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Projekt by mal priniesť zmenu dispozičného riešenia sedadiel
Svidnícky mestský parlament sa na svojom zasadnutí zišiel v
pondelok 22. novembra o 13. hodine v Dome kultúry vo Svidníku.
Poslanci prerokovali niekoľko bodov. Medzi nimi boli informácie o kontrole
plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva vo
Svidníku a správa z kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Svidník. Informoval hlavný kontrolór mesta Svidník Tomáš Majda.
Poslanci hovorili aj o projekte pod názvom „Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry vo
Svidníku v súvislosti s pandémiou COVID-19.“
Informovala manažérka Miroslava Molčányiová.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného ﬁnančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s
pandémiou COVID-19. Prostredníctvom projektu s

názvom „Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry vo Svidníku v súvislosti s pandémiou COVID-19“ môže mesto Svidník získať ﬁnančné prostriedky
v maximálnej výške 200 000 eur na zvýšenie kvality poskytovaných služieb
v kultúrnej inštitúcii, na modernizáciu technického vybavenia, priestorového
riešenia a zlepšenia úrovne hygienických štandardov v boji proti COVID-19.
Ak bude tento projekt úspešný, Svidníčania by sa
mali dočkať aj voľnejšieho sedenia v kinosále. Je
totiž známe, že sa tu sedí nie príliš pohodlne.
Premetom projektu je výmena osvetlenia nad
pódiom, vybúranie podlahových stupňov, zmena
dispozičného riešenia sedadiel, bezbariérovosť
sociálnych zariadení, zakúpenie žiaričov a stojanov
na dezinfekciu za účelom zvýšenia ochrany pred
pandémiou.
O priebehu rokovania mestského zastupiteľstva
vás budeme informovať v ďalšom vydaní.
(pn)

Sedem nových prísediacich pre Okresný súd
Svidnícki poslanci schválili v pondelok 22. novembra prísediacich pre svidnícky Okresný súd. Odobrili Antona Berežnáka,
Oľgu Brudňákovú, Vasiľa Štefanca, Alexandra Hrica, Annu Klebanovú, Annu Hužvejovú a Jána Kolibjara.
V zmysle zákona č. 385/2000 Z.
z. o sudcoch a prísediacich v znení
neskorších predpisov prísediacich
príslušného súdu volia mestské
zastupiteľstvá v obvode príslušného
súdu z kandidátov z radov občanov,
ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode príslušného súdu. Ku
kandidátom navrhovaným na voľbu
si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.
Vyjadrenie predsedu Okresného súdu
Svidník k navrhovaným kandidátom
bolo mestu Svidník doručené listom
6. októbra. Obsahom listu bol súhlas
predsedu Okresného súdu Svidník so
všetkými navrhovanými kandidátmi.
KTO MÔŽE BYŤ PRÍSEDIACI?
Zákon o sudcoch a prísediacich
stanovuje predpoklady na voľbu
prísediaceho nasledovnými podmienkami: a) v deň zvolenia dosiahol vek
najmenej 30 rokov,
b) je spôsobilý na právne úkony a
zdravotne spôsobilý na výkon funkcie
prísediaceho, c) je bezúhonný a jeho

morálne vlastnosti dávajú záruku, že
funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať, d) má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky, e) súhlasí so
svojou voľbou k určitému súdu.
Navrhovaní kandidáti všetky podmienky pre voľbu splnili, vrátane písomného súhlasu s voľbou. Prísediaci
sú volení na obdobie štyroch rokov.
PREDSTAVENIE PRÍSEDIACICH
Predstavujeme vám všetkých prísediacich:
Anton Berežnák:
Anton Berežňák sa narodil vo Svidníku. Kandidát má vysokoškolské
vzdelanie a v súčasnosti je dôchodcom. V rokoch 1974 - 2014 pracoval
ako stredoškolský učiteľ matematiky
a fyziky na Gymnáziu Dukelských
hrdinov vo Svidníku, z toho v rokoch
1994 - 2009 ako riaditeľ školy.
V rokoch 1994 - 2010 bol poslancom
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, v rokoch 2006 - 2010 vykonával
funkciu zástupcu primátora. K svojim

pracovným povinnostiam pristupoval
vždy svedomite a zodpovedne. V
súčasnosti je predsedom Okresnej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku.
Oľga Brudňáková:
Oľga Brudňáková sa narodila v
Lukove. Kandidátka má stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore
detská zdravotná sestra a pôrodná
asistentka. V súčasnosti je dôchodkyňou. V minulosti pracovala ako
pôrodná asistentka, pričom 15 rokov
vykonávala pracovnú pozíciu vrchnej
sestry gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia v nemocnici. Kandidátka
má organizačné schopnosti, rada
pomáha ľuďom a aktívne sa angažuje
v práci pre jednotu dôchodcov.
Vasiľ Štefanco:
Vasiľ Štefanco sa narodil v Krajnej
Bystrej. Kandidát má vysokoškolské
právnické vzdelanie. V minulosti pôsobil najmä v oblasti verejnej správy
a štátnej správy. Kandidát má dobré
organizačné a analytické schopnosti,
ktoré získal na vedúcich pracovných
pozíciách riaditeľa základnej školy, vedúceho odboru vnútra ONV,
predsedu okresnej odborovej rady
a prednostu Mestského úradu vo
Svidníku. V súčasnosti je aktívnym
dôchodcom.
Alexander Hrico:
Alexander Hrico sa narodil v Prešove. Kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Pedagogickej
fakulte UPJŠ v Prešove. Pracoval
v školstve od roku 1977, najprv ako
vedúci oddelenia ODPaM, od roku
1980 ako zástupca riaditeľa ODPaM,
v rokoch 1989 - 1991 ako riaditeľ ODPaM. Od roku 1991 pôsobil ako učiteľ
ZŠ na Ul. Komenského vo Svidníku,
od roku 1997 ako zástupca riaditeľa
školy pre 2. stupeň. Celý život pôsobí
vo futbale na rôznych pozíciách. V

súčasnosti je dôchodca.
Anna Klebanová:
Anna Klebanová sa narodila v Lomnom. Kandidátka má vysokoškolské
vzdelanie. Celý produktívny vek
pracovala s mládežou. Veľa rokov
pôsobila v Múzejnom oddelení Svidník Vojenského historického múzea
(VHM) Piešťany, ktorý je súčasťou
VHÚ Bratislava (v minulosti Dukelské
múzeum) ako historička a neskôr ako
stredoškolská učiteľka. V súčasnosti
je dôchodkyňou.
Anna Hužvejová:
Anna Hužvejová sa narodila v
Hunkovciach. Kandidátka má vysokoškolské pedagogické vzdelanie. V
minulosti celý produktívny vek pracovala v základnom školstve, najprv
ako učiteľka, neskôr ako riaditeľka.
Veľmi rada pracuje s ľuďmi, najradšej
s deťmi. Má organizačné schopnosti.
K svojim pracovným povinnostiam
pristupovala vždy zodpovedne. V
súčasnosti je dôchodkyňou, ktorá sa
aktívne venuje seniorom v Mestskej
organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku.
Ján Kolibjar:
Ján Kolibjar sa narodil vo Svidníku.
Kandidát má stredoškolské vzdelanie
v odbore strojárstvo. V produktívnom veku pracoval v hutníckom a
strojárenskom priemysle na rôznych
pracovných pozíciách, vrátane technika bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci. V súčasnosti je aktívny
dôchodca, ktorý úspešne absolvoval
študijný program právo na Univerzite tretieho veku UPJŠ. K svojim
pracovným povinnostiam pristupoval
vždy zodpovedne. Vo voľnom čase
sa aktívne venuje futbalu.
Spomínaní prísediaci budú svoju
funkciu vykonávať na obdobie rokov
2022-2026.
(pn)
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O výstavbe rýchlostnej cesty R4 cez PPP projekt už hovorí aj samotný
minister dopravy, súkromník vraj vie stavať rýchlejšie než štát
Minister dopravy Andrej Doležal dal minulý týždeň ľuďom na
trase od Prešova po slovensko-poľský hraničný priechod Vyšný
Komárnik - Barwinek nádej, že rýchlostná cesta R4 môže byť
predsa len realitou. Tisíce kamiónov, ktoré smerujú k našim
severným susedom, tak ničia cesty, ktoré síce sú označené ako
cesty I. triedy medzinárodného významu, no sú mimoriadne
úzke.
Ladomirová je jednou z obcí na trase od Prešova po poľskú hranicu. Situácia s
kamiónmi je tu podľa miestnych už na neudržanie. „Vidíte sami, táto doprava
je neúnosná, skoro každé dva týždne nejaká havária,“ vyhlásil starosta
Ladomirovej Vladislav Cuper.
Štát chcel pôvodne rýchlostnú cestu R4
stavať sám, rozdelil si ju až na 9 úsekov.
Ich plánovanie a výstavba by bola na dlhé
roky, no minister dopravy minulý týždeň
výrazne zmenil plány a stavať chce inak.
Mimochodom, do urýchleného posunu
vo výstavbe rýchlostnej cesty R4 nás tlačí
aj situácia v susedných krajinách. R4-ka
je súčasťou medzinárodného cestného
koridoru Via Carpathia, ktorý má spojiť
sever Európy s juhom. Platí pritom, že
zmluvy robia dobrých priateľov, no nie
vždy ich berieme vážne. Medzinárodný
cestný koridor medzi Slovenskom a
Štátny tajomník
Poľskom má zmluvne dohodnuté miesto
Jaroslav Kmeť
spojenia i termín. Kým Poliaci sa k nám
blížia, my stojíme.
„Mali sme na to desať rokov. Bol august 2018, keď ministri dopravy
Slovenska a Poľska na spoločnej hranici Vyšný Komárnik - Barwinek
podpísali jasnú dohodu. „Vyznačili sme bod spojenia potvrdený medzištátnou zmluvou, ktorú sme dnes mali česť v mene našich vlád podpísať,“ povedal v auguste 2018 po podpise medzištátnej zmluvy poľský minister
dopravy a pridal sa aj jeho vtedajší slovenský kolega Árpád Érsek. „Ideme
ďalej, ideme o krok vpred, samozrejme, aj z našej strany je to prioritná
stavba, prepojenie na tomto mieste Slovenska a Poľska.“
Barwinek je prvá dedinka na poľskej strane hranice. No a práve tu sa podľa
medzištátnej dohody medzi Slovenskom a Poľskom majú dve rýchlostné
cesty - naša R4-ka a poľská S19-tka spojiť do roku 2028. Po troch rokoch je
takmer isté, že Slovensko medzištátnu zmluvu zrejme nedodrží.
Takmer 60 kilometrový úsek rýchlostnej cesty od Prešova po hranicu s Poľskom sa tak skoro zrejme stavať nezačne. Takto to aspoň vyzeralo ešte aj
začiatkom budúceho týždňa, pretože ani jeden z predmetných úsekov nebol
v pláne začiatku výstavby do roku 2028. „Nie je to pravda, že do roku 2028

nič nebude. Každý rok tie úseky sa môžu meniť smerom hore - dole,“
povedal počas nedávnej návštevy vo Svidníku štátny tajomník Ministerstva
dopravy Jaroslav Kmeť z hnutia Sme rodina. Inak, Maďari už diaľnicu potiahli
až k našim hraniciam, Poliaci sa blížia. Všetky úseky rýchlostnej cesty S19,
ktorá je v Poľsku súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpathia, majú
jasne naplánované.
Medzištátna zmluva o spojení s Poliakmi do roku 2028 by preto mohla byť
úplne zbytočná a podľa štátneho tajomníka ju zrejme bude treba zmeniť. „Zrejme bude treba, no to už budú musieť povedať právnici alebo odborníci
na medzinárodné právo. My sme v kontakte s maďarskou aj poľskou
vládou a aby sme aspoň nejaké úseky čo najskôr dobudovali, ten náš
záväzok si splnili,“ vyhlásil štátny tajomník Jaroslav Kmeť.

Štát chcel pôvodne rýchlostnú cestu R4 stavať sám, rozdelil si ju až
na 9 úsekov. Ich plánovanie a výstavba by bola na dlhé roky, no minister
dopravy minulý týždeň výrazne zmenil plány a stavať chce inak
Nateraz u nás platí, že R4-ka je medzi prioritami, no nie je v harmonograme. Eurofondy na ňu zrejme použiť nebudeme môcť, ministerstvo to preto
skúša inak. Vo Svidníku, podobne ako pred pár týždňami na medzinárodnej
konferencii v Prešove to potvrdil už spomínaný štátny tajomník Ministerstva dopravy
Jaroslav Kmeť. „To inak je zrejme len
PPP projekt. Momentálne môj odbor
PPP spracúva analýzu pre ministerstvo
financií, či bude táto cesta R4 potom
vhodná na takéto financovanie. Myslíme
si predbežne, že R4 bude vhodná na
takéto financovanie.“
No a k tejto téme sa v závere minulého
týždňa vrátil aj samotný minister dopravy
Andrej Doležal z hnutia Sme rodina. „R4ka
s najväčšou pravdepodobnosťou, ak
argumentačne obstojíme, formou PPP,“
Minister dopravy
vyhlásil v uplynulý štvrtok 18. novembra miAndrej Doležal
nister Andrej Doležal. To by znamenalo, že
súkromná stavebná ﬁrma by mohla postaviť približne 60 kilometrový diaľničný
úsek, ktorý bude siahať od Prešova až po poľskú hranicu.
Rýchlocesta by tak cez PPP projekt mohla vzniknúť výrazne skôr, ako keby
štát staval postupne 9 samostatných úsekov. A výhodou je aj to, že všetko
zaplatí súkromník, cestu budeme neskôr splácať. Ak projekt prejde cez Útvar
hodnoty za peniaze, nasledovať budú územné rozhodnutia a vykupovanie
pozemkov. „A následne začneme súťažiť koncesionára,“ podotkol minister
dopravy s tým, že v čase, keď bude 60 kilometrová R4-ka hotová, tak spojíme
Poľsko s Maďarskom. O dátumoch dokončenia ale zatiaľ radšej nikto otvorene nehovorí. „Čím skôr sa to postaví, tým to bude jednoduchšie nielen
pre štát, ale aj pre našich občanov, pre náš región,“ zdôraznil starosta
Ladomirovej Vladislav Cuper.
(ps)
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Môžu nelegálni migranti z bielorusko-poľskej hranice spôsobiť problémy aj u nás?
Máme sa na Slovensku obávať náporu nelegálnych migrantov? Po neúspechu na bielorusko-poľskej hranici si vraj môžu
namieriť cez Ukrajinu a Slovensko. Mapy zobrazujúce novú trasu
nelegálnej migrácie kolujú po sociálnych sieťach.
Zobrazuje trasu z Bieloruska, cez
Ukrajinu a okrem Varšavy či Moskvy
je na nej všetko len v arabčine. Takéto
mapy podľa poľských médií majú kolovať medzi migrantmi na bieloruskej
hranici.
„Sú informácie, že pokiaľ sa Bielorusku nepodarí prepchať imigrantov
cez hranice do Poľska, budú skúšať
tých ľudí smerovať na hranicu s Ukrajinou. Tá hranica je menej strážená,“
povedala reportérka poľského denníka Gazeta Wyborcza Anna Gorczyca.
Minulú stredu Poliaci hlásili presun
nelegálnych migrantov zo zablokovaného hraničného priechodu a aj
to zvyšovalo pravdepodobnosť, že
by sa mohli presúvať cez iné trasy.
„Presunuli ich do veľkých hál, kde
momentálne sú, no vážne je to, že
ukrajinské služby signalizujú, že okolo
5 000 migrantov je v blízkosti hranice
bielorusko-ukrajinskej,“ upozornila
poľská reportérka.
Mapy, ktoré kolujú po sociálnych sieťach, majú okrem médií, k dispozícii,
samozrejme, aj pohraničiari. „Sú to
mapy amatérske a súčasná migrácia

je dôsledne zorganizovaná a je to
migrácia profesionálne pripravená,“
zdôraznila hovorkyňa Hraničnej stráže v poľskom Sanoku Ela Pikor, no
poľská reportérka z denníka Gazety
Wyborcza reagovala: „To, čo je dnes
fejk, čo sa dnes zdá,
že je nemožné, zajtra
môže byť reálnou situáciou.“
Poľskí pohraničiari
napriek tomu, že to
môže byť len súčasť
takzvanej hybridnej
vojny a pokus o odpútanie pozornosti,
zvyšujú pozornosť aj
iným častiam vonkajšej hranice únie. Viac
sa sústreďujú aj na,
už i teraz dôsledne
stráženú hranicu s
Ukrajinou. „Overujeme
každý signál, ktorý
dostaneme a rovnako
budeme reagovať na
všetky prípadné ohrozenia, ktoré sa
na hraniciach objavia,“ zdôraznila

hovorkyňa poľskej Hraničnej stráže
v Sanoku Ela Pikor. Slovensko už
pritom o prípadnej hrozbe už s Ukrajinou hovorilo. „Ťažko povedať, či sú to
reálne šance, či by skúšali následne
prejsť cez Ukrajinu na Slovensko,
cez Slovensko a Česko potom do
Nemecka či Rakúska,“ zamýšľala sa
poľská reportérka Anna Gorczyca a
štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Martin Klus v súvislosti
s krízou na
bieloruskopoľských hraniciach povedal: „Skôr ten
migračný tok
očakávam na
sever, to znamená Litva,
Lotyšsko.“
Aktuálne je

vývoj migračnej krízy v Bielorusku
a internetové mapy v ešte väčšej
pozornosti našich úradov.
„Uvedené informácie sú nám známe
aj vzhľadom na to, že komunikujeme s
partnerskými stranami v Poľsku aj na
Ukrajine a následne sa vyhodnocujú
riziká a prípadné hrozby, na základe
ktorých sa môžu prijímať opatrenia,“
reagovala minulý týždeň hovorkyňa
Prezídia Policajného zboru SR v
Bratislave Denisa Bárdyová.
Podľa Poliakmi zverejnených
informácií by nová migračná trasa,
ak sa potvrdí, mohla viesť cez severovýchod Slovenska v okolí Sniny,
Medzilaboriec či Svidníka. Všetko
však slovenské úrady pozorne sledujú a vyhodnocujú, žiadne konkrétne
poznatky, ktoré by niečo také reálne
potvrdzovali, však zatiaľ nemajú.
(ps)

Náznaky mierneho zlepšenia sú,
no stále je situácia vážna
Bez výsledkov piatkových, sobotňajších a nedeľňajších testovaní je bilancia minulého týždňa v okrese Svidník, pokiaľ ide
o pozitívne testovaných na ochorenie Covid-19 zhruba rovnaká
než týždeň predtým.
„Máme zaevidovaných 256 pozitívne testovaných, no podotýkam, že
nepoznáme výsledkov testovaných
z piatku, soboty a, samozrejme, ani
z nedele,“ povedala nám v nedeľu
21. novembra popoludní riaditeľka Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
Helena Hrebeňaková.
V susednom okrese Stropkov je
situácia podobná, tam za minulý
týždeň do soboty zaznamenali 247
pozitívne testovaných. Susedný
okres Stropkov je však aktuálne na
tom o čosi horšie než okres Svidník.
Zaznamenáva prudší nárast počtu
pozitívne testovaných.
Situácia v Nemocnici arm. gen. L.
Svobodu vo Svidníku sa mierne stabilizovala, no stále treba mať na mysli,
že čo platí ráno, nemusí platiť poobede. Ako nás v nedeľu 21. novembra
podvečer informoval námestník riaditeľa svidníckej nemocnice a zároveň

primár Covidového oddelenia Marek
Pytliak, aktuálne mali na Covidovom
oddelení hospitalizovaných 39 pacientov. Z nich boli štyri zaočkovaní,
ostatní očkovaní neboli. Na Oddelení
anesteziológie a intenzívnej medicíny
bolo v nedeľu podvečer s ochorením
Covid-19 hospitalizovaní a na umelú
pľúcnu ventiláciu napojení traja pacienti, z nich jeden bol zaočkovaný.
Personál nemocnice pracuje s maximálnym vypätím síl, situácia v regióne
nie je dobrá a hoci isté náznaky
možné zlepšenia badať, zdá sa, že si
ešte na zlepšenie situácia a uľavenie
nemocnici a náporu na zdravotníkov
ešte musíme počkať.
Okresy Svidník a Stropkov ostávajú
v čiernej farbe Covid automatu a stále
platia prísne opatrenia. Od pondelka
22. novembra už nezaočkovaní
môžu iba do základných obchodov,
ako sú potraviny, drogéria, lekárne a
podobne. (ps)
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Redaktorka pôsobiaca pod Duklou napísala knihu modlitbičiek v šarištine
Veronika Lazoríková: „Čítanie kníh je dobrým vodítkom vo výchove“
Redaktorka pôsobiaca v kraji pod Duklou napísala na rodičovskej dovolenke knihu modlitbičiek Tebe, Ježišku muj. Avšak,
nezabudla pritom ani na svojich predkov a modlitby sú napísané
v šarištine. Veronika Lazoríková priznala, že to jej prvá kniha.
Má tri malé deti, no nerada sa nudí. Už dlhšie sa pohrávala s myšlienkou
urobiť detskú knihu. „Chvíľu som rozmýšľala nad rozprávkami, príbehmi…
no potom mi napadlo urobiť modlitbičky, ale v šarištine,” začala svoje
rozprávanie Veronika Lazoríková.
Je mnoho rodín, kde sa už nárečie nepoužíva. Aj preto vznikla kniha Tebe,
Ježišku muj. Vhodná je pre deti od štyroch rokov. „Aj keď je kniha vhodná
pre deti, myslím, že má čo dať aj dospelým. Štvorročné dieťa ešte čítať
nevie, takže musí prísť rodič a čítať modlitbičku i rozoberať ju so svojou
ratolesťou. Každú modlitbu sprevádza ilustrácia, ktorá modlitby umocňuje. Aj tu musí rodič viesť svoje dieťa a rozprávať sa o obrázku. Čítanie
kníh je dobrým vodítkom vo výchove. Nikto z nás nevie ako vychovávať,
aby vychoval dieťa dobre. No knihy, a čas strávený pri knihách, nám
môže pomôcť,” povedala autorka.
A prečo sa rozhodla pre knihu napísanú v nárečí? „Som z rodiny, kde sa
so mnou rodičia i starí rodičia rozprávali iba po slovensky. Šariština mi
vždy bola cudzia. Kým moji spolužiaci používali šarištinu bežne, u nás
samozrejmosťou nebola,” prezradila Veronika Lazoríková.
S nárečím sa však stretávala a dostávala do podvedomia. „Aj keď na mňa
niekto hovoril nárečím, vždy som odpovedala, mne prirodzenou, spisovnou slovenčinou. Nikdy sa mi to nezdalo zvláštne. Význam nárečia,
kultúrneho dedičstva som si začala uvedomovať, až keď som sa vydala
a sama stala mamou,” prezradila.
Vydala sa do rodiny Jána Lazoríka,
etnológa, zberateľa, šíriteľa používania
nárečí. „Zobrala som to teda ako výzvu. Som aktívnou novinárkou, celý
život píšem, tak som si povedala,
že by som i ja mala robiť osvetu,
aby sa dedičstvo našich predkov
zachovalo.”
Veronika Lazoríková ma tri malé dcéry. Preto napísala knihu modlitbičiek
práve pre túto skupinu. „Napísala som
modlitby v štýle ako som sa modlila
ja a ako sa učím modliť moje deti.
Ostáva mi dúfať, že deti i rodičov
zaujme.”
Ilustrácie do knižky urobila 17-ročná
Tamara Korečková. Študuje digitálnu
maľbu na Škole umeleckého priemyslu

v Košiciach. „Ilustrovať celú knihu bola
pre mňa výzva. Mala som z toho obavy,
ale brala som to aj ako cennú skúsenosť.
Tešilo ma, že si môžem zmerať svoje
schopnosti. Hneď ako som dostala texty modlitbičiek začala som vymýšľať a
kresliť. Mala som voľnú ruku, čo ma tešilo,
ale niekedy je práve vtedy problém niečo
vymyslieť,” priznala Tamara Korečková.
Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. „Teším sa, že
ilustrácie sú urobené tak, že na ne reagujú
dospeláci i deti pozitívne. Aj keď sa kniha
predáva len na sociálnej sieti, predaj ide
celkom dobre. I východniari v zahraničí tak
môžu mať kúsok domova tam kde žijú. V
knihe, ktorú si čítajú so svojimi deťmi,”
uzavrela Veronika Lazoríková.
(ks)

Podduklianske novinky

23. november 2021

Spravodajstvo

6

Študovala vo Svidníku, presadila sa za veľkou mlákou
- Mária Hlinková sa venuje unikátnej ručnej blokovej tlači módy pre ženy s krivkami
Narodila sa síce v Starej Ľubovni, no vyrastala v Nižnej Olšave neďaleko Stropkova. Študentské roky ju však spájajú so
Svidníkom. Mária Hlinková dnes síce žije v Spojených štátoch
amerických, no cez leto prichádza do rodného regiónu. Aktuálne
sa venuje unikátnej módnej tvorbe.
„Vo Svidníku som študovala odbor pánsky krajčír. Boli sme super trieda,
fantastická partia, mám nádherné spomienky, aj na mesto Svidník a na
moju triedu, s niektorými som v kontakte dodnes,“ povedala v našom
rozhovore Mária Hlinková a dodala, že v USA študovala window display, store
design and visual merchandising. Postupne prešla k takzvanej ručnej blokovej
tlači, čo nám v našom rozhovore, samozrejme, bližšie vysvetlila.
„Block printing som sa naučila v USA. Moja dobrá známa, ktorá pochádza z Indie, mi to ukázala. Venovala som sa aj výrobe šperkov z dreva a
mede a postupne som začala tvoriť aj block printing dizajn. Pracovala
som v USA pre rôznych dizajnérov, ako napríklad Lord and Taylor, Jones
NY a Yamis and Dawni.“
Ako sme už uviedli, venuje sa ručnej blokovej tlači, čo je staroveká technika,
známa už viac ako tisíc rokov. „Je to umenie využívajúce ručne vyrezávané
drevené bloky, ktoré sú ponorené vo farbe alebo vosku a potom opakovane pritlačené na tkaninu. Takto sa na tkanine ručne vytvára vzor. Je
to najstaršia a najpomalšia forma textilnej tlače, ktorá napriek stáročiam
zostáva stále populárna,“ ozrejmila to, čomu sa venuje už niekoľko rokov
absolventka svidníckej strednej školy a pokračovala v opise toho, ako to celé
prebieha.
„Najprv vyrobíme kolekciu oblečenia v jednej veľkosti, a keďže robíme
dizajn pre ženy s krivkami, strih šiat je veľmi dôležitý. Musí byť na prvý
pohľad očarujúci, pôvabne zladený, naoko neutrálny, a taktiež praktický.

Potom sa kolekcia šiat potlačí, čo robím osobne ja, každú jednu vec
potlačím a potom sa to nafotí a je to na svete, malý umelecký zázrak,
umenie na každom kuse šiat.“
Mária Hlinková tak len potvrdzuje, že i módna je dnes umením. Zvlášť, ak
vzniká, najstaršou a najpomalšou formou textilnej tlače.
Ako už uviedla, navrhuje módu pre ženy s krivkami, ktoré oceňujú klasickú
siluetu, ale zároveň majú v sebe aj trošku rozmaru. „Málokedy sa stane,
že budete mať presne to, čo zákazník očakáva, preto sa snažíte nájsť
prienik, čo sa páči zákazníkovi a čo dokážete realizovať vy, ponúknete
svoje videnie šiat s vkusom každej dámy,“ usmiala sa Mária Hlinková s

Ide o umenie využívajúce ručne vyrezávané drevené bloky, ktoré
sú ponorené vo farbe alebo vosku a potom sa otlačia na tkaninu

Mária Hlinková sa venuje ručnej blokovej tlači, čo je
staroveká technika, známa už viac ako tisíc rokov
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Študovala vo Svidníku, presadila sa za veľkou mlákou
- Mária Hlinková sa venuje unikátnej ručnej blokovej tlači módy pre ženy s krivkami
tým, že stálym faktom v módnom priemysle je, že koľko ľudí, toľko chutí. Záujem sa podľa nej nedá porovnávať ako s nejakým tovarom, móda je proste
kus umenia. „Sme nová značka, veríme, že sa nám bude dariť,“ vyslovila
nádej mladá módna návrhárka s rodinnými koreňmi v našom regióne, ktorá
svoju značku v Spojených štátoch amerických prezentovala napríklad aj na
Slovak Heritage Festival v New Jersey, čo je jeden z najväčších festivalov
Slovákov žijúcich za veľkou mlákou.
Prezradila nám aj to, že kúsky jej značky MaHli by Maria Hlinkova budú aj
na Amazon USA, no a jej modely môžete nájsť a zakúpiť si aj na jej webovej
stránke mariahlinkova.com.
ZÁKLADY ZÍSKALA VO SVIDNÍKU
Mladá žena, ktorá základy módnej tvorby, hoci hlavne tej mužskej, získala
vo Svidníku tvrdí, že v prvom rade chce, aby zostala zachovaná originalita jej
výrobkov. Pracuje na novej kolekcii a na spolupráci s rôznymi organizáciami.
Takmer každá oblasť sa dnes veľmi rýchlo vyvíja, a preto aj Márii Hlinkovej
záleží na tom, aby jej značka MaHli išla s trendmi, kvalitou a svojou jedinečnosťou v danej oblasti.
„Tvorivosť predstavuje premietanie svojho vnútorného sveta do toho
vonkajšieho. Je to prejavenie seba samého. Nezáleží na tom, či niekto
píše, maľuje, tancuje, vyšíva, pestuje kvety či zeleninu, stará sa o zvieratá, varí alebo podniká v tom, čo ho naozaj baví.
Jednoducho to musí byť tvorba, a to taká, ktorá vychádza zo srdca a
túžob človeka. Všetko sa dá, ale je to náročná cesta sebazdokonaľovania a sebarealizácie,“ reagovala na naše otázky, či sa niečo také, čomu sa
profesionálne venuje ona, dá zvládnuť aj v domácich podmienkach.
„Ten, kto chce, hľadá spôsob, nájde ho, ten, kto nechce, hľadá dôvod...
Nie žeby som nechcela radiť, ale dnes sú obrovské možnosti, každý
nech tvorí, čo chce, ale hlavne nech robí niečo, čo ho jednoducho baví,
zaujíma, a hlavne napĺňa,“ dodala v závere nášho rozhovoru zo Spojených
štátov amerických Mária Hlinková, ktorý všetkým želá pokojné dni a každodennú chuť pri každej práci.
„Nezabúdajte na svoje nesplnené sny, nikdy nie je neskoro,“ uzavrela
Mária Hlinková.
(ps)
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V krvi sa im zachová stužková - netradičné darovanie krvi vo svidníckej nemocnici
Stužková sa im vraj zachová v krvi. Minimálne tým, ktorí si ju
netradične vychutnali pri darovaní krvi. Až na pár výnimiek to
bola priam stužková, ako sa patrí. Konala sa na Hematologicko-transfúznom oddelení v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo
Svidníku v uplynulý piatok 19. novembra.
„Majú prípitok, je tu fotenie, dostávajú stužku, dostanú čiernu kroniku,“

vysvetlil nám hneď v úvode riaditeľ
svidníckej nemocnice Slavko Rodák
s tým, že prípitok bol, samozrejme,
nealkoholický. Študentská kvapka
krvi sa teda konala v štýle stužkovej.
Zelená stužka na odznaku, k nej sladká odmena v podobe koláčika. „Toto
tu sa mi páči strašne, ako pohostenie,
aj ľudia, personál, proste ako sa
správajú, všetko je super,“ povedal
jeden zo študentov. „Je to veľmi dobre
pripravené a my sme tiež všetci veľmi
milo prekvapení, lebo sme to nečakali,“ pridala sa ďalšia študentka.
Na tú klasickú stužkovú slávnosť aj
budúcoroční svidnícki či stropkovskí
maturanti môžu pre platné protipandemické opatrenia zabudnúť. A spolu
s nimi aj učitelia. „No jasné, že tá
stužková chýba, samozrejme, veď je
to krásna akcia, perfektná, ako pre
deti, tak aj pre nás učiteľov, ktorí si
užívame, že sa oni tešia zo svojej
mladosti,“ vysvetlil riaditeľ Gymnázia
duklianskych hrdinov vo Svidníku
Ján Rodák, ktorý patrí k dlhoročným
darcom krvi. Netradičnú stužkovú si
do svidníckej nemocnice na transfuziológiu prišli užiť nielen aktuálni

študenti maturitného ročníka, ale aj
ich nasledovníci. „Dnes som prvýkrát

a prišiel som, lebo si myslím, že je
to správna vec,“ vyhlásil tretiak zo
svidníckeho gymnázia a pridala sa aj
jeho rovesníčka. „Prvý odber a preto,
lebo mám taký chtíč v sebe pomáhať
ľuďom a dúfam, že moja krv určite
niekomu pomôže.“
Prístup mladých študentov ocenilo
aj vedenie nemocnice. Jej riaditeľ
Slavko Rodák okrem iného povedal:
„Tejto drahej tekutiny nikdy nie je
dosť, aj momentálne pociťujeme nedostatok krvi, takže je veľmi dobré, že
títo študenti dnes prišli a darovali krv.“
Vyšetrovňa sa pritom zmenila na provizórny ateliér. „Dnes ich fotím, hneď
sa aj fotia vo fotobúdke, hneď majú
vytlačenú fotku,
ktorú si môžu
vytlačiť na také
provizórne tablo,“
opísal svoju úlohu pri netradičnej
stužkovej svidnícky fotograf Peter
Majurník. „Pekné
to je, super, aj to
tablo, aj tie listy,
všetko, myslím,
že to je perfektne
zorganizované,“
pridal svoj postreh
učiteľ zo svidníckeho Gymnázia
DH Štefan Čobirka, ktorý si v
uplynulý piatok na
svoje konto pripísal jubilejný 50-ty
odber.
Z darovania krvi

spojeného s netradičnou stužkovou
si študenti odnášali nielen dobrý
pocit či spomienky. Hoci sa páčilo,
veria, že si zrušenie tej ozajstnej
ešte vynahradia. „Je to síce dobrá
náhrada, ale stužková je predsa len
stužková. Dúfam, že sa to podarí,
že sa poskladáme na nejakú chatu
alebo niečo také,“ zhodli sa študenti,
no riaditeľ nemocnice dvihol varovný
prst. „Samozrejme, tiež im doprajem,
ale bol by som rád, keby to bolo
bezpečné a počkali si na časy, keď
to bude možné,“ uzavrel netradičnú
stužkovú spojenú s darovaním krvi
Slavko Rodák.
(ps)
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Ako je to so zárukou pri ojazdených vozidlách, platí zo zákona alebo nie?
Návšteva čerpacích staníc s našimi „miláčikmi“, častokrát
dovezenými zo zahraničia, ich prezentácia v plnom lesku, u
niektorých aj za podpory hlučného kamaráta subvoféra a popritom rýchla kávička bude v nasledujúcom období asi jedným
z mála miest, kde bude možné viesť aký taký spoločenský život
v rámci pandemických opatrení.
VIACERO PORTÁLOV PONÚKA OJAZDENÉ CENOVO
DOSTUPNÉ VOZIDLA STREDNEJ A VYŠŠEJ TRIEDY
V tejto súvislosti sme sa rozhodli v tomto článku trocha pristaviť pri téme zákonnej záručnej dobe pri ojazdených vozidlách (či vôbec nejaká je), keďže v
dnešnej dobe „internetovej“ existuje viacero portálov na ktorých sa ponúkajú
ojazdené cenovo dostupné vozidla strednej a vyššej triedy a mnohí mladí ľudia
tak často siahajú k popredným nemeckým značkám medzi ktoré, a dúfam že
nám dáte za pravdu, patria aj AUDI alebo BMW.
Kladiete si aj vy niekedy otázku čo je lepšie?, „bavorák“ alebo „štyri krúžky“,
ktoré sa údajne vedia vydriapať aj na skokanský mostík. Zdá sa, že jednoznačná odpoveď na ňu neexistuje a odveký boj týchto dvoch popredných
nemeckých výrobcov áut tak skoro neutíchne. Je len na každého osobnom
rozhodnutí, ku ktorému tímu fanúšikov alebo vlastníkov sa pridá, pokiaľ sa
ale pridať chce, a nepreferuje iné značky vozidiel.
Na mieste sa tu vynára otázka, ak už niekto vlastní jedno z takýchto vozidiel
„nie zánovných“ ostane verný tejto značke až dokonca, aj napriek tomu, že
si niekedy bude musieť siahnuť až na dno svojej peňaženky. Totiž, riziko vysokých nákladov na servis nemeckých vozidiel platí všeobecne pri všetkých
(viac ročných) stredných a vyšších triedach a ich výrobcovia nepredpokladali,
že osoba s bežným príjmom na slovenské pomery je majiteľom päťkovej či
sedmičkovej rady.
***
AKÁ DLHÁ JE ZÁRUČNÁ DOBA?
To, či po kúpe ojazdeného auta bude skok z skokanského mostíka dlhý s
bezpečným pristátím alebo krátky a boľaví sa bohužiaľ častokrát ukáže až po
kúpe a prvej vynútenej alebo dobrovoľnej návšteve miestneho autoservisu.
V § 620 odsek 1 a 2 Občianskeho zákonníka sa dočítate, že „(1) Záručná
doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej
pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred
uplynutím tejto lehoty. (2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu
dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
Z ustanovení § 620 odsek 1 a 2 Občianskeho zákonníka, podľa nášho názoru,
celkom jednoznačne vyplýva, že aj pri predaji použitých vecí platí 24 mesačná
záručná doba, no zmluvné strany ju môžu dohodou skrátiť, nie však na menej
ako 12 mesiacov.
Hore citovaný paragraf je v Občianskom zákonníku zaradený v rámci úpravy
kúpnej zmluvy v štvrtom diely (§ 612 a nasl.) a vzťahuje sa na spotrebiteľské zmluvy uzavreté medzi podnikateľom, ktorý v našom prípade podniká s
predajom ojazdených áut a spotrebiteľom, ktorým sa rozumie každá fyzická
osoba, ktorá kupuje auto pre vlastný úžitok.
Preto, ak si auto budete kupovať od suseda či dobrého známeho, alebo od
súkromného inzerenta na bazárovom portáli, pôjde o nepodnikateľskú zmluvu
a zákonná záruka od 12 do 24 mesiacov sa neuplatní.
***
V MNOHÝCH AUTOBAZÁROCH PREDAJCOVIA
VYSTUPUJÚ SKUTOČNOSTI
LEN AKO SPROSTREDKOVATELIA PREDAJA
Chceme čitateľov upozorniť, že v mnohých autobazároch predajcovia vystupujú skutočnosti len ako sprostredkovatelia predaja, aj keď sa navonok
správajú ako majitelia vozidla, ktorí ho sami predávajú. V skutočnosti kúpnu
zmluvu uzavierate priamo s osobou, ktorá dané vozidlo prostredníctvom
autobazáru ponúka na predaj. Teda podnikateľ z autobazáru hľadá zisk na
sprostredkovaní predaja, no vozidlo sám nepredáva, keďže nie je jeho majiteľ,
aj keď sa tak navonok správa. Tu sa tiež kupca vozidla dostáva do nevýhodnej
pozície, pretože ani tu sa neuplatní zákonná záruka od 12 do 24 mesiacov,
keďže nejde o podnikateľský predaj, lebo auto kupujete od jeho pôvodného
majiteľa nie od autobazáru.
S takýmto problémom sa veľmi excelentne vysporiadal Súdny dvor Európskej
únie, ktorý zabezpečuje rovnaký výklad a uplatňovanie právnych predpisov
EÚ v každej krajine únie. V spore medzi pani Sabrinou Wathelet z Belgicka,
ktorá stála proti podnikateľovi Garage Bietheres & Fils SPRL, ktorý okrem prevádzkovania autoservisu, auta aj predával. Jedno také predal aj tejto pani, na

ktorom čuduj sa svete o necelý mesiac prestal kompletne fungovať motor.
Predmetná ﬁrma sa po uplatnenej reklamácií vozidla bránila voči pani Sabrine
Wathelet tým, že údajne len sprostredkovala predaj auta a nie je zodpovedná
sa vadu motora, čo sa pani Sabrina Wathelet bohužiaľ dozvedela až po jeho
pokazení.
Súdny dvor Európskej únie v danom spore uviedol, že: „Pojem „predávajúci“
sa v zmysle článku 1 ods. 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a
Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného
tovaru a záruk na spotrebný tovar má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje
aj na obchodníka, ktorý koná ako sprostredkovateľ na účet súkromnej osoby
a ktorý náležite neinformoval spotrebiteľa kupujúceho o tom, že vlastníkom
predávaného tovaru je súkromná osoba, čo musí preskúmať vnútroštátny súd,
pričom musí zohľadniť všetky okolnosti v prejednávanej veci.“
Jednoduchšie povedané, zodpovednosť predávajúceho na základe smernice
1999/44/ES sa má vzťahovať aj na podnikateľa - sprostredkovateľa pri predaji
motorových vozidiel, ktorý sa po predstavení sa spotrebiteľovi, ho môže uviesť
v jeho vnímaní do omylu tak, že ho nechá, aby si myslel, že ide o vlastníka
predávaného tovaru.
VADY AUTA
Na záver chceme ešte uviesť, že Občiansky zákonník v platnom znení pamätá
aj na vady auta, ktoré malo v čase jeho prevzatia (aj keby išlo o vady skryté)
a predávajúci za nich zodpovedá aj v prípade ak si auto budete kupovať od
suseda či dobrého známeho, alebo od súkromného inzerenta na bazárovom
portáli (§ 499 a § 504 OZ.). Tu platí pravidlo, že vada, ktorá sa prejaví do
šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola
už v deň prevzatia, no predmetný článok stručne analyzoval práve kategóriu
vád tzv. záručných vád v zákonom ustanovenej dobe, ktorá sa vzťahuje len
na spotrebiteľské (podnikateľské) kúpne zmluvy.
Vladislav Varchula, právnik

Kto daroval krv?
V piatok 19. novembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice v rámci Študentskej kvapky krvi darovať krv 33 bezpríspevkových darcov:
Ján Rodák (61), Štefan Čobirka (50), Lýdia Mačugová (14), Šimon Kačur
(4), Filip Dzivý (prvodarca), Jaroslav Kapa (49), Martin Feč (43), Matej Makara (2), Miriam Jalčaková (prvodarca), Tamara Suchaničová (prvodarca),
Soﬁa Jakubová (prvodarca), Adrián Paluš (prvodarca), Martina Kopčaková
(prvodarca), Ľudmila Rajterová (4), Samuel Ducár (prvodarca), Filip Savčák
(3), Michal Petraník (prvodarca), Jakub Petrík (prvodarca), Nina Hnátová
(2), Katarína Valoďanská (prvodarca), Nikola Mražiková (prvodarca), Samuel
Štefanisko (prvodarca), Marcel Slivka (6), Dávid Glogovský (prvodarca), Miriam Chandogová (prvodarca), Samuel Timan (prvodarca), Chiara Bobáková
(prvodarca), Soňa Semančíková (prvodarca), Slavomír Drimák (prvodarca),
Pavol Brusmann (prvodarca), Marek Vadoc (prvodarca), Ján Drotár (4), Matúš
Kuriľak (prvodarca).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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Deti už môžu písať Ježiškovi, pošle im milý darček
Deti z celého Slovenska i sveta môžu aj v tomto roku písať Ježiškovi na adresu „Ježiško 999 99“, Slovenská pošta mu všetky
odkazy doručí. Dôležité je uviesť na pohľadnici či liste spiatočnú
adresu. Pohľadnicu môžu poslať aj cez špeciálnu internetovú
aplikáciu - mojapohladnica.sk.
Spolu s odpoveďou im Ježiško pošle aj milý rozprávkový darček. Obľúbený
projekt Vianočnej pošty dnes slávnostne otvorili generálny riaditeľ Slovenskej
pošty Martin Ľupták, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR
Jaroslav Kmeť a výkonná riaditeľka Poštovej banky Melinda Burdanová.
„Slovenská pošta prináša už 23-tí ročník unikátneho projektu Vianočnej
pošty, kedy môžu deti písať svoje tajné želania Ježiškovi. V tomto roku
sme Ježiškovi do Rajeckej Lesnej doručili už takmer 1100 listov, z čoho
660 bolo zo Slovenska a zo zahraničných krajín dominovali Nemecko,
Čína, Rusko, Taiwan, Hongkong i Francúzsko.

Veľmi ma teší, že tento projekt, ktorý predznamenáva príchod najkrajších sviatkov v roku, si získava stále väčšiu obľubu,“ povedal generálny
riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták.
Prvý list adresovaný Ježiškovi prišiel 21. júla 2021 od Emky zo Zvolena a
prvý list zo zahraničia, konkrétne z Nemecka, prišiel 20. augusta 2021. Obsahom detských listov sú v prevažne zoznamy vytúžených darčekov, ktoré by si
chceli nájsť pod vianočným stromčekom. Najčastejšie sú to hračky, školské aj
športové potreby, knihy, tablety, spoločenské hry, ale aj živé zvieratká.
„Som rád, že Slovenská pošta organizuje už 23. ročník Vianočnej pošty
a okrem detskej radosti pestuje v deťoch aj zvyk posielať listy a písať
perom. Je to písanie, ktoré je poctivé a má dušu, ktorá chýba e-mailom,
chatom a sms-kám. Súťaž tiež podporuje detskú kreativitu a fantáziu.
Verím, že Slovenskej pošte bude rok čo rok detských listov pribúdať,“
uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť,
ktorý sa stal patrónom tohtoročnej poštovej vianočnej známky.
„Pre deti je obdobie Vianoc jedno z najkrajších v roku a tento projekt
celú predvianočnú atmosféru ešte viac umocňuje. V takomto náročnom
období je nesmierne dôležité, aby deti dostávali pozitívne impulzy. Preto
by sme si my dospeláci mali nájsť čas a spolu s nimi si z písania listu
urobiť krásny zvyk a naplno si užiť tieto jedinečné okamihy. Je to zároveň príležitosť, kedy môžeme našim deťom pripomenúť, čo má v našich
životoch skutočnú hodnotu. Veľmi nás teší, že aj vďaka našej pomoci sa
všetky detské želania, sny a túžby pretavené do listov dostanú priamo k
Ježiškovi,“ dodala Melinda Burdanová, výkonná riaditeľka Poštovej banky,
ktorá je partnerom projektu Vianočná pošta.
Napísať Ježiškovi je veľmi jednoduché - svoje priania, odkazy, obrázky môžu
deti posielať na akejkoľvek pohľadnici, prípadne môžu napísať list a poslať ho
v obálke na adresu „Ježiško 999 99“ najneskôr do 17. decembra 2021. Pohľadnica sa dá poslať aj z mobilu či počítača cez aplikáciu Moja pohľadnica. Stačí
si na www.mojapohladnica.sk zvoliť pohľadnicu zo šablóny Pošta Ježiškovi,
napísať správu Ježiškovi a zadať objednávku. Slovenská pošta pohľadnicu
vytlačí a doručí. Dôležité je uviesť aj spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel,
komu má odpísať. Ježiško odpovedá nielen v slovenčine, ale aj v angličtine či
v Braillovom písme. Vďaka generálnemu partnerovi Vianočnej pošty, Poštovej
banke, pribalí aj milý rozprávkový darček. So správnou poštovou známkou

je možné list či pohľadnicu poslať z ktorejkoľvek pošty alebo ich vhodiť do
ľubovoľnej poštovej schránky.
Spoločne s listami môžu deti posielať Ježiškovi kresby, tie však musia byť
na samostatnom hárku papiera. Odborná porota zo všetkých kresieb vyberie tú najkrajšiu, ktorá sa stane námetom budúcoročnej vianočnej známky.
Podrobné informácie o Vianočnej pošte pre Ježiška a o súťaži sú dostupné
na internetovej stránke www.vianocnaposta.sk.
Pozdravy, kresby, ale aj tie najtajnejšie želania môžu deti z celého sveta
posielať Ježiškovi od roku 1999. Umožňuje to projekt Vianočná pošta, ktorého
hlavným cieľom je šíriť radosť, dobré posolstvá, no predovšetkým podporiť
tradície klasickej listovej korešpondencie. Na adresu „Ježiško 999 99“ prišlo od
vzniku projektu viac ako 2 milióny pozdravov. Minulý rok putovalo na Ježiškovu
adresu do Rajeckej Lesnej celkom 93 208 listov zo 42 štátov sveta.
Najviac, vyše 91-tisíc listov dostal Ježiško zo Slovenska, z toho 164 bolo od
nevidiacich. Top 10 zahraničných krajín, odkiaľ prišlo najviac detských listov
sú: Česká republika, Rusko, Hongkong, Japonsko, Nemecko, Veľká Británia,
Rakúsko, Ukrajina, Čína a USA. Vianočná pošta prišla aj od detí z exotických
krajín, ako Mexiko, Malajzia, Singapur a Japonsko.
VYDANIE POŠTOVEJ ZNÁMKY
„VIANOČNÁ POŠTA 2021“
Súčasťou otvorenia aktuálneho ročníka
Vianočnej pošty je aj predstavenie špeciálnej
vianočnej poštovej známky „Vianočná pošta
2021“, so špeciﬁckým symbolom T2 50g,
ktoré zodpovedá cene 65 centov. Námetom
tohtoročnej príležitostnej poštovej známky z
emisného radu „Vianočná pošta“ je kresba
od Kristíny Gubienovej z Komárna. Dve
zimne oblečené postavy pozorujú kométu,
ktorá symbolizuje príchod Vianoc. Autorkou
motívu FDC je Radka Ptáková z Turian.
Jej farebný, veselý snehuliak s vianočnými
ozdobami nás vyzýva k dobrej nálade a
tešeniu sa na najkrajšie sviatky roka. Predlohou vianočnej pečiatky FDC
je anjelik, tiež symbol Vianoc a čistej detskej úprimnosti. Autorkou kresby
je Nelka Šoučíková z Banskej Štiavnice. Všetky kresby vybrala Realizačná
komisia známkovej tvorby z obrázkov, ktoré boli poslané spolu s vianočnými
listami v roku 2020. Graﬁckú úpravu výtvarných návrhov zhotovil graﬁcký
dizajnér Boris Meluš.
(sp)
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku vyhlásilo vianočnú súťaž
O najkrajší betlehem. Do okresnej súťaže sa zapojili žiaci základných škôl,
mládež a dospelí zo špeciálnych škôl a domovov sociálnych služieb z okresu
Svidník. Porota menovaná riaditeľkou POS ohodnotí betlehemy vo všetkých
súťažných kategóriách, vyberie najzaujímavejšie z nich, ktoré budú odmenené
vecnými cenami. Súťaž je súčasťou projektu vzdelávanie v neprofesionálnom
umení a astronómií.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
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Fotosúťaž Choď a foť zažila kvalitný ročník, Svidníčan Dušan Ignác bodoval
Prešovský kraj je najfotogenickejším krajom na Slovensku
9. ročník fotograﬁckej súťaže Choď a foť sa chýli ku svojmu
koncu. Víťazné snímky v jednotlivých kategóriách sú známe. Do
tohtoročnej edície bolo prihlásených celkovo 742 fotograﬁí, z
ktorých porota vybrala tie najkvalitnejšie. Hlasovanie verejnosti
o najkrajší záber prebieha ešte do 5. decembra 2021.
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
Fotograﬁ mohli v tomto roku do šiestich kategórií súťaže poslať celkovo
sedem záberov: Príroda, Kultúra,
tradície a história, Šport a voľnočasové aktivity, Black&white, Človek
a kraj (portréty, zaujímavé fotograﬁe
zo života bežných obyvateľov kraja),
Architektúra (fotograﬁe stavieb - interiér, exteriér).
„Do 9. ročníka Choď a foť prišlo
množstvo kvalitných záberov,
ktoré by si zaslúžili ocenenie.
Profesionálna porota vybrala tie
najkvalitnejšie, pričom hodnotila
nielen vizuálnu stránku, ale aj
myšlienku, koncept, priestor či
náročnosť zachytenia danej fotografie. Snímky prihlásené do našej
súťaže každoročné potvrdzujú,
že Prešovský kraj je nádherným
fotogenickým kusom zeme,“ tvrdí
výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod
Slovenska Martin Janoško.
Poslednou vyhlásenou kategóriou
bude Cena verejnosti. Hlasovanie
prebieha na FB stránke Severovýchod Slovenska do 5. decembra
2021.
POROTA
Víťazné fotograﬁe vybrala profesionálna porota, ktorej stálym predsedom je prešovský fotograf Jano
Štovka (MQEP). V tomto ročníku si
prizval na pomoc svojich kolegov
Martina Krystýnka (MQEP) a Mariána Kurica, ktorý je členom Asociácie
profesionálnych fotografov SR.
Štvorčlennú porotu doplnil o svoj
umelecký názor Peter Bič - frontman
a hitmaker skupiny Peter Bič Project.
„Aj tento ročník dokázal, že Prešovský kraj je najfotogenickejším

krajom na Slovensku. Pestrá rozmanitosť prihlásených fotografií
nám ukazuje, aké bohatstvo tento
kraj v sebe ukrýva. Som veľmi
rád, že táto súťaž motivuje ľudí k
návštevám rôznych zákutí nášho
kraja. Chcel by som poblahoželať
všetkým, ktorí fotografie zaslali a
obzvlášť oceneným fotografiám.
Hlavnú cenu Grand Prix sme udelili
fotografii "Cesta domov", ktorá je
symbolikou pre ľudí, ktorí sa vždy
radi vracajú domov alebo len na
návštevu nášho kraja.
Nie je nič krajšie, ak človek vidí po
dlhšom čase jemu blízke miesta,
ktoré symbolizujú jeho domov,
alebo miesta kde sa cítil príjemne.
Prešovský kraj je naozaj najfotogenickejší krajom na Slovensku,“
zdôrazňuje predseda poroty Jano
Štovka (MQEP).
Okrem víťazov vybrala porota aj
snímky zaradené do kategórie Honorable mention (čestné uznanie). Z
týchto a takisto z víťazných fotograﬁí
bude zostavená výstava Choď a foť.
Vernisáž je predbežne naplánovaná
na štvrtok 9. decembra v priestoroch
Divadla Jonáša Záborského v Prešove. „Na vernisáži budú ocenení
víťazi 9. ako aj 8. ročníka Choď a
foť, keďže pre zlú pandemickú situáciu sa toto podujatie v minulom
roku neuskutočnilo. Ani v tomto
roku nie je situácia ideálna, metodika Covid automatu nám však
pri splnení určitých podmienok
dovoľuje organizáciu vernisáže, “
dopĺňa Janoško.

Dušan Ignác - Občerstvenie
bola kategória Príroda, kde bolo
zaevidovaných 388 snímok. Za ňou
nasledovala kategória Kultúra, tradície, história s počtom 94 snímok,
v kategórii Architektúra to bolo 80,
Black and white - 76, Človek a kraj 63, Šport a voľnočasové aktivity - 41.
Z vybraných fotograﬁí zostaví KOCR
Severovýchod Slovenska kalendár
na rok 2022.

KATEGÓRIE
Tradične najsilnejšou kategóriou,
do ktorej autori prihlásili svoje diela,

Dušan Ignác - Mladý Furman pri práci

Dušan Ignác - Včelár

V závere dodajme, že ocenenie
získali aj fotograﬁ z nášho regiónu
Dušán Ignác a Ladislav Lukáč.
A tu sú ich fotograﬁe: Kategória Šport
a voľnočasové aktivity: Dušan Ignác Občerstvenie, Ladislav Lukáč - Ideš;
Kategória Black&white: Dušan Ignác
- Mladý Furman pri práci, Kategória
Človek a kraj: Dušan Ignác - Včelár.
(fb, pn)
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Slovan, do toho! Helena Suváková oslávila 98 rokov života
V roku 2020 svetlo sveta uzrela kniha pod názvom Slovan, do toho!
„Milí čitatelia, rodáci a športovci,
myšlienka, ktorá skrsla v hlavách Antona Urbana, Pavla Molnára, Ivana
Hrdličku a mojej maličkosti, sa pretavila do skutočnosti. Našu cestu s futbalovou loptou ako aj cestu ďalších legiend, i tých nežijúcich, od detstva až na
trávniky najslávnejšieho slovenského klubu ŠK SLOVAN Bratislava, krásne
opísal podľa autentických výpovedí známy spisovateľ a publicista Ľuboš
Jurík v knihe „Slovan, do toho!“, ktorá vyšla v roku 2020 vo vydavateľstve
Matice slovenskej.
S láskou k Slovanu sa vyjadrili aj osobnosti zo športového a spoločenského
života.
Športoví priaznivci nás na ihrisku poznali podľa čísiel a farieb dresov, ale
nepoznali naše športové a osobné osudy. Z knihy „Slovan, do toho!“ Vám
ponúkam časť mojej športovej kariéry s názvom „Zo Stročína na Maracanu“,“
povedal športovec Ján Medviď.
Východné Slovensko vždy bolo liahňou vynikajúcich futbalistov a jedným z
nich bol aj rodák z obce Stročín v okrese Svidník Ján Medviď. Do Slovana
prišiel v roku 1965. Hráči bratislavského Slovana prijali Jána Medviďa, vtedy
veľmi mladého hráča, mimoriadne priateľsky, hoci, ako on sám hovorí, „prišiel
som do kabíny maličký, nervózny, ustráchaný.
Za Slovan vtedy hrávali veľké mená, mnohí z nich boli reprezentanti, hráči
svetových mien. Mal som aj komplexy. Týmto hráčom som vykal. Vykal som
im aj potom, keď som dal klubu zápisné, veď viete, čo je to zápisné. Vždy som
sa choval slušne, s pokorou, priateľsky, myslím, že sa mi to vrátilo.“
Veľmi pekne je spracovaná táto kniha, ktorú si môžete kúpiť v slovenských
kníhkupectvách. Istotne vás zaujme príbeh Jána Medviďa pod názvom Zo
Stročína na Maracanu. Prináša totiž veľa zaujímavosti o rodákovi z nášho
kraja.
(pn)

„Dožiť sa v radosti nového rána je zázrak milosti, najkrajší dar
Pána.“ Takejto veľkej milosti bolo dopriate našej klientke pani
Helene Suvákovej, ktorá 10. novembra oslávila 98 rokov svojho
života.
Pani Suváková trávi jeseň svojho života v našom Špecializovanom centre
sociálnych služieb v Stropkove už šiesty rok. Je to silná a obdivuhodná
žena, ktorá sa dokáže tešiť zo života a zaujímať sa o dianie okolo seba. Pani
Suváková je stále aktívna, ochotne a rada sa zapojí do rôznych záujmových
činnosti, ktoré sa v našom zariadení konajú. Najväčšou záľubou je pre ňu
čítanie náboženskej literatúry a sledovanie náboženských programov. Jej
silná viera a rodina sú pre ňu najväčšou oporou.
Pani Suvákovej želáme ešte pevné zdravie, veľa radosti a spokojnosti do
ďalších dni jej života.
Zamestnanci Špecializovaného centra sociálnych služieb v Stropkove

Symbolicky zasadili cibuľky šafranov
V tomto školskom roku sa trieda 7.a pri ZŠ Komenského vo
Svidníku zapojila do projektu Šafran. Projekt má pomôcť pri
výučbe o holokauste.
Bude slúžiť ako podnet pre rozširovanie vedomosti o tejto problematike. Je to
írska iniciatíva (Holocaust Education Trust Ireland - HETI), ktorá v súčasnosti
zahŕňa niekoľko európskych krajín. Poskytujú cibuľky žltých šafranov, ktoré
majú byť na jeseň vysadené na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí,
ktoré zahynuli počas holokaustu, a tisícok ďalších detí, ktoré sa stali obeťami
nacistických zverstiev. Žltá farba kvetov nám pripomína žltú hviezdu, ktorú
boli Židia nútení nosiť za vlády nacistov. Splnili sme prvý krok tohto projektu.
Zasadili sme cibuľky šafranov v parku našej školy.
Pokračovali sme ďalej v spoznávaní tejto časti histórie. Na hodine dejepisu
s pani učiteľkou Želizňákovou sme začali besedou, ktorá bola prispôsobená
veku žiakov a ich už predchádzajúcich znalosti z tejto oblasti. Zaujalo nás to
a preto sa tešíme na ďalšie aktivity.
Poslovia šafranov: 7.a

Žltá farba kvetov žiakom pripomína žltú hviezdu, ktorú boli Židia nútení
nosiť za vlády nacistov. Splnili prvý krok tohto projektu. Zasadili cibuľky
šafranov v parku školy
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Do okresnej súťaže Najkrajší adventný veniec vyhlásenej Podduklianskym
osvetovým stredisko vo Svidníku sa zapojili žiaci základných škôl, mládež a
dospelí zo špeciálnych škôl a domovov sociálnych služieb z okresu Svidník.
Porota menovaná riaditeľkou POS ohodnotí adventné vence, ktoré budú
odmenené vecnými cenami. Súťaž je súčasťou projektu vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

V sobotu 27. novembra 2021 o 11:00 nás prídu navštíviť Marek Špeko Sabol
a Júlia Leškaničová a budeme pokračovať v cykle metodických stretnutí z
oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Budeme sa venovať téme "Folklorizované
spoločenské tance regiónu Šariš". Čakáme Vás v Podduklianskom osvetovom
stredisku vo Svidníku...
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Počet miest na podujatí je obmedzený. Vzhľadom k aktuálnej situácii bude
podujatie prebiehať v režime OTP a je dôležité dodržiavať všetky platné protipandemické opatrenia. Vstup na podujatie je zdarma. Prihlásiť sa je stále
možné na: pos-zuc@svitel.sk, 054/752 10 68 alebo 0917/24 32 82
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Prievidza zdolaná dvakrát v jednom týždni - Svidníčania postúpili
SLOVENSKÝ POHÁR:
Svidníčania mali
po zápase v Prievidzi
dôvod na radosť
Slovenský pohár mužov mal v utorok
16. novembra v 1. kole na programe
posledný zápas, v ktorom Svidník bez
väčších problémov zvíťazil v Prievidzi
3:0 na sety, keď v prvom sete dovolil
domácim uhrať iba 12 bodov. V útoku
sa najviac darilo hosťujúcemu univerzálovi Erikovi Gulákovi, ktorý zaznamenal 19 bodov a mal 63-percentnú
úspešnosť v útoku.
VK OSMOS PRIEVIDZA TJ SLÁVIA SVIDNÍK 0:3
(-12, -20, -22)
Zostava Svidníka: Šellong 4, R.
Vitko 1, Skasko 9, Ľ. Macko 6, Gulák
19, M. Sopko ml. 4 liberovia M. Vitko
a B. Paňko (Horňák 0, Magera 0,
Fedorenko 5). Tréner: R. Paňko.
Hráči zápasu: Milan Macko (VK
Osmos Prievidza) - Radovan Vitko
(TJ Slávia Svidník)
Tréner svidníckych volejbalistov
Rastislav Paňko po pohárovom
zápase v Prievidzi povedal: „Do
Prievidze sme pricestovali s cieľom
vyhrať a splnili sme ho. Som rád, že
príležitosť v našom tíme dostali mladí

hráči a rovnako aj hráči z lavičky.
Tešíme sa už na odvetu, ktorú verím,
že odohráme vo Svidníku. Boli sme
lepším tímom vo všetkých činnostiach a svojim chlapcom gratulujem
k víťazstvu.“
Svoje hodnotenie pridal aj Radovan

Vitko, najlepší hráč Svidníka v tomto
zápase: „V prvom sete sme veľmi
dobre podávali a odtlačili sme súpera
od siete. Druhý set bol do polovice
fajn, potom prišli striedania a trošku
sme si to skomplikovali, ale napokon
ho dotiahli do víťazného konca. V

vali minulotýždňový výsledok, keď Svidník
v prvom zápase úvodného kola Slovenského pohára v utorok 16. novembra v
Prievidzi zvíťazil 3:0 a rovnaký výsledok
sa v Prievidzi zrodil aj v sobotu. Svidník si
tak okrem troch bodov do tabuľky pripísal aj
postup do semiﬁnále Slovenského pohára,

treťom sete sme sa trápili, ale v
koncovke sme ukázali svoju silu
a vyhrali tento zápas 3:0.“

keďže tímy sa pred súbojom dohodli, že
jeho výsledok budú považovať aj za výsledok pohárového odvetného duelu.
VK OSMOS PRIEVIDZA TJ SLÁVIA SVIDNÍK 0:3
(-20, -16, -20)
Zostava Svidníka: Šellong 6, R. Vitko
0, Fedorenko 12, Ľ. Macko 6, Gulák 13,
M. Sopko ml. 6 libero M. Vitko (Horňák
0, Ľ. Skasko 0, B. Skasko 4). Tréner: R.
Paňko.
Hráči zápasu: Milan Javorčík (VK Osmos
Prievidza) - Dmytro Fedorenko (TJ Slávia
Svidník)
Tréner Svidníka Rastislav Paňko druhý
duel v Prievidzi v priebehu týždňa hodnotil
takto: „Cieľ, ktorý sme si pred týmto zápasom dali, sme splnili. Trápili sme sa na
servise, ale napokon sme to zvládli a vyhrali
sme. Do extraligovej tabuľky sme si pripísali
ďalšie víťazstvo a zároveň sme postúpili aj
do semiﬁnále Slovenského pohára, k čomu
svojim zverencom gratulujem a Prievidzi
ďakujem za dobrý výkon, ktorý proti nám
predviedli.“
No a pridal sa aj najlepší hráč Svidníka v
tomto dueli Dmytro Fedorenko. „Nebol to
pre nás až taký ťažký zápas. Vyhrali sme
hladko, a to nám musí dodať ešte viac sebavedomia. Každým dňom sa zlepšujeme
a som presvedčený o tom, že po novom
roku budeme ešte lepší. Teraz máme
veľa problémov so zranenými hráčmi, ale
keď sa nám všetci hráči vrátia do zostavy,
ukážeme svoju pravú tvár a budeme ešte
lepší, ako sme teraz.“
(Zdroj: svf, is, pn)

EXTRALIGA
A SLOVENSKÝ
POHÁR:
Svidník si okrem
troch bodov
do tabuľky
pripísal aj postup
do semiﬁnále
Slovenského pohára
Sedemdesiat minút trval sobotňajší zápas Extraligy mužov medzi
hráčmi VK Osmos Prievidza a TJ
Slávia Svidník. Tímy si tak zopako-

Domáce stretnutia v Prešove vyšli na jednotku
Druhé dvojkolo súťaže družstiev mali šachisti ŠK
Stropkov+Svidník odohrať minulý týždeň v domácom
prostredí, zlá epidemiologická situácia v našom regióne
to však nedovolila. Pomoc s poskytnutím hracej miestnosti nám v zmysle hesla „Sme jedna rodina“ podali
prešovskí šachisti. Odmenou boli dve výhry s Moldavou
a Košicami.
ŠK Stropkov+Svidník - Moldava 5,5:2,5
V sobotu sme z ôsmych partií štyri vyhrali - Patryk
Mrozowski, Radoslav Paňko, Eduard Paňko st. a Juraj
Lažo, tri remizovali - Eduard Paňko ml., Ján Veselovský a
Adrián Angelovič a jednu prehrali - Marcel Presalovič.
ŠK Stropkov+Svidník - 1.ŠK Košice 4,5:3,5
Vo vyrovnanom nedeľnom stretnutí až päť partií skon-

čilo remízou - Patryk Mrozowski, Marcel Presalovič, Ján
Veselovský, Adrián Angelovič a Eduard Paňko st. Zápas
v náš prospech otočili výhry Radoslava Paňka a Juraja
Laža. Jedinú prehru za rozhodnutého stavu zaznamenal
Eduard Paňko ml.
Zvlášť treba vyzdvihnúť výkon mladého Poliaka Patryka
Mrozowského proti veľmajstrovi Mikulášovi Maníkovi ( 12x
majster Slovenska v rapid šachu ).
Šachový klub Stropkov+Svidník doteraz vyhral všetky
štyri stretnutia a vedie tabuľku pred Kežmarkom a Prešovom.
Podrobnosti nájdete na stránke www.stropkov-svidnik.
chess.sk.
Juraj Lažo
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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:
27. a 28. novembra: MUDr. R. Sabanoš - MUDr. Pribulu 17 vo Svidníku.
Kontakt: 054/202 89 27.
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 23.11.: 17:00 + Peter, Júlia, Peter, Anna, Helena, Peter, Streda 24.11.:
17:00 + Anna, Štvrtok 25.11.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu
a Michala, Piatok 26.11.: 17:00 + Helena, Jozef a ost. z rod., Sobota 27.11.:
7:00 + Jozef, Nedeľa 28.11.: 9:00 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 23.11.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Mária, 18.00 + Andrej,
Anna / + Juraj Vatraľ, Akatist k Matke Ustavičnej pomoci 5. - 8. IKOS, Streda
24.11.: 8.00 + Jaroslav Džugan, 18.00 + Mikuláš, Michal, Agnesa / + Helena
Jurášková,m Akatisti k Matke Ustavičnej pomoci 9. - 12. IKOS, Štvrtok 25.11.:
6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Juraj, Tichá adorácia, 17.15 Ruženec
za závislých s komunitou Cenacolo, 18.00 + Alfréd, Juraj / + Mária Mikitová,
Tichá adorácia do 20.00, Piatok 26.11.: 6.30 * Juraj, Valéria, Dušan, 18.00 *
Dávid (18 rokov života), Moleben k sv. Jozefovi, Sobota 27.11.: 8.00 + Michal
Humeník (ročná lit.), + Helena, Michal, Anna, Michal, Anna, Helena, 18.00 +
Emília, Ján, Tobiáš, slov. lit. s platnosťou na nedeľu, Nedeľa 28.11.: 8.00 *
Slávka a Radek, 9.15 * Za farnosť, 10.30 * Helena, Marián, Dominika, 18.00 *
Mária, Júlia, Anna, Peter, Miroslav.
OZNAMY: Stretnutie detí prihlásených na prípravu k prvej spovedi najbližšie
dva týždne nebude kvôli opatreniam. Od pondelka 22.11. je zmena v podmienkach účasti na bohoslužbách: pre náš chrám to znamená max. 50 ľudí - v
skupine OP.“OP” sa myslia osoby, ktoré majú doklad o tom, že sú: kompletne
zaočkované. Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného PCR nie staršom ako
180 dní. Deti do 2 rokov. Deti 2-12 rokov s platným aktuálnym testom. V chráme
sme povinní za všetkých hygienických opatrení viesť zoznam účastníkov. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. Na základe uvedeného oznamujeme, že
pre fyzickú nemožnosť (napr. obmedzená kapacita chrámu) alebo morálnu nemožnosť (napr. opodstatnený strach z ochorenia al. iná spravodlivá príčina), sú
na základe samotnej skutočnosti veriaci dišpenzovaní od účasti na bohoslužbe.
Sláviť sviatočný deň v takýchto okolnostiach máme (napr. osobnou modlitbou,
čítaním Božieho Slova, rodinnou modlitbou, pozorným sledovaním priameho
prenosu svätej liturgie). Nasledujúcu nedeľu bude možné sledovať doobedňajšie
bohoslužby prostredníctvom internetu aj z nášho chrámu. Poskytovanie individuálnej duchovnej starostlivosti je naďalej možné všetkým. Teda napr. sviatosť
zmierenia sa vysluhuje v chráme pre všetkých. Zároveň pripomíname, aby ste
nás včas kontaktovali, ak niekto leží v nemocnici, resp. potrebuje vyspovedať
sa v domácnosti. Buďme si oporou v týchto dňoch a pripravujme sa na prijatie
najväčšieho daru - Ježiša Krista, Záchrancu a milujúceho človeka.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 23.11.: 18.00 ZBP Jozef, ZBP rod. Sakalovej, Streda 24.11.: 6.30 Za
duše v Očistci, 18.00 + Anna, Adolf, Štvrtok 25.11.: 6.30 + Anna, Michal, Teodor,
18.00 + Anna, Ondrej, Piatok 26.11.: 6.30 ZBP rod. Migovej, 18.00 + Anna,
Ondrej, Sobota 27.11.: 8.00 + Anna, + z rod. Paňkovej, z rod. Michalčínovej,
Nedeľa 28.11. - Prvá adventná nedeľa: 7.00, 8.00 Poďakovanie za 40 rokov
manželského života Marta, Michal, 10.30 + Michal, Anna, Michal, 12.00 + Peter,
18.00 ZBP Katarína s rod.
Oznamy: V piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich detí pri sv. omši o 18.00.
Stretnutie birmovancov je každú nedeľu o 11.15 . Okres Svidník je podľa covid
semaforu v čiernej farbe. Povinnosť mať zoznam veriacich na sv. omši. V interiéri
je povinný respirátor. V režime Očkovaný max. počet veriacich 100. V režime
OTP v našom kostole 50. Budúca nedeľa je 1. Adventnou nedeľou. Začíname
nové liturgické obdobie. Pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence
a sviece.

o d 2 2 . 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

BAHNA, Miloslav a kol.: Medzi Východom a Západom. Prípad Slovensko. Bratislava,
Sociologický ústav SAV 2021. 224 s.
Monograﬁa je výsledkom práce v rámci projektu Medzi
východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch podporeného Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja. V knihe si autori položili otázku, či
sú veľké rozprávania o rozdelení sveta, či aspoň Európy, na Východ a Západ, na krajiny s demokratickou
a komunistickou minulosťou platné a či pomáhajú aj
dnes pri porozumení odlišností v postojoch a hodnotách ľudí na Slovensku v porovnaní s postojmi a hodnotami ľudí v iných
krajinách. Odpoveď je, tak ako v mnohých iných prípadoch, nejednoznačná.
Napríklad pri identiﬁkácií veľkého delenia na Východ a Západ založenej na
odlišnej etnogenéze nášho kontinentu nedokážu autori ponúknuť jednoznačnú
odpoveď najmä pre metodologické problémy vyplývajúce z výrazne odlišných
kontextov jednotlivých krajín...

LAŠČIAKOVÁ, Darina
Darina Laščiaková, rodená Gažová, rozhlasová redaktorka, etnografka a
interpretka ľudových piesní sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne na
Orave. Absolvovala hudobnú vedu a národopis na Filozoﬁckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa popri štúdiu stala členkou Lúčnice.
Uplatnila sa aj ako redaktorka v niekdajšom Československom rozhlase. Tam
vytvorila nemalé množstvo relácií, ktoré mapujú tradičnú kultúru slovenského
ľudu. Najznámejší z jej tvorby je cyklus Hory, ľudia a pieseň, v ktorom poslucháčom poodkryla život ľudí z horských oblastí Slovenska. V neposlednom rade
nahrala v rozhlase aj nemalé množstvo ľudových piesní, niekoľko hudobných
nosičov a absolvovala verejné koncerty, či už ako sólistka Lúčnice, OĽUNu,
alebo iných hudobných telies.

CELAN, Paul (23.11.1920-20.4.1970)
Bol jeden z najvýznamnejších nemeckých povojnových lyrických básnikov.
Pôsobil aj ako prekladateľ a spisovateľ. Vlastným menom Paul Antschel. Narodil sa v po nemecky hovoriacej židovskej rodine v Bukovine (v Rumunsku).
V čase vojny ho spolu s ostatnými Židmi odsunuli do geta, kde začal písať
poéziu a preložil Shakespearove Sonety. Celan pracoval na nútených prácach
v rozličných táboroch. Po oslobodení pracoval v Bukurešti ako lektor a prekladateľ. Po nástupe komunistického režimu z Rumunska ušiel a presťahoval
sa do Paríža. V tom istom roku vydal svoju prvú zbierku básní Piesok z urien.
V roku 1952 vyšla ďalšia zbierka Mak a pamäť. Celan v roku 1970 spáchal
samovraždu skokom do Seiny.

Dvaja Škóti sa stretnú na ulici.
- Chceš, aby sme spolu obedovali?
pýta sa jeden.
- Pravdaže. S potešením, odpovedá druhý.
- Výborne. Hneď zatelefonuj svojej
manželke, nech dá na stôl ešte jeden príbor!
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
MACHER NA 30 DNÍ
PIATOK 26. NOVEMBRA O 19. HODINE

Réžia: Tarek Boudali • Hrajú: Tarek Boudali, José Garcia, Philippe Lacheau,
Vanessa Guide, Marie-Anne Chazel, Julien Arruti, Chantal Ladesou, Elisa
Bacihr Bey
Režisér, scenárista a hlavná postava
v jednej osobe. Tarek Boudali si ﬁlm
napísal, zrežíroval a zahral si policajta Rayana. Tomu lekár oznámi, že od
potkana, ktorý ho pri policajnej akcii
pohrýzol, dostal smrteľnú chorobu a
zostáva mu maximálne 30 dní života.
Plachý a neschopný Rayane sa tak
konečne odviaže a namiesto vyčkávania na smrť začína svoj život skutočne žiť. Podarí sa mu dostať drogového
dealera a získať ženu svojich snov?
Francúzsko, komédia, 87 minút, český dabing, vstupné: 5 eur
***
KAREL
SOBOTA 27. NOVEMBRA O 19. HODINE
Manžel, otec, Zlatý slávik a medzinárodná ikona
Réžia: Olga Malířová Špátová • Hrajú: Karel Gott
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. Režisérka Olga
Malířová Špátová vstúpila
so svojou kamerou tam,
kde sa sláva končí a kde sa
z fenomenálneho Zlatého
slávika Karla Gotta stáva
iba Karel - nadšený maliar,
milujúci manžel a otec. Tvorcovia totiž zachytili Karla Gotta nielen pri jeho
vystúpeniach a stretnutiach s fanúšikmi, ale predovšetkým v jeho domácom
prostredí. Či už v Prahe, na chalupe alebo v dedinke, kde trávil detstvo. Spevák sa vo ﬁlme vydáva na miesta, ktoré zohrali v jeho živote dôležitú úlohu.
Odhaľuje neznáme zákulisia koncertov, svoj život s rodinou a súkromie, ktoré
sa inak snaží s pokorou a láskou chrániť. Diváci tak môžu vidieť autentický
a jedinečný ﬁlmový portrét, plný nečakaných spomienok. „Náš ﬁlm nesmie
byť nuda,“ hovoril počas natáčania Karel Gott režisérke, ktorá v dokumente
využila aj množstvo málo známych archívnych materiálov.
„Olga má veľký dar natáčať so svojím úzkym tímom tak, že sme sa často
nechali uniesť spontánnou atmosférou a prirodzene sme ju vpustili do nášho
súkromia, vďaka čomu som sa rozhovoril aj o pomerne dôverných témach.
S manželom, kameramanom Janom Malířom, sa tak vlastne stali súčasťou
našej rodiny,“ povedal sám Karel Gott v posledných dňoch natáčania.
„Filmu sa venoval s neobyčajnou energiou a úprimnosťou, prinášal nápady,
prial si, aby ﬁlmová interpretácia jeho života a tvorby bola autentická a pravdivá. Chceme vytvoriť otvorený ﬁlm o človeku s výnimočným nadaním, ale aj
neuveriteľne skromnou, slušnou a láskavou povahou,“ uvádza k ﬁlmu jeho
autorka Olga Špátová. „V roku natáčania opäť ochorel. Možno práve to, že
prechádzal ťažkou chorobou, bolo dôvodom toho, že bol vo svojich názoroch

na život otvorený a pokorný,“ dodáva režisérka.
Rok výroby: 2020, životopisný, dokumentárny, Česká republika,
127 minút, vstupné: 5 eur

ENCANTO: ČAROVNÝ SVET
NEDEĽA 28. NOVEMBRA O 15. HODINE

Réžia: Jared Bush, Byron Howard
Film Encanto od štúdia Walt Disney Animation
Studios prináša príbeh neobyčajnej rodiny Madrigalovcov. Madrigalovci žijú ukrytí v čarovnom dome
v pulzujúcom mestečku v kolumbijských horách,
na podivuhodnom a čarovnom mieste zvanom
Encanto. Čaro Encanta spôsobilo, že každé dieťa
v rodine má jedinečný dar, od nadľudskej sily až po
schopnosť liečiť. Obdarené je každé dieťa okrem
dievčatka Mirabel. Mágia obklopujúca Encanto
sa začne vytrácať a Mirabel zistí, že práve ona by
mohla byť poslednou nádejou svojej výnimočnej
rodiny.
USA, animovaný, komédia,
103 minút, vstupné: 5 eur
***
FRANCOUZSKÁ DEPEŠA, LIBERTY, KANSAS EVENING SUN
NEDEĽA 28. NOVEMBRA O 19. HODINE
Réžia: Wes Anderson • Hrajú: Tilda Swinton, Frances McDormand, Bill
Murray, Jeﬀrey Wright, Adrien Brody, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Léa
Seydoux, Timothée Chalamet, Steve Park, Liev Schreiber, Elisabeth Moss,
Edward Norton, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Christoph Waltz
Filmársky vizionár Wes Anderson prináša svoj ďalší, originálny majster ﬁlm s
mierne komplikovaným názvom Francúzska depeša Liberty Kansas Evening
Sun, v ktorom oživuje svojským, nenapodobiteľným andersonovským štýlom
zbierku príbehov z posledného vydania veľkých ﬁktívnych amerických novín
uverejňovaných vo ﬁktívnom francúzskom meste 20. storočia.
Pri príležitosti smrti svojho milovaného editora Arthura Howitzera jr. narodeného v Kansase v USA sa zamestnanci novín Francúzska depeša Liberty
Kansas Evening Sun,- čo sú vysokom náklade predávané americké noviny
so sídlom vo francúzskom meste Ennui-sur-Blasé, zídu, aby napísali jeho
nekrológ a vzdali poctu jeho práci. Prúd spomienok vykryštalizuje do prerozprávania štyroch konkrétnych príbehov s názvami: Cestopis najsexi častí
samotného mesta od The Cycling Reporter; “Konkrétne majstrovské dielo“, o
kriminálne šialenom maliarovi, jeho strážcovi a múze a dravých díleroch; “Revízie Manifestu“, kronika lásky a smrti na
barikádach na vrchole študentskej vzbury; a “Súkromná jedáleň policajného
komisára“, napínavý príbeh o drogách,
únosoch a dobrom jedle. To všetko v
mierne absurdnom a s nadsázkou prerozprávanom ﬁlmovom príbehu.
O jedinečnosti Wesa Andersona vypovedá aj účasť celej plejády ﬁlmových
hviezd, ktoré fantasticky stvárnili postavy a hrdinov ﬁlmu Francuzska depeša.
Začínajúc Beniciom del Torom, cez Adriena Brodyho, Tildu Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée
Chalamet, Jeﬀrey Wrighta, Billa Murray
a končiac Owenom Wilsonom.
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