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Situácia v nemocnici sa vrátila takmer do normálu,
10 tzv. covidových lôžok však ostáva
Do normálu sa postupne vracia situácia aj vo svidníckej nemocnici. Postupne tu rušia prísne pravidlá vstupu a prevádzkovať
začínajú aj tie oddelenia, ktoré boli utlmené. Špecializované
covidové lôžka však ostávajú.
Jeden vojak pri očkovaní a jeden pri hlavnom vstupe. Počty svojich posíl vo
svidníckej nemocnici redukujú aj Ozbrojené sily SR. Zrušená je už od 1. júna
centrálna triáž a prináša to voľnejší pohyb po nemocnici. „Nerobí sa už tá
anamnéza, nevypĺňa sa dotazník, nepýtajú sa základné otázky, nemeria
sa teplota,“ ozrejmil zmeny v nemocnici jej riaditeľ Slavko Rodák. „Je to
dobré. Trvalo to dlho, ale sme veľmi radi, že už tá situácia sa zlepšila,“
povedala jedna zo žien prichádzajúcich za vyšetrením do nemocnice v prvý
deň uvoľnených opatrení.
V súvislosti s aktuálne priaznivou epidemiologickou situáciou svidnícka
nemocnica teda od 1. júna:
* otvorila všetky vstupy do nemocnice. * Samotným pacientom alebo návštevníkom je realizovaný kontrolovaný vstup do nemocnice, tzv. „Self Triage
Spot,“ ktorý zahŕňa:
a) konfrontáciu pacienta / návštevníka nemocnice s epidemiologickými otázkami / informovanosť návštevníka, ktoré sú umiestené na banneroch, resp.
vylepené na dverách pri vstupe, b) požiadavku na dodržiavanie 2 metrových
odstupov vo všetkých priestoroch nemocnice, c) požiadavku na dezinfekciu
rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom, d) meranie telesnej teploty
bude realizované personálom jednotlivých prevádzok pred vstupom pacienta/
návštevníka na pracovisko.
Hlavným znakom uvoľnenia opatrení je napríklad i to, že nemocnica od
1. júna sprístupnila pre pacientov všetky vstupy. Povinné sú, samozrejme,
rúška, odstupy a dezinfekcia. V prevádzke sú už všetky oddelenia, ktorých
činnosť bola doteraz utlmená. „Všetky služby sú v neobmedzenom režime
poskytované pre všetkých pacientov a pre návštevníkov nemocnice,“

podotkol riaditeľ Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku Slavko Rodák
s tým, že v nemocnici vo Svidníku mali doteraz 50 tzv. covidových lôžok. V
najhorších časoch pre región v slovensko-poľskom pohraničí, na prelome
rokov, boli plne obsadené. Aktuálne ostáva desať infektologických lôžok.
„Momentálny stav je taký, že máme dvoch pacientov na covidovom
oddelení a jedného pacienta na takzvanom covid OAIM oddelení na
umelej pľúcnej ventilácii.“
Na ostatných oddeleniach už môžu mať pacienti návštevy. Aj tie však majú
pravidlá. Zákaz návštev síce oficiálne platí, no sú výnimky. Obmedzenia sa
nevzťahujú na: a) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko
chorým a umierajúcim, b) na osoby, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce, c) osoby, ktoré boli zaočkované
druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti
uplynulo viac ako 14 dní, d) osoby, ktoré boli zaočkované prvou dávkou
vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo

viac ako 4 týždne, e) osoby, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania
proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá
dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia
COVID-19, f) osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie
viac ako 180 dňami, g) osoby, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu
negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19
nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu
na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín. Tieto osoby sú povinné pri
návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia. Výnimky platia iba
so súhlasom ošetrujúceho lekára.
No a definitívne do normálu sa situácia vráti tento týždeň, keď nemocnica opäť
zavedie kontrolovaný, teda spoplatnený vstup autom do areálu.
(ps)

Poznáme plán akcií a podujatí počas leta vo Svidníku
V rámci Dní mesta Svidník samospráva podľa informácií PR
manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej pripravuje celý rad
sprievodných podujatí.
Budú počas celého posledného
júnového týždňa. „Začíname aktivitami
už v pondelok 28. júna a vyvrcholí to
koncertom na pešej zóne v piatok 2.
júla. Pripravujeme športové podujatia
na záver školského roka pre materské
a základné školy, tradičnú primátorskú kvapku krvi pod názvom „Každá
kvapka sa počíta,“ premietanie pod
holým nebom a iné aktivity,“ načrtla
Kristína Tchirová a rovnako len v
rovine všeobecných informácií zatiaľ
ostáva aj ten hlavný piatkový program.
„V piatok 2. júla pripravujeme naozaj
pestrý program pre všetky vekové
kategórie od detského programu, krst

knihy, folklór aj pop music aj s domácimi účinkujúcimi. Veľmi sa tešíme,
že prichádza obdobie prajnejšie pre
kultúru a stretávanie sa a veríme, že
pri dodržaní opatrení takéto spoločenské aktivity budeme môcť robiť aj
po letnom období,“ doplnila Kristína
Tchirová.
Svidnícka samospráva, samozrejme,
pracuje aj na ďalších letných podujatiach. „Leto v meste ako nový koncept
sa nám veľmi osvedčil a zároveň
potvrdil, že ľudia sa chcú v lete baviť
rôznymi formami a zároveň každému
sedí niečo iné. V Lete v meste si môže
každý vybrať podľa svojho vkusu a zá-

ujmov,“ podotkla PR manažérka mesta
Svidník s tým, že leto vo Svidníku
otvoria Dňami mesta, ktoré budú spolu
so sprievodnými aktivitami začínať už
spomínaného 28. júna a vyvrcholia
koncertom na pešej zóne v piatok
2. júla. „Nasleduje Dukelský pohár,
ktorý 3. a 4. júla organizuje Občianske
združenie Mladý Svidníčan, potom
6. júla koncert na amfiteátri Legendy
Open Air Tour 2021, 11. júla Koncert
v átriu SNM - MUK a Remeselné trhy
na pešej zóne, 16. júla premietanie
pod holým nebom na pešej zóne, 25.
júla Prvá pomoc rozprávkou v réžii
Územného spolku SČK, 31. júla 95.
výročie založenia DHZ, 1. augusta
Sídliskový festival pod taktovkou
spomínaného Občianskeho združenia
Mladý Svidníčan, 6. a 8. augusta 67.

ročník Slávnosti Rusínov - Ukrajincov
Slovenska, 15. augusta Rodina sa
baví v areáli Vojenského historického
múzea, 21. augusta Detský duatlon,
ktorý organizuje Občianskeho združenia ROKA, 22. augusta V galérii trochu
inak, teda koncert v Galérii D. Millyho,
27. až 29. augusta Rusínsky festival,
28. augusta Deň s Technickými službami na pešej zóne, 1. septembra
Radošinské naivné divadlo v Dome
kultúry a Leto v meste opäť uzavrie
Dukelský beh mieru v nedeľu 5. septembra,“ informovala PR manažérka
mesta Svidník Kristína Tchirová.
Mimochodom, mesto Svidník aj tento
rok pripravuje veľký nadrozmerný
pútač o všetkých letných aktivitách,
ktorý bude umiestnený na viditeľných
miestach v meste.
(ps)
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Svidnícky región v očkovaní zaostáva - v čom sú príčiny?
Takmer na dne štatistík o zaočkovanosti proti ochoreniu
Covid-19 je okres Svidník. Aktuálne percento zaočkovanosti
v našom okrese predstavuje 17 %. Aj riaditeľka Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Helena
Hrebeňaková priznala, že tieto štatistky ju zaskočili.
„Po zverejnení informácie o počte
zaočkovaných v našom regióne
sme zostali veľmi prekvapení.
Určite sme neočakávali také nízke
percento zaočkovaných, pretože
v Nemocnici vo Svidníku sa pravidelne očkuje a všetky termíny boli
stále obsadené. Ľudia využívajú aj
veľkokapacitné očkovacie centrá v
iných regiónoch,“ zdôraznila Helena
Hrebeňaková s tým, že v Nemocnici
vo Svidníku podali už takmer 15-tisíc
dávok očkovacích látok, no nás zaujímalo, čomu regionálna hygienička pripisuje nízke percento zaočkovanosti
v okrese Svidník. „Príčiny môžu byť
rôzne. Jednou z nich môže byť, že
seniori žijú sami, nemajú prístup k
internetu a sami sa nedokážu zaregistrovať na očkovanie. Sami sa
ani nevedia dopraviť na očkovanie.
Ďalšou príčinou môže byť, že sa ľudia odmietajú očkovanie z dôvodu,
že sa nechystajú na dovolenku do
zahraničia. Veríme, že sa to zmení
a zvíťazí zodpovednosť,“ podotkla
riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo
Svidníku Helena Hrebeňaková.
Pripomeňme, že v Nemocnici vo
Svidníku sa očkuje 4 dni v týždni,
od pondelka do štvrtku. Denná kapacita je 200 ľudí. „Organizácia

očkovania je tam výborná, rady sa
netvoria. Boli snahy o vytvorenie
vakcinačného centra a aj mobilnej
výjazdovej jednotky, ale neviem, na
čom to stroskotalo,“ poznamenala
Helena Hrebeňaková, podľa ktorej
Prešovský samosprávny kraj zriadil
mobilnú očkovaciu jednotku, ktorá
očkuje priamo v obciach.
Prioritne sú pritom očkovaní seniori vo vyššom veku, ktorí nemajú

možnosť dostaviť sa do očkovacieho
centra alebo nemajú nástroje alebo
možnosť asistencie blízkych osôb
pri registrácii na očkovanie. Individuálne v domácich podmienkach budú
očkované osoby ťažko zdravotne
postihnuté, ktoré sú imobilné a sú
pripútané na invalidný vozík alebo
na lôžko. „Verím, že aj toto pomôže
zvýšiť zaočkovanosť v našom regióne,“ vyslovila presvedčenia šéfka
svidníckej „hygieny,“ ako Regionálny
úrad verejného zdravotníctva ľudovo
nazývame.
Mobilizácia ľudí na očkovanie je vždy
diskutabilná. Helena Hrebeňaková
zhrnula, že z Regionálneho úradu

verejného zdravotníctva pravidelne
prispievajú do regionálnych novín
informáciou o aktuálnej epidemiologickej situácii a zároveň žiadajú
občanov, aby využili možnosť a
dali sa zaočkovať. „Vysvetľujeme
výhody očkovania. Všetkým obciam a mestám v našom regióne,
ako aj komunitným pracovníkom
a zástupcom Zdravých regiónov
sme zaslali list so žiadosťou, aby
v rámci svojich možností prispeli
ku kampani k očkovaniu COVID-19
napr. aj formou miestnych rozhlasov. Aby vysvetlili občanom, že
najúčinnejším prostriedkom pre
boj s vírusom COVID-19 je očkovanie, že historické fakty jasne dokazujú, že akýkoľvek vírus vieme
najefektívnejšie poraziť bezpečnou
a účinnou vakcínou. Aby informovali občanov o možnostiach dať sa
zaočkovať a poskytli im pomoc pri
registrácii na očkovanie,“ upozornila Helena Hrebeňaková.
Informáciu o očkovaní má Regionálny úrad verejného zdravotníctva
na informačnom paneli a aj na webe
úradu. V rámci svojich možností
oslovujú aj podniky v regióne, aby
apelovali na svojich zamestnancov.
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19
podľa nej predstavuje nielen ochranu
jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale
aj kolektívnu ochranu komunity a
celej spoločnosti. „Verím, že sa to
rozbehne a zaočkovanosť v našom
regióne stúpne,“ uzavrela Helena
Hrebeňaková.
(ps)

Prešovská VÚC-ka vo Svidníku či v Stropkove
veľkokapacitné očkovacie centrá neplánuje zriadiť
Návratom do normálneho režimu Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu vo Svidníku patriaca do siete nemocníc Sieť zdravia
môže postupne utlmiť intenzitu a hlavne kapacitu očkovania.
Potvrdil to riaditeľ nemocnice Slavko Rodák s tým, že personál,
ktorý aktuálne pracuje v očkovacom centre, už potrebujú na
oddeleniach a pracoviskách, na ktorých pracoval pred obdobím
pandémie. Aktuálne vo Svidníku očkujú štyri dni v týždni, teda
od pondelka do štvrtku.
Veľkokapacitné očkovacie centrá,
aké poznáme z mnohých iných miest,
prevádzkujú samosprávne kraje, ako
napríklad Prešovský samosprávny
kraj. „Prešovský samosprávny kraj
bol 11. februára poverený Ministerstvom zdravotníctva SR zabezpečiť plnenie úloh pri koordinácii
očkovania proti ochoreniu SARSCoV-2 na území Prešovského kraja.
Prešovský samosprávny kraj (ďalej
len PSK) na základe predmetného
poverenia zriadil a organizuje oč-

kovanie proti ochoreniu Covid - 19
vo veľkokapacitných očkovacích
centrách (ďalej len VKOC) v Prešove, Humennom, Poprade, v Starej
Ľubovni a v Bardejove,“ hovorkyňa
Prešovského samosprávneho kraja
Daša Jeleňová tak reagovala na naše
otázky, či Prešovský samosprávny
kraj neplánuje zriadiť veľkokapacitné
očkovacie centrum napríklad aj vo
Svidníku či v Stropkove.
„Pri zriaďovaní očkovacích centier PSK prihliadal na počet oby-

vateľstva v jednotlivých regiónoch
kraja, na cestnú infraštruktúru a
časovú dostupnosť očkovacieho
centra pre občanov regiónu.
Vzhľadom na zložitú logistiku
distribúcie a uskladňovania očkovacích látok a na vysokú finančnú
náročnosť zriadenia a prevádzkovania veľkokapacitných očkovacích centier PSK prihliadal aj na
ekonomickú efektívnosť činnosti
vakcinačných centier.
Z uvedených dôvodov PSK neplánuje zriadenie veľkokapacitného
očkovacieho centra v okresnom
meste Svidník a Stropkov pre vakcináciu občanov proti ochoreniu
Covid - 19,“ takto napokon znela
jasná odpoveď hovorkyne prešovskej
VÚC-ky, ktorá ďalej uviedla: „Pre potreby vakcinácie občanov okresu
Svidník a Stropkov je v rámci Prešovského kraja k dispozícii VKOC

v Bardejove, ktoré je síce pre nízky
záujem o očkovanie dočasne pozastavené, ale donedávna bolo plne
k dispozícii. Navyše vakcinácia občanov okresov súbežne prebieha
vo svidníckej nemocnici.“
Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová v
rozhovore pre naše noviny potvrdila,
že o zriadenie veľkokapacitných očkovacích centier vo Svidníku alebo
v Stropkove žiadali prednostovia
okresných úradov vo Svidníku a v
Stropkove.
Zároveň povedala, že PSK má k
dispozícii aj výjazdové očkovacie
tímy, no očkovanie v obciach okresov
Svidník a Stropkov, ktoré o to prejavili a prejavia záujem, zabezpečuje
prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby Poliklinika Giraltovce.
(ps)
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Lukáš Loziňák zo svidníckeho kvetinárstva Atelier
vyrába jedinečné machové obrazy
Prírodný a autentický, bezúdržbový, odpudzujúci nečistoty,
ukazovateľ vlhkosti, akustický, ale aj hypoalergénny. Taký je
mach, ktorý sa už aj v našom regióne stále čoraz viac obľúbený
pri dekoráciách bytov, kancelárií, či rôznych iných priestorov.
Machové obrazy vznikajú pritom priamo vo Svidníku, konkrétne
v kvetinárske Atelier a možno tomu nebudete chcieť veriť, no v
ženskom kolektíve tohto kvetinárstva vznikajú možno tak trochu
paradoxne pod rukami muža.
Partner Ivany Kizovej Lukáš Loziňák videl machové obrazy na internete a
rozhodol sa, že to bude robiť tiež. Neváhal, pozháňal si materiál a pustil sa
do toho. V Poľsku absolvoval školenie, ktoré síce bolo veľmi rýchle, no o to
intenzívnejšie, ale väčšinou to v jeho prípade je o samoučbe a vlastnej tvorbe.
„Kombináciu machového obrazu vytváram podľa želania zákazníka alebo
z vlastnej hlavy,“ tvrdí Lukáš Loziňák, ktorý nám v úvode nášho rozhovoru
najprv predstavil samotný mach. „Mach poznáme a pri našej tvorbe používame kopčekový, plochý a fínsky lišajník, ale aj provensálsky mach.
Lesný mach, s ktorým robíme, je zo Škandinávie. Je stabilizovaný v
chemickej látke, ktorou je glycerín. Kopčekové machy sú stabilizované v

soli a sú vhodné na dekorácie kúpeľní, ostatné nie, pretože sú háklivé na
vlhkosť a vzniká pleseň. Keď som spomenul Škandináviu, tak poviem, že
konkrétne ide o Fínsko, Švédsko, Nórsko a je aj islandský mach, ktorý je
však vhodný pre floristky. Tento mach je zbieraný v súkromných lesoch.
Keď ho zbierajú, musia byť veľmi opatrní. Nikdy nevyzbierajú všetko,
aby sa mach dokázal množiť a rozrastať sa,“ vysvetlil Lukáš Loziňák z
kvetinárstva Atelier vo Svidníku, keď opisoval, ako vlastne mach v špeciálnych
machových farmách pestujú.
Samotný mach je podľa neho skvelý prírodný produkt pre použitie v každom
interiéri. Je 100 % prírodný a tým nie je len veľmi atraktívny, ale vytvára aj
pocit pohody. Lukáš Loziňák vzápätí vymenúva tie naj vlastnosti machu ako
takého, ale hlavných machových obrazov či machových stien. „Zhrniem to
v niekoľkých bodoch. Prírodný a autentický - mach pochádza, ako som

Partner Ivany Kizovej Lukáš Loziňák videl machové obrazy
na internete a rozhodol sa, že to bude robiť tiež. Neváhal,
pozháňal si materiál a pustil sa do toho...

už povedal, z oblastí Škandinávie,
kde je ručne zbieraný pre ochranu
prírody. Bezúdržbový - nevyžaduje závlahu, denné svetlo a ani
iný druh starostlivosti, to všetko
vďaka stabilizácií. Odpudzuje
nečistoty - čiastočky prachu sa
vytrácajú pomocou neustáleho
procesu prijímania a vydávania
vlhkosti.
Ukazovateľ vlhkosti - mach sa
stáva suchším, ak vlhkosť klesne
pod 40 % a znovu získa svoju
pružnosť nad 40 %. Akustický absorbuje dvakrát toľko zvuku ako
podobné priemyselne vytvorené
produkty. Hypoalergénny - neobsahuje žiadne bežné alergény.
Hlavne kvôli týmto vlastnostiam
sa machové obrazy stávajú čoraz
atraktívnejšie.“
V rozhovore s Lukášom Loziňákom
sme prešli, k tomu, prečo sa vlastne
na tvorbu či vyrábanie machových
obrazov dal. „Treba na to veľkú
trpezlivosť a ja ju mám,“ usmial
sa Lukáš, podľa ktorého každému
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Lukáš Loziňák zo svidníckeho kvetinárstva Atelier
vyrába jedinečné machové obrazy
jednému kúsku machu treba hľadať pozíciu a miesto. Treba to zarezať,
očistiť od ihličia a hľadať miesto, aby to vyzeralo opticky čo najideálnejšie. Keď zájdete do kvetinárstva Atelier, do oka vám istotne padnú
tzv. machové stromy života.
Aj podľa Lukáša Loziňáka sú najbežnejšími machovými výtvormi. „Áno,
je to tak, stromy života robia mnohí, ja som vymyslel machovú mapu
sveta. Robím však rôzne klasické hranaté rámy a obrazy, ale aj okrúhle.
Nuž a najdrahšie sú machové steny,“ podotkol Lukáš s tým, že všetko je
o fantázii.
Mimochodom, taký strom života s priemerom 50 centimetrov vyrábal tak
štyri a pol hodiny. Na mysli však má len samotné lepenie machu. Tomu však
predchádza výroba rámu, výroba stromu života, musel to všetko namaľovať.
Unikátne machové hodiny napríklad vyrábal šesť hodín, teda len ten mach
lepil šesť hodín, ale celá príprava, výroba ručičiek, strojčeka, proste hodín
ako takých, trvala tri mesiace. Je to celé o poriadnej piplačke, ako priznáva aj
Lukáš Loziňák, ktorý pracuje s tými najkvalitnejšími machmi, aké sú na trhu k
dispozícii. Dodáva mu ich najväčší poľský dodávateľ machu a okrem klasiky,
teda zeleného machu, sú v ponuke aj machy rôznych iných farieb. Viete, ako
vznikajú rôzne farebné odtiene?
Lukáš Loziňák v našom rozhovore vysvetlil aj to. „Farebné machy sú farbené prírodným farbivom. Mimochodom, fínsky lišajník, keď sa zbiera v
lesoch, je takmer biely. Všetky tie machy sú teda farbené a celý proces
ich stabilizácie je veľmi komplikovaný. Mach namočia do roztoku. Najprv
však zo živého machu vytiahnu vodu, vkladajú to do ďalšieho roztoku,
kde sa namiesto vody dáva glycerín, ktorý je zmiešaný s farbivom.“
Takýto mach sa používa výlučne na dekoračné a dizajnérske účely. Jeho
producent garantuje, že vydrží sedem až desať rokov, ak, samozrejme, dodržíme všetky pravidlá. „Je bezúdržbový, každý mach je antistatický, hoci,
samozrejme, padne na to prach, no treba to len vlhkou utierkou utrieť,
keď už máte pocit, že to chcete alebo musíte očistiť. A v žiadnom prípade
to neumiestňovať na priame žiarenie alebo nad kozub či radiátor. To nie,“
zhrnul Lukáš základné pravidlá, ako sa o machový obraz starať a v závere
nášho rozhovoru to ešte, ako sa hovorí, rozmenil na drobné. „Machové obrazy
a steny sú vyrobené zo 100 % prírodného materiálu.
Machový obraz alebo machovú stenu, ako som už
povedal, nevystavovať priamemu slnečnému svetlu
čo najmenej. Priame slnečné žiarenie má za následok
mierne blednutie prírodného pigmentu použitého pri
stabilizačnom procese. Nesmú sa polievať, striekať
ani rozprašovať vodou. Ako mach, tak aj rastliny už

nie sú živé organizmy a k svojej existencii preto nepotrebujú vodu, lebo
ju už nevedia spracovať. Ak by sa dostali do pravidelného kontaktu s
vodou, viedlo by to k ich nenávratnému poškodeniu. No a potrebujú
vzdušnú vlhkosť v interiéri medzi 40 až 60 %. Odporúčame zaobstarať
si malý vlhkomer, aby ste vždy vedeli, akú vlhkosť máte v interiéri,“ odporúča záujemcom o kúpu machového obrazu Lukáš Loziňák zo svidníckeho
kvetinárstva Atelier.
Dodajme, že machové obrazy a steny vie vyrobiť v akýchkoľvek tvaroch a
rozmeroch, pričom dodať vám ich vie v drevených alebo v hliníkových rámoch
rôznych dekorov a takisto aj v bezrámovom variante. Ak sa o machových
obrazoch a tvorbe Lukáša Loziňáka chcete dozvedieť viac, k dispozícii vám
sú v kvetinárske Atelier (Kvetinárstvo Mihalik) alebo na e-mailovej adrese
eshop@bemoss.eu
(ps)

Machové obrazy a steny vie vyrobiť v akýchkoľvek tvaroch a rozmeroch...
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V nemocnici oslavovali s tými najmenšími, ale aj v hokejovej atmosfére
Aj tento rok svidnícka nemocnica oslávila sviatok detí s tými
najmenšími pacientmi na pediatrickom oddelení.
Slávnostnú atmosféru doplnili rozprávkové postavičky, nerozluční kamaráti
Tom a Jerry, ktorí predviedli detičkám svoje vtipné situácie. Nechýbal ani
sladký balíček, či spomienkové predmety, ako darček. Každé hospitalizované
dieťa získalo od riaditeľa nemocnice Slavka Rodáka aj medailu za statočnosť.
Heslom dňa bolo: „Nakazme sa smiechom na Deň detí,“ pretože smiech je
najlepší liek na všetko.
Nielen v deň ich sviatku, ale po celý rok prajeme všetkým deťom, nech na
ich tvári vždy úsmev žiari. Hematologicko-transfúziologické pracovisko sa
rozhodlo v nadväznosti na vrcholiace hokejové majstrovstvá sveta v Lotyšsku
priniesť trocha hokejovej atmosféry aj na pôdu ich pracoviska a pripravili na
stredu 2. júna netradičný deň pre darcov krvi.
Darcovia krvi dostali ako spomienku na tento deň špeciálny darček - fanúšikovské samolepky na líca so slovenskou trikolórou. Čakalo ich aj fanúšikovské
občerstvenie, či výzdoba pracoviska v hokejovom duchu. V tento odberový
deň darovalo svoju krv 28 darcov krvi, pričom pán Marián Cerula mal svoj
104. odber krvi a pán Anton Vaškanin svoj 100. odber krvi.
Za ich jubilejný humánny čin dobrovoľného darcu krvi im riaditeľ nemocnice
Svidník Slavko Rodák a riaditeľ Slovenského Červeného kríža, územný spolok
Svidník - Slavomír Sakalik, poďakovali aj osobne.

Nemocnica Svidník si nesmierne váži pomoc všetkých darcov krvi, ktorí aj
počas pandémie ochorenia COVID -19 prišli a darovali svoju krv. V nemocniciach sú stále pacienti, ktorí nutne potrebujú krv k svojej liečbe.
(bm)

V škôlke na 8. mája i v škole na Karpatskej majú po dvoch uchádzačov o riaditeľské kreslá
V najbližších dňoch spoznáme dvoch nových riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Svidník. Výberové konania, ktoré sa uskutočnia v krátkej dobe, sa týkajú
obsadenia miesta riaditeľky Materskej školy na Ulici 8. mája vo Svidníku a Základnej školy na
Karpatskej ulici vo Svidníku.
Bližšie informácie o tom, koľkí
uchádzači sa prihlásili do jednotlivých
výberových konaní, nám poskytla vedúca Odboru školstva, kultúry, športu
a mládeže Mestského úradu Erika
Červená. „Na základe vyhlásenia
výberového konania na obsadenie
funkcie riaditeľa v Materskej škole na
Ul. 8. mája vo Svidníku boli doručené
2 prihlášky uchádzačov výberového
konania,“ skonštatovala Erika Červená s tým, že 2. júna sa uskutočnilo
otváranie obálok, podkladové materiály boli odovzdané predsedníčke rady
školy. „Rada školy by sa teda mala na
výberové konanie čo najlepšie pripraviť, aby sa tento proces uskutočnil
dôstojne, objektívne, v kultúrnom
prostredí. Rada školy v zmysle §5
ods. 5 zákona č. 552/2003 pozve
uchádzača, ktorý splnil požadované
kritériá na výberové konanie najmenej
sedem dní pred jeho konaním, takže
presný dátum výberového konania

určí výberová komisia,“ skonštatovala
Erika Červená. Podľa našich informácií záujem o miesto riaditeľky tejto
svidníckej škôlky prejavila súčasná
riaditeľka Ľuboslava Binderová a
Zuzana Baková.
Rovnako dvaja uchádzači o riaditeľské miesto sú aj v prípade
výberového konania na obsadenie
miesta riaditeľka Základnej školy na
Karpatskej ulici vo Svidníku. „2. júna
sa uskutočnilo otváranie obálok a
podkladové materiály boli odovzdané členke rady školy. Rada školy by
sa teda mala na výberové konanie
čo najlepšie pripraviť, aby sa tento
proces uskutočnil dôstojne, objektívne, v kultúrnom prostredí. Rada
školy v zmysle §5 ods. 5 zákona č.
552/2003 pozve uchádzača, ktorý
splnil požadované kritériá na výberové konanie najmenej sedem dní pred
jeho konaním, takže presný dátum
výberového konania určí výberová

komisia. Presný dátum výberového
konania určí rada školy,“ skonštatovala vedúca Odboru školstva, kultúry,
športu a mládeže Mestského úradu
Erika Červená. Podľa našich informácií sa súčasný poverený riadením
školy, dlhoročný zástupca riaditeľky
školy Marián Vitko o riaditeľské
miesto neuchádza. Podľa dostupných
informácií sú uchádzačmi o kreslo riaditeľky dlhoročná učiteľka v tejto škole
a niekdajšia mestská poslankyňa
Nadežda Fedorková a Alena Najduchová, v ktorá v škole na Karpatskej
v minulosti už pôsobila.
Pripomeňme, že riaditeľov školských zariadení budú voliť členovia
rady školy. V Materskej škole na Ulici
8. mája vo Svidníku to sú: Simona
Tomková Simčáková (predseda,
zástupca za pedagogických zamestnancov), Mária Sopková (podpredseda, zástupca za pedagogických
zamestnancov, Marta Rodáková

(člen, zástupca za nepedagogických
zamestnancov), Eva Bejdová (člen,
zástupca za rodičov), Peter Breznoščák (člen, zástupca za rodičov),
Katarína Siváková (člen, delegovaná
poslankyňa za zriaďovateľa), Vladimír
Žak (člen, delegovaný poslanec za
zriaďovateľa). V Základnej škole na
Karpatskej ulici vo Svidníku členmi
Rady školy sú: Nadežda Fedorková (predseda, zvolený zástupca
pedagogických zamestnancov),
Ivana Vančišinová (podpredseda,
zvolený zástupca rodičov), Michal
Goriščák (člen, delegovaný zástupca
zriaďovateľa), Adrián Labun (člen,
delegovaný zástupca zriaďovateľa),
Karol Richvalský (člen, delegovaný
zástupca zriaďovateľa), Vladimír Žák
(člen, delegovaný zástupca zriaďovateľa), Tatiana Bugeľová (člen, zvolený
zástupca pedagogických zamestnancov), Lucia Petríková (člen, zvolený
zástupca rodičov), Ján Siňár (člen,
zvolený zástupca rodičov), Ľubomír
Sluk (člen, zvolený zástupca rodičov),
Ľudmila Michalková (člen, zvolený
zástupca nepedagogických zamestnancov).
(ps)
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V Hrabovčíku otvorili zrekonštruované rybníky a nové workoutové ihrisko
V oddychovej zóne obce Hrabovčík v predminulú sobotu otvárali vďaka úspešnému projektu „Inovácia oddychovej zóny v obci
Hrabovčík“ financovaného z regionálneho príspevku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky zrekonštruované rybníky a nové workoutové ihrisko
a zároveň otvárali tohtoročnú rybársku sezónu.
V oddychovej zóne obce Hrabovčík
tak bolo v sobotu 29. mája opäť rušno, keď za účasti štátnej tajomníčky
Ministerstva dopravy a výstavby
SR Kataríny Brunckovej, prednostu
Okresného úradu Svidník Michala
Iľkanina a podpredsedu hnutia Sme
rodina Josefa Vašutu prebiehalo otvorenie zrekonštruovaných rybníkov a

nového workoutového ihriska symbolickým prestrihnutím pásky. Zároveň
tento deň bol aj dňom otvorenia rybárskej sezóny, ktorá začala tradičnou
športovou rybárskou súťažou o vecné
ceny. Pre návštevníkov tohto podujatia bolo pripravené občerstvenie v
podobe chutného gulášu, čapovaného piva a viney, o ktoré sa postarali
V Hrabovčíku majú nielen zrekonštruované obecné rybníky, ale aj
nové workoutové ihrisko, ktoré oficiálne otvorila štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková
zakúpili prenosné stoly a lavičky na
kultúrnospoločenské podujatia. Verím, že naša inovovaná oddychová
zóna bude plnohodnotne slúžiť našim
občanom ako aj jej návštevníkom, aby
si v nej každý našiel to svoje, a to či už
kultúrnospoločenské, športové alebo
len tak relaxačné,“ povedal starosta
Hrabovčíka Sergej Vasilenko. (lv)

starosta Sergej
Vasilenko a poslanci Obecného
zastupiteľstva
obce Hrabovčík.
Zároveň boli tým
najmenším odovzdané balíčky
so sladkosťami
pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí.
„Som rád, že
sa nám podarilo
vďaka úspešnému projektu
vyhláseného
Okresným úradom Svidník a
financovaného
Ministerstvom
investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie
Slovenskej republiky získať
regionálny príspevok, vďaka
ktorému sme v

predchádzajúcich mesiacoch obnovili rybníky, a to spevnením hrádze, vybudovali novú
športovú atrakciu, a to
workoutové ihrisko, vykonali povrchovú úpravu areálu, zatrávnenie
a výsadbu zelene a
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Pripomenuli si medzinárodný deň sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyslovuje
úprimné uznanie a vďaku všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú s veľkým fyzickým a psychickým nasadením, aby pomáhali zachraňovať životy. Medzinárodný deň
pôrodných asistentiek 5. máj a Medzinárodný deň sestier 12. máj
sú každoročne dňami celosvetových osláv dvoch náročných a
ušľachtilých povolaní.
NEZASTUPITEĽNÉ
MIESTO SESTIER
Tento sviatok poskytuje príležitosť
poukázať na nezastupiteľné miesto
sestier a pôrodných asistentiek,
vyzdvihnúť prínos ošetrovateľstva a
pôrodnej asistencie a zamyslieť sa
nad náročnou prácou a odbornou
starostlivosťou, ktorú poskytujú sestry a pôrodné asistentky každý deň
v roku, dvadsaťštyri hodín denne,
sedem dní v týždni
Naša profesia je krásna, ale náročná, vyžaduje si nielen primerané
vzdelanie, ale aj schopnosti, ktoré nás
predurčujú na pomoc iným.
Povolanie sestry a pôrodnej asistentky sa dlhodobo umiestňujú na prvých
priečkach vo vnímaní dôležitosti a
dôveryhodnosti jednotlivých povolaní
občanmi v mnohých krajinách sveta.
Denne pri našej práci vidíme nádej
a odvahu, radosť a sestry počujú prvé
výkriky novorodencov a sú svedkami
posledných výdychov zomierajúcich.
Sú prítomné v tých najcennejších v
živote a v niektorých jeho najtragickejších situáciách.
Sestry slúžia ľudstvu a svojou činnosťou chránia zdravie a blaho jednotlivcov, komunít a národov. Ľudia
po celom svete bežne rozpoznávajú
ošetrovateľstvo ako jednu z najetickejších profesií.
„Sme tu pre našich pacientov, pre
naše ženy a ich deti, pre chorých,
starých a nevládnych, pre zomierajúcich. Ale sme tu aj pre zdravých

a prispievate k tomu, aby si každý
občan udržal čo najvyššiu mieru
zdravia, snažíme sa pôsobiť v
prevencii chorôb,“ uviedla aj prezidentka Lazorová vo svojom príhovore
ku Dňu sestier v Bratislave.
***
NAŠA SPOLOČNOSŤ
IM DLHUJE VEĽA
„V priebehu posledných dvoch
rokov sestry a pôrodné asistentky vďaka svojmu neúnavnému
nasadeniu, odbornosti, profesionalite, statočnosti a doslova hrdinským činom zachránili nespočetné
množstvo životov, pričom sa aj na
úkor svojho zdravia starali o iných,

utešovali ich, a zároveň im poskytli
súcitnú starostlivosť počas konca
života.
Naša spoločnosť im dlhuje veľa za
to, že patrili k mnohým obetavým
zdravotníkom, niektoré na to doplatili svojim zdravím, nakazením
rodiny, či vlastným životom a preto
tá úcta k sestre a vďaka musí byť
úprimná a dennodenná,“ povedala
vo svojom príhovore sestrám prezidentka Nadežda Čemová.
Sestry a pôrodné asistentky preukázali svoju nezastupiteľnú úlohu pri
poskytovaní zdravotníckych služieb
počas tejto pandémie vo všetkých
krajinách sveta. Existuje nespočetné
množstvo dojímavých, bolestných,
aj neuveriteľných príbehov o práci
sestier a pôrodných asistentiek a o
ich súcitnej starostlivosti.
„Bezpečnosť a spokojnosť zdravotníckych pracovníkov počas
tejto pandémie aj po jej odznení
bude rozhodujúca, aby sa ostali
starať o našich pacientov.

S pokorou vyjadrujeme veľké poďakovanie všetkým sestrám, ktorí
denne zápasia o zdravie našich pacientov, podieľajú sa na vzdelávaní
študentov, napomáhajú inováciám,
vyslovujú otázky, hľadajú riešenia
a odpovede, skúšajú nové postupy,
učia sa, pracujú na svojom profesionálnom raste a v neposlednom
rade robia dobré meno nášmu stavu. Veľké ďakujem všetkým Vám že
sa nevzdávate,“ povedala v závere
prezidentka Nadežda Čemová.
ĎAKOVNÉ LISTY
Stretnutia sestier sa zúčastnil aj
riaditeľ svidníckej nemocnice Slavko
Rodák, ktorý vo svojom príhovore k
sestrám vyslovil úprimnú vďaku za
odvedenú prácu a spolu s námestníčkou pre ošetrovateľstvo Danou
Kopčovou odovzdali kytice a ďakovné
listy podľa tradície Regionálnej komory pri príležitostí k 50 a 60-tému
jubileu sestier.
Nadežda Čemová
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Ema Mihaličová postúpila na sústredenie mladých vedcov
Žiačka Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku Ema
Mihaličová postúpila na výberové sústredenie mladých vedcov
Slovenska.
Ema Mihaličová sa každoročne zapája do vedomostných i umeleckých
súťaži pre žiakov základných škôl. Aj v tomto školskom roku a náročnom
období online vzdelávania vynaložila veľa času a úsilia pri príprave na rôzne
súťaže. Absolvovala všetky okresné kolá predmetových olympiád. Jej veľká
snaha nevyšla nazmar. Stala sa víťazkou olympiád zo slovenského jazyka a
literatúry, chémie, anglického jazyka, geografie, dejepisu.
Okrem toho obsadila 2. miesto v olympiáde z matematiky a získala čestné uznanie v umeleckej súťaži Výtvarné spektrum. Je víťazkou krajského
kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a úspešnou riešiteľkou
celoslovenského kola. Zároveň je úspešnou riešiteľkou všetkých ostatných
predmetových olympiád krajských kôl.
Vďaka týmto úspechom a práci na domácom experimente získala dostatočný
počet bodov na kvalifikáciu na celoslovenské sústredenie mladých vedcov.
Eme Mihaličovej srdečne blahoželáme, ďakujem za reprezentáciu školy a
prajeme veľa úspechov v štúdiu na strednej škole.
(czš)

Medzinárodný deň detí v Nižnom Mirošove
Každý má rád nejaký sviatok. My, ktorí pracujeme v školskom
prostredí, sa obzvlášť tešíme na MDD.
Prvý jún je vždy pre nás sviatkom detskej radosti, zábavy, smiechu a oddychu od učenia. Na ZŠ v Nižnom Mirošove sme pre našich žiakov pripravili
pestré aktivity vo vonkajšom areáli školy, kde tradične zvíťazil športový duch
a triedy medzi sebou súťažili v disciplínach ako preťahovanie lanom, chytanie papierových rýb na udicu, kolky, štafetový beh s lyžicou a na nej vajíčko,
futbal, hádzanie na terč a mnoho iných hier. Na záver sme si pochutnali na
opekanom špekáčiku a chutnom nanuku. Hurá! Nech žije detstvo!
ZŠ v Nižnom Mirošove

Dajme spolu gól
Je nevyhnutné si uvedomiť, že v minulosti bol prirodzený a
spontánny pohyb každodennou súčasťou života detí. Zmeny
v organizácii dňa a pracovných povinností rodičov ako i nové
technológie obmedzujú aktívne trávenie času rodiny v zmysle
pohybových a športových aktivít.
Aj z tohto dôvodu sa naša Materská škola na Ul. Ľ. Štúra vo Svidníku ako
jediná v našom meste zaregistrovala do projektu Slovenského futbalového
zväzu v rámci Grassroots programu „Dajme spolu gól“.
Cieľom tohto projektu je motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich
trvalý vzťah k športu, k futbalu. Športovo-pohybové aktivity sú zamerané na
podporu zdravého životného štýlu, na osvojenie si a rozvoj základných pohybových návykov primeraných veku detí a hlavne ako hravými prostriedkami
ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry - futbalu.
Tréningy sú realizované s 5-6 ročnými deťmi jeden krát týždenne pod vedením odborného trénera futbalu Alexandra Hrica, ktorý dôsledne, premyslene
a zaujímavo s deťmi tieto aktivity realizuje. Pohyb deťom spôsobuje radosť,
všetky ho milujú a nie nadarmo sa hovorí: „V zdravom tele, zdravý duch!“,
„Neseďte! Pohybujte sa!“
MŠ Ľ. Štúra vo Svidníku
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Pripomíname si 115. výročie narodenia a 50. výročie úmrtia Dezidera Millyho
Mladí umelci sa stretli v súťaži Farebná paleta
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku vyhlásilo rok
2021 za rok Dezidera Millyho a ako jedno z podujatí v rámci
neho pripravilo súťaž s názvom „Farebná paleta“. Jej cieľom je
aktivizácia, podpora a rozvoj výtvarnej tvorivosti mladých ľudí
východoslovenského regiónu.
Národný umelec, pedagóg a výtvarník, profesor Dezider Milly je jeden z
najvýznamnejších predstaviteľov výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku. Narodil sa 7.8.1906 v obci Kyjov, okres Stará Ľubovňa. Pedagogické
vzdelanie získal na Gréckokatolíckom učiteľskom seminári v Prešove (1922
- 1926) a výtvarné na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (1926 1933). Po ukončení štúdia pedagogicky pôsobil v dedine Orlov a v Prešove.
Po presťahovaní do Bratislavy v roku 1946 prednášal na Slovenskej vysokej
škole technickej, Pedagogickej fakulte Univerzity J. A. Komenského a Vysokej
škole výtvarných umení, na zakladaní ktorej sa spolupodieľal a v školskom
roku 1951/52 vykonával funkciu jej rektora. V roku 1958 bol habilitovaný na
profesora voľnej grafiky, všeobecného a krajinárskeho maliarstva na VŠVU.
V roku 1962 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec a v roku 1971 titul národný
umelec.
Okrem pedagogickej činnosti sa venoval maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii a
scénickému umeniu. Výtvarné snaženie umelca najvýstižnejšie charakterizujú
moderné krajiny z posledného tvorivého obdobia a diela symbolicko-melancholického charakteru s názvami Blúdiaca a Krivý jarok. D.
Milly zomrel vo veku 65 rokov 1.9.1971 v Bratislave, kde je
aj pochovaný. V tomto roku si pripomíname 115. výročie jeho
narodenia a 50. výročie úmrtia.
Umelec vo svojej tvorbe okrem iného veľmi rád prenášal na
plátno obrazy rodného kraja a nádherných zákutí Slovenska.
Téma súťaže - „Moja krajina“ - bola i z tohto dôvodu inšpiratívna. Tri mesiace sa stala múzou pre talentovaných súťažiacich
vo veku 14 - 19 rokov. Zapojili sa do nej mladí umelci zo Základnej umeleckej školy Alexandra Ljubimova v Medzilaborciach
pod vedením Alexandry Sivákovej, Základnej umeleckej školy
Michala Vileca v Bardejove pod vedením Martina Jesenského,
Základnej umeleckej školy vo Svidníku pod vedením Vladimíra
Makaru, ale aj iní. Odborná komisia vyberala spomedzi 19 diel,
zachytávajúcich krajinu v kontexte prežívania jej tvorcov.
Ceny pre víťazov boli naozaj lákavé. Traja najlepší získali

sadu maliarskej výbavy, písacie potreby, voľný vstup do expozícií SNM - Múzea ukrajinskej kultúry, ale aj zaujímavé publikácie. Výtvarné práce posúdila
komisia v zložení významných osobností výtvarného umenia - akademického
maliara Andreja Smoláka a ikony slovenskej známkovej tvorby, rytca a vý-

tvarníka Františka Horniaka. Čestné
miesto v porote bude patrilo primátorke
mesta Svidník pani Marcele Ivančovej
a štvrtým členom poroty bol kurátor
zbierkového fondu výtvarného umenia
Ladislav Puškár.
S uvedenými umelcami sa uskutočnila beseda so symbolickým návratom
do ich minulosti a spomienok, ale aj
o prítomnosti a ponímaní terajších
pohybov vo svete kultúry a umenia.
Každý z talentovaných umelcov si odniesol ďakovný list so spomienkovým
darčekom a nepochybne obohacujúci
umelecký zážitok. Súťažné práce budú
vystavené v Galérii Dezidera Millyho do
30. septembra 2021.
Iveta Vasilenková,
kurátorka
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Propozície hudobnej prehliadky
autorskej Rusínskej hudby ORFEUS
Vyhlasovateľ a organizátor: Okresná organizácia Rusínskej obrody vo
Svidníku, Termín: 28. máj 2021, Miesto a čas konania: amfiteáter Svidník
17.00 hod.
Základná charakteristika: Hlavným cieľom prehliadky je vytvoriť základy pre
vznik rusínskej populárnej hudby v štýloch disco, rap, hip-hop, funky, techno,
hause atď., t.j. ponúknuť alternatívu k folklórnej hudbe, a tým prispieť k vzniku
absentujúcich žánrov v Rusínskej hudobnej kultúre.
Kategórie:
I. kategória: deti MŠ, II. kategória: žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ, III. kategória: žiaci
5. - 9. ročníka ZŠ, IV. kategória: žiaci prvej časti I. stupňa základného štúdia
ZUŠ, V. kategória: žiaci druhej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ, VI.
kategória: žiaci II. stupňa základného štúdia ZUŠ, VII. kategória: speváci,
speváčky a hudobné skupiny zo SR nad 18. rokov, VIII. kategória: speváci,
speváčky a hudobné skupiny mimo územia SR.
Počet predvedených piesní: I., II. a IV. kategória: 1 pieseň v rusínskom
jazyku v sprievode hudobnej skupiny, III., V. až VIII. kategória: 2 piesne v
rusínskom jazyku v sprievode hudobnej skupiny.
Hudobné materiály: Pesničkový kalendár zabezpečí vyhlasovateľ a organizátor prehliadky, iné Rusínske hudobné materiály a vlastná Rusínska tvorba.
Speváci a hudobné skupiny (účinkujúci): Spevák, speváčka a vokalisti
v sprievode hudobnej skupiny v hudobnom obsadení: bicie, gitary, klávesy
atď.
Podmienky prihlasovania: Na prehliadku prihlasujú organizátori školských
kôl víťazov I. - VI. kategórie, účastníci VII. a VIII. kategórie sa prihlasujú
individuálne.
Na e-mail: kontakt@rusinskyfestival.sk pošlú názvy, texty a zvukové nahrávky
vybraných skladieb.
Kontakt: Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku, Karpatská
838/14, 08901 Svidník, v zastúpení Miloš Stronček, tel. č.: 0948 475 025,
e-mail: kontakt@rusinskyfestival.sk
Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku
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SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Keď umrie mamička, slniečko zájde.
V srdciach sa uhniezdi smútok a chlad.
Na celom svete nikto sa nenájde,
kto by ako mamička vedel mať rád.
Z tvojich oči žiarila pre nás láska a dobrota,
Chýbaš nám a budeš chýbať do konca života.

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci
oznamujeme, že nás 24. mája 2021
vo veku 59 rokov navždy opustila
milovaná manželka a mamka
Nina Gundzová zo Svidníka
Ďakujeme za príkladnú zdravotnú opateru personálu Interného oddelenia
svidníckej nemocnice pod vedením primára Mareka Pytliaka.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej ceste, za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou manžel Vasiľ, syn Peter, dcéra Lenka
a sestra Iveta s rodinou

SPOMIENKA
Byť anjelom na jeden jediný deň,
aby sme Vás mohli iba objať a povedať Vám,
ako veľmi nám tu dole chýbate...
10. júna 2021 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy
opustila naša milovaná mamka, babka a prababka
Anna Kosťová z Nižného Orlíka
22. júna 2021 uplynie 11 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš
milovaný
otec, dedko a pradedko
Jozef Kosť z Nižného Orlíka
Venujte im spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú syn Michal a dcéra
Anna s rodinami
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Týždeň detskej radostí v znamení množstva atraktívnych podujatí
Prvý jún každoročne patrí deťom, lebo v tento deň oslavujeme ich veľký sviatok Medzinárodný deň detí. V Materskej škole na Ulici 8. mája vo Svidníku deti oslavovali
nielen v tento jeden deň, ale v termíne od 31. mája až do 4. júna prežívali celý týždeň
detskej radosti. Každý deň boli pre ne pripravené rôzne zaujímavé akcie.
Hneď v prvý deň si deti mali možnosť zašportovať a vyskúšať svoje zručnosti a šikovnosť v rôznych športových súťažiach a pohybových aktivitách. Za úspešne zvládnuté
úlohy boli ocenené medailou. Ďalšou odmenou pre ne bol príchod „Balónového kráľa.“
Každé dieťa si domov odnieslo zaujímavo vytvarovaný balónik. V utorok 1. júna bola
pre deti pripravená diskotéka. Školským dvorom sa rozliehala veselá hudba a deti sa
zvŕtali v tanci. Zábavu pomáhali rozprúdiť aj maskoti z Centra voľného času vo Svidníku.
Popoludní si deti domov odniesli balíčky plné dobrôt. Ďalší deň sa niesol v znamení
rozprávok pod názvom „Rozprávkové pódium.“ Tu deti prejavili svoju šikovnosť a odvážne
predviedli divadielka, ktoré si spolu s pani učiteľkami nacvičili. Vo štvrtok na deti čakalo
hudobné predstavenie Usmievanky pod názvom „Veselé zvieratká.“ Týždeň detskej
radosti sme ukončili prehliadkou detských talentov v speve pod názvom „Zlatý slávik.“
Za svoje výkony boli deti odmenené peknou medailou a poriadnym potleskom.
Bol to veľmi vydarený a zaujímavý týždeň, na ktorý naše deti len tak nezabudnú.
Božena Remetová

Zdieľané bicykle sú už realitou aj vo Svidníku
Tzv. zdieľané bicykle spoločnosti Antik
dorazili do Svidníka. A hoci sa ich spustenie do prevádzky stále posúvalo, aj
kvôli pandémii, tento týždeň sú zdieľané
bicykle v uliciach Svidníka realitou.
Mesto Svidník v spolupráci so spomínanou košickou spoločnosťou zriadilo v
meste päť pevných stanovíšť, na nich je
od utorka 8. júna po desať bicyklov.
Celkovo je tak vo Svidníku 50 bicyklov, ktorých uvedenie do prevádzky
sa ovláda jednoducho cez mobilnú
aplikáciu Antik.
Odstaviť bicyklov však nemusíte iba
na spomínaných piatich pevných stanovištiach. Môžete ich nechať na voľne
dostupnom mieste tak, aby netvorili
prekážku.
(ps)
Vo S v i d n í k u
bude päť pevných stanovíšť,
na ktorých bude
po desať bicyklov. Stanovištia
sú na mape vyznačené ikonkou
cyklistu
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III. LIGA / FK Humenné - 1. FK Svidník 4:0 (2:0)
Na stretnutie 14. kola cestovali treťoligoví svidnícki futbalisti
do Humenného. Predstavili sa na trávniku tímu, ktorý má len tie
najvyššie ambície.
Humenné robí všetko pre to, aby
po tejto, pandémiou poznačenej
sezóne, postúpilo do vyššej súťaže.

Tomu zodpovedal aj priebeh zápasu.
Domáci hráči nedali futbalistom zo
Svidníka žiadnu nádej na úspech,

keď prevládali vo všetkých herných
činnostiach a v zápase zaslúžene
zvíťazili vysoko 4:0.
Zostava Svidníka: Mikluš - Košč,
Kočan, Zapotocký, Paňko, Hlávka,
Tokar, Sova, Gajdoš, Makara, Kamenický (28. Janošík).

Futbalisti 1. FK Svidník sa najbližšiu nedeľu predstavia na domácom
trávniku.
V stretnutí 15. kola budú ich súperom futbalisti Slávie TU Košice. Zápas
sa začína o 17. hodine.
(pn)

Medziokresná futbalová súťaž
V uplynulú nedeľu 6. júna sa hrali stretnutia 12. kola medziokresnej
futbalovej súťaže. Prinášame výsledky.
Mestisko - Kuková 3:5 (2:4)
Góly: D. Cina 2, Vasilenko - J. Oravec
3, Š. Kundra 2. ŽK: Kandalik, Cimbala
(obaja Mestisko).

(Sitníky).
Chotča - V. Orlík 1:4 (0:3)
Góly: Marcinčák - M. Sivák 2, E.Slavik, E. Želizňak.

Sitníky - Bukovce 8:2 (2:1)
Góly: Polaščik, Zakovič, Kirňak,
Motyka, Durkač, Bodnár, Babjarčík,
Danko - R. Goroľ 2. ŽK: Motyka

Lúčka - Tisinec 4:2 (2:1)
Góly: Hvišč, Argay, Talian, Malik - Kochan, Gajdoš. ŽK: Hvišč, Smetanka
- Hažer.

Rovné - Kalnište
Zápas sa nehral. Hostia pre nedostatok hráčov vopred avizovali, že na
stretnutie nenastúpia.
Radoma - Stročín
Zápas sa nehral - hostia nepricestovali.
TABUĽKA
1. Sitníky
10 10 0 0 58:10 30
2. Breznica 10 9 0 1 49: 9 27

3. Lúčka
4. Tisinec
5. Radoma
6. Kuková
7. Rovné
8. Orlík
9. Stročín
10. Bukovce
11. Kalnište
12. Chotča
13. Mestisko
14. Miňovce

10
11
9
10
9
11
9
11
10
10
11
11

80 2
80 3
61 2
60 4
50 4
33 5
31 5
31 7
23 5
11 8
1 0 10
1 0 10

33:16
32:18
30:14
24:23
36:24
18:24
25:39
21:38
14:22
12:49
10:45
10:45

24
24
19
18
15
12
10
10
9
4
3
3

Mladší a starší žiaci 1. FK Svidník v kopačkách
Svoje majstrovské futbalové stretnutia v závere uplynulého týždňa
odohrali aj mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu sú výsledky.
STARŠÍ ŽIACI
1. FK Svidník MFK Slovan Sabinov 1:2 (1:0)
Domáci hráči Svidníka nastúpili v sobotu
5. júna proti hráčom Sabinova. Začiatok
stretnutia bol vyrovnaný. V 22. minúte sa
hráčom domáceho mužstva podarilo dať
úvodný gól zápasu, ktorého autorom bol
Matej Slivka peknou technickou strelou z
hranice 16-tky po zemi. Domáci hráči mali
ešte niekoľko šancí v prvom polčase pridať ďalšie góly. Polčasový výsledok ostal

pre domácich 1:0. V druhom polčase hra
bola vyrovnaná a prišla 42. minúta, kde
hráč domáceho celku D. Macko mal tutovku na zvýšenie skóre. V závere zápasu obranca domáceho mužstva nepokryl
najlepšieho strelca 2. ligy skupiny ,B K.
Bilého a ten dal vyrovnávajúci gól 1:1. O
2 minúty neskôr, teda v 67. minúte ten
istý hráč pridal svoj druhý gól a celkovo
uzavrel stretnutie. Hráči domáceho celku
bojovali statočne, ale v závere nemali
šťastie v koncovke a tak podľahli tesne

mužstvu na druhom mieste v tabuľke.
Zostava Svidníka: M. Marko, R. Čeremuga, D. Hnát, M. Slivka, M. Olčák, R.
Baran, S. Šraga, D. Mihaľ, O. Porizaník.
D. Macko, P. Leškanič, striedali: M. Olejár,
lavička: I. Kamenický, O. Lemak. Tréner:
M. Klimik.
MLADŠÍ ŽIACI
1. FK Svidník MFK Slovan Sabinov 3:5 (2:3)
Mladší žiaci nastúpili na tento zápas
zabojovať o kvalitný výkon na domácom
ihrisku. V 5 minúte dalo hosťujúce mužstvo úvodný gól zápasu. V 11. minúte
domáci S. Kimák vyrovnal na 1:1. V 16

minúte pridal druhý zásah domácich
kapitán domácich V. Hij. Hostia otočili
priebeh zápasu a zaznamenali dva góly.
V druhom polčase domáce mužstvo
bojovalo statočne a M. Kamenický pridal
tretí gól domácich. V závere zápasu
sa podarilo hosťom dvakrát skórovať a
upraviť na konečný výsledok zápasu 3:5
v neprospech domáceho mužstva.
Zostava Svidníka: Š. Pančák, L. Medviď, R. Bajcura, M. Pojezdal, A. Lipka, V.
Hij, M. Jurečko, J. Žemlička, J. Ščerba,
M. Kamenický, M. Hríž, M. Mihalkanin, S.
Kimák, J. Stronček, P. Halaj. Tréner: A.
Hrico.
(mk)

Úradná správa č. 18 zo dňa 3. júna 2021
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
Novelizácia Stanov OOFZ Svidník na pripomienkovanie je uverejnená na www.
svidnik.obfz.futbalovekluby.sk v sekcii články.
Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie v podobe kreditov cez E-shop
SFZ. https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit
Vážený klubový alebo tímový manažér,
dňa 5.11.2020 a 20.5.2021 Vám bol zaslaný mail z helpdesk SFZ ohľadom zmien
v ISSF ohľadom osôb z realizačných tímov družstva, ktorí musia potvrdiť v ISSF,
že súhlasia, aby boli pridaní na Vašu súpisku družstva. Poprosím Vás NENECHÁVAJTE si to na poslednú chvíľu.
Kompletný návod na použitie nájdete tu https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra za
mesiac máj, ktorá je splatná do 15.06.2021 (utorok).
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že z rozhodnutia VV OOFZ zo dňa 15.5.2021 sa
uskutoční Riadna konferencia OOFZ Svidník 9.7.2021 (piatok) o 17.00 hod. vo
Svidníku v reštaurácii AB (U richtára - budova MsÚ), pozvánky členom konferencie
budú zaslané poštou.
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 10. kola 6. ligy dospelých OOFZ
Prihlášky do súťažného ročníka 2021/2022 bude potrebné podať v systéme ISSF
do 7.7.2021, predpokladaný začiatok súťaže dospelých je 1.8.2021.
Aktív ŠTK sa uskutoční 9.7.2021
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Prenos trestov z jesennej časti sezóny 2020/2021: Róbert Horváth - 1254961 - FK

Rovné - 2 stretnutie nepodmienečne 6.liga OOFZ
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8
DP), sa podáva na
Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
KR a DZ OOFZ:
Týmto by sme Vás chceli informovať, že Komisia delegátov SFZ usporiada licenčné
semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie A (Delegát zväzu). K dispozícii budú
nasledovné termíny: 24.7.2021 v Košiciach (VsFZ, Alejová 2), 31.7.2021 v Nitre
(Agroinštitút, Akademická 4). Predpokladaná výška platby za seminár je 50,- €.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese vedúceho vzdelávania KD
SFZ p. Jaroslava ŠVARCA - jsvarc238@gmail.com, zaslaním záväznej prihlášky,
najneskôr do 20.6.2021. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na
stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ
/ Komisia delegátov (KD). Pre rok 2021 sú to jediné licenčné semináre, ktoré sa
budú konať.
KR a DZ žiada OŠK Mestisko o dodanie videozáznamu zo stretnutia 10. kola 6. ligy
dospelých Mestisko - Bukovce do 9.6.2012 do 12.00 hod. na sekretariát OOFZ
13. kolo: 6. liga dospelí - 13.6.2021 o 17.00 hod.:
Miňovce - Rovné (Duháň, Ľ. Suchanič, Ličko – Holub), V. Orlík - Lúčka (Šugar, L.
Zápotocký, Sidorová - Kaščák), Bukovce - Chotča (Baláž, Malačina, Znoj - Vaško),
Stročín - Sitníky (A. Špak, F. Zápotocký, Dovičák - Burcák), Kuková - Radoma (D.
Špak, Kapa, Džavoronok - Brendza), Breznica - Mestisko (Hubáč, Rapáč, Hamřik
- Fiľarský).
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná
správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník
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Kto daroval krv?
V stredu 2. júna prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 28 bezpríspevkových darcov:
Peter Sokol (66), Slavomír Vaškanin (63), Anton Vaškanin (100), Stanislav
Čabala (40), Peter Hubáč (53), Marián Vatraľ (39), Tomáš Sabol (15), Milan
Haňak (4), Ján Hlavinka (89), Peter Gajdoš (20), Peter Novotňák (40), Milan
Jakubčo (89), Adriána Gočová (16), Milan Oleárnik (2), Radoslav Šafranko
(36), Radoslav Antol (46), Zdenko Miga (33), Marián Cerula (104), Juraj
Čečko (70), Jozef Capko (12), Ľuboš Paranič (31), Jana Gombitová (12),
Emília Slivová (17), Adriána Fecenková (6), Silvia Obšasníková (5), Ivana
Kašperanová (11), Katarína Padová (31), Filip Sasarák (prvodarca).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

Manželstvo uzavreli
Ing., Bc. Rastislav Goriščák (Tatranská Lomnica) a Ing. Miroslava Ivančová
(Svidník), Miroslav Janák (Blatné Revištia) a Mgr. Jana Majdová (Svidník), Ing.
Peter Štefanišin (Vyšný Orlík) a Zuzana Volfová (Spišské Tomášovce), Lukáš
Frančák (Svidník) a Denisa Hudáková (Kolbovce), Patrik Gnaľ (Šapinec) a
Dana Macková (Svidník), Peter Hric (Svidník) a Veronika Kavuľová (Svidník),
Peter Klempa (Trenčín) a Mgr. Helena Schusterová (Svidník).
Navždy nás opustili
Darina Pancuráková (1957, Giraltovce), Ján Orečný (1956, Giraltovce),
Štefan Fedák (1953, Giraltovce), Ing. Peter Holp (1981, Medzilaborce), Jozef
Čičvara (1936, Svidník), Jaroslav Džugan (1971, Hunkovce), Jozef Kendra
(1948, Svidník), Helena Štapinská (1955, Kalnište), Helena Skysľáková (1938,
Havaj), Elena Lukačíková (1950, Ňagov), Vasiľ Zribko (1953, Svidník), Ján
Michlovič (1953, Svidník), Mária Bodnárová (1956, Svidník), Michal Baka
(1938, Rakovčík), Ján Danko (1946, Svidník), Magdaléna Palovičová (1934,
Giraltovce), Mária Mičjanová (1929, Hažlín), Nina Gundzová (1962, Svidník),
Valér Drančák (1972, Stropkov), Róbert Mucha (1984, Stropkov), Michal Prejsa
(1951, Habura), Zuzana Štefančíková (1934, Svidník), Viera Karalová (1953,
Krajná Bystrá), Anna Gajdošová (1934, Havaj), Terézia Staničarová (1935,
Turany nad Ondavou), Anna Kseničová (1948, Cernina).
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
13. a 14. júna: MUDr. A. Fiľarská - Jilemnického 5 v Stropkove.
Kontakt: 054/742 37 83.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00
do 12.00 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
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Podmienky pre účasť na bohoslužbách: max. počet na bohoslužbe je 75
ľudí (deti v sprievode rodičov sa nepočítajú, môžu sedieť pri rodičoch), rúško
na tvári, dezinfekcia rúk, rozostupy (15 m2/osoba).
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 7.6.: 17:00 + rod. Timkovej, Utorok 8.6.: 17:00 Za zdravie a Božie
požehnanie pre Annu a Jána, Streda 9.6.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie
pre Evu, Štvrtok 10.6.: 7:00 Na úmysel darcu, Piatok 11.6.: 17:00 Za zdravie a
Božie požehnanie pre rod. Tarabčákovú, Sobota 12.6.: 7:00 + Viliam, Nedeľa
13.6.: 8:30 za farnosť; 10:00 Za deti pristupujúce k 1.sv. spovedi.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
V našom farskom kostole vo Svidníku môže byť na jednej bohoslužbe max.
25 % kapacity kostola a na státie 50 ľudí. Sv. omše už budú ako bolo zvykom
o 8.00 10.30 a 18.00.
Pondelok 7.6.: 18.00 + Peter, Utorok 8.6.: 18.00 + Veronika, Ján, Streda
9.6.: 6.30 + z rod. Fedešovej, 18.00 ZBP Veronika s rod., Štvrtok 10.6.: 6.30
ZBP rod. Kaliňákovej, 18.00 ZBP Peter, Zuzana, Andrej, Ema, Piatok 11.6.:
slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: 6.30 + Jozef, 18.00 ZBP rod.
Bobákovej, Sobota 12.6.: Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny
Márie: 8.00 + Anna, Juraj, 15.00 Sobášna sv. omša, 16.00 Sobášny obrad,
Nedeľa 13.6.: Odpustová slávnosť: 8.00 + Ján, 10.30 ZBP Monika s rod.,
18.00 + Štefan, Anna, Ján.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č.
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00
a nedeľu 9.30 hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť akým
spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe. Môžete
si pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je možné si on-line čítať Bibliu
a nájsť veľa užitočných rád.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

Objasnili krádež káblov a sekery
Troch Stropkovčanov vo veku 19, 24 a 33 rokov obvinil uplynulý týždeň
svidnícky vyšetrovateľ z prečinu porušovania domovej slobody.
Trojica obvinených prišla v polovici mája k jednému z domov v obci Miňovce v okrese Stropkov a cez neuzamknutú bránu vošli na zadný dvor. Na
prístavbe domu vylomili dosky na dverách a cez takto vzniknutý otvor otvorili
dvere. Odtiaľ potom odcudzili tri kusy predlžovacích káblov na 230 W a aj
voľne uloženú sekeru. Celková škoda bola vyčíslená na 67 eur. Všetci traja
sú stíhaní na slobode.
(krpz)

o d 7. j ú n a 2 0 2 1
ROŽEK, Filip: Gump. Pes, ktorý naučil ľudí žiť.
Bratislava, Ikar 2020. 113 s.
Som Gump a kedysi som bol túlavý pes.
Vlastne každý pes je tak trochu túlavý, kým
nenájde svoje šťastie, a to sa mu podarí iba
s človekom. Môj príbeh je o hľadaní psieho
šťastia, o prekážkach a pasciach na ceste
k tomu správnemu človeku. Je o sile a nezlomnosti, ktorá sa ukrýva v každom psovi...
Stavím svoju dušu, že keby vám niekto na
tomto svete chcel ublížiť, spoznáte, aké silné
srdce má váš pes a čo znamená jeho láska
k vám. Gumpovo rozprávanie je príbehom o
zvieracej múdrosti a obetavosti, ktoré môžu
byť príkladom aj pre ľudí. O nádeji, ktorú
nespúta ani najpevnejšia reťaz. Kniha vychádza pred uvedením rovnomenného filmu
s hviezdnym hereckým obsadením, ktorého
premiéra sa chystá v roku 2021. Účinkujú
v ňom Bolek Polívka, Ivana Chýlková, Eva
Holubová, Karel Roden a ďalší známi českí
herci pod taktovkou režiséra F. A. Brabca. Súčasťou diela je príloha s fotografiami z filmu a zo zákulisia natáčania, aj pár slov o ľuďoch a psíkoch,
ktorí inšpirovali Gumpovo rozprávanie. Príbeh je popretkávaný dojímavými
ilustráciami Weroniky Gray.

ŠAFRÁNKOVÁ, Libuše
Libuše Šafránková sa narodila 7. júna 1953 v Brne. Po hereckom konzervatóriu prišla prvá veľká úloha Barunky v televíznom filme Babička. V sedemnástich
už Libuša Šafránková hrala v Divadle Za bránou, odkiaľ po roku zamierila do
Činoherného klubu. V 70.-80. rokoch hrávala prevažne princezné, ako napr.
Popolušku v rozprávke Tři oříšky pro Popelku alebo Malá morská víla. Po
postavách princezien ju začali režiséri obsadzovať do úloh mladých temperamentných žien, ktoré interpretuje so zmyslom pre lyriku, humor i komickú
nadsádzku. Až filmy Jiřího Menzla a Jana Svěráka ju predstavili v charakterovo a typovo rôznorodých postavách. Veľkým diváckym úspechom bola jej
účasť vo filme Kolja, za ktorý získala Českého leva v kategórií najlepší ženský
herecký výkon a v roku 1997 vo filme podľa Michala Viewegha - Báječná léta
pod psa, kde stvárnila zložitý charakter. Je dôležité spomenúť, že je jednou
z najvýznamnejších herečiek v dejinách českého divadla a filmu.

PUJMANOVÁ, Marie (8.6.1893-19.5.1958)
Česká spisovateľka a novinárka, národná umelkyňa. Venovala sa robotníckej
problematike. Niekoľkokrát navštívila Sovietsky zväz, čo veľmi ovplyvnilo jej
myslenie. Prispievala do Rudého práva, Literárních novin, Lidových novin,
Tribuny a iných. Začiatky jej tvorby boli ovplyvnené impresionizmom, neskoršia
tvorba bola pod vplyvom socialistických myšlienok. Jej diela boli presvedčivejšie ako diela Marie Majerovej, bojovala v nich proti nezamestnanosti a fašizmu.
Písala poviedky (Svítání, Sestra Alena), romány (Lidé na křižovatce, Hra s
ohněm, Život proti smrti) i poéziu (Zpěvník, Verše Mateřské, Praha).

- Každý deň sa so mnou hádaš, že pijem.
Ale keď som odovzdal prázdne fľaše a kúpil som ti kožuch,
vtedy si bola ticho!
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
GODZILLA VS. KONG
PIATOK 11. JÚNA O 20. HODINE
Réžia: Adam Wingrad • Scenár: Terry Rossio, Eric Pearson, Max Borenstein
• Kamera: Ben Seresin • Hudba: Junkie XL • Producent: Álex García, Jon
Jashni, Eric McLeod, Mary Parent • Hrajú: Alexander Skarsgård, Millie Bobby
Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian
Dennison, Lance Reddick, Jessica Henwick,
Kyle Chandler, Demian Bichir
Warner Bros. Pictures a Legendary Pictures
uvádza dlho očakávaný stret dvoch legiend
„Godzilla vs. Kong“, ďalšie epické dobrodružstvo na filmovom plátne od režiséra Adama
Wingarda.
Legendy sa stretnú vo filme GODZILLA VS.
KONG a osud sveta bude visieť na vlásku.
King Kong sa svojimi ochrancami vydá na
nebezpečnú cestu, aby našiel skutočný domov.
Neočakávane sa však ocitnú v ceste rozzúrenej
Godzille, ktorá ničí planétu. Epický stret medzi
dvomi titánmi, vyvolaný akýmisi neznámymi
silami, pomôže odhaliť tajomstvo, ktoré leží
hlboko v útrobách Zeme.
Rok výroby: 2021, dátum lokálnej premiéry:
10. jún 2021, krajina pôvodu: USA, akčný, dobrodružný, slovenské titulky,
113 minút, vstupné: 5 eur
***
CRUELLA
SOBOTA 12. JÚNA O 20. HODINE
Držiteľka Oscara Emma Stone (napr. La La Land) hviezdi v hlavnej úlohe v
novom hranom filme štúdia Disney s názvom Cruella o rebelských, mladých
rokoch jednej z najznámejších filmových
postáv a anti-hrdiniek v histórii kinematografie, o legendárnej a zlej
Hrajú: Emma Stone, Emma Thompson,
Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily
Beecham, Kirby Howell-Baptiste, Mark
Strong • Réžia: Craig Gillespie • Scenár: Dana Fox, Tony McNamara
Film Cruella sa odohráva a je zasadený do Londýna sedemdesiatych
rokoch minulého storočia do prostredia
punkovej a spoločenskej revolúcie
kde sledujeme mladú Estell, šikovné,
talentované a kreatívne mladé dievča,
ktoré je za každú cenu odhodlané stať
sa svetoznámou svojím dokonalým
štýlom a nekonvenčným dizajnom. Este
sa na ceste za splnením svojho sna
spriatelí a spojí s dvojicou mladých zlodejíčkov, ktorí vedia oceniť jej chuť na
škandály a neplechu a spoločne si budujú svoje miesto a život v londýnskych
uliciach. Jedného dňa Estell a jej výnimočný vkus a štýl pre módu upútajú
pozorné oko barónky „von Hellman“, módnej legendy a ikony, neskutočne a
zničujúco elegantnej ženy v hereckom podaní dvojnásobnej držiteľky ceny
Oscar® Emmy Thompson. Ich následný vzťah však uvádza do pohybu kolobeh
udalostí a odhalení, ktoré spôsobia, že Estell postupne prijme a akceptuje
svoju skazenú odvrátenú stránku a postupne sa premieňa na drsnou, zlú a
pomstychtivú Cruellu.
Rok výroby: 2021, dátum lokálnej premiéry: 3. jún 2021, krajina pôvodu:
USA, dráma, 134 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
***

TOM A JERRY
NEDEĽA 13. JÚNA O 16. HODINE
NAJLEPŠÍ NEPRIATELIA.
NAJHORŠÍ PRIATELIA.
Réžia: Tim Story • Dabbing: Bianka Bucková, Igor Krempaský, Michal Domonkoš,
Bibiana Ondrejková, Tomáš Maštalír, Jakub
Kroner, Pavol Topoľský, Dominika Žiaranová, Zuzana Porubjaková, Richard Stanke,
Marián Miezga, Peter Sklár, Marián Labuda,
Daniel Štrauch „Gogoman“, Ján Strapec
„Strapo“, Dušan Berky „Šórty“
Poznáme ich z animovaných príbehov, na
ktorých vyrástli celé generácie. Čo ak sa
však vyberú do sveta - a to rovno do toho
nášho, reálneho? Keď sa Jerry presťahuje
do luxusného hotela, kde práve prebieha
svadba storočia, jej zúfalá organizátorka si
najme Toma, aby jej pomohol sa myšiaka zbaviť. Naháňačka kocúra a myši
však skoro zničí nielen jej kariéru a chystanú svadbu, ale aj celý hotel.
Rok výroby: 2021, dátum lokálnej premiéry: 27. máj 2021, krajina pôvodu: USA, rodinný, animovaný, komédia, 101 minút, slovenský dabing,
vstupné: 5 eur
***
GRETA
NEDEĽA 13. JÚNA O 20. HODINE
Réžia: Nathan Grossman • Kamera:
Nathan Grossman • Hudba: Jon Ekstrand,
Rebekka Karijord • Hrajú: Greta Thunberg • Strih: Charlotte Landelius, Hanna
Lejonqvist
Príbeh dospievajúcej aktivistky Grety
Thunbergovej je rozprávaný prostredníctvom pôsobivých, dosiaľ nezverejnených
záberov. Počnúc školským štrajkom jedného človeka pre klímu pred Švédskym
Parlamentom, režisér Grossman sleduje
Gretu - hanblivú školáčku s Aspergerovým
syndrómom - cez jej vzostup k výnimočnosti
a aktivizovanie povedomia o globálnom
dopade tým, že motivuje školské štrajky po
celom svete. Film vrcholí úžasnou veternou cestou cez Atlantický oceán, aby
prehovorila na summite OSN.
Rok výroby: 2020, dátum lokálnej premiéry: 20. máj 2021, krajina pôvodu:
Švédsko, 97 minút, české titulky, dokumentárny, vstupné: 5 eur
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