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  Novozvolené svidnícke Mestské zastupiteľstvo má za sebou 
ustanovujúce zasadnutie. Stalo sa tak v uplynulú stredu 16. 
novembra v konferenčnej miestnosti SNM - Múzea ukrajinskej 
kultúry vo Svidníku.

Primátorka a poslanci zložili poslanecký sľub, 
chýbal akurát Adrián Labun a viceprimátorom ostáva Michal Goriščák 

  Ustanovujúce zasadnutie zvolala primátorka Marcela Ivančová, ktorá v 
októbrových komunálnych voľbách obhájila primátorský post. Ešte predtým, 
než primátorka a poslanci pristúpili k zloženiu zákonom predpísaného sľubu, 
zaznela štátna hymna a následne predseda Mestskej volebnej komisie Bo-
humil Kačmár ofi ciálne oznámil výsledky volieb primátora mesta a rovnako 
aj výsledky volieb poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. Potom 
už Marcela Ivančová zložila sľub primátorky a ofi ciálne sa stala primátorkou 
mesta pre druhé volebné obdobie. 
  Následne poslanecký sľub prečítal poslanec Juraj Antoš a ostatní poslanci 

po ňom vyslovením slova „Sľubujem“ ta-
kisto zložili poslanecký sľub. Z pätnástich 
zvolených poslancov Mestského zastupi-
teľstva vo Svidníku sa na ustanovujúcom 
zasadnutí zišlo a poslanecký sľub zložilo 
štrnásť poslancov. 
  Z prvého volebného obvodu to boli Vladimír 
Kaliňák, Michal Goriščák, Slavomír Sakalik, 
Martin Ždiňak a Stanislav Hvozda, z druhé-
ho Pavel Olejár, Vladimír Žak, Cyril Dudáš 
a Martin Miščáík, no a z tretieho volebného 
obvodu Kamil Beňko, Jozef Vencurik, Matúš 
Majda, Ondrej Tyč a už spomínaný Juraj 
Antoš. Na ustanovujúcom zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva vo Svidníku chýbal po-
slanec z druhého volebného obvodu Adrián 
Labun, ktorý sa podľa slov primátorky mesta 
Marcely Ivančovej vopred ospravedlnilo. 

Zákonom predpísaný sľub pritom zvolený poslanec podľa ustanovení zákona 
zloží na prvom zasadnutí zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní.
  Pripomeňme, že absolútnymi nováčikmi vo svidníckom mestskom parlamente 
sú Slavomír Sakalik, Stanislav Hvozda, Martin Miščík, Jozef Vencurik a On-
drej Tyč. Po prestávke sa do zastupiteľstva vrátili Cyril Dudáš a Juraj Antoš, 
nuž a dlhoročnými poslancami ostali Vladimír Kaliňák, Martin Ždiňak, Pavel 
Olejár, Adrián Labun, Vladimír Žak, Kamil Beňko a druhé volebné obdobie za 
sebou poslancami budú Michal Goriščák a 
Matúš Majda.
  Tak ako októbrové komunálne voľby 
nepriniesli zmenu na poste primátora, 
resp. primátorky mesta Svidník, zmena 
neprišla ani na poste jej zástupcu. Marcela 
Ivančová totiž na ustanovujúcom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku v 
novom volebnom období oznámila, že za 
svojho zástupcu, teda viceprimátora mesta 
Svidník si vybrala Michala Goriščák, ktorý 
bol viceprimátorom aj v predošlom voleb-
nom období. 
  Primátorka zároveň poslaneckému zbo-
ru oznámila, že poslancom, ktorý bude 
oprávnený zvolávať zasadnutia mestského 
zastupiteľstva podľa zákonom presne sta-
novených pravidiel ostáva poslanec Vladi-
mír Kaliňák. Dodajme ešte, že najmladším 
mestským poslancom je 24-ročný Stanislav Hvozda a najstarším 65-ročný Cyril 
Dudáš. V novom svidníckom mestskom parlamente nie je ani len jedna žena.
  Zloženie sľubu a potvrdenie viceprimátora Michala Goriščáka bolo všetkým, 
čo na ustanovujúcom zasadnutí zaznelo. Na rozdiel od ustanovujúceho 
zasadnutia predošlého mestského parlamentu pred štyrmi rokmi, tentoraz 
poslanecký zbor nevolil ani členov Mestskej rady a ani členov jednotlivých 
komisií pôsobiacich pri Mestskom zastupiteľstve. 
  Primátorka Marcela Ivančová akurát v závere ustanovujúceho zasadnutia 
uviedla, že buď ešte do konca novembra alebo začiatkom decembra zvolá 
riadne pracovné zasadnutie mestského parlamentu a dovtedy budú v kontakte 
so všetkými poslancami. 

(ps)
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  V Športovej hale Mier v Bardejove sa v sobotu 12. novembra 
po dvojročnej pauze, ktorá bola spôsobená pandémiou COVIDu, 
uskutočnil ďalší ročník populárnej a známej prehliadky ľudových 
piesní Makovická struna 2022.

Makovická struna má za sebou ďalší ročník 

  V dvoch programoch (súťažnom o 15. hodine a galaprograme o 19.  hodine) 
predstavilo takmer 30 interpretov a dvaja zahraniční hostia, ktorí športovú halu 
naplnili ľudovou piesňou a potešili oči i srdcia prítomných divákov. Spevákov 
sprevádzal orchester ľudových nástrojov pod dirigentskou taktovkou Júliusa 
Selčana.
  Tak ako každý rok, aj tentokrát, boli odbornou porotou udelené tituly Laureáta 
Makovickej struny: v kategórii trio si ich tentokrát „vyspievali“ Monika, Nikolas 
a Júlia Kormaníkovci z Veľkého Šariša, v kategórii duo Michaela Vasilenková 
a Daniela Banduričová zo Zubného a v kategórii sólo spev sa tohtoročným 
laureátom stala Sabína Hošková zo Svidníka.
Svidnícky okres pritom na tohtoročnej Makovickej strune reprezentovali aj 
Nikola a Ivana Halčíkové a Laura Gonšenicová. 

(gb)

  V predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu sa v Stropkove 
uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného mestského 
zastupiteľstva. V októbrových komunálnych voľbách tamojší vo-
liči rozhodli, že samosprávu bude aj v treťom funkčnom období 
po sebe viesť Ondrej Brendza (nezávislý). 

Prvýkrát v histórii Stropkova zložil novozvolený primátor tretí sľub po sebe
V zastupiteľstve šesť nových poslancov

  V ponovembrovej histórii je to prvý primátor, ktorému Stropkovčania trikrát 
vyslovili dôveru, navyše opäť s presvedčivým výsledkom vyše 60 percent, čo 
predstavovalo 2274 hlasov. 
  „Stojíme na prahu nového obdobia a vstupu-
jem doň plný odhodlania nesklamať. Naplnený 
pocitom zodpovednosti za každý skutok, za 
každé jedno slovo, za každé vyjadrenie, či 
rozhodnutie. Všetci, vy panie poslankyne, vy 
páni poslanci, vstupujete do tohto obdobia so 
svojimi plánmi, cieľmi, víziami a ideálmi. Nie 
všetky sa nám však pochopiteľne podarí zrea-
lizovať. Je však dôležité, aby sme pri napĺňaní 
našich sľubov boli motivovaní čistým a dobrým 
úmyslom, aby sme spolu, tu v zastupiteľstve i 
na mestskom úrade, vytvorili jeden tým, ktorý 
problémové situácie nevytvára, ale ich včas 
registruje a spoločne rieši,“ povedal v príhovore 
staronový primátor. Zdôraznil tiež, že nové volebné 
obdobie bude do značnej miery ovplyvnené glo-
bálnou politickou situáciou - vojnou na Ukrajine či 
energetickou krízou. 
  „Ale aj menšinovou vládou na Slovensku, 
ktorá často komplikuje prácu samosprávam. 
Napriek týmto skutočnostiam sme pripravení od prvej chvíle napĺňať 
náš volebný program,“ dodal primátor. 
  V osemnásťčlennom zastupiteľstve budú šiesti noví poslanci. Traja z pred-
chádzajúceho volebného obdobia svoj mandát neobhájili, traja už nekandido-
vali. Najpočetnejšie zastúpenie budú mať nezávislí poslanci (11), tri mandáty 
získala koalícia Smer-SD - Republika, dvoch poslancov bude mať KDH, po 
jednom SNS a Hlas-SD. Na ustanovujúcom zasadnutí poveril O. Brendza 
svojím zastupovaním doterajšieho viceprimátora Petra Lehockého (KDH). 
  V Stropkove bude aj v tomto volebnom období pôsobiť päťčlenná mestská 
rada. Za jej členov poslanci spomedzi seba zvolili Daniela Hubáča, Milana 
Pavúka, Slavomíra Rapáča (všetci nezávislí) a Stanislava Kolcuna (Smer-
-SD/Republika). Z titulu funkcie viceprimátora je piatym členom rady Peter 
Lehocký (KDH). Pri zastupiteľstve bude pracovať päť komisií zložených z 
poslancov a odbornej verejnosti. Komisiu pre fi nancovanie a majetok mesta 
bude opäť viesť Jana Slivková (KDH), staronovým predsedom Komisie  pre 

sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie bude Daniel Hubáč 
(nezávislý), za predsedu  Komisie pre výstavbu a územný 
rozvoj zvolili Radka Kmiťa (nezávislý), Komisii pre školstvo, 
kultúru a šport bude predsedať Viliam Mihok (nezávislý) 
a novým predsedom Komisie pre bezpečnosť a životné 
prostredie bude Marek Nicz (nezávislý). Členmi Komisie 
pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov budú výlučne poslanci. 
  Posledným prejednávaným bodom zastupiteľstva bolo 
schválenie platu primátora. Poslanci schválili predložený 
návrh, podľa ktorého bol základný plat predstavujúci 2,81-ná-
sobok priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci 
rok navýšený o 40 percent, rovnako ako v predchádzajúcom 
volebnom období.

  Najbližšie pracovné zasadnutie poslancov je naplánované na 14. decembra, 
ktorého najdôležitejším bodom bude rozpočet na budúci rok. 

Peter Novák, hovorca mesta Stropkov, (foto: Spektrum)

  V piatok 11. novembra na linku 158 oznámil 19 ročný muž z obce Dlhoňa, 
nález  munície pri koryte potoka zv. Mazgalica. Ide o katastrálne územie obce 
Dlhoňa, konkrétne cestu medzi touto obcou a obcou Svidnička. Na miesto ná-
lezu bola okamžite vyslané policajná hliadka a taktiež krajský pyrotechnik, ktorý 
po obhliadnutí munície určil, že ide o delostreleckú  mínu 120 mm, z obdobia 
II. sv. vojny.  Pyrotechnik muníciu prevzal k zneškodneniu. Nezabúdajme, že 
napriek tomu, že ide o starú muníciu ja vo väčšine prípadov stále funkčná! 

 (krpz)

Pri koryte potoka našiel mínu
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   Pošijano, vyrosne? Takýto názov mal slávnostný program, ktorý pri príležitosti 25. výročia 
svojho založenia ponúkol Detský folklórny súbor Makovička. 
   Stalo sa tak v uplynulý piatok v kinosále Domu kultúry vo Svidníku. Zaplnené hľadisko 
sledovalo pestrý folklórny program, v ktorom sa predstavilo 132 detí pôsobiacich vo folklór-
nom súbore patriace pod Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
   K 25. výročiu založenia Detského folklórneho súboru Makovička jeho vedeniu, ale hlav-
ne deťom - tanečníkom, speváčkam, hudobníkom a ďalším okrem iných zablahoželala 
aj primátorka Svidníka Marcela Ivančová. Na javisku sa v závere ocitli aj traja ľudia, ktorí 
majú najväčší podiel na vzniku tohto súboru - Mária Pajzinková, Viera Kačuriaková a 
Milan Vaňuga.
   Slávnostný program Detský folklórny súbor Makovička Svidníčanom a ľuďom z okolia 
ponúkol v kinosále Domu kultúry vo Svidníku aj v sobotu a dodajme, že projekt 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu národnostných menšín a takisto 
aj Mesto Svidník.                                                                                        (ps)

Makovička oslavovala svoje 25. narodeniny Makovička oslavovala svoje 25. narodeniny 
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  Vo výstavnej sieni SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidní-
ku v uplynulý utorok 15. novembra otvorili netradičnú výstavu. 
Tentoraz svoju tvorbu nevystavujú žiadni profesionálni umelci, 
ale amatéri, lepšie povedané amatérky a navyše z Ukrajiny.

Ukrajinské odídenkyne a ich deti vystavujú 

  SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa pridalo k organizácii Člo-
vek v ohrození, ktorá pôsobí aj vo Svidníku a snaží sa pomáhať odídencov z 
Ukrajiny, žijúcim vo Svidníku a okolí. 
  Práve organizácia Človek v ohrození prišla s myšlienkou pripraviť výstavu 

kresieb ukrajinských odídenkýň a nielen žien, 
ale aj ich detí. Výstava nesie názov OZVENY 
POCITOV a prezentované sú, ako sme už 
uviedli, výtvarné práce odídencov z Ukrajiny, 
ktorí boli nútení utiecť pred vojnou a našli 
svoje útočisko na Slovensku, konkrétne vo 
Svidníku. 
  „Každý obraz dospelého alebo detského 
autora je amatérsky a zároveň vzácny, 
lebo vyjadruje jeho vnútorné pocity, čo 
naznačuje aj samotný názov výstavy,“ 
toto vo svojom príhovore zdôraznil riaditeľ 
SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
Jaroslav Džoganik. 
  Okrem neho a väčšiny autoriek vystavova-
ných diel a ich detí sa na otvorení výstavy 
zúčastnili aj viacerí pozvaní hostia. Medzi nimi 
aj zástupcovia organizácie Človek v ohrození.
  Dodajme, že výstava výtvarných prác odí-
denkýň z Ukrajiny vo výstavnej sieni SNM - 
Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku potrvá 
do 30. decembra tohto roku a podujatie sa 
koná v rámci sprístupnenia slovenských 
múzeí občanom Ukrajiny, pričom je to pre-
dajná výstava. Znamená to, že jej návštevníci si môžu zakúpiť ktorékoľvek 
vystavované dielo. 

(ps)

   Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo 
Svidníku vzniesol  obvinenie štyrom osobám z trestného činu 
krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. 

Objasnená krádež v rodinnom dome

   Išlo o troch mužov vo veku 19, 43 a 44 rokov a jednu 41 ročnú ženu. Muži 
pochádzajú zo Stropkova a žena z obce Holčíkovce. Začiatkom augusta 
tohto roku po vzájomnej dohode, neoprávnene vstúpili na pozemok jedného 
z rodinných domov na Chotčanskej ulici v Stropkove. Vykopli vchodové dvere 
a vošli dnu. Vzali rôzne domáce spotrebiče, kuchynské zariadenie, stolové 
lampy, uteráky,  prikrývky i telefón.  Krádežou vznikla škoda prevyšujúca 
sumu 1 400 eur a poškodením vchodových dverí vznikla škoda cca 80 eur. 

(krpz)  

   Aj mnohí Svidníčania a 
ľudia z okolia ostali v mi-
nulý piatok 18. novembra 
nemilo prekvapení. Keď 
potrebovali niečo vybaviť 
na svidníckom pracovis-
ku bardejovského Úradu 
práce, sociálnych vecí a 
rodiny alebo vo svidníckej 
pobočke Sociálnej pois-
ťovne, nepochodili. 

Zatvorené úradyZatvorené úrady

   Tieto inštitúcie v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny totiž mali v piatok 
zavreté. Dôvodom bolo to, že 
využili predošlý deň voľna, kto-
rým bol 17. november ako štátny 
sviatok - Deň boja za slobodu a 
demokraciu a v rámci šetrenia 
energií boli všetky pracoviská 
týchto dvoch inštitúcií na celom 
Slovensku zatvorené.         (ps)

   Zvedavé otázky Poliakov, čo sa to na Slovensku deje, že je na trhu či    Zvedavé otázky Poliakov, čo sa to na Slovensku deje, že je na trhu či 
v obchodných domoch toľko Slovákov sme počúvali v poľskom Krosne v obchodných domoch toľko Slovákov sme počúvali v poľskom Krosne 
v uplynulý štvrtok 17. novembra, keď bol na Slovensku štátny sviatok. v uplynulý štvrtok 17. novembra, keď bol na Slovensku štátny sviatok. 
Toľko Slovákov už na krosnianskych trhoch dávno nebolo. A zrejme Toľko Slovákov už na krosnianskych trhoch dávno nebolo. A zrejme 
nebolo Slováka, ktorý by si na „bazári“ nepochutnal na tradičnej pečenej nebolo Slováka, ktorý by si na „bazári“ nepochutnal na tradičnej pečenej 
poľskej klobáske.                                                                                   poľskej klobáske.                                                                                   (ps)(ps)

Slováci zahltili Krosno Slováci zahltili Krosno 

   Na svidníckej pešej zóne už stojí tradičný Vianočný strom. Minulý týždeň ho 
postavili pracovníci Technických služieb mesta Svidník, ktorí v týchto dňoch 
pracujú nielen na jeho vyzdobení, ale aj umiestnení ďalších vianočných ozdôb 
po celom meste.                                                                                        (ps)

Vianočný strom už stojí 

Spravodajstvo 
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  Slovenský Červený kríž - Územný spolok Svidník pripravil 
tradičné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi. Tentoraz to 
však nebolo spoločné oceňovanie pre okresy Svidník a Stropkov, 
ale konali sa dve samostatné oceňovania.

Ocenili mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi z okresov Svidník a Stropkov 
Jaroslav Suvák so 101 odbermi s Kňazovického medailou 

  Bezpríspevkových darcov krvi najprv v pondelok 21. novembra ocenili vo 
Svidníku a následne v utorok 22. novembra v Stropkove. Mnohonásobných 
bezpríspevkových darcov krvi z okresu Svidník v pondelok ocenili v koncertnej 
miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku a ocenenia odovzdával 
nielen riaditeľ Slovenského Červeného kríža - Územného spolku Svidník 
Slavomír Sakalik, ale aj členky Územnej rady Slovenského Červeného kríža 
vo Svidníku Nadežda Čemová, Edita Podaná a Daniela Macáková.
  V rámci okresu Svidník bola udelená aj jedna Kňazovického medaila za 
vyše 100 odberov krvi, ktorú získal dlhoročný riaditeľ Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru vo Svidníku Jaroslav Suvák. Ten má aktuálne na svojom 
konte 101 odberov. Udelené boli dve Diamantové Jánskeho plakety, Dvanásť 
zlatých Jánskeho plakiet, dvadsať Strieborných Jánskeho plakiet a tridsaťje-
den Bronzových Jánskeho plakiet. Dodajme ešte, že v utorok 22. novembra 

bezpríspevkovým darcom krvi z okresu Stropkov ocenenia odovzdávali okrem 
už spomínaného Slavomíra Sakalika aj predseda Územnej rady SČK vo 
Svidníku Gabriel Kleban a členovia Územnej rady SČK Marián Vašš a Ondrej 
Žulkovský. Vráťme sa ešte k darcom z okresu Svidník.

KOHO OCENILI?
  Kňazovického medailou bol ocenený Jaroslav Suvák zo Svidníka. 
Diamantovú plaketu prof. Jana Jánskeho získali: Eva Kucerová (Svidník) a 
Miroslav Gerek (Mlynárovce). 
  Zlatú plaketu prof. Jana Jánskeho získali: Jaroslav Sasarak, Jozef Ragan, 
Róbert Hreško, Miroslav Burják, Ján Siňár, Jana Milá (všetci zo Svidníka), 
Marián Fečkanin (Okrúhle), Martin Doruľa (Mestisko), Ľubomír Grešlík (Nižný 
Mirošov), Helena Varjanová (Vyšný Mirošov), Mária Drabová (Giraltovce), 
Michal Vaňko (Ladomirová).
  Striebornú plaketu prof. Jana Jánskeho získali: Viliam Podolák, Vlasta 
Hojdová, Mária Piňková, Silvia Stašková, Viktória Ligová, Ľuboš Jurečko, 
Martin Sušina, Marek Darivčák (všetci zo Svidníka), Branislav Sabo (Medzi-
laborce), Jozef Rozdilský (Vyšná Jedľová), Stanislav Jurko (Kružlová), Viliam 
Polaček (Okrúhle), Monika Mašlejová, Vladimír Liška (obaja Giraltovce), 
Michal Vanca (Ladomirová), Sylvia Savčáková (Vyšný Mirošov), Jaroslav 
Teraz (Kečkovce), Marián Čubirka (Soboš), Marek Motyka (Radoma), Anna 
Ivančová (Francovce). 
  Bronzovú medailu prof. Jana Jánskeho získali: Natália Goriščáková, 
Michaela Haňáková, Silvia Safková, Jana Terazová, Jana Malačinová, Viliam 
Jachymovič, Eva Homzová, Ľuboš Kost, Ladislav Hanik, Vladimír Slimák, 
Radoslava Barančíková, Elizabet Lialenko (všetci zo Svidníka), Mikuláš 
Baka (Šarišský Štiavnik), Maroš Keselica (Nižný Mirošov), Ján Marchevský 
(Šemetkovce), Kristína Štefancová (Nižný Komárnik), Vlasta Hromohová, 
Kristián Matkobiš (obaja z Radomy), Gabriel Džalaj (Okrúhle), Emília Gieciová 
(Nová Polianka), Ján Fedák, Dávid Sirý (obaja z Ladomirovej), Peter Kaliňák, 
Marek Kaliňák (obaja z Vyšnej Jedľovej), Peter Liga (Vyšný Mirošov), Róbert 
Palička (Vápeník), Tatiana Kostilníková (Medzilaborce), Gabriela Brožinová 
(Dobroslava), Ján Špik (Nižná Polianka), Mikuláš Maťaš (Giraltovce), Radoslav 
Kundrát (Roztoky).                                                                                    (pn)    

  Teraz je najlepší čas na očkovanie proti chrípke. Odborné au-
tority idú príkladom a vyzývajú najmä ľudí z rizikových skupín, 
aby sa aktívne chránili pred chrípkou očkovaním.  

Teraz je najlepší čas na očkovanie proti chrípke

  Chrípka je ochorenie s vysokými sociálnymi a ekonomickými dopadmi a 
očkovanie je najúčinnejšou prevenciou ochorenia. S ochorením chrípky na 
celom svete súvisí 3 až 5 miliónov prípadov závažných ochorení a až 650-tisíc 
úmrtí ročne. Chrípka môže mať veľmi ťažký priebeh, spôsobiť vážne zdravotné 
komplikácie, viesť k trvalým zdravotným následkom a spôsobiť smrť. 
„Chrípka vôbec nie je banalita. Prevencia chrípky, a zvlášť v súčasnej 
situácii, má nesmierny význam. Použime všetky overené poznatky a 
účinné metódy, ktorými dokážeme chrániť svoje zdravie aj ľudí naokolo. 
Proti chrípke máme dostupné bezpečné a účinné vakcíny. Očkovaný 
človek má vysokú pravdepodobnosť ochrany pred ťažkým priebehom 
ochorenia a vážnymi komplikáciami,“ uviedol Vladimír Lengvarský, minister 
zdravotníctva SR.
  „November je stále vhodný mesiac na očkovanie proti chrípke. Zvy-
čajne trvá 10 až 14 dní po očkovaní, kým sa vytvorí imunitná odpoveď 
a ochrana. Epidémia chrípky postihuje Slovensko najčastejšie koncom 
januára a trvá až do konca februára. Ochrana po očkovaní trvá najmenej 
jednu chrípkovú sezónu, ale časom ubúda. Z toho dôvodu sa prikláňa-
me k posunu začiatku očkovania až na neskoršiu jeseň. Ideálny čas na 
očkovanie preto začína až najskôr v októbri,“ uviedla Zuzana Krištúfková, 
prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. 
  „Okrem očkovania je stále veľmi dôležité v období chrípkových epidémii 
dodržiavať respiračnú etiketu - obzvlášť nasadenie si respirátora FFP2 v 
spoločnosti iných osôb pri výskyte príznakov ochorenia a na miestach, 
kde sa môžu zdržiavať zraniteľné osoby či ľudia, ktorých zdravotný stav 
neviete vyhodnotiť. Okrem toho vysoko odporúčame dodržiavať hygie-

nické opatrenia ako časté vetranie, hygiena rúk, vyhýbanie sa zaplneným 
priestorom a udržiavanie odstupu od ľudí s príznakmi ochorenia. Kašeľ 
a kýchanie je vhodné do jednorazovej vreckovky, podstatné je tiež bez-
odkladné vyhadzovanie použitých vreckoviek do uzatvárateľnej nádoby 
na odpad,“ povedal Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

(pn)

Kto daroval krv? 
  V stredu 16. novembra prišlo v rámci Študentskej kvapky krvi na Hemato-
logicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 48 bezprí-
spevkových darcov: 
  Damián Jenča (prvodarca), Damián Bačišin (prvodarca), Ján Jenča (prvo-
darca), Viliam Vašuta (35), Mikuláš Baka  (11), Roman Hriž (31), Pavol Melník 
(40), Viliam Miňo (4), Ján Vageľ  (48), Marek Bobák (26), Peter Homza (71), 
Peter Škovran (2), Milan Safko (2), Ján Guzej (16), Róbert Čeremuga (14), 
Miloš Gega (71), Pavel Ducár (54), Miroslav Macko (17), Peter Nemec (8), 
Ján Kostič (2), Barbora Leferovičová (2), Jitka Šterbová (50), Lenka Bačová 
(3), Barbora Piruchová (2), Patrícia Raková (22), Rastislav Jurč (5), Mário 
Cuper (2), Dana Jaroščáková (32), Albína Matkobišová (4), Olívia Siňár (9), 
Jana Gombitová (17), Miroslava Andrejčáková (3), Ivan Baláži (27), Martin 
Kundrát (28), Jozef Venglovič (36), Jakub Vachaľ (2), Patrik Halaj (48), Peter 
Bobak (4), Adam Popovec (15), Pavol Popovec (10), Slavko Surmaj (51), 
Radoslav Michalko (26), Pavel Brussmann (2), Ivana Buraľová (6), Viktória 
Jenčová (4), Matúš Bilančik (8), Jana Kloceková (2), Jaroslav Sasarák (43). 

Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku 
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  V nedeľu 13. novembra sa vo farnosti Hrabovčík uskutočnila 
odpustová slávnosť k sviatku patróna chrámu sv. archanjela 
Michala. Slávnosť, na ktorú prijal pozvanie vladyka Peter Rusnák, 
sa niesla v duchu 210. výročia posvätenia chrámu a zároveň pri 
tomto výročí vladyka Peter posvätil obnovený exteriér zrekon-
štruovaného chrámu.

V Hrabovčíku oslávili 210. výročie posvätenia chrámu a posvätili jeho obnovený exteriér

  Odpustovej slávnosti predchádzala celotýždňová duchovná obnova, počas 
ktorej sa veriaci mohli duchovne občerstviť a prijať mnohé Božie milosti. Vo 
štvrtok sa veriacim prihovoril otec Jozef Košč, ktorý po liturgii spolu s miest-
nym duchovným otcom Marekom 
Baranom udelil veriacim sviatosť 
pomazania chorých. V piatok viedol 
duchovnú obnovu otec Mário Buraľ 
a sobotu povzbudil veriacich na 
ceste viery otec Ľuboslav Petričko.
  Vyvrcholením celého týždňa 
bola nedeľná slávnosť s vladykom 
Petrom Rusnákom, ktorého pred 
chrámom privítal starosta obce Sergej Vasilenko i duchovný správca farnosti Marek Baran. Po 

posviacke exteriéru chrámu pokračovala svätá božská liturgia. V 
homílii vladyka Peter vychádzajúc z nedeľného evanjelia pozval 
všetkých k tomu najdôležitejšiemu v živote kresťana - k láske a 
milosrdenstvu. Povzbudil zhromaždený Boží ľud k tomu, aby sa v 

kresťanskom život neuspokojili len so splnením zákona, ale aby dovolili milo-
srdnému samaritánovi, ktorým je Ježiš Kristus, dotknúť sa ich rán a vnútra. A 
potom, aby sa nebáli ísť a robiť podobne, milovať a prejavovať milosrdenstvo 
všetkým blížnym okolo nás. Na záver liturgie sa vladykovi Petrovi, všetkým 
prítomným kňazom a veriacim poďakoval domáci kňaz za ich prítomnosť a 
spoločenstvo. Duchovným otcom pôsobiacim vo farnosti v minulosti, taktiež 
vyjadril vďaku za ich úsilie a starostlivosť o farnosť. Súčasťou slávnosti bolo 
aj ocenenie členov farskej rady, ktorým vladyka daroval pamätnú medailu a 
list, za ich dlhoročnú obetavú službu vo farnosti.
  Slová žalmistu: „Skúste a presvedčte sa aký dobrý je Pán.“ (Ž 34,6), mohli 
veriaci okúsiť nielen pri Eucharistickom stole, ale aj pri spoločnom agapé a 
slávnostnom obede. Za všetky prijaté milosti a požehnaný čas duchovnej 
obnovy a odpustovej slávnosti s vladykom Petrom, je celé farské spoločenstvo 
vďačné nášmu nebeskému Otcovi.

o. Marek Baran, foto: Monika Antošová

2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (47) 
  V auguste 2022 uplynulo 20 rokov, odkedy vychádzajú Pod-
duklianske novinky. Prvé vydanie pod týmto názvom a pod 
súčasným vydavateľom vyšli 26. augusta 2002.

20 rokov nášho a ve-
rím, že i vášho obľú-
beného regionálneho 
týždenníka je istotne 
príležitosťou na zaspo-
mínanie si na to, čo sa 
pred dvadsiatimi rokmi 
v podduklianskom re-
gióne dialo a čo sme 
na našich stránkach 
prinášali. Každý týždeň 

tak v roku 2022 venujeme priestor tomu, o čom sme písali v roku 2002. Dnes 
pokračujeme štyridsiatymsiedmym dielom celoročného seriálu.

PRIMÁTOR HODNOTIL
  Konalo sa posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku v 
končiacom sa volebnom období. Primátor Michal Bartko zhodnotil štvorročné 
funkčné obdobie samosprávy. S celkovou činnosťou mesta, jeho orgánov a 
organizácií primátor vyjadril spokojnosť. Vymenoval konkrétne akcie, ktoré 
sa podarilo zrealizovať, no spomenul i tie, ktorých realizácia by mala ostať 
na pleciach nových mestských orgánov.

KANDIDÁTI SA PREZENTOVALI
  Na stránkach novín sa prezentovali kandidáti na primátora mesta Svidník

- riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry vo Svidníku Miron Mikita, riaditeľ 
Daňového úradu vo Svidníku Ján Majda, generálny riaditeľ odevnej spoločnosti 
Svik Ladislav Koudelka a podnikateľ Cyril Dudáš. 
Šiestym kandidátom bol vtedajší primátor Michal Bartko. Okrem prezentácie 
v novinách viedli aj inú kampaň. Napríklad Ján Majda mal na svojom mítingu 
aj zabávača Vila Rozborila.

O RUŠENÍ OKRESNÝCH 
INŠTITÚCIÍ

  Vo Svidníku rezonovalo rušenie 
okresných inštitúcií. Poukázal na 
to napríklad vtedajší poslanec 
Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku Peter Fülöp. 
  Podľa neho bolo vo Svidníku 
„postupne zrušené riaditeľstvo 
Slovenskej pošty, dožíva Okres-
ná vojenská správa, len na vlásku 
ostal Okresný súd, bolo zrušené 
sídlo energetických závodov a 
dokonca i INFOTEL.“ Vtedajší 
prednosta Okresného úradu Vla-
dimír Popík vyhlásil, že aktuálne 
najväčším nebezpečenstvom 
pre okres je zrušenie Okresného 
súdu. 

(pn)
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   Stolní tenisti ŠŠK Centrál Svidník mali pôvodne odohrať 
svoje stretnutia ôsmeho kola v sobotu, ale z dôvodu jesenných 
prázdnin kvôli odstavenému teplu museli zmeniť svoj program. 

Krajské súťaže

 Šport

   Päť týždňov čakali zverenci prešovského trénera Erika Digaňu 
v našej najvyššej súťaži na plný bodový zásah. Naposledy Pre-
šovčania vyhrali ešte 8. októbra, keď doma zdolali 3:0 Prievidzu. 
Odvtedy prehrali Šarišania tri duely a v zápase 8. kola v uplynulú 
si doma poradili so Svidníkom po štvorsetovej bitke 3:1. 

   Druholigisti svoje stretnutie odohrali 
doma v stredu a štvrtoligisti v Pečov-
skej Novej Vsi.

II. LIGA
   ŠŠK Centrál privítal stolných te-
nistov z Košíc. Veľmi dramatické, 
napínavé, bojovné stretnutie videli 
diváci, ktorí prišli na toto stretnutie. 
Že to tomu bolo tak, svedčí aj skutoč-
nosť, že až sedem zápasov skončilo 
výsledkom 3:2, osem 3:1 a len tri 
3:0. Lepšie začali domáci hráči, ktorí 
vyhrali obidve štvorhry. Aj v priebehu 
dvojhier počas celého stretnutia 
viedli Svidníčania o dva, o tri body, 
ale Zbereko vždy vyrovnalo stav. Aj 
v poslednej štvrtej sérii dvojhier začal 
lepšie Centrál, keď vyhrával 9:7, ale 
Košičania to opäť dokázali vyrovnať. 
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 

- Zbereko Košice 9:9
B.: Magdziak 3,5; Vodila, Kurej po 
2,5; Močilenko 0,5.

TJ Čečehov - 
JMC Lužany pri Topli 12:6

B.: Kravec 2; Tkáč, Lukáč po 1,5; 
Daňko 1

IV. LIGA
   Svidníčanom znovu nevyšli štvorhry 
ani prvá séria dvojhier a prehrávali 
už 5:1.  V ďalšom priebehu sa snažili 
zmeniť stav vo svoj prospech, ale 
hráči Pečovskej im to nedovolili.
ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 
- OZ „Orol“ Pečovská Nová Ves 7:11

B.: Antoš 3; Kmiť, Kurečko po 2.
STK Dubovica - 

JMC Lužany pri Topli B 7:11
B.: Tomko, Krigovský po 4; Kočiš 1,5; 
Sabol 1; M. Cigán 0,5. 

(ku) 

   Svidníčania sa v Prešove predstavili po domácej prehre s VKP Bratislava, 
no príliš neoslnili ani v tomto zápase. Prešovský kapitán, odchovanec Svidníka 
Michal Ščerba potiahol svoj tím za víťazstvom 21 bodmi, 7 blokov zaznamenal 
blokár Ján Jendrejčák. Spomedzi Svidníčanov, ktorí dokázali vyhrať akurát tretí 
set a zdalo sa, že ešte môžu zdramatizovať zápas, najviac bodoval Horňák 
(16) a B. Skasko (14).
   Zostava VK MIRAD UNIPO Prešov: Smolej 14, Mikovčík 7, Gulák 11, Ščerba 
21, Jendrejčák 11, Goč 3, libero Turis (Suchanič 0, Hudák 1, V. Rzyman 0, 
Anderko 0). Tréner: E. Digaňa.
   Zostava TJ SLÁVIA Svidník: R. Vitko 3, B. Skasko 14, Matušovský 5, 
Horňák 16, M. Sopko ml. 8, Šellong 1, libero M. Vitko (Gula 1, Ľ. Skasko 0, 
T. Skasko 4). Tréner: R. Paňko.
   Hráči zápasu: Michal Ščerba (VK MIRAD UNIPO Prešov) - Marián Vitko 
(TJ Slávia Svidník)
   Tréner svidníckych extraligových volejbalistov Rastislav Paňko po zápase v 
Prešove povedal: „Keď mám zhodnotiť zápas, tak Prešov začal veľmi dobre, 
hlavne na prihrávke, kedy my sme svojim servisom ani veľmi neuškodili. V 
ďalších setoch, hlavne v treťom sme prišli na recept, ako podávať na domácich, 
ale nevyšlo to. V závere sme urobili viac chýb ako Prešov a to nás stalo zápas.“
Najbližšie, už v utorok 22. novembra o 17. hodine, svidnícki extraligoví volej-
balisti privítajú mládežnícky výber pod názvom Projekt RD SVF.

 (pn, svf) 

EXTRALIGA / VK MIRAD UNIPO PREŠOV - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 3:1 (17, 23, -18, 18)
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    SPOMIENKA
  V týchto dňoch si spomíname na pedagóga, orga-
nizátora kultúrneho, športového a turistického života 
v okrese Svidník. 13. novembra 2022 uplynulo päť 
rokov, odkedy nás navždy opustil Juraj Piruch. S 
láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry 
Tatiana, Iveta a Mária s manželmi a vnúčatá Tatiana, 
Ivana, Martina, Daniel a Martin. Takýto list svojmu 
dedkovi adresovala vnučka Ivanka.   

Pomaly didočku, bo chpadete...
Ej, zahraj mi hudačku..., Kolo mego miastečka...
  Je nedeľa, 12. novembra a ja ich z hlavy nemôžem 
vyhnať už pomaly 3 dni. Didko leží v nemocnici a je 
s ním zle. Každý verí, že tu ešte ostane. Ja si vravím: 
„Takto sa lúčia s týmto svetom muzikanti!” Modlím sa ako každý večer pred 
spaním. Pomedzi Otče náš, Bohorodice, a moju ďakovnú modlitbu mi v duchu 
hrajú tieto piesne, myslím na didka až kým nezaspím. Ráno nám teta oznamuje 
smutnú správu, že didko zomrel. Ako každá takáto správa je sprevádzaná 
smútkom, plačom, žalostnými vzlykmi...mne v hlave dookola hrajú pesničky... 
obyčajné ľudové piesne, ktoré sme spievali s didkom. Zneje to ako koncert, 
ktorý sme doma pripravovali pri každej príležitosti. V tom nás, svoje vnúčatá, 
didko vždy podporoval.
  Pri sklonku jeho života, keď sme boli sami, mi veľa rozprával o svojich 
muzikantských zážitkoch, o kapele a ja som ho s veľkou pozornosťou a 
záujmom počúvala. Že to bol muzikant telom aj dušou babka určite potvrdí, 
pretože mi taktiež neraz rozprávala o didkových neskorých príchodoch, o 
teplej “kurjačej polivki”, ktorú mu po každej hračke naliala do hrnčeka, on ju s 
chuťou vypil a znova si po prebdenej noci ľahol spať. Asi takto vyzerala dlhé 
roky ich “romantická nediľa”.
  Prečo spomínam didka práve ako muzikanta? Každý kto ho poznal si ho 

zapamatal po svojom, niekto ako učiteľa telocviku, a slovenského jazyka, 
ako športovca alebo riaditeľa osvety, alebo kamaráta, vášnivého chovateľa 
“kurkoch i zajacoch” či lekári ako poctivého pacienta. Ja si ho budem vždy 
spájať s hudbou. A čo vy?
  Nedá mi nespomenúť výrok, nášho najmladšieho člena rodiny, Maťka, ktorý 
ma donútil zamyslieť sa nad našou existenciou a podstatou bytia. “Mami, to 
dedko bol taký slávny?” Pýta sa mamky, keď vidí koľko ľudí sa zhromaždilo 
pri didkovi. A ja sa sama seba pýtam, čo ja v našom svete sláva? Je to lacná 
sláva propagovaná v médiách? Alebo to je život prežitý tak, že keď sa na 
jeho konci obzriem späť uvidím za sebou nádhernú a silnú rodinu, o ktorej 
silu som sa zaslúžil ja? Myslím, že práve to je večná sláva. A keď sa teraz 
pri poslednej rozlúčke Maťko opýtal či bol dedko slávny, s hrdosťou sme mu 
mohli povedať že BOL!
  Je ťažké si uvedomiť, že tu už naozaj nie je, no skúste snívať... Zážitky s 
ním budú nekonečné, stačí zavrieť oči. Niekedy zas stačí mať oči otvorené a 
budete ho mať všade vôkol seba. Práve to sa volá nesmrteľnosť. Je tu aj keď 
tu nie je. Kúsok z neho je v každom z nás. Či už pokrvný, alebo nie. Každá 
spomienka ho robí živým a zároveň večným. Svoj život prežil plnohodnotne a 
s neprestajnou chuťou žiť, nikdy sa nevzdával a bojoval do poslednej sekundy 
a za to si zaslúži veľký obdiv.
Nakoniec si dovolím citovať slová nádhernej piesne Mariána Geisberga:

Nepátraj čo bude potom, Nehľaď na svet s nechuťou,
Kto sa zmieril zo životom, Kto sa zmieril zo životom,

Zmieri sa i so smrťou.
Neplač ak ti srdce zmäklo, Nad životom prežitým,

Nebol to raj ani peklo, Nebol to raj ani peklo,
Ale niečo medzi tým.

Myšlienka ťa občas vzkriesi,
Občas trocha stíši bôľ,
Nenariekaj, že už nie si
Nenariekaj že už nie si,

Radšej buď rád, že si bol.

Odišiel, ako si to osud prial,
v našich srdciach zostáva žiaľ.

Spomienka živá a láskavá, 
navždy v nás ostáva.

18. novembra 2022 uplynulo 10 rokov, odkedy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko

MICHAL STUPÁK Z KURIMKY
  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú manželka Kveta, synovia Miloš a Marcel s 
rodinami, a ostatná rodina 

    SPOMIENKA

   V mesiaci októbri sa v obci Kružlová konalo stretnutie dôchodcov pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším. V úvode sa všetkým prítomným prihovoril starosta 
obce, ktorý poďakoval svojim seniorom za prácu, ktorú vykonali v prospech  
obce a stále sú nápomocní pri jej rozvoji. Jedno špeciálne poďakovanie a 
gratulácia patrila aj správcovi farnosti Demeterovi Lipinskému, ktorý sa v tom 
čase dožíval svojho životného jubileá 85 rokov a zároveň uplynulo 60 rokov 
od jeho príhodu do obce Kružlová ako správcu farnosti. 
Príjemné stretnutie obohatili aj program detí a žiakov Základnej a Materskej 
školy v Kružlovej, ktorí si pre dôchodcov pripravili vystúpenie v podobe spevu, 
tanca, recitácie a hry na hudobných nástrojoch. Po vystúpení si dôchodcovia 
pochutnali na pohostení, zákusku, káve, čaji a všetkým boli rozdané vecné 
darčeky a poukážky.
  „Serdečno pozdravľajeme nášoho dorohoho otca duchovnoho mitr. prot. 
Dimitrija Lipinskoho, kotryj sja 31.10.2022 doživat 85 rokiv života.
Na naš prichod v Kružľovoj nastupil v r. 1962, koli zastupoval už ťažko 
boľaščoho otca Joanna Gojdiča, kotryj mu zaželal, aby na farnosti perežil 
podobní jak i on, cilyj život. Toto blahoslovenije sja skutoční napolnilo. Otec 
Dimitrij slúžit pri svjatom prestoli v našom chrami už takmer 60 rokiv. Za tot 
čas duchovni okormlaje už 8 generáciju miestnych pravoslávnych christijanov. 

V obci Kružlová si uctili nielen dôchodcov, ale aj správcu farnosti 
Najstaršy, kotrych o. Dimitrij odpovadzal do vičnosti sja narodili okolo roku 
1880 a najmolodšych pokrestil narodženych v roku 2022.
  S Božou pomočou v roku 1969 spolu s miestnymi virujuščimi postavili novyj 
chrám v česť svjatych apostolov Petra i Pavla. V ťažkych časoch 1968 i 1990 
jomu zverene duchovne stádo zostalo virne svjatoj pravoslavnoj víri.
Otca Dimitriju vyprosujeme u Hospoda Boha zdravia, blahoslovenija i životnoj 
duchovnoj radosti.  Na mnohaja i blahaja lita!"

Pravoslávny virujušči sela 
Kružľova, Nižna i Vyšna Písaná i Dobroslava

POĎAKOVANIE
  Aj napriek veľkej, profesionálnej snahe a opatere zdravotníkov nemocnice 
vo Svidníku, nás navždy opustil náš milovaný syn a brat Tomáš J.
Veľká vďaka patrí kolektívu lekárov a sestier Interného odd. pod vedením 
pána MUDr. Mareka Pytliaka, PhD. V jeho osobe je nielen dobrý lekár, ale aj 
príjemný citlivý človek, ktorý svojim prístupom zmiernil našu bolesť. Nepo-
chybne veľká vďaka za profesionalitu a oddanosť patrí aj pani MUDr. Renáte 
Diničovej, ktorá so svojim kolektívom lekárov a sestier do poslednej chvíle 
bojovala o jeho život.

Smútiaca rodina
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 
LEKÁRNE: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Poho-
tovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: Najbližšia pohotovostná stomatologická služba je v 
Prešove. Zubno-lekárska pohotovostná služba, Levočská 44, Prešov, (SK 
Dental, Prešov, s.r.o.). Spádové územie aj pre Svidník a Stropkov. 
POHOTOVOSŤ LEKÁR: Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: 
Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 054/786 05 38. CLAPTON, Eric: Autobiografi a. 

Bratislava, Ikar 2022. 341 s.
  Ikona hudobnej scény Eric Clapton v 
dojímavom životopise otvorene a úprimne 
rozpráva o svojom dobrodružnom a inšpi-
ratívnom živote a po prvý raz mapuje svoju 
profesionálnu kariéru. Eric Clapton sa narodil 
v roku 1945. Vychovávali ho starí rodičia. Až 
ako deväťročný sa dozvedel, že žena, ktorú 
dosiaľ pokladal za sestru, je jeho matka. V 
puberte mu bola útechou gitara a vďaka mi-
moriadnemu talentu sa stal kultovou postavou 
britských klubov. Podieľal sa na vzniku formá-
cie Cream. Koncom šesťdesiatych rokov si 
ako hosť zahral s Jimim Hendrixom, Bobom 
Dylanom, ale aj s Beatles, Rolling Stones a s 
dlhoročným priateľom Georgom Harrisonom. 
Neopätovaná láska ho uvrhla do hlbokého 
zúfalstva, dobrovoľnej izolácie a časom pre-
padol drogám. Začiatkom sedemdesiatych 
rokov sa mu podarilo závislosť prekonať a zároveň vydal mimoriadne úspešný 
album 461 Ocean Boulevard s ohromným hitom I Shot the Sheriff . Po ňom 
nasledoval platinový album Slowhand s dojemnou srdcovkou Wonderful To-
night. Netrvalo dlho a Eric vymenil heroín za alkohol, čo uškodilo nielen jeho 
hudbe, ale prispelo aj k rozpadu jeho manželstva. V osemdesiatych rokoch 
sa vzchopil, postupne sa zotavil z alkoholizmu a stal sa otcom. No zakrátko 
mu život uštedril ďalší úder - pri nehode prišiel o život jeho štvorročný syn 
Conor. Keby sa to stalo v inom období, asi by sa vrátil k drogám. V tom čase 
však už bol omnoho silnejší, hľadal útechu v hudbe a zložil nádhernú pieseň 
Tears in Heaven.

KANÓCZ, Zuzana 
  Zuzana Kanócz sa narodila 21. novembra 1979 v Košiciach. Je slovenská 
herečka, ktorá absolvovala maďarské gymnázium a neskôr vyštudovala herec-
tvo v ročníku Emílie Vášáryovej a Martina Hubu na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave. Pôvabná brunetka sa pred fi lmovou kamerou objavila v 
česko-slovenskej snímke Kruté radosti. Zažiarila vo fi lme Román pre ženy, 
kde sa objavila v hlavnej úlohe dvadsaťročnej Laury pracujúcej v redakcii 
dámskeho týždenníka. Herečka dostala hlavnú rolu vo fi lme Nebo, peklo, zem. 
Pohľad na krásnu Slovenku českým divákom umožnil aj Jiří Strach, ktorý si ju 
zvolil za predstaviteľku hlavnej ženskej postavy mysterióznej série Labyrint. 

SINGER, Isaac Bashevis (21.11.1902-24.7.1991)
  Americký prozaik, poľského pôvodu píšuci takmer výhradne v jazyku jidiš. 
Svoje diela potom pre amerických čitateľov sám prekladal do angličtiny. V roku 
1978 mu bola udelená Nobelova cena za literatúru. Medzi jeho diela patria 
knihy Certifi kát, Dedičstvo, Golem, Hlupák, Láska a vyhnanstvo, Mešuge, 
Staré lásky a ďalšie. V slovenčine vyšli knihy Príbehy detstva, Šoša, Otrok.

- Haló, tam je poradňa pre alkoholikov?
- Áno. 

Aké máte problémy?
- Povedzte mi, čo sa pije k pečenej husi:

biele víno alebo červené?

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK 
   Utorok 22.11.: 18.00 + Viliam, Streda 23.11.: 6.30 + Jozef, Anna, Demeter, 
Peter, 18.00+ z rod. Knižovej, Džupinovej, Štvrtok 24.11.: 6.30 + Katarína, 
Michal, Alžbeta, Michal, 18.00 + z rod. Volčkovej, Michalovčíkovej, po sv. omši 
adorácia, Piatok 25.11.: 6.30 ZBP Veronika s rod., 18.00 + Michal, Michal, 
Sobota 26.11.: 8.00 ZBP Martina, Nedeľa 27.11.: 8.00 ZBP rod. Bobákovej, 
10.30 + Andrej, Mária, Marta, 18.00 + z rod. Štangovej, Petríkovej. 

OZNAMY
   V piatok bude stretnutie detí o 17.00 na fare. O 18.00 bude sv. omša za 
účasti detí. V nedeľu bude zbierka na chod a potreby našej farnosti. Bude to 
1. adventná nedeľa. Pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 22.11.: 17:00 + Peter, Ján, Martin, Streda 23.11.: 17:00 + Peter, 
Peter, Peter, Anna, Júlia, Helena, Štvrtok 24.11.: 7:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Petra a Helenu, Piatok 25.11.: 17:00 + Peter, Mária, Peter, 
Paraska, Anna, Andrej, Sobota 26.11.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Lukáša, Nedeľa 27.11.: 9:00 Za farnosť.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 22.11.: 12.00 + Ivan Barna, 17.00 Kláštor sestier Baziliánok, 18.00 + 
Mikuláš, Michal, Agnesa, Streda 23.11.: 6.30 + Zdenko, 18.00 + Za zosnulých 
dobrodincov / + Mária Vanátová, 19.00 Biblická škola - umenie duchovného 
života, Štvrtok 24.11.: 12.00 + Ladislav, 17.00 Kláštor sestier Baziliánok, 18.00 
* Dana, Tichá adorácia do 20.00, Piatok 25.11.: 6.30 + Ján, Mária, Peter, Anna, 
18.00 + Michal Humeník, Sobota 26.11.: 8.00 + Mária Rokošná a ost. z rod., 
+ Ján Gajdoš (ročná lit.), Nedeľa 27.11.: 7.00 Ruženec a 1. Čas, 8.00 * Za 
farnosť, 10.30 * Dávid Tomečko, 18.00 * Mária Berežná s rod.

OZNAMY
   V stredu vo večerných hodinách bude v tomto čase Filipovky Biblická škola 
- Umenie duchovného života. Srdečne pozývame hľadať pokoj a duchovné 
zdroje z prameňov Sv. písma a učenia svätých otcov. 
   V sobotu je športovo-zábavné stretnutie pre deti a mládež o 10.00 v CZŠ 
sv. Juraja.
   Príprava detí a ich rodičov na slávnosť prvej spovede a eucharistie pokračuje 
v nedeľu 27.11. po rannej bohoslužbe o 9.00

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
   Od pondelka do piatku: 6.00 sv. liturgia, 17.00 Večierňa. Vo sviatky: 7.30 
Utreňa, 9.00 sv. liturgia, Nedeľa: 7.30 Utreňa, 9.00 sv. liturgia. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na Ul. 
Festivalovej, č. 2042 vo Svidníku.
   Stretnutia sa konajú vždy vo štvrtok a v nedeľu, pričom bližšie informácie 
nájdete aj na jw.org a prihlasovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.
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BLACK ADAM
Piatok 25. novembra o 19. hodine 

Svet potreboval hrdinu, prišiel Black Adam
Takmer 5000 rokov po tom, čo získal nadľudské sily 
egyptských bohov - a následne bol uväznený - je 
Black Adam (Dwayne Johnson) oslobodený zo svojej 
hrobky a pripravený konať v zmysle svojej jedinečnej 
formy spravodlivosti v modernom svete.
USA, akčný, dobrodružný, 125 minút, slovenský 
dabing, vstupné: 5 eur 

BONES AND ALL
Sobota 26. novembra o 19. hodine 

Zaľúbia sa do seba a vydajú sa na cestu Amerikou osemdesiatych rokov. 
Okrem lásky ich však spája aj neodolateľná chuť 
na ľudské mäso... Maren je mladá žena, ktorá 
chce to isté, čo my všetci - byť rešpektovaná, byť 
obdivovaná, byť milovaná. Komplikuje jej to však 
zvláštna potreba, ktorou trpí odmalička. Vyčíta si, 
že sa jej kvôli čudesným chúťkam rozpadla rodina 
a má množstvo otázok. Rozhodne sa vypátrať 
svoju odcudzenú matku a na ceste spoznáva 
charizmatického mladíka menom Lee, ktorý má 
rovnakú potrebu ako ona sama. Zvláštne spoje-
nectvo nesúrodej dvojice rýchlo prerastie v lásku 
až do špiku kostí, na dlhej ceste ich však čaká 
množstvo prekážok.
USA, Taliansko, horor, romantický, dráma, 
slovenské titulky, vstupné: 5 eur 

NEOBYČAJNÝ SVET

Čo premieta Kino Dukla?
Nedeľa 27. novembra o 15. hodine 

Príbeh nového animované fi lmového dobrodruž-
stvo od štúdia Walt Disney Animation s názvom 
“Neobyčaný svet” sa vydáva hlboko do nepre-
bádanej a tajomnej krajiny, kde na legendárnych 
Kladov, rodinu prieskumníkov, čakajú fantastické 
stvorenia, ktoré ohrozujú ich poslednú a zďaleka 
najdôležitejšiu misiu.
USA, animovaný, dobrodružný, 95 minút, slo-
venský dabing, vstupné: 5 eur 

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU
Nedeľa 27. novembra o 19. hodine 

Romantická vzťahová komédia o vášni, láske a lsti
Réžia: Miloslav Šmídmajer  •  Scenár: Dagmar 
Remešová  •  Hrajú: Hana Vagnerová, Marek 
Vašut, Tereza Rychlá, Betka Stanková, Zlata 
Adamovská, Daniela Kolářová, Igor Orozovič, 
Marek Němec
Tridsaťročná Alex (Hana Vagnerová) neprežíva 
práve šťastné obdobie s priateľom a keď stretne 
staršieho charizmatického Alberta (Marek Va-
šut), podľahne jeho šarmu. Okamžite sa zamilu-
je, ale čoskoro narazí na jeho tvrdú škrupinu. V 
tej chvíli prichádzajú na pomoc jej kamarátky a 
vymyslia na Alberta pascu, do ktorej sa postupne 
chytá... avšak osud sa občas so vzťahmi zahrá-
va a prináša prekvapenia. Osobitá vzťahová 
komédia s hviezdnym hereckým obsadením 
a množstvom slovného aj situačného humoru.

Česká republika, romantický, komédia, 105 minút, vstupné: 5 eur 

  Knihy, spisovatelia a ich čitatelia sú odjakživa navzájom späté 
či už v podobe tradičného čítania, besied ale aj prezentácií kníh. 
Knihy sú dôležitou súčasťou života mnohých z nás, spestrujú 
nám bežné dni, zlepšujú náladu, prenesú nás na miesta, kam 
sa bežne nedostaneme, a sú nekonečným zdrojom informácií. 

Stretnutie so spisovateľkou historických romancí v knižnici

  Tohtoročnú sériu besied so známymi slovenskými spisovateľmi pod názvom 
Literárne stretnutia v knižnici, realizované v rámci projektu, ktorý z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ukončila v Podduklianskej knižnici 
10. novembra beseda s najúspešnejšou slovenskou spisovateľkou historických 
romancí Janou Pronskou. 
  Prvá dáma historických romancí prišla 
medzi svojich čitateľov, aby sa s nimi 
podelila o príbehy zo svojich kníh. Ako 
povedala samotná spisovateľka, písanie 
a vymýšľanie príbehov má v krvi zakódo-
vané rovnako ako dýchanie. Pretože je 
to jej relax a zábava a zároveň nádherná 
práca, ktorá ju nadmieru uspokojuje. Už 
od útleho detstva snívala, že bude písať a 
naozaj písať začala už ako malé dievčatko 
v druhej triede, no trvalo dlho, kým sa 
naplno rozbehla jej spisovateľská kariéra. 
Jana Pronská píše knihy inšpirované našou minulosťou, skutočnými osobnos-
ťami dejín, vyhľadáva staré legendy, hrady a pevnosti, spoznáva slovenskú 
históriu, vracia život zabudnutým rodom, zrúcaninám a udalostiam, ktoré nás 
viac či menej ovplyvnili, to všetko spolu s ľúbostným príbehom. Od vydania jej 
prvého historického románu, Zlatníkova chovanica, ktorý vyšiel v roku 2008 
vydala ďalšie. Dnes má na svojom konte 23 kníh. Jej prvý romantický príbeh 
v ničom nezaostáva za ľúbostnými romancami anglických a amerických spi-
sovateliek. Hradní páni, rytieri, manželstvá z rozumu a nad všetkým stojaca 
láska. Stredoveké Slovensko a Ľubovniansky hrad fascinujúco ožívajú v 
pôvabnom dobovom príbehu. 

  Pani Pronská rada píše o temnom stredoveku, jej príbehy sa zväčša odo-
hrávajú v rozmedzí od dvanásteho po šestnáste storočie, pretože práve v tom 
období, aj napriek ťažkému životu, vznikali najkrajšie povesti, najúchvatnejšie 
stavby. Navyše časté vojnové konfl ikty mali za následok stratu množstva his-
torických faktov. A práve tu sa naskytá priestor pre fantáziu spisovateľa. No aj 
napriek tomu, musí byť jej tvorba postavená na reálnom základe - napríklad 
dáva pozor na to, ktoré rody v danej oblasti vládli, aké udalosti sa stali, ba i 
na to, čo by si jej postavy v tom období reálne obliekali alebo jedli. Jej práca 
teda obsahuje aj štúdium mnohých faktov, no v prvom rade ale píše ľúbostný 
príbeh, nie historický román ako taký. Jana Pronská sa narodila v Gelnici, 
spolu s rodinou žije v malebnej obci na východe Slovenska, na dolnom Spiši. 

  Vyštudovala strednú priemyselnú školu 
geologicko-banícku v Spišskej Novej Vsi, 
vo voľnom čase rada maľuje sprejom, 
akrylom i olejom, rada pracuje s hlinou, 
drôtom, kameňom, pečie a zdobí torty, 
skrátka zaujíma ju všetko kreatívne, čo sa 
dá robiť rukami. Okrem toho aj rada číta, 
chodí na výlety a turistiku. Na besede sme 
sa dozvedeli množstvo zaujímavostí nielen 
z prostredia tvorby jej príbehov, ale i z jej 
osobného života. 
  Dozvedeli sme sa od nej napríklad o jej 

literárnych začiatkoch, kde a ako najradšej píše, ako k nej zablúdia nápady 
na príbehy, kto jej navrhuje obálky kníh, aký pocit zažíva keď drží svoju novú 
knihu v rukách, za aký čas napíše novú knihu, či má knihu, ktorá jej najviac 
prirástla k srdcu, ako prijala jej rodina a známi, že sa stala obľúbenou a zná-
mou spisovateľkou, koľko kníh už napísala a ďalšie zaujímavosti zo svojho 
života a literárnej tvorby. Beseda sa niesla v príjemnej atmosfére a ukončená 
bola autogramiádou autorky, ktorej prajeme pevné zdravie a veľa tvorivých 
síl. Už teraz sa tešíme na ďalšie knihy ale aj stretnutia s touto sympatickou a 
skromnou autorkou, z ktorej sála dobro, múdrosť a rozvaha.

Nadežda Mičáková, Podduklianska knižnica vo Svidníku


