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  Minister obrany SR Jaroslav Naď v pondelok 5. decembra 
spoločne s predstaviteľmi vlády a Národnej rady SR, vojenskými 
predstaviteľmi rezortu, ako aj zástupcami hlavného mesta Brati-
slava a bratislavskej mestskej časti Staré mesto slávnostne od-
halil na Rázusovom nábreží v Bratislave Hrob neznámeho vojaka.

Odhalili Hrob neznámeho vojaka s ostatkami padlého bojovníka spod Dukly 

  V centre hlavného mesta teda vzniklo významné pietne miesto, ktoré sym-
bolizuje vlastenectvo a hrdinstvo občanov štátu, ktorí v boji za slobodu prišli o 
život. Hrob neznámeho vojaka je pietnym miestom pre všetkých pozostalých, 
ktorí sa nikdy nedozvedeli, kde leží telo ich blízkeho, ktorý položil svoj život 
v boji. Spojitosť Hrobu neznámeho vojaka s podduklianskym regiónom je 
pritom veľká.
  Okrem pietneho aktu a zapálenia takzvaného večného ohňa bolo súčasťou 
ceremoniálu aj uloženie ostatkov neznámeho vojaka - príslušníka 1. čs. 
armádneho zboru, ktorý bojoval na Duklianskom bojisku v Karpatsko-duklian-
skej operácii. Ostatky neznámeho vojaka boli nájdené v roku 1997 pod Duklou 
a do Bratislavy ich previezli pred vyše mesiacom z priestorov Múzejného 
oddelenia Vojenského historického ústavu v Svidníku.

  Do výtvarnej súťaže o návrh pomníka sa prihlásilo 24 návrhov zo Slovenska 
a Česka. Pomník má tvar levitujúceho kruhu, ktorý symbolizuje padajúci štít 
alebo opierajúci sa o zem. Dielo je doplnené je o motív večného ohňa - v 
noci svetelného lúča.                             (pn, foto: Ministerstvo obrany SR)

  Najstaršia škôlka vo Svidníku sa dočká zateplenia a novej 
fasády. A to vďaka fi nančnej podpore vo výške 284 118 eur z 
Environmentálneho fondu.

Bude mať zelenú strechu i novú fasádu

„Táto čiastka bude použitá na zateplenie, čiže zníženie energetickej ná-
ročnosti budovy Materskej školy na Ulici Ľ. Štúra. Najstaršia škôlka ako 
posledná v meste nemá zateplený obvodový plášť a potrebuje súrne vy-
meniť okná,“ skonštatovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
  Projekt zateplenia podľa nej rieši komplexne energetickú efektivitu budovy, 
prinesie výrazné úspory energií a na emisiách CO2. Prinesie tiež zateplenie 
fasády, zateplenie strechy nad murovaným prístreškom, výplne otvorov - osa-
denie okien, stavebné úpravy terasy, prístrešky, radiátory, podlahy, schody, 
soklíky, prinesie úpravu prestrešenia chodníkov, vetrania a klampiarske práce.

Ostatky neznámeho vojaka boli nájdené v roku 1997 pod Duklou 
a do Bratislavy ich previezli pred vyše mesiacom z priestorov 
Múzejného oddelenia Vojenského historického ústavu v Svidníku

„Dobrá správa o získaní externých 
fi nančných prostriedkoch je o to 
príjemnejšia, že mesto Svidník už 
pred časom získalo prostriedky aj 
na novú strechu pre pavilón tejto 
Materskej školy na Ulici Ľ. Štúra, 
ktorá bude zhotovená formou 
zelenej strechy. Zelená strecha 
na škôlke bude prvou vegetačnou 
strechou na verejnej budove v 
meste Svidník,“ dodala Kristína 
Tchirová. 

(ps)

V najstaršej škôlke vo Svidníku zateplia fasádu, zateplia strechu 
nad murovaným prístreškom, osadia okná, ale urobia aj iné sta-
vebné úpravy... 
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  V susednom meste Stropkov zriadili bezplatnú dlhovú poradňu. 
Bezplatná dlhová poradňa je zriadená za účelom pomoci nad-
merne zadlženým občanom Slovenskej republiky. Zároveň plní 
úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva. 

V bezplatnej dlhovej poradni pomáhajú nadmerne zadlženým občanom  

  Ako nás informovala Svidníčanka Marcela Džupková, ktorá v bezplatnej 
dlhovej poradni pracuje, cieľom nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, 
ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej fi nančnej 
gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného 
zadlženia aktívne predchádzal. 
  Hlavnou úlohou poradne je poskytovať integrované poradenstvo právnika, 
ekonóma a psychológa. „Práve integráciou týchto troch oblastí a vzájomnej 
priamej a úzkej kooperácii troch poradenských profesií je založená hlavná 
idea bezplatného dlhového poradenstva. Klientom poskytneme bezplatnú 
pomoc a vytvoríme plán riešenia pre konkrétnu situáciu. Pomôžeme pochopiť 
situáciu, v ktorej sa človek nachádza, vytvoríme analýzu dlhov a nájdeme 
najlepšie riešenie ako splácať dlhy či ako sa nezadlžiť,” informovala Marcela 
Džupková a dodala: 
  „Našimi klientmi sú ľudia, ktorí: v súčasnosti meškajú so splátkami banko-
vých úverov a pôžičiek, meškajú so splátkami iných než bankových pôžičiek, 
meškajú s povinnými splátkami (nájomné, elektrina, plyn, voda, paušály,...), 
dlžia zdravotnej alebo sociálnej poisťovni neuhradené poistné, dlžia daňovej 
správe či obci na odvodoch a daniach, vymáha od nich niekto náhradu škody, 
čelia nejakej exekúcii. 
  Pomáhame aj ľuďom, ak im súd vydal platobný rozkaz, ak sa pripravuje 
dražba ich obydlia, kvôli ich neuhradeným dlhom alebo ak sú im zrážané 
zrážky zo mzdy. Rovnako pomáhame ľuďom od ktorým, niekto vymáha dlh, 

ktorý je nepodložený zmluvou. Radíme a pomáhame ľuďom, ktorí uvažujú 
nad úverom či hypotékou, ak čelia rozvodu a nebolo vysporiadané BSM či ak 
boli kvôli neuhradeniu dlhu uplatnené veriteľmi záložné práva, ak meškajú s 
platením za bývanie, ak sú ručitelia za dlh niekoho iného, ak majú nedoplatky 
na výživnom,” ozrejmila Marcela Džupková. 
  Bezplatnú dlhovú poradňu nájdete na Ulici Matice Slovenskej č. 899 v 
Stropkove, kontakt: bdp.sp@upsvr.gov.sk, 0905 944 777.

 (pn)

Marcela Džupková radí ľuďom, ktorí meškajú so splátkami bankových 
úverov, dlžia napríklad daňovej správe či na odvodoch, vymáha od nich 
niekto náhradu škody alebo čelia exekúcii...  
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   V poradí 2. zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva vo Svid-
níku sa uskutoční v piatok 
16. decembra so začiatkom 
o 12.30 hod. v spoločenskej 
sále Domu kultúry vo Svid-
níku. Zvolala ho primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová. 

Svidnícki mestskí poslanci sa zídu na svojom druhom zasadnutí

   Hlavný kontrolór mesta Svidník 
Tomáš Majda predloží informáciu 
o kontrole plnenia uznesení Mest-
ského zastupiteľstva vo Svidníku 
a rovnako aj správu z kontrolnej 
činnosti z ukončených kontrol k 5. 
decembru tohto roka. 
   Jedným z hlavných bodov roko-
vania pätnásťčlenného svidníckeho 
mestského poslaneckého zboru 
bude zriadenie Mestskej rady a 
voľba jej členov. Prvým členom 
Mestskej rady je z titulu svojej 
funkcie zástupcu primátorky Michal 
Goriščák a za zyvšných štyroch čle-
nov primátorka navrhuje Vladimíra 
Kaliňáka, Vladimíra Žaka, Martina 
Miščíka a Matúša Majda. 
   V porovnaní so zložením svid-
níckej Mestskej rady v predošlom 
volebnom období z nej vypadol 
Ján Hirčko, ktorý už nekandidoval 
ani len na poslanca mestského 
zastupiteľstva, no a vyzerá to tak, 
že v Mestskej rade už nebude ani 
Martin Ždiňak, ktorý bol jej členom 
uplynulé štyri roky. Vladimír Kaliňák 
a Vladimír Žak by mali vo svidníckej 
Mestskej rade pokračovať ďalej. 

   Po zriadení a zvolení členov 
Mestskej rady majú poslanci zvo-
liť aj predsedov a členov komisií 
Mestského zastupiteľstva, zriadiť 
Komisiu na ochranu verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov mesta Svidník a určiť 
sobášiacich. 
   Viceprimátor mesta Svidník 
Michal Goriščák na piatkovom ro-
kovaní predloží návrh na určenie 
platu primátorky a rovnako aj návrh 
na schválenie odmeny hlavnému 
kontrolórovi mesta Svidník. 
   Mestské zastupiteľstvo vo Svid-
níku by malo rozhodnúť aj o predĺ-
žení platnosti aktuálneho Programu 
rozvoja mesta na roky 2016 - 2022 
a rovnako aj o predĺžení platnosti 
aktuálneho Komunitného plánu 
sociálnych služieb mesta Svidník 
na roky 2016 - 2022. 
   Vedúca Odboru sociálnych slu-
žieb Mestského úradu vo Svidníku 
Marta Jacková predloží návrh na 
ukončenie nájomného vzťahu v 
nebytových priestoroch mesta 
Svidník. 
   Prednosta Mestského úradu vo 
Svidníku Miroslav Novák správu 
z výsledku kontroly Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej 
republiky a takisto aj návrh plánu 
práce Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku na 1. polrok 2023. Návrh 
svoju plánu kontrolnej činnosti na 
prvý polrok 2023 ešte predloží 
hlavný kontrolór mesta Svidník 
Tomáš Majda. 

   Súčasťou zasadnutia svidníckeho 
Mestského zastupiteľstva budú aj 
interpelácie poslancov a diskusia. 

Pripomeňme, že zasadnutie sa 
začína v piatok 16. decembra o 
12.30 hod.                                 (ps)
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  Mikuláš v uplynulý pondelok podvečer 5. decembra zavítal aj 
medzi ukrajinské odídenkyne a ich deti, ktoré žijú vo Svidníku 
a okolí.

Mikuláš zavítal aj medzi ukrajinské odídenkyne a ich deti 

  Väčšina z nich od začiatku marca žije v internáte SOŠ polytechnickej a slu-
žieb vo Svidníku, v ktorej priestoroch pôsobí aj nezisková organizácia Človek 
v ohrození. Práve tá sa snaží zastrešiť všetky ukrajinské odídenkyne a ich 
a deti, ktoré našli dočasný domov v našom regióne a zabezpečili pre tých 
najmenších mikulášske balíčky. O samotného Mikuláša sme sa už postarali 
my z redakcie Podduklianskych noviniek a za pomoci partnerov a priateľov 
sme zabezpečili ešte čosi naviac. Poďakovanie patrí spoločnosti Službyt, 
Slovenskému Červenému krížu - Územnému spolku Svidník a Jane Gľuzovej z 
bufetu Jasmin vo svidníckej nemocnici, pretože práve tieto tri subjekty prispeli 
Mikulášovi na to, aby prekvapenie pre deti bolo ešte väčšie.
  Mikuláš tak s nošou darčekov zavítali medzi samotné už spomínané ukra-
jinské deti v internáte SOŠ polytechnickej a služieb vo Svidníku. 
Ukrajinské deti čistou slovenčinou zarecitovali i zaspievali mikulášske bás-
ničky a pesničky, za čo boli, samozrejme, odmenené drobnými sladkosťami, 
ovocím či džúsikmi.
  Mikuláš potom pozdravil aj ukrajinské odídenkyne navštevujúce kurz slo-
venského jazyky realizovaný prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v priestoroch SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 
Ženám, ktoré ušli pred vojnovým konfl iktom na Ukrajine Mikuláš podaroval 
ovocie i hygienické potreby. 

(ps)

Mikuláš 
medzi seniormi 

  Mikuláš je dedko starý, 
vie on robiť veľké čary. 
Nadelí Ti radosti, čižmu 
plnú sladkostí. Mikuláš 
je kúzelník, darčeky nám 
vykúzli. Ale iba pre ta-
kých, čo neboli cez rok 
zlí. Príď, Mikuláš, príď 
aj k nám, nemusíš však 
chodiť sám. Vezmi si aj 
priateľov, privíta vás celé 
Atrium Svidník. Takéto 
slová sa niesli svidníc-
kym zariadením pre se-
niorov. 

Mikuláš v uliciach
  Mikuláša so svojími pomocníkmi v uliciach Svidníka stretla aj táto mladá 
rodinka Babejovcov. Najväčšiu radosť zo stretnutia mal malý Martinko... 

Anjel (Katka Siváková ml.), Čert (Katka Siváková st.), Mikuláš (Pavol 
Sivák) potešili detičky odídencov, ktorí pred vojnou útočisko našli 
vo Svidníku...  

Mikuláš zavítal aj medzi tých, ktorí sa učia slovenčinu 
s lektorkou Anetou Mačekovou... 
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  Sv. Mikuláš, čo do čižmičiek v nemocnici Svidník dáš? Hoci sa 
sviatok sv. Mikuláša spája predovšetkým s deťmi, v Nemocnici 
Svet zdravia Svidník Mikuláš urobil výnimku a obdaroval všet-
kých pacientov a personál.

Mikuláš aj vo svidníckej nemocnici 

  Na pediatrickom oddelení vyčaroval úsmev každému dieťaťu sladkým balíč-
kom a ako prekvapenie im umožnil vybrať si hračku podľa vlastného výberu 
zo špeciálneho vianočného stromčeka, vyzdobeného darčekmi - plyšovými 
hračkami, ktorý pripravili dobrovoľníci „Krajšieho dňa“.
  Dospelým hospitalizovaným pacientom odovzdal darček od Občianske 
združenie Topľanská Lúčka, ktoré im darovalo ponožky. Zamestnanci boli 
obdarovaní sladkým prekvapením, ale nechýbala ani čierna farba od čertíka, 
ako jeho tradičný žartík.
  K darčekom patrilo aj vrúcne želanie pevného zdravia, dobrej nálady a 
pohody pre všetkých. Vedenie svidníckej nemocnice ďakuje študentom zo 
SZŠ milosrdného Samaritána vo Svidníku za podporu mikulášskej akcie. (sz)

  Mikuláš v pondelok 5. decembra podvečer, teda v predvečer jeho sviatku, 
zavítal aj na svidnícku pešiu zónu. Tradičné podujatie pripravilo Mesto Svidník, 
Centrum voľného času a Technické služby mesta Svidník, ktorých pracovníci 
sa postarali o inštaláciu vianočnej výzdoby. Nové prvky vianočnej výzdoby síce 
tohto roku vo Svidníku nepribudli, no mesto sa ich podľa slov PR manažérky 
mesta Svidník Kristíny Tchirovej snažilo rozmiestniť inovatívne.
  Mikuláša na pódiu na pešej zóne privítal viceprimátor mesta Svidník Michal 
Goriščák a riaditeľ Centra voľného času vo Svidníku Jozef Dirga. 
  Nechýbal, samozrejme mikulášsky príhovor k všetkým deťom a rozdávanie 
drobných sladkostí. Mikuláš potom, ako obyčajne, rozsvietil aj svidnícku 
vianočnú výzdobu.                                                                                     (ps)

Mikuláš na svidníckej pešej zóneMikuláš na svidníckej pešej zóne
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  Hygienici Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so síd-
lom vo Svidníku zaznamenali v 49 kalendárnom týždni vzostup 
respiračných ohorení. Najviac chorých je medzi deťmi. Školy 
zatvorené neboli.  

Hygienici zaznamenali vzostup chorobnosti 

  V okrese Svidník bolo zaznamenaných 532 akútnych respiračných ochorení 
spolu s ochorením Covid-19, čo predstavuje chorobnosť 1935,7/100 000 osôb 
v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyššia vekovo špecifi cká 
chorobnosť 5768,6/100 000 bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných. Chrípke 
podobné ochorenia neboli hlásené. V porovnaní s predchádzajúcim kalen-

dárnym týždňom zaznamenali vzostup chorobnosti na akútne respiračné 
ochorenia o 63,2 %. 
  V okrese Stropkov bolo zaznamenaných 255 akútnych respiračných ochorení 
spolu s ochorením Covid-19 (chorobnosť 1252,1/100 000 osôb) v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto týždni, z toho chrípke podobné ochorenia neboli 
hlásené.  Najvyššia vekovo špecifi cká chorobnosť 4376,5/100 000 osôb bola 
vo vekovej skupine 0 - 5 ročných. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym 
týždňom sme zaznamenali vzostup chorobnosti na akútne respiračné ocho-
renia o 31,4 %. V oboch okresoch neboli v tomto týždni hlásené komplikácie 
ani prerušenia školskej dochádzky.                                                         (pn)
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  Blížiace sa sviatky Vianoc budú znovu príležitosťou na stretnutie 
rodín, blízkych, priateľov a známych. Neopakovateľné chvíle snáď 
zažijeme všetci medzi tými, ktorých máme radi. Čakajú nás síce aj 
dni zhonu, predvianočných nákupov a príprav, no po nich prídu dni, 
kedy sme si všetci akosi bližší. Viacerých známych ľudí z nášho re-
giónu sme sa preto pýtali, ako budú oni tráviť vianočné a novoročné 
sviatky, čo nesmie chýbať na ich štedrovečernom stole, komu a aké 
darčeky najradšej dávajú pod vianočný stromček a na čo sa tešia v 
novom roku 2023.

AKO BUDÚ TRÁVIŤ VIANOCE?

  „Vianočné sviatky budem tráviť doma 
spolu s najbližšou rodinou. Teším sa 
na spoločné chvíle a možnosť byť 
viac spolu ako počas roka. Na štedro-
večernom stole nesmú chýbať žiadne 
typické štedrovečerné jedlá ako ma-
čanka, pirohy, kapustnica a zemiakový 
šalát s rybou.   
  Okrem výborného gulášu viem aj 
skvelú kapustnicu s klobásou. Darček 
dostane každý, ale No.1 je náš vnuk 
Belko. Prajem si, aby sme boli všetci 
zdraví a šťastní. 
  Celá rodina, všetci blízki, kamaráti, 
známi, kolegovia, žiaci a to isté z 
celého srdca prajem aj všetkým Svid-
níčanom.“ 

Pavel Olejár, mestský poslanec Pavel Olejár, mestský poslanec 
„Teším sa na spoločné chvíle“„Teším sa na spoločné chvíle“

  „Vianoce sú pre mňa, tak ako pre mnoho iných ľudí najkrajšími sviatkami 
v roku. Nakoľko pracujem ako riaditeľka materskej školy, čaro Vianoc, ale aj 
predvianočnú náladu a s tým súvisiaci zhon zažívam už dva mesiace vopred pri 
príprave Mikuláša, vianočných besiedok a rôznych kultúrnych podujatí pre detí.
Ako človek sa teším na Vianoce, lebo sú sviatkom pokoja, pohody a mieru a 
u mňa to platí do bodky a do písmena. Počas svojho života každé vianočné 
sviatky prežívam doma v kruhu svojej rodiny. V týchto dňoch viac ako inoke-
dy máme možnosť si uvedomiť, že chvíle prežité so svojou rodinou a deťmi 
sú nádherné a nezabudnuteľné. Sú krehké, ľahko pominuteľné a nikdy sa 
nebudú opakovať. 
  Vianoce vnímam hlavne ako kresťanské sviatky, prežívam ich dvojnásobne, 
lebo ich slávime aj podľa juliánskeho kalendára. Mám rada tradície a zvyky 
spojené so sviatkami a snažím sa ich dodržiavať.
Pri štedrovečernom stole nesmú u nás chýbať tradičné vianočné jedlá ako 
oplátky s medom, cesnak, kapustnica, ryby, hubová mačanka, „bobaľky“ s 
makom, tradičné pirohy, dobrá medovina a tanier naviac na pamiatku rodičov, 
ktorí už nie sú medzi nami. Slávnostná večera sa začína a končí modlitbou. 
Už teraz sa teším na spoločne prežité chvíle s mojou milou rodinkou.
A darčeky? 
  Darčeky mám vopred nachystané pre všetkých svojich najbližších. V po-
sledných rokoch je pre mňa najväčším darom prežiť vianočný čas s rodinou, 
manželom, synom, nevestou a hlavne milovaným vnúčikom Samkom. 
Keďže sme milovníci turistiky, verím, že aj v tomto roku sa nám podarí absol-
vovať Štefanský výstup na Čiernu horu. Nový rok sa chystáme privítať už aj 
s vnúčikom tradičným výstupom na Rohoľu, aby sme takto symbolicky, ale 
aj reálne, podporili v novom roku 2023 túžbu byť zdraví a v dobrej kondícii.
Dovoľte mi zaželať všetkým čitateľom, aby sa pri ich štedrovečernom stole 
zišlo čo najviac blízkych ľudí a aby sviatky prežili v láske, zdraví a porozumení.

Christos Raždajetsja!“

  „Blížiace sa vianočné a novoročné sviatky budem tráviť v kruhu rodi-
ny vo Svidníku. Najviac sa teším na chvíle strávené s deťmi a mojou 
úžasnou manželkou. Na našom štedrovečernom stole nesmú chýbať 
oblátky s medom, kapustnica a ryba. 
  Po štedrej ve-
čeri netrpezlivo 
čakáme na Je-
žiška, ktorý nám 
(dúfam) prinesie 
darčeky. Najviac 
ma tešia rozžia-
rené oči našich 
detí pri ich roz-
baľovaní. 
  Do  nového 
roka 2023 želám 
všetkým čitate-
ľom Podduklian-
ských noviniek 
a všetkým Svid-
níčanom veľa 
zdravia, sily, aby 
prekonali všetky 
prekážky a hlav-
ne veľa Božích 
milostí.“ 

Jozef Vencurik, mestský poslanec 
„Najviac ma tešia rozžiarené oči našich detí“

Anna Kurečková, riaditeľka materskej školy 
„Vianoce vnímam hlavne ako kresťanské sviatky“
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  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pripravilo 
súťaž pod názvom „Najkrajší adventný veniec“ - ako jeden zo 
symbolov Vianoc. 

  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku oslovilo aj tento 
rok žiakov základných škôl, ktorí majú chuť tvoriť, aby zhotovili 
spolu so svojimi pedagógmi alebo rodičmi jeden zo symbolov 
Vianoc - betlehem. 

Aj tento rok žiaci súťažili o najkrajší betlehem 

  V roku 2022 sa do súťaže zapojili základné školy z okresu Svidník, Centrum 
pre deti a rodiny vo Svidník a špecializované zariadenia z okresu Svidník. Do 
súťaže bolo zapojených 36 betlehemov. Odborná porota, ktorej  predsedníčkou 
bola Viera Guzlejová a jej členmi Emíliou Šupšákovou a Katarínou Grúsovou 
vyhodnotila súťažné betlehemy nasledovne:
I. kategória: žiaci 1. - 4. ročníka základných škôl: 1. miesto: Filip Gibej (CZŠ 
sv. Juraja vo Svidníku), 1. miesto: Eliška Reňaková (Spojená škola - Základná 
škola v Giraltovciach), 2. miesto: Jakub Gibej (CZŠ sv. Juraja vo Svidníku), 2. 
miesto: Bianka Pavúková (Spojená škola - Základná škola v Giraltovciach), 3. 
miesto: Juliana Pitlivková (Základná škola Karpatská vo Svidníku), 3. miesto: 
Michaela Baranová (Základná škola Karpatská vo Svidníku).
Školské kluby pri ZŠ: 1. miesto: ŠK Vyšný Orlík, 2. miesto: ŠK Ladomirová, 
3. miesto: neudelené.
II. kategória: žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl: 1. miesto: Matúš Marko 
(Základná škola Kračúnovce), 1. miesto: Miroslava Dzurjová (Spojená škola 

- Základná škola v Giraltovciach), 2. miesto: Pavol Petrík (Základná škola 8. 
mája vo Svidníku), 2. miesto: Nina Majerníková (Súkromná základná škola 
v Giraltovciach), 3. miesto: Miriam Fecenková (Základná škola Karpatská vo 
Svidníku), 3. miesto: Damián Žolták (Základná škola Nižný Mirošov), 3. miesto: 
Karla Nienaber (Základná škola Komenského vo Svidníku). 
Kolektívne práce: žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl: 1. miesto: neudelené, 
2. miesto: Karin Kočišová a Zuzana Vanesa Jurková (Spojená škola - Základná 
škola v Giraltovciach), 2. miesto: Petra Štefanišinová, Barbora Šamková a 
Sofi a Ferencová (Základná škola Rovné), 3. miesto: neudelené. 
III. kategória: Centrum pre deti a rodiny, špecializované zariadenia: 1. 
miesto:  Spojená škola internátna vo Svidníku, 1. miesto: Centrum pre deti a 
rodiny vo Svidníku - I. špecializovaná skupina SUS, 2. miesto: Centrum pre 
deti a rodiny vo Svidníku - 3. Skupina, 2. miesto: Centrum pre deti a rodiny 
vo Svidníku - 5. skupina,  3. miesto: neudelené. 

Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Zabojovali o titul Najkrajší adventný veniec 

  V roku 2022 sa do súťaže zapojili jednotlivci, Centrum pre deti a rodiny vo 
Svidníku a špecializované zariadenia z okresu Svidník, ktorí zhotovili spolu 
19 adventných vencov. Odborná porota s predsedníčkou Vierou Guzlejovou 
a členmi Emíliou Šupšákovou a Katarínou Grúsovou vyhodnotila súťažné 
adventné vence takto:
I. kategória: Dospelí - ženy: 1. miesto: Helena Hlivjaková (Svidník), 2. miesto: 
Ilona Slobodianiuk (Svidník), 3. miesto: Emília Tokárová (Svidník), 3. miesto: 
Martina Harmadová (Svidník); 
II. kategória: Centrum pre deti a rodiny, špecializované zariadenia: 1. 
miesto:  Centrum pre deti a rodiny vo Svidníku - 2. skupina, 2. miesto: Centrum 
pre deti a rodiny vo Svidníku - 5. skupina, 3. miesto: Centrum pre deti a rodiny 
vo Svidníku - 3. skupina, Centrum pre deti a rodiny vo Svidníku - 4. skupina.   

Katarína Grúsová, POS vo Svidníku 

Vyhodnotenie v kategórii žien: Ilona Slobodianiuk, Helena Hlivjaková a 
Emília Tokárová... 

Ocenenie si prebrala aj Michaela Baranová, žiačka Základnej 
školy na Karpatskej ulici vo Svidníku 
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  Rekordný ročník oceňovania Krajské Srdce na dlani sa konal 5. decembra 2022 v 
Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. 

V Prešove už po 21. krát ocenili dobrovoľníkov: 
Medzi ocenenými dobrovoľníkmi aj Marek Zajaroš zo Svidníka 

  Prešovské dobrovoľnícke centrum už po 21. krát zorganizovalo oceňovanie dobrovoľníkov Krajské 
Srdce na dlani. V roku 2022 prijalo od verejnosti rekordných 67 nominácií, z ktorých napokon hodno-
tiaca komisia vybrala 17 ocenených. Prešovský kraj bude mať svoje zastúpenie aj na celonárodnom 
oceňovaní Dobrovoľník roka 2022.

  Zaujímavosťou je, že v 
kategórii DLHODOBÁ DOB-
ROVOĽNÍCKA POMOC v 
Prešovskom kraji ocenenie 
získal aj podnikateľ Marek 
Zajaroš zo Svidníka, ktorý 
spolu so svojou manželkou 
a priateľmi dlhodobo a ad-
resne pomáha konkrétnym 
rodinám v núdzi aj ľuďom 
bez domova materiálne ale-
bo fi nančne. Spolupracuje 
pri organizovaní potravi-
nových zbierok a podarilo 
sa mu zabezpečiť sklad 
humanitárnej pomoci pre 
Ukrajinu.
(pn, foto: Matúš Maťufka) 

  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, kultúrna 
organizácia PSK, zorganizovalo v dňoch 2. až 4. Decembra v 
obci Roztoky workshop „Krása v kroji“ pre neprofesionálnych 
fotografov. 

Naučili sa ako zdokumentovať kroj 

  Cieľom workshopu bolo podporiť účastníkov, konfrontovať ich vlastné 
umelecké smerovanie a pracovné postupy. Projekt sa realizoval za fi nančnej 
podpory Fondu na podporu umenia. Hlavným zámerom workshopu bolo 
prostredníctvom odborných vzdelávacích a praktických aktivít získať mnoho 
praktických rád ako dokumentovať ľudový odev v exteriéri a interiéri. Účast-
níci nafotili archívne krojové súčiastky a rôzne textilne dekorácie obsahujúce 
prvky tradičnej ľudovej kultúry nášho regiónu. Cieľom tohto projektu bolo 
priblížiť odev našich prarodičov širokej verejnosti a porovnať ho so súčasnými 
krojmi. Workshop bol pre mnohých fotografov jednou z mála príležitosti, kde 
nadobudli nové poznatky a postrehy. Mnohé fotografi e, ktoré počas projektu 
„Krása v kroji“ vznikli budú prezentované aj na rôznych kolách neprofesionálnej 
fotografi ckej tvorby. Workshop prebiehal v teoretickej a praktickej časti pod 
vedením skúsených lektorov Alexandry Keselicovej, Simony Sirokovej a Jána 
Čižmára pre 20 neprofesionálnych fotografov z nášho regiónu.

(grus) 

  Vo štvrtok 15. decembra o 16.30 hodine Vás pozývame na odborný seminár a 
uvedenie 2CD do života. Koho hľadať za týmto počinom? Skvelého a uznáva-
ného etnografa, muzikanta, speváka a známeho folkloristu IVANA ČIŽMÁRA.
  Vydanie 2CD s autentickým folklórom zo 60-tych rokov 20. storočia poskytne 
odbornej verejnosti cenný materiál, ktorý má za cieľ udržať pôvodný herný 
štýl aj v súčasnosti.
  Zbierka cenností v podobe zvukových záznamov z obcí: Kurimka, Vyšný 
Orlík, Nižný Orlík, Vagrinec, Ladomirová, Svidník, Dubová, Vyšný Mirošov, 
Krajná Bystrá, Rovné, Kružlová, Driečna, Beňadikovce, Šemetkovce, Cernina, 
Nižná Jedľová. Realizované s fi nančnou podporou Fond na podporu kultúry 
národnostných menšín.

Ľudové muziky spod Makovice 



13. december 2022Podduklianske novinky 9Spravodajstvo

2002 - 2022: DVADSAŤ ROKOV NAŠICH - VAŠICH PODDUKLIANSKYCH NOVÍN/NOVINIEK (50) 
  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 verím, že i vášho obľúbeného regionálneho týždenníka je 
istotne príležitosťou na zaspomínanie si na to, čo sa pred dvadsiatimi rokmi v 
podduklianskom regióne 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 päťdesiatym dielom celoročného seriálu.

MICHAL BARTKO ZNOVU PRIMÁTOROM
  Staronovým primátorom mesta Svidník sa stal Michal Bartko, ktorý stal na 
čele mesta aj v predošlých štyroch 
rokoch. Pred dvadsiatimi rokmi 
bolo vo Svidníku v zoznamoch 
oprávnených voličov zapísaných 
9 254 občanov. 
  Voliť prišlo 4 410 ľudí. Úradujúci 
primátor Michal Bartko ako kandi-
dát koalície SDĽ, HZDS, SMER a 
KSS získal 1 860 hlasov. Druhý 
skončil kandidát koalície KDH, 
DS a ANO Ján Majda, ktorý získal 
1 155 hlasov, tretí bol nezávislý 
kandidát Peter Čuchta so ziskom 688 hlasov, štvrtý ďalší nezávislý kandidát 
Miron Mikita s 527 hlasmi a piaty bol tiež nezávislý kandidát Ladislav Koudelka 
so 135 hlasmi. Za poslancov Mestského zastupiteľstva boli v prvom volebnom 
obvode zvolení Ján Holodňák, František Kruľ, Anton Berežňák, Nadežda 
Želizňáková, Pavel Hanák, Zdenek Kosť a Cyril Dudáš, v druhom volebnom 
obvode to boli Štefan Čobirka, Marián Majda, Viliam Revický, Andrej Guzy a 
Jozef Rodák, no a v treťom volebnom obvode sa poslancami stali Miron Mikita, 
Michal Gondek, Helena Mackaničová, Juraj Antoš a Ján Bača.

O PROBLÉMOCH V ZDRAVOTNÍCTVE
   Zhovárali sme sa s Annou Almašiovou, ktorá bola dočasne poverenou ria-
dením Nemocnice s poliklinikou vo Svidníku. Od 1. januára 2003 svidnícka 
nemocnica následne prešla pod správu Prešovského samosprávneho kraja. 
V rozhovore s Annou Almašiovou sme rozobrali viaceré aktuálne problémy 
zdravotníctve so zameraním práve na svidnícku nemocnicu.

VO FILME ZAHVIEZDIL SVIDNÍČAN
  Bratislava žila 4. Medzinárodným fi lmovým festivalom, na ktorom sa divác-

kemu záujmu tešil aj fi lm Georga Mischa „Som odnikiaľ“ o 
Ľuďoch z dedinky Miková pri Stropkove, odkiaľ pochádzali 
rodičia svetoznámeho umelca Andyho Warhola. V tomto 
fi lme sa okrem Mikovčanov a Medzilaborčanov predstavil aj 
Svidníčan Jozef Keselica, ktorému režisér dal vo fi lme asi 
najväčší priestor. Spomínaný fi lm sa nakrúcal okrem iného 
aj na svidníckom letisku.

ROZMACH ČÍNSKYCH OBCHODOV
  V regióne zažívali rozmach čínske obchody. Ich počet 

neustále pribúdal a len v samotnom Svidníku boli štyri takéto predajne a v 
susednom Stropkove o jednu menej. Všetko boli predajne s textilom, oble-
čením, obuvou a rôznymi doplnkami.                                                        (ps)

  Sociálna poisťovňa od 2. decembra 2022 opäť začala dôchod-
com vyplácať tzv. 14. dôchodok. Automaticky, bez žiadosti, ho 
dostane približne 1 440 000 seniorov. 

Sociálna poisťovňa začala vyplácať tzv. 14. dôchodok

  Sociálna poisťovňa im ho po splnení zákonných podmienok vyplatí spolu s 
ich dôchodkom v štandardnom decembrovom výplatnom 
termíne. Výplatné termíny sú v párne dni od 2. do 24. 
kalendárneho mesiaca, ale vzhľadom na vianočné sviatky 
dostanú tzv. 14. dôchodky seniori s výplatným termínom 
24. dňa kalendárneho mesiaca už o deň skôr, teda 23. 
decembra 2022.

Seniori môžu čakať tzv. 14. dôchodok 
v rozpätí od 210 do 35 eur

  Maximálna suma 13. dôchodku v decembri 2022 pred-
stavuje 210 eur. Dostanú ju poberatelia dôchodkov v sume 
234,42 eura a menej. Poberateľom dôchodkov v rozpätí od 234,43 eura do 
928,86 eura sa suma 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej hranice 

35,01 eura. Najnižší 13. dôchodok v sume 35 eur dostanú poberatelia dô-
chodkov, ktorí poberajú dôchodok od sumy 928,87 eura a viac.

Kedy a ako sa bude tzv. 14. dôchodok vyplácať
  Poberatelia starobných, predčasných starobných, vdovských, vdoveckých, 
invalidných a sirotských dôchodkov dostanú v decembri tzv. 14 dôchodok buď 

priamo na bankový účet, resp. v hotovosti prostredníctvom 
poštyalebo do zariadení sociálnych služieb - teda rovnako 
a v rovnakých termínoch ako dostávajú svoj štandardný 
dôchodok. Ak párny deň ich výplatného termínu pripad-
ne na sobotu, výplatný termín bude piatok. Ak párny 
deň pripadne na nedeľu, výplatný termín sa posúva na 
pondelok. V prípade 24. decembra tak výplatný termín 
štandardného dôchodku a zároveň tzv. 14. dôchodku bude 
23. decembra 2022.
  Sociálna poisťovňa vyplatí na bankové účty seniorom 
celkovo 1 034 000 tzv. 14. dôchodkov, prostredníctvom 

pošty ďalších viac ako 365 000 týchto dôchodkov a zvyšok vyplatí poberate-
ľom dôchodkov do cudziny.                                                              (socpoist)

  Radi by sme Vás pozvali na casting do hraného fi lmu s názvom POTOPA 
režiséra Martina Gondu. Film rozpráva príbeh o vysídlení siedmych rusínskych 
obcí kvôli výstavbe vodnej 
nádrže Starina. Aktuálne 
obsadzujeme hlavné postavy 
a do fi lmu hľadáme dievčatá 
vo veku 13 -20 rokov, kto-
ré ovládajú rusínsky jazyk. 
Predchádzajúce herecké 
skúsenosti nie sú potrebné. 
 
 V prípade záujmu stačí prísť 
na jeden z castingov: 

- 18.12. o 10:00 
Stropkov, Kultúrne stre-
disko
- 18.12. o 14:00 
Svidník, Kino Dukla

Casting do hraného fi lmu POTOPA

  Mestská polícia Svidník upozorňuje občanov bývajúcich na sídliskách IBV, 
aby v čase nepriaznivého počasia neparkovali motorovými vozidlami na ceste 
pred rodinnými domami a zároveň aj na chodníkoch. Technické služby nebudú 
môcť zabezpečiť odhrnutie snehu na cestách a ani chodníkoch. Pokiaľ bude 
auto tvoriť prekážku na ceste, môže byť majiteľ takéhoto vozidla riešený v 
priestupkovom konaní.                       Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP

Mestská polícia upozorňuje
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Krajské súťaže / U súperov prehry v II. i vo IV. lige

 Šport, Spravodajstvo

   Volejbalová Niké Extraliga mužov mala na programe posledné 
kolo v roku 2022. Svidníčania hladko zdolali Prievidzu na jej 
palubovke a v televíznom šlágri kola v päťsetovej bitke uspeli 
proti VKP hráči Myjavy.

   Svidníčania boli v zápase v Prievidzi lepším tímom a ako aj po zápase pove-
dal tréner Rastislav Paňko, ich cieľom bolo dobre sa naladiť na tohtotýždňový 
pohárový zápas proti Myjave. Jeho zverenci cieľ splnili a zaslúžene bodovali 
naplno bez straty setu.  
   Zostava TJ Slávia Svidník: Matušovský 4, Ľ. Skasko 1, B. Skasko 10, 
Bognár 3, T. Skasko 9, M. Sopko ml. 4, liberá M. Vitko a B. Paňko (Horňák 0, 
Gula 2, Vikhliaiev 7, Genco 0, R. Vitko 2). Tréner: R. Paňko.
   Domáci hrajúci tréner Milan Javorčík po zápase povedal: „Ďakujeme Svidníku 
za dobrú hru, aj za to, že dal šancu mladým hráčom. My sme siahali konečne 
na prvý set, škoda dvoch-troch chybičiek v tom prvom sete, mohli sme si ho 
zobrať pre nás, ale potom tá atmosféra upadla. V treťom sete sme dobiehali 
veľký náskok, začala nám však fungovať obrana na sieti aj v poli. Pracujeme 
ďalej a musíme to nejako dobojovať. Ďakujem divákom, že nás prišli podporiť.“
   No a svoj postreh po zápase v Prievidzi, lepšie povedané hodnotenie, pridal 
aj tréner Svidníka Rastislav Paňko. „Cieľom bolo pripraviť sa alebo naladiť sa 
na Slovenský pohár. Som rád, že som mohol vyskúšať a postaviť hráčov aj z 

EXTRALIGA / MITA Volleyteam Prievidza - TJ Slávia Svidník 0:3 (-23, -18, -18)

   Stolní tenisti ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník odohrali posledné kolo 
prvej časti súťaže v hosťujúcom prostredí, kde sa im ale nedarilo a obidve 
stretnutia prehrali.

II. LIGA

lavičky, takže som mohol vidieť všetkých hráčov a vlastne podľa toho postaviť 
zostavu, ktorá nastúpi v Slovenskom pohári.“
   Dodajme, že semifi nále Slovenského pohára čaká Svidníčanov cez víkend 
v Myjave.                                                                                            (svf, pn)

VSTK Vranov nad Topľou B - ŠŠK Centrál Svidník 11:7
B.: Magdziak 3; Vodila 2,5; Močilenko 1, Kurej 0,5.

IV. LIGA
STO Lipany - ŠŠK Centrál Svidník 18:0  

   V Strednej zdravotníckej škole milosrdného Samaritána vo Svidníku sa v 
uplynulý štvrtok 8. decembra uskutočnila odborná prednáška vedúcej úseku 
opatrovateľskej starostlivosti Senior Domu SVIDA vo 
Svidníku Jany Cimborovej na tému Ošetrovateľská 
starostlivosť starších ľudí. 
   Prednáška bola určená našim žiakom, ktorí sa mali 
viac dozvedieť o starostlivosti o klienta s demenciou, 
resp. Alzheimerovou chorobou. Jana Cimborová 
pracuje dlhé roky v sociálnom zariadení, pozná tieto 
ochorenia dôkladne a má bohaté skúsenosti. Túto 
problematiku priblížila žiakom zrozumiteľne, s kon-
krétnymi možnosťami a najnovšími postupmi ošetro-
vateľskej starostlivosti, a tak všetci žiaci odchádzali 
z prednášky obohatení novými informáciami. Teraz 
už určite budú vedieť ešte oveľa lepšie pochopiť 
niektorých obyvateľov - klientov sociálneho zaria-
denia a najmä ich formu komunikácie, správania sa 
či motívov konania. Týmto chceme poďakovať Jane 
Cimborovej, ako aj vedeniu sociálneho zariadenia 
Senior domu SVIDA a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 
a na ďalšie odborné prednášky.   Ivana Bojkasová 

   Literatúra je súčasťou života človeka od narodenia a pre každého môže 
predstavovať niečo iné. Trávime s ňou voľné chvíle, inšpiruje nás, prináša 
nám zaujímavé príbehy a nespočetné množstvo informácií. 
Prináša nám múdrosť a nadhľad, ktorý je tak potrebný pre pokojný a vyrov-
naný život. S knihou môže človek prežiť krásne chvíle, odpútať sa od reality, 
vstúpiť do deja, prežívať radosti i strasti hrdinov, popustiť uzdu fantázii. O 
to všetko sa zaslúži spisovateľ. Medzi takýchto spisovateľov určite patrí aj 
regionálny spisovateľ, bývalý pedagóg, novelista a poviedkár Július Paňko, 
ktorého sme v uplynulý štvrtok 8. decembra mali možnosť privítať spolu s jeho 
manželkou Máriou, prekladateľkou jeho kníh z ukrajinčiny do slovenčiny, v 
Podduklianskej knižnici vo Svidníku, kde zavítal medzi študentov Gymnázia 
DH vo Svidníku. Podujatie moderoval riaditeľ knižnice Kamil Beňko, ktorý 
predstavil spisovateľa a jeho tvorbu. Potom sa slova ujal samotný autor, ktorý 
prítomným porozprával o svojej tvorbe, o tom ako sa dostal k písaniu, kde 
hľadá námety a inšpiráciu pre svoje knihy. 

   Július Paňko je členom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska - 
Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku. Na svojom konte má 9 kníh 
v ukrajinskom jazyku, z toho 5 bolo preložených do slovenského jazyka, 
ktoré preložila Mária Paňková, ktorá na tomto podujatí prečítala aj úryvok 
z jeho najnovšej preloženej knihy Prosím pekne (v ukrajinčine Mychas‘). 
Spisovateľ za svoju tvorbu získal množstvo ocenení. Jeho meno a profi l 
je uvedený vo Vlastivednom slovníku Rusínov-Ukrajincov (Prešovsko) a v 
Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia. Sme veľmi radi, že sme na 
pôde našej knižnice uskutočnili besedu s týmto príjemným a milým autorom, 
ktorému srdečne ďakujeme za skvelé stretnutie. Prajeme mu hlavne pevné 
zdravie, veľa tvorivých síl, nech nezničiteľný lúč jeho prozaického slova poteší 
a zohreje každého čitateľa, a nech autor nás poteší ďalšími novými poviedka-
mi a novelami.                                   Podduklianska knižnica vo Svidníku

Študenti sa dozvedeli viac o demencii 
či Alzheimerovej chorobe

Július Paňko vydal novú knihu Prosím pekne
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   Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pozýva vyskúšať si 
to, čo v minulosti muselo ovládať každé súce dievča, každá dievka či 
žena - tkanie na krosnách a.k.a. „Tkalatón 2022.“

   Zapojte sa do nášho benefi čného tkania. Spoločnými silami sa budeme sna-
žiť za dvadsaťštyri hodín utkať čo najväčšie množstvo produktov, ktoré budú 
následne venované do verejnej benefi čnej zbierky. Nemôžete sa vyhovoriť, 
že „veľmi rád by som sa zapojil, ale som v škole/som v práci...“ 
   Budeme tkať nepretržite 24 hodín, takže ak vás bude trápiť nespavosť okolo 
5:00 nadránom alebo zrazu pred polnocou pocítite neovládateľnú chuť si niečo 
utkať, tak vás budeme čakať v POS Svidník s teplým čajom a nasnovaným 
tkáčskym stavom.

Začiatok: 16.12.2022 o 9.00, koniec: 17.12.2022 o 9.00 hod.
Registrácia: https://forms.gle/p8aC8YiqGGcyeNwM8
PS: podujatie je samozrejme vhodné aj pre každého chlapca, mládenca či 
muža. 

VEČER UKRAJINSKEJ DUCHOVNEJ PIESNE 
  V emotívnom predvianočnom období pre upokojenie mysle pred najkrajšími 
sviatkami roka prijmite pozvanie SNM - Múzea ukrajinskej kultúry na VEČER 
UKRAJINSKEJ DUCHOVNEJ PIESNE, ktorý sa uskutoční v piatok 16. decem-
bra 2022 o 18.00 hodine v sále múzea na Centrálnej ulici č. 258 vo Svidníku. 
V programe koncertu účinkujú: zbor seminaristov HARMÓNIA Gréckokato-
líckej bohosloveckej akadémie bl. Teodora Romžu v Užhorode, zbor žiakov 
Zakarpatského oblastného paláca tvorivosti detí a mládeže PADIJUN. 
  Tešíme sa na vašu účasť! 

Infoservis

  Pozývame Vás na PREDVIANOČNÉ REMESELNÉ TRHY, 
ktoré pre Vás pripravuje Podduklianske osvetové stredisko 

14. decembra od 9. do 17. hod. v areáli Podduklianskeho osvetového 
strediska. Môžete sa tešiť na remeselné výrobky, med a medovinu, 
domáce oblátky a vianočné koláčiky, medovníky, wafl e a kávičku 

vychutnávanú v príjemnej atmosfére a so skvelými ľuďmi. 
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    SPOMIENKA
Kto žije v srdciach tých, 

ktorých opustil, ten nikdy nezomrie.

19. decembra 2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý pradedko, dedko, otec a manžel 

JÁN HNATKO 

  Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou v srdci spomína manželka Júlia Hnatková, 
dcéry Melánia a Darina a syn Ján s rodinami  

    SPOMIENKA
Roky bežia, čas sa nezastaví,

ale v našich srdciach si stále s nami.

12. decembra 2022 sme si pripomenuli 
15. výročie, od smutnej chvíle, 

kedy nás navždy opustila 
naša milovaná manželka, mamka a babka

MARTA VARCHOLOVÁ zo Svidníka

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
  S láskou a úctou spomína manžel Viktor s rodinou

    SPOMIENKA
Tvoje miesto je stále prázdne

a v našich srdciach smútok za Tebou...
Ale raz sa vráti do nášho života radosť,

keď sa znova stretneme...

17. decembra 2022 uplynie 21 rokov, 
odkedy nás navždy opustila 

naša milovaná mamka, babka a prababka
MÁRIA JEVÍKOVÁ z Krajnej Poľany

Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú dcéra Eva s rodinou

  SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku Vás pozýva na koncert pod 
názvom Podbeskydské balady, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2022 o 18.00 
hodine v sále múzea na Centrálnej ulici č. 258 vo Svidníku. Účinkujú: Igor 
Kucer - spev, Peter Uher - gitary, ebow, Branislav Valanský - basová gitara, 
Michal Čerevka - bicie nástroje a FX processing. 
  Koncert je založený na baladách významného ukrajinského vedca, etno-
grafa, literárneho historika, kritika, folkloristu, prekladateľa, lingvistu Oresta 
Zilynského (1923 - 1976), jedného z popredných predstaviteľov Prjašivščyny. 
Zbierku Ukrajinské ľudové balady východného Slovenska autor zostavil už 
na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia, vydaná však bola až v tomto 
storočí. Balady sú útvary veršovanej epiky. Medzi ne patria aj ľudové, ktorých 
autora nepoznáme. Ich lyricko-epické znenie s obsahom fantazijných prvkov, 
charakteristickým pochmúrnym dejom a tragickým koncom vyvoláva emócie 
smútku a žiaľu, zároveň nabáda k zamysleniu sa nad životom. V speváckom 
podaní Igora Kucera, rodáka zo Svidníka, ktorému beskydská duša je taká 
blízka, zaznejú o to emocionálnejšie. V predvianočnom období, období pôstu, 
sú balady tým najlepším pasusom k stíšeniu životného tempa, apelácie k úcte 
a pokore pred životom. 

Tešíme sa na Vašu účasť a pevne veríme, že lyrika balád 
a ich znenie zanechá vo Vás krásny umelecký dojem. 

Vstup na koncert je voľný!

PODBESKYDSKÉ BALADY 
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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. SHUM, Desmond: Červená ruleta. 

Dôverná správa o bohatstve, moci, korup-
cii a pomste v súčasnej Číne. 
Bratislava, Mafra  2022. 303 s.
  Strhujúci skutočný príbeh o bohatstve, moci a 
korupcii zo súčasnej Číny, ktorý označili The Eco-
nomist a Financial Times za „najlepšiu knihu roku“. 
Keď Desmond Shum vyrastal v chudobnej Číne 
sľúbil si, že jeho život bude iný. Tvrdou prácou a 
húževnatosťou získal americký vysokoškolský titul 
a vrátil sa do svojej rodnej krajiny, aby sa presadil 
v obchode. Tam stretol budúcu manželku, vysoko 
inteligentnú a rovnako ambicióznu Whitney Duan, 
ktorá bola odhodlaná presadiť sa v čínskej spoloč-
nosti, v ktorej dominujú muži. 
  Whitney a Desmond vytvorili efektívny tím a vďaka vzťahom, ktoré si vytvorili 
s poprednými členmi Komunistickej strany Číny, s takzvanou červenou aristo-
kraciou, sa dostali do čínskej miliardárskej triedy. Boli oslnivo úspešní, cestovali 
súkromnými lietadlami, fi nancovali budovy a nadácie v hodnote niekoľkých 
miliónov dolárov a kupovali drahé domy, vozidlá a umenie. V roku 2017 sa 
ich osudy neodvolateľne rozišli, keď sa Desmond, ktorý býval so synom po 
rozvode v zámorí dozvedel, že jeho teraz už bývalá manželka Whitney zmizla 
bez stopy spolu s tromi spolupracovníkmi.

KORENČI, Anton
  Slovenský divadelný a fi lmový herec sa narodil 16. decembra 1931. Tento 
rodák z Novej Vsi nad Žitavou ukončil štúdium na VŠMU v Bratislave v roku 
1955. Po škole nastúpil do divadla v Nitre, kde pôsobil 5 rokov. V roku 1960 
prestúpil do SND v Bratislave. Tu zostal až do roku 2006. Anton Korenči zná-
zorňoval postavy a postavičky v mnohých divadelných inscenáciách, pričom 
ich bolo viac ako 120. Nehrával veľké postavy, ale bol nezabudnuteľný v 
charakterných menších úlohách. Presadil sa aj v televízii, kde vytvoril cez 300 
postáv. Karol Spišiak ho obsadil do svojho seriálu z prostredia 2. svetovej vojny 
V tieni vlkov. Igor Ciel mu dal úlohy vo svojich seriáloch Parížski mohykáni či 
Vivat Beňovský. Bol obľúbeným hercom režiséra Andreja Lettricha. Ten mu dal 
možnosť si zahrať v snímkach Červené víno, Alžbetin dvor aj Prípad krásnej 
nerestnice. Anton Korenči, herec, na ktorého sa nezabúda, náhle zomrel 29. 
septembra 2008 v Bratislave.

GROSSMAN, Vasilij Semionovič (12.12.1905-14.9.1964)
  Bol ruský spisovateľ a publicista. Pracoval ako chemický inžinier, od druhej 
polovice 30. rokov sa venoval profesionálnej literárnej činnosti. Jeho prvou 
uverejnenou prácou bola poviedka V meste Berdičeve. Pôsobil ako osobitný 
spravodajca novín Krasnaja zvezda. Vrcholným dielom Grossmanovej tvorby 
je dilógia Posledná hranica a Život a osud, nazývaná i Stalingradská dilógia. 
Z obdobia bojov o Stalingrad pochádza novela Ľud nesmrteľný a mnoho 
reportáží, čŕt, poznámok a fejtónov, ktoré boli súhrne publikované v knihách 
Roky vojny, Stalingrad, Stalingradská bitka, Život a Treblinské peklo. 

- Pán doktor, moja manželka trpí na látkovú výmenu.
- Ako sa to prejavuje?

- Prezlieka sa aj šesťkrát denne.

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK 
   Utorok 13.12.: 18.00 + z rod. Bugovej, Streda 14.12.: 6.30 ZBP Emília, 
18.00 + Peter, Peter, Štvrtok 15.12.: 6.30 ZBP Veronika s rod., 18.00 + Vilma, 
Pavol, Piatok 16.12.: 6.30 ZBP rod. Štefancovej, 18.00 + Ivan, Sobota 17.12.: 
8.00 ZBP Ingrid s rod., v Domove dôchodcov o 15.30 + Katarína, Ladislav, 
Nedeľa 18.12.: 8.00 + Alžbeta, Ján, 10.30 ZBP rod. Bobákovej, 18.00 + Anna.
   V piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare o 16.30. O 18.00 bude 
sv. omša za účasti detí. Vianočné spovedanie chorých je potrebné nahlásiť 
v zakrestii kostola. V stredu, štvrtok a piatok sú ranné sv. omše rorátne s 
formulárom sv. omše k Panne Márii. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 13.12.: 17:00 + Terézia, Peter, Peter, Mária, Streda 14.12.: 17:00 
+ Juraj (40-dňová), Štvrtok 15.12.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre 
Jána a Evu, Piatok 16.12.: 17:00 + Helena, Jozef a ost. z rod., Sobota 17.12.: 
7:00 + Peter Kuderjavý, Nedeľa 18.12.: 9:00 Za farnosť; 14:00 Spoveď pred 
Narodením Pána. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 13. decembra: 12.00 + Mária a Michal, 17.00 Kláštor sestier Bazi-
liánok, 18.00 + Marta Durčová (ročná lit.), Streda 14. decembra: 6.30 + Anna 
Korbová, 18.00 + Juraj / + z rod. Bilasovej, 19.00 Biblická škola – Umenie 
duchovného života, Štvrtok 15. decembra: 12.00 * Mária / * Mária (70 rokov 
života), 17.00 Kláštor sestier Baziliánok, 17.15 Ruženec za závislých s 
komunitou Cenacolo, 18.00 + Helena Bubáková, Tichá adorácia do 20.00, 
Piatok 16. decembra: 6.30 + Ján, Helena, Eliáš, Anna, 18.00 + Jozef Jurč / 
+ Vasiľ Obmaščík (týždňová lit.), 19.00 Stretnutie detí a mládeže, Sobota 17. 
decembra: 8.00 + Helena Šelepcová (ročná lit.), + Anna Simčáková (ročná 
lit.), + Ján Gajdoš, Nedeľa 18. decembra: 7.00 Ruženec a 1. Čas, 8.00 * Erika 
(50 rokov života), 10.30 * Za farnosť, 18.00 * Adriana a Ivo.
   Biblická škola pod názvom - Umenie duchovného života pokračuje v stredu 
po večernej liturgii. Srdečne pozývame hľadať pokoj a posilu z prameňov Sv. 
Písma a učenia svätých otcov. Príprava detí a ich rodičov na slávnosť prvej 
spovede a eucharistie pokračuje v nedeľu 18.12. po rannej bohoslužbe. Zá-
roveň pozývame mládež a deti z detského zboru a iné deti, ktoré by sa chceli 
pridať k spevu kolied na vianočný nácvik v piatok po sv. liturgii (16.12.2022) 
a tiež v sobotu o 14.30 (17.12.2022) v našom chráme. Nacvičovať budeme 
program na Povečerie a Vianočné obdobie. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Zhromaždenia Jehovových svedkov sa konajú v sále Kráľovstva na Ul. 
Festivalovej, č. 2042. Štvrtok 15. decembra od 18:00: Keď zažívame ťažkosti, 
pýtame sa, kedy sa to už skončí a prečo s tým Boh nič nerobí. Biblia dáva 
na to odpoveď. Nedeľa 18. decembra od 9:30: Zaznie verejná prednáška na 
tému: Aký úžitok máme z Božích múdrych rád? V druhej časti zhromaždenia 
budeme rozoberať, prečo je v súčasnosti činnosť Jehovových svedkov ob-
medzená alebo zakázaná vo viac ako 30 krajinách
   Viac sa môžete dozvedieť v prednáškovej sále Jehovových svedkov na ul. 
Festivalovej č. 2042 vo Svidníku. Budete vítaní. Vstup je voľný.
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Čo premieta Kino Dukla?
AVATAR: CESTA VODY

PIATOK 16. DECEMBRA O 19. HODINE 
  Dlho očakávané a pripravované pokračovanie 
legendárneho fi lmu AVATAR, ktorý prepísal fi lmové 
dejiny, konečne prichádza do kín. Filmový vizionár 
James Cameron sa vracia vo fi lm AVATAR: Cesta 
vody, ktorý ohúri všetkých fanúšikov veľkého 
plátna už v decembri tohto roku. Vrátime sa opäť 
na planétu Pandora, kde Jake Sully žije so svojou 
rodinou pokojné časy až dovtedy, keď sa ohlási a 
vráti späť známa hrozba. Opäť musí spolu s Neytiri 
a armádou Na’vi začať bojovať, aby ochránil svoju 
planétu a zachránil svoju rodinu.

Rok výroby: 2022, USA, akčný, dobrodružný, 190 minút, vstupné: 6 eur
AKO SPRAVIŤ ŽENU ŠŤASTNOU

SOBOTA 17. DECEMBRA O 19. HODINE 
Komédia o ženách a pre ženy, ktoré sa (ne)boja vyjadriť svoje želania. 
  Gina (Sally Phillips - Denník Bridget Jonesovej) sa nepovažuje za veľmi 
príťažlivú. Práve dovŕšila päťdesiatku, prepustili ju z práce a jej manžel sa jej 
veľmi nevenuje. Aby toho nebolo málo, kamarátky 
si k nej domov na narodeniny objednajú striptéra. 
Je ochotný splniť jej akékoľvek želanie. Ale asi 
nepočítal s upratovaním! Keď ho Gina pozoruje 
pri práci, dostane nápad. Čo ženy skutočne chcú? 
Mať upratané a ..... orgasmus!
  Keď zistí, že striptér v skutočnosti pracuje pre 
sťahovaciu spoločnosť na pokraji bankrotu, roz-
hodne sa zamestnať chlapcov vo svojej novej 
fi rme. Bude partia neohrabaných sťahovákov 
schopná uspokojiť ženské túžby?
Rok výroby: 2022, Austrália, komédia, 107 
minút, vstupné: 6 eur 

FABELMANOVCI
NEDEĽA 18. DECEMBRA O 19. HODINE 

  Fabelmanovci je fi lm inšpirovaný detstvom a 
dospievaním Stevena Spielberga. Rozpráva 
príbeh pohľadom mladého začínajúceho fi lmára 
Sammyho Fabelmana, ktorého fi lmy neovláda-
teľne uhranú po tom, čo s rodičmi navštívi svoje 
prvé fi lmové predstavenie. Vyzbrojený kamerou 
začne doma Sammy natáčať vlastné fi lmy, pričom 
ho jeho umelecky nadaná mama srdečne pod-
poruje. Sammy na tejto životnej ceste odhaľuje 
kúzlo kinematografi e ale aj rodinné tajomstvá.
Rok výroby: 2022, USA, dráma, životopisný, 
české titulky, vstupné: 6 eur  

Kto daroval krv? 
  V piatok 7. decembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 31 bezpríspevkových darcov: 
Eva Chodelková (prvodarca), Diana Hicová (prvodarca), Martin Hic (38), Ján 
Hlavinka (94), Miroslav Štoff a (58), Milan Ferenc (65), Martin Kalman (8), 
Ladislav Gajdoš (62), Viliam Miňo (5), Martin Ragan (34), Erik Vrabeľ (21), 
Šimon Fečko (7),  Ivana Demjanová (7), Jozef Špirňák (76), Miroslav Gerek 
(81), Marek Olšav (3), Darina Štochalová (28), Milan Varjan (77), Viera Ko-
mišáková (5), Norbert Šak (17),  Radoslav Poperník (18), Ján Dovičák (27), 
Ján Dupnák (12), Beáta Popivčáková (3),  Viliam Jachimovič (12), Kamil 
Ripper (22), Marcel Jamroškovič (28), Milan Vaňušanik (17), Adrián Gužo 
(23), Zdenko Červeňák (13), Ervín Kudlík (56).

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 


