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O nemocniciach a súdoch s premiérom
a ministrami zdravotníctva a spravedlivosti
Plán obnovy a reformy nemocníc i súdov. Toto boli hlavné témy
pracovného výjazdu premiéra Eduarda Hegera a dvoch ministrov
jeho vlády na východné Slovensko. V Humennom sa stretol so zástupcami okresov a miest severovýchodného Slovenska, nechýbali
však ani predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja či riaditelia
nemocníc, vrátane tej svidníckej.
„Na diskusii so zástupcami samospráv, nemocníc a súdov z Vranova
nad Topľou, Sniny, Svidníka, Prešova, Košíc, Stropkova, Humenného,
Medzilaboriec a ďalších okolitých obcí, padla otázka, kto je spokojný so
stavom slovenského zdravotníctva a justície. Nikto sa neprihlásil. Sme
na jednej lodi. Všetci chceme Slovensko dostať do formy. A čo robia
športovci pre svoju formu? Trénujú, prekonávajú samých seba. Tak
aj my musíme zabrať a urobiť zmeny, ktoré nás posunú ďalej. Ktoré z
našej krajiny spravia lepšie miesto pre život,“ toto napísal po stretnutí v
Humennom na sociálnej sieti predseda vlády Eduard Heger a dodal: „Som
rád, že sme mohli o reformách hovoriť otvorene. Podarilo sa nám vyvrátiť
mnohé nepravdy. Plánujeme v tom rozhodne pokračovať. Nedovolím,
aby Slovensko opäť zaspalo.“
Na stretnutí v Humennom okrem premiéra Eduarda Hegera bola aj ministerka
spravodlivosti Mária Kolíková a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
Ten zdôraznil to, čo hovorí už niekoľko mesiacov a síce, že žiadna nemocnica
sa v rámci optimalizácie siete nemocníc rušiť nebude.
Povedal, že každá komunitná nemocnica, akou podľa dostupných informácií má byť aj Nemocnica arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, bude iná a
taká, akú daný región potrebuje. „Nebudú to žiadne doliečovaky,“ vyhlásil
v Humennom minister Vladimír Lengvarský s tým, že všetko vyhodnocujú a
vyhodnocovať to budú ešte takmer dva roky.
Okres Svidník na stretnutí s premiérom a ministrami zastupovala primátorka
Svidníka Marcela Ivančová. Na sociálnej sieti k tomu napísala: „Premiéra
som opäť pozvala do Svidníka - do nemocnice, na súd, ale aj na rokovanie o rozvoji celého okresu,“ skonštatovala primátorka s tým, že okrem
argumentov za svidnícku nemocnicu apelovala na vládu, aby brali pri každom
rozhodnutí na zreteľ regióny. „Apelovala som, aby brali ohľad na ľudí, ktorí
tu žijú a musia mat rovnaký prístup k službám, ktoré zabezpečuje štát.
Či ide o zdravotníctvo alebo o súd…“ napísala primátorka.
Rokovanie s predsedom vlády a ministrami spravodlivosti a zdravotníctva
hodnotil aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Pri
reforme súdnictva je podľa neho dôležité, aby mali možnosť sa ako prví k
plánovanému legislatívnemu procesu vyjadriť tí, ktorých sa osobitne dotýka
- jednotlivé súdy, sudcovia či vyšší súdni úradníci a ostatní zamestnanci.
„Samozrejme, nezabúdajúc na ľudí v regiónoch,“ podotkol Milan Majerský

a na margo reformy nemocníc povedal: „Čo sa týka optimalizácie siete
nemocníc, nemôžeme dopustiť, aby prijímané riešenia mali dosah na
zníženie kvality života ľudí a zabezpečenie ich základných potrieb a
služieb, ak sa navyše týkajú zdravotníckej starostlivosti.“
Spolu s Milanom Majerským bol na stretnutí aj podpredseda Prešovského
samosprávneho kraja a hlavný lekár PSK Martin Jakubov. „Pri stretnutí s
predsedom vlády Eduardom Hegerom, ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a ministerkou spravodlivosti Máriou Kolikovou
na Mestskom úrade v Humennom som pánovi premiérovi po ukončení
diskusie odovzdal aktuálny zoznam 39 nemocníc a polikliník nachádzajúcich sa na území mesta Bratislava.“
V krátkej dobe sa k tomuto zoznamu pridruží i Nemocnica Bory a už
niekoľko desaťročí sa (žiaľ, iba) rozpráva aj o dostavbe nemocnice
na Rázsochách... Pri tejto príležitosti som sa pána premiéra spýtal, či
si myslí, že v rámci „Optimalizácie“ siete nemocníc bude niektorá z
bratislavských nemocníc transformovaná (samozrejme, nie zrušená!)
na nemocnicu komunitného typu...? Na moju otázku neodpovedal,
iba poznamenal, že „mu na východe Slovenska záleží, inak by tu dnes
nebol...“ Mám na to svoj názor...,“ napísal na Facebooku Martin Jakubov,
mimochodom, nielen vicežupan, ale aj poslanec PSK za okres Stropkov.

Dodajme, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa po spoločných
rokovaniach s premiérom neskôr samostatne stretol s riaditeľmi nemocníc.
Nechýbal ani riaditeľ Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku Slavko
Rodák. Aj jemu minister Vladimír Lengvarský potvrdil, že osobne navštívi aj
svidnícku nemocnicu a bude sa priamo v regióne zaujímať o aktuálnu situáciu
a potreby regiónu.
Hneď na druhý deň po rokovaniach v Humennomsa konalo ďalšie rokovanie. Minister zdravotníctva
Vladimír Lengvarský priamo na pôde ministerstva
v Bratislave prijal delegáciu Združenia miest a obcí
Slovenska. „Využívam každú príležitosť na to,
aby som dávala na stôl všetky argumenty za náš
región a mesto Svidník,“ napísala po rokovaní na
ministerstve zdravotníctva primátorka Svidníka Marcela Ivančová, ktorá bola jednou z členiek delegácie
Združenia miest a obcí Slovenska. „Zdravotnícka
starostlivosť musí byť kvalitná a dostupná pre
všetkých rovnako, či ste Bratislavčan alebo
Svidníčan. Ambulantná starostlivosť je základ
reformy - lekári prvého kontaktu v našom regióne chýbajú. Každá reforma musí priniesť zlepšenie, inak poškodí život v regiónoch a nemá
zmysel,“ napísala ešte na Facebooku svidnícka
primátorka a za dobrú robotu pochválila Združenie
miest a obcí Slovenska.
„Pokračujeme v konštruktívnej diskusii, ktorá
je pri prelomových reformách dôležitá,“ stručne
napísalo Ministerstvo zdravotníctva SR na margo
rokovania so zástupcami Združenia miest a obcí
Slovenska.
(ps, foto: facebook M. Majerský)
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Svidník má vlastný kalendár s osobnosťami mesta
Turistické informačné centrum mesta Svidník prinieslo za tri
mesiace svojho fungovania mnoho zaujímavých projektov.
Tvrdí to PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová s tým, že otvárali
ho so svidníckou unikátnou vzorkou, ktorá je na rôznych predmetoch. „Priniesli sme prvú spoločenskú hru o meste Svidník a omaľovánku tvorenú
svidníckymi žiakmi.
Počas fungovania vznikol Zápisník turistických dobrodružstiev,
edukatívne potulky po zaujímavostiach mesta a pripravujeme Katalóg
remeselníkov i brožúrku vojnových príbehov spätných s regiónom pod
Duklou,“ opísala Kristína Tchirová.
S blížiacimi sa Vianocami pripravuje Turistické informačné centrum (TIC)
Svidník vianočné darčekové balenia a kalendáre, ktoré už sú na predaj v informačnom centre. „Kalendár o osobnostiach mesta, po ktorých sú pomenované ulice vo Svidníku, je jedinečný dizajnom aj svojim obsahom.
Predstavuje zaujímavým spôsobom 12 ľudských príbehov spojených

so Svidníkom. Tento kalendár je exkluzívne v predaji od 2. novembra len
v Turistickom informačnom centre Svidník za cenu 5 eur,“ dodala Kristína
Tchirová.
(ps)

Koľko zaočkovaných ľudí nad 50 rokov chýba okresu Svidník na získanie tzv. očkovacieho žolíka?
Pravidlá COVID automatu, ktorý rozdeľuje okresy do jednotlivých farieb sú rôzne, no jedným z kritérií, ktoré môžu okresu
pomôcť s preradením či nepreradením do inej, horšej farby
COVID automatu, je percento zaočkovaných ľudí vo veku nad
50 rokov.
Ak má okres v tejto vekovej kategórii zaočkovanosť 65 a viac percent, môže
padnúť rozhodnutie i jeho ponechaní v lepšej fáze COVID automatu. Pozreli
sme sa preto, ako to vyzerá s okresmi Svidník a Stropkov. Okres Svidník má
vo vekovej kategórii nad 50 rokov 11 471 ľudí.
Zaočkovanosť v tejto vekovej kategórii minulý týždeň dosahovala 55,1 %, čo
znamená, že k dosiahnutiu potrebnej 65 %-nej zaočkovanosti treba v okrese
Svidník zaočkovať ešte 972 ľudí vo veku nad 50 rokov.
V susednom okrese Stropkov je 7 242 ľudí vo veku nad 50 rokov a zaočkovanosť v tejto vekovej kategórii minulý týždeň dosahovala 54,7 %.
Znamená to, že k dosiahnutiu potrebnej 65 %-nej zaočkovanosti treba v
okrese Stropkov zaočkovať 656 ľudí vo veku nad 50 rokov.
No a čo by prinieslo použitie tohto tzv. očkovacieho žolíka. Okres Svidník
a Stropkov by mohli byť bez ohľadu na vývoj počtu pozitívne testovaných

Sociálna poisťovňa začala
vyplácať 13. dôchodok
Sociálna poisťovňa začala vyplácať 13. dôchodok a už ho
dostali aj prví dôchodcovia. Ide o poberateľov starobného,
predčasného starobného, invalidného dôchodku, ako aj o poberateľov všetkých pozostalostných dôchodkov - vdovských,
vdoveckých a sirotských. Spolu 13. dôchodok dostane približne
1 418 000 dôchodcov.
Sociálna poisťovňa automaticky posúdi nárok na 13. dôchodok, určí jeho
výšku a vyplatí ho v novembrovom termíne, v ktorom dôchodca dostáva pravidelný mesačný dôchodok. O 13. dôchodok teda nie je potrebné žiadať.
Maximálna suma 13. dôchodku v roku 2021 predstavuje 300 eur. Dostanú
ju tí poberatelia dôchodku, ktorých dôchodok mesačne nepresahuje 218,06
eura.
Tým dôchodcom, ktorí majú dôchodok v rozpätí od 218,07 eura do 912,50
eura mesačne, sa bude 13. dôchodok znižovať až do minimálnej sumy 50,01
eura. Najnižší 13. dôchodok v sume 50 eur dostanú poberatelia dôchodkov,
ktorí poberajú dôchodok v sume vyššej ako 912,50 eur mesačne.
Podobne ako v minulosti, aj v tomto roku platí podmienka, že 13. dôchodok
dostane ten, kto má nárok na výplatu dôchodku v novembri 2021.
Na zistenie presnej sumy 13. dôchodku odporúčame využiť kalkulačku, ktorú
Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke.
(socpoist)

preradené v COVID-automate do lepšej fázy, v aktuálnom prípade do tej
bordovej. V režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covidu) by síce
stále boli úplne zakázané svadby, kúpele alebo fitness.
Reštaurácie v režime OTP by mali povolený už len okienkový výdaj stravy
a terasy. Otvorené reštaurácie so sedením v interiéri by však mohli byť v
režime plne zaočkovaných.
Ak by sa situácia s počtami pozitívne testovaných zlepšovala, okres by
prešiel do bordovej fázy a zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov by dosiahla 65
%, tzv. žolík by mohol byť použitý na to, aby okres úrady preradili do o čosi
lepšej červenej farby. Aj v nej je síce v reštauráciách či vo fi tness centrách
prísnejší režim, no predsa len už o čosi voľnejší...
(ps)

Doplatil na neopatrnosť!
Začiatkom októbra tohto roku popoludní došlo v predajni na Hlavnej ulici v
Stropkove ku krádeži. 46 ročný muž z obce Krušinec nakupoval, pričom svoj
tablet nechal voľne položený v nákupnom vozíku.
Túto situáciu využil zlodej, ktorý tablet z košíka ukradol. Neopatrný majiteľ
škodu stanovil na 700 eur. Vzhľadom na uvedené, poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Stropkove začal v tejto veci trestné
stíhanie za prečin krádeže. Zlodejovi hrozí dvojročné väzenie.
(krpz)

V blízkosti
cintorína našiel
granát
V stredu 3. novembra krátko popoludní
na linku 158 oznámil 48 ročný muž z
obce Stročín, že v obci Krajná Poľana
pri výkopových prácach v blízkosti cintorína, našiel neznámu muníciu. Na miesto
bola okamžite vyslaná policajná hliadka,
ktorá miesto nálezu riadne zabezpečila
až do príchodu krajského pyrotechnika.
Ten po obhliadke munície určil, že ide o
muníciu pochádzajúcu z obdobia II. sv.
vojny, konkrétne 75 mm delostrelecký
granát. Pyrotechnik granát za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení
prevzal k zneškodneniu.
(krpz)
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Svidnícka kapela Piňazi De? nakrútila
nový videoklip, inšpirovali sa kartami
Svidnícka kapela Piňazi De? má nový videoklip. Nakrútili ho
ku skladbe s názvom Priložte KarTu. Pesnička s textom vznikla
podľa slov speváka a lídra kapely Martina Matyka Gibeja z vtipu
alebo z dvojzmyslu, ktorý sa zrodil pri termináloch v autobusoch,
aj pri pokladniach v obchodoch, kde vám terminál alebo predavač či predavačka pri platbe hlásia - priložte kartu.

„Môže to znieť aj ako priložte
kar-tu. Niektorí ľudia si to proste
vysvetlili dvojako a to bola to aj
inšpirácia na túto pieseň. Veď
napokon, sme zábavná kapela,
ktorá miluje dvojzmysly,“ usmial
sa Martin Matyk Gibej, podľa ktorého
videoklip vznikal podobne ako všetky
ich videoklipy.
Spravila sa hudba, potom text alebo
najprv sa spraví text a potom hudba, a
potom sa k tomu vizualizujú nápady,
ktoré vznikajú z toho, čo sa vytvorilo.
„Vo videoklipe sme si zahrali celá
kapela + tanečná skupina Xseven, s
ktorou veľmi radi spolupracujeme
už od našej zatiaľ najúspešnejšej
skladby „Z Teho kraja“ - (dievčatá
sú super partia) a určite ešte niečo
spoločne vymyslíme. Účinkovalo
tam aj zopár komparzistov, naši
priatelia.“
Celé to podľa slov Martina Matyka
Gibeja bolo o sne Milana Gabča (prezývaného Lenin zo Svidníka). „Pre

nás je to európska legenda, ktorá
si relaxuje v Stropkove pri rybníku
a keď zaspí, tak ten jeho sen mu prináša úžasný relax, ktorý má blahodárne účinky na jeho organizmus,
plné vitamínov a minerálov.
Ocitne sa v kartovom svete, v
ktorom momentálne žijeme už
dlhšiu dobu a kartu používame ako
platidlo výmeny za tovar a služby
pomaly viac ako peniaze, no ten
jeho svet (sen) je snom asi každého. Sen plný zábavy, usmievavých
ľudí, ktorí sa vedia baviť v škole,
v práci, za volantom a dokonca
aj v strede kruhového objazdu. A
presne v takomto svete ľudí bavia
aj blbosti a dvojzmysly majú tým
pádom zelenú na semaforoch,“
opísal pointu nového videoklipu
kapely Piňazi De? jej líder Martin
Matyk Gibej.
Klip nakrúcali vo Svidníku pri večierke ich kamaráta Pavla Krajňáka, pri
Škole umeleckého priemyslu, a potom

aj v strede kruhového objazdu.
Nakrúcali však aj v Stropkove, pri
autobusovej stanici a pri rybníku pri
hoteli Ondava. „Tvorcom tohto nápadu som bol ja, no, samozrejme, celé
to spoločne dokončujeme a dolaďujeme s kapelou a dievčatami...
Spíšeme si poznámky, rozdelíme

úlohy a varíme hudbu + zábavu
pre ľudí. Nápady ešte prídu aj na
samotnom nakrúcaní, ako napríklad
kruhový objazd si vymysleli dievčatá
z Xseven, čo bol super nápad.“
Kapela Piňazi De? hrá aktuálne v
zostave bicie nástroje, basová gitara, dve elektrické gitary, speváčky
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Svidnícka kapela Piňazi De? nakrútila
nový videoklip, inšpirovali sa kartami
a spevák Martin Matyk Gibej. „V
tíme je nás momentálne 10 ľudí
pre istotu, kebyže niekto nemôže
vystupovať,“ usmial sa Martin, podľa
ktorého aktuálne majú nahratých 20
piesní a 8 videoklipov, k tomu majú
ďalších nových 5 piesní a ďalších 5
rozpracovaných.
Aj túto medzi mladými obľúbenú
svidnícku kapelu ovplyvňuje súčasné
obdobie pandémie koronavírusu.
„Toto obdobie vnímame momentálne tak, že fi nalizujeme náš druhý

album, ktorý mal byť dokončený
ešte pred pandémiou, no aj nás
zasiahla táto situácia tak, že sme
sa dostali do krízy aj s hudbou
a partnermi, pretože priority sú
momentálne úplne iné, ako predtým,“ priznal spevák Martin Matyk
Gibej, ktorého kapela chce v budúcnosti nahrať ďalší album. „K tomu,
samozrejme, koncerty, festivaly,
videoklipy, keďže nám prišla zaujímavá ponuka na budúcu sezónu,
tak sa presťahujeme na zimu do

skúšobne a ideme robiť hudbu
pre ľudí tak, aby sme ich na
našich koncertoch uniesli z
každodennosti a priniesli im
nezabudnuteľný zážitok, aj keď
žijeme v časoch, ktoré sú iné
ako tie predtým a ktoré nikto
z nás vôbec nečakal,“ uzavrel
spevák a líder kapely Piňazi De?,
mimochodom aj pedagóg na
svidníckej Základnej umeleckej
škole Martin Matyk Gibej.
(ps)

V klipe uvidíte aj svidníckeho Lenina,
teda Milana Gabča

Vakcinačné centrum nemocnice Svidník
je od 8. novembra 2021 v prevádzke:

REGISTROVANÍ žiadatelia

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
ZATVORENÉ

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

11.45 - 12.30
11.45 - 12.30
11.45 - 12.30
11.45 - 12.30
-------------

NEREGISTROVANÍ žiadatelia

12.30 - 14.00
12.30 - 14.00
12.30 - 14.00
12.30 - 14.00
ZATVORENÉ

REGISTROVANÍ žiadatelia o vakcináciu
Vakcíny sú prednostne určené pre registrovaných pacientov. Registrovaní
pacienti majú na základe SMS od NCZI pridelený termín očkovania. Prosíme,
nevystavujte sa riziku nákazy, príďte najskôr 10 minút pred plánovaným očkovaním. Identifikujte sa preukazom poistenca a preukazom totožnosti.
NEREGISTROVANÍ žiadateľa o vakcináciu
Záujemcovia o vakcináciu majú možnosť očkovania sa aj bez predchádzajúcej registrácie v určené a dni a vymedzený čas. Neregistrovaných žiadateľov
očkujeme do vyčerpania zásob dostupných vakcín pre daný deň.
REGISTRACIA žiadateľov zabezpečuje a garantuje termín a podanie vakcíny.
Žiadateľa sa môžu registrovať na stránke vakcinacia.nczisk.sk a bude im
pridelený termín v nimi vybranom okrese.
Slavko Rodák, riaditeľ nemocnice

inzercia
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Boxer Marián Džupka po dvojročnej prestávke uspel v novej váhovej kategórii

„Je mi ľúto, aké predsudky majú ľudia voči tomuto športu“
Svidníčan Marián Džupka je profesionálnym boxerom. Po dlhšej
prestávke na sklonku októbra si na svoje konto pripísal zaujímavý úspech.
Na tohto Svidníčana sa však pozrime trošku podrobnejšie. Ako amatérsky
boxer začal súťažiť v roku 2012. Svoj posledný zápas medzi amatérmi odboxoval v roku 2016 a neskôr prešiel k profesionálom.
Ako sme v úvode spomínali, aktuálne zaznamenal zaujímavý úspech v
profesionálnom ringu. „Event sa konal 31. októbra v nemeckom meste MainzKostheim. Môj súper bol z Berlína v Nemecku. Bol to môj desiaty profesionálny
zápas, pričom som zápasil po dvojročnej pauze a v novej váhovej kategórii
lighheavyweight (79,3kg),“ ozrejmil boxer Marián Džupka, ktorý tento zápas
vyhral jednoznačne na body. Zápas bol vypísaný na štyri kolá.
Marián Džupka sa boxu venuje od svojich 12 rokov. „Päť rokov som bol
reprezentant Slovenskej republiky v amatérskom boxe a od roku 2018 som
v profesionálnom ringu. Aktuálne pôsobím vo Švajčiarsku, no orientujem sa
viac na zápasy v Nemecku, keďže v Nemecku je box na vysokej úrovni,“
dodal Marián Džupka, ktorý boxerské rukavice na čas zavesil na klinec kvôli
operácii oka.
„Prestávku som mal kvôli operácii oka, nemohol som štyri mesiace absolvovať žiadny sparing, takže sa ani riadne pripravovať na zápas. Bolo
to v čase prvej vlny koronavírusu, keď som bol už v príprave minulý rok na
svetový zápas v Nemecku. Musel som to odvolať kvôli neustálym špekuláciám a diskreditovaní zo strany nemeckého promotéra. Potom prišla druhá
vlna koronavírusu a ďalší lockdown, ktorý mi zbrzdil moju športovú kariéru,“
ozrejmil boxer Marián Džupka.
Pre svidníckeho boxera, ktorý už síce pôsobí za hranicami Slovenska, box
znamená všetko. „Je to zmysel života. Vďaka boxu som dnes kto som.

Šport mi dal do života veľmi veľa, disciplínu, sebazapretie, naučil má byt
pokorným, a nikdy sa nevzdávať. Je mi ľúto, aké predsudky majú ľudia voči
tomuto športu, pretože dnešný box zápasníci a tréneri posúvajú na úroveň
umenia,“ uzavrel Marián Džupka.
(ks, foto: archív M. Džupka)

Pre svidníckeho boxera Mariána
Džupku, ktorý už síce pôsobí za hranicami Slovenska, box znamená všetko.
„Je to zmysel života.
Vďaka boxu som dnes kto som.“
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V drevenom chráme vo svidníckom skanzene
demontovali ikonostas a odviezli na zreštaurovanie
Možno aj dvestoročný ikonostas demontovali ručne so skrutkovačmi, ale i s pílkami. Keď píšeme, že možno aj dvestoročný,
tak preto, lebo nie je presne isté, aký je starý. Údaje sa rôznia,
no riaditeľ Slovenského národného múzea - Múzea ukrajinskej
kultúry vo Svidníku sa prikláňa k tomu, že je to ikonostas z konca
18., prípadne zo začiatku 19. storočia.
V Skanzene SNM - Múzea ukrajinskej kultúry sa v uplynulú stredu pustili
do nie každodennej roboty. Unikátne ikony museli z dreveného chrámu preč.
Napádali ich červotoče.
Vlhkosť a chlad - dreveným stavbám škodia najviac. Historickým ikonám
zvlášť. „Kované klince alebo tie spojovacie materiály vždy podliehajú
nejakej korózii a zhrdzavený klinec vytiahnuť z dreva je veľmi ťažké,“
vysvetlil akademický sochár a reštaurátor Martin Kutný z Bardejova a pokračoval v opise toho, ako ikonostas v Pravoslávnom chráme sv. Paraskievy
vo svidníckom skanzene rozoberali. „Musíme používať rôzne techniky
jemného páčenia alebo niekedy aj
odrezania toho klinca, ktorý sa potom
v ateliéri následne z toho dreva musí
vytiahnuť.“
Takto postupne museli demontovať jednotlivé ikony, ktoré v gréckokatolíckych
a pravoslávnych chrámoch vcelku tvoria
stenu deliacu veriacich od kňaza. „Je to
celý výjav toho náboženského života,“ povedal na margo ikonostasov ako
takých riaditeľ SNM - Múzea ukrajinskej
kultúry vo Svidníku Jaroslav Džoganík.
Drevený chrám v skanzene vo Svidníku
postavili pred 35-timi rokmi. Je vernou
kópiou chrámu z roku 1776 z Novej

Riaditeľ svidníckeho skanzenu Jaroslav Džoganík
by chcel, aby novú budúcoročnú sezónu už
otvárali s vynoveným a teda zreštaurovaným
ikonostasom

Polianky. Samotný ikonostas je o čosi mladší. „Odhaduje sa, že je z konca
18. alebo zo začiatku 19. storočia, no a jeho reštaurovanie je udalosť,
na ktorú sme čakali dlhé roky, ba desaťročia,“ priznal Jaroslav Džoganík
a dodal, že vďaka spoločnému slovensko-ukrajinsko-maďarsko-rumunskému
projektu dostáva šancu na dlhšiu životnosť. „Niektoré jeho časti naozaj už
sú poškodené.
Drevo je poškodené drevokazným hmyzom,“ vysvetlil Jaroslav Džoganík a
akademický sochár a reštaurátor Martin Kutný ho doplnil: „Na tých ikonách
sa dvíha polychrómia, čiže bude to treba upevňovať.“
Ťažká robota reštaurátorov ešte len čaká, no ľahké to nemali ani v uplynulú
stredu. Možno i dvestoročné ikony skrývali tajomstvá. „Tí majstri, keď ikonostas
osádzali, tie klince, žeby ich nebolo vidieť, schovajú niekde za stĺpiky alebo
rámy tých ikon, čiže my musíme hľadať, kde je ten spoj, ktorý kotví tie ikony
k architektúre toho ikonostasu.“
Všetko napokon dobre dopadlo a všetky súčasti ikonostasu poputovali do
reštaurátorského ateliéru v Bardejove. „Napadnuté drevo musíme napustiť, zastaviť pôsobenie drevokazného
hmyzu,“ vysvetlil následný potup Martin
Kutný s tým, že ikony vyretušujú do podoby,
aká bola na začiatku. „To je aj zmysel reštaurovania, prinavrátiť tej ikone ten celok,
ale, samozrejme, pri väčších úbytkoch si
nevymýšľame, ale dopĺňame tzv. neutrálnou retušou, aby sa ten obraz tak scelil.“
Ikonostas demontovali za pár hodín, no
v reštaurátorskom ateliéri strávi niekoľko
mesiacov. Riaditeľ svidníckeho skanzenu
Jaroslav Džoganík by chcel, aby novú budúcoročnú sezónu už otvárali s vynoveným
a teda zreštaurovaným ikonostasom.
(ps)

Postupne museli demontovať jednotlivé ikony, ktoré v gréckokatolíckych a pravoslávnych
chrámoch vcelku tvoria stenu deliacu veriacich
od kňaza
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Za týždeň vo svidníckej nemocnici s ochorením Covid-19 zomrelo 18 pacientov
Po vyčerpávajúcich mesiacoch, ktoré máme všetci za sebou,
by už aj riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
vo Svidníku Helena Hrebeňaková chcela priniesť dobré správy.
Hovorí, že z celého srdca by si priala, aby sme mohli okamžite
poľaviť z nastavených opatrení či všadeprítomných príkazov a
zákazov, ktoré sa zaviedli v úprimnej snahe chrániť všetkých
nás od tragických následkov šíriaceho sa ochorenia COVID-19.
Okolnosti to však podľa nej, žiaľ, nedovoľujú.
Nemocnice a zdravotníci v týchto
dňoch znovu zažívajú veľký nápor
a vyhliadky v tomto smere nevyzerajú vôbec dobre. Okresy Svidník a
Stropkov patria medzi najhoršie na
Slovensku.
„Máme vysokú sedemdňovú incidenciu, vysokú pozitivitu testov - za
tento týždeň 48 %. To znamená, že
každý druhý testovaný je pozitívny.
Patríme medzi okresy s najnižšou
zaočkovanosťou. Mnohí občania si
vybrali cestu získania imunity nie
očkovaním, ale prekonaním ochorenia. Aj taká cesta existuje, ale
pre niekoho môže skončiť tragicky.
Takúto cestu neodporúčame,“ vyhlásila regionálna hygienička Helena
Hrebeňaková.
Veľký tlak podľa nej pociťujú aj
zamestnanci Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva vo Svidníku,
ktorí od začiatku pandémie neúnav-

tielko v zlepšení vidíme. Druhý týždeň po sebe evidujeme veľmi mierny pokles pozitívne testovaných
osôb. Ale stále je to veľmi veľa
a zďaleka ešte nemáme vyhraté.
Vážení spoluobčania, žiadame vás
o pomoc, pretože ju potrebujeme.
Hygienici a zdravotníci to bez vašej pomoci zvládnu iba s vypätím

za sobotu a za nedeľu.
No a pozrime sa aj do nemocnice.
V nedeľu popoludní malo na covidovom oddelení hospitalizovaných
28 pacientov, z toho boli dvaja na
high flow.
Na covidovom oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny mali
v uplynulú nedeľu popoludní troch

všetkých síl a bude to trvať dlhšie.
Spoločne to zvládneme oveľa skôr.
Prosíme, pomôžte nám...“ úprimne
sa obracia na občanov regiónu Svidníka a Stropkova riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
vo Svidníku Helena Hrebeňaková.
Na záver aktuálne čísla. Za minulý
týždeň bolo v okrese Svidník zaznamenaných 328 pozitívne testovaných
a v okrese Stropkov 188 pozitívne
testovaných. V týchto číslach pritom
ešte nie sú zarátané výsledky testov

pacientov na umelej pľúcnej ventilácii.
Z pacientov na internom covidovom
oddelení boli dvaja zaočkovaní a
dvadsiatišiesti nezaočkovaní. Z troch
pacientov na umelej pľúcnej ventilácii nebol ani jeden zaočkovaný. V
priebehu uplynulého týždňa k nedeľňajšiemu popoludniu na covidovom
oddelení Nemocnice arm. gen. L.
Svobodu vo Svidníku zomrelo 16
pacientov a na covidovom oddelení
anesteziológie a intenzívnej medicíny
dvaja pacienti. (ps)

ne trasujú kontakty
všetkých pozitívne
testovaných ľudí.
„Vážení občania,veľmi pekne
vás prosíme, aby
ste dodržiavali nastavené opatrenia,
aby ste ich neobchádzali. Prosíme
vás o zodpovednosť. Chápeme
frustráciu a neraz
aj zúfalstvo, či
hnev ľudí. Robíme
však maximum,
aby sme nastavenými opatreniami
chránili zdravie
všetkých ľudí a
aby sme nemuseli
prinášať ďalšie
obete. Nejaké sve-

Budeme za nehnuteľnosti
či za odpad vo Svidníku platiť viac?
inzercia

Po ostatnom septembrovom zasadnutí sa najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku očakáva začiatkom
decembra. To je pritom už každoročne termín, kedy svidnícky
mestský parlament okrem iného schvaľuje nielen návrh rozpočtu
mesta na budúci rok, ale prípadne aj rozhoduje o výške miestnych daní a poplatkov.
Nás preto zaujímalo, či mesto
Svidník pripravuje na predloženie
poslaneckému zboru návrh na prípadné zvyšovanie miestnych daní
a poplatkov, napríklad za zber, zvoz
a uskladňovanie odpadu. „V návrhu
rozpočtu nepočítame so zvyšovaním
miestnych daní a poplatkov,“ stručne,
no jasne odpovedala na našu otázku
PR manažérka mesta Svidník Kristína

Tchirová.
Dodala, že plnenie príjmov na
úseku miestnych daní a poplatkov k
31.10.2021 je na 88,00 % z rozpočtu
na rok 2021. „Občania mesta platia
dane a poplatky v značnom objeme
v poslednom štvrťroku kalendárneho
roka, čo sa odzrkadlí v celoročnom
plnení,“ doplnila Kristína Tchirová.
(ps)

Podduklianske novinky

16. november 2021

Spravodajstvo

9

POVEDZ TO NAHLAS! Odkazujú Jana Kirschner a Separ
vo svojej novej skladbe v rámci kampane na pomoc obetiam šikany
Pesnička POVEDZ TO NAHLAS! je súčasťou kampane s názvom
Odpíšeme ti, ktorej cieľom je podať pomocnú ruku obetiam šikany, ktoré sa častokrát nevedia alebo nemajú na koho obrátiť.
„Odvaha je cesta a strach je len parazit,“ je hlavný message piesne, ktorú
nahrala Jana Kirschner so Separom. Skladba sa volá Povedz to nahlas! a je
súčasťou kampane Odpíšeme ti, za ktorou stojí Nadácia Markíza. Jej cieľom
je o šikane nielen rozprávať, ale aj podať pomocnú ruku obetiam šikany, ktoré
sa častokrát nevedia alebo nemajú na koho obrátiť.
Téma šikany je v spoločnosti čoraz aktuálnejšia. Už sa netýka sa len detí
na školách, ale aj detí pohybujúcich sa v
online priestore. A to si uvedomuje aj Nadácia Markíza, ktorá oslovila Janu Kirschner
na spoluprácu. „Pesnička vznikala dlho.
Viac než rok. Celý čas som bola v kontakte s Nadáciou Markíza, špeciálne s
Michalom Borecom, ktorého nápad bolo
komunikovať tému šikany prostredníctvom piesne.
Mojim nápadom zase bolo, aby v
skladbe účinkoval raper. Chcela som,
aby v piesni spolu so mnou bol človek,
ktorý by dokázal generačne prehovoriť k
ľuďom, ktorých sa problém šikany týka.
A tak som oslovila Separa. A aj keď som
sa s ním osobne nepoznala, vnímala
som ho ako človeka, ktorý má názor a
to, čo povie, v ľuďoch rezonuje. Na prvý
pohľad vzniklo možno netradičné spojenie, za ktoré som však veľmi rada. Separ
je veľmi zaujímavý muzikant a človek,“
prezradila Jana Kirschner.
„Pesnička má osloviť deti. Dodať im
guráž, energiu a odvahu na riešenie svojej neľahkej situácie. Jednoducho, keď majú problém so šikanou alebo
čímkoľvek iným, čo ich trápi, je dôležité, aby to nedržali v sebe a nebáli
sa povedať to nahlas,“ prezradil Michal Borec, riaditeľ Centra marketingu
skupiny Markíza a člen Správnej rady Nadácie Markíza.
Skladba, ktorej hudbu zložila Jana Kirschner a ktorá vznikala na trati Londýn - Bratislava, sa nahrávala v troch rôznych hudobných štúdiách, RMS

London, LVGNC studio a Studio Laboratory Bratislava. Obaja interpreti si
napísali svoju časť textu.
„Nastúpil som do rozbehnutého vlaku. Dostal som v podstate skoro
už hotovú pesničku, v ktorej chýbala len hip-hopová pasáž. Tak som
ju napísal a poslal späť. Všetkým sa hneď páčila, čo ma potešilo. Moja
tvorba sa delí na texty, ktoré sú čisto párty veci alebo veci, v ktorých
nadávame a priamočiaro riešime niečo, čo sa nám nepáči. Ale rád píšem
aj texty, ktoré majú jasný odkaz, ktoré dokážu ľuďom reálne pomôcť, ako
napríklad tento track s Janou,“ teší sa zo spolupráce Separ. „Tým, že sme
so Separom obaja rodičia, tak nám je táto téma blízka a uvedomujeme
si ju z úplne iného uhla ako možno ľudia,
ktorí deti nemajú.
Budem veľmi rada, keď naša pieseň dodá
ľuďom odvahu a posunie ich k tomu, aby
povedali nahlas to, čo vnímajú - to, čo
vidia i to, čo ich trápi a častokrát bolí,“
praje si Jana Kirschner, ktorú doplnil Separ:
„Som presvedčený, že všetko, čo človeka
nejakým spôsobom ťaží, treba ventilovať,
pretože, keď to človek v sebe dusí, tak z
toho často vznikajú rôzne ochorenia. A
každá takáto nevyslovená ťažoba a bolesť
vplýva na psychiku a psychika je strašne silným koordinátorom nášho života.
Každý problém, aj keď sa z počiatku zdá
neriešiteľný, treba riešiť. Ona tá cesta
vždy nejakým spôsobom niekadiaľ a niekam vedie. U niekoho je ľahšia, u iného
ťažšia, ale vždy to treba minimálne skúsiť
povedať - dostať zo seba von.“
Projekt Odpíšeme ti je výsledkom iniciatívy
Nadácie Markíza, ktorá sa v boji proti šikanovaniu a v prevencii šikanovania spojila s
odborníkmi z oblasti psychológie, výskumu a
stratégie, a spoločne pripravili projekt, ktorého cieľom je podať pomocnú ruku
obetiam šikany, ale zároveň aj priniesť osvetu o probléme šikanovania medzi
deti, učiteľov a rodičov a otvoriť diskusiu v školách ale aj v rodinách.
Partnermi projektu sú Linka detskej istoty, n.o. a Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
(tvm)

Ľudia na Festivalovej ulici sa dočkajú chodníka
Obyvatelia troch bytoviek na Festivalovej ulici vo Svidníku sa
dočkajú dlho očakávaného chodníka. Budovať ho začala firma
z Čadce.

Chodník bude zo zámkovej dlažby a o výmere cca 650 m2. Chodník bude
dlhý 430 m a široký 1,5 m.

„Chodník na Festivalovej ulici sa realizuje vďaka nenávratnému finančnému príspevku pôvodne v sume 61 685,68 eur. Spoločnosť DC
JOMIS, s.r.o. ponúkla vo verejnom obstarávaní najnižšiu cenu, dielo
zrealizuje za 39 494,27 eur,“ informovala PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová.
Podľa opisu projektu je jeho predmetom vybudovanie chodníka na Festivalovej ulici vo Svidníku, kde sa nachádza 74 mestských nájomných bytov, v
ktorých žije 415 obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity.
„Chodník zvýši bezpečnosť pohybu peších v tesnej blízkosti bytoviek,
kde je relatívne vysoká intenzita dopravy. Chodník prepojí novú obytnú
zónu na Festivalovej ulici, ktorá sa nachádza na okraji mesta s viac ako
kilometer vzdialeným centrom mesta.
Zlepší sa tak dostupnosť občianskej vybavenosti, ktorá v tejto časti
mesta zatiaľ absentuje,“ píše sa v opise projektu a PR manažérka mesta
Svidník Kristína Tchirová uviedla, že sa realizuje výstavba zo zámkovej dlažby
o výmere cca 650 m2. Chodník bude dlhý 430 m a široký 1,5 m.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.
„Sme radi, že po dlhej dobe sa pre obyvateľov na Ulici Festivalovej
zlepší dostupnosť občianskej vybavenosti, ktorá v tejto časti mesta
zatiaľ chýbala. Chodník zvýši bezpečnosť obyvateľov troch bytoviek,“
uzavrela Kristína Tchirová.
(ps)
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Medzinárodný projekt zavial študentov Gymnázia DH do Poľska
V dňoch 25. až 29. októbra 2021 sme sa my, študenti Gymnázia
duklianskych hrdinov vo Svidníku zúčastnili v rámci projektu
Erasmusplus - Future in the past mobility C2 v Krosne, PL,
kde sme sa stretli s našimi partnermi z Litvy (Šiauliai), Nórska
(Agotnes) a Poľska (Krosno). Témou projektu je druhá svetová
vojna, preto cieľom výletu bolo zozbierať tri originálne príbehy
z obdobia druhej svetovej vojny, ktoré sme mali v Poľsku predstaviť spolu s vojnovou piesňou.
ZOZNÁMENIE SA S PARTNERMI
V prvý deň nás čakalo srdečné privítanie v škole, zoznámenie sa s partnermi,
prezentácie krajín a virtuálnych prác. Tešili sme sa na stretnutie s primátorom
mesta Krosno. Nesmela chýbať ani prechádzka po tomto krásnom meste, kde
sme spoznali jeho históriu a navštívili zaujímavé miesta.
Na druhý deň sme sa vybrali na výlet do Bobrky, kde sme navštívili Múzeum
naftového a plynárenského priemyslu Ignacy Łukasiewicza, ktoré sa nachádza
na mieste najstaršej stále fungujúcej ropnej bane na svete. Neobišli sme ani
zrúcaninu hradu v Ordzykone.
***
SPIEVALI SMUTNÉ I VESELÉ VOJNOVÉ PIESNE
Poobedie bolo pre nás niečím výnimočným, pretože sme ho strávili umelecky.
Čakal nás koncert, na ktorom sme spievali smutné, ale i veselé vojnové piesne.
V našom podaní to boli piesne Schindlerov zoznam, Slovensko moje
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Medzinárodný projekt zavial študentov Gymnázia DH do Poľska
a Bude vojna, bude. Podľahli sme silným emóciám. Určite vtedy nejednému
z nás vyhŕkli slzy, ale smútok náhle vystriedala radosť z piesne White Roses,
ktorú sme si na záver spoločne zaspievali. Nakoniec sme si zahrali aj rôzne
hry na zoznámenie.
***
ROZHOVOR S VOJNOVÝM VETERÁNOM
A konečne prišiel ten očakávaný tretí deň! Poliaci najprv predniesli vojnové
básne a piesne. Nasledoval rozhovor s vojnovým veteránom, ktorý nám porozprával svoj príbeh a jeho rady do života sa vryli do srdca každého jedného z
nás. A na rade boli divadelné predstavenia! Každá krajina podala skvelý výkon.
Aj my sme si to na pódiu mimoriadne užili a zožali obrovský úspech. Zvládli
sme to bravúrne! Boli sme dojatí, šťastní a odmenou pre nás bol veľkolepý
potlesk. A čo bolo bodkou na záver? Diskotéka! A k tomu niet čo dodať!
***
OBDIVOVALI KRÁSY MESTA KRAKOW
Štvrtý deň bol, ako inak, tiež veľmi zaujímavý. Plnými dúškami sme obdivovali
krásy mesta Krakow! Ako prvú sme navštívili židovskú štvrť Kazimierz.

Z každého rohu na nás dýchala história nekompromisne spätá s druhou svetovou vojnou a vytvárala tak jedinečnú atmosféru. Po návšteve synagógy
a židovského cintorína sme navštívili múzeum Oscara Schindlera.
Fabrika Oscara Schindlera je pôvodnou továrňou, ktorá je známa z filmu
Schindlerov zoznam (1993) a znázorňuje, ako Schindler zachránil tisíce židov
počas holokaustu práve prácou v tejto továrni. Dnes prezentuje históriu Krakowa počas nemeckej okupácie. Tento výlet sa vydaril nad naše očakávania!
***
ROZLÚČKA S PRIATEĽMI
V piatok sme mobilitu v Poľsku úspešne ukončili, narýchlo sa ešte rozpŕchli
po trhu v Krosne, ktorý všetci dobre poznáme a nakoniec rozlúčili s našimi
partnermi. Domov sme vyrazili s veľkolepými zážitkami, novými priateľstvami
a plní vzrušenia.
Sme vďační za tento nádherný výlet, za milé spomienky, ktoré nás navždy
budú hriať pri srdci a veríme, že naše cesty sa tým ešte nekončia.
Michaela Surdeníková, GDH Svidník
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Sprístupnili výstavu fotografi í 15 dedín na Ukrajine, Slovensku a v Rumunsku
Nová výstava je skvelou príležitosťou na návštevu múzea. V
stredu uplynulý týždeň vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku
ofi ciálne sprístupnili výstavu fotografi í pod názvom Vidiecka
krajina medzi kultúrou a turizmom.
Môžete si tak prostredníctvom fotografi í vychutnať kultúru, tradície a krajinu
15 dedín na Ukrajine, Slovensku a v Rumunsku.
Dodajme ešte, že vystavené fotografi e sú výsledkom terénneho historického,
kultúrneho a turistického výskumu jednotlivých sídiel Zakarpatskej oblasti
(Ukrajina), Satu Mare (Rumunsko) a Prešovského kraja (Slovensko).
Aby sa preukázal turistický potenciál a zachovanie tradičnej ľudovej kultúry
prihraničných regiónov, medzinárodný projektový tím preskúmal tieto dediny:
Jasіňa a Seredné Voďane (okres Rachiv), Koločava (okres Mižhirja), Vyškovo
(okres Chust) a Užok (okres Velykyj Bereznyj) na Ukrajine; Tarna Mare, Orasu
Nou (maďarská dedina), Certeze, Petrešti (švábska dedina) a Andrid v okrese
Satu Mare v Rumunsku; Hrabovčík, Dobroslava, Vladiča, Turany nad Ondavou
a Jarabina v Prešovskom kraji na Slovensku.
Slávnostného sprístupnenia výstavy sa zúčastnili aj medzinárodní projektoví
partneri. Riaditeľ SNM - MUK vo Svidníku Jaroslav Džoganík im poďakoval za
spoluprácu a ocenil aj ich skvelý prístup pri realizácii projektu v týchto ťažkých
časoch. Otvorenie výstavy spestrilo aj vystúpenie speváčky Halyny Myvkanič.
Prišli aj starostovia obcí, z ktorých fotografi e sú prezentované.
Spomeňme starostu obce Hrabovčík Sergeja Vasilenka či starostu obce
Turany nad Ondavou Jána Jakubova.

Výstava je súčasťou medzinárodného grantového projektu Spájanie kultúr kultúrna mobilita v prihraničnej oblasti, HUSKROUA / 1702 / 3.1 / 0040, ktorý je
financovaný z programu medzinárodnej cezhraničnej spolupráce Maďarsko
- Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020.
Výstava potrvá do 3. decembra a potom podujatie poputuje do Rumunska.
(ks)

Fotografie z 15 dedín si prišli pozrieť
viacerí Svidníčania...

Projektových partnerov privítal riaditeľ SNM - MUK vo Svidníku Jaroslav Džoganík

Radosť z experimentovania
Krásy chémie v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku
najlepšie spoznáme pri realizácii jednoduchých pokusov. Rozvíjame tým nielen zručnosti žiakov, ale aj vedecké spôsobilosti,
či myslenie žiaka ako vedca.
Veľkú radosť z experimentovania máme v našej škole aj vďaka nadácii ZSE,
ktorá nám poskytla fi nančné prostriedky na zakúpenie vybavenia chemickej
učebne laboratórnymi pomôckami a chemikáliami.
Priebeh školského roka, poznačený dištančným vzdelávaním, bol časom
vyhľadávania a zhromažďovania pokusov, ktoré našich žiakov oslovili.
Využitím IKT zručnosti žiakov sme k nim vytvorili a postupne dopĺňame kartotéku pokusov s prehľadom pomôcok, chemikálii i pracovným postupom.
Najlákavejšia a najzaujímavejšia bola po nástupe na prezenčné vzdelávanie
samotná realizácia týchto pokusov. Opakovanie a skúšanie si pokusov bolo
nielen zaujímavé, no aj poučné a zábavné.
Vyvrcholením bola koncoročná chemická show, pri ktorej deviataci akoby
symbolicky odovzdali kľúče od chemickej učebne mladším nádejným chemikom. Pozorný pohľad detských očí a úsmev na ich tvárach počas show

hovoril za všetko. Chémia je naozaj krásna veda. A aj vďaka tomuto projektu
záujem o ňu u nás naozaj rastie. Experimentovanie v podaní mladších žiakov
pokračuje.
(czš)

Podduklianske novinky

16. november 2021

Šport

13

Jesennú časť III. ligy hodnotíme s poľským trénerom 1. FK Svidník Lechom Czajom

„Tento klub vstane z kolien a bude vyhrávať“
Pochádza z mestečka Jedlicze, no už šestnásť rokov žije v
Krosne. Za sebou má hráčsku i trénerskú kariéru v rodnom
Poľsku a dnes je trénerom 1. FK Svidník. Poľský tréner LECH
CZAJA prišiel k treťoligistovi v našom meste v polovici augusta,
keď bolo na programe 4. kolo sezóny. S LECHOM CZAJOM sme
sa minulý týždeň pozhovárali.
Týmto chlapcom to možno dlhšie
trvá, no ja osobne vidím progres.
Ideme stále proti prúdu, ale bolo by
lepšie nechať nám čas a pôjdeme s
prúdom.“
Svidník dostal veľa gólov,
hlavne v úvode sezóny, keď
ste ešte neboli pri tíme, a veľmi
málo ich dal. Čo s tým?
„Áno, môj tím má veľký problém so
strieľaním gólov, takýchto gólových
situácií si nevytvárame veľa. Je to
pre nás určite namáhavé, ale hľadáme posily na túto pozíciu, takého
miestneho Roberta Lewandowského
(úsmev).“
Ako sa vlastne zrodil váš príchod do Svidníka?
„Zavolal mi Alexander Tyč, že
klub má o mňa ako trénera záujem. O
chvíľu sa mi ozval aj manažér klubu
Michal Kurilec. Mal som dohodnuté
stretnutie s prezidentom klubu Michalom Goriščákom, dohodli sme sa a
prijal som ponuku Svidníka.“
Čo považujete za svoju najdôležitejšiu úlohu pri mužstve?
„Mojou úlohou je naučiť týchto
mladých chlapcov čo najviac a viesť
tento tím smerom do budúcnosti.“
Istotne toho treba v tíme zmeniť veľa. Teda aspoň súdiac
podľa výsledkov. Ako to vidíte
vy?
„Ťažká otázka, že čo treba zmeniť a
na čom treba najviac popracovať.
Tu treba podľa mňa zlepšiť všetko.
Psychická pohoda hráčov je dôležitá.
Musia si byť vedomí toho, že v športe
je potrebný charakter a vôľa bojovať
s nepriazňou osudu a nehľadať výhovorku, prečo dnes neprísť na tréning,
pretože toto a toto. Šport je krásny
aveľa naučí.“
Vo Svidníku ste od zápasu štvrtého kola s Vranovom nad Topľou. Ako vnímate mužstvo?
„Vidím nedostatky hráčov. Momentálne sme bez bodov, v našom tíme
len dvaja hráči predtým hrali 3. ligu,
ostatní chalani na tejto úrovni nikdy
nehrali a sú hodení do veľmi hlbokej
vody, dokonca až do oceánu, povedal
by som.
Nesťažujem sa, že mám taký tím.

Kto aktuálne patrí medzi ťahúňov či piliere mužstva?
„Ťažká otázka, či sa tu dá hovoriť
o pilieroch, ale dôležitými hráčmi v
tomto tíme sú Timo Čabala, od svojho
príchodu brankár Vilo Rusinko, Jano
Ducár, Alex Shaliakhov či Poliaci
Kamil Kasperkowicz ako kapitán
mužstva alebo Daniel Jucha.“
Čo všetko vás vo Svidníku
ešte čaká?
„Čaká nás veľa tvrdej a namáhavej práce. Každopádne čas ukáže,
pretože Covid-19 všetko kazí a my
nemáme možnosť solídne trénovať.“
Vyzerá to už na zimnú prestávku. Ako predstavu máte o
zimnej príprave mužstva?
„Plán je jednoduchý. Chceme tvrdo
pracovať, hľadať také riešenia, aby
náš tím bol pre každého ťažkým
súperom v každom zápase a našim
cieľom je hrať futbal čo najlepšie.
Som zástancom technickej a rýchlej
hry, ktorá nás bude rozvíjať a nie
takej, kde bez nápadu kopeš loptu
dopredu.
Vo futbale musíte pracovať na všetkom v každej fáze hry a musíme si
byť toho vedomí. Hovoríme o taktike,
technike, mentalite vytrvalosti a sile.
Musíte to všetko poskladať a vedieť
si to zorganizovať.“
Privítali by ste počas zimnej
prestávky v tíme posily?
„Samozrejme, že áno. Nepoznám trénera, ktorý by odpovedal,
že nechce posily. My ako tím to

Poľský tréner
LECH CZAJA
„Vo futbale musíte pracovať
na všetkom v každej fáze
hry a musíme si byť toho
vedomí. Hovoríme
o taktike, technike,
mentalite vytrvalosti a sile.
Musíte to všetko poskladať
a vedieť si to zorganizovať.“

veľmi potrebujeme. Podľa mňa potrebujeme piatich hráčov, ak nás nikto
neopustí.“
Prejdime trošku k vám ako
osobe. Povedzte nám pár viet
o sebe?
„Pochádzam z mestečka Jedlicze
pri Krosne, ale už 16 rokov žijem
v Krosne. Čoskoro budem mať 40
rokov. Mám úžasnú rodinu, manželku
Martynu a syna Jakuba a dcéru Lenu.
Moja hráčska kariéra sa spája najmä
s poľskou treťou ligou, hrával som
za Karpaty Krosno a Nafta Jedlicze,
Igloopol Dębica, Rzemieślnik Pilzno
či Czarny Jasło.
V mladosti som hrával aj za poľský
reprezentačný tím do 15 rokov, odohral som síce len dva zápasy, no dokonca som strelil gól v zápase proti
vašej bývalej spoločnej krajine, teda

proti Československu.
Ako tréner mám licenciu UEFA
A, trénoval som mládežnícke tímy
Karpaty Krosno až do júla tohto roku.
Sedem rokov som bol trénerom reprezentačných výberov Podkarpatského
vojvodstva. Štyri roky som trénoval
aj Naftu Jedlicze a jeden rok Wisłok
Sieniawa.“
No a schválne, ako sa vám páči
Svidník?
„Svidník je veľmi pekné a príjemné mesto. Sú tu milí a pohodoví ľudia.
Páči sa mi krajina, príroda, v ktorej
sa mesto nachádza, lesy okolo hory
a naozaj zaujímavé letisko na výbornom mieste. Rád by som, keď mám
tú možnosť, pozdravil všetkých fanúšikov a pozval ich na zápasy nášho 1.
FK Svidník. Tento klub vstane z kolien
a bude vyhrávať.“
(ps)
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Svidníčania nehrali pohárový a ani extraligový zápas
Ani pohárový zápas s Prievidzou a ani extraligový duel s Komárnom. Svidnícki extraligoví volejbalisti mali v uplynulom týždni
pôvodne na programe dve stretnutia, no nehral sa ani jeden.
Zápas 1. kola Slovenského pohára
mužov Svidník - Prievidza preložili.
Hrať sa malo v uplynulú stredu 3.
novembra, no nehralo sa.
„Keďže pandemická situácia v
našom okrese je nepriaznivá (v
Covid automate sme v čiernej farbe), v takom prípade sú športové
súťaže zakázané. V čiernych okresoch majú výnimku len extraligové
súťaže (5 športov) a medzi nimi je
aj volejbal. Čiže súťaž Slovenský
pohár nespadá do výnimiek v Covid automate. Tento štvrťfinálový
zápas Slovenského pohára bol
presunutý na dátum 16.11. v Prievidzi (na JOJ šport) a odveta 24.11.
vo Svidníku,“ ozrejmil situáciu tréner
Svidníka Rastislav Paňko.

V uplynulú sobotu bola na programe
extraliga. Volejbalisti TJ Slávia Svidník mali hrať na domácej pôde proti
Komárnu. Mali, no nehrali. Aj tento
zápas bol odložený.
„Na žiadosť hostí z dôvodu zlej
epidemiologickej situácie v našom
okrese súťažná komisia zápas odložila, zatiaľ na neurčito,“ ozrejmil
situáciu Rastislav Paňko a priznal,
že takáto situácia, keď sa odkladá
jeden zápas za druhým, nie je pre
tím dobrá. „Na zápasy sa stále svedomito pripravujeme, to, že zápas
je odložený, že nehráme, dozvedeli
sme sa deň pred zápasom. Momentálna situácia v našom okrese nie
je veľmi ideálna, no v tréningoch
pracujeme ďalej, keďže súťaže

pokračujú. Chlapci sa na
zápasy veľmi tešia, ostali
sklamaní, že sa nehralo.
Dva týždne sme vlastne
bez zápasu a môže nám
chýbať zápasová istota,
na druhej strane, niektorí
hráči sa postupne dostávajú zo svojich zranení,“
povedal tréner Rastislav
Paňko.
Aktuálne teda platí, že
najbližší zápas odohrajú
svidnícki extraligisti doma
proti Prešovu v sobotu 13.
novembra.
„Veríme, že situácia sa
bude zlepšovať a čoskoro
odohráme všetky zápasy
spolu aj s našimi fanúšikmi,“ uzavrel Rastislav
Paňko.
(ps)

I. LIGA / V Poprade nevyšli koncovky, v Revúcej to bola jedna radosť
Počas uplynulých dvoch týždňov sa do súťažných zápasov
zapojili len prvoligisti TJ Slávia Svidník. O vynútenej prestávke
extraligistov píšeme v samostatnom príspevku.
VK Junior 2012 Poprad - TJ Slávia Svidník B
3:2 (23, 23, -20, -21, 13)
a 3:2 (21, -19, -12, 16, 12)
Zostava Svidníka: R. Vitko, Ľ. Skasko, Gulák, B. Skasko, Džupka,
Hnat, Magera, Paňko.
Tréner TJ Slávia Svidník B Marián Vitko st. po dvojzápase v Poprade pred dvoma týždňami povedal: „Napriek tomu, že sme boli
Popradčanom vyrovnaným súperom, s naším výkonom nemôžeme
byť spokojní. Väčšina setov sa rozhodovala v koncovkách, ktoré
striedavo vyhral raz jeden, raz druhý. V náš neprospech vyzneli
obidve koncovky tajbrejkov, a tak sme si z Popradu neodviezli ani
jedno víťazstvo. V zápase sme striedali veľmi dobré okamihy so
slabšími. Najväčším naším problémom bola orientácia vo veľkej

Prerušenie mládežníckych súťaží
Vzhľadom na aktuálne zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a zaradenie
väčšiny okresov východoslovenskej oblasti do 3. stupňa ohrozenia SK ObV Východ SVF prerušuje všetky súťaže riadené SK ObV Východ SVF od 3.11.2021
až do odvolania.
(svf)

Aréne Poprad.“
MVK Magnezit Revúca - TJ Slávia Svidník B
0:3 (-22, -13, -18)
a 1:3 (18, -17, -10, -22)
Zostava Svidníka: Hnat, Vitko, Šellong, Ľ. Skasko., Horňák, Džupka,
B. Skasko, Magera, Gulák, Genco
Tréner Svidníčanov Marián Vitko st. po dvojzápase v Revúcej
povedal: „Nakoľko sa v sobotu neodohral extraligový zápas proti Komárnu, do Revúcej na zápas 1. ligy mužov sme cestovali v plnej sile.
V Revúcej sme odohrali jeden kvalitný zápas, v ktorom chlapci hrali
uvoľnene a priebeh zápasu mali po celý čas pod kontrolou. Výborným
servisom, pestrou nahrávkou a agresívnym útokom sme nášmu súperovi nedali žiadnu šancu. Na chlapcov sa bolo radosť pozerať a za
svoj výkon si všetci zaslúžia poďakovanie a pochvalu.“
(tjs)

Úradná správa č. 16 zo dňa 4. novembra 2021
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra za
mesiac október, ktorá je splatná do 10.11.2021 (streda).
ŠTK OOFZ:
Schválila nové termíny neodohraných stretnutí 6. ligy dospelých z dôvodu
zmeny epidemiologickej situácie a zmeny farby Covid automatu (čierna farba)
okresov Svidník a Stropkov:
6. kolo: 6. marca 2022 o 14.30 hod.: V. Orlík - Rovné, Tisinec - Kuková
10. kolo: 13. marca 2022 o 14.30 hod.: Sitníky - Miňovce
11. kolo: 13. marca 2022 o 14.30 hod.
Lúčka - V. Orlík, Kalnište - Stročín,
Radoma- Mestisko, Kuková - Rovné
13. kolo: 20. marca 2022 o 15.00 hod.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník
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Manželstvo uzavreli
Mgr. Marek Škrab (Svidník) a Vladimíra Labiková (Kečkovce), Ing. Tibor
Schmidt (Bratislava - Staré mesto) a Mgr. Simona Macková (Bratislava - Dúbravka), Ladislav Jenča (Svidník) a Emília Jenčová (Svidník).
Navždy nás opustili
Juraj Gajdoš (1936, Svidník), Ing. Michal Pajkoš (1950, Stropkov), Ján Semanco (1932, Miková), Marián Sivák (1977, Kečkovce), Juraj Rychvalský (1936,
Svidník), Pavol Hurný (1970, Breznica), Jozef Maliňak (1929, Vojtovce), Anna
Bujdošová (1947, Chotča), Anna Fedorcová (1943, Repejov), Mária Berežná
(1935, Medzilaborce), Andrej Pavuk (1947, Železník), Miloslava Olachová
(1951, Medzilaborce), Mária Bartková (1944, Veľkrop), Juraj Tutko (1948,
Breznica), Jozef Gogoľ (1945, Svidník), Mária Oleárová (1930, Ladomirová),
Teodor Vasilenko (1949, Svidnička), Michal Hnatko (1943, Vyšný Mirošov),
Alena Antošová (1956, Stropkov), Ján Harviš (1933, Kružlová), Terézia Kaliňaková (1935, Kečkovce), Ondrej Kočiško (1955, Kendice), Mária Dovičaková
(1935, Bžany), Milan Demeter (1958, Medzilaborce), Mária Michalková (1944,
Kečkovce), Peter Petranin (1937, Mlynárovce), Mária Grundzová (1949,
Bodružal), Helena Zozomová (1935, Svidník), František Gajdoš (1948, Tisinec), Mária Švedlárová (1940, Svidník), František Haluška (1933, Stročín),
Ján Cenajko (1947, Chotča), Ján Fedorko (1936, Svidník), Tibor Grundza
(1964, Medzilaborce), Anna Cinová (1957, Krajná Bystrá), Nataša Grundzová
(1965, Krajná Poľana), Dušan Demeter (1980, Kolbovce), Ján Rico (1946,
Svidník), Pavel Mašša (1945, Kružlová), Anna Sotáková (1927, Svidník),
Jozef Kočiš (1961, Lužany pri Topli), Jozefína Čelovská (1930, Hencovce),
Ján Blanár (1945, Stropkov - Bokša), Pavel Demeter (1948, Ladomirová),
Anna Sukovská (1943, Kobylnice), Mária Demeterová (1946, Kružlová), Ján
Kaliňak (1926, Vyšná Jedľová), Mária Michrinová (1958, Stropkov), Jolana
Karalová (1951, Hunkovce), Peter Kalabus (1951, Svidník), Mária Mihalcová
(1951, Svidník), Ján Škurla (1958, Vagrinec), Anna Hvozdová (1938, Vyšná
Pisaná), Milan Jedinák (1964, Ňagov), Anna Komanová (1935, Krásny Brod),
Helena Popovičová (1946, Havaj), Aranka Ferencová (1943, Rovné).

Kto daroval krv?
V stredu 3. novembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice v rámci Študentskej kvapky krvi darovať krv 28 bezpríspevkových darcov:
Matúš Mňahončák (32), Michal Mňahončák (64), Emília Chovancová (61),
Marianna Kravčuková (17), Martin Smolko (50), Zuzana Gocová (12), Martin
Goc (56), Regína Trebišovská (54), Miloš Demský (4), Róbert Kudla (36),
Ľubomír Grešlik (38), Tobiáš Tkáč (8), Jana Keselicová (47), Eva Homzová
(9), Viktor Varchola (52), Jozef Spišák (19), Barbora Jadvišová (21), Peter
Bochnovič (52), Ladislav Harakeľ (23), Samuel Sokol (2), Tomáš Calko (34),
Patrik Mašlej (15), Ľuboš Angelovič (8), Ondrej Babjak (28), Michal Giba (58),
Martin Štefanisko (12), Radoslav Michalko (23), Kornélia Sekeľová (prvodarca).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
So zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme,
že nás 28. októbra 2021 vo veku 63 rokov navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
JÁN ŠKURLA zo Svidníka
Ďakujeme všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho poslednej ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou manželka Mária, synovia Marek, Janík a Radko s
rodinami, vnúčatá
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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. novembra: MUDr. J. Prazňak - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach.
Kontakt: 054/732 27 79.
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 - ZÁHRADNÁ
Utorok 9.11.: 17:00 + Mikuláš, Michal, Zuzana, Streda 10.11.: 17:00 +
Andrej, Mária, Michal, Mária, Štvrtok 11.11.: 7:00 + Michal, Piatok 12.11.:
17:00 + Peter Kuderjavý, Sobota 13.11.: 7:00 + Miroslav, Nedeľa 14.11.:
9:00 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 9.11.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Anna Džupinová,
18.00 + Ján / + Peter Kalábus (týždňová liturgia), Streda 10.11.: 6.30 +
Oľga, Juraj, Michal, Eva, Lilly / + Júlia Kochanová, 18.00 + Ján Hladonik /
+ Janík Rozkoš, Štvrtok 11.11.: 12.00 * Poďakovanie za vypočutie prosby
(Bohuznáma), tichá adorácia, 17.15 Ruženec za závislých s komuniotu
Cenacolo, 18.00 + Martin Mikloš / Ján Škurla (týždňová lit.), tichá adorácia
do 20.00 hod., Piatok 12.11.: 6.30 * Anna (poďakovanie a prosba), 18.00
+ z rod. Hromohovej a Capkovej, Sobota 13.11.: 8.00 + Michal, Anna, Ján,
Mária, 18.00 * Marián (uzdravenie) Sv. liturgia s platnosťou na nedeľu, Nedeľa
14.11.: 8.00 * Za farnosť OTP, 9.15 * Ján, Anna, Adriana, Ján s rodinami,
10.30 * Zuzana OTP, 18.00 * Miroslava s rod.
Stretnutie detí prihlásených na prípravu k prvej spovedi bude v piatok
12.11. v chráme od 16:30 hod. Dieťa + rodič.
V tomto týždni sú liturgie kvôli pandémii opäť s obmedzeným počtom - max.
50 ľudí. V nedeľu 8:00, 10:30 liturgie pre OTP - 75 osôb. Bohoslužby o 9:15
a 18:00 pre všetkých; avšak max. 50 ľudí. Ďakujeme za pochopenie.
Je možné objednať si časopis Slovo na rok 2022, tiež kalendár časopisu
Slovo.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 9.11.: 18.00 + z rod. Humeňanskej, Hudákovej / + Ema, Streda
10.11.: 6.30 ZBP Veronika s rod., 18.00 + Monika, Mária, Štvrtok 11.11.:
6.30 + Alojz, Rastislav, 18-00 + Anna, Michal, Anna, Ján, po sv. omši tichá
adorácia, Piatok 12.11.: 6.30 + Anna, Michal, Anna, Michal, Peter, 18.00 +
Silvia, Jozef, Anna, Sobota 13.11.: 8.00 ZBP Jana / + Július, Mária, Alžbeta,
Nedeľa 14.11.: 7.00 + Mária, Jozef, 8.00 ZBP Lucia s rod., 10.30 + Michal,
12.00 + Anna, 18.00 + Ján, Mária, Ján, Ladislav.
V piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich detí pri sv. omši o 18.00. Stretnutie birmovancov je každú nedeľu o 11.15 po sv. omši rozdelených podľa
skupiniek.
Okres Svidník je podľa covid semaforu v čiernej farbe. Nedeľné sv. omše
ráno o 7.00 8.00 a 10.30 pre zaočkovaných. O 12.00 a 18.00 pre OTP. Povinnosť mať zoznam veriacich na sv. omši. V interiéri je povinný respirátor.
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 čo sa týka rodiny aj iných životných
situácií. Sú tam tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho
prostredia a ktorí našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko kvalifikovaní
odborníci a vedci, iní boli predtým závislí od drog alebo boli vo väzení, ale
zmenili svoj život.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

o d 8 . n o v e m b r a 2 0 21
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
november 2021 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

KEELANDOVÁ, Vi: Nevhodné správanie.
Bratislava, Ikar 2021. 316 s.
Pracovný pomer ukončený s okamžitou
platnosťou - pre nevhodné správanie. Neverila som vlastným očiam. Deväť rokov!
Deväť prekliatych rokov som drela v jednej
z najväčších amerických spoločností, a po
návrate z dovolenky mi poslali výpoveď. Všetko pre jedno plážové video s kamarátkami.
Podotýkam súkromné video natočené v čase
osobného voľna. Nie všetci to videli rovnako.
Vytočená do nepríčetnosti som si otvorila
fľašu vína a od srdca napísala najvyššiemu
riaditeľovi, tomu milionárovi, čo si o ňom a
praktikách vo firme myslím. Nečakala som,
že mi odpovie. A už vôbec som nečakala,
že si s pánom zazobaným začneme písať
pravidelne. Nakoniec uznal, že mi krivdili a
dohliadol na to, aby som prácu dostala späť.
Lenže to nebola jediná vec, s ktorou mi chcel
Grant Lexington pomôcť...

ĎURINDA, Maťo
Maťo Ďurinda sa narodil 8. novembra 1961. Je samoukom v hre na gitaru a
klavír. Spievať ho naučila jeho mama. V roku 1982 sa zapísal na Univerzitu
Komenského v Bratislave, kde vyštudoval farmáciu. Počas štúdia na vysokej
škole sa stretol s Ďurom Černým a Paľom Horváthom, s ktorými založili rockovú skupinu s názvom "Tublat", ktorý neskôr zmenili na názov Tublatanka.
Preslávil sa ako spevák a frontman tejto skupiny. Spočiatku vystupovali
najmä v ľudových krojoch. V súčasnosti je už jediný člen pôvodnej zostavy.
Najväčšiu popularitu zažil na prelome 80. a 90. rokov. Medzi najväčšie hity
patria Skúsime to cez vesmír, Dnes, Poďme bratia do Betlehema, Láska, drž
ma nad hladinou, Pravda víťazí, Pieseň pre Doda, Matka, Loď do neznáma,
Spálená láska a mnohé iné. Vydal desať albumov s Tublatankou, spolupracoval s Ilonou Csákovou, Mariánom Grexom, Dodom Dubánom, Pražským
výberom a mnohými ďalšími.

TURGENEV, Ivan Sergejevič (9.11.1818-3.9.1883)
Bol ruský spisovateľ. Svoje prvé básne s nádychom romantizmu uverejnil
v roku 1838 časopisecky. Do povedomia kritiky i čitateľov vstúpil lyrickými
poémami Paraša, Rozhovor, Statkár a Andrej. Jeho literárne začiatky neboli
ľahké, keďže na scénu sa dostal po velikánoch ruskej literatúry Puškinovi a
Gogoľovi. Písal poviedky, divadelné hry, komédie. Neskôr sa vo svojich dielach
venoval problémom ruskej inteligencie - román Rudin. Nasledovali romány
Šľachtické hniezdo, V predvečer, Otcovia a deti, Dym, Novina. Román Otcovia
a deti je považovaný za jedno z najlepších diel 19. storočia.

Študent sa rozpráva so zvedavou domácou:
- Pani, vy viete, že som sa zmieril
s faktom, že čítate všetky moje listy!
Ale, prosím vás, buďte taká dobrá, neodpovedajte na ne!
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
POSLEDNÁ NOC V SOHO
PIATOK 12. NOVEMBRA O 19. HODINE
Režisér Edgar Wright nakrútil psychologický thriller o dievčati (Thomasin
McKenzie), ktorá prišla do Londýna študovať módne návrhárstvo. Jej štúdium
zásadne narušujú znepokojujúce nočné vízie. V nich sa vracia v čase zo súčasnosti do šesťdesiatych rokov a stretáva tu očarujúcu začínajúcu speváčku
(Anya Taylor-Joy), ktorej čaru podľahne aj ona. Sú to len sny, alebo sa jej
prihovára minulosť? Dievča musí nájsť odpoveď za každú cenu, zvlášť preto,
že tieto vízie sú čím ďalej znepokojujúcejšie a začínajú ju ohrozovať.
USA, horor, triler, dráma, 117 minút, slovenské
titulky, vstupné: 5 eur
KAREL
SOBOTA 13. NOVEMBRA
O 19. HODINE
Manžel, otec, Zlatý slávik a medzinárodná ikona
Celovečerný dokumentárny film Karel prináša
ojedinelý pohľad do súkromia a duše Karla Gotta.
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová
natáčala Karla Gotta celý jeden rok a vďaka jeho
úprimnej otvorenosti vznikol neobvykle osobný až
intímny pohľad na život slávneho speváka, aký sa doteraz širokej verejnosti ani jeho skalným priaznivom

nenaskytol. Zároveň v ňom nechýba Karlov povestný nadhľad a humor.
Film Karel nie je a ani nemá byť prehliadkou nespornej slávy Karla Gotta,
jeho speváckeho talentu a úspechov. Rok výroby: 2020, životopisný, dokumentárny, Česká republika, 127 minút, vstupné: 5 eur
RODINA ADDAMSOVCOV 2
NEDEĽA 14. NOVEMBRA O 15. HODINE
Pokračovanie? Áno, prosím!
Vydajte sa na letnú dovolenku s rodinou Addamsovcov, ktorí svojím nevšedným a podivným chovaním terorizujú nové kraje. Rodina Addamsovcov 2 opäť
v kinách už čoskoro. USA, Veľká Británia, Kanada, animovaný, komédia,
94 minút, slovenský dabing, vstupné: 5 eur
ŽELANIE PRE JEŽIŠKA NEDEĽA
14. NOVEMBRA O 19. HODINE
Vo vianočnom filme Želanie pre Ježiška sa ukážkovo rozkmotrená rodina
znova a znova snaží zmieriť. Nezodpovedný frajer, ktorého životnou náplňou
je obšťastňovanie žien, zisťuje, že existuje aj otcovská a partnerská zodpovednosť. Spokojnému manželskému páru, ktorému zdanlivo nič nechýba, postaví
osud do cesty dievčatko, čo ušlo z detského domova. Úspešný a sebavedomý
manažér svoju spriaznenú dušu už našiel, ale predstaviť ju rodičom je preňho
nočná mora. A dve osamelé osoby, ktoré už rezignovali na šťastie a hľadanie
toho pravého, možno dostanú ešte jednu šancu.
Rok výroby: 2021, Česká republika, 109 eur, vstupné: 5 eur
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