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Polícia na základe platnej vyhlášky sprísnila
opatrenia aj na hraniciach s Poľskom
Od uplynulej stredy 17. februára platí sprísnený režim na
všetkých slovenských hraniciach. Každý, kto na Slovensko prichádza z krajín Európskej únie je povinný priamo pred vstupom
zaregistrovať sa elektronicky a 14 dní byť v domácej izolácii.

nedá hovoriť. Cestujúci do Poľska však častokrát nemali prehľad o vyhláške
Úradu verejného zdravotníctva a o platných nariadeniach či povinnostiach.
Policajti museli preto trpezlivo vysvetľovať vyhlášku a pravidlá a stalo sa, že
to cestujúci otočili a vrátili domov. Boli však aj takí, ktorí spĺňali podmienky
a pokračovali v ceste do Poľska či do inej krajiny s tým, že splnia aj všetky
nariadenia pri návrate na Slovensko.
Na ôsmy deň absolvuje PCR test a ak bude negatívny, karanténa sa mu
„Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky z 10. februára
končí. Ak niekto nechce absolvovať PCR test, môže byť v domácej izolácii 2021 Policajný zbor od pondelka 15. februára 2021 posilnil výkon poči karanténe aj bez toho, no môže z nej vyjsť pri bezpríznakovom priebehu licajno-bezpečnostných kontrol na hraniciach Slovenskej republiky
až po 14 dňoch.
s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou
Samozrejme, pre ľudí, ktorí na Slovensko prichádzajú z iných než krajín Eu- republikou. Cieľom je intenzívna kontrola dodržiavania karanténnych
rópskej únie, platí prísnejší režim a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva opatrení a splnenia podmienok pred vstupom na územie Slovenskej
sú aj výnimky, no je to s nimi veľmi
republiky vyplývajúcich z platnej
komplikované, priam chaotické. No a
Vyhlášky Úradu verejného zdravotvšetko toto sa odzrkadľuje aj priamo
níctva Slovenskej republiky. Ňou
na hraničných priechodoch. Príkladom
sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
je slovensko-poľský hraničný priechod
verejného zdravia ku karanténnym
Vyšný Komárnik - Barwinek, kde popovinnostiam osôb po vstupe na
lícia sprísnila režim už od pondelka
územie Slovenskej republiky,“ vy15. februára a od stredy 17. februára
svetlil hovorkyňa Prezídia Policajného
ešte viac.
zboru SR Denisa Bárdyová s tým, že
V pondelok 15. decembra totiž
policajti aj na otvorených hraničných
Slovensko uzavrelo desať menších
priechodoch s Poľskom, vrátane Vyšhraničných priechodov s Poľskom,
ného Komárnika, policajné kontroly
okrem iných napríklad aj priechod
vykonávajú najmä v exponovaných
Nižná Polianka - Ozenna, či hraničný
časoch a v časoch, kedy sa predpopriechod za obcou Kurov v smere na
kladá na základe analýz a štatistik
Krynicu. Očakával sa pritom zvýšený
najväčšia intenzita dopravy a to aj
nápor práve na hraničný priechod Cestujúci do Poľska však častokrát nemali prehľad o vyhláške Úradu z dôvodu, aby Policajný zbor vedel
verejného
zdravotníctva
a
o
platných
nariadeniach
či
povinnostiach.
Vyšný Komárnik - Barwinek, no o neúčelne a efektívne využívať svoje sily
jakom extra tlaku cestujúcich sa však Policajti museli preto trpezlivo vysvetľovať vyhlášku a pravidlá
a prostriedky, aj pri výkone kontrol
dodržiavania karanténnych opatrení
vo vnútrozemí. V skutočnosti je to však tak, že len veľmi ťažko nájdeme
časovú medzeru počas dňa, aby na hraničnom priechode nebola žiadna
policajná hliadka.
V Poľsku sú od piatku 12. februára otvorené napríklad už aj lyžiarske strediská, no lyžujúcich Slovákov tam nestretnete. Polícia SR varovala prostredníctvom hovorkyne policajného prezídia Denisy Bárdyovej všetkých, ktorí by
kvôli lyžovačke v Poľsku chceli pod zámienkou niektorej z výnimiek obísť
platné prísne nariadenia. „Výnimky zo zákazu vychádzania, ako aj cieľ
cesty zisťujeme v rámci zvýšených kontrol. V prípade, ak občania budú
obchádzať opatrenia, hrozí im pokuta na mieste do 1 000 eur alebo pri
odstúpení na RÚVZ až do výšky 1 659 eur.“
Polícia zároveň pripomenula, že pri návrate z Poľska v zmysle platnej a od
stredy účinnej vyhlášky musia všetci absolvovať povinnú karanténu v rozsahu
14 dní, vrátane celej rodiny. „Dovoľujeme si však upozorniť, že v prípade
takéhoto nezodpovedného prístupu k pandemickým opatreniam a ohrozovaním ostatných občanov, nevylučujeme v prípade ich odhalenia ani
ukladanie exemplárnych sankcií,“ uzavrel hovorkyňa Prezídia Policajného
zboru SR v Bratislave Denisa Bárdyová.
(ps)

inzercia

Podduklianske novinky

23. február 2021

Spravodajstvo / Inzercia

3

Poľský kamionista nezvládol jazdu cez svidnícky obchvat
Z Maďarska do Poľska smeroval kamión, ktorý v uplynulý štvrtok svoju
cestu ukončil na svidníckom obchvate. Ani nie 30-ročný vodič sa podľa polície nedostatočne venoval riadeniu vozidla a prešiel do protismeru a udržať
ťažký kolos na ceste bez následkov už nedokázal. Na svidníckom obchvate
tak urobil tzv. jednotku, čo znamená, že kabínu nákladného auta mu stočilo
do protismeru.
V tom čase našťastie oproti nešlo žiadne auto, inak by takáto zrážka mohla
mať nedozierne následky. Policajti dopravnú nehodu prázdneho poľského
kamióna zdokumentovali a hasiči museli odčerpať niekoľko stoviek litrov nafty.
Až potom ho mohli chlapi z odťahovej služby ČESMAD bezpečne vytiahnuť a
odtiahnuť.
(ps)

Cestu z Nižného Orlíka do Vyšnej Jedľovej
opravia za 200-tisíc eur
Rekonštrukciou by mala prejsť Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, multifunkčná budova Hornozemplínskeho osvetového strediska vo
Vranove nad Topľou, nová budova Divadla Jonáša Záborského v Prešove,
ale aj internát SOŠ lesníckej v Bijacovciach. Najväčšiu investíciu kraja by
malo predstavovať sídlo Športovej školy na Kukučínovej v Poprade, ktoré je
aktuálne v prenajatých priestoroch a nemá vlastné športoviská.
„Asi najväčším projektom, ktorý pravdepodobne presiahne čiastku 10
miliónov eur, je projekt vybudovania Strednej športovej školy spolu s
Hokejovou akadémiou v Poprade. Je to veľký projekt, ktorý bude možno
našou vizitkou v rámci školského systému, ale aj v rámci stredných
športových škôl na Slovensku. Musíme tomu venovať veľkú pozornosť, pretože pôjde o projekt, ktorý zahŕňa nielen školu, ale aj budovy
internátu, zimnej tréningovej haly pre hokejistov a v neposlednom rade
aj atletický ovál,“ ozrejmil predseda Prešovského samosprávneho kraja
Milan Majerský.
Krajský parlament schválil aj investičné akcie v oblasti cestnej dopravy,
no a tu by sa v tomto roku za 200-tisíc eur mala zrekonštruovať cesta III.
triedy medzi obcami Nižný Orlík a Vyšná Jedľová, ktorá je aktuálne v
havarijnom stave.
(ps)
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Krajskí poslanci schválili na svojom zasadnutí v pondelok 15.
februára päť pripravovaných investičných akcií s predpokladanou hodnotou viac ako jeden milión eur. Ide o projekty v oblasti
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Historickú Duklu poznajú vďaka obchodu s potravinami aj v britskom Londýne
Dukla - slovo, ktoré minimálne v našom regióne pozná každý.
Nie je to však len obyčajné slovo, je to symbol urputných bojov
v II. svetovej vojne a Duklu pozná obrovské množstvo ľudí nielen
na Slovensku, ale i v Česku. Možno vás to zaskočí, no Duklu
poznajú aj vo Veľkej Británii, konkrétne v jej hlavnom meste - v
Londýne.
Už niekoľko rokov v britskej metropole totiž funguje česko-slovenský obchod,
lepšie povedané obchod českých a slovenských potravín nazvaný Dukla.
Majiteľom sú dvaja Slováci, nie síce z nášho podduklianskeho regiónu, ale
už trinásť rokov šíria posolstvo Dukly v Londýne. „V roku 2007 sa začali
pohrávať s myšlienkou otvorenia obchodu. Vedeli, že v Londýne žije
veľa Čechov a Slovákov, ktorým sa cnie za svojou domovinou. A práve
preto im chceli týmto spôsobom spríjemniť pobyt v cudzine. Chceli, aby
sa Slováci a Česi, vďaka českým a slovenským produktom, mohli aspoň
na chvíľku cítiť ako doma.

Tieto myšlienky a plány sa podarilo zrealizovať vo februári 2008, kedy
Dukla prvýkrát otvorila dvere pre svojich zákazníkov. Zo začiatku to bolo
ťažké, ale postupom času si tento maličký, ale za to poriadne zaplnený
obchodík, získal svoju klientelu a chýry o ňom sa veľmi rýchlo
začali šíriť medzi českou a slovenskou komunitou,“ napísali nám
z tímu obchodu českých a slovenských potravín Dukla v Londýne a
nás zaujímalo, ako a prečo padla voľba na názov Dukla? „Vybrať
ten správny názov pre české a slovenské potraviny v Londýne
bolo ozaj náročné. Majitelia chceli, aby to vystihovalo oba
národy, nielen jeden. Názov Dukla v nich evokoval Českoslo-

vensko, keďže niekedy bolo takmer v každom meste kino alebo hotel
Dukla. Rovnako ako aj športové kluby. Zároveň je to aj významná súčasť
našich československých dejín,“ vysvetlili členovia tímu londýnskej Dukly
a priznali, že mnohí z nich na Dukle, samozrejme, boli a hneď niekoľkokrát.
„Samozrejme, že sa nám tam veľmi páčilo. Aj keď je to pre mnohých
ďaleko, až pri poľských hraniciach, určite odporúčame každému, aby
toto miesto navštívil. Je dobré a zároveň dôležité, aby si človek aspoň
týmto spôsobom trochu priblížil históriu našej krajiny.“
Obchod českých a slovenských potravín
Dukla sa nachádza v severozápadnom
Londýne. Nájsť v ňom môžete takmer
všetko. „V prvom rade predávame
české a slovenské potraviny. Máme
však aj široký sortiment doplnkového
tovaru. Predávame drogériu, kozmetiku, časopisy, spoločenské hry a
domáce potreby. Pre deti zase máme
rôzne detské knihy, hry a hračky, karlovarský porcelán, výtvarné potreby
a veľa iného. Najlepšie by bolo, ak by
ste si to všetko prišli pozrieť osobne,“
usmiali sa členovia tímu obchodu Dukla
a potvrdili, že zákazníkmi v Dukle nie sú
len Česi a Slováci, ale chodia k nim aj
ľudia iných národností. Napríklad Maďari, Poliaci a Angličania.
Väčšina Angličanov sú manželmi našincov. „Pri ich nakupovaní veľakrát
dochádza k úsmevným situáciám. Najmä ak prídu s nákupným zoznamom od manželky alebo s fotkami produktov, ktoré majú kúpiť. My im
ich potom s radosťou pomôžeme nájsť v našich regáloch. Dokonca k
nám chodí aj jedna pani z Arménska, ktorá si pravidelne u nás kupuje
minerálnu vodu Fatra. Nedá na ňu dopustiť, pretože jej v minulosti pomohla prekonať ťažkú chorobu.“
Tovar do londýnskeho obchodu Dukla chodí každú sobotu. Je to tak zaužívané
od otvorenia obchodu, čo je už 13 rokov. Keď je treba, chodí až dvakrát do
týždňa - spravidla sú to stredy. Cez víkend k nim chodí najviac zákazníkov,
pretože nikto si nechce nechať ujsť šancu kúpiť si v Londýne čerstvé slovenské
a české pečivo - rožky, chleby, záviny, pagáče, bábovky, dukátové buchtičky
a podobne. Okrem pečiva sú populárne produkty ako knedle, tresky, jogurty a
termixy, parenice, korbáče, horčica, ocot, múka, mäsové výrobky, ale aj naše
typické sladkosti, ochutené vody a alkohol. Samozrejme, je toho oveľa viac,
ale to by sme tu podľa členov tímu obchodu Dukla v Londýne vypisovali ešte
veľmi dlho. „Tovar si zabezpečujeme sami
vlastnými dodávkami, ale aj kamiónovou
prepravou. Zohnať dokážeme všetko.
Otázkou však je, či sú ľudia ochotní za daný
tovar toľko zaplatiť, nakoľko ani na Slovensku alebo v Česku nie sú niekedy tie ceny
ideálne. Ale aby sme neklamali, problémom
sú lieky. Veľa ľudí má o ne záujem, avšak
vyvážať lieky môže len výrobca. Práve
preto si ľudia nechávajú posielať balíky od
svojich známych alebo rodiny.“
Členovia tímu obchodu českých a slovenských potravín Dukla v Londýne v našom
rozhovore priznali, že na názov Dukla sa pýta veľmi málo ľudí. „Možno to
bude aj tým, že všetci vedia, čo to znamená alebo sa nad tým vôbec
nezamýšľajú. Jednoducho si na ten názov zvykli.“
Po brexite sa aj obchodíku Dukla v Londýne veľmi veľa vecí skomplikovalo
a, samozrejme, zvýšili sa aj náklady. Zatiaľ ešte ceny kvôli tomu nezvyšovali,
ale obávajú sa, že budú musieť. „Nerobíme to radi, ale jednoducho je to
istá daň pre ľudí za brexit. Ceny sa však zvyšovali alebo sa budú zvyšovať aj v ostatných anglických obchodoch, nakoľko sa skomplikovala
preprava tovaru a musia sa robiť aj colné deklarácie. Pred brexitom to
bolo rozhodne oveľa jednoduchšie a časovo menej náročné. Prichystať
papiere na vývoz nám trvá aj niekoľko hodín, čo sme pred brexitom riešiť vôbec nemuseli. Ale ako sa hovorí: „Všetko zlé, je na niečo dobré.“
Uvidíme, čo nám čas prinesie,“ uzavreli členovia tímu obchodu českých a
slovenských potravín Dukla v Londýne.
(ps)
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V Poľsku sa vo veľkom lyžuje, aj pár kilometrov od našej hranice
Poliaci lyžujú vo veľkom. Už od piatku 12. februára mohli otvoriť, hoci zatiaľ iba na skúšku na dva týždne, lyžiarske strediská.
Najväčší nápor zažilo Zakopané na poľskej strane Tatier, no
spokojní sú aj inde. Bujarým zábavám sa však vyhli. Na Slovákov
však zatiaľ čakajú márne.
„V Zakopanom to trošku prehnali, no ale čo spravíme, ľudia sa chcú
baviť a nedodržiavajú pravidlá. Takmer po roku už ľudia po tom priam
prahnú,“ povedal jeden z lyžiarov, ktorých sme stretli v poľskej dedinke
Chyrowa len desať kilometrov od slovensko-poľského hraničného priechodu
Vyšný Komárnik - Barwinek. Poľský minister zdravotníctva však po udalostiach
v Zakopanom, kde sa hneď v prvý deň po uvoľnení opatrení stovky Poliakov
priamo v centre mesta zabávali bez rúšok, už Poliakov varoval. Vyhlásil,
že ak sa situácia nezlepší, budú musieť lyžiarske vleky v celej krajine opäť
uzavrieť.
V dedinke Chyrowa, v tamojšom lyžiarskom stredisku, nám jeho majiteľ
Grzegorz Schabinski povedal, že u nich je všetko v poriadku. „Tešíme sa, že
sme mohli otvoriť, že sme mohli privítať lyžiarov. Dodržiavame odstupy,
robíme všetko, aby sa tu každý cítil bezpečne. Nevyžadujeme testy,
púšťame všetkých, každý dbá o seba, každý je zodpovedný človek a
dbá o svoje zdravie.“
Poliaci sa snehu a lyžovačiek nevedia nabažiť. Potvrdili to
aj v už spomínanej Chyrowej. Zároveň priznali, že Slováci
im na svahoch chýbajú. „Pred dvoma rokmi som Slovákov
videl, prichádzali zo Svidníka, lebo majú blízko, no tohto
roku tu niet zo Slovenska nikoho,“ priznal svoj postreh
jeden z poľských lyžiarov.
My sme v Poľsku tento článok pripravovali v uplynulý utorok
16. februára za dodržania vtedy platných nariadení. Bežne
však Slováci na lyže do Poľska nemôžu a rovnako ani Poliaci
k nám. „Každý má kuklu nasadenú, čiže zakryté ústa, rukavice na rukách, lebo je zima, pre mňa je nepochopiteľné, že sa na Slovensku nedá lyžovať,“ reagoval na situáciu
na Slovensku poľský lyžiar. „Ľudia dbajú o svoje zdravie,
dbajú o zdravie iných a niet nič krajšie, ako šport. Iba
šport nás môže ochrániť pred každou chorobu,“ vyhlásil

majiteľ lyžiarskeho strediska Chyrowa SKI Grzegorz Schabinski. Slovenská
polícia vyhlásila, že ak by sa Slováci sa lyžovačkou vybrali do Poľska, na
hraniciach sa to snažia zistiť pri kontrole výnimiek zo zákazu vychádzania.
„V prípade, ak občania budú obchádzať opatrenia, hrozí im pokuta na
mieste do 1 000 eur, alebo pri odstúpení na RÚVZ až do výšky 1 659
eur. V prípade takéhoto nezodpovedného prístupu k pandemickým
opatreniam a ohrozovaním ostatných občanov, nevylučujeme v prípade
ich odhalenia ani ukladanie exemplárnych sankcií,“ vyhlásila hovorkyňa
policjaného prezídia Denisa Bárdyová. Aktuálne teda bez Slovákov a iba na
dvojtýždňovú skúšku.
Poľské lyžiarske strediská však veria, že čoskoro budú môcť privítať aj
Slovákov. „Čakáme na vás, priatelia, príďte, nie sme ďaleko. Vieme, že
teraz nemôžete, je nám preto veľmi ťažko, ale veríme, že ešte príde ten
dobrý čas. Sneh v Chyrowej bude do mája a verím, že sa ešte olyžujeme,“
uzavrel Grzegorz Schabinski z lyžiarskeho strediska Chyrowa SKI.
Dodajme, že Poľsko má aktuálne otvorené aj nákupné centrá a takisto
aj hotely, hoci iba do polovičnej kapacity. Jedlo z reštaurácií si stále môžu
zobrať iba so sebou.
Slováci na lyžovačku do Poľska nemôžu, keďže žiadna z výnimiek zo stále
platného zákazu vychádzania neumožňuje cestu za rekreáciou.
(ps)

Namiesto lyžovania kreativita so snehom
Lyžiarske strediská na Slovensku sú, na rozdiel od tých poľských, stále zatvorené.
Boom zažíva preto hlavne bežkovanie, no bohatá nádielka snehu priniesla aj v našom
regióne ukážku kreativity ľudí.
Mnohí zo snehu postavili rôzne, zväčša rozprávkové postavy. Príkladom je napríklad
Svidníčanka Marian Glogovská, ktorá s manželom Rasťom, dcérou Alexandrou a synom
Dávidom na dvore pri ich rodinnom dome postavili skutočné snežné skvosty...
(ps)
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Hlavným kontrolórom mesta Svidník chce byť bývalý okresný prednosta
Okresný exprednosta alebo brat poslanca? Spomedzi dvoch a brat mestského poslanca
mužov bude svidnícky mestský parlament vyberať nového hlavného kontrolóra mesta Svidník. Ivana Sagana nahradí jeden z
dvojice Jozef Baslár alebo Tomáš Majda.
PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová pre naše noviny

potvrdila, že zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa
uskutoční podľa schváleného
plánu v stredu 3. marca 2021.
Hlavným bodom rokovania
bude voľba hlavného kontrolóra mesta Svidník. „Zasadnutie
mestského zastupiteľstva bude
prebiehať klasickým prezenčným spôsobom,“ informovala
Kristína Tchirová a dodajme, že
zasadnutie svidníckeho poslaneckého zboru sa s najväčšou
pravdepodobnosťou uskutoční v Dome kultúry. Možnosť
podať prihlášku do procesu
voľby hlavného kontrolóra mali
uchádzači do 16. februára.
PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová potvrdila, že
na Mestský úrad boli doručené dve obálky a v stredu 17.
februára a v zmysle uznesenia
MsZ č. 229/2020 ich Komisia
Končiaci svidnícky hlavný kontrolór
na otváranie obálok otvorila.
Ivan Sagan
„Obaja uchádzači splnili stano-

vené podmienky na uchádzanie sa končí funkčné obdobie. Bude to
o pozíciu Hlavného kontrolóra mesta bývalý okresný prednosta alebo brat
Svidník a podané prihlášky obsahujú mestského poslanca? Bude to Jozef
všetky náležitosti, vrátane príloh. Do Baslár alebo Tomáš Majda? Kritériá
voľby hlavného kontrolóra sa
prihlásili PaedDr. Jozef Baslár
a Mgr. Tomáš Majda,“ povedala
Kristína Tchirová.
Pripomeňme, že Jozef Baslár
je dlhoročný prednosta Okresného úradu vo Svidníku a v
minulosti pôsobil aj ako riaditeľ
Detského domova vo Svidníku.
Tomáš Majda je zamestnancom
Finančnej správy SR, konkrétne
pôsobí na svidníckom pracovisku prešovského Daňového
úradu a za zmienku stojí aj fakt,
že je bratom poslanca MestskéNovým hlavným kontrolórom chce
ho zastupiteľstva vo Svidníku
byť Jozef Baslár (na fotografii) a
Matúša Majdu. Ich otcom je
Tomáš Majda, ktorého fotografiu
Ján Majda, ktorý má s funkciou
nemáme k dispozícii
hlavného kontrolóra bohaté
skúsenosti, keďže v minulosti
pôsobil ako hlavný kontrolór Prešov- voľby splnili a pätnásťčlenný poslaského samosprávneho kraja.
necký zbor mesta Svidník rozhodne
Otázkou teraz však je, kto vystrieda voľbou o tom, kto sa novým hlavným
vo funkcii hlavného kontrolóra mesta kontrolórom mesta Svidník stane.
Svidník Ivana Sagana, ktorému
(ps)

Situácia sa zhoršila v okrese Stropkov, platí dlhšia karanténa
Epidemiologická situácia je na Slovensku naďalej vážna. Na
Slovensku od 8. februára platí COVID automat, ktorý schválila
vláda a rozdeľuje okresy podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom
na šírenie ochorenia COVID-19. V Covid automate sa zohľadňujú
celonárodné a regionálne kritériá.
„Okresy Svidník a Stropkov sú v
Covid automate aktuálne v 2. stupni
varovania - červený (celé Slovensko
4. stupeň varovania - čierne). Automat sa aktualizuje vždy v pondelok,
mapa regiónov je publikovaná v
utorok s platnosťou od nasledujúceho
pondelka (pri zlepšení sa čaká ešte
1 týždeň na potvrdenie pozitívneho
trendu),“ vysvetlila základ fungovania
tzv. Covid automatu riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Helena
Hrebeňaková, podľa ktorej sa situácia
zhoršila najmä v okrese Stropkov.
„Ak porovnáme 7-dňovú incidenciu
k 20. februáru s incidenciou k 15.
februáru, tak tá je v okrese Svidník
na rovnakej úrovni, v okrese Stropkov
sa zvýšila o 40 %. V tomto týždni sme
zaznamenali jeden epidemický výskyt
ochorení na COVID-19 v Špecializovanom zariadení DSS Stropkov.
Pozitivita bola potvrdená u 24 klientov
a 5 zamestnancov,“ vyhlásila Helena
Hrebeňaková a poskytla nám aj ďalšie údaje. „Celkovo od 15. februára
pribudlo v okrese Svidník 62 prípadov, z toho 28 ochorení potvrdených

RT-PCR testami a 34 antigénovými
testami. V okrese Stropkov to bolo
82 prípadov, z toho RT-PCR testami
50 a Ag testami 32.“
Regionálna hygienička Helena
Hrebeňaková v rozhovore pre naše
noviny zopakovala aj to, že od 8.
februára došlo k zmene dĺžky izolácie

osôb pozitívnych na ochorenie. Izolácia trvá 14 dní od dátumu odobratia
vzorky biologického materiálu s
pozitívnym výsledkom. U osôb, ktoré
prišli do úzkeho kontaktu s osobou
pozitívne testovanou na ochorenie
Covid-19 sa test vykonáva najskôr
na 8. deň od posledného kontaktu.
Karanténa trvá minimálne 14 dní.
Závisí to od výsledku testu, od klinických príznakov. Karanténu ukončuje
všeobecný lekár. „Zamestnanci RÚVZ
vykonávajú cielený štátny zdravotný
dozor, ktorý je zameraný na dodržiavanie opatrení vydaných ÚVZ SR pri

ohrození verejného zdravia, kontrolujeme aj dodržiavanie karantény. Viac
sa zameriavame na kontrolu dodržiavania karantény u ľudí, ktorí sa vrátili
zo zahraničia. Preverujeme aj každý
jeden podnet od občanov, ktorí nás
upozorňujú hlavne na otvorené prevádzky. Ak zistíme nerešpektovanie
opatrení, uložíme pokutu v správnom
konaní. V súčasnosti prebiehajú
4 správne konania z dôvodu, že
prevádzkovateľ nerešpektoval uzatvorenie prevádzky,“ skonštatovala
Helena Hrebeňaková a my sme sa
v rozhovore s ňou zaujímali aj o tzv.
britskú mutáciu koronavírusu. „Britský variant pandemického vírusu sa
potvrdil u približne 72 % z celkového
počtu 2 384 vyšetrených pozitívnych
vzoriek. Vyplýva to z druhého kola
celoslovenského prieskumu rozšírenia britského variantu, pričom sa
vyšetrovali klinické vzorky, ktoré vyšli
ako RT-PCR pozitívne 15.2.2021.
Konkrétne údaje podľa okresov zatiaľ
nemáme k dispozícii.“
Podľa Heleny Hrebeňakovej najlepšie, čo môžeme pre seba a svoje okolie urobiť, je ak budeme zodpovední
a ohľaduplní, obmedzíme mobilitu a
budeme dodržiavať nariadené opatrenia. „Chorobám je vždy lepšie a
ľahšie predchádzať, ako ich liečiť,“
uzavrela regionálna hygienička Helena Hrebeňaková.
(ps)
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Centrum právnej pomoci - kancelária Svidník,
poskytuje svoje služby už viac ako desať rokov
Vážení čitatelia,
Centrum právnej pomoci (ďalej len „Centrum“) je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní
právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Centrum je tu pre
občanov už od roku 2006.
Centrum sa postupom času rozšírilo a od 19. októbra 2009 je dostupné už
aj vo Svidníku, kde pôsobí viac ako 10 rokov. Hlavnou činnosťou Centra je
poskytovanie právnej pomoci vo vybraných oblastiach práva ľuďom, ktorí si
sami nemôžu zabezpečiť právne služby kvôli nízkemu príjmu alebo majetku.
Úlohou Centra je pomoc ľuďom v
núdzi poskytovaním právnych služieb
a prístup k uplatneniu alebo ochrane
ich práv.
Do územnej pôsobnosti kancelárie
Svidník patria okresy Svidník, Stropkov, Bardejov a najnovšie od mesiaca
november 2020 aj okres Medzilaborce.
Ak ste z týchto okresov a potrebujete
právnu pomoc, môžete sa obrátiť na
kanceláriu Centra vo Svidníku.
Centrum prakticky pokrýva všetky
oblasti práva s výnimkou trestného
práva, v ktorej nemá pôsobnosť. Najčastejšími spormi, ktorými sa Centrum
zaoberá, sú veci týkajúce sa rodinného
práva ako napr. výživné, rozvod alebo
zverenie dieťaťa do opatery. Ďalej sú
to občianskoprávne veci a to väčšinou
ochrana spotrebiteľa, veci týkajúce sa
dedenia, náhrada škody, nezaplatenie
pôžičky alebo veci týkajúce sa nájomných zmlúv.
Okrem uvedených právnych odvetví má Centrum právomoc konať v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych veciach, v konaniach pred súdom v
správnom súdnictve, v niektorých veciach aj v konaní pred Ústavným súdom
Slovenskej republiky, v cezhraničných sporoch, v azylových veciach a v neposlednom rade v konaniach o oddlžení fyzických osôb teda ľudovo povedané,
vo veciach týkajúcich sa osobného bankrotu. Proces pred Centrom začína
akýmkoľvek prvým kontaktom občana s Centrom a to osobne, telefonicky
alebo elektronicky.
V Centre si môže podať žiadosť ktokoľvek. Žiadosti sú dostupné na našej
internetovej stránke www.centrumprávnejpomoci.sk, ale tiež je možné si

žiadosť vypýtať v kancelárii Svidník. Žiadosť musí byť podaná na predpísanom tlačive. Pokiaľ žiadateľ spĺňa tri podmienky a to materiálnu núdzu,
nejedná sa o zrejme bezúspešný spor a pri sporoch, ktorých sa dá hodnota
vyčísliť, je hodnota vyššia ako minimálna mzda, bude mať priznaný nárok na
bezplatnú právnu pomoc resp. bude môcť využiť poskytnutie právnej pomoci
s finančnou spoluúčasťou. Splnenie týchto podmienok sa nevyžaduje pri konaní o oddlžení t. j. pri osobnom bankrote. O osobný bankrot môže požiadať
ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá je platobne neschopná, má aspoň jednu
exekúciu staršiu ako jeden rok, zdržiava sa na území Slovenskej republiky
a má poctivý zámer. Právna pomoc môže byť poskytovaná prostredníctvom
právnika Centra, advokátom alebo mediátorom.
Okrem poskytovania bezplatnej právnej pomoci Centrum poskytuje pomoc aj
formou predbežnej konzultácie. Nárok
na predbežnú konzultáciu má každý.
Nie je nutné spĺňať žiadne podmienky.
Predbežná konzultácia pozostáva z vysvetlenia podmienok poskytnutia právnej pomoci, základného poradenstva v
danej veci, upozornenie na zmeškanie
lehoty a pomoc pri vypĺňaní žiadosti o
poskytnutie právnej pomoci. Takáto
pomoc sa poskytuje v jednej právnej
veci, len jedenkrát a konzultácia trvá
maximálne jednu hodinu. Konzultácia
je podľa zákona spoplatnená sumou
4,50 € a je potrebné si doniesť so sebou všetky veci, ktoré s konzultovanou
vecou súvisia, napr. zmluvy. Konzultáciu je možné využiť opakovane, ale
nesmie sa jednať o tú istú právnu vec,
ktorá už raz prekonzultovaná bola.
S prihliadnutím na aktuálnu situáciu
sa tak Centrum bude snažiť formou
pravidelných mesačných odborných
článkov poskytnúť čitateľom Podduklianských noviniek „základnú právnu radu“ v oblasti práva, ktorá sa dotýka
ich každodenného života. Za takúto možnosť a spoluprácu Centrum vyjadruje
vďaku redakcii Podduklianských noviniek.
V prípade Vašich ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať:
Centrum právnej pomoci,
Sov. hrdinov 102, P.O.BOX 52, 089 01 Svidník.
Tel. č. kancelária: 054/242 00 81, Call centrum: 0650 105 100,
Email: info@centrumpravnejpomoci.sk
JUDr. Ivan Kolečava,
vedúci kancelárie Centra právnej pomoci vo Svidníku

Ako to bude ďalej s testovaním vo Svidníku?
Uplynulý týždeň mesto Svidník prevádzkovalo len jedno mobilné odberové miesto a len jeden deň. Bolo to mobilné odberové
miesto v Dome kultúry a v prevádzke bolo v uplynulý piatok.
Dôvodom zredukovania testovania
bolo to, že išlo o víkend pred jarnými
prázdninami v školách a mestské
mobilné odberové miesta sú prioritne
určené pre rodičov a zamestnancov
škôl.
Mesto Svidník na svojom profile na
Facebooku informovalo, že počas
piatku otestovali 375 ľudí, z ktorých
bol jeden pozitívny.
Nás zaujímalo, ako to s testovaním
v mestských mobilných odberových
miestach bude tento týždeň a prípadne aj v tých nasledujúcich. „Každý
týždeň je pre nás iný a každý týždeň

pozorne sledujeme epidemiologickú
situáciu na Slovensku. Riadime sa
nariadeniami, či odporúčaniami Vlády
SR a Hlavného hygienika. Občania sa
zase riadia potrebou testovania v určitých cykloch a pre nás je dôležité, aby
mali možnosť sa otestovať vždy, keď
to potrebujú. Z tohto dôvodu budeme
pripravovať mestské odberové miesta
podľa aktuálnej potreby. Pre budúci
týždeň 26. - 28. február plánujeme
otvoriť odberové miesta v Dome kultúry a pravdepodobne ZŠ 8. mája,“ povedala PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová.
(ps)
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Šťastie v nešťastí Skutočný príbeh
Mala som 9 rokov, keď zrazu v noci pribehol ocko a zakričal:
„Saruš, rýchlo vstávaj!“ Nechápala som... Prečo... Prečo mal
taký vystrašený hlas a prečo tak naliehal, aby som vstala, keď
ma stále budil kľudným a milým tónom. Keď som otvorila oči...
videla som len hmlu, vyľakala som sa.
Rýchlo som sa postavila z postele, až sa mi zakrútilo v hlave a išla som ho
hľadať. Keď som vyšla z izby, počula som jeho hlas. Všade bola len tma a
hmla. Išla som len za jeho hlasom, ktorý ma doviedol do izby, kde spali moji
mladší súrodenci. Naliehal na nich, aby rýchlo vstali, ale bratovi to trvá dlhšie,
kým sa preberie a tak ho ocko rýchlo stiahol z postele, chytil nás za ruku a
ťahal rýchlo dole schodmi. Keď som sa obzrela, videla som ohník. Nevinný
ohník... Keby ste ho videli v lese, povedali by ste si, že ten vám ublížiť nemôže.
Cesta schodmi vonku bola tak rýchla, až tak, že som si neuvedomovala, čo sa
vlastne deje okolo mňa. Vybehli sme von, kde nás čakala ustráchaná mamka
s malou sestričkou na rukách. Ocko neváhal a hneď zobral hasiaci prístroj a
snažil sa ten ohník uhasiť. No nedarilo sa mu to… Z toho nevinného ohníka
sa stal oheň, ktorý nás chcel pripraviť o strechu nad hlavou. Mamka neváhala
ani sekundu, vzala do rúk telefón a vytočila hasičov. Keď zdvihli, mamka sa
predstavila a rýchlo začala rozprávať. Snažili sa ju upokojiť, ale nepodarilo
sa im to. Čudujete sa?...
Veď nám išlo o strechu nad
hlavou. V tejto situácii by asi
nikto neostal stáť s chladnou
hlavou. Ocko, ten bral všetko
čo sa z domu zobrať dalo.
Doklady, oblečenie, ale hlavne
nás.
Prišlo mi ako večnosť, kým prišli hasiči a začali niečo robiť...
Možno len kvôli tomu strachu,
ktorý vo mne bol to trvalo tak
dlho... a možno nevedeli nájsť
náš dom. Našťastie bývame
len pár domov od našej babky.
Mamka nás uložila k nej a
išla za ockom… pomôcť mu
s čím sa len dalo. Bohužiaľ,
neviem vám povedať ako to
tam prebiehalo a ako oheň
hasili. Sedela som na posteli
v náručí pri babke a v rukách
sme mali ruženec. Modlili sme
sa... Hlavne za rodičov, ktorí sa
snažili zachrániť čo sa len dalo... predsa len, nič nie je dôležitejšie ako rodičia,
ľudský život. Po chvíli sa ukázala mamka vo dverách. Viedli s babkou rozhovor,
ale bola som natoľko unavená, že som vnímala každé piate slovo. „Podarilo
sa niečo zachrániť?“ spýtala sa babka. Mamka zúfalým hlasom odpovedala:
„veľa nie“. Všetko sa dialo tak rýchlo... nestíhala som ani sledovať všetky
veci, ktoré sa okolo mňa diali.
Mala som už zatvorené oči, keď som zrazu počula maják. Bol to maják záchranky. „Saruš, poď ideme, ošetria ťa,“ povedala tichým hlasom mamka.
Vyšli sme von a pani, ktorá vystúpila, otvorila dvere a zobrala ma do sanitky.
Tam mi zmerala tlak, uložila ma ľahnúť a na prst mi dala čosi biele, na meranie... Ani som nepočula čoho, zaspala som. Babka pri mne sedela, kým
sme dorazili do nemocnice. Ležala som na pohodlnej podložke. Pán sanitár
a pani sestrička ma išli odviezť k pani doktorke, aby mi skontrolovali pľúca a
aby urobili všetky potrebné vyšetrenia...
Keď som zdvihla hlavu, videla som ocka a brata ako ich vezú za mnou. Bála
som sa o nich. Nevedela som či sú v poriadku, či nemajú vážne poranenia, či
som ich nestratila. Pani sestrička ma uistila, že všetci budeme v poriadku, len
mám ležať a odpočívať. Keď sme prišli k sestričkám, tie konali veľmi rýchlo...
Zmerali mi znovu tlak, taktiež išli hneď za bratom a zmerali ho aj jemu. Bál
sa, ale veď to mu nemôžem zazlievať…
Bol veľmi malý, nevedel čo sa deje, či ho to nebude bolieť, či mu nechcú
zle. Našťastie sme mali tie najlepšie sestričky, ktoré ho upokojili, vysvetlili mu
prečo ho takto musia ošetriť a strach sa pominul… Boli sme spolu. Doktorka
nám povedala, že ostaneme u nich na pár dní, aby zistili, či sme v poriadku.
Odviezli nás na izbu, kde sme spolu s babkou ostali. Mali sme tam vlastnú

telku a celkom pekný výhľad. Ocka však zobrali niekam inam na izbu. Vraj sa
nadýchal oveľa viac dymu ako my a hneď, keď mu bude lepšie, príde k nám
a budeme spolu. Hneď, keď sme prišli na izbu, zaspali sme.
Na druhý deň prišla pani sestrička k nám na izbu, pýtala sa či je všetko v
poriadku a ako to zvládame. O chvíľku na to, ako sme jej povedali ako sa
cítime, zasmiala sa. Nechápala som prečo sa smeje... čo je na tom k smiechu, že sme prišli o strechu nad hlavou a skoro o náš život. Videla, že jej asi
nerozumiem prečo sa smeje. Povedala, že za rohom sú sprchy, aby sme sa
išli osprchovať a dali sa do čistého. Keď sme prišli do nemocničnej kúpeľne
a pozrela som sa do zrkadla, pochopila som, prečo sa pani sestrička smiala.
Bola som čierna ako uhoľ a zúbky som mala biele. Zasmiala som sa sama
na sebe a babka spravila to isté. Smiali sme sa na mne… Bola som rada,
že nemyslíme na to zlé čo sme zažili. Osprchovaní sme si ľahli do veľkých
postelí a zapli nám telku.
Prišla nás pozrieť teta, ktorá bývala neďaleko od nemocnice a priniesla
nám sladkosti, nejaké hračky a veľa oblečenia. Nebudem vám opisovať
každú hodinu. Stále nás obskakovali sestričky, pýtali sa ako sa máme a boli
nesmierne milé. Pustili nás na chvíľu za ockom, boli sme radi, že ho vidíme
a že je v poriadku. Mal popáleniny a vyzeral dosť zničene. No nečudujme sa
mu. Snažil sa a robil všetko preto, aby zachránil čo sa dalo.
Tretí deň sme celý preležali.
Veď čo iné sa dalo robiť v
jednej miestnosti. Napchávali
sme sa cukríkami a pozerali
rozprávky. Sestričky k nám
chodili pýtať sa ako sa máme,
či nepotrebujeme niečo. Chodili k nám a snažili sa nás
rozveseliť. Ocko nás prišiel
objať. Zavolali sme mamke,
ktorá bola strachom celá bez
seba. O chvíľu na to, musel
ocko odísť, vraj nesmie byť
dlho preč z izby. Rozlúčili sme
sa a znova sme si ľahli do
postielok. Rozprávali sme sa
s babkou… rozprávala nám
rôzne príbehy, ktoré zažila,
keď bola malá.
Pani sestrička stále keď
mohla, prišla k nám, počúvala
nás a smiala sa s nami. Ráno k
nám prišiel pán doktor s dvomi
sestričkami a oznámil nám, že
výsledky sú v poriadku a púšťa nás domov, teda k babke, keďže náš domov
už nebol domovom, v ktorom by sme mohli bývať.
Keď sme prišli k babke, chcela som, aby sme sa išli pozrieť na náš skutočný
domov. Nechceli, aby sme tam išli, nechceli mi to dovoliť a ja som nechápala
prečo, veď predsa bol to náš dom. No keď nakoniec povolili a prišli sme tam,
pochopila som prečo ma tam nechceli zobrať. Nebol to žiaden pekný pohľad.
Na dolnom poschodí bola všade voda. Keď sme vyšli hore k našim izbám,
rozplakala som sa. Všetko bolo čierne ako uhoľ a nikde som nevidela svoje
hračky, oblečenie…
Bolo bolestivé vidieť ako náš domov, v ktorom bolo množstvo spomienok a
ktorý sme tak dlho budovali už nie je tým istým domovom. Nebudem vám tu
rozprávať ako plynuli dni za dňami... Môžem vám len povedať, že všetko sa
dalo po čase do poriadku, aj keď to trvalo veľmi dlho. My máme zase šťastný
domov, v ktorom je veľa zážitkov, lásky a užívame si všetky spoločné chvíle
naplno. Mali sme šťastie v nešťastí. A v opravenom dome sa nám narodila
sestrička Alžbetka, ktorú všetci nadovšetko milujeme.
Ja by som týmto chcela poďakovať všetkým sestrám, doktorom či dobrovoľníkom za to, čo všetko pre nás robia a ako rýchlo konajú. Zachraňujú to
najdôležitejšie a tým sú ľudské životy. Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť, za
vašu ochotu a za to všetko, čo pre nás ľudí a svet robíte.
Túto fotku som si vybrala, pretože takto milé sestričky, s úsmevom od ucha
k uchu mi boli oporou a robili všetko pre to, aby som aj napriek ťažkej situácii
mala veľký úsmev na tvári.
Sarah Viňarská, 9. ročník, ZŠ s MŠ Havaj,
bydlisko Havaj, okres Stropkov
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O jarné školy je vo Svidníku záujem Svidnícke letisko uspelo s projektom
Hoci sú v Prešovskom
a Košickom kraji tento
týždeň jarné prázdniny, mnohé školy otvorili
svoje brány. Stalo sa tak
aj vo Svidníku, kde zo
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
fungujú všetky tri.
Jarné školy podľa slov
PR manažérky mesta
Svidník Kristíny Tchirovej vytvorili od pondelka
22. februára priestor na
realizáciu takých vyučovacích predmetov,
ktoré sa vzhľadom na
ich charakter nedali realizovať dištančnou formou
vzdelávania a sú tiež pre
rozvoj detí dôležité. Do
Jarných škôl mohli ísť

žiaci zo všetkých ročníkov 1. až 9. mestských
ZŠ. „Zatiaľ sa prihlásilo
191 žiakov, z toho 113
z prvého stupňa a 78
z druhého stupňa ZŠ.
Škôlky pokračujú ďalej v
bežnom prevádzkovom
režime,“ informovala
nás v uplynulý piatok
19. februára Kristína
Tchirová a poskytla nám
aj presné počte nahlásených školákov k 18.
februáru. „ZŠ Komenského: 63 žiakov I. stupňa, 28 žiakov II. stupňa,
ZŠ 8. mája: 13 žiakov
I. stupňa, 50 žiakov II.
stupňa, ZŠ Karpatská:
37 žiakov I. stupňa, 0 žiakov II. stupňa. „Zámerom

jarných škôl je poskytnúť
žiakom základných škôl
upevňovať si vedomosti
aj počas prázdnin a zároveň udržať dobrý sociálny kontakt. Jarné školy
zabezpečia adaptáciu
na školské prostredie a
sprostredkujú kontakt
s rovesníkmi, ktorý už
dlhšie obdobie žiakom
chýbal. Súčasne je ich
cieľom pomôcť vyrovnať
rozdiely medzi žiakmi,
ktoré vznikli alebo sa
prehĺbili v dôsledku nedostatočného zapojenia
časti z nich do dištančného vzdelávania,“ ozrejmil význam jarných škôl
Kristína Tchirová.
(ps)

Svidnícke letisko je zahrnuté do projektu, ktorý uspel a získa financie na
jeho realizáciu. „Projekt „Carpathian Small Aviation“ bol schválený na obdobie
24 mesiacov v rámci programu HUSKROUA - ide o projekt štyroch letísk letiska v Nyiregyhaze v Maďarsku, letiska v Satu Mare v Rumunsku, letiska v
ukrajinskom Užhorode a letiska vo Svidníku. Hodnota projektu je takmer 148
000 eur a trvanie projektu 24 mesiacov. „Hlavným cieľom projektu je zviditeľniť
turistické, obchodné, vzdelávacie a investičné možnosti jednotlivých regiónov,
vytvoriť marketingové aktivity, ktoré budú prezentovať regióny v celej EÚ aj vo
všetkých zúčastnených krajinách. Výstupmi projektu budú spoločné aktivity výcvik pilotov, prezentácia letiska a celého regiónu, propagačné materiály a v
neposlednom rade poplatky za využívanie letiska. Potenciál tohto projektu je
však aj v možnostiach ďalších projektov, ktoré budú smerované na dobudovanie infraštruktúry letísk, čo je pre letisko vo Svidníku veľmi dôležité,“ vyhlásila
primátorka Svidníka Marcela Ivančová.
(ps)

Svidník bude mať 6 mobilných asistentov sčítania
Sčítanie je dlhodobý proces, ktorý prebieha v dvoch fázach.
Prvá začala už júni 2020 a pred pár dňami ju ukončili aj vo
Svidníku.
Mesto Svidník plynule prechádza
do sčítania obyvateľov a venuje sa
informačnej kampani a príprave na
pomoc občanom, ktorí sa nevedia
alebo nemôžu sčítať sami.
Vysvetľuje prednosta Mestského
úradu Miroslav Novák: „Sčítanie
obyvateľov bude prebiehať podľa zmeneného harmonogramu.
Zmena bola schválená národnou
radou SR z dôvodu krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia
COVID-19. Do 31. marca prebieha

sčítanie obyvateľom spôsobom samosčítania prostredníctvom online
formulára na www.scitanie.sk prípadne formou aplikácie.
Pre obyvateľov, ktorí nemôžu z rôznych dôvodov využiť uvedený spôsob sčítania ponúkame službu/pomoc asistovaného sčítania od 1. apríla
do 30. októbra 2021. Pre tento účel bude na mestskom úrade zriadená
služba asistenta sčítania - priamo na mestskom úrade.
Občania budú môcť využiť aj službu mobilného asistenta sčítania,
ktorý príde za klientom domov. Mesto Svidník službu mobilného asistenta sčítania na základe usmernení Štatistického úradu SR obsadilo 6
pracovníkmi.
Školenie asistentov sčítania bude prebiehať online spôsobom v čase
a podľa pokynov Štatistického úradu, pracovisko Prešov.“
(pn)

Očkovanie učiteľov aj u nás
Počas víkendu sa spustili očkovanie učiteľov do 55 rokov
vakcínou AstraZeneca aj vo vakcinačných centrách nemocníc
siete Svet zdravia.

inzercia

Od soboty 20. februára pedagogických zamestnancov začínajú očkovať
v nemocnici v Spišskej Novej Vsi a v Železničnej nemocnici Košice. Od
pondelka 22. februára sa do vakcinácie učiteľov zapojí aj ďalších
12 nemocníc siete Svet zdravia, a
to v Humennom, Rožňave, Michalovciach, Topoľčanoch, Rimavskej
Sobote, Galante, Trebišove,
Svidníku, Žiari nad Hronom, Vranove nad Topľou, Partizánskom
a v Dunajskej Strede. Učiteľov
budú nemocnice očkovať počas
pracovných dní, v Spišskej Novej
Vsi a Košiciach aj počas sobôt. V marci by sa mala do očkovania zapojiť aj
poliklinika ProCare v Nitre.
Svidnícka nemocnica by mala denne vakcínou AstraZeneca zaočkovať 120
učiteľov do 55 rokov. Očkovanie sa bude konať vo vakcinačnom centre nemocnice od pondelka do piatka od 12.30 do 15.30 h. Učitelia sa budú nahlasovať
prostredníctvom online formulára, ktorý dostanú školy z rezortu školstva.
(jf)
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Začalo sčítanie obyvateľov, potrvá od 15. februára do 31. marca 2021
Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek
mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19
na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie
obyvateľov realizuje od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia
Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má
v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom
sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej
republiky obvyklý pobyt.
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne
úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie. Z toho dôvodu
sa kladie dôraz na sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu elektronicky sčítať
sami, aby využili možnosť sčítať sa s pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti, pomocou
počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia vyplnením formulára
na www.scitanie.sk.
Obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej
osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti (napr. seniori,
imobilní, zdravotné postihnutí, digitálne vylúčení a pod.) môžu využiť asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať
k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra
2020 na piatok 1. januára 2021.
V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára 2021,
nesčítava sa. Naopak, ak zomrie človek z polnoci 31. decembra 2020 na 1.
januára 2021 treba ho sčítať.
Aktuálne spustená prvá fáza projektu realizovaná v spolupráci so samosprávami zameraná na sčítanie domov a bytov poskytne jedinečné dáta o stave a
kvalite bývania na Slovensku. „Prvýkrát v histórii sa sčítanie domov a bytov
realizuje plne elektronicky a súčasne bez záťaže obyvateľov. A rovnako
prvýkrát sa maximálne využijú už existujúce databázy informácií,“ uviedol
Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Dlho pripravovaný projekt sčítania, za ktorý zodpovedá Štatistický úrad SR, nadväzuje na
100-ročnú tradíciu tohto zisťovania na Slovensku. Vo februári 2021 prvú fázu
venovanú bytom a domom doplní druhá fáza - sčítanie obyvateľov.
Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať objektívne dáta, ktorých
výsledkom budú napr. aj údaje o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe
obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových

jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti
kúpeľnou a záchodom, novinkou budú podrobnejšie informácie o obnove
objektov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či o nadstavbách.
ŠANCA ZISTIŤ, AKO SA ŽIVOT ZMENIL
Po spracovaní budú údaje získané v prvej fáze sčítania slúžiť ako nenahraditeľný podklad pre územné plánovanie obcí, napr. pre prijímanie riešení
v oblasti dopravy, parkovania a rôznych služieb. Regióny získajú podrobný
prehľad o prírastku nových bytov, o podiele neobývaných domov, ale aj o
obnove bytového fondu. Po prepojení s údajmi zo sčítania obyvateľov aj o
potrebe budovania nových bytov či infraštruktúry - lekární, obchodov, škôl a
škôlok, zariadení pre starších občanov a podobne.
KĽÚČOVÝM PARTNEROM SÚ SAMOSPRÁVY
ŠÚ SR pri sčítaní domov a bytov 2021 spolupracuje s takmer 3-tisíc samosprávami na Slovensku. Každá obec, mesto či mestská časť Bratislavy
alebo Košíc prostredníctvom poverených osôb skontroluje existujúce údaje o
domoch a bytoch na svojom území a doplní nové či chýbajúce skutočnosti z
vlastných zdrojov, prípadne z údajov správcovských spoločností. Vyplnením
dotazníkového alebo databázového formulára budú dáta ukladané prostredníctvom portálu pre elektronické sčítanie www.scitanie.sk do komplexného
Elektronického systému sčítania obyvateľov, domov a bytov. „Cieľom bolo
výrazne znížiť administratívnu záťaž samospráv, preto sme maximálne
využili už existujúce administratívne zdroje údajov (napr. register adries a kataster nehnuteľností) a vopred sme predvyplnili časť údajov.
Umožnili sme tiež čo najpriateľskejšie exportovať dáta správcov,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík
a demografie ŠÚ SR.
MESTÁ A OBCE BUDÚ MAŤ ŠPECIALISTOV
Poverené osoby zastupujúce konkrétnu samosprávu sa museli pred vstupom
do systému sčítania zaškoliť a získať osvedčenie. Situácia súvisiaca s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 prinútila ŠÚ SR k rýchlemu prechodu
na e-learningovú platformu tak, aby nebol ohrozený termín začiatku sčítania
domov a bytov. „Pracovníci Štatistického úradu Slovenskej republiky
museli vo veľmi rýchlom čase pretvoriť systém školení na dištančnú
formu. Systém sa stal funkčným v krátkom čase a poverené osoby sa
mohli zoznamovať s technikou sčítania v bezpečí domova,“ vysvetlila
Ľudmila Ivančíková.
AKÉ INFORMÁCIE PRINESIE SČÍTANIE DOMOV A BYTOV?
Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.
Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.
Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty,
alebo naďalej väčšie a ako sa táto
preferencia líši podľa regiónov.
Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu
obvodového plášťa, strechy a okien.
Dozvieme sa, koľko podlažné domy u
nás prevládajú.
Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn,
kanalizáciu a kde ešte stále nájdeme
byty bez kúpeľne či splachovacieho
WC.
Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj
to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.
SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových
a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich
sa pod záštitou Európskej únie a
Organizácie Spojených národov. Na
Slovensku má viac ako 100-ročnú
tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých
členských štátoch v referenčnom roku
2021. Základné výsledky SODB 2021
budú zverejnené do konca roku 2022
a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku
2024. Všetky informácie nájdete na
stránke www.scitanie.sk.
(pn)
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Polícia upozorňuje na riziká s používaním internetu
a komunikáciou na sociálnych sieťach
V prvom rade si treba uvedomiť, že každá informácia, ktorú osoby uvedú vo svojich profiloch, je prístupná aj pre potenciálnych
páchateľov. To znamená, že keď uvedú svoju pravdivú adresu,
telefónne číslo alebo iné osobné údaje, je veľmi jednoduché ich
vyhľadať a tým sa stávajú ľahkou korisťou.
Cieľom potenciálnych páchateľov je získať čo najviac informácií o možných
obetiach. Na to využívajú najjednoduchšiu cestu, ktorou je práve internet.
Často sa stáva, že osoby vo svojich profiloch spomínajú čo všetko vlastnia,
priložia k tomu fotografie, poprípade spomenú, kedy nie sú doma. Nemusí
ísť hneď o násilníka, ktorý ohrozí život a zdravie osoby, ale môže sa stať, že
im vykradnú dom alebo byt.
Keďže osoby nevedia, s kým v skutočnosti komunikujú, pretože páchatelia
často vystupujú pod falošnou identitou, môže sa stať, že sa stretnú úplne s
niekým iným ako očakávali. Preto odporúčame, aby sa nestretali na odľahlých miestach, kde sa nesústreďujú žiadny iní ľudia. Najmenej rizikové je
sa stretnúť na verejnom mieste a neodchádzať s neznámou osobou na ním
určené miesto.
Pred stretnutím si uvedomte všetky možné riziká, každá takáto neznáma
osoba môže byť totižto od zlodeja, cez podvodníka, násilníka až po vraha.
Preventívne rady: Prezývku (nickname) si vytvorte takú, aby z nej nebolo na
prvý pohľad jasné, koľko má užívateľ rokov alebo akého je pohlavia.

Nepridávajte si každého s kým si píšete
medzi tzv. „priateľov“ - priatelia majú často
krát prístup ku všetkým informáciám, ktoré
máte vo svojom profile.
Nedávajte na internet alebo cez mobil žiadne
fotografie, videá, na ktorých ste v plavkách,
v spodnej bielizni, máte odhalené časti tela
alebo pôsobíte eroticky.
Nie je bezpečné dávať na internet alebo cez
mobil svoje osobné údaje.
Páchateľ sa najčastejšie snaží svoju obeť
získať spoločnými záujmami, porozumením,
pochopením problémov a podobne.
Pri zdieľaní akýchkoľvek súkromných informácii neznámej osobe, s ktorou ste sa zoznámili cez „chat“, buďte veľmi opatrní. Dokonca
i zdanlivo nevinné informácie by mohli byť podvodníkmi použité proti vám.
Nevyplňujte svoj internetový profil, pokiaľ ste nútení vložiť do systému údaje,
používajte fiktívne informácie. Buďte opatrný pri četovaní s človekom, ktorý
má nový profil. Novou identitou sa môže snažiť zakryť svoje predchádzajúce
pôsobenie v čete, pri ktorom mu bol zrušený, zablokovaný účet alebo sa snaží
vytvorením viacerých identít znásobiť šance pre získanie nových obetí.
Jaroslav Suvák, riaditeľ

Čim sa aktuálne zaoberajú svidnícki mestskí úradníci?
Oficiálne stále uzavretý z dôvodu platného zákazu vychádzania,
no plne funkčný. Takto sa dá charakterizovať situácia na Mestskom úrade vo Svidníku v tomto pandemickom období. Teda
aspoň podľa vyjadrení PR manažérky mesta Svidník Kristíny
Tchirovej.
„V súčasnosti už niekoľko týždňov pracujeme na pravidelnej príprave
testovania od administratívnych činností až po realizáciu a táto činnosť
je úplne mimo štandardných povinností a zabezpečujú ju pracovníci
úradu navyše k svojej bežnej činnosti.
Je to práca, ktorá vyčerpáva sily úradu a zamestnáva viacerých ľudí
celodenne aj počas víkendov. Takto funguje cca 10 pracovníkov úradu
už od októbra, kedy sa spustilo prvé celoplošné testovanie,“ informovala
Kristína Tchirová, podľa ktorej mesto aktuálne ukončilo sčítanie obyvateľov
domov a bytov 2021 v časti domy a byty, na ktorom sa pracovalo od 7/2020.

„Nastupujeme do sčítavania obyvateľov, ktoré začne 15. februára a spolu
s sčítavaním občanov, ktorí sa nemôžu sčítať sami elektronicky, bude
prebiehať táto aktivita až do konca októbra 2021.
Prebieha príprava, prieskum trhu, administratíva (žiadosti, územné a
stavebné konania) a plánovanie schválených investičných akcií na rok
2021,“ vysvetlila aktuálne témy svidníckeho Mestského úradu Kristína Tchirová
a zopakovala, že týždne pripravovali spustenie triedenia bioodpadu v bytových
domácnostiach vo Svidníku a táto téma mestských úradníkov zamestnáva
neustále. „Zároveň sa intenzívne venujeme príprave prvých uzamykateľných stojísk v meste Svidník. Rok 2020 nám neumožnil uskutočniť
mnoho akcií pre verejnosť. Napriek tomu, že nevieme aký bude rok 2021,
musíme mať pripravenú stratégiu v kultúrnej oblasti, riešime 665. výročie
prvej písomnej zmienky, Osobnosť mesta Svidník, Dni mesta Svidník a
ďalšie aktivity, ktoré sa v minulom roku neuskutočnili,“ dodala Kristína
Tchirová.
(ps)

Manželstvo podľa manželov Sochovičovcov samo o sebe vytvára bezpečné prostredie
Ako povedali v rozhovore pre Tlačovú kanceláriu KBS, oni
ho pomáhajú vytvárať tým, že sa snažia žiť manželstvo ako
sviatosť.
František je gréckokatolícky kňaz, ktorý pôsobí ako správca farnosti vo
Vyšnom Mirošove, spolu s manželkou Mirkou považujú za ohrozenie manželstva sebectvo a z toho vychádzajúcu nejednotu. Pri ohrození je pre nich
záchranným kolesom modlitba, spoveď, spoločné rozhovory.
Podľa Sochovičovcov je ťažké pochopiť, že v manželstve nemusíme byť dokonalí. „Niekedy jeden z nás chce byť dokonalý a je zo seba sklamaný.
Niekedy očakáva od vás dokonalosť ten druhý a ste z toho frustrovaný,”
hovoria Mirka a František.
Aj počas pandémie koronavírusu je pre nich manželstvo bezpečným miestom.
“Snažíme sa ho využiť pre rodinu - spoločne tráviť čas - nie len spolu v
jednom dome, ale spoločne. Napríklad spolu chodíme na prechádzky do
prírody, hráme spoločenské hry, niečo vyrábame, bežkujeme, staviame
iglu,” dávajú inšpiráciu manželia Mirka a František.
Od 8. do 14. februára 2021 prebiehal Národný týždeň manželstva (NTM). Jeho
cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Týždeň sa niesol v znamení témy Bezpečne v manželstve.
(TK KBS)
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Valentínske darovanie krvi sa vo svidníckej nemocnici skončilo
Počas dvoch odberových dní darovalo krv 132 darcov!
Keď sú dvaja šťastní, krv dostane tretí! Tento slogan sprevádzal
darcov krvi v období okolo sv. Valentína, a to nielen vo svidníckej
nemocnici, ale na všetkých hematologicko-transfúziologických
pracoviskách siete Svet zdravia.
Nemocnice vyzývali zaľúbené páry, aby spoločne prišli darovať krv, posunuli
svoju lásku ďalej a dostali za to okrem iného darček v podobe červeného
rúška s nápisom LO-VE.
Prvým odberovým dňom tejto kampane bol vo svidníckej nemocnici 10.
február, v rámci ktorého darovalo krv 56 darcov, z toho boli 11 prvodarcovia.
Druhým odberovým dňom bol 17. február, počas ktorého prišlo darovať krv
úctyhodných 76 darcov krvi, z toho boli 13 prvodarcovia. Počas oboch dní
zavítalo do nemocnice po desať dvojíc.

Svidnícka nemocnica veľmi pekne
ďakuje všetkých darcom a skutočne
si ich pomoc váži. Vyše 130 do kampane zapojených darcov je krásne
číslo a je predovšetkým obrovským
prejavom dobrej vôle ľudí, ktorí sa
rozhodli pomôcť iným v čase ich choroby či náhleho ohrozenia života.
Tí, ktorí ešte iba zvažujú možnosť
stať sa darcom krvi, budú vo svidníckej nemocnici srdečne vítaní. Každá pracovná streda v čase od 6.00 do 9.00
hod. je vyhradená na hematologicko-transfúziologickom oddelení svidníckej
nemocnice iba pre darcov krvi.
Z epidemiologických dôvodov pre maximálnu bezpečnosť darcov je potrebné
sa na darovanie krvi objednať telefonicky. Pre svidnícke hematologicko-transfúziologické oddelenie je darcom k dispozícii číslo 054/7860 443.
Svidnícka nemocnica ďakuje sponzorom tohtoročnej valentínskej kampane: DREVOKAPITÁL, s.r.o., GEMAG-SK, s.r.o., LOM ONDAVA, s.r.o.,
LECHMANN, s.r.o. pestovateľská pálenica, OC KAUFLAND, PNEUPEX,
spol. s.r.o.
(jf)

Krv darovali aj Marek Pasnišin s priateľkou Jozefínou Kudlovou

Krv prišli darovať aj mnohonásobní darci krvi - Ján Rodák, Štefan
Čobirka a Ján Dančišin. Posledný spomínaný daroval krv po 130-krát!

Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice sa na nedostatok darcov nemôže sťažovať...
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Výstavu najkrajších fotografií Prešovského kraja môže obdivovať verejnosť
Séria najkrajších fotografií z ôsmeho ročníka fotografickej súťaže Choď a foť začala putovať naprieč Prešovským krajom. Verejnosti je prístupná od minulého týždňa v OC Novum Prešov.
„Výstavu sme do tohto nákupného centra umiestnili v rámci dodržania
všetkých epidemiologických opatrení. Aj keď súčasná situácia verejným
a kultúrnym podujatiam nepraje, radi by sme potešili aspoň tých, ktorí
prichádzajú do obchodného domu na nákup, drogérie alebo lekárne,“
približuje zámer umiestnenia výstavy výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod
Slovenska Martin Janoško.
Expozícia fotografií je každý rok spojená s vernisážou, pri ktorej KOCR
Severovýchod Slovenska odmeňuje výhercov vo fotografickej súťaži Choď a
foť. Tradičným časom konania vernisáže je adventné obdobie. „V súvislosti
so zákazom zhromažďovania sa, sme museli termín konania vernisáže
snímok Choď a foť 2020 presunúť na neurčito. Hneď, ako to situácia
dovolí, však plánujeme vernisáž usporiadať práve v OC Novum Prešov,“
dopĺňa Janoško.
FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ CHOĎ A FOŤ ZAŽILA
REKORDNÝ ROČNÍK
Fotografická súťaž choď a foť naberá každý rok na popularite. Do ôsmeho
ročníka bolo prihlásených rekordných 820 snímok rozdelených do šiestich
kategórií. Novinkou v poslednom ročníku súťaže Choď a foť boli dve nové
kategórie. Okrem tradičných Príroda; Kultúra, tradície a história; Šport a voľ-

nočasové aktivity a Black & White, mohli profesionálni a amatérski fotografi prihlásiť svoje diela do kategórií Človek a kraj a Architektúra. Fotografi v kategórii
Človek a kraj zachytili ľudí a ich momenty počas každodennej činnosti, práce
či relaxu. Aj v ôsmom roku bola udelená cena Grand prix a cena predsedu
poroty. Ďalšou novinkou v poslednom ročníku bolo tiež ocenenie Severovýchod
Slovenska, ktoré udelila Krajská organizácia cestovného ruchu.
Medzi ocenenými fotografiami sú aj fotografie z nášho regiónu. Cenu predsedu poroty získal Andrej Belovežčík s fotografiou Box v Stropkove, Cena
Severovýchod Slovenska v kategórii Black & White získal - 3. miesto Dušan
Ignác s fotografiou Prešovské kone, v kategórii Príroda - 2. miesto Andrej
Belovežčík s fotografiou Jeseň.
František Baláž,
marketing PR KOCR Severovýchod Slovenska

Opustil nás pedagóg, spisovateľ a liternárny vedec Juraj Bača
(13.05.1932, Kečkovce - 25.01.2021, Prešov)
Po ťažkej a dlhej chorobe zomrel v Prešove pedagóg, spisovateľ, literárny
vedec, jeden z významných predstaviteľov kultúrno-národnostného života
Ukrajincov na Slovensku profesor, PhDr. Juraj Bača, CSc.
Spočiatku študoval na Vysokej Hospodárskej škole v Prešove, v rokoch
1951-1952 učil na gymnáziu vo Svidníku. Po skončení štúdia na Pedagogickej
fakulte v Prešove (1954) a Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1956) pôsobil
na katedre ukrajinského jazyka a literatúry FF UPJŠ v Prešove (1960-1971).
Juraj Bača je autorom monografií Literárne hnutie na Zakarpatsku v polovici 19.
stor. („Literaturnyj ruch na Zakarpatti seredyny 19 st.“, Prešov, 1961); Ukrajinská literatúra Zakarpatska v druhej polovici
19. stor. („Ukrajinska literatura Zakarpaťťa
druhoji polovyny 19 st.“ v spoluautorstve
s H. Rudlovčákovou,1964); Za a proti - o
podmienkach rozvoja ukrajinskej kultúry v
Česko-Slovensku po roku 1945 („Za i proty
- pro umovy rozvytku ukrajinskoji kuľtury v
Čecho-Slovaččyni pisľa 1945 roku“,1990);
Prečo, kedy a ako? - otázky a odpovede
o kultúrnom živote Ukrajincov Československa („Čomu, koly i jak? - zapytaňňa
ta vidpovidi pro kuľturne žyťťa ukrajinciv
Čechoslovaččyny“, Prešov, 1967; Kyjiv,
1992, spoluautori A. Kováč, M. Štec);
Cesta Alexandra Duchnoviča (v knihe
Neznámy A. Duchnovič, „Neznajomyj O.
Duchovyč“, 1993); zbierky poviedok Závidím tvojej materi („A materi tvojij zavydžu“,
1991); románu o A. Duchnovičovi Oleksa
(„Oleksa“, Kyjiv,1993); dokumentárnej a
inej prózy Listy samému sebe („Lysty samomu sobi“, Prešov, 1997); zbierky
poézii Na rukopisných právach („Na pravach rokоpysu“, Paríž - Ľvov - Zwickau, 2002); kníh vybratých statí Dobryj deň Ukrajino! („Dobryj deň, Ukrajino!“,
Prešov, 2002). V Užhorode vyšli jeho Vybrané diela („Vybrani tvory“, 2006,
2008 a 2014).
Za svoju činnosť, zvlášť za prenášanie cez hranicu a šírenie prác Ivana
Dzjuby Internacionalizmus alebo rusifikácia? („Internacionalizm čy rusifikacija?“) bol odsúdený a uväznený (1973-1974) a na dvadsať rokov vylúčený
zo spoločenského života.
Vičnaja jomu pamjať!
(mi, n. „Nove žyťťa“, Prešov, 12.02.2021, č. 3, s. 4)

SPOMIENKA
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
kvety položíme a pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.

20. februára 2021 uplynulo 18 rokov,
odkedy nás navždy opustil
náš milovaný otec a dedko
Michal HARVIŠ z Nižného Mirošova
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia Jozef
a Michal, dcéra Viera s rodinami

SPOMIENKA
More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti si zanechal,
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.

24. februára 2021 by sa náš dedko
MIKULÁŠ BRENIŠIN
dožil krásneho životného jubilea
- 80 rokov.
S láskou a úctou spomína
celá rodina
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
FEBRUÁR: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
27. a 28. februára: MUDr. M. Štefanovičová - Akad. Pavlova 323
v Stropkove. Kontakt: 054/749 12 28.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Na základe Uznesenia vlády SR a platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa bohoslužby konajú stále bez účasti verejnosti.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Drahí veriaci, počas obmedzenia verejných bohoslužieb sme s vami prostredníctvom prenosu z Chrámu Božej múdrosti. Modlite sa za nás! Žehnáme vám
z Pánovho chrámu.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Sväté liturgie sa slávia na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
SR bez účasti veriacich. Pondelok 22.2.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie
pre Jána, Utorok 23.2.: 7:00 + Michal Štefanisko, Streda 24.2.: 17:00 + Anna,
Štvrtok 25.2.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku, Piatok 26.2.:
17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu a Petra, Sobota 27.2.: 7:00
+ Za zosnulých, panychída s hramotami, Nedeľa 28.2.: 9:00 Za farnosť.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č.
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00 a
nedeľu 9.30 hod. Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam,
prihlasovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.

Otužilcov potešili darčeky
Otužovanie nie je pre každého alebo je, ale hlavne treba vedieť kedy a ako
začať. Je dôležitá pravidelnosť, dlhodobosť a postupnosť. Keď v minulosti
bolo raritou zazrieť niekoho otužovať sa, dnes je to módny trend.
Partia otužilcov tok rieky Ladomírky, štvrtý vodopád, pravidelne okupuje už
viac ako tri sezóny, niektorí aj dlhšie. V terajšom období je to skôr o individualite, vzhľadom na opatrenia kvôli covidu, ale raz do týždňa sa stretnú v
skupinke, kde prevláda veselá nálada, súdržnosť, podpora a hlavne pocit
vplyvu chladnej vody na telo, ktorý každý z nás obľubuje Samozrejme, nechýba dávka adrenalínu.
V nedeľu, v magický dátum 21.02.2021 medzi otužilcov zavítal aj Jakub
Jacko, fy Jaco security s,r.o. vo Svidníku, ktorý síce nezažil ten úžasný pocit
na vlastnej koži, ale milo prekvapil a obdaroval každého z otužilcov krásnou
mäkkou osuškou. „Touto cestou by sme chceli vyjadriť veľké poďakovanie za
milý darček, ktorý bude už súčasťou našej otužileckej výbavy. Osušiť sa po
výstupe z vody a ešte darčekom... Hrejivý pocit. Veríme, že Jakuba Jacka v
blízkej budúcnosti privítame medzi sebou v rieke Ladomírka a nielen na jej
brehu. Ešte raz srdečná vďaka.“
(rš)

o d 2 2 . f e b r u á r a 2 0 21
RIMOVÁ, Andrea: Modlitba za krutých.
Bratislava, Motýľ 2020. 351 s.
Detstvo bez otca, matkin odmietavý prístup,
nefungujúce vzťahy s mužmi... Napriek všetkému je Laura šťastná. Práca snov v časopise
ďaleko od domova dáva jej umeleckej duši
krídla a napĺňa ju. Všetko sa zmení v momente,
keď sa jej mama zraní pri páde a je odkázaná
na dcérinu pomoc. Laura sa po dôkladnom
zvážení rozhodne odcestovať domov. Jej motiváciou nie je mamino skoré uzdravenie, ale
tajný ateliér, ktorý si zriadi na povale domu. Tam
sa konečne naplno oddáva svojej veľkej vášni
a tvorí abstraktné obrazy. Náhodné stretnutie
s bývalým spolužiakom Viktorom v nej rozpáli
oheň túžby po láske, ale zároveň podnieti
zvedavosť a začne sa zaujímať o rodinné tajomstvá. Prečo otec odišiel a viac sa neozval?
Prečo je mama studená ako Aljaška? Známy
a úspešný maliar Krištof vidí v Laurinej tvorbe
potenciál a navrhne jej spoluprácu. Zdanlivo jednoduchý príbeh ženy, ktorá
sa dotýka svojho sna, narušia pravda a zákerný vrah. Vtrhnú do jej života v tej
najnevhodnejšej chvíli. Laure začína byť jasné, že život je radosť a zároveň
boj a že niekedy nám zostanú len modlitby za krutých...

ROHOŇ, Vratko
Vratko Rohoň je spevák, gitarista a manažér pop punkovej skupiny Iné Kafe,
ktorý sa narodil 25. februára 1974. Vratko pôsobí v kapele od jej vzniku až po
súčasnosť. Okrem členstva v kapele, je tiež dopravným pilotom na Boeingu
737. Je autorom drvivej väčšiny pesničiek Iné Kafe. Skupina mala pauzu od
februára 2006 do 11. januára 2010, kedy na tlak fanúšikov ohlásila comeback
a funguje dodnes. Svoju aktívnu hudobnú kariéru začal v roku 1989, keď s
dvomi ďalšími kamarátmi založil svoju prvú skupinu. Tá si neskôr dala názov
Poseidon, no Vratko z nej po troch mesiacoch odišiel. V roku 1991 založil thrashmetalovú skupinu Cemetery, ktorá zahrala 5 koncertov a rozpadli sa. V roku
2004 spolupracoval so speváčkou Anawi na albume Staré časy. Na albume
zložil všetky skladby (texty+hudba) a stal sa krstným otcom albumu.

LIPKA, František (22.2.1946-)
Slovenský básnik a prekladateľ. Po maturite absolvoval štúdium slovenčiny a
srbochorvátčiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde potom prednášal
srbskú a chorvátsku literatúru. Bol lektorom slovenskej literatúry na Filozofickej
fakulte v Novom Sade. Od konca 80. rokov pôsobil v diplomatických službách.
Poéziu začal písať počas štúdií, kde bol príslušníkom generačnej skupiny tzv.
univerzitných básnikov. Po časopisecky publikovaných veršoch debutoval
básnickou zbierkou Štvanica. Jeho tvorba sa vyznačuje snahou o prepojenie
národnej histórie s nadčasovými ľudskými hodnotami. Pri tomto svojom úsilí
často využíval aktualizáciu rozličných motívov i reálií zo starovekých dejín a
mytológie. Prekladá zo srbskej a chorvátskej literatúry.

- Tak veľa som čítal o škodlivosti alkoholu a fajčenia,
že som sa
rozhodol s tým okamžite prestať.
- S čím? S fajčením alebo pitím?
- S čítaním.
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Škola dýchala valentínskou náladou
Základná škola na Karpatskej ulici vo Svidníku 15. februára
dýchala valentínskou náladou tak, ako sa patrí.
Obľúbený sviatok v škole spríjemňovali všadeprítomné srdiečka. Žiaci
1. stupňa spolu s p. učiteľkami mali možnosť napísať valentínsky pozdrav
svojim spolužiakom, kamarátom, pani učiteľkám, ale aj svojim rodičom, či
starým rodičom....
Valentínkou mohli odovzdať svoje sympatie, uznanie, poďakovanie. V ŠKD

si zase spríjemnili tento deň akciou „Valentínska pošta“ a „Valentínska party“.
Žiaci mohli hádzať do pripravenej valentínskej krabice rôzne odkazy plné
lásky a vďaky pre svojich spolužiakov, kamarátov či učiteľov. Žiaci 2.stupňa
si zase počas dištančného online vyučovania pripomenuli tento sviatok aspoň
netradične - doma.
No netreba zabúdať! Povedať ľúbim ťa, či ďakujem človeku na ktorom nám
záleží môžeme aj v hociktorý iný všedný deň!
ZŠ Karpatská

Kto daroval krv v rámci ZACHRÁNENÝ KARNEVAL
Valentínskej kvapky krvi?
V stredu 17. februára prišlo v rámci Valentínskej kvapky krvi na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 76 bezpríspevkových darcov:
Michal Mňahončák (61), Matúš Mňahončák (29), Gabriela Oleárová (43),
Vladimír Štefančík (31), Peter Gič (33), Milan Ferenc (58), Silvia Hicová
(14), Jaroslav Fedoročko (43), Oľga Troščáková (3), Jozefina Kudlová (4),
Marek Pasnišin (15), Marcel Braslavský (39), Pavol Popovec (4), Lukáš Lucík
(prvodarca), Peter Fedorko (28), Štefan Čobirka (48), Ján Dančišin (130),
Ján Rodák (59), Miloš Grega (68), Nikola Mazurová (4), Marek Sadiv (45),
Štefánia Skičková (5), Simon Skička (2), Katarína Cimbalová (prvodarca),
Miriama Mitrušková (3), Veronika Cuprišinová (prvodarca), Ivana Demjanová
(3), Šimon Fečko (2), Martin Očipka (60), Jozef Očipka (57), Miroslava Babjarčiková (10), Slávka Pilipová (41), Alexandra Dzurová (prvodarca), Imrich
Kaplan (3), Marek Fek (20), Ján Macko (48), Marián Bednarik (12), Filip Savčák
(prvodarca), Monika Bičejová (14), Sebastian Sekeľ (8), Klaudia Krempaská
(6), Monika Zajarošová (8), Kristína Demjanová (prvodarca), Marek Matkobiš
(5), Marián Matkobiš (prvodarca), Marián Milý (5), Marek Darivčak (17), Mária
Bogdanová (11), Lucia Halajová (5), Viktor Mačuga (3), Anna Želizňaková (2),
Matúš Adamečko (prvodarca), Jakub Adamečko (prvodarca), Ivan Baláži (22),
Nikola Suváková (6), Jana Milá (26), Simona Mydlová (prvodarca), Gabriela
Miheličová (prvodarca), Peter Kaliňák (4), Rastislav Sivulič (2), Jozef Pribocký (11), Matúš Bilančik (5), Ján Kostič (prvodarca), Barbora Jadvišová (19),
Nikola Papierníková (2), Jozef Černiga (9), Jana Ivančová (prvodarca), Martin
Ivančo (27), Veronika Gumanová (2), Daniela Maťašová (11), Rastislav Jurč
(11), Radoslav Michalko (20), Mária Baran Krajňaková (9), Dana Ľosová (3),
Miroslav Hnát (prvodarca), Radoslav Michalko.
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

Aj keď trocha inak, predsa bol v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo
Svidníku karneval.
Naši detskí bojovníci v školských laviciach a učitelia si doniesli do školy masky
od výmyslu sveta. Všetci sme sa ocitli v rozprávkovom svete. Vyučovanie
v každej triede bolo rozprávkové a radostné. V prvakolandii to bola hravá
matematika, či slovenčina s líškou Eliškou. Nechýbala ani tombola a sladká
odmena pre každého.
Druhostupniari mali zábavné karnevalové online vyučovanie. Prevládali
súťaže, hry a kvízy. Veľký úspech zožal milionár. Vstup na online hodinu bol
možný len v maske. Napriek tomu, že sme sa nemohli stretnúť všetci spolu,
deti si tento deň užili a ich radosť bola neopísateľná. A o to nám išlo. (czš)
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