm.sk, tel. číslo: 054/245
10 05.
(snm-muk)
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Osobnosti našich ulíc
Tento rok sa naše mesto nesie aj v znamení 665. výročia prvej
písomnej zmienky o Svidníku. Pri tejto príležitosti pokračujeme v
seriáli o osobnostiach nášho mesta. Tento týždeň Vám priblížime
osobu buditeľa Alexandra Pavloviča.
Alexander Pavlovič bol spisovateľ, publicista, historik, folklorista, kultúrno-osvetový činiteľ, organizátor ľudových škôl, pedagóg a farár. Narodil sa
19.9.1819 v šarišskom Čiernom v rodine farára. Keď mal 5 rokov zomrel mu
otec a ako 9-ročný stratil matku. Po matkinej smrti sa odsťahoval k bratovi
Ivanovi do Haliče. Učil sa v Ľvove, kde veľmi silne pociťoval polonizáciu v
škole i na verejnosti. Po skončení školy sa vrátil na Makovicu, do Chmeľovej, kde pôsobil jeho ďalší brat ako farár. V roku 1843 sa stáva študentom
teológie v Trnave. Tam študoval poľskú, nemeckú a ruskú literatúru a tiež aj
maďarskú slovenskú a českú literatúru. V tomto období života a sa rozumejú
jeho názory, posilňujú sa jeho sympatie k slovanofilstvu. Prvú báseň venoval
mŕtvym rodičom. Po skončení fakulty v Trnave sa vracia na Makovicu. Jeho
najdlhšie pôsobiská boli Beloveža a od roku 1864 až do svojej smrti v 1900
pôsobil vo Svidníka ako gréckokatolícky farár, kultúrno-osvetový činiteľ a
organizátor vzdelanostnej úrovne tunajšieho obyvateľstva.
Podmienky práce vo Svidníku mu dávali možnosť rozširovať a propagovať
svoju vlasteneckú tvorbu na osoh ľudí. Vo svojej tvorbe, najmä básňami, ostro
bojuje proti vykorisťovaniu ľudí najmä na dedinách. Aktívne sa zapájal aj do
politicko-spoločenského života. Robil besedy a kultúrno-výchovné stretnutia
s obyvateľmi Svidníka a okolitých obcí. Vo Svidníku naplno rozvíja svoju literárnu činnosť. Svoj osud spája s osudom dedinskej chudoby a v jeho mene
a na jej obranu vystupuje ako básnik, publicista a pedagóg. Vo svojej tvorbe
viacej pozornosti venoval otázkam morálky. Výber z jeho tvorby vyšiel knižne
v r. 1941 pod názvom Barvynok, v r. 1955 výber z jeho tvorby pod názvom
„Izbrannyje proizvedenija“, v r. 1982 vyšla prvá rozsiahlejšia monografia pod
názvom Oleksandr Pavlovyč. A. Pavlovič zomrel 25.12.1900 vo Svidníku, kde
je aj pochovaný. Vo Svidníku má postavený pamätník.
Jedna ulica v meste je pomenovaná jeho menom od roku 1965, jej predošlé
pomenovanie bolo „Pod Hirku I.“
Minulý rok mesto Svidník oslávilo významné 200. výročie narodenie buditeľa A. Pavloviča, pri tejto príležitosti povedala primátorka Marcela Ivančová:

Čo premieta Kino Dukla
GALAKONCERT LA GIOIA
Piatok 13. marca o 18. hodine

Privítajme jar s novou, sviežou nádielkou galakoncertov La Gioia v doprovode bravúrneho kvarteta Simple Lounge
Quartet!
La GIOIA vznikla v roku 2008. Prezentuje
hudobný štýl, pop operu, ktorý spája populárnu hudbu a operný spev. LA GIOIA je
zoskupenie troch spevákov, ktorí interpretujú populárne piesne v štýle belcanta. Repertoár tria tvoria nielen skladby svetovej
hudobnej scény, ale najmä pozoruhodné
úpravy známych slovenských a českých
hitov, ktoré v podaní La Gioia znejú doteraz
nepočutým, originálnym spôsobom.
LA GIOIA v preklade z talianskeho jazyka znamená radosť. A práve s radosťou,
hispánskym temperamentom a talianskou
vášňou prichádza LA GIOIA, aby ponúkla
nevšedný a na hudobnej scéne jedinečný
hudobný zážitok.
Simple Lounge Quartet tvoria mladi, talentovaní umelci, ktorí sú absolventmi
VŠMU v Bratislave, JAMU v Brne či Lotyšskej akadémie hudby. Ich hudobný
záber obsahuje skladby klasickej, filmovej, populárnej a jazzovej hudby. Pravidelne účinkujú na pódiách klasickej hudby doma a v zahraničí, no ťažiskom
ich umeleckého pôsobenia je orchester Slovenského Národného Divadla a
Slovenskej Filharmónii, kde zaujímajú popredné posty.
Vstupné: v predpredaji 12 €, v deň koncertu 13 €

BLOODSHOT
Sobota 14. marca o 19. hodine

Spravodajstvo / Infoservis

10

„..navrhujeme z pozície zriaďovateľa zaradiť učivo s tematikou Alexandra
Pavloviča a jeho odkazu do školských vzdelávacích programov škôl v našej
zriaďovateľskej pôsobnosti. Pilotne sme vybrali ZŠ na ulici Komenského,
kde k celej myšlienke pristúpili veľmi kreatívne a od prvého dňa školského
roka 2019/2020 ju napĺňajú - školský rok začali slávnostnou akadémiou s
programom z tvorby Alexandra Pavloviča. Zapojili sa do súťaže vo vlastnej
literárnej tvorbe, organizovanej Podduklianskou knižnicou vo Svidníku, kde
obsadili všetky medailové miesta, plánujú uskutočniť aj školské kolo rovnako
zameranej súťaže. Odkaz Pavloviča si budú pripomínať naprieč celým kurikulom, výstupy zo všetkých aktivít zverejnia v školskom časopise, na stránke
školy a iných médiách.“
Alexander Pavlovič je čestným občanom mesta Svidníku. Listinu o udelení
čestného občianstva Svidníka in memoriam Alexandrovi Pavlovičovi prevzal
gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Mons. ThDr. Ján Babjak pri príležitosti
192. výročia narodenia Alexandra Pavloviča dňa 19.októbra 2011.
Zdroj: N. Mičáková, Prechádzky ulicami môjho rodného mesta, Podduklianska knižnica vo Svidníku, (MsÚ)

Vin Diesel sa v akčnom thrilleri podľa úspešného komiksu predstaví ako
BLOODSHOT - supervojak, ktorý je vďaka armáde nanobotov v jeho žilách
prakticky neporaziteľný. Ako sa však zachová, keď zistí, že spoločnosť, ktorá
ho vytvorila, mu vyrába falošné spomienky a využíva ho ako zbraň?
USA, triler, akcia, 109 minút, vstupné: 5 eur
3BOBULE
Nedeľa 15. marca o 19. hodine
Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza
Ramba) sa stali majiteľmi vinárstva a
rodičmi roztopašných dvojčiat. Každodenné starosti však dokážu byť občas
nesmierne unavujúce, takže v manželstve im to teraz až tak neklape. Navyše
prichádza rozhodujúci čas vinárskeho
roka - vinobranie. Honza s Klárou majú
problémov nad hlavu - popri manželstve
riešia krádeže vo viniciach. Klára bojuje s
predsudkami okolia, ktoré neverí, že žena
môže robiť kvalitné víno a prekročiť tieň
svojho otca (Václav Postránecký). Ešteže
ten ju všetkým prevádza prostredníctvom
vtipných a múdrych rád ako na slovo
vzatý vinársky i životný guru. Honza sa
po rokoch stretáva s neodolateľným kumpánom Jirkou (Lukáš Landmajer).
Ten sa nadšene hrnie na návštevu, aby pomohol so zbieraním úrody, čomu
samozrejme ale vôbec nerozumie. Pritom Honzovi celkom zabudne spomenúť,
že zároveň uteká pred dlhmi, ktoré stihol nazbierať, a že svojho pubertálneho
syna, ktorý prišiel s ním, tak trocha uniesol. Jirkova prítomnosť dokáže spoľahlivo vniesť do života všetkých okolo vítaný i nevítaný rozruch. S veriteľmi
a políciou na krku, za pomoci starých známych susedov Kozderku (Miroslav
Táborský) a Františka (Marián Roden) začína séria komických omylov a
nedorozumení.
Česká republika, 100 minút, komédia, vstupné: 5 eur
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
10. do 16. marca 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
14. a 15. marca 2020: MUDr. B. Lišková - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach.
Kontakt: 0950 553 171.
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 liturgiu o 10.00 hod. Počas
týždňa: pondelok, utorok - 6.00 liturgia prot. Ján Pajkoš, 17.00 večerňa - slúži
prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - 6.00 liturgia, 17.00 hod. - večerňa - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: 6.00 liturgia - prot. Ján
Pajkoš, 8.00 - utreňa, 9.30 liturgia - prot. Ján Sovič. Poznámka: V prípade
pohrebov, sobášov, týždenných, ročných a iných bohoslužieb sa duchovní
vzájomne dohodnú.
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
Utorok 10. marca: 11.30 hod.: 6. čas, 12.00 hod.: † Helena a Peter C., 18.00
hod.: † Anna (panychída) / † Anna, Mária, Juraj, Jozef,
Streda 11. marca: 17.30 hod.: moleben k bl. Vasiľovi, 18.00 hod.: † Anna,
Michal lit. VPD,
Štvrtok 12. marca: 11.30 hod.: 6. čas, 12.00 hod.: † Helena, Peter, 17.15
hod.: ruţenec za závislých, 18.00 hod.: † Mária, Vasiľ / † Michal K. (panychída),
tichá adorácia s poţehnaním,
Piatok 13. marca: 8.00 hod.: pôstna utiereň, 16.00 hod.: kláštor sestier
Baziliánok lit. VPD, 18.00 hod.: † Pavol F. lit. VPD,
3. zádušná sobota 14. marca: 8.00 hod.: † zosnulí farnosti (csl. panychída),
18.00 hod.: † zosnulí farnosti (slov. panychída),
3. pôstna nedeľa - krížupoklonná, hlas. 7, 15. marca: 7.00 hod.: ruženec
a 1. čas, 8.00 hod.: * Viktor (60 rokov života), 9.15 hod.: CZŠ sv. Juraja, *
Marián (uzdravenie), 10.30 hod.: * za farnosť lit. sv. Bazila veľkého, 15.00
hod.: ekumenická bohosluţba na cintoríne - posviacka pamätníka a hrobu
pre nenarodené deti, 18.00 hod.: * Viera, Milan, Marek, Katarína, Alexander,
Oliver, Ela.
Pondelok 16. marca: 6.30 hod.: * Anna, Branislav, Michal, Eva s rodinami,
16.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok lit. VPD, 18.00 hod.: * Ján V. (70 rokov
života), moleben bl. biskupovi Gojdičovi.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 10. marca: 17:00 + Peter K.
Streda 11. marca: 17:00 + Anna N.
Štvrtok 12. marca: 7:00 + Mária, Peter
Piatok 13. marca: 16:15 Krížová cesta; 17:00 + Fedor, Helena a ost. z rod.
Sobota 14. marca: 7:00 Tretia zádušná sobota, panychída s hramotami
Nedeľa 15. marca: 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 12. marca o 18.00 hod.: Rozbor biblické časti z 1. Mojžišovej 24. kap.
Keď Abrahámov sluha hľadal manželku pre Izáka, prosil Jehovu o pomoc. Čo
by sme teda mali urobiť, skôr ako sa rozhodneme? V časti Život kresťana:
Ako sa pripravíme na blížiacu sa pamiatku Kristovej smrti?
Nedeľa 15. marca o 9.30 hod.: Zaznie biblická prednáška: Buďte odvážni a
dôverujte Jehovovi. Spoločný rozbor Biblie o 10. hodine: Ako sa môžeme pre
druhých stať vernými, spoľahlivými a obetavými priateľmi?
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www.podduklianskakniznica.sk

od 9. marca 2020
HORECKÁ, Zdenka - HORECKÝ, Vladimír:
Kuchárka pre začiatočníkov. Žilina, Georg 223 s.
Ostrieľaní autori pripravili novú kuchársku knihu obsahujúcu recepty určené
pre menej skúsených, ktorí tak
môžu zdokonaliť svoje umenie.
V tejto knihe nájdete okrem
praktických rád, tiež návody na
prípravu jednoduchých, ale i trochu náročnejších jedál. Návod na
prípravu základného mäsového
vývaru, zápražky, či zátrepky do
polievok i omáčok, rozdelenie
mäsa podľa druhu, porciovanie
hydiny, konzervovanie zeleniny
a iné dobré rady Vám môžu
pomôcť pri Vašich kulinárskych
začiatkoch. Okrem toho tiež
návod na prípravu piškótového,
maslového či kysnutého cesta
na prípravu koláčov. Recepty síce
na prípravu nie sú náročné, no
chuťovo ničím nezaostávajú za
tými zložitejšími.

DEJDAR, Martin
Patrí medzi známych českých hercov, televíznych moderátorov, filmových
producentov a dabérov. Martin Dejdar sa narodil vo Vysokom Mýte 11. marca 1965. Svoje detstvo prežil v Chrasti okres Chrudim. Preto, že jeho otec
bol námorník, precestoval v detstve kus sveta. Do diváckeho povedomia sa
dostal predovšetkým vďaka niekoľkých filmových úloh. Jeden z najlepších
hereckých výkonov podal vo filmovom muzikáli Šakaly leta. Svoj hlas prepožičal niekoľkým známym postavám ako Bart Simpson alebo myšiak Stuart
Little. Ani moderovanie mu nie je cudzie. Martin Dejdar s manželkou Danielou
dlhodobo spolupracujú s Nadáciou EMIL, ktorá podporuje handicapovaných
športovcov. Vie sa o ňom tiež, že nemá v láske novinárov a rozhovory poskytuje veľmi sporadicky.

GALLAY Cyril (13.3.1857 - 18.3.1913)
Slovenský básnik, prekladateľ a pedagóg. Písal pod pseudonymom Strýčko
Gallay. Narodil sa v rodine notára, vzdelanie získal v Revúcej a v Lučenci.
Pôsobil ako učiteľ v Banskej Bystrici - Radvani a v Čáčove pri Senici. Debutoval zbierkou básní Slzy osudu, no jeho činnosť bola omnoho rozmanitejšia.
Svoje diela publikoval najmä v časopisoch. Písal články o výchove mládeže
v rodinách, state s národnou tematikou, náboženské diela, prekladal diela
svetovej literatúry, venoval sa tvorbe pre deti a mládež. Napísal činohru, ktorá
sa hojne hrávala v dedinských ochotníckych divadlách.

Emil príde na návštevu k priateľovi a zastihne ho,
ako varí obed.
- Ty varíš? Tvoja žena je chorá?
- Nie. Hladná.
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Svidníčania Michal Hajduk, Michal Kočan a Nižnokomarničan Ľubomír Varga
na populárnom Vasovom behu vo Švédsku
Tohto roku boli ocenení medailami všetci účastníci Vasovho
behu (Vasaloppet) jedného z najpopulárnejších a zároveň najťažších pretekov na svete v diaľkovom behu na lyžiach klasickou
technikou.
Ich štart je v Sälen, cieľ v deväťdesiat kilometrov vzdialenej More. Tento maratón sa po prvýkrát konal v roku 1922 na počesť 400. výročia protidánskeho
povstania, ktoré úspešne viedol neskorší kráľ Gustáv Vasa. Aj na tomto ročníku, konajúcom sa v prvú marcovú nedeľu už po deväťdesiatyšiestykrát, mal náš
klub KST Beskyd Svidník svoje trojčlenné zastúpenie. Šesťnásobný účastník
tohto prestížneho podujatia Michal Hajduk, po piatykrát sa zúčastnil Ľubomír
Varga a dvojnásobným účastníkom behu na lyžiach bol Michal Kočan.
Štartovný výstrel zaznel 1. marca ráno o 8. hodine. Spoločne na trasu 90
km behu vyštartovalo vyše 15 800 bežcov v 10-tich vlnách, ktorí boli zoradení
podľa výkonnosti. V tomto ročníku sme všetci traja štartovali zo šiesteho koridoru. V prvých kilometroch sa postupovalo pomaly a bolo potrebné vyhnúť
sa prípadnej kolízii, pádu, alebo zlomeniu palíc. Desať centimetrová nádielka
čerstvého snehu, trvalé sneženie a vietor sťažovali pretekárom pohyb na

trati a tomu zodpovedali aj výsledné časy v cieli, ktoré boli v tomto roku až
štyridsať minút pomalšie oproti minulému ročníku. Počasie spôsobilo veľa
práce aj „servismanom“ pri príprave lyží.
Všetci traja sme voskovanie lyží zverili priamo odborníkom do servisného
strediska. Pripraviť lyže na čerstvo napadaný sneh bolo veľkou alchýmiou, ale
tohto roku to zvládli na výbornú. Stratenú energiu sme si počas behu dopĺňali
na siedmich občerstvovacích staniciach. K dispozícii boli jontové nápoje,
bujóny a klasická Švédska borievková polievka bläbärsoppa, ktorá zasýtila i
zahriala, či žemličky vasalopsbullar zo sladkého cesta.
O vyrovnanej forme svedčia aj naše dosiahnuté časy. Najlepším Slovákom
v cieli bol Michal Hajduk, ktorý dobehol v čase 07:20:41 a v celkovom poradí
obsadil 2 924 miesto, v kategórií H55 obsadil 219 miesto. Michal Kočan dobehol v čase 07:24:10 na 3 042 mieste a v kategórií H60 obsadil 110 miesto.
Ľubomír Varga dobehol v čase 07:28:53 na 3 185 mieste a v kategórií H45
obsadil 519 miesto.
Naše poďakovanie patrí aj Svidníčanovi Jánovi Siňárovi, ktorý zabezpečoval
dopravu a servis počas celého pobytu.
Michal Hajduk

Úradná správa č. 20 zo dňa 5. marca 2020
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
KR a DZ OOFZ:
KR pozýva všetkých R a DZ na zimný seminár rozhodcov a delegátov, ktorý
sa uskutoční 15.3.2020 (nedeľa) v reštaurácií Poľovníček v Stropkove
Prezentácia R a DZ o 8:00 hod. Začiatok seminára od 9:00 hod. Účasť na
seminári je podmienkou pre ďalšie pôsobenie R a DZ v jarnej časti súťažného
ročníka.
KR zároveň pozýva na tento seminár nových uchádzačov o rozhodcovský
dres. Pridaj sa k nám a staň sa futbalovým rozhodcom.
Koho hľadáme: - chlapcov a dievčatá od 15 rokov, - pracovitých a zodpovedných športových nadšencov. Čo získaš: - bezplatné školenie, - možnosť
kariérneho rastu, - finančné ohodnotenie, Kontakt: 0904 738 058.
OO FZ vo Svidníku
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EXTRALIGA MUŽOV / Pred semifinálovými zápasmi
V uplynulú stredu Slovensko
spoznalo všetkých štyroch semifinalistov Edymax extraligy.
Obhajcovia titulu z Prievidze,
minuloroční finalisti z Košíc,
ako aj Komárno a Svidník si
postup medzi štyroch najlepších vybojovali v najkratšom
čase, keď v sériách vyhrali 2:0
na zápasy.
Svidnícki volejbalisti si po domácom
víťazstve vybojovali postup v Myjave.
Štvrťfinálový zápas prilákal do myjavskej športovej haly slušnú návštevu.
V prvom sete si hostia udržiavali stále
mierne vedenie a set nakoniec vyhrali
25:22. Druhý set bol od začiatku jednoznačný, domáci pôsobili bezradne
a nevedeli sa útočne presadiť. V
treťom sete začali domáci odvážne a
agresívne. Vytvorili si výrazný náskok
a set ovládli 25:16. Štvrtý set bol zo
začiatku vyrovnaný, potom domáci
získali vedenie 21:15. Ani to im však
nestačilo a v jednom postavení o náskok prišli vďaka útočnému výpadku.
Set nakoniec zvládol Svidník pomerom
25:23 a tým aj celý zápas a sériu. Svidník postúpil zaslúžene. Ich víťazstvo
zariadili ukrajinskí legionári Dmytro
Fedorenko(21 bodov) a Bohdan Tata-

TJ Spartak Myjava - TJ Slávia Svidník 1:3 (-22, -16, 16, -23) - konečný stav série 0:2
renko (20 b.). Svidník zaznamenal až
20 blokov, z toho takmer polovicu (8)
Tibor Matušovský. Zostava Svidníka:
Tatarenko 20, Matušovský 11, Pietrzak 10, Fedorenko 21, Šellong 5, J.
Hriňák 5, libero S. Paňko (Repka 0,
R. Vitko 0, Macko 0).
Tréner Peter Tholt po postupe do
semifinále v Myjave povedal: „Sme
veľmi spokojní s dnešným výsledkom a postupom do semifinále.
Na Myjave sa nám hrá vždy ťažko
a očakávali sme aj
dnes tuhý boj. Nakoniec sme ho zvládli
v štyroch setoch. V
koncovke štvrtého
setu rozhodla naša
kvalitná obrana na
sieti a set aj zápas
sme zvládli 25:23
respektíve 3:1.“
V semifinále, ktoré
sa začína na budúcu
stredu 11. marca a
bude sa hrať na tri
víťazstvá, sa stretnú
Prievidza so Svidníkom a Košice s
Komárnom.
(pn, svf)

ROZPIS SEMIFINÁLOVÝCH ZÁPASOV SVIDNÍKA:
11.3.2020 (streda) o 17.30 v Prievidzi
14.3.2020 (sobota) o 18.00 vo Svidníku
18.3.2020 (streda) o 18.00 v Prievidzi
21.3.2020 (sobota) o 18.00 vo Svidníku
Prípadný piaty zápas
25.3.2020 (streda) o 18.00 v Prievidzi

Extraligoví hokejbalisti s tesnou domácou prehrou
Hokejbalisti HbK Lion Svidník prehrali v uplynulú sobotu v stretnutí 18. kola
mužskej extraligy v domácej GMT projekt Aréne s Košicami tesne 0:1. Jediný
a ako sa neskôr ukázalo, aj víťazný gól, hostia strelili v 6. minúte.
Zostava Svidníka: J. Balogáč - Cifranič, Janík, Stanislav, Mikláš, Habovčík,
Raschman, Rímsky, Gulik, Vook, M. Balogáč, Sabol, Štefkovič, Džupina.
V sobotu 14. marca hrajú svidnícki hokejbalisti v Bratislave proti LG Green
Staff Bratislava a o deň neskôr, teda v nedeľu 15. marca rovnako v Bratislave
proti Jokeritu Petržalka. O týždeň neskôr, teda v sobotu 21. marca hrajú v
Považskej Bystrici. Základnú časť uzavrú v sobotu 28. marca na domácej pôde
proti Pruskému.
(pn)

Medziokresná súťaž družstiev
19. kolo prinieslo prvú stratu bodu pre lídra súťaže. Staškovce v
domácom prostredí remizovali so svidníckym Béčkom. Víťazstvo
si pripísalo lužanské Céčko, ale aj stropkovské Béčko a naďalej
si udržujú nádej na medailové umiestnenie. Stred tabuľky si
stráži stropkovské Céčko, ktoré nedalo najmenšiu šancu na
prípadný zisk prvého bodu svidníckemu Céčku.
Výsledky 19. kola:
STMK Stropkov C Centrál Svidník D 18:0
B.: V. Mihok 4.5, M. Harmada 4.5, J.
Pašeň 4.5, O. Mulik 4.5.
Staškovce A Centrál Svidník B 9:9
B.: P. Gojdič 4, E. Kočiš 2, M. Harvilko
1, M. Hrušč st. 1, A. Stránsky 0.5, J.
Stránsky 0.5 - M. Nemec 3.5, J. Antoš
2.5, A. Gonos 2, V. Vasilenko 1.
Vyšný Hrabovec A STMK Stropkov B 1:17

B.: J. Staničar 1 - S. Adler 4.5, D.
Polivčak 4.5, B. Bedruň 4.5, J. Bedruň 3.5.
Brusnica A Lužany C 8:10
B.: Ľ. Antoš 3.5, J. Čabala 2.5, D. Bačišin 1.5, J. Antoš 0.5 - M. Gdovin 4, Ľ.
Tomko 3, R. Tomko 2, F. Čižmár 1.
TJ Radoma ŠŠK Centrál Svidník C
odohrajú 11.3.2020.
TABUĽKA
1. Staškovce 17 16 1 0 208:98 50

2. Centrál C
3. Centrál B
4. Lužany C
5. Stropkov B
6. Stropkov C
7. Radoma
8. Lužany D
9. Brusnica
10. Hrabovec
11. Centrál D

17 15 1 1 221: 85
18 11 2 5 210:114
17 12 0 5 161:145
18 11 0 7 196:128
17 8 0 9 162:144
16 7 0 9 136:152
17 5 0 12 111:195
17 5 0 12 140:166
17 2 0 15 87:219
17 0 0 17 60:246

48
42
41
40
33
30
27
27
21
17

20. kolo je na programe v piatok
13.3.2020 o 18. hodine a stretnú sa:
ŠŠK Centrál Svidník D - STO Brusnica; GS Vyšný Hrabovec - JMC
Lužany pri Topli C; STMK Stropkov
B - TJ Radoma; ŠŠK Centrál Svidník
C - ŠM TJ Staškovce; JMC Lužany
D - STMK Stropkov C; ŠŠK Centrál
Svidník B voľno.
(ku)

II. LIGA
Druholigisti ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník začali odvetnú časť stolnotenisovej súťaže v Čečehove. U súpera, s ktorým sa už v tejto sezóne dvakrát
stretli, si pripísali víťazstvo a remízu. V treťom stretnutí si pripísali prehru.
Domáci na stretnutie nastúpili s väčšou túžbou po víťazstve, čo bolo vidno na
ich hre, a to sa prenieslo aj do celkového výsledku. Za hostí dokázali bodovať
iba Magdziak a Močilenko.
TJ Čečehov - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 13:5
B.: Magdziak 3; Močilenko 2.
(ku)
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SCHÔDZA RYBÁROV
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu vo Svidníku pozýva
členov organizácie na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu
15. marca o 9. hodine v kinosále Domu kultúry vo Svidníku s týmto programom:
- 1. Otvorenie, 2. Voľby pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej
komisie, 3. Správa mandátovej komisie, 4. Správa o činnosti organizácie za
rok 2019, 5. Správa o zarybnení, úlovkoch za rok 2019 a plán zarybnenia na
rok 2020, 6. Vyhodnotenie rozpočtu a účtovnej závierky za rok 2019, rozpočet a plán činnosti na rok 2020, 7. Správa kontrolnej komisie za rok 2019,
8. Diskusia, 9. Prestávka spojená s občerstvením, 10. Losovanie zliav na
povolenky a vecné ceny, 11. Návrh na uznesenie, 12. Záver.
Ján Giňovský, tajomník

SPOMIENKA
Žiarila z Vás láska a dobrota, budete nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie ste medzi nami,
v našich srdciach žijete stále s nami.

1. marca 2020 sme si pripomenuli 13 rokov,
odkedy nás navždy opustila naša
milovaná mamka, babka a prababka
Anna BRUDŇÁKOVÁ
a zároveň smie si 4. marca
pripomenuli 25 rokov, odkedy nás navždy
opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko
Jozef BRUDNÁK
Venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia Miroslav,
Jozef a dcéra Oľga s rodinami

SPOMIENKA
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...

8. marca 2020 uplynuli 4 roky,
odkedy nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mamka a babka
Helena KALIŇÁKOVÁ zo Svidníka
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Janko,
synovia Ľuboslav, Gabriel
a Slavomír s rodinami

SPOMIENKA
More lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal,
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.

13. marca 2020 si pripomenieme 11 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
Michal HVIZD zo Svidníka
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželia
Helena, dcéry Monika a Soňa s rodinami,
synovia Slavomír s rodinou a Erik

Infoservis

15

KTO DAROVAL KRV?

V stredu 4. marca 2020 prišlo v rámci Valentínskej kvapky krvi na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 39 bezpríspevkových darcov:
Jozef Kimák (68), Valéria Kimáková (56), Blanka Manduľová (4), Peter Gula
(44), Ingrida Baranová (14), Ľuboš Bzdiľ (16), Jana Ľos-Božíková (33), Ján
Tkáč (26), Pavol Melník (30), Ján Sabol (33), Barbora Jadvišová (16), Beáta
Fedešová (32), Marián Čubirka (13), Ondrej Slivka (41), Jitka Ščerbová (44),
Silvia Hicová (11), Jana Komišáková (10), Tomáš Vasilenko (27), Gabriela
Džalaj (5), Jozef Ragan (33), Marek Barila (25), Norbert Šak (11), Ľubomír
Jurečko (9), Katarína Mišková (2), Andrea Suchaničová (prvodarca), Peter
Štefaník (19), Ľuboš Paranič (26), Katarína Cinová (6), Ladislav Jasik (28),
Jaroslav Madzin (58), Jakub Škreptáč (12), Nikola Kupcová (12), Jozef Pribocký (10), Jakub Gajdoš (4), Ľudmila Gajdošová (11), Martin Slivka (26), Ján
Slivka (9), Ivo Liška (prvodarca), Petra Štefaniková (prvodarca).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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Ples umelcov
Na Valentína sa v našom meste konalo viacero plesov. Jedným z nich bol aj
náš Ples Umelcov, ktorý organizovali žiaci tretieho ročníka SPŠ vo Svidníku.
Tanečný parket v reštaurácii Martin nám svojím hraním rozprúdil pán Vladimír
Pasnišin. Pomedzi tanečné kolečka sa nám dostalo úchvatného programu,
ktorý nám pripravili dievčatá z Mažoretiek SVITAN a Dominika Paňková.
Súčasťou plesu bola aj tombola, v ktorej sa šťastlivci potešili inteligentným
hodinkám, krovinorezu, torte, obloženej mise a mnohým ďalším (a týmto sa
chceme ešte raz poďakovať všetkým sponzorom).
Zabávalo sa tam a tancovalo až do rána. Dúfame, že všetci, ktorí sa tohto
plesu zúčastnili budú na tento večer ešte dlho spomínať.
Veronika Popovová 3. G, Media-club pri SPŠ Svidník

Plesali aj v Šarišskom Štiavniku
V obci Šarišský Štiavnik sa v priestoroch Kultúrneho domu v sobotu 22.
februára konal Obecný ples. Hostí privítal prípitkom starosta obce Michal
Kimák so svojou manželkou a následne ples otvorili úvodným valčíkom. Na
plese do skorého rána do tanca hrala hudobná skupina MILENIUM a o zábavu
sa postarala aj „ARAŇA“. Bohatá tombola prišla na rad po polnoci. „Touto
cestou by som chcel poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli do
tomboly,“ poďakoval starosta obce.
(pn)
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Ples priateľov Folklórneho súboru Makovica
Po vydarenom prvom ročníku sa v sobotu 22. februára 2020
uskutočnil II. Ples priateľov FS Makovica. Poslednú fašiangovú
sobotu sa na Motoreste Polianka stretli všetci tancachtiví folkloristi, podporovatelia súboru a ich kamaráti z blízka i zďaleka.
FS Makovica by rád poďakoval všetkým plesajúcim za to, že tanečný priestor
bol celú noc na prasknutie a najakčnejších tanečníkov bolo potrebné nad
ránom doslova vyhnať z parketu... to sú však tie príjemné starosti.
Ďalšou príjemnou starosťou bola tombola, v ktorej plesajúci mohli vyhrať
veľmi zaujímavú zbierku cien: pobyt v 4* Galéria Thermal Bešeňová, lístky
na festival ľudových workshopov Rozhýbkosti 2020 vo Východnej, dizajnové
spoločenské hry, väčšiu i menšiu elektroniku, 5 kg cibule či ročnú zásobu
toaletného papiera. Tombola bola naozaj pestrá a dôkazom toho je aj suma
663 €, ktorú sme rozdelili, tak ako sme vopred sľúbili, medzi štyri malé detičky,
ktoré trpia spinálnou svalovou atrofiou (SMA). Neľahké životy Riška, Alexa,
Amélie a Alexeja v posledných týždňoch zaktivizovali celé Slovensko, preto
sme sa rozhodli rozdeliť plnú sumu z tomboly medzi nich rovným dielom.
Ako bonus sa úžasná Ľudová hudba Čavargoš, ktorá nás sprevádzala celým
plesom rozhodla, že celý svoj honorár za náš ples venuje tiež týmto štyrom
bojovníkom.
V mene organizátorov nám na záver dovoľte poďakovať ešte raz všetkým
sponzorom a darcom, bez ktorých by tohtoročný „Ples priateľov FS Makovica“

nebol tým či bol: Mráž s.r.o., Motorest Polianka, Kolcun Optik, Pneupex s.r.o.,
Vermex LOKAL, Dukla Destination, ANMIL - pálenica Jurkova Voľa, Divadlo
Jonáša Záborského Prešov, Mesto Svidník, Salón Lenka, remeselný pivovar
BERHET, ĽH Dribna, Štefan Štec a ĽH Fajta, Express Pizza Svidník, Domas
Relax, BARBER_Club_SK, Aquaruthenia - Vodný svet, DaT - Design and
Technology, Lebo Mädveď, Futbalová miniliga PU, festival Rozhybkosti 2020,
rodine Gerekovcom, rodine Šlangovej, Deliza Svidník, UK Okruhľan, BelMar
- reklamná agentúra Prešov a všetkým ostatným, ktorí si neželali byť verejne
menovaní. Ďakujeme. PS: vidíme sa v sobotu 13.2.2021.
(FS Makovica)
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