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Otvorenú rakvu pri bežnom pohrebe ani večerné „svietenie“ zákon nezakazuje
Pred týždňom sme na našich stránkach písali o tom, ako novela zákona o pohrebníctve zmenila pohrebné tradície v našom
regióne. Správcovia Domu smútku vo Svidníku Jozef Laca st. a
Jozef Laca ml. nás informovali, že pri samotnom obrade musí
byť rakva zatvorená.
Rovnako zdôraznili, že sa už nemôžu konať a ani sa nekonajú tzv. svietenia,
teda smútočné posedenia večer deň pred pohrebom. Realita je však iná. Otec
a syn Lacovci totiž novelu zákona nepochopili správne.
***
ČO HOVORÍ ŠÉFKA HYGIENY?
Potvrdila nám to nielen riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku Helena Hrebeňáková, ale aj hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR v Bratislave Daša Račková a takisto aj viacerí prevádzkovatelia
pohrebných služieb a domov smútku na Slovensku. Šéfka svidníckej hygieny
Helena Hrebeňáková v reakcii okrem iného uviedla aj toto: „Pán Laca v novinách uviedol: Akonáhle sa začne pohreb, rakva musí byť uzatvorená, pretože
platí zákaz vystavovania ľudských pozostatkov. My sme u nás v Dome smútku
mali aj ľudí z hygieny a presne na toto nás upozorňovali.“ Uvedené tvrdenia
p. Lacu sa nezakladajú na pravde. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
nikdy nezakázal vystavovanie ľudských pozostatkov pred ich pochovaním v
otvorenej rakve a nezakázal ani tzv. svietenie.“
Helena Hrebeňáková vo svojej reakcii ďalej uviedla, že Jozef Laca ml. osobne
navštívil Regionálny úrad verejného zdravotníctva 17.1.2020 v popoludňajších
hodinách, pričom rozhovor pre naše noviny poskytol deň predtým. Okrem iného
podľa Heleny Hrebeňákovej zamestnancom RÚVZ uviedol, že sa v Dome
smútku prestalo „svietiť,“ lebo si myslí, že zákon to nedovoľuje. „Zamestnanci
RÚVZ mu zo zákona o pohrebníctve citovali § 4 ods. 1 písm. b), v ktorom sa
uvádza: Pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami je

zakázané vystaviť ľudské pozostatky pred ich pochovaním v otvorenej rakve,
ak uplynuli viac ako tri dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení.
Ďalej uviedli, že Dom smútku má chladiace zariadenia, tak vystavovať ľudské
pozostatky nie je zakázané.
To že sa v Dome smútku „nesvieti,“ lebo zákon to zakazuje, p. Laca opakovane uvádzal aj zamestnanom RÚVZ 22.1.2020, keď navštívili Dom smútku
a požiadali p. Lacu o vysvetlenie, prečo v regionálnych novinách uviedol
takéto informácie.
RÚVZ uvádza, že novelizáciou zákona o pohrebníctve nedošlo k zmene §
4 ods. 1 písm. b), ktorý rieši problematiku vystavovania ľudských pozostatkov pred ich pochovaním. Aby sme uviedli veci na pravú mieru, tak znovu
uvádzame, že zákon umožňuje vystavovanie ľudských pozostatkov pred ich
pochovaním pri otvorenej rakve. Zakazuje to vtedy, ak uplynuli viac ako tri
dni od úmrtia a ľudské pozostatky neboli uložené v chladiacom zariadení,“
zdôraznila Helena Hrebeňáková.
Rovnaké stanovisko nám poskytla aj hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR v Bratislave Daša Rašková a celé to zhrnula takto: „Zmeny, ktoré
správca domu smútku zaviedol, nie sú vyvolané aktuálne platnou legislatívou
na úseku pohrebníctva.“ Znamená to teda, že pri pohreboch, ktoré sa bežne
konajú do dvoch či troch dní od úmrtia, môže byť rakva so zosnulým aj počas
obradu otvorená.
***
K CELEJ PROBLEMATIKE SA VYJADRILO AJ MESTO
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová k celej problematike povedala:
„Prevádzkovanie pohrebnej služby, zaobchádzanie so zosnulými a výkon pietnych obradov upravuje zákon o pohrebníctve, ktorý je povinný dodržiavať každý prevádzkovateľ, v našom prípade je to nájomca Jozef Laca. Zodpovednosť
za dodržiavanie všetkých zákonných povinností je na strane prevádzkovateľa.
Vysvetlenie zmeny zákona svidníckym prevádzkovateľom pohrebnej služby v
Podduklianskych novinkách a realizácia konkrétnych opatrení do praxe bola
nesprávna a preto mesto Svidník v tejto veci vyzvalo prevádzkovateľa, aby
aj vzhľadom na citlivosť témy dodržiaval zákon a ponúkané služby vykonával
ohľaduplne a profesionálne.“
Novela zákona o pohrebníctve však isté novinky zaviedla, no pohrebné
tradície v našom regióne vôbec neovplyvňujú. Zbytočné obavy mali aj starostovia obcí keď si prečítali nové ustanovenie zákona, že je zakázaný vstup do
priestoru s chladiacim a mraziacim zariadením. V domoch smútku v obciach
majú totiž katafalky, ktoré sú súčasťou chladiaceho zariadenia a sú priamo v
obradnej miestnosti. Z nového ustanovenia zákona pritom na pohľad vychádzalo, že do tejto miestnosti by mal byť zakázaný vstup, no nie je to tak. „Nové
ustanovenie § 8 ods. 4 písm. t) sa týka zákazu vstupu do priestorov chladiacich
a mraziacich zariadení prevádzkovateľov pohrebných služieb, nie prevádzkovateľov pohrebísk. Domy smútku, resp. obradné miestnosti sú priestormi
prevádzkovateľa pohrebiska, teda obce, na ktoré sa ustanovenie § 8 ods. 4
písm. t) nevzťahuje,“ vysvetlila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR
v Bratislave Daša Račková.
(ps)

Podpísali zaujímavý projekt Pohraničie v objektíve
Dobrá myšlienka urobiť kvalitný prezentačný materiál sa vďaka úspešnému projektu podarí. Uplynulý týždeň primátorka
mesta Svidník Marcela Ivančová podpísala projekt Pohraničie
v objektíve.
Mesto Svidník sa spolu s Powiatom Rzeszowskym zaujímalo o projekt na
získanie umelecky atraktívnych fotiek a moderného filmového spracovania
o mestách Svidník a Rzeszow. Obe mestá vyhlásia amatérske fotografické
súťaže, ktorých výstupmi budú výstavy na oboch stranách. Celkové oprávnené
výdavky na projekt sú cca 60 tisíc eur, mesto Svidník nemá žiaden finančný
záväzok, všetky výdavky budú do refundácie hradené poľskou stranou.
Tento mäkký projekt prinesie objektívom fotoaparátu i kamery pre nás cenné
materiály a veríme, že aj mnohí amatérski tvorcovia fotografií ocenia možnosť
sebaprezentácie. Krásne fotografie nám môžu aj naše malé mestečko ukázať
úplne v inom uhle, keď je zachytené citlivým okom umelca - fotografa. Už teraz
sa tešíme na výstupy, ktoré prinesie táto fotografická súťaž.
Projekt sa bude realizovať od polovice tohto roka a v priebehu budúceho roka
2021 z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
(kt)
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Finančná zbierka na pomoc malej Olivke, ktorá prišla o oboch rodičov
Nová česká inovatívna platforma určená na pomoc ľuďom v
núdzi nazvaná znesnáze21 alebo po slovensky z ťažkosti či z
núdze chce pomôcť aj malému dievčatku s rodinnými koreňmi
vo svidníckom regióne.
Inovatívnu darcovskú platformu predstavil český Nadačný fond pomoci len
minulý týždeň. Umožňuje vo veľmi krátkom čase založiť on-line charitatívnu
zbierku pre ľudí v ťažkej životnej situácii či pre neziskové organizácie. V prvých
zbierkach môžu darcovia posielať finančné príspevky napríklad aj príbuzným
pätnásťmesačnej Olívie, ktorá vlani pri tragickej nehode na českej diaľnici
pred Prahou prišla o obidvoch rodičov a nenarodeného súrodenca. Zbierka
je nazvaná Už len radostné detstvo pre Olivku. Jej príbeh českej darcovskej
platforme znesnáze21 opísala sestra tragicky zosnulej ženy, ktorá pochádzala
z Cerniny v okrese Svidník.
„Dáška túžila manželovi Matúšovi ukázať všetky krásne miesta, ktoré v obľúbenej Prahe navštívila. Tešila sa na nové zážitky, ktoré so svojou rodinou v
stovežatej zažije. Toto prianie sa ale nikdy nenaplnilo...“ napísala v príbehu za
celú rodinu Jaroslava Cuperová a pokračovala v opise udalostí z tragického
10. júna minulého roku.
„Približne pol hodiny pred nehodou ešte poslali na rodinný chat vtipnú poznámku o aktuálnej situácii pri Humpolci. Všetci sme boli spokojní, že sú v
poriadku. Neskôr však prišiel ten najhorší telefonát, keď nám polícia oznámila,
že mali nehodu a že prežilo vtedy len polročné dievčatko. To malé, nevinné
a nič netušiace dievčatko, ktoré sa v okamihu stalo sirotou,“ opisovala Jaroslava Cuperová, podľa ktorej Olivku odviezla letecká záchranná služba do
nemocnice, kde jej lekári poskytli tú najlepšiu pomoc.
Zdravotníci na mieste sa pokúšali zachrániť život obom rodičom,
nedalo sa však už nič urobiť. Matúš, Dáška a ich nenarodené
bábätko boli namieste mŕtvi. „Týmto momentom sa nám zmenil
život. Okamžite sme sa zamerali na pomoc Olivke, ktorá bola v
tej chvíli hospitalizovaná v pražskej Fakultnej nemocnici Motol.
Ani na sekundu som nezaváhala vziať si ju k sebe a starať sa o
ňu. Dnes má rok a tri mesiace.
Keď nám pred dvoma rokmi zomrel nečakane náš otec a teraz
najmladšia sestra, rozhodla sa naša mamka vo svojich 61 rokoch
vzdať sa vlastného bývania na východnom Slovensku (v Cernine

- pozn. red.) a presťahovala sa 365 kilometrov za mnou a Olivkou do Nitry.
Všetky tri žijeme v podnájme v byte. Olivka je naše slniečko a ja verím, že na
ňu jej rodičia dávajú tam zhora pozor. Už len preto je mojou najväčšou snahou
zabezpečiť malej Olivke vlastnú strechu nad hlavou a stály domov, kde bude
môcť vyrastať a kam sa bude môcť vždy vracať. Budeme radi za akúkoľvek
finančnú čiastku, ktorá nám k tomu pomôže.“
Tento tragický príbeh, ktorý za celú rodinu opísala Jaroslava Cuperová, koluje
v týchto dňoch na internete a hlavne na sociálnych sieťach. Administrátori
internetového portálu, ktorý zabezpečuje finančné zbierky, píšu, že práve
posádka leteckých záchranárov Zdravotníckej záchrannej služby hlavného
mesta Praha, ktorí malú Olivku primárne ošetrili a transportovali do nemocnice,
ako prví pridali, ako sa hovorí, ruku k dielu.
Patrónom zbierky pre Olivku je Petr Kolouch, riaditeľ pražskej záchrannej
služby. Cieľom je vybrať finančné prostriedky, ktorú pomôžu pri starostlivosti
o dievčatko a zaistenie jej snáď už len šťastného detstva. „Našou hlavnou
úlohou je behom pár desiatok minút poskytnúť pacientom kvalitnú primárnu
starostlivosť a zachrániť ľudský život a zdravie. Ich ďalšie osudy nám ale
nie sú ľahostajné. Veľmi preto vítame možnosť následne pomáhať našim
pacientom a ich rodinám aj takouto formou,“ povedal Peter Kolouch, šéf
pražských záchranárov.
Dodajme, že malej Olivke a jej rodine môžete darovaním akejkoľvek finančnej
čiastky pomôcť aj vy. Urobiť tak môžete postupom zverejneným na webovej
stránke www.znesnaze21.cz po kliknutí na položku Sbírky a následne na
odkaz Už jen radostné dětství pro Olivku.
(pn, www.znesnaze21.cz)
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Vyhliadková veža na Dukle má po takmer 50-tich rokoch nový rýchlovýťah
Vyhliadková veža na Dukle má po takmer 50-tich rokoch nový
rýchlovýťah. Bezpečnejší výťah a zároveň s väčšou kapacitou,
bude návštevníkom k dispozícii už počas nadchádzajúcej letnej
sezóny Vojenského historického múzea vo Svidníku.

Peniaze na rekonštrukciu vyčlenilo ministerstvo obrany. Obnovou pamiatok
spätých s našou históriou chce podporiť záujem verejnosti a najmä mladých
ľudí, o vojenskú históriu Slovenska a dať dôraz na prehlbovanie vlastenectva,
ku ktorému sa zaviazalo v programovom vyhlásení vlády.
„Vďaka novému rýchlovýťahu s väčšou prepravnou kapacitou môže
priestor bojiska najkrvavejšej bitky 2. svetovej vojny na našom území,
Karpatsko-duklianskej operácie, vidieť od mája do októbra viac návštevníkov, ktorí sa na vyhliadkovú vežu do výšky 49 metrov dostanú odteraz
komfortnejšie a bezpečnejšie,“ povedal riaditeľ Vojenského historického
ústavu Miloslav Čaplovič.
Nový výťah vo Vyhliadkovej veži na Dukle nahradil pôvodný, technicky
zastaraný výťah, ktorý bol používaný od sprístupnenia veže v roku 1974.
Rekonštrukciu realizovala spoločnosť, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní.
Zmluva je riadne zverejnená v centrálnom registri zmlúv. V súčasnosti sa
realizuje kolaudačné konanie.
(vhu)

Čo všetko nájdeme vo svidníckom Kauflande?
Obchodný dom Kaufland vo Svidníku plánujú otvoriť v prvej
polovici februára. V rozhovore pre naše noviny to potvrdila
hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko Lucia Langová, no
presný termín neprezradila.
„Koncept obchodného domu (rozmiestnenie tovaru) bude podobný ako je v
našom novom obchodnom dome Kaufland v Skalici,“ informovala Lucia Langová s tým, že spomínaný obchodný dom v Skalici Kaufland otvoril začiatkom
decembra minulého roku. Nový koncept predajní Kaufland prináša otvorený
priestor, v ktorom zákazník s prehľadom rýchlo nájde to, čo potrebuje.
Pri vstupe sa ocitne hneď v oddelení ovocia a zeleniny, za ktorými nasleduje
pekáreň. V rámci nového konceptu boli odstránené stredové steny a pribudol

regál s rýchlym občerstvením. Pri pokladniach dostal svoje praktické miesto
infopult a samoobslužné pokladne. Vďaka nim môžu zákazníci urýchliť svoj
nákup ešte viac. Slávnostné otvorenie predajne Kaufland v Skalici, na ktorý
nás hovorkyňa Lucia Langová odkázala pre získanie bližších informácií, ako
bude vyzerať Kaufland vo Svidníku, sprevádzal atraktívny program pre rodiny
s deťmi. Všetky deti v Skalici potešil svojím vystúpením spevák Miro Jaroš a
vstupy s pesničkami vystriedala detská módna prehliadka privátnej značky
od Kauflandu - Kuniboo, ktorá je vyrobená z kvalitných a certifikovaných
materiálov.
Či to takto počas slávnostného otvorenia Kauflandu bude aj vo Svidníku, však
hovorkyňa zatiaľ neprezradila. Povedala akurát, že pri svidníckom Kauflande
vznikne viac ako 200 parkovacích miest. „Okrem predajne Kaufland tam ľudia
zo Svidníka a širokého okolia nájdu lekáreň, predajcu tabakových výrobkov a
predajcu lahôdok,“ uzavrela hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko Lucia
Langová.
(ps, foto: Kaufland)
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Svidníčanka Zlaťa Šafranková sa stará o nechcené, túlavé a vyhodené psíky
Od malička mala vzťah k zvieratám a bolo jedno, či to boli vtáčiky, psíky alebo mačky. Dnes sa stará predovšetkým o nechcené,
vyhodené a túlavé psíky. Svidníčanka Zlaťa Šafranková dokazuje,
že láska k štvornohým a podľa nej bezbranným miláčikom je v
dnešnej dobe mimoriadne dôležitá.
Jej vzťah k zvieratkám bol z roka na rok intenzívnejší a hádam najintenzívnejší
v nej prepukol pred viac než tromi rokmi. „Dostala ma k tomu doktorka Kožíková s Katkou Senajovou. O odchytávaní psov, a o tom, že to má na starosti
Mestská polícia a o ďalších podrobnostiach, som vôbec nevedela,“ priznala
Zlaťa Šafranková a zaspomínala si, ako jej mimoriadne aktívna pomoc psíkom
začala. „V jeden deň mi zavolali ony dve s tým, že sú odchytené štyri psíky a
že či ich nemôžem zobrať do dočasnej opatery. Povedali, že do dočasky, no a
ja som vôbec nevedela, čo tá dočaska vlastne je čo vlastne ony dve majú so
psíkmi spoločné. Povedala som však, dobre a jedného psíka som si zobrala
do dočasky, ako to nazývame, no a tým to začalo.“
***
DOČASNÁ OPATERA
Dočaska alebo teda dočasná opatera podľa nej znamená, že si vezmete
psíka, ktorého niekde našli, s tým, že keď je zastrešený nejakým občianskym
združením alebo útulkom, tak má zabezpečené granule, veterinárnu starostlivosť a vy ho máte u seba, aby neostal na ulici, do chvíle, kým sa mu nenájde
nový domov. Môže to byť niekedy mesiac, niekedy dva mesiace a niekedy
aj dlhšie, samozrejme, podľa toho, ako staré je to šteniatko. Musí však byť
veterinárne vyšetrené, musí byť odblšené, odčervené, musí mať očkovania a
až potom môže ísť na adopciu. „Väčšinou sú to nechcené, túlavé, vyhodené
psíky, ktoré nepatria nikomu.“
***
ZA ROK ZACHRÁNILA 57 PSOV
Mimoriadne aktívna pomoc tejto Svidníčanky sa naplno prejavila v minulom
roku, keď spolu so svojimi priateľmi, ktorí jej pomáhajú, zachránila 57 psíkov
a tri mačky. Nás zaujímalo, ako to vlastné celé funguje, ako vyzerá taká záchrana túlavého, nechceného či vyhodeného psíka. „Ku mne sa dostane túlavý
psík, ja ho okúpem, odblším, odčervím a hoci mám štyroch vlastných psíkov,
nemôžem ho hneď dať k tým svojim. Keď je všetko v poriadku, beriem ho na

Mimoriadne aktívna pomoc tejto Svidníčanky sa naplno
prejavila v minulom roku, keď spolu so svojimi priateľmi,
ktorí jej pomáhajú, zachránila 57 psíkov a tri mačky

Svidníčanka Zlaťa Šafranková dokazuje, že láska k štvornohým
a podľa nej bezbranným miláčikom je dôležitá
očkovanie s tým, že hneď po prvom očkovaní mu hľadám domov.
Využívam na to Facebook, je to najideálnejšia možnosť a najväčší prínos,“
ozrejmila Zlaťa Šafranková, ktorá následne veľmi opatrne a citlivo reaguje na
záujem ľudí o adopciu psíka. Predsa len, psíky, ktorým ona doslova vdýchla
nový život a vliala novú nádej, si zväčša prešli náročným obdobím a bolo by
veľkou škodou, priam nezodpovednosťou dať ich nebodaj opäť do rúk ľudí,
ktorých vzťah k zvieratkám nie je taký, ako sa možno na prvý pohľad, či na
prvé počutie zdá.
„Mnoho ľudí zareaguje, že skôr by si adoptovali dieťa ako psíka, čomu,
samozrejme, rozumiem, no majú snahu pomôcť aj psíkom. Je to o komunikácii. A nie je to pritom komunikácia raz za týždeň, ale denno-denne s nimi
komunikujem a pýtam sa na veci, či už mali psíka, akú majú pracovnú dobu, a
tak podobne. Čím viac s nimi komunikujem, tým viac zisťujem, pretože niekto
sa môže správať milo pri prvom kontakte, no realita môže byť iná a pri tej
dlhšej komunikácii človek na seba aj sám prezradí, to, čo by inak nepovedal.
Mojou snahou je dať psíka skutočne do tých najlepších rúk,“ podotkla Zlaťa
Šafranková, podľa ktorej je veľmi dôležitá aj intuícia, ktorú má, teda aspoň si
myslí, veľmi dobre vyvinutú.
***
NESTRÁCA KONTAKT S ĽUDMI, KTORÍ SI ADOPTUJÚ PSA
S ľuďmi, ktorí si psíka z jej dočasnej opatery adoptujú, je potom v pravidelnom
kontakte. Posielajú jej fotky, telefonujú a píšu o tom, ako sa tešia, že sa psíkovi
darí, a to zas veľmi teší ju. Zohnať ľudí, ktorí si psíka adoptujú, však nie je vždy
ľahké. „Aj sto ľudí sa ozve, no dosť veľa ľudí odrádza vzdialenosť do Svidníka.
Predsa len po toho psíka treba prísť alebo ho tým ľuďom treba doviezť. No
na druhej strane mám aj psíka, ktorého si zobrala pani z Michaloviec žijúca v
Luxembursku. Prišla domov do Michaloviec, mesiac som s ňou komunikovala,
napokon prišla a zobrala si ho do Luxemburska. Stále máme spolu kontakt,
stále zájdu ku mne, keď prídu na Slovensko. Toto ma veľmi teší.“
***
NAJPAMÄTNEJŠIE PRÍPADY PSÍKOV
Svidníčanka Zlaťa Šafranková si v našom rozhovore zaspomínala aj na
najpamätnejšie prípady psíkov, ktorým dala druhú šancu. „Vlani, niekedy v
septembri, sme mali psíka s vážnou kožnou chorobou, musela som ho mať
v karanténe a bolo to veľmi vážne. Každý deň na veterine, infúzie, no veľmi,
veľmi náročné obdobie to bolo, ale zvládli sme to. Mala som psíka, ktorý všetko
trhal, nevedel sa správať. Zobrala si ho jedna slečna do Brna, mala s ním
problémy, chodievala s ním za psím psychológom, ale zvládli to. Jednoducho
už na tej slečne bolo jasne vidieť, že má k zvieratám vzťah, že jej vzťah je
úprimný a vie s nimi robiť. No a ešte jeden prípad. Mali sme psíka, ktorý bol
postrelený a ešte aj autom zrazený.
S Katkou Senajovou sme o pol desiatej večer utekali do Medzilaboriec,
tamojší Rómovia nám ho nechceli dať a aj keď, tak trvali na tom, aby sme
ho priniesli naspäť. No ale to neprichádzalo do úvahy. Samozrejme, hneď
za veterinárom, ktorý bol ochotný aj v noci, nasledovali infúzie, no a domov
sme sa vrátili o pol tretej ráno.“ Zlaťa Šafranková aj týmito prípadmi len
potvrdzuje, že psíkom sa venuje 24 hodín denne. „Tým, že tie psíky mám
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Svidníčanka Zlaťa Šafranková sa stará o nechcené, túlavé a vyhodené psíky
doma, potrebujem dopodrobna poznať ich zdravotný stav, aby sa z nich
niečo nebodaj neprenieslo napríklad na moje psíky. Preto je tá komunikácia
s veterinármi a podrobné vyšetrenia veľmi dôležité. Skutočne sa im venujem
24 hodín. Nerobím nič iné, čisto sa venujem psíkom. Žiaden čas pre seba,
žiadne dovolenky, nič. 24 hodín denne som s tými psíkmi. Mám však jedno
obrovské šťastie, za čo denno-denne ďakujem. Moja rodina - môj partner a
deti - psíkov milujú. Úplne super to partner zvláda, je s tým stotožnený, no
keď už je toho veľmi veľa, tak niekedy má pocit a povie, že dosť, že takto to
už proste ďalej nejde.“
***
ZALOŽILA ZDRUŽENIE NA POMOC
Aj preto sa rozhodla posunúť sa ďalej, samozrejme, v tej starostlivosti o
nechcené psíky. Vyžaduje si to nielen veľa času, ale i peňazí. „Občianske
združenie som založila preto, lebo doteraz som to všetko robila za svoje
vlastné peniaze. Je to pritom veľmi finančne náročné, čo mi iste všetci psíčkari
dajú za pravdu. Ľudia, samozrejme, prispievajú, no musí to mať určitú formu,
ktorá má právny základ. Preto som sa rozhodla založiť občianske združenie,
aby mi vlastne ľudia mohli pomôcť oficiálnou, riadnou cestou. Občianske
združenie Pomoc nechceným psíkom Svidník je založené preto, aby som
dala priestor aj ľuďom, aby takisto mohli pomôcť finančne. Sú ľudia, ktorí
mi pomáhajú aj dnes a tým pádom pomáhajú aj psíkom, no cez občianske
združenie sa im dá pomôcť ešte viac. Aj touto cestou som už teraz všetkým
veľmi, veľmi vďačná.“
***
MA AJ ŠTYROCH VLASTNÝCH PSÍKOV
Zlaťa Šafranková, ako sme už uviedli, má štyroch vlastných psíkov a tvrdí,
že aj tie pomáhajú tým dočasným. „Psíky, ktoré ku mne prídu, sú psíky z ulice,
takže nikdy neviem, čo môžu urobiť. Mala som psíkov, ktoré mi rozhryzli dvere,
vytrhali koberec, narobili kopec škody. Ten psík je jednoducho z ulice a nie
je nijak socializovaný. Ja ho potrebujem zosúladiť so svojou svorkou, no teší
ma, že aj takéto psíky sa veľmi rýchlo učia. Učia sa od mojich psíkov, ktoré
majú jasný režim, pretože ja stále tvrdím, že vo všetkom musí byť režim,“
zdôraznila Zlaťa Šafranková a na margo Svidníka a problém s túlavými psami
na závere nášho rozhovoru povedala toto: „Chýba nám útulok alebo aspoň
karanténna stanica, kde by bolo nejakých 5 - 6 kotercov, kde by sa tie psíky
umiestnili na chvíľu, pretože stále im vieme nájsť nový domov.“
Najbližší útulok je totiž od Svidníka vzdialený 90 kilometrov a je takmer
vždy preplnený.

Svidníčanka Zlaťa Šafranková sa rozhodla založiť
občianske združenie, aby ľudia mohli pomôcť oficiálnou a riadnou cestou

Svidníčanku Zlaťu Šafrankovú za hranicami nášho okresu vnímajú ako anjela
v ľudskom tele. „Pani Zlaťa Šafranková za vyše 5 rokov pomohla minimálne
100 zvieratkám. Chlpáči potrebovali
pomocnú ruku, starostlivosť dňom i
nocou a nehu. Nehu, ktorú vie dať len
človek s dobrým srdcom. Investovala
svoj čas, peniaze, ale aj svoj domov,
ktorým premenila na sídlo, o ktoré sa
delí so zachránenými zvieratkami,“
povedala majiteľka predajne chovateľských potrieb z Košíc.
V závere dodajme ešte jedno prianie. „Veľmi by som si priala, aby ľudia
nebrali psov ako vec ale ako cítiacu
bytosť. Zároveň chcem oceniť pomoc
Katky Senajovej. Je málo takýchto
ľudí, ktorí sa takto intenzívne venujú
nechceným psom,“ uzavrela Zlaťa
Šafranková.
(ks, foto: archív Z. Šafrankovej)
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Šičky z odevnej spoločnosti I.C.A. Svidník stále čakajú na odstupné
Bývalé zamestnankyne a zamestnanci svidníckej odevnej
spoločnosti I.C.A. sú stále bez svojich peňazí. Taliansky zamestnávateľ im nevyplatil odstupné a nedostali ho ani z garančného
fondu. V zamotanom prípade im však zatiaľ nedokáže pomôcť
ani Sociálna poisťovňa.
Pripomína to veľký začarovaný kruh. Výrobu pánskej konfekcie vo Svidníku
talianska odevná spoločnosť ukončila vlani začiatkom leta. V niekoľkých
splátkach ľuďom doplatila mzdu a to bolo všetko. Prešlo pol roka a prepustené
šičky sú stále bez odstupného. Podali návrh na konkurz, súd začal konať a
získali tak možnosť dostať sa k odstupnému z tzv. Garančného fondu. Hoci
súd pred pár dňami konanie prerušil, nárok na peniaze od štátu šičky majú.
„Lenže zamestnávateľ do dnešného dňa neposkytol bývalým zamestnancom
potvrdenia o výške pohľadávok, čo je nevyhnutné k tomu, aby mohli dostať
peniaze z Garančného fondu.“ Taliansky podnikateľ presťahoval výrobu na
Balkán do Srbska. Odôvodnil to neustálym nárastom nákladov u nás. Vo
fabrike vo Svidníku je akurát vrátnik. Kontaktovali sme právneho zástupcu
majiteľa firmy, ktorý nám k celej situácii napísal takéto stanovisko.
„Dnes, ako aj v minulosti cieľom spoločnosti bolo a naďalej ostáva pozitívne
vyriešiť vzniknutú situáciu a zotrvať v regióne. Spoločnosť I.C.A. si váži svo-

jich bývalých zamestnancov a aj napriek komplikovanej finančnej situácii, v
ktorej sa spoločnosť nachádza, všetky jej úkony smerujú prioritne k úhrade
pohľadávok bývalých pracovníkov. Navyše, tak ako bolo sľúbené, ešte pred
Vianocami 2019 boli riadne a v plnej výške uhradené dlhy voči všetkým vtedajším účastníkom konkurzného konania.
V súčasnosti prebieha analýza výšky záväzkov voči zvyšným zamestnancom. Bezprostredne po jej ukončení spoločnosť pristúpi k realizácií úhrad. Za
vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.“
To, či a kedy zamestnancom potvrdí výšku pohľadávok, však právny zástupca
Juraj Krásny v stanovisku neposkytol. Bez písomného potvrdenia o výške dlhov pritom Sociálna poisťovňa nemôže šičkám vyplatiť peniaze z garančného
fondu. „Problém je - tak ako to potvrdili aj odborári - v tom, že zamestnávateľ
nespolupracuje pri vyplácaní neuspokojených mzdových nárokov zamestnancov. Stále im nepotvrdil ch neuspokojené mzdové nároky na to, aby sme im
mohli garančnú dávku priznať a vyplatiť. Bez toho Sociálna poisťovňa konať
nemôže, zákon jej to zakazuje. Jednoducho musí vedieť výšku nevyplatených
mzdových nárokov na to, aby mohla vyplatiť garančnú dávku,“ povedal nám
hovorca Sociálnej poisťovne v Bratislave Peter Višváder.
Pobočka Sociálnej poisťovne vo Svidníku sa podľa neho snaží získať
potrebné potvrdenia od zamestnávateľa, zatiaľ bezvýsledne. „Ihneď ako
budú pobočke doručené chýbajúce potvrdenia od zamestnávateľa, prípadne
správcu konkurznej podstaty (ak bude ustanovený), začnú zamestnanci
Sociálnej poisťovne vo veci nároku na dávku garančného poistenia rozhodovať a dávku vyplácať. Preto je potrebné, aby podali žiadosti aj zostávajúci
pracovníci, ktorí doteraz tak neurobili. Tým môžu konanie o dávke, v prípade
získania potvrdenia od zamestnávateľa, urýchliť, lebo pobočka už bude mať
pripravené všetky žiadosti a potrebné podklady,“ uzavrel hovorca Sociálnej
poisťovne Peter Višváder.
Kedy a či vôbec niekto s talianskym podnikateľom pohne nie je jasné. Kontrolu vo svidníckej firme už ukončil aj Inšpektorát práce. „Termín prerokovania
protokolu určil inšpektor práce na 7. februára 2020 o 13.00 hod. v priestoroch
Inšpektorátu práce Prešov. Do riadneho prerokovania protokolu o výsledku
inšpekcie práce so štatutárnymi alebo splnomocnenými zástupcami kontrolovaného subjektu je potrebné považovať inšpekciu práce za neukončenú a o
jej výsledku nie je možné z našej strany poskytnúť bližšie informácie,“ povedal
vedúci inšpektor práce Inšpektorátu práce v Prešove Peter Klec.
Dodajme už len, že taliansky podnikateľ dlhuje na odstupnom pre 130 bývalých
zamestnancov približne 200-tisíc eur.
(ps)

Ministerka školstva v Kružlovej rozdávala palice
Seniorský šport bol doteraz zanedbávaný, je potrebné ho podporovať. Toto zdôrazňovala v uplynulú stredu počas návštevy v
Kružlovej a v Giraltovciach ministerka školstva, vedy, výskumu
a športu Martina Lubyová.
V Kružlovej zavítala do obecného Denného stacionára medzi seniorov, kde
ju privítal starosta obce Adrián Gužo. V rozhovore so seniormi ministerka zdôraznila, že spoločenská skupina seniorov nadobúda obrovský význam, nielen
ekonomický, ale aj spoločenský a sociálny. Rovnako má podľa nej význam

aj v oblasti fyzického a psychického zdravia či rozvoja a potenciálu krajiny.
„Práve preto chceme podporiť seniorský šport. Je to kategória, ktorá sa doteraz
zanedbávala. Seniorský šport bol doteraz trochu v úzadí,“ viackrát zopakovala
v Kružlovej medzi seniormi ministerka školstva Martina Lubyová.
Vysvetlila im, ako na ministerstve školstva vytypovali športy, ktoré sú pre
dôchodcov najzaujímavejšie a najmasovejšie a poskytujú aj potenciál pre
stretávanie sa. Ide napríklad o chôdzu, nordic walking. No a práve špeciálne
palice na nordic walking, teda chôdzu, ministerka Martina Lubyová darovala
všetkým kružlovským seniorom v Dennom centre.
(ps)
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Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019 si v Bratislave prevzali ocenenia
Šiesty ročník ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského
kraja spoznal víťazov, ktorí si už aj prevzali ocenenia.
V hlasovaní verejnosti dominovali informačné zariadenie Dukla Destination a
takisto reštaurácia Vermex Lokal. „Víťazstvo v tejto kategórii pre nás znamená
nielen zviditeľnenie našej reštaurácie, ale aj zviditeľnenie nášho mesta Svidník,“ povedal okrem iného po oznámení výsledkov ankety manažér spoločnosti
Vermex Lokal Erik Ducár, ktorý si ocenenie prevzal spolu s otcom Ladislavom
minulý týždeň v Bratislave z rúk predsedu Prešovského samosprávneho
kraja Milana Majerského a predsedu Krajskej organizácie cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska Michala Sýkoru na najväčšej slovenskej výstave
cestovného ruchu ITF Slovakiatour.
Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje KOCR
Severovýchod Slovenska už od roku 2014. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji, pomáhajú pri
jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných.
Laureátov vybrala verejnosť v online hlasovaní, ako i odborná porota na
neverejnom zasadnutí v sídle Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR)
Severovýchod Slovenska. Víťazi vzišli z viac ako 40 nominácií v piatich hlavných kategóriách - Osobnosť cestovného ruchu, NAJ produkt, NAJ zariadenie

a NAJ zamestnanec cestovného ruchu. Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti CR získal učiteľ, cestovateľ a fotograf Michal Hudák. Rodák z Čertižného
(okres Medzilaborce) je tiež členom Zväzu slovenských fotografov i Zväzu
protifašistických bojovníkov. Od roku 1970 verný mestu Svidník. Ocenenie
mu odovzdali pred pár dňami vo Svidníku.
V Bratislave si minulý týždeň okrem už spomínaných zástupcov reštaurácie
Vermex Lokal ocenenie prevzali aj zástupcovia informačného centra Dukla
Destination Eva Hirčková a Ján Hirčko. Dukla Destination získala ocenenie
za Naj informačné zariadenie a Vermex Lokal za Naj reštauráciu. Priamo v
Bratislave im k oceneniu blahoželala aj vedúca kancelárie primátorky Svidníka
Erika Červená, ktorá na najväčšej celoslovenskej výstave cestovného ruchu
ITF Slovakiatour reprezentovala mesto Svidník.
(ps)

Pozývame na hudobnú skupinu Ščamba - v nedeľu 16. februára o 17.00
hod. Do Domu kultúry. Vstupné: 12 €, predpredaj v Klientskom centre MsÚ,
alebo na www.kinokultura.svidnik.sk
Hudobná skupina ŠČAMBA z Východu Slovenska ponúka veselý koncert plný
svojich najväčších hitov: Dedina, Na mne nikto nemá, Kameň... a veľa ďalších,
ktoré prestriedajú hovorené vstupy humorného slova. Skupina počas svojej
dvadsaťročnej existencie je známa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,
na svojom konte má vydaných päť CD nosičov. Súčasťou ich vystúpení je už
tretí rok dievčenská skupina ČEREŠENKY.

Prevencia kriminality v obci Nižný Mirošov
Obec Nižný Mirošov vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky na rok 2018 z výzvy Rady vlády SR pre
prevenciu kriminality koncom roka 2019 úspešne zrealizovala
projekt „Prevencia kriminality v obci Nižný Mirošov.“

V obci osadili deväť nových kamier, ktoré zabezpečujú nepretržitý 24-hodinový
monitoring. Záznamy sa uchovávajú na videozáznam a pevný disk.
Osadením kamerového systému na inkriminovaných miestach v obci sťažíme
neznámym vandalom, ktorí páchajú škody v obci, realizovať protispoločenské
delikty, zvýšime pravdepodobnosť odhalenia páchateľov a zároveň zvýšime
bezpečnosť v obci. Celkové výdavky projektu boli v hodnote 6 250 eur, poskytnutá dotácia bola vo výške 5 000 eur. Projekt bol finančne podporený
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Obec Nižný Mirošov
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Fakulta úžitkových umení otvorila dvere aj našim výtvarníkom
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach je jedna z fakúlt
Technickej univerzity, ktorá sa pod názvom Fakulta úžitkových
umení zameriava na štúdium v odboroch architektúra, dizajn a
výtvarné umenie.

OSOBNOSTI NAŠICH ULÍC
Mesto Svidník oslávilo 19. januára 2020 už 75 rokov od oslobodenia Svidníka. Porážka fašizmu bola významným medzníkom,
ktorý si pripomíname aj seriálom o vojenských osobnostiach,
po ktorých sú pomenované naše ulice. Tento týždeň sa dočítate
o kpt. Dimitrovi Pavlíkovi.
Dimitro Pavlík (1908 - 1947) bol kapitán, príslušník 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR a pedagóg. Narodil sa v obci
Roztoky. Malý Dimitro nemal ešte ani štyri mesiace, keď jeho
otec odišiel za zárobkom do Ameriky a do rodného kraja sa
už nikdy nevrátil. Čítať a písať sa Dimitro naučil od matky.
Neskôr navštevoval školu v N. Mirošove, Bardejove, Prešove
a Chustu na Zakarpatsku. Po dvojročnej vojenskej službe zložil
skúšky na právnickej fakulte v Prahe, kde však študoval len
dva roky, lebo na ďalšie štúdium nemal peniaze. Matka v tom
čase ťažko ochorela a v roku 1935 zomrela.
V roku 1942 sa v Buzuluku organizovala československá
zahraničná jednotka. Pavlík do nej vstúpil a zúčastnil sa bojov

Zo spomínaných oblastí usporiadajú jednotlivé odbory každoročne Deň
otvorených dverí. Pripravuje sa tak živná báza pre rozlet každého nadaného
uchádzača o štúdium na fakulte. A práve o túto fakultu majú absolventi svidníckej umeleckej školy veľký záujem, pretože táto škola je priamym pokračovaním
ich štúdia. Keďže aj na našej škole máme odbory s výtvarným zameraním
na propagačnú grafiku, reklamnú tvorbu a odevný dizajn,
rozhodli sme sa preto zúčastniť Dňa otvorených dverí
a oboznámiť sa s tohtoročnými semestrálnymi prácami
vysokoškolákov. Žiaci 2. - 4. ročníka si rozšírili predstavu
o dnešnom modernom výtvarnom umení z oblasti grafiky,
priestorovej tvorby, fotografie, dizajnu, kresby, maľby a
modelárstva a mohli tak porovnať svoje schopnosti a
zručnosti v týchto oblastiach umenia.
Po návšteve vysokej školy prejavili naši budúci umelci
záujem aj o expozíciu ex - libris v priestoroch Východoslovenského múzea a fotografickú dokumentáciu slovenského ľudu z pohľadu známeho fotografa Karola Plicku.
Naša škola, Stredná priemyselná škola, ktorá za takmer
30 rokov existencie umeleckých odborov zviditeľnila svoju
činnosť nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí, víta
každý podnet na rozšírenie svojich umeleckých možností.
Našim hlavným cieľom je pripraviť budúcich absolventov
na to, aby sa po absolvovaní odbornej školy uplatnili v
kreatívnych povolaniach, či pokračovali v štúdiu na vysokých školách s umeleckým zameraním a stali sa tak v
budúcnosti kreatívnymi pre svoje okolie a pokračovateľmi
umeleckého života v spoločnosti.
Tatiana Uramová, SPŠ vo Svidníku
pri Sokolove, Kyjeve, Bielej Cerkvi i na Dukle. Pri osade Zyndranova (Poľsko)
ho ťažko ranili. Lekári vybrali z jeho tela vyše 20 úlomkov z vybuchnutého
granátu. Po vyliečení bojoval v severných Čechách, tu sa v roku 1946 oženil.
V Čechách mu ponúkli významnú funkciu, no Pavlík odmietol a vrátil sa späť
do rodného kraja. Na krátky čas sa usadil vo Svidníku, kde pre občanov zabezpečil z Čiech pílu s gátrom, aby mohli začať povojnovú výstavbu. Vyučoval
na ľudovej škole. Choroba však dávala o sebe vedieť. Na návšteve v Čechách
počas zimných prázdnin sa jeho zdravotný stav veľmi zhoršil. Zomrel 27. 11.
1947 v strakonickej nemocnici. Je pochovaný na miestnom cintoríne.
Dimitro Pavlík bol jednoduchý človek, skromný a čestný.
Zaujal čestné miesto v protifašistickom odboji, je príkladom
vynikajúceho bojovníka, vlastenca a pedagóga. Na Základnej
škole v Nižnom Mirošove, ktorú kedysi navštevoval, mu urobili
pamätnú izbu dokumentujúcu jeho životnú cestu. Aj jedna
z ulíc na Nižnom Svidníku je pomenovaná jeho menom od
roku 1974.
Zdroj: Podduklianska knižnica Svidník, Kultúrnik, Spravodaj Mestského kultúrneho strediska vo Svidníku,
roč. IV., č. 3/98, str. 6
(MsÚ)

Verejné osvetlenie má časté poruchy
Na nefungujúce verejné osvetlenie nás v poslednej dobe upozorňuje čoraz viac Svidníčanov. Všímajú si nefungujúce lampy
verejného osvetlenia v rôznych častiach Svidníka. Častú poruchovosť priznáva aj vedenie mesta Svidník.
„Verejné osvetlenie v meste Svidník vykazuje čoraz častejšiu poruchovosť.
Problém sa ukazuje v hlavici, ktorá je súčasťou svietidla ako celku,“ priznala
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová a nás zaujímalo, ako mesto
čoraz častejšiu poruchovosť lámp rieši. „Keďže svietidlá sú ešte v záručnej
dobe, ich oprava zamestnancami Technických služieb nie je možná.
Uvedený problém sa rieši opravami v záručnej dobe,“ vysvetlila Kristína
Tchirová s tým, že rozsiahla výmena verejného osvetlenia na jednej strane
so sebou priniesla úsporu v našom prípade viac ako 40 %, ale aj dennodenné
problémy, ktoré znižujú komfort večerného mesta.
(ps)
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Zabíjačka pod Makovicou s tradičnými kurimskými dobrotami
Zabíjačku pod Makovicou
zorganizovali v uplynulú sobotu v Kurimke. V
programe vystúpila domáca ľudová hudba a
speváčky a folklórno-zábavným pásmom sa o
vynikajúcu náladu postarala folklórna skupina Kurovčan z Kurova. Miestni,
ale i pozvaní hostia mohli
ochutnať tradičné zabíjačkové
špeciality podľa starých tradícií
v Kurimke.
(ps)

Na zabíjačku do Kurimky prišli aj vicepremiér
Richard Raši, minister hospodárstva Peter Žiga, poslanec Národnej rady SR Mikuláš Krajkovič, vedúci
Úradu vlády SR Matúš Šutaj-Eštok a mnohí ďalší

Kurimčanov na zabíjačke pozdravil aj štátny tajomník Ministerstva školstva Peter Krajňák so svidníckym viceprimátorom Michalom Goriščákom

Domácich hentéšov, ako mäsiarskych majstrov nazývajú, pohárikom počastoval
aj podpredseda vlády, no a o vynikajúcu zábavu počas zabíjačky sa nestarala len
folklórna skupina z Kurova, ale aj domáci muzikanti a speváčky

V Hrabovčíku obec odkúpila zrubovú chatu v oddychovej zóne
Zrubovú chatu v oddychovej zóne v Hrabovčíku definitívne odkúpila
do svojho vlastníctva
obec. Aj preto ju prišiel v
uplynulú sobotu oficiálne otvoriť podpredseda
vlády pre investície a
informatizáciu Richard
Raši. Miestni sa pri tejto
príležitosti bavili s ľudovou hudbou a pochutnali si na guľáši.
(ps)

Do Hrabovčíka okrem Richarda Rašiho zavítal aj minister Peter Žiga, ktorý má v tejto obci rodinné korene

Časť finančných prostriedkov na odkúpenie
zrubovej chaty obci poskytol Úrad podpredsedu
vlády pre investície a informatizáciu

Miestnych a hostí zabávali
bratia Gerekovci a s príhovorom vystúpil aj starosta
obce Sergej Vasilenko
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KTO DAROVAL KRV?
V stredu 22. januára 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne
oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 36 bezpríspevkových
darcov:
Jozef Skirkanič (13), Jaromír Vanda (26), Ľuboš Skasko (7), Marek
Bochmač (12), Peter Gič (29), Maroš Cimbala (80), Ľuboš Šimko
(22), Marek Sadiv (42), Anton Vaškanin (95), Štefan Šafranko (8), Ľuboslav
Hmurčík (76), Ivan Mikita (79), Slávka Pilipová (39), Marián Lazor (21), Michaela Baková (4), Sebastián Cuprišin (7), Lukáš Vaško (3), Martin Sušina (14),
Ján Hajda (49), Štefan Teraz (41), Valér Simko (22), Lukáš Šalap (4), Juraj
Štochmal (8), Radoslav Michalko (16), Marián Ilčisko (25), Marián Ilčisko (4),
Peter Senaj (59), Jana Gombitová (7), Ján Micenko (61), Peter Sipľák (43),
Iveta Makarová (27), Peter Makara (27), Ján Balucha (46), Marek Darivčák
(14), Viktória Klevaková (6), Ján Kuľha (43).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

Infoservis
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SPOMIENKA
Stále je ťažko a smutno nám všetkým.
Nič už nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba aj po rokoch Tvoj hlas.
Mal si rád život, my Teba a Ty nás.
Skromný a láskavý si bol vo svojom živote
a veľký vo svojej láske a dobrote.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka
na Teba nikdy nepominie.

31. januára 2020 si pripomíname smutný rok,
odkedy nás vo veku 38 rokov navždy opustil
náš milovaný syn, otec a brat
Tomáš DAŇKO zo Svidníka
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, bratia Ľuboš s rodinou, sestra Adriana s rodinou, brat Martin s rodinou a dcérka Simonka

Vydarený zimný prechod Dukla - Svidník
Na počesť 75. výročia oslobodenia mesta Svidník zorganizoval Klub slovenských turistov Beskyd vo Svidníku v poradí 42.
ročník zimného prechodu z Dukly do Svidníka.
Položením kytice pri Pamätníku československej armády na Dukle sme
vzdali hold padlým vojakom, ktorí tu v druhej svetovej vojne položili životy
za našu slobodu. Po príhovore a pokynoch od organizátorov prechodu, sa
bezmála tridsaťčlenná skupina turistov vydala z Duklianskeho priesmyku na
25 kilometrovú stanovenú trasu cez Medvedie, Nižnú Pisanú so zástavkou
v Kružlovej, kde nás už nás tradične v pohostinstve u Tona Sakalika čakalo
pohostenie v podobe chutnej kapustnice.
Takto posilnení sme pokračovali stúpaním na Hrickovu a ďalej cez letisko
do Svidníka. Nakoľko tohtoročná snehová nádielka lyžiarom veľmi nepraje,
trasu sme absolvovali po vlastných, až na niekoľko nadšencov, ktorí to dali
na bežkách.
Výbor KST Beskyd Svidník sa touto cestou chce poďakovať vedeniu mesta Svidník za bezplatné zabezpečenie autobusu a obecnému zastupiteľstvu
obce Kružlová za prípravu občerstvenia.
Michal Hajduk, predseda KST Beskyd vo Svidníku
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
28. januára do 3. februára 2020:
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
1. a 2. februára: MUDr. M. Hutňan - Centrálna 812 vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 12 36.
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.
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o d 2 7. j a n u á r a 2 0 2 0
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
január 2020 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

MATÚŠKOVÁ, Renáta: Milan Rastislav Štefánik.
Detstvo. Bratislava, AlleGro Plus 2019. 61 s.
Každý veľký muž bol raz
chlapcom. Autorka, Renáta
Matúšková, prešla po cestách,
dolinách a miestach, kde žil malý
Milan, vyhľadala potomkov ľudí,
ktorí sa s ním stretávali. Zachytila chlapčenské roky Milana
Rastislava Štefánika, jedného
z najväčších Slovákov. Milan
prežil detstvo v Košariskách, kde
pozoroval hviezdy, zdolal Bradlo,
zápasil s prísnym ockom, nechal
sa rozmaznávať láskavou matkou, zažil prvú lásku. Kniha je
obohatená ilustráciami rodáčky
a autentickými fotografiami z
miest, kde Milan žil. V závere
čitateľov poteší papierová vystrihovačka Bradla.

Gréckokatolícky chrám Svidník - mesto

Utorok 28. januára: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Mária,
Michal, Mária, Michal a ost. z rod., 17.30 hod.: † Vladimír, Pavel,
Streda 29. januára: 6.30 hod.: * Zuzana, 17.30 hod.: † Mária a Jozef Š.,
Štvrtok 30. januára: Traja sv. svätitelia Bazil veľký, Gregor teológ, Ján zlatoústy, 6.30 kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Jozef a Helena / * Alena,
Erika, Juraj, František, Miriama, 16.45 hod.: ruženec za závislých, 17.30 hod.:
† Agnesa, tichá adorácia s požehnaním,
Piatok 31. januára: 6.30 hod.: † Michal (panychída), 17.30 hod.: † Jozef,
Sobota 1. februára: predprazdenstvo stretnutia pána, 8.00 hod.: † Mária,
Vasiľ, Juraj, Svigi - stretnutie detí/mládeže na CZŠ sv. Juraja 14:00 - 18:00,
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi, stretnutie nášho pána, a spasiteľa
Ježiša Krista, Hlas. 1, 2. februára: požehnanie sviec a myrovanie, 7.00
hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Mária a Pavol s rod., 9.15 hod.: CZŠ
sv. Juraja, 10.30 hod.: * za farské spol., 17.00 hod.: večiereň sviatku, 17.30
hod.: * Anna a Mária.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná

28. januára: Utorok o 17.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie
pre Slava, Andreu, Michaelu a Filipa
29. januára: Streda o17.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie
pre Annu s rod.
30. januára: Štvrtok o 7.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie
pre Adrianu s rod.
31. januára: Piatok o 17.00 hod.: + Vasiľ, Helena
1. februára: Sobota o 7.00 hod.: Za zdravie a Božie požehnanie
pre Lenku, Jozefa a Annu
2. februára: Nedeľa o 9.00 hod.: Za farnosť; 14:00 modlitba ružencov

TIMBERLAKE, Justin
Justin Timberlake je americký spevák, tanečník, herec a producent. Narodil
sa 31. januára 1981 v Memphise v Tennessee. Justin začal svoju kariéru
na javisku vo veku dvanásť rokov. Skutočný život Justina začína presne od
chvíle, keď prvýkrát vystupuje s mladým tímom N“Sync. Mladý spevák sa
stal najmladším členom skupiny. Podarilo sa mu spievať, chodiť do školy a
počúvať špeciálne kurzy pre mladých umelcov. V roku 2000 skupina prichádza
k úspechu a uznaniu. K obrovskému rastu jeho popularity mu veľmi pomohol
románik s mladou speváčkou Britney Spears. Ich vzťah dlho nevydržal, avšak
popularita sa oboch, vďaka ich vzťahu, drží dodnes. V súčasnej dobe sa Justin
rozhodol pre sólovú kariéru, je pripravený získať nových fanúšikov s prvým
sólovým albumom „Justinfield“.

SLÁVIK, Juraj (28.1.1890 - 30.5.1969)
Slovenský politik, diplomat, spisovateľ a prekladateľ. Už ako študent sa
začal venovať literárnej činnosti. Prekladal francúzskych básnikov a preklady
uverejňoval v Slovenských pohľadoch. Prekladal z francúzštiny, poľštiny ale
aj z ruštiny, ukrajinčiny a nemčiny. Publikoval najmä poéziu v Prúdoch, ktoré
redigoval. Po roku 1938 žil v emigrácii v Paríži, Londýne, neskôr sa usadil
v USA. Patril medzi generáciu mladších hlasistov spolu s Ivanom Kraskom,
Ivanom Gallom, Vladimírom Royom. Zostavil výber poézie Pred ohnivým drakom. Písal rozsiahle pamäti, ktoré vychádzali na pokračovanie v Newyorskom
denníku pod názvom Moja pamäť - živá kniha.

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia

Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici
2042 vo Svidníku: Štvrtok 30. januára o 18. hod.: Náš kresťanský život a
služba, o 19. hod.: - Zborové štúdium Biblie, Nedeľa 2. februára o 9.30 hod.:
Verejná biblická prednáška.

Syn sa pýta otca meteorológa:
- Ocko, tebe vždy vyjde predpoveď počasia?
- Predpoveď vždy, len dátum mi občas nesedí...
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EXTRALIGA MUŽOV / TJ Slávia Svidník - VK Spartak UJS Komárno 3:2 (22, -23, -17, 23, 10)
V zápase 3. kola nadstavby Edymax extraligy mužov Svidníčania na domácej palubovke triumfovali až v tajbrejku. V skupine
o 1. - 4. miesto zvíťazili volejbalisti TJ Slávia Svidník po obrate
z 1:2 nad VK Spartak UJS Komárno 3:2.
Aj v treťom vzájomnom zápase tejto sezóny sa medzi Svidníkom a Komárnom
hral tajbrejk, pričom vždy vyhral domáci tím. V základnej časti sa tešil Svidník v
3. kola a Komárno v 12. kole. Finalista Slovenského pohára dnes prehrával 1:2
na sety, ale ustál koncovku štvrtého dejstva a tajbrejk už mal v rukách. Svidník
zaznamenal v nadstavbe prvé víťazstvo.
Zostava Svidníka: Šellong 3, J. Hriňák 3, Tatarenko 18, Matušovský 13, Pietrzak
28, Fedorenko 19, libero S. Paňko (Marjov 1, Macko 3, Repka 0, R. Vitko 0).
Tréner Svidníka Peter Tholt po zápase povedal: „Myslím, že už sme potrebovali takýto zápas, v ktorom sme ukázali, že aj keď prehrávame, dokážeme
zápas obrátiť a dotiahnuť ho do víťazného konca. Ja si toto veľmi na
chlapcoch vážim a gratulujem im k víťazstvu. Súper dobre prihrával naše
podanie, čo prispelo ku kvalite zápasu, ale druhý set si takto pustiť určite

nemôžeme dovoliť.“
V ďalšom kole cestuje Svidník v sobotu 1. februára do Prievidze, duel bude
generálkou na Superfinále SP v Bratislave.
(pn, svf)

Svidníčania vo finále Slovenského pohára
aj pred televíznymi kamerami
Blížiace sa historické Superfinále Slovenského pohára, prvý vrchol klubovej sezóny
a boj o novú Trofej Štefana Pipu, nebude chýbať na obrazovkách RTVS! Verejnoprávna televízia ponúkne vo vysielaní Dvojky v priamych prenosoch oba finálové
súboje, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 9. februára v Eurovia Aréne na Pasienkoch
v Bratislave. V ženskom finále si od 15.00 h zmerajú sily líder extraligovej tabuľky
Strabag VC Bilíkova Pezinok a obhajca zlata Slávia EU Bratislava, v mužskom finále
nastúpia o 18.00 h proti sebe TJ Slávia Svidník a úradujúci extraligový šampión
VK OSMOS Prievidza. Vstupenky sú k dispozícii v sieti Ticketportal, pre skupiny
fanúšikov sú pripravené zaujímavé zľavy.
(pn, svf)

Žiaci z Karpatskej na lyžiarskom výcviku v Tatranskej Štrbe
V dňoch 13. až 17. januára 2020
sa uskutočnil lyžiarsky výcvik, ktorého
sa zúčastnili žiaci 7. ročníka našej
školy. Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil
v lyžiarskom stredisku Tatranská
Štrba s veľmi dobrými lyžiarskymi

podmienkami. Žiaci boli rozdelení
podľa lyžiarskej zdatnosti: Zelení piráti s p. učiteľom Cahajlom (nelyžiari)
a Oranžové šípy s p. učiteľom Vitkom
(lyžiari). Strach a obavy pri výcviku už
v prvých dňoch vystriedala radosť z

prvých úspešných zjazdov na lyžiach,
zvládnutie prvej lanovky či svahu.
Ubytovaní boli v hoteli Rysy, odkiaľ
ich každý deň vozil Skibus do strediska Lopušnej doliny a späť. Okrem
lyžiarskeho výcviku žiaci mohli na tretí

deň zrelaxovať turistickou vychádzkou na Štrbskom Plese a poobede v
AquaCity Poprad. Vo voľnom čase sa
venovali spoločným aktivitám, ktoré
sa organizovali v spolupráci s vyučujúcimi a pracovníkmi MINILIGA TALENTOV. Keďže v tomto lyžiarskom
stredisku bolo niekoľko ďalších ZŠ,
mohli žiaci na svahu porovnať svoje
lyžiarske schopností a nadviazať
nové priateľstvá. Žiaci si okrem lyžiarskych vedomostí a zručností odniesli
domov aj množstvo skvelých zážitkov.
Môžeme skonštatovať, že tohtoročný
lyžiarsky kurz dopadol vynikajúco zo
všetkých pohľadov. Poďakovanie
patrí rodičovskej rade za sladkosti pre
lyžiarov a všetkým, ktorí sa lyžiarskeho výcviku zúčastnili.
ZŠ Karpatská Svidník

Medziokresná súťaž družstiev
Trináste kolo prinieslo štyri víťazstvá pre domáce družstvá. Česť
hostí zachraňovali Staškovce, ktoré

ako jediné družstvo v tomto ročníku
nestratilo doteraz ani bod a naďalej
je lídrom súťaže.

II. LIGA
Po vianočnej a novoročnej prestávke začali svoju odvetnú časť aj druholigisti ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník. Svidníčania v prvom kole nadstavbovej časti v skupine o udržanie privítali TJ Čečehov. V prvej časti nad týmto súperom zvíťazili tesne 10:8. Hostia pricestoval do Svidníka s úmyslom
bodovať naplno. Ich sebavedomie vyplývalo nielen z tesnej prehry v prvom
kole, ale aj z toho, že získali extraligového hráča Eštoka (hral aj prvú ligu za
Svidník).
Diváci videli veľmi pekné, dramatické zápasy zo strany domácich hráčov,
ale aj zo strany hostí, kde ich ozdobou bol už spomínaný Eštok a dorastenecká reprezentantka Slovenska Terezková. Po úvodných štvorhrách bol
stav stretnutia vyrovnaný. V prvej sérii dvojhier si Svidníčania vytvorili dvojbodový náskok. V druhej sérii hostia stav stretnutia vyrovnali, ale v tretej časti domáci hráči išli opäť do dvojbodového vedenia 8:6. Vo štvrtej sérii Jakub
Vodila zabezpečil deviaty remízový bod, ale ten víťazný desiaty už Centrál
nepridal a stretnutie sa skončilo remízou.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník - TJ Čečehov 9:9
B.: Vodila 3; Močilenko, Magdziak po 2,5; Kmiť 1.
POZVÁNKA
Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník pozýva priaznivcov
stolného tenisu na stretnutie II. ligy. V sobotu 1.2.2020 o 17.00 hod. privíta
ŠŠK Centrál Svidník stolných tenistov STK Zbereko Košice. Hrá sa v telocvični Spojenej školy vo Svidníku.
(ku)

Výsledky 13. kola:
Radoma A Centrál Svidník D 15:3
B.: J. Šafranko 4.5, M. Baran 4.5,
J. Dančišin 3, Ľ. Pavlišin 3 - A.
Dudáš 2.5, V. Vasilenko 0.5.
Vyšný Hrabovec A Staškovce 7:11
B.: V. Medvec 2, M. Medvec ml. 2,
R. Kapa 2, J. Staničar 1 - E. Kočiš
4.5, P. Gojdič 4.5, M. Hrušč st. 1.5,
M. Harvilko 0.5.
Lužany C STMK Stropkov C 11:7
B.: Ľ. Tomko 4.5, M. Cigan 3.5,
M. Gdovin 2.5, F. Čižmár 0.5 - O.
Mulik 2, M. Harmada 2, J. Pašeň
2, V. Mihok 1.
STMK Stropkov B Lužany D 16:2
B.: D. Polivčak 4.5, B. Bedruň
4.5, J. Bedruň 4.5, J. Tirer 2.5 - S.
Gdovin 1, P. Rozkoš 1.
Centrál Svidník C Centrál Svidník B 10:8
B.: M. Kostelník 2, J. Kosár 2, M.

Kurečko st. 1, 5xWO - A. Gonos
4.5, V. Vasilenko 2, L. Kriško 1.5.
TABUĽKA
1. Staškovce 12 12 0 0 153: 63 36
2. Centrál C 12 10 1 1 147: 69 33
3. Centrál B 12 8 1 3 149: 67 29
4. Lužany C 11 8 0 3 108: 90 27
5. Stropkov B 12 7 0 5 132: 84 26
6. Radoma 12 6 0 6 103:113 24
7. Stropkov C 12 4 0 8 96:120 20
8. Brusnica A 11 4 0 7 101: 97 19
9. Lužany D 12 3 0 9 72:144 18
10. Hrabovec 12 2 0 10 68:148 16
11. Centrál D 12 0 0 12 41:175 12
14. kolo je na programe v piatok 31. januára 2020 o 18. hodine
a stretnú sa:
ŠM TJ Staškovce - TJ Radoma;
ŠŠK Centrál Svidník B - STMK
Stropkov B; ŠŠK Centrál Svidník
D - ŠŠK Centrál Svidník C; JMC
Lužany pri Topli D - JMC Lužany C;
STMK Stropkov C - STO Brusnica;
GS Vyšný Hrabovec voľno.
(ku)
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Triumfovali Stropkovčania
Amatérsky hokejový klub (AHK) Svidník,
Mesto Svidník a CVČ Svidník boli organizátormi
12. ročníka Hokejového turnaja, ktorý sa pod
záštitou primátorky Svidníka Marcela Ivančovej
na svidníckom klzisku hral v uplynulú sobotu
25. januára.
Medzinárodný turnaj, keďže medzi jeho
aktérmi boli aj hráči ukrajinského Užhorodu a
českého Kladna, otvorila práve primátorka Marcela Ivančová v spoločnosti Stanislava Skirku.
Primátorka vhodila slávnostné buly, a potom sa
už rozbehli tuhé, no slušné hokejové zápolenia.
Najviac sa darilo hokejistom zo susedného
Stropkova, ktorí turnaj ovládli a vyhrali ho bez
jedinej prehry. Druhí skončili hráči Bardejova,
tretí hokejisti Užhorodu, štvrtí domáci svidnícki
a hokejisti a na piatom mieste hráči z českého
Kladna.
Vo svidníckych dresoch
Výsledky turnaja: Stropkov - Bardejov 1:1, sa predstavili aj (zľava)
pp 2:1; Svidník - Kladno 4:3; Užhorod - Bardejov Peter Bochnovič, Marek
0:1; Stropkov - Kladno 3:0; Svidník - Užhorod Vanát a Rastislav Sivulič

Úvodné
buly vhodila
primátorka
Svidníka
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Odbehli maratón
v marockom Marakeši

Michal Hajduk a Michal Kostik. Dvaja Michalovia
zo svidníckeho regióne odbehli v uplynulú nedeľu
maratón v marockom Marakeši. Splnili sa tak jeden zo
svojich cieľov a v krajine, ktorá je pre mnohých skôr
dovolenkovým cieľom, si schuti zašportovali. Ako sme
už uviedli, odbehli maratón a s medailami na krku sa
odfotili aj pod neodmysliteľnými palmami.
(ps)

1:5, Bardejov - Kladno 5:0; Svidník
- Stropkov 1:3; Užhorod - Kladno
4:1; Svidník - Bardejov 4:6, Užhorod
- Stropkov 1:3.
Organizátori z AHK Svidník chcú
aj touto cestou poďakovať mestu
Svidník, primátorke, Technickým
službám mesta Svidník za ústretovosť
pri organizovaní turnaja a ďakujú aj
podporovateľom turnaja HKK SK n.o.,
MARTEX EU, PEEM servis, ako aj
personálu reštaurácie pani Oreničovej.
(pm)

Po roku opäť v Giraltovciach majstrovstvá krajov
V športovej hale Igora Nováka v
Giraltovciach sa v nedeľu 19. januára
uskutočnili majstrovstvá východoslovenských krajov - Košického a
Prešovského v stolnom tenise mužov
a žien. Majstrovstvá krajov usporiadal
stolnotenisový oddiel JMC Lužany pri
Topli pod záštitou mesta Giraltovce.
Turnaj otvoril primátor mesta Ján Rubis, ktorý ocenil snahu organizátorov
usporiadať majstrovstvá krajov v meste Giraltovce, kde v minulosti fungoval
stolnotenisový oddiel. Majstrovstiev
sa zúčastnilo 56 mužov a 7 žien, ktorí
súťažili v piatich disciplínach a diváci
mohli vidieť stolný tenis na špičkovej
úrovni. Súťažilo sa: - dvojhra mužov,
dvojhra žien, štvorhra mužov, štvorhra
žien, zmiešaná štvorhra.
Majstrom východoslovenských krajov na rok 2020 sa stal 19-ročný hráč
extraligového klubu MŠK Vranov nad
Topľou Daniel Oráč, ktorý je momentálne v širšom výbere reprezentácie
Slovenska a účastník majstrovstiev
Európy v roku 2019.
Víťazkou dvojhry žien sa stala taktiež
hráčka stolnotenisového oddielu Vranov nad Topľou. Z domáceho oddielu
JMC Lužany pri Topli najlepšie reprezentoval Maroš Michalko, ktorý sa

dostal medzi 16 najlepších hráčov .
Výsledky jednotlivých kategórií:
Dvojhra muži: 1. Daniel Oráč (MŠK
VSTK Vranov nad Topľou), 2. Peter
Sačurovský (ŠKST Michalovce), 3.
Matúš Dráb ((ŠKST Michalovce),
Oliver Novický (STK Zbereko Košice).
Dvojhra žien: 1. Ivana Hudáková
(MŠK VSTK Vranov nad Topľou), 2.
Anastázia Zgeburová (TJ STO Slovenská Ves), 3. Sára Frandoferová (ŠKST
Humenné), Zuzana Farkašovská
(Muškát Lieskovany). Štvorhra muži:
1. Lukáš Kostelník (ŠKST Michalovce),
Martin Hruška (ŠKST Michalovce).
Štvorhra žien: 1. Ivana Hudáková
(MŠK VSTK Vranov nad Topľou), 2.
Anastázia Zgeburová (TJ STO Slovenská Ves). Zmiešaná štvorhra:
1. Marián Begala, Sára Frandoferová
(ŠKST Humenné).
Stolnotenisový oddiel JMC Lužany
pri Topli ďakuje mestu Giraltovce a
primátorovi mesta Jánovi Rubisovi za
pomoc pri organizácií majstrovstiev
východoslovenských krajov - Košice,
Prešov za výborné podmienky, ktoré
vysoko ocenili aj samotní súťažiaci.
Miroslav Cigan,
organizátor majstrovstiev
východoslovenských krajov
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Čo premieta Kino Dukla
SLUŠNÍ CHLAPCI
Sobota 1. februára o 19. hodine

Réžia: Guy Ritchie • Hrajú: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam,
Michelle Dockery, Colin Farrell, Henry Golding, Hugh Grant, Jeremy Strong,
Brittany Ashworth, Lyne Renee, Eugenia Kuzmina, Max Bennett, Togo Igawa,
Jason Wong, Eddie Marsan
Režisér a scenárista Guy Ritchie opäť prichádza so štýlovou akčnou komédiu
plnou hereckých hviezd. Slušní chlapci - to sú Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant a ďalší. Dej sa točí okolo Američana
Mickeyho Pearsona (McConaughey), ktorý si v Londýne vybudoval výnosné
marihuanové impérium. Keď sa v podsvetí začne šuškať, že chce skončiť s
biznisom a odísť z trhu, rozbehne sa kolotoč klamstiev, úplatkov, vydierania a
zákerných podrazov, v ktorom chce každý zo zúčastnených získať čo najväčší
podiel pre seba.
Rok výroby: 2019, USA, akcia, krimi, české titulky,
113 minút, vstupné: 5 eur

Infoservis
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nanovo buduje život po tom, čo sa rozvedie a syn sa rozhodne žiť s otcom.
Natáliu (Petra Hřebíčková) si nájde láska v podobe vdovca s malou dcérkou
a obetavou babkou. A Eva (Eliška Balzerová) aj v dôchodkovom veku zisťuje,
že do jej života stále patrí láska partnerská, nielen tá k vnučke. Úsmevný,
miestami dojímavý príbeh je dôkazom toho, že spôsobov lásky je toľko, koľko je
ľudí na zemi. Že niekedy stačí málo, aby sa z kratochvíle vyvinul pevný vzťah,
a ešte menej stačí na to, aby sa starostlivo vyskladané šťastie rozbilo na tisíc
kúskov. Film o láske k mužom, k deťom, k sebe samým, o zodpovednosti za
tých, ktorých milujeme, aj za tých, ktorí ich milovali pred nami. Film, v ktorom sa
Slovenky nájdu. Tri ženy. Tri podoby lásky. Tri príbehy radosti i bolesti, šťastia
aj smútku…Tvorcovia divácky úspešného filmu Všetko alebo nič, ktorý pred
dvomi rokmi videlo v slovenských kinách 338 tisíc divákov, natočili komédiu
Príliš osobná známosť podľa knižného bestselleru spisovateľky Evity Twardzik
Urbaníkovej. Réžie filmu sa opäť ujala Marta Ferencová. České ženské trio
v hlavných úlohách - Elišku Balzerovú, Tatianu Dykovú a Petru Hřebíčkovú doplnia slovenskí herci Ľuboš Kostelný a Marián Mitaš, Chorvát Janko Popović
Volarić a srbskí herci Branislav Trifunović a Predrag Manojlović.
Rok výroby: 2019, Česká republika, Slovensko, komédia,
107 minút, vstupné: 5 eur

LABKOVÁ PATROLA:
PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ!
Nedeľa 2. februára o 15. hodine

Neohrozená Labková patrola opäť v kinách v špeciálnej epizóde
Réžia: Charles E. Bastien • Scenár: Steven Sullivan
Už žiadny plač a žiadny priek, patrola má na všetko liek! Labková patrola
sa vracia do kín a tento raz sa vám partička psích záchranárov na čele s
chlapcom Ryderom predstaví v špeciálnom pretekárskom filme. V Adventure
Bay sa schyľuje k veľkolepým automobilovým pretekom a kamaráti Marshall,
Rubble, Chase, Rocky,
Zuma a Skye pomáhajú
s prípravami. Labky spolu vytvoria servisný tím
pre svojho obľúbeného
pretekára a tešia sa,
že mu pomôžu zvíťaziť.
Problém nastane, keď
sa ich šampión nešťastnou náhodou zraní a
nemôže šoférovať. Odvážnych psíkov však len tak niečo neprekvapí, sú vždy pripravení pomáhať
a zachraňovať. Pre Labkovú patrolu nie je žiadna úloha príliš ťažká, žiadna
misia nesplniteľná. Za volant sa teda posadí Marshall, šliapne na plyn a spolu
s ostatnými kamarátmi predvedie v kinách skvelú, zábavnú jazdu.
Pretekársky diel doplnia dve najnovšie epizódy, v ktorých si „labkáči“ budú
musieť poradiť s obrovským odtrhnutým balónom a čaká ich aj jedno pavúčie
dobrodružstvo. Úloh je viac než dosť, takže, labky, hor sa do akcie!
Požiarnik Marshall, technik Rubble, policajt Chase, mechanik Rocky, vodný
záchranár Zuma, letecká záchranárka Skye a pochopiteľne Ryder sú detským fenoménom súčasnosti. Prvé uvedenie ich dobrodružstiev v kinách v
roku 2019 malo prekvapivo veľký úspech u nás aj vo svete, pre mnohé deti
znamenala Labková patrola vôbec prvý výlet do kina a premiérový zážitok z
veľkého plátna. Detskí diváci aj ich rodičia tak už netrpezlivo čakajú, kedy sa
na plátna kín dostanú ďalšie príbehy odvážnych šteniatok.
Rok výroby: 2019, Kanada, animovaný, 70 minút,
slovenský dabing, vstupné: 5 eur

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
Nedeľa 2. februára o 19. hodine

Réžia: Marta Ferencová • Scenár: Marta Ferencová, Eva Urbaníková •
Hrajú: Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, Petra Hřebíčková, Ľuboš Kostelný,
Marián Mitaš, Janko Popovic Volaric, Branislav Trifunovic
Film prináša príbehy troch žien, ktoré sa poznajú, alebo sa spoznajú. Spája
ich priateľstvo, muž a malé, päťročné dievčatko. Simona (Tatiana Dyková) si
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