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Bude sa vo svidníckom Dome kultúry sedieť pohodlnejšie?
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku sa na svojom ostatnom
zasadnutí zišlo v pondelok 22. novembra. Ako sme už pred
týždňom informovali, bolo to neplánované zasadnutie vyvolané
potrebou schválenia uznesenia potrebného k podaniu projektu
na rekonštrukciu kinosály Domu kultúry.
Z pätnástich mestských poslancov bolo prítomných 12, Matúš Majda prišiel
o čosi neskôr, Jozef Poperník bol ospravedlnený a Vladimír Žak mal prísť
podľa slov primátorky neskôr, no neprišiel.
Projekt súvisiaci s Domom kultúry predniesla Miroslava Molčanyiová z
oddelenia projektového riadenia svidníckeho Mestského úradu. Názov má
„Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry vo Svidníku v súvislosti s
pandémiou COVID-19. Ako poslancom povedala Miroslava Molčanyiová,
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
podľa nej 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.
Svidnícky mestský parlament podanie tohto projektu bez diskusie schválil.
Vystúpil k nemu len poslanec Martin Ždiňak, ktorý povedal, že takúto plánovanú rekonštrukciu podporuje, no a keďže všetci prítomní poslanci podanie
projektu schválili, je jasné, že modernizáciu rovnako podporujú.
(ps)

Víkendové očkovanie malo byť, no nebolo, ale vraj predsa len bude
Vo svidníckej nemocnici síce očkujú proti ochoreniu Covid-19
štyri dni v týždni, no vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú
situáciu v regióne by možno nebolo na škodu, ak by vo Svidníku
bolo aj víkendové očkovanie.
Toto počuť aj zo samotnej svidníckej nemocnice a poukázala na to aj na
zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku v pondelok 22. novembra
poslankyňa Katarína Siváková. „Nebudem robiť žiadnu kampaň za očkovanie, hoci budem úprimná a poviem, že ja sama i členovia mojej
rodiny sme zaočkovaní, ale je to každého osobná vec. Zaočkovať sa
môže dať ktokoľvek a dobrovoľne, no možno by bolo dobré, keby sme
dali ľuďom takúto možnosť aj cez víkend. Dali by sme tak priestor tým,
ktorí možno nemôžu prísť do očkovacieho centra cez týždeň v tých
stanovených hodinách,“ povedala mestská poslankyňa Katarína Siváková
a poukázala na víkendové očkovanie v mnohých mestách i obciach, ktoré
realizuje Prešovský samosprávny kraj. Naposledy tomu tak podľa nej bolo
napríklad aj v susednom Stropkove, kde možnosť dať sa zaočkovať cez
víkend Prešovský samosprávny kraj podľa poslankyne Kataríny Sivákovej
ponúkol v spolupráci s mestom Stropkov a svidníckym Územným spolkom
Slovenského Červeného kríža.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová uviedla, že pokiaľ ide o zriadenie
víkendového očkovacieho centra vo svidníckom Dome kultúry je mesto v
kontakte s Prešovským samosprávnym krajom. „Boli si už aj pozrieť priestory, zatiaľ dali prednosť Stropkovu, lebo u nás je vakcinačné centrum,
ale áno, pôjdeme aj do víkendového testovania a už tento víkend (27. a
28. novembra) by mohlo byť očkovanie aj v Dome kultúry,“ odpovedala
primátorka Marcela Ivančová na otázky Kataríny Sivákovej a rovnako dodala,
že aj celá jej rodina je proti Covidu-19 zaočkovaná, ona sama dokonca už
aj treťou dávkou.

Realita počas víkendu však bola taká, že vo svidníckom Dome kultúry sa neočkovalo. Vysvetlenie nám poskytla hovorkyňa Prešovského samosprávneho
kraja Daša Jeleňová. „Prešovský samosprávny kraj posledné týždne vyvíja maximálne úsilie, aby vyšiel miestnym samosprávam v kraji v ústrety
v súvislosti s organizáciou očkovania v ich obci či meste. Kraj rozšíril
svoje očkovacie termíny aktuálne až na 35 termínov a 29 miest, očkovacie
tímy PSK sú prítomné v ôsmich mestách a štrnástich obciach. Vakcinácia v réžii PSK sa tu realizuje po absolvovaní niekoľkých spoločných
stretnutí a intenzívnej komunikácii s vedením samospráv, ktoré pripravili
adekvátne podmienky na to, aby sa tu mohlo očkovanie zrealizovať,“
vysvetlila Daša Jeleňová a na margo Svidníka sa vyjadrila takto:
„Mesto Svidník je súčasťou nášho rozplánovaného očkovacieho harmonogramu, je teda v poradí. Avšak je potrebné tu ešte dotiahnuť isté
logistické podmienky a zapracovať na vytvorení čo najlepších podmienok súvisiacich s vhodným technickým a priestorovým zázemím. So
samosprávou v tejto veci komunikujeme, keďže našou snahou určite
je tu očkovanie zorganizovať, a to čo najskôr. Bolo to našim zámerom
už pred niekoľkými dňami, očkovanie pod taktovkou PSK tu nateraz
nebolo sprístupnené z dôvodu vyjasnenia i zlepšenia všetkých podmienok potrebných na realizáciu očkovania,“ zhrnula aktuálnu situáciu
Daša Jeleňová.
(ps)
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Slovná prestrelka o veži na bývalom vleku aj o schizofrénii,
náraste cien, klamstvách a trestných oznámeniach
Slovná prestrelka poslanca Jána Vooka s primátorkou Svidníka
Marcelou Ivančovou dominovala zasadnutiu svidníckeho Mestského parlamentu, ktoré sa konalo v pondelok 22. novembra.
Celé to však začal poslanec Pavel Olejár, ktorý sa zaujímal, kedy dostane
odpovede na svoje otázky v rámci zo zákona vychádzajúcich interpelácií
poslancov, ale aj na otázky v rámci žiadostí v zmysle zákona o slobodnom
prístupe k informáciám. Táto téma je, ako sa hovorí, živou, už niekoľko mesiacov, ba v niektorých prípadoch dokonca aj rokov a Pavel Olejár s primátorkou
Marcelou Ivančovou pri nej nevedia nájsť zhodný názor.
Primátorka vysvetľovala, že počet žiadostí na Mestskom úrade enormne
narástol a snažia sa odpovedať na všetky. Pravdou ale je, že poslanec Pavel
Olejár, ako sám povedal, na viacero odpovedí stále čaká. V tomto kontexte
reagoval už spomínaný poslanec Ján Vook, ktorý okrem iného povedal, že
„sa hráme na transparentnosť a transparentní nie sme.“
Pavel Olejár navyše upozornil aj na spôsob vedenia zasadnutia zastupiteľstva
primátorkou Marcelou Ivančovou. Podľa neho je porušením rokovacieho poriadku, keď primátorka po ukončení rozpravy k prerokúvanému bodu pokračuje
v prezentácii svojich názorov, prípadne aj komentuje predošlé vystúpenia
poslancov, no tí už, keďže rozprava bola ukončená, nemajú právo reagovať.
„To ostatným poslancom nevadí, ako je vedené zasadnutie nášho Mestského zastupiteľstva?“ pýtal sa poslanec Pavel Olejár.
Zareagoval poslanec Vladimír Kaliňák. „Vadí mi nedodržiavanie rokovacieho poriadku zo strany kolegov Olejára a Vooka, keď sa dožadujú
diskusie o témach, ktoré nie sú v schválenom programe zasadnutia.“ Keď
sa poslanci vrátili k programu zasadnutiu, schválili podanie v samostatnom
príspevku spomínaného projektu súvisiaceho s Domom kultúry.
Následným bodom programu bola diskusia, do
ktorej sa prihlásil akurát poslanec Ján Vook, no
tesne po tom, ako primátorka možnosť prihlásenia
sa do diskusie uzavrela. Prišiel bod interpelácie
poslancov a Ján Vook sa pustil do svojho hodnotenia vyhliadkovej veže s útulňou postavenej na
bývalom lyžiarskom vleku. Narážal na, podľa neho
predraženú zákazku.
Celkovo totiž veža vyšla na 80-tisíc eur a podľa
vedenia mesta z dôvodu enormného nárastu cien
materiálov, dreva a podobne. „Prečo sa veža
nestavala v roku 2019, keď bola schválená a
už si bola primátorka a ceny boli lacnejšie?
Keď si videla, že sú ceny veľmi vysoké, mala si
to zrušiť,“ tvrdil primátorke poslanec Ján Vook a
svoju kritiku rozobral podrobnejšie, podobne ako vo
svojom videu na sociálnej sieti.
„Podávali sme mikroprojekt a neboli sme
úspešní. Preto sme nestavali v roku 2019, no a
odvtedy išli ceny o 300 percent hore. Nedajú sa
porovnávať dve veže, ako to jednoducho robíš
ty, pretože každá je iná, na každej sú použité
iné materiály, napríklad také hranoly, ako sú
na našej veži, nie sú ani v Stropkove a ani na
Čiernej hore,“ vyhlásila primátorka Marcela Ivančová a pokračovala v reakcii
na tvrdenia Jána Vooka. „Som zvyknutá na tvoje herecké výkony, ale či
si ty overuješ tie informácie vo videjkách, ktoré tam dávaš? Lebo ty
porovnávaš neporovnateľné.“
Primátorka ďalej odmietla tvrdenia Jána Vooka, že veža je postavená na
zlom mieste, keďže z nej podľa neho nevidieť celé mesto a navyše je vraj na
ťažko dostupnom mieste. „Množstvo ľudí nezvládne výstup k veži, prevažne starší ľudia sa tam nikdy nedostanú,“ tvrdil Ján Vook a dostalo sa mu
odpovede. „Mám schodené asi všetky turistické trasy v okolí Svidníka a
miesto s lepším výhľadom na mesto nenájdeš. Hľadali sme miesto, aby
to bolo ľahko dostupné, aby to bolo ľahko dostupné pre všetkých, aj pre
starších, aj pre deti, aj na bicykli. Veža je dostupná pre všetky vekové
kategórie, a Sociálny podnik ešte pri veži na budúci rok urobí posedenie
aj miesto na opekanie,“ vyhlásila Marcela Ivančová a prednosta Mestského
úradu vo Svidníku Miroslav Novák ozrejmil celý proces verejného obstarávania. Vyhlásil, že všetko bolo v poriadku a odmietol spochybňovania zo strany
poslanca Jána Vooka, že vyberali len jednej z ponuky. „My nemôžeme za to,

že ponuku predložila iba jedna firma, pretože my sme povinní osloviť tri
firmy, no oslovili sme šesť.
Použili sme projektovú dokumentáciu vypracovanú odborne spôsobilou
osobou a všetky podklady boli zverejnené na stránke mesta a tú jednu
ponuku, ktorá prišla, sme mohli použiť na vytvorenie zmluvy. Bol daný
dostatočný priestor, aby mal priestor každý, aby nikto nebol dotknutý,“
zdôraznil Miroslav Novák a primátorka ešte vyhlásila, že v kritike Jána Vooka
vidí trošku schizofrénie.
„Na jednej strane to kritizuješ a podporil si to z rozpočtu VÚC. Inak, tie
klamstvá, ktoré šíriš medzi ľuďmi, povedz mi ich do očí - tu a teraz a mne
do očí, to isté, čo šíriš medzi ľuďmi, v momente na teba podám trestné
oznámenie. Pán poslanec, vyprosím si akékoľvek spochybňovanie. Vyzývam ťa, aby si tie všetky dezinformácie vyvrátil a povedal, mýlil som
ťa,“ rázne vyzývala Jána Vooka Marcela Ivančová a zopakovala, čo všetko a
ako rozhodla či vybavila. „Ako môžeš povedať, rozhodla som, dala som,
určila som, my rozhodujeme, ako zastupiteľstvo, nie ty,“ vyhlásil Ján Vook
a už po vypnutí mikrofónu dodal, že čo povedal, tak za tým si stojí.
Zapojil sa aj poslanec Martin Ždiňak. „Chcem pochváliť projekt vyhliadková veža, pretože miesto bolo vybrané vynikajúco. Ako člen KST
Svidník chcem podporiť a pochváliť túto iniciatívu a aj tú, o ktorej sa
dozviete neskôr a ktorá urobí cyklistický zjazd z tej veže, ale to je ešte v
štádiu riešenia, ako si pani primátorka povedala, je to všetko v procese
a časom sa dokončí.“
Primátorka ešte podotkla, že útulňa, ktorá je súčasťou veže má celé predné
okno presklenené a ľudia si tak môžu užiť nočný výhľad na mesto Svidník
z tejto útulne.
Poslanec Ján Hirčko povedal, že sa nebude vyjadrovať k cenám a ani k verejnému obstarávaniu na staviteľa veže, ale len k samotnej
veži. „Kvitujem myšlienku, som rád, že som mohol
tento projekt z rozpočtu PSK podporiť, pretože nie je
to vec na rok, či dva, ale je to niečo, čo tu bude mať
životnosť omnoho dlhšiu.“
(ps)
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dreva a podobne.
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U nás uzatvorené, no v Poľsku nakupovať môžeme
Núdzovým stavom a zatvorením niektorých obchodov vláda
obmedzuje mobilitu ľudí, no do zahraničia cestovať môžeme.
Napríklad na nákupy oblečenia či vianočných stromčekov a dekorácií môžeme minimálne na dva týždne u nás doma zabudnúť.
Pohraničné regióny, ako je ten náš, sú však vo výhode.
Opatrenia štátu sú jasné. Predajne odevov, kvetinárstva či elektrá musia
byť u nás zavreté. Nakupovaniu u našich susedov však žiadne opatrenia
nebránia. Ľudia plne zaočkovaní môžu bez problémov cestovať napríklad
na poľské trhoviská.
Povinnosť majú jedinú, zaregistrovať sa na portáli ehranica.sk. Ostatní majú
rovnakú povinnosť, ale aj povinnosť domácej karantény. „Nemá to logiku, keď
do Poľska môžem ísť na nákupy, no a u nás je pozatvárané.“
Platí tak, že to, čo nemôžeme doma, môžeme u susedov.
Potvrdzujú to aj predajcovia na trhovisku v poľskom Krosne.
„Nateraz je u nás všetko v poriadku. Tovaru máme veľa, tak

inzercia

pozývame. Každý, kto je zaočkovaný, k nám prichádza. Dosť
veľa Slovákov,“ tvrdili viacerí
poľskí predajcovia.
O tom, že práve tovar z prevádzok, ktoré u nás musia byť zatvorené, našincom najviac chýba,
potvrdili aj Slováci, ktorých sme v
Poľskú stretli a pýtali sme sa ich,
či prišli nakupovať to, čo je u nás zavreté? „Áno, presne, všetko také, od
oblečenia po vianočné ozdoby,“ tvrdili viacerí Slováci.
No a rovnaká situácia ako na trhoviskách, je aj v nákupných centrách. Poliaci majú otvorené všetko, dokonca aj reštaurácie. „V tých pohraničných
oblastiach hlavne so štátmi, ktoré majú menšie opatrenia, ako máme my,
to mobilitu nezníži, skôr si myslím, že zvýši ten cezhraničný prechod,“
vyhlásil na margo vládny opatrení námestník riaditeľa Nemocnice arm. gen.
L. Svobodu vo Svidníku a primár Covidového oddelenia Marek Pytliak.
Viacerí Svidníčania, ktorí v Poľsku v ostatne dobe boli, istotne potvrdia, že
opatrenia hovoriace napríklad o povinnosti nosenia rúška, Poliaci príliš nedodržiavajú. „Tu je to normálne bez rúšok,“ zhodne tvrdili viacerí Slováci
v poľskom Krosne. No práve na toto upozorňuje lekár.
Primár covidového oddelenia svidníckej nemocnice Marek Pytliak dvíha
varovný prst. „Stretávame sa ľuďmi, o ktorých nevieme, aký majú status. Nie každý dodržiava tie protiepidemické opatrenia, nie každý nosí
respirátor tak, ako sa má nosiť, to zgrupovanie ľudí je veľké riziko, čo
sa týka prenosu delta variantu.“
Policajti sú síce teraz na hraniciach, aj na hraničnom priechode Vyšný
Komárnik - Barwinek zriedkavejšie, no upozorňujú, že na povinnostiach pri
návrate na Slovensko sa nič nemení.
„Aj napriek zníženiu rozsahu kontrol, sú osoby prichádzajúce zo zahraničia povinné dodržiavať karanténne povinnosti. Pri kontrolách budú
príslušníci Policajného zboru aj naďalej preverovať splnenie povinnosti
registrácie na webe e-hranica a splnenie podmienok na uplatnenie výnimky z karanténnych povinností,“ zdôraznila hovorkyňa Prezídia Policajného
zboru SR v Bratislave Denisa Bárdyová.
(ps)

Vyhrážal sa mladej žene,
vulgárnosti nemali konca
23 ročný muž zo Svidníka bol obvinený z trestného činu nebezpečné vyhrážanie. Protizákonného konania sa dopustil voči
30 ročnej žene zo Stropkova.
Zo svojej emailovej adresy zasielal na emailovú adresu ženy výhražné správy
s vulgárnym obsahom. Žene sa vyhrážal ublížením na zdraví, smrťou a veľmi
vulgárnymi nadávkami na jej adresu.
Mladík zasielal žene aj sms-ky, ktorý mali rovnaký obsah. Konanie Svidníčana vzbudilo u ženy strach o život, bála sa, že jej muž ublíži. Polícia mladého
muža zadržala, bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
(krpz)
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Svidník má vlastný a navyše certifikovaný kompost
Trápili sa s tým rok, no stálo to vraj za to. Samosprávy s vlastným certiﬁkovaným kompostom u nás spočítame na prstoch jednej ruky. Ponúkajú
tak kvalitu, no otázkou je, či sa im to oplatí. Jendou z piatich samospráv na
Slovensku, ktorá sa tým môže popýšiť, je práve tá svidnícka, a to vďaka
Technickým službám mesta Svidník.
V kompostárni pri Stročíne končí všetok
zelený odpad z okresného mesta. Ten, ktorý
zozbierajú Technické služby, ale i odpad zo
záhrad miestnych. „Ročne vyzbierame niečo
cez tisíc ton zeleného odpadu, okolo 1 200
ton ročne,“ ozrejmil riaditeľ Technických služieb mesta Svidník Lukáš Dubec s tým, rok
sa trápili, aby z neho mali niečo, čo poslúži
nielen mestu. Produkovaný kompost si dali
certiﬁkovať a dnes vedia, že hoci sa natrápili,
získali niečo, čo vlastne aj potrebovali. „My
sme chceli vedieť, či výsledok tohto nášho
procesu je dobrý, čiže my sme potrebovali
nielen tú kvantitu, ale aj kvalitu ohodnotiť,
že to, čo dávame na záhony v meste, či to
prináša úžitok.“
Zelený odpad z mesta ešte putuje do špeciálneho stroja a až po dozrení z neho vznikne
ten správny kompost. „Musí sa to vložiť do
fermentora, v ňom je asi tri dni, pokiaľ tam
nevystúpi teplota na 75 stupňov, a potom sa
to vyberá a dáva sa to na skládku,“ opísal celý
proces spracovávania a premeny zeleného
odpadu na kompost Jaroslav Mazurik z kompostárne mesta Svidník.
Pripomeňme, že certiﬁkovaný kompost určený aj na predaj má na Slovensku aktuálne
5 samospráv. Svidník, ako sme už uviedli,
je medzi nimi. „Záujem je tu vo Svidníku tak

veľký, že nemáme potrebu predávať ho, čiže
o tom momentálne neuvažujeme,“ odpovedal
riaditeľ Technických služieb mesta Svidník
Lukáš Dubec na naše otázky, či sa kompost
nechystajú aj predávať. Vo Svidníku je tak
aktuálne bilancia tohto roka 600 ton hotového
a navyše certiﬁkovaného kompostu. „V podstate je určený na premiešanie so zeminou
a následnú aplikáciu potom už na pôdu.“
Nepreosiaty kompost využívajú zväčša v
meste. „Na mestské pozemky, na vyrovnávanie terénov, na zásypy.“ No a ﬁnálnym
procesom je preosiatie kompostu. Prístroj si
však vo Svidníku musia požičiavať, čo stojí
peniaze, preto ten preosiaty kompost ľuďom
nemôžu dávať zadarmo. „Dávame ľuďom
na výber preosiaty kompost, ktorý bude s
nejakým doplatkom alebo nepreosiaty, ktorý
bude zadarmo,“ vysvetlil Lukáš Dubec, podľa
ktorého si tak spracovanie zeleného odpadu
pochvaľujú. Hoci občas sa v ňom nájde aj
to, čo doň nepatrí, disciplína ľudia je vraj
stále lepšia.
Dodajme, že kompost si môžete prísť
nabrať na Zberný dvor v areáli niekdajšieho
Duklastavu.
Pre bližšie informácie kontaktujte samotné
Technické služby mesta Svidník.
(ps)

Nedali ho opraviť, ale odstrániť
To, že hraničný priechod Vyšný Komárnik - Barwinek je po zotmení osvetlený
len z jednej strany, všetci, ktorí ním prechádzali, istotne veľmi dobre vedia.
Je to tak už dlhé roky a nikto s tým nič nerobí. Aby bolo jasné, poľská strana
hraničného priechodu je riadne osvetlená, hlboká tma je len na slovenskej
strane.
Staré stĺpy s nefunkčnými svietidlami síce stoja popri ceste, no sú akurát
každý mesiac a každý rok nebezpečnejšie a nielen jeden, ale všetky. Jeden z
nich bol však predsa len v o čosi horšom stave, pretože bol už tak nebezpečne
naklonený, až hrozilo, že spadne úplne. Slovenská správa ciest ako správca
cesty I. triedy preto zadala Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho
kraja - oblasť Svidník objednávku na zásah, teda na jeho odstránenie.
Minulý týždeň preto ten najnebezpečnejší stĺp verejného osvetlenia slovenskej časti poľsko-hraničného priechodu Vyšný Komárnik - Barwinek zrezali a
odviezli do šrotu. Vylúčené nie je, že podobne budú cestári pokračovať aj ďalej,
no nateraz platí, že k zemi padol prvý.
(ps)
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PLATÍ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA A NÚDZOVÝ STAV
Na Slovensku od 25. novembra na 90 dní núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v s pandémiou.
Ministerstvo zdravotníctva SR hovorí, že sú to mimoriadne ťažké a nepopulárne rozhodnutia, ktoré žiadna vláda nerobí rada. V súčasnej situácii je to však
absolútne nevyhnutné kvôli našim nemocniciam, zdravotníkom, ale aj kvôli
nám všetkým, ktorí budeme potrebovať prístup k zdravotnej starostlivosti.
Schválený je aj zákaz vychádzania, ktorý bude platiť od zajtra, výnimka
bude od 1.00 do 5.00 h. Vláda schválila aj viacero výnimiek zo zákazu vychádzania.
Ide napríklad o nákup nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode
(potraviny, lieky, drogéria, obuv, krmivá pre zvieratá, pohonné hmoty, noviny),
nevyhnutné služby (okienkový predaj gastroprevádzok, banky, poisťovne,

autoservisy a STK, čistiarne, výdajne e-shopov, kľúčová služba, optiky, servis mobilov, kúpele zo zdravotných dôvodov). Výnimkou bude aj cesta do a
zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa. Vláda výrazne odporúča
home oﬃce.
Cesta NA a Z očkovania a testovania na ochorenie COVID-19 či cesta do jaslí
a škôl tvorí tiež výnimku zo zákazu vychádzania. V tomto prípade je povolený
sprievod. Ľudia budú môcť ísť aj do prírody v rámci okresu.
Výnimkou ďalej bude cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá,
venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska.
Zákaz vychádzania sa nebude týkať ani zdravotnej starostlivosti a cesty na
účel starostlivosti o blízku osobu. Výnimky taktiež platia pre pohreb, sobáš
a krst.
(mz)

Výnimky zo zákazu vychádzania
Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu:
- do a zo zamestnania pre zamestnancov, ktorí nemôžu vykonávať prácu
z domu. Potrebné je potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby
a miesta výkonu práce. Pre zamestnancov škôl a školských zariadení platí
výnimka v čase od 5.00 do 20.00 h. Výnimka sa vzťahuje aj na cestu na výkon
podnikateľskej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná z domácnosti,
- na obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej
predajne alebo prevádzky,
- do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo
príbuzného,
- na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného od 5.00 do 20.00 h,
- do lekárne,
- na vykonanie PCR alebo antigénového testu a očkovanie proti ochoreniu
COVID-19 v čase od 5.00 do 20.00 h,
- na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst v čase od 5.00 do
20.00 h,
- na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto
starostlivosť odkázaný,
- so psom a mačkou do vzdialenosti 500 metrov od bydliska, na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá a s cieľom
poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
- na účel vycestovania do zahraničia a návrat
späť,
- do prírody vrátane individuálneho športu v
rámci okresu, pričom pre Bratislavu sa za okres
považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja, v prípade Košíc sa možno pohybovať
vo všetkých košických okresoch,
- dieťaťa do jaslí, materských škôl, základných,
stredných, vysokých a špeciálnych škôl od 5.00
do 20.00 h. Výnimka platí aj pre sprievod,
- dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s
dieťaťom od 5.00 do 20.00 h,
- rodiča, inej oprávnenej osoby a dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci
styku rodiča s dieťaťom, striedavej starostlivosti alebo na cestu na stretnutie
sa s dieťaťom po dohode rodičov od 5.00 do 20.00 h,
- osoby pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a
pri poskytovaní terénnej sociálnej služby od 5.00 do 20.00 h,
- na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko
postihnutej osoby na vozíčku, alebo osoby, ktorej zdravotný stav neumožňuje
vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osoby so stredne ťažkým alebo
ťažkým mentálnym postihnutím, osoby so závažnou poruchou autistického
spektra do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska od 5.00 do 20.00 h. Na vychádzke môže byť sám alebo s členom spoločnej domácnosti,
- na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom
v trestnom konaní,
- na cestu na orgán verejnej moci alebo na účely vykonania úkonu, ktorý
nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej ko-

munikácie v čase od 5.00 do 20.00 h,
- na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie v čase od
5.00 do 20.00 h,
- na pracovný pohovor, výberové konanie, prijímacie konanie alebo uzavretie
pracovnej zmluvy v čase od 5.00 do 20.00 h,
- na cestu s dieťaťom do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska v čase od
5.00 do 20.00 h,
- na individuálnu návštevu kostola od 5.00 do 20.00 h,
- cestu späť z rekreácie,
- na individuálnu rekreáciu alebo rekreáciu členov spoločnej domácnosti do
vlastnej nehnuteľnosti,
- na pobyt v prírode držiteľa poľovníckeho lístka na účel plnenia opatrení proti
šíreniu afrického moru ošípaných,
- na cestu na vybrané hromadné podujatia v čase od 5.00 do 20.00 h. Povolené
sú podujatia súvisiace s výkonom práce v režime OP (očkovaný-prekonaný)
s maximálne desiatimi osobami, bohoslužby, sobáše a krsty podľa vyhlášky
Úradu verejného zdravotníctva SR, zasadnutia a schôdze orgánov verejnej
moci a poradných orgánov, ale aj ďalších zasadnutí podľa zákona, voľby,
výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh vybraných športov a
hromadné podujatie nevyhnutné na činnosť karanténneho tréningového centra
pre vrcholový šport so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR vydanom po 24. novembri 2021.
Zoznam maloobchodných predajní a prevádzok, ktoré možno navštíviť s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb:
- prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na
základe návrhu lekára, indikované zo zdravotných dôvodov,
- prevádzky verejného stravovania vrátane
stánkov s trvalým stanovišťom, ktoré vydávajú
pokrmy a nápoje na odber so sebou alebo
prostredníctvom donášky,
- potraviny, - drogérie, - obuvi,
- lekárne, predajne, výdajne zdravotníckych
pomôcok a očné optiky,
- predajne novín a tlačovín,
- predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne
ambulancie,
- výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, - zásielkový predaj tovarov
zakúpených na diaľku, - výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených
na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky,
- predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,
- predajne telekomunikačných operátorov,
- predajne poštových, bankových, iných ﬁnančných, poisťovacích a lízingových služieb,
- práčovne a čistiarne, - čerpacie stanice, - pohrebné služby,
- služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na
vydanie tachograﬁckých kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR,
colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru,
- oprava a servis elektroniky strojov, - taxislužby.
(mz)
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Pozostalí zomrelej pacientky zaútočili na personál Covidového oddelenia v nemocnici
Útok na zdravotníkov. Plač, krik, ale aj vyhrážky. Smútok zo
smrti blízkej sa zmenil na agresívny atak covidového oddelenia
v nemocnici. Personál sa pred agresívnymi pozostalými musel
ukrývať. To, čo sa v uplynulý piatok 26. novembra stalo v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku je priam neskutočné!
Už ich príchod k nemocnici bol
akoby náznakom toho, čo sa môže
stať. Rampu pri vstupe do areálu
nemocnice skúšali dvihnúť nasilu, keď
to nešlo, jednoducho ju autom obišli.
Vo vnútri má nemocnica špeciálnu
takzvanú červenú trasu pre pacientov
s covidom. Práve tú využili. Výťahmi
určenými na prevoz covidových
pacientov sa dostali priamo pred
oddelenie. Ešte pred tým vo vestibule

kričali a jedna zo žien dokonca kopla
do plastovej zásteny. „Boli hluční, ko-

„Sedem minút sa zdržali,“ ukazovala
nám recepčná zábery z kamerového
systému nemocnice. Na tých sedem
minút však personál Covidového
oddelenia len tak skoro nezabudne.
„Utekali, išli vlastne do lekárskych
miestností, na oddelenie, aby sa s
nimi nestretli, lebo nevedeli, čo sa

pali do dverí, vyhrážali sa personálu. Neboli to pekné slová,
boli to väčšinou vulgárne slová
na adresu personálu. Vyhrážky
tam boli, že sa ešte vrátia, že
sa ešte vrátia a že uvidíme, čo
sa stane,“ opísal nám to, čo sa
tesne po poludní v nemocnici
dialo, jej riaditeľ Slavko Rodák.
Z nemocnice okamžite volali
policajtov. Konkrétne personál
Covidového oddelenia, na
dvere ktorého skupina mužov
a žien búchala. Kým policajti
prišli, agresívni muži a ženy
odišli a rovnako poza rampu.

môže diať, či ich fyzicky nenapadnú,“
povedal riaditeľ Slavko Rodák, podľa
ktorého k fyzickému útoku našťastie
nedošlo, po agresivite pozostalých
ostala akurát stopa od kopanca.
„Personál sa zľakol, predsa sú to
krehké bytosti, naše ženy, lebo je ich
väčšina na pozícii sestry, aj ostatný
personál, lekárky, takže nebolo to
príjemné. Tým, v akej vypätej situácii
teraz pracujú, venujú sa pacientom
covidovým v tých overaloch, tak bolo
to veľmi, veľmi náročné,“ priznal Slavko Rodák a tvrdil, že i zdravotnícky
personál rozumie smútku a frustrácii
ľudí, osobitne pozostalých po náhle

Riaditeľ nemocnice Slavko Rodák

zomrelej žene. „Bola to pacientka do
50 rokov, ťažký stav, progresia bola
veľmi rýchla až došlo vlastne k úmrtiu
pacientky, čo nám je veľmi ľúto, ale,
žiaľ, napriek enormnej snahe personálu Covidového oddelenia sa jej už
pomôcť nedalo.“
Napriek všetkému je niečo také,
čo sa v nemocnici stalo v uplynulý
piatok, je podľa riaditeľa nemysliteľné. „Takéto správanie vyhrážať sa
a vysočovať sa na zdravotníckom
personáli, ktorý robí všetko pre to, aby
zachránil každý jeden život, je úplne
nedôstojné.“
Nemocnica sprísnila opatrenia.
Dovnútra sa už pacienti i príbuzní cez víkend dostali len jediným
vchodom. Policajti od piatkového
poludnia situáciu pri svidníckej nemocnici monitorujú častejšie. „Na
zabezpečenie bezpečnosti aj samotného zdravotníckeho personálu, tam
bude hliadka túto činnosť vykonávať
častejšie a v pravidelnejších intervaloch,“ potvrdil riaditeľ Okresného
riaditeľstva Policajného zboru vo
Svidníku Jaroslav Suvák a riaditeľ
svidníckej nemocnice chce osloviť o
pomoc aj vojakov. Prisľúbených ich
zatiaľ majú priamo na oddelenia k
pacientom a do vakcinačného centra.
„Ale vidíme, že prvoradé teraz bude
bezpečnosť a ochrana vlastných
zamestnancov, aby sa vedeli starať o
pacientov,“ dodal Slavko Rodák a my
už len upresnime, že zosnulou bola
pacientka z obce v okrese Stropkov a
rovnako z obce v okrese Stropkov boli
aj jej príbuzní, ktorí vyvolali strach v
nemocnici.
(ps)

Na cestách v Prešovskom kraji začala zimná údržba
Mechanizmy aj cestári sú na zimnú údržbu pripravení. Zjazdnosť
ciest budú zabezpečovať v 108 pracovných okruhoch Prešovského kraja na vyše 3100 km ciest.
Na cestách Prešovského kraja začala zimná údržba. Pracovníci Správy
a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja (SÚC PSK) sú kapacitne, technicky a
personálne pripravení. K dispozícii majú 108
sypačov, 24 nakladačov, 19 traktorov s radlicou,
12 snehových fréz bez osádky, štyri grédery bez
osádky, ako aj 60 rezervných mechanizmov v
prípade mimoriadnych snehových kalamít či
porúch nasadených vozidiel v teréne.
Mechanizmy budú v rámci 108 pracovných
okruhov zabezpečovať zjazdnosť ciest prostredníctvom inertného, chemického alebo zmiešaného posypového materiálu. Cestári predpokladajú
použitie viac ako 76-tisíc ton tohto materiálu a
osadenie viac ako 15-tisíc metrov snehových
prekážok (plotov) po celom kraji.
„Ďalej používame na zimnú údržbu aj chlorid
horečnatý. Hlavne v tých oblastiach, kde nemáme súhlas na klasické
solenie a len vo výnimočných prípadoch. Sú to oblasti okolo Stariny a
Vysokých Tatier. Naša spotreba tu predstavuje okolo 500 ton ročne,“
spresnil riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth.

Zimnú údržbu bude zabezpečovať 324 vodičov, 72 strojníkov, 25 traktoristov
a 76 dispečerov. Kvalitu zjazdnosti ciest II. a III. triedy, ako aj poveternostné
podmienky bude permanentne monitorovať 52 meteorologických staníc a
kamier rozmiestnených po celom kraji. Tie budú sledovať nielen vizuálny stav
povrchu vozovky, ale aj aktuálnu teplotu a vlhkosť vzduchu či smer a rýchlosť
vetra. Všetky tieto informácie bude možné
pozorovať na www.zjazdnostpsk.sk, ale aj
prostredníctvom mobilnej aplikácie „Počasie
na cestách PSK“.
Okrem toho je pre motoristickú verejnosť
aj tento rok k dispozícii nonstop bezplatná
telefónna linka 0800 500 222, a to až do 31.
marca 2022. Vodiči tu môžu hlásiť problémy
na cestách v celom Prešovskom kraji.
Tohtoročná zimná údržba ciest na území PSK
je organizovaná prostredníctvom siedmich oblastí SÚC PSK - Bardejov, Humenné, Poprad,
Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad
Topľou, ich 18 cestmajsterstvami a šiestimi
vysunutými pracoviskami.
Cestári budú zabezpečovať zimnú údržbu na
približne 3103 km ciest v celom Prešovskom kraji. Z toho na 2414 km ciest II. a
III. triedy v správe SÚC PSK, na 665 km ciest v správe Slovenskej správy ciest
a Národnej diaľničnej spoločnosti a na účelových cestách v dĺžke 24 km.
Lea Heilová, Oddelenie komunikácie a propagácie
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Predpokladajú nárast pozitívne testovaných v školách,
prázdniny by mali trvať dlhšie
Situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením Covid-19 sa z
týždňa na týždeň zhoršuje, počet hospitalizovaných tzv. covidových pacientov presiahol kritickú hranicu 3 200. Covid automat
sa vypol vo chvíli, keď začal platiť núdzový stav.
Obmedzuje sa biela medicína. Platí zákaz vychádzania. Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Helena Hrebeňaková
povedala pre naše noviny to, čo tvrdia aj odborníci z vládneho konzília. „Ak
radikálne neobmedzíme pohyb a dôsledne nebudeme dodržiavať opatrenia, nepodarí sa nám „zlomiť krivku“ a zastaviť
príjem covidových pacientov do nemocníc a
výraznejšie zlepšiť situáciu v našom regióne.“ Aj keď v regióne Svidníka pozorujeme veľmi
mierny pokles ochorenia COVID-19 už niekoľko
týždňov po sebe, sedemdňová incidencia je stále
veľmi vysoká.
K 22. novembru bola 7-D incidencia vo Svidníku
tesne pod 1 000 a v Stropkove viac ako 1 300 na
100 000 obyvateľov. „Takmer pätinu zo všetkých
pozitívne testovaných tvoria mladí ľudia do 18
rokov. Pozitivita testov je takisto veľmi vysoká,
stále vychádza cca každý tretí testovaný pozitívny,“ podotkla regionálna hygienička Helena
Hrebeňaková, pričom percentuálny podiel pozitívne testovaných PCR testami
podľa vekových kategórií môžete vidieť na priloženom grafe.
Aktuálne počty za minulý týždeň hovoria o 228 pozitívne testovaných v okrese Svidník (od pondelka do štvrtku) a o 219 pozitívne testovaných v okrese
Stropkov (od pondelka do soboty). „K dnešnému dňu máme v okrese Svidník
prerušené vyučovanie v 3 triedach ZŠ, 4 triedach SŠ a 3 MŠ. V okrese

Stropkov sú v karanténe žiaci z 10 tried ZŠ. V stredných školách nie je
zatvorená žiadna trieda,“ informovala nás riaditeľka Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Helena Hrebeňaková a dodala,
že vzhľadom k veľmi nízkej zaočkovanosti v obidvoch okresoch, nevynímajúc
žiakov, zamestnancov škôl a rodičov detí, predpokladajú nárast pozitívne testovaných na COVID-19 v školských zariadeniach. „Situáciu v školských zariadeniach dôsledne monitorujeme každý deň a o osude škôl rozhodneme
podľa aktuálnej situácie v danej škole,“ uzavrela Helena Hrebeňaková.
V uplynulý piatok prišli aktuálne informácie o školách aj priamo z ministerstva.
Minister školstva Branislav Gröhling oznámil skorší
začiatok vianočného voľna. Pôvodne mali žiaci
zostať doma od 23.
decembra 2021 a vrátiť do škôl sa majú 10. januára
2022. „Sme pripravení na to, aby sa prázdniny
začali skôr. Aby sa prázdniny začali počas toho
týždňa, ktorý bude skrátený. A týmto môžem
potvrdiť, že posledný deň, kedy sa pôjde do
školy, bude 17. december,“ povedal minister
školstva, no spresnil, že o skorších prázdninách
sa chce poradiť s odborníkmi.
Už od najbližšieho pondelka rezort školstva preruší denné vyučovanie v rámci základných umeleckých škôl, centier voľného času, a jazykových
škôl. Budú sa rušiť všetky mimoškolské aktivity a krúžky. Vyučovanie by malo
pokračovať dištančne. Branislav Gröhling obhajoval svoj postoj, aby počas
platiaceho lockdownu zostali školy pre žiakov a študentov otvorené. „Všetci
vieme, že ak by sme teraz prerušili vyučovanie, tak už ho neobnovíme.
Vyučovanie by sme tak prerušili na dva mesiace,“ dodal minister.
(ps, pn)

Budúcoročný rozpočet mesta Svidník na pretrase
V predposledný novembrový deň, v pondelok 29. novembra,
rokovala svidnícka Mestská rada. Následne by sa 8. decembra
malo zísť aj samotné Mestské zastupiteľstvo.
O termínoch rokovaní nás informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína
Tchirová s tým, že okrem základných bodov rokovania svidníckych mestských
poslancov, ako sú napríklad informácie o kontrole plnenia uznesení sa budú
členovia Mestskej rady a neskôr aj poslanci Mestského zastupiteľstva zaoberať aj správou z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník z
ukončených kontrol k 25. novembru a prerokujú aj návrh 4. zmeny rozpočtu
mesta Svidník na tento rok.
Najdôležitejším bodom ich rokovania bude návrh viacročného rozpočtu
mesta Svidník na roky 2022-2024 a Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k
návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky
2023-2024. Práve k téme rozpočtu sa na minulotýždňovom neplánovanom
zasadnutí svidníckeho Mestského zastupiteľstva vyjadrila poslankyňa Katarína Siváková.
Reagovala aj na pomerne ostrú výmenu názorov medzi niektorými poslancami a primátorkou na spomínanom minulotýždňovom zasadnutí. „Budeme

schvaľovať zákon roka - rozpočet, ja som ťa, pani primátorka, už skôr
požiadala, aby si zvolala pracovné stretnutie k rozpočtu a chcem ťa o to
požiadať znovu. Možno by sme sa vyhli potom takýmto diskusiám, naše
nápady a podnety by sme mohli zapracovať ešte do rozpočtu práve na
pracovnom stretnutí, než tu priamo na zasadnutí,“ povedala poslankyňa
Katarína Siváková a primátorka potvrdila, že s tým nemá problém a pracovné
stretnutie zvolá.
Poslanec Ján Vook sa do krátkej diskusie o rozpočte zapojil tiež, keď poznamenal, že na internetovej stránke mesta je už návrh rozpočtu zverejnený.
„Mala si takéto stretnutie zvolať skôr a nie teraz, keď už visí na internete,
ale verím, že kreatívne nápady, aj tie naše, sa v rozpočte nájdu,“ podotkol
Ján Vook a primátorka reagovala, že návrh rozpočtu je zverejnený preto, „aby
sme stíhali lehoty a... viac to nekomentujem.“
Pridal sa aj poslanec Vladimír Kaliňák, podľa ktorého je dobré, ak je rozpočet
už zverejnený, „aby nám aj občania dávali podnety a navrhovali, čo od
nás očakávajú.“
Pracovné stretnutie svidníckych mestských poslancov k rozpočtu sa napokon
konalo v uplynulý štvrtok. Prišlo zopár poslancov, no všetci spoločne sa ním
budú zaoberať znovu na už spomínanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
8. decembra.
Okrem návrhu rozpočtu mesta Svidník na budúci rok bude poslancom
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2021
o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni
a výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach
úhrady príspevkov, Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci
medzi mestom Svidník a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s.,
návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník, a
takisto aj vstupná správa pre vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mesta Svidník na roky 2023-2030.
Svidnícky mestský parlament sa bude zaoberať aj informatívnou správou
o podaných a realizovaných projektoch, návrhom plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok budúceho roka a tiež návrhom časového plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok
budúceho roka.
(ps)
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Vietnamská reštaurácia HaNoi Bistro vo Svidníku
predstavuje skutočný Vietnam a jeho chute
„Ľudia si na ázijskú kuchyňu postupne zvykajú”
Svidník má prvú, na inú než slovenskú či taliansku kuchyňu
orientovanú reštauráciu. Otvorili ju v priestoroch bývalého Grand
baru zvaného aj Dirga po majiteľovi. Vietnamská reštaurácia
HaNoi Bistro nesie názov po hlavnom meste Vietnamu Hanoj.
Funguje od 18. novembra a hneď v prvý deň museli majitelia na
sociálnu sieť písať ospravedlnenie, že nestíhajú.
NA „ZÁKLADKE” HO VOLALI MILAN
Majiteľom prvej vietnamskej reštaurácie vo
Svidníku je Truong Hoand Dinh, ktorý vo Svidníku žije od roku 2002. V Základnej škole na Karpatskej ulici, ktorú absolvoval, ho volali Milan. Po
škole mal niekoľko rokov predajňu textilu a obuvi
v Stropkove, no tie už majú v malých mestách
časy svojej najväčšej slávy dávno za sebou, a
tak sa aj on musel poobzerať po niečom inom.
Veď napokon aj sám chcel skúsiť niečo nové a
keďže mal za sebou dva roky práce v reštaurácii
v prešovskej Eperii a rok v prešovskom Novume,
voľba padla na vlastnú reštauráciu.
***
VO SVIDNÍKU ŽIJE 20 ROKOV
Svidník pozná, keďže tu žije už takmer 20 rokov. Dnes má na svidníckom sídlisku UTRA reštauráciu s komplet novou kuchyňou, špeciálne
určenou na prípravu vietnamských jedál. „Naše
vietnamské jedlá sú zdravšie a chutnejšie.
Ľudia si na ázijskú kuchyňu postupne zvykajú a videl som to v Prešove, keď som tam tri
roky robil, že prichádzali aj Svidníčania.

Povedal som si, že sa vrátim domov a skúsim to tiež rozbehnúť, nech
ľudia nemusia cestovať do Prešova či Bardejova, ak chcú ochutnať
ázijskú kuchyňu,“ povedal v našom rozhovore pomerne slušnou slovenčinou
Truong Hoang Dinh, majiteľ novej svidníckej reštaurácie HaNoi.
Vietnamská kuchyňa je pre samotných Vietnamcov dôležitou časťou ich
národnej kultúry. Jedlo pre nich predstavuje možnosť stráviť čas spoločne s
rodinou a je hlavným prvkom osláv a sviatkov.
Hlavné ingrediencie využívané vo vietnamskej kuchyni v sebe odrážajú
polohu zeme a miestnu klímu. Ryža, ktorá sa pestuje na vodných poliach po

Majiteľom prvej vietnamskej reštaurácie vo Svidníku je Truong Hoand Dinh,
ktorý vo Svidníku žije od roku 2002. S manželkou vychovávajú tri deti...

celej krajine, tvorí súčasť každodenných jedál, a navyše sa z nej vyrábajú
rôzne druhy rezancov alebo koláčov.
Okrem množstva budhistických vegetariánskych pokrmov sú vietnamské
jedlá kombináciou rozmanitých druhov
zeleniny, bylín a mäsa. Ingrediencie sa
pripravujú na mnoho spôsobov, ako je
varenie, dusenie alebo vyprážanie.
Cieľom kuchárov je zachovanie
čo najčerstvejšej a prírodnej chuti
jedál. Vietnamská kuchyňa je často
považovaná za jednu z najzdravších
na svete.
***
PÄŤ ELEMENTOV V PIATICH
ZÁKLADNÝCH CHUTIACH
Mimochodom, vietnamská kuchyňa
sa riadi ﬁlozoﬁou piatich elementov v
piatich základných chutiach: ostrá ako
železo, kyslá ako drevo, horká ako
oheň, slaná ako voda a sladká ako
krajina. Každé vietnamské jedlo má
svoju vlastnú chuť, ktorá odráža jeden
alebo viac z týchto elementov.
Zaujímavosťou je aj to, že v 1. tisícročí
nášho letopočtu boli Vietnamci pod
nadvládou Číny, vďaka čomu prevzali
mnoho ingrediencií, jedál a spôsobov
prípravy jedla z čínskej kuchyne.
Napríklad používanie jedálnych
paličiek, vyprážanie na panvici wok či
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Vietnamská reštaurácia HaNoi Bistro vo Svidníku
predstavuje skutočný Vietnam a jeho chute
používanie sójovej omáčky.
Napriek tomu si vietnamská kuchyňa udržala svoj osobitý charakter a čínsky
vplyv je obmedzený hlavne na sever krajiny.
Spomenuli sme už tie najprirodzenejšie suroviny používané pri príprave
vietnamských jedál, tak vedzte, že tou základnou surovinou vietnamskej kuchyne je ryža, najmä jazmínová ryža či lepkavá ryža. Ryžu pritom napríklad
aj spracovávajú na ryžovú múku, z ktorej sa vyrábajú rôzne druhy rezancov.
K bežne konzumovanej zelenine patrí kapusta, čínska kapusta, cesnak, jarná
cibuľka, mrkva, cibuľa, karﬁol, uhorka, šalát, fazuľové klíčky a ďalšie.
Zelenina sa dusí a podáva s rezancami ako polievka, smaží sa alebo sa
pridáva do karí, balí sa do ryžového papiera alebo podáva ako príloha či
šalát. Strukoviny, ako sú fazuľa, hrášok a šošovka, sa bežne jedia po celom
Vietname. Obľúbenou prísadou sú aj fazuľové výhonky a hráškové struky.
Arašidy sa rozotierajú na pasty, ktoré sa pridávajú do polievok, dusených či
rezancových pokrmov.
***
RYBY A MORSKÉ PLODY SÚ OBĽÚBENÉ NAJMÄ V POLIEVKACH
Rozdrvené arašidy sa tiež používajú na posypanie hotových jedál. Vietnam
je prímorský štát a má zároveň bohatú riečnu sieť, preto tvoria ryby, vodné
kôrovce ako napríklad krevety základnú časť tradičnej vietnamskej stravy.
Ryby a morské plody sú obľúbené najmä v polievkach, vyprážaných zmesiach, ryžových jedlách, karí pokrmoch s kokosovým mliekom, ako pečené,
grilované alebo zabalené v ryžovom papieri. Rybia omáčka je veľmi podstatnou súčasťou vietnamskej kuchyne. Používa sa ako základné ingrediencie
rôznych omáčok, dochucujú sa ňou najrôznejšie pokrmy. Má vo Vietname
rovnakú funkciu ako napríklad sójová omáčka v Číne, hoci pravdou je, že aj
Vietnamci sójové omáčky vo veľkom používajú.
Nuž a mäso sa vo Vietname vždy jedlo striedmo. Konzumuje sa hlavne mäso
hovädzie, ktoré sa je najčastejšie vyprážané s rôznymi druhmi zeleniny, varené

so sójovou omáčkou alebo v polievkach, bravčové obvykle namleté ako náplň
rôznych závitkov a roliek, a kuracie, ktoré sa varí s rôznym korením či smaží
s rezancami alebo ryžou a zeleninou.
***
CHRUMKAVÉ KURA A KAČKA IŠLI NA DRAČKU
V prvých dňoch po otvorení prvej vietnamskej reštaurácie vo Svidníku išlo
najviac na dračku chrumkavé kura a rovnako aj chrumkavá kačka.
Spomenuli sme už aj omáčky, tak len pre zaujímavosť vedzte, že napríklad
teryiaki omáčka je vlastne sójová omáčka. V ponuke majú tradičné ázijské
jedlá, známe napríklad aj z Číny, ale, samozrejme, aj tie najtradičnejšie a
najobľúbenejšie vietnamské jedlá. Truong Hoang Dinh v našom rozhovore
priznal, že v prvý deň nestíhali variť a vydávať jedlá.
„Mali sme chaos, každý chcel niečo ochutnávať, vyskúšať, sme tu len
traja, manželka je navyše aj pri pokladni, takže sme naozaj nestíhali, taký
bol záujem,“ povedal majiteľ reštaurácie HaNoi, ktorá momentálne, rovnako
ako všetky reštaurácie, funguje len cez výdaj. „Ľudia si jedlo môžu objednať
telefonicky, no musia si preňho prísť priamo k nám,“ opísal spôsob majiteľ
reštaurácie s tým, že suroviny sú originálne vietnamské, dovážajú im ich zo
skladov v Bratislave či v Košiciach.
***
PONUKU DOPLNIA AJ O SUSHI
V budúcnosti plánuje ponuku svojej reštaurácie doplniť aj o sushi a postupne
chce aj obmeniť aktuálne menu. „Budem sa opakovať, ale naše vietnamské
jedlá sú skutočne zdravšie a ľahšie, aj ľudia vo Svidníku chcú skúšať
niečo nové a aj my chceme, aby ľudia poznali vietnamské jedlá.“
***
JEDLO SYMBOL RODINY A POHOSTINSTVA
Jedlo je pre Vietnamcov symbolom rodiny a pohostinstva. Ako sme už viackrát uviedli, vietnamská kuchyňa je jednou z najslávnejších na svete a jedná
sa o jednu z najzdravších. Pokrmy sú pripravované prevažne z čerstvých

V ponuke majú tradičné ázijské jedlá, známe napríklad aj z Číny, ale, samozrejme, aj tie najtradičnejšie a najobľúbenejšie vietnamské jedlá...
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Vietnamská reštaurácia HaNoi Bistro vo Svidníku
predstavuje skutočný Vietnam a jeho chute
surovín bohatých na vitamíny a minerály. Dôležitou súčasťou je veľa byliniek
výrazných chutí, ktoré Vietnamci milujú.
***
MAJITEĽ PREDSTAVIL ZOPÁR JEDÁL
Majiteľ svidníckej reštaurácie HaNoi nám predstavil aj zopár jedál. Vietnamská
národná polievka Pho je obľúbená po celom svete a Vietnamci ju jedia pokojne
na raňajky alebo na desiatu, nezáleží na dennej dobe. Základom je silný vývar
s rezancami a mäsom, prevoňaná bylinkami ako napríklad koriander. Polievka
sa ochucuje limetkou, chilli papričkami a rybacou omáčkou.
Bun Bo Nam Bo je tradičné vietnamské jedlo, ktoré je tiež veľmi obľúbené.
Jedná sa o veľkú misu plnú rezancov, restovaného hovädzieho mäsa, zeleniny (mrkva, uhorka, kapusta …) byliniek, a pražených arašidov. Celé sa to
zaleje pripravenou omáčkou z vody, rybacej omáčky, ryžového octu, cukru,
cesnaku a chilli.
Bun Cha je jedlo pochádzajúce z Hanoja, kde je tiež najviac obľúbené.
Základnými ingredienciami sú rezance, tučné bravčové mäso, najlepšie
bôčik, a variácie zeleniny a byliniek. To celé je preliate zálievkou z rybacej
omáčky.

V prvých dňoch po otvorení prvej vietnamskej reštaurácie vo Svidníku išlo najviac na dračku chrumkavé kura a rovnako aj chrumkavá kačka...

Truong Hoang Dinh si v škole zvykol
aj na slovenské jedlá, no zdôraznil, že
doma varia len vietnamské jedlá, aby
nezabudli na svoju kultúru.
***
REZNE A ZEMIAKOVÁ KAŠA
K tomu spolu s manželkou vedú
aj svoje tri deti, deväťročné školáka
a päťročné dievčatá - dvojičky. „Zo
slovenských jedál mám najradšej
kapustnicu, no variť ju neviem,
nepoznám recept, len si ju objednávame,“ usmial sa a nás zaujímalo
aj to, ktoré na Slovensku obľúbené
jedlá vie pripraviť.
„Rezne a zemiakovú kašu,“ hneď
zareagoval a doplnil, že ešte vie
uvariť aj hovädzí guľáš. „Jedol som
aj halušky a chutili mi, rovnako aj
pirohy, no robiť ich neviem,“ priznal
Truong Hoang Dinh, ktorý na margo
aktuálnej pandemickej situácie ešte
dodal: „Čo urobíme? Taká doba
prišla, musíme to nejako vydržať
a raz to určite pominie.“
(ps)
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Odišiel hrdina, posledný priamy účastník II. svetovej vojny
- 96 ročný Ján Štefánik
V nedeľu popoludní sme sa rozlúčili na mestskom cintoríne s
posledným veteránom a priamym účastníkom vojnových udalostí
v oblasti Ondavskej vrchoviny priamo centre bojových operácii
partizánskej skupiny Čapajev Jánom Štefánikom.
Ako 17 ročný mladík žijúci s rodinou v lone kobylnickej doline na samote
v Roztokoch prežíval svoje detstvo, útrapy a strasti vojny. Spolu so svojou
rodinou aktívne sa zapájal do zásobovania potravinami, liekmi a zdravotníckym
materiálom, pre tých, ktorí priamo boli zapojení do bojov v oblasti Slánskych
vrchov, Ondavskej vrchoviny a Čergovského pohoria.
Využíval pri tom všetky cesty a chodníky, po ktorých denne pešo prekonával
10 km. Vzdialenosť cesty do školy v Giraltovciach a späť.
Neraz počas presunu zásob v posledných okamihoch sa dostal nebadane
z očí žandárov a posluhovačov ľudáckeho štátu, ktorí hliadkovali vstupy do
mesta a z mesta.
Čoraz častejšie návštevy na ich samote vždy dostali to čo najviac potrebovali
a to najmä jedlo. Boli to prví zakladatelia partizánskeho odboja. Bolo to tiež
obdobie stretávania sa partizánov, vojenských zajatcov a iných neznámych
ľudí, čo vyvolávalo aj určitú nedôveru, čí sa stretal i. pán Štefanik, keď náhodou zbadal 20-tich nemeckých vojakov prichádzajúcich k ich osadlosti. Nebyť
toho, že ich sám spozoroval a urýchlene odviedli nebadane úžinou skupinu
partizánov, boli by Nemci celú rodinu vystrieľali a ich obydlia vypálili. Bolo to
jednoducho udanie.
Po prechode frontu bol ako 19 ročný povolaný do čsl. armádneho zboru do
zásobovacieho oddielu. Po bojoch pri Lipt. Mikuláši sa v máji dostal až do
Olomouca. V júni 1945 sa vrátil domov a hneď dostal rozkaz nastúpiť na vojenskú službu do Ružomberka na doslúženie služby do dvoch rokov. Rodinná
tragédia 7. mája 1949, tragická smrť jeho otca ho vrátila späť domov do Roztok,
odkiaľ sa až v roku 1961 sa presťahovali do Giraltoviec. Do zamestnania doma
nastúpil V roku 1952 k podniku na výstavbu a opravu ciest. V mierových časoch
sa venoval i práci s mládežou a všetkými účastníkmi bojov v II. svet vojny v
Milí Svidníčania, myšlienku, ktorú priniesli pred štyrmi rokmi ľudia so
srdcom pre pomoc iným sme si osvojili aj tento rok a chceli by sme
kus dobra priniesť každému, kto to potrebuje v našom meste Svidník.
S RADOSŤOU A LÁSKOU SA SVIDNÍK PRIPÁJA, PRIPOJ SA AJ TY.
Stačí pripraviť krabicu podľa pokynov na stránke www.kolkolasky.sk a odovzdať na Mestskom úrade vo Svidníku alebo na kontaktom mieste v Bio obchode na sídlisku UTRA vo Svidník. Zoznam ďalších miest po celom Slovensku
nájdete na spomínanom webe pod veľkým červeným tlačídlom.
Krabice zbierame do 2.12.2021, pre neskoršie doručenie prosíme kontaktuje
0905 166 428.
Iniciátori akcie: „Ďakujeme všetkým úžasným ľudom, ktorí sa v minulosti
zapojili alebo to plánujú tento rok po prvýkrát a umožňujú nám urobiť tento
svet trochu lepším. Aj vďaka Vám sme už potešili vyše 98 000 seniorov v
uplynulých 3 ročníkoch zbierky.“
Odpovede na Vaše prípadné otázky nájdete na našom webe
www.kolkolasky.sk

25 ročnej funkcii predsedu ZO
SZPB v Giraltovciach a členom
Oblastného výboru SZPB vo
Svidníku. Organizácia osláv
SNP, oslobodenia, návštevy
škôl jeho spomienky na vojnové
udalosti podporovali mladých na
organizovanie pionierskych a
zväzáckych sľubov na Dukle.
Jeho veľkým koníčkom sa stal
chov včiel a jeho všade a okolí
známe auto Wartburg, ktoré mu
slúžilo 40 rokov.
A čo stále pripomínal všetkým
mladým, ale i starším?
Buďte hrdí na svoju vlasť,
nedajte sa zmiesť súčasnou propagandou na nepravdivé informácie o vojnových udalostiach,
ale i o budovaní povojnovej
republiky. Buďte ostražití, verte
svojim úsudkom, aby ste neprežívali vojnové krutosti. Všetko
robte preto, aby naša krajina
bola krajinou pohostinnou pre
všetkých mierumilovných ľudí.
Taký bol odkaz nášho hrdinu s ktorým sa dnes naposledy lúčime. Človeka
vzácneho a držiteľa vysokých vojenských i štátnych vyznamenaní. Nech mu
je slovenská zem ľahká.
Zbohom odpočívaj, budeme stále na teba spomínať.
Ľubomír Filo, predseda ZO SZPB v Giraltovciach

Učíme sa umením
Sme úspešní! Naša pani učiteľka Ivana Loziňaková Saganová sa rozhodla
zabojovať s projektom „Učíme sa umením“ v 3. ročníku grantového programu
Výnimočné školy Nadácie ZSE o grant vo výške 3000 €.
Konkurencia bola ťažká, zapojilo sa 283 škôl z celého Slovenska, spomedzi
ktorých vybrali 23 škôl. Z Prešovského kraja nakoniec vybrali iba dve školy a
jednou z nich sme my - GDH Svidník!!!
A o čo vlastne ide? Isto viete, že pani učiteľka Loziňaková Saganová okrem
toho, že je učiteľkou anglického jazyka a občianskej náuky, vedie aj divadelný
krúžok. Určite si spomínate na divadelné predstavenia, ako Vianočná koleda,
Neberte nám princeznú či Zlatovláska. Pani učiteľka dobre vie, že na to, aby
sme mohli v tomto krúžku pokračovať, potrebujeme rôzne divadelné kostýmy,
literatúru či dokonca kancelárske potreby. Keďže medzi naše obľúbené žánre
patrí muzikál, potrebujeme tiež dobré ozvučenie a hudobné nástroje, napríklad
gitaru. A práve toto všetko môžeme nakúpiť prostredníctvom grantu Nadácie
ZSE „Učíme sa umením“.
Ale pozor, nebude to len o divadelnom krúžku! Tieto spomínané materiály a
nástroje použijeme aj na hodinách cudzieho jazyka. Pripravíme si krátke rolové
hry či simulácie, ktoré sú aj súčasťou maturitnej skúšky alebo si zaspievame
rôzne piesne, a tak si hravo rozšírime slovnú zásobu. Tešíme sa veľmi a hor
sa do práce!
(gdh)
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Na území kraja je preočkovaných už takmer 60 zariadení sociálnych služieb
Tretiu dávku v nich dostalo vyše 2 500 ľudí
Preočkovanie treťou dávkou proti koronavírusu u verených i
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území Prešovského kraja sa v posledných dňoch výrazne zintenzívnilo.
Svedčí o čom počet preočkovaných zariadení, ktorých je aktuálne už 57. V
tých dostalo tretiu, takzvanú posilňujúcu dávku vakcíny viac ako 2 500 ľudí.
Kraj je v preočkovacej stratégii v ZSS hlavným koordinátorom a spolupracuje v nej s nemocnicami, poliklinikami, ambulantnými lekármi a výjazdovou
očkovacou službou.
Kraj koordinuje podanie treťou dávkou proticovidovej vakcíny u zamestnancov
zariadení sociálnych služieb (ZSS) i prijímateľov sociálnych služieb od konca
októbra. Všetkým záujemcom o preočkovanie je jednotne aplikovaná vakcína

Pﬁzer/BioNTech. Aktuálne bolo ukončené preočkovanie v 57 zariadeniach
naprieč celým krajom. Tretiu dávku v nich dostalo 2 567 ľudí.
V Stropkovskom okrese je preočkované zariadenie Špecializovanom CSS
Stropkov a 14 ľudí, vo svidníckom Atrium-e (57 ľudí), pričom Senior Dom
Svida na podanie tretej dávky ešte čaká a zrealizované by malo byť koncom
novembra (58 ľudí).
Zámerom Prešovského samosprávneho kraja je cielenou preočkovacou
stratégiou stabilizovať po zdravotnej stránke situáciu v zariadeniach, ktoré
poskytujú služby najzraniteľnejším skupinám - ťažko chorým, imobilným alebo
seniorom. V najbližších týždňoch by sa pod jeho taktovkou malo v ZSS-kach
zrealizovať preočkovanie posilňujúcou dávkou u ďalších približne 700 záujemcov.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Výsadba mestskej zelene so zmenami
Samotná výsadba prechádza tiež vývojom a ovplyvňujú ju
moderné trendy. Vo Svidníku reﬂektujú na bohatú ponuku na
trhu a spolupracujú tiež zo záhradnými architektmi.
Určite ste si v lete všimli krásne kvetinové záhony na pešej zóne. Vo Svidníku
vysadili 500 cibuľovín, ktoré v jari budú zdobiť centrum mesta a prišla na rad
aj zaujímavá a inovatívna jesenná výsadba.
Podľa vedcov je výsadba stromov najdôležitejším nástrojom ako bojovať
s klimatickými zmenami. Aj v tomto ohľade došlo k zmene v našom meste.
V minulosti sa preferovali ihličnany z dôvodu chladnejšieho podnebia. V
súčasnosti preferujú listnaté stromy a to hlavne z dvoch dôvodov. Vytvorenie
väčšieho tieňa - boj s klimatickými zmenami a boj s emisiami CO2 - listnaté
stromy sú rýchlejšie pri čistení vzduchu. Rôzne kultivary lipy, javorov budú v
budúcnosti ozdobou nášho mesta.
Pracovníci Technických služieb mesta Svidník posadili 2 kusy javorovca pleťového, 6 kusov javora červeného, 9 kusov lipy striebornej, tiež 1 kus čerešne,
ale aj 4 kusy koniky.
(zdroj: www.tsms.sk)

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým
príbuzným a známym, že 18. novembra 2021
vo veku 76 rokov nás navždy opustila naša
milovaná manželka, mama, babka,
svokra, švagriná, teta a priateľka
Mária ČERVEŇAKOVÁ, rod. Džupinová z Nižnej Jedľovej
Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej ceste, za prejavy
sústrasti a za kvetinové dary.
Vičnaja jej pamjať.
Smútiaca rodina

Kto daroval krv?
V stredu 24. novembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 34 bezpríspevkových darcov:
Helena Kapcalová (4), Radoslav Džupin (40), Pavol Fečkanin (8), Ján Fečkanin (5), Matúš Michalko (11), Peter Božik (73), Jana Rišková (36), Vladimír
Marusin (10), Radoslav Šafranko (38), Ján Vageľ (45), Juraj Zajaroš (99),
Karol Krovický (10), Ján Šima (4), Danka Omasková (49), Peter Gombár
(4), Jana Milá (10), Viera Komišáková (3), Martina Demjanová (15), Martina
Zelizňáková (10), Marek Fek (23), Valéria Kimáková (61), Jozef Kimák (72),
Emília Geciová (10), Martina Jackaninová (3), Ivo Jackanin (14), Angela
Vatraľová (3), Dušan Jenča (43), Kristián Pencák (6), Richard Vereščák (2),
Alena Belaková (22), Marek Havrilko (7), Peter Novák (12), Tibor Kubička
(4), František Hurný (9).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

SPOMIENKA
Sú bolesti, na ktoré nie je liek.
Sú rozhodnutia, ktoré nevrátime späť.
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeme
a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneme.
1. decembra 2020 uplynie smutný rok,
odkedy nás navždy
opustila naša milovaná manželka, mamka a babka
ANNA HANÍKOVÁ z Nižného Komárnika
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Peter, syn Peter,
dcéry Danka a Ľudmila s rodinami
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EXTRALIGA MUŽOV / S Trenčínom si Svidníčania ľahko poradili
V uplynulú sobotu pokračovala Extraliga mužov zvyšnými
dvoma zápasmi. Domáce tímy
potvrdili úlohy favoritov a
Svidník aj Myjava nedovolili
svojim súperom zdramatizovať
zápasy.
Volejbalisti Svidníka si poradili s
mladíkmi z Trenčína, keď tréner Rastislav Paňko poslal do hry všetkých 14
hráčov svojho tímu.
Za jednu z udalostí kola portál svd.
sk zaradil to, že po zranení sa do zostavy Svidníka vrátil Šimon Kozák.
Zostava TJ Slávia Svidník: R. Vitko

0, Fedorenko 7, Ľ. Macko 2, Gulák 4,
Gula 5, Šellong 10, liberovia M. Vitko
a B. Paňko (Horňák 8, M. Sopko ml.
2, Kozák 7, Ľ. Skasko 0, Magera 0, B.
Skasko 2). Tréner: R. Paňko.
Hráči zápasu: Bazil Horňák (TJ
Slávia Svidník) - Richard Volčko (ŠŠ
volejbal Trenčín).
Tréner Svidníka Rastislav Paňko po
zápase s mladíkmi z Trenčína povedal: „Zápas sme mali pod kontrolou,
som rád, že chlapci podali kolektívny
výkon a tým pádom som mohol dať
šancu všetkým hráčom dostať sa na
palubovku. Veľmi dobre sme v tomto
zápase zvládli servis a prihrávku,
za čo chcem dať pochvalu svojim
chlapcom.
Predzápasový

TJ Slávia Svidník - ŠŠ volejbal Trenčín 3:0 (13, 17, 15)
cieľ sme splnili
na sto percent a
tešíme sa na zápas v stredu proti
Komárnu.“
Svoj postreh
pridal aj Bazil
Horňák, najlepší
hráč TJ Slávia,
ktorému sa v zápase proti Trenčínu darilo nielen na podaní:
„Zápas hodnotím
veľmi pozitívne,
zvládli sme to
excelentne a tré-

S podaniami Bazila
Horňáka si Trenčania
nevedeli poradiť

Tréner Rastislav Paňko dal priestor všetkým hráčom, napríklad aj mladej bratskej dvojici Ľubo a Braňo Skaskovci

ner je určite spokojný.
Všetkému dopomohla aj skvelá nálada
v tíme, čo vytvorilo
perfektnú atmosféru v
celom zápase a určite
aj to nám pomohlo
k lepším výkonom a
samotnej výhre.“
Dodajme, že zápasy
volejbalovej extraligy mužov sa aktuálne
hrajú bez divákov.
(svf, pn)

Betlehemské plány Makovička odkladá na Vianoce 2022
V nasledujúcich dvoch týždňoch sme mali podľa dramaturgického plánu,
ktorý sme si stanovili začiatkom nové školského roka, ﬁnišovať s prípravou
samostatného vianočného programu, v ktorom sa vám mala prestaviť väčšina členov Detského folklórneho súboru Makovička. Chceli sme tak potešiť
všetkých rodičov a deti, že po období nútenej prestávky sa všetko vráti aspoň
trošku do „starých koľají“ a stretneme sa na javisku a zažijeme tie krásne
momenty, ktoré sú od nástupu epidémie COVID19 veľmi zriedkavé. Hneď
prvé septembrové skúšky sme deti začali spevom a tancom oboznamovať s
pripraveným scenárom, lebo sme vedeli, že času nie je nazvyš a situácia sa
môže v našom regióne zhoršiť. Dúfali sme však, že po vstupe nášho okresu
do čiernej fázy sa situácia koncom novembra aspoň trošku zlepší a my všetci

budeme môcť dokončiť naše „betlehemské“ plány, ktoré ﬁnančne podporilo
Mesto Svidník. No po uplynulom týždni je jasné, že pripravené časti programu
si budeme musieť odložiť až na Vianoce 2022.
Veríme, že deti naučené koledy a vinše nezabudnú, keďže nás na chvíľu
zastúpili aj rodičia, ktorí sa s deťmi učili zvyšné texty kolied, ktoré sme nestihli
prebrať. Rodičom všetkých „našich“ detí z DFS Makovička, by sme preto radi
touto cestou poďakovali, lebo bez ich podpory by to bolo ešte náročnejšie.
Ďakujeme tiež všetkým rodičom, priateľom, podporovateľom a bývalým
členom, ktorí každoročne „Umeleckému klubu Prospecta“ venujú svoje 2%.
Ďakujeme!
Váš DFS Makovička, Miroslav Štoﬀa, UK Prospecta
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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:
4. a 5. decembra: MUDr. M. Sobek - Nemocnica vo Svidníku.
Kontakt: 054/786 05 80.
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 30.11.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Lukáša,
Adrianu a Alexandru, Streda 1.12.: 15:00 Za zdravie a Božie požehnanie
pre Máriu, Štvrtok 2.12.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Janu s
rod. a Jaroslava s rod., Piatok 3.12.: 15:00 Za zdravie a Božie požehnanie
pre členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 4.12.: 7:00 Za zdravie a Božie
požehnanie pre Máriu s rod., Nedeľa 5.12.: 9:00 Za farnosť.
Počas obdobia lockdownu budú v pondelok, stredu a v piatok liturgie v
čase hodiny Božieho milosrdenstva o 15:00. V prípade zmeny opatrení a
možnosti účasti veriacich na liturgiách sa čas zmení na 17:00. Sviatosti si
je potrebné dohodnúť individuálne telefonicky.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 30.11.: 17.00 + Demeter, Mária, Ján, Jozef, Michal, Anna a ost.
z rod., * Mária Šoltésová s rodinou, Streda 1.12.: 17.00 * Veronika, +
Michal a Mária / + Ján Fedorko (40 dňová lit.), Štvrtok 2.12.: 6.00 Kláštor
sestier Baziliánok, 17.00 + Júlia Ducárová, + Mária Mihalíková (ročná lit.),
Piatok 3.12.: 17.00 * Arcibratstvo Ruženca, + Demeter, Mária, Peter, Anna,
Mária a ost. z rod. (panychída v lit.), Eucharistická pobožnosť, Sobota
4.12. - Fatimská sobota: 7.30 Ruženec, 8.00 * Ľubomíra, * Mária, Anna,
Marián, Martina, Nedeľa 5.12.: 9.00 * Za farnosť, * Ján, Anna, Patrik,
Robert, * Lukáš.
Na základe obmedzení a fyzickú nemožnosť byť v chráme na bohoslužbe
slávime sviatočný deň napr. osobnou modlitbou, čítaním Božieho Slova,
spoločnou rodinnou modlitbou, pozorným sledovaním priameho prenosu
svätej liturgie. Nasledujúci týždeň je možné sledovať bohoslužby prostredníctvom internetu okrem TV Logos aj z nášho chrámu: od pondelka do
piatku o 17:00, v sobotu 8:00 a nedeľu 9:00. Všetky úmysly z daného dňa
spolu o 17:00.
Stretnutie detí prihlásených na prípravu k prvej spovedi najbližšie dva
týždne nebude - kvôli opatreniam.
Poskytovanie individuálnej duchovnej starostlivosti je možné všetkým.
Sviatosť zmierenia sa vysluhuje v chráme počas týždňa od 16:30. Kontaktujte nás telefonicky, ak je niekto v nemocnici, alebo sa spovedá v
domácnosti.
Cerkov je otvorená v týždni od 8:00 - 16:00 k súkromnej tichej modlitbe
v predsieni. Počas víkendu 14:00 - 16:00.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 30.11.: 18.00 ZBP členov Spoločenstva modlitby matiek, Streda
1.12.: 6.30 + Anna, Ladislav, 18.00 + Júlia, Ján, František, Štvrtok 2.12.:
6.30 + z rod. Timkovej, 18.00 + Štefan, Piatok 3.12.: 6.30 ZBP Magdaléna
(60 rokov života), 18.00 + z rod. Sopoligovej, Sobota 4.12.: 8.00 Za ružencové bratstvo, + Jozef, Nedeľa 5.12.: 7.00 + Vladimír, 8.00 + Pavel, Monika,
Jozef, 10.30 ZBP Marcel a Mikuláš s rod., 12.00 + Peter, 18.00 + Anna.
Od 25.11.2021 je vyhlásený stav núdze. Sv. omše sú pre verejnosť
zakázané. Je povolená iba individuálna pastoračná činnosť. Sv. omše
slúžime bez prítomnosti veriacich podľa rozpisu intencionára. V tomto čase
môžete byť s nami spojení v modlitbách. V prípade potreby individuálnej
pastoračnej činnosti môžete volať na čísla: farár - 0915 961 287, kaplán
- 0915 960 308. Sobášny obrad a tiež obrad krstu je povolený pre max. 6
osôb. Kostol bude otvorený každý deň pre individuálnu súkromnú modlitbu
pondelok až piatok od 17.00 do 18.00 V nedeľu bude otvorený kostol od
8.00 do 9.00 hod a od 10.00 do 11.00.

o d 2 9 . 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

LIPIŃSKA, Blanka: Ten deň.
Bratislava, Ikar 2021. 349 s.
Laura Bielová zažíva na Sicílii rozprávkové
obdobie. Po veľkolepej svadbe s mužom,
ktorý by jej zniesol aj modré z neba, sa teší z
tehotenstva, honosných darov, nadpozemského luxusu, služobníctva, áut aj prímorských
rezidencií. Má to však jeden háčik - všade
naokolo sa hemžia gangstri a Laure ide o krk.
Aby toho nebolo málo, do nebezpečenstva
sa slepo rúti aj jej najlepšia priateľka Oľga.
Byť manželkou najobávanejšieho sicílskeho
maﬁána má skrátka svoje tienisté stránky, o
čom sa Laura čoskoro presvedčí na vlastnej
koži.

TVAROŽEK, Juraj (30.11.1887-12.1.1966)
Juraj Tvarožek sa narodil 30. novembra 1887 v Brezovej pod Bradlom. Bol
slovenský architekt. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských architektov
medzivojnového obdobia. Zomrel 12. januára 1966 v rodnej dedine, kde je
aj pochovaný. Študoval na reálnom gymnáziu v Bratislave, ale pre sociálne
podmienky zamenil štúdium za murárske remeslo. Nemal vysokú školu. V roku
1908 sa zamestnal v Prahe u architekta Aloisa Dryáka, ktorý práve pracoval
na pomníku Františka Palackého a sv. Václava. Zároveň navštevoval večerné
kurzy kreslenia u prof. Beneša. V rokoch 1911-1914 pracoval v budapeštianskom ateliéri M. M. Harminca a Roberta Flesha.
Získal odmenu za návrh na kalvínsky kostol. V roku 1914 narukoval na vojnu,
pričom padol do zajatia. V zajatí sa mu podarilo projektovať banské mestečko.
Neskôr už ako príslušník česko-slovenských légií bol v USA a po návrate do
vlasti zložil staviteľské skúšky.
Neskôr prišiel do Bratislavy, kde sa usadil a začal svoju samostatnú tvorivú
činnosť. V roku 1944 bol aktívnym účastníkom Slovenského národného
povstania. Tvarožek bol výrazne inšpirovaný myjavskou ľudovou architektúrou a umením.

BENEŠOVÁ, Božena (30.11.1873-8.4.1936)
Česká poetka a spisovateľka. Predstaviteľka psychologickej prózy. Na jej
tvorbu malo veľký vplyv dielo Růženy Svobodovej. Vydala básnické zbierky
Verše věrné i proradné a Verše. Napísala romány a novely Člověk, Úder,
Podzemní plameny, Tragická duha, poviedkové súbory Tři povídky, Nedobytá
vítězství, Myšky, Kruté mládí, Tiché dívky, Oblouzení, Chlapci, Není člověku
dovoleno a divadelnú hru Dramata.

Na dvere klope bezdomovec.
Otvára pani Zlatica:
- Vari len nejdete žobrať?
- Nie, milostivá, prišiel som
vás požiadať o ruku.
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