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  Netradičný, no ekologický. Dar, s ktorým sa svidnícka samo-
správa podelila minulý týždeň. Poslúži širokej verejnosti na 
hromadných podujatiach, ktorých síce zatiaľ niet toľko ako je 
zvykom, no odteraz budú maximálne ekologické.

200-tisíc papierových pohárov mestu a organizáciám 
darovala svidnícka fi rma Print Cup

  Kedysi to bola predajňa obchodného reťazca TESCO, dnes tam naplno beží 
výroba. „Zastavila nás trošku kríza, ktorá prišla, ale v tomto období sa 
už trh opäť začína pomaličky nanovo rozbiehať,“ povedal nám konateľ 
spoločnosti Print Cup Vladimír Ducár. Táto spoločnosť v niekdajšom Tescu 
vyrába papierové poháre či slamky. Chce rozšíriť sortiment, no zatiaľ domi-
nujú práve poháre. „Je to preto, aby sme zmiernili dopad znečistenia 
prírody,“ dodal Vladimír Ducár a práve s takýmto cieľom spoločnosť Print 
Cup obdarovala mesto Svidník. 
  Darovala mu 200-tisíc kusov pohárov s rôznym objemom. „Veríme, že aj 
tento čin pomôže zvýšiť to ekologické povedomie. Budeme celé leto v 
rámci Leta v meste usporadúvať množstvo drobných akcií pre občanov 
a návštevníkov mesta, a tam budeme ísť s týmito pohármi čisto v tej 
ekologickej línii,“ podotkla primátorka Svidníka Marcela Ivančová. 
  Samospráva si však všetky darované ekopoháre nenechala a posunula ich 
ďalej. „Vytipovali sme na začiatok niekoľko fi riem, 
niekoľko inštitúcií, organizácií, ale napríklad aj 
svidnícke múzeá,“ ozrejmila rozdelenie darovaných 
papierových pohárov primátorka. Z venovaných po-
hárov od fi rmy Print Cup si mesto ponechá 100-tisíc 
pohárov a ďalšie tisíce sa prerozdeľujú medzi organi-
zácie a združenia. Viac ako dvetisíc "nepoužiteľných" 
pohárov  sa práve recykluje v škôlkach kreatívnou 
tvorbou. Počas uplynulého týždňa vyrobili deti s 
učiteľkami desiatky ozdôb z pollitrových pohárov a 
zahrali sa rôzny hry. 
  V uplynulú stredu za účasti primátorky Svidníka 
Marcely Ivančovej a konateľa spoločnosti Print Cup 
Vladimíra Ducára boli rozdané tisíce pohárov pre 
nemocnicu vo Svidníku, SNM - Múzeum ukrajinskej 
kultúry, Vojenské historické múzeum a Centrum voľné-
ho času. V priebehu týždňa zároveň poháre roznášali 
školám, Podduklianskemu osvetovému stredisku a 
viacerým záujmových združeniam, spolu 50-tisíc po-
hárov od dvojdecových až po pollitrové. Ďalšie tisíce 
sa budú distribuovať v najbližších týždňoch. 
  Letné mesiace sú najviac vyťažené aktivitami pod 
holým nebom a hoci je obdobie po korona kríze me-
nej hektické, všetky organizácie si predsa plánujú aj 
vonkajšie akcie. Primátorka Marcela Ivančová k tomu 
povedala: „Hlavnou myšlienkou rozdania pohá-
rov je pristúpiť k úplnému vyradeniu používania 
plastových pohárov na akciách a primäť ľudí, aby 
buď používali vlastné prinesené poháre alebo sa 
nechali občerstvovať do papierových pohárov, 
ktoré sa rýchlo v prírode rozložia.“
  Za netradičný, no veľmi prospešný dar, poďakoval napríklad aj riaditeľ SNM 

- Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Jaroslav Džoganik. „Na september 
máme naplánované Dni európskeho kultúrneho dedičstva a Deň ľu-
dových tradícií, no a v rámci toho sa každoročne konajú Majstrovstvá 

vo varení pirohov. Budeme mať o jednu starosť 
menej, plastové poháre ostanú bokom a využijú 
sa tieto ekologické. Sme veľmi vďační za takýto 
dar.“ 
  Na plastové poháre budú môcť zabudnúť aj vo 
svidníckej nemocnici. Po troch náročných mesiacoch 
už rozmýšľajú nad tým, ako aj vďaka týmto pohárom 
trošku vypnúť. „Ako poďakovanie našim zamest-
nancom by sme radi urobili nejaký tímbuilding, 
kde určite tieto ekologické poháre využijeme,“ 
povedal námestník riaditeľa svidníckej nemocnice 
Marek Pytliak, ktorý sa dar v mene všetkých zamest-
nancov takisto poďakoval. 
  Pripomeňme ešte, že Mesto Svidník spustilo edukač-
nú kampaň za triedenie a recyklovanie už začiatkom 
roka 2019 a počas celého roka apelovali na zníženie 
odpadu a triedenie vzniknutého odpadu. „Na jar 2019 
sme mali aktivitu Osloboďme Svidník od plastov 
a počas Leta v meste 2019 sme nápoje na mest-
ských akciách podávali len v eko pohároch, práve 
od spomínanej fi rmy. V zime sme dali vyrobiť 
klasické šálky na punč a tým sme nielen vylúčili 
používanie plastových pohárov, ale podporili 
predajom šálok aj charitatívny účel. 
  Rok 2020 sme otvorili vo februári elektro zbe-
rom a intenzívne sme pracovali s verejnosťou 
na triedení zeleného odpadu a veľkoobjemového 
odpadu. Ekologicky rozložiteľný riad je výborná 
príležitosť, ako sa aj v lete počas oddychu zaují-
mať o naše životné prostredie,“ uzavrela svidnícka 
primátorka Marcela Ivančová.

 (ps, kt)

Konateľ spoločnosti Print Cup 
Vladimír Ducár

Poháre darovali aj svidníckej nemocnici... 

 Za netradičný, no veľmi prospešný dar, poďakoval napríklad aj riaditeľ 
SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Jaroslav Džoganik
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  Vyzerá to tak, že na úspech pri získavaní menších štátnych 
dotácií môže mesto Svidník doplatiť. Prvotný zámer pomôcť 
slabším by tak mohol vyjsť nazmar. Dať prácu ľuďom a prispieť 
k ušetreniu na kúrení chce však samospráva aj napriek aktuál-
nym problémom.

Podarí sa Svidníku získať peniaze od štátu na rozbeh Sociálneho podniku?

  Zbaviť sa kôp rôzneho dreveného odpadu chcú na Festivalovej ulici vo 
Svidníku prostredníctvom Sociálneho podniku mesta Svidník. Ten by okrem 
iného ľuďom bývajúcim v bytovkách s mestskými nájomnými bytmi nižšieho 
štandardu pomohol aj s kúrením. 
  Sociálny podnik mesta má mať pritom dvojitý význam. Má nielenže zamest-
návať Rómov, ale jeho hlavnou úlohou má byť výroba drevených peliet na 
vykurovanie v už spomínaných mestských nájomných bytoch. Svidníckej 
samospráve však pri prípadnom čerpaní štátnej dotácie predbežne zasvie-
tilo stop. Upozornil na to poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 
Ján Vook. Vysvetlime, že ročný limit na získanie takéhoto typu dotácie je v 
prípade Svidníka 200-tisíc eur. „Tých peňazí sa nakopilo toľko, že mierne 
sme prekročili 200-tisíc, ale nie sú to peniaze reálne, sú to peniaze len 
v nejakých žiadostiach,“ reagovala PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová. 
  O peniaze od štátu na založenie Sociálneho podniku mesta však Svidník 
ešte defi nitívne neprišiel. Potrebuje 25-tisíc eur, inak výrobu peletiek zrejme 
spustiť nedokáže. Niekde budú musieť ubrať, aby inde získali. „Samozrej-

me, tie žiadosti vieme znížiť, aby sme sa dostali na takú čiastku, že keď 
žiadame 25-tisíc na začiatok sociálneho podniku, aby sme sa naozaj do 
tých 200-tisíc zmestili,“ povedala Kristína Tchirová. 
  No a či sa podarí naplniť vlaňajší zámer vedenia mesta, aby bo Sociálny 
podnik realitou už túto jeseň, je momentálne otázne. „Momentálne pracuje-
me na tom, aby sme znížili administratívnu položku tak, aby sme mohli 
žiadať peniaze od štátu,“ dodala PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová.                                                                                                   (ps)

  Za šesť týždňov tretie zasadnutie. Svidnícki mestskí poslanci 
budú opäť rokovať. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku zvolala primátorka na stredu 24. júna o 13. hodine do 
spoločenskej sály Domu kultúry vo Svidníku. 

Opäť sa zíde svidnícky mestský parlament - 
poslanci by mali vymenovať nového šéfa Technických služieb

  Po dvadsiatom máji a druhom júni, kedy svidnícky mestský parlament roko-
vať, tak bude znovu rokovať, pričom primátorka Marcela Ivančová do návrhu 
programu zasadnutia navrhla hneď niekoľko bodov. 
  O svojej kontrolnej činnosti z ukončených kontrol k 17. júnu bude referovať 
hlavný kontrolór mesta Svidník Ivan Sagan a pracovník Odboru fi nancií Mest-
ského úradu Stanislav Fek predloží návrh na zmluvné prevody vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Svidník. 
  Poslanci prerokujú návrh na odpredaj pozemku pri autoumyvárni pre spoloč-
nosť GAMA PLUS, s.r.o.. Tento zámer na odpredaj pozemku bol predložený 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva už vo februári 2019 a na základe vy-
jadrenia Komisie výstavby nebol schválený. Komisia na svojom zasadnutí 17. 
februára tohto roku skonštatovala, že nedostatky boli odstránené a odporučila 
návrh schváliť. „Bolo zistené, že žiadateľ už štyri roky užíva neoprávnene 
na podnikateľské účely časť pozemku mesta vo výmere 40 m2,“ píše 
sa v dôvodovej správe k predloženému 
návrhu na odpredaj, ktorý už bol na stoloch 
poslancov 20. mája, no nebol schválený. 
„Následne GAMA PLUS, s.r.o. požiadala 
o opätovné prehodnotenie odpredaja 
pozemku pri najbližšom zasadnutí 
MsZ, z dôvodu nízkej účasti poslancov 
pri rozhodovaní vo veci odkúpenia 
pozemkov,“ odôvodnilo mesto opätovné 
predloženie návrhu na odpredaj.
  Okrem ďalších dvoch návrhov na zmluvné 
prevody nehnuteľností svidnícky mestský 
parlament prerokuje z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa vyplývajúcich z toho, 
že budova vo vlastníctve Ladislava Du-
cára zasahuje na pozemok vo vlastníctve 
mesta, odpredaj predmetného pozemku. 
„Ladislav Ducár vlastní Reštauráciu 
Vermex na Ul. Centrálnej oproti OD Ma-
kos. Na základe stavebného povolenia 
realizoval prístavbu terasy a rozšíril 

jedáleň,“ napísalo mesto v dôvodovej správe a dodalo: „V procese prístavby 
terasy a rozšírenia jedálne zasiahol do pozemku vo vlastníctve mesta. 
Z tohto dôvodu požiadal Ladislav Ducár o zámenu pozemkov.“ Mesto 
preto navrhuje schváliť zámer na odpredaj časti predmetného pozemku vo 
výmere 10 m2 za cenu 80 eur za meter štvorcový. 
  Po majetkových prevodoch svidnícke Mestské zastupiteľstvo prerokuje návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2020 o správe, údržbe 
a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Svidník, ktorý predloží vedúca 
Odboru sociálnych služieb Mestského úradu vo Svidníku Marta Jacková. 
  Mestskí poslanci sa budú zaoberať aj klziskom, resp. jeho zastrešením, 
pretože na stôl dostanú zmluvu o poskytnutí fi nančných prostriedkov na vý-
stavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry a o spolupráci 
pri vytvorení športového centra pri základnej škole. Predloží ju primátorka 
Marcela Ivančová, ktorá poslaneckému zboru predloží aj návrh na vymeno-
vanie riaditeľa Technických služieb mesta Svidník. Primátorka predloží návrh 
na vymenovanie Lukáša Dubca, ktorý by sa podľa dôvodovej správy mal 
funkcie ujať od 1. septembra. 
  Súčasťou zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku budú už tradične 
aj interpelácie poslancov a diskusia.                                                        (ps)
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  Tento piatok sa na mestskom cintoríne pri svidníckom dome 
smútku zavŕši dvojročný projekt slávnostným požehnaním hrobu 
a odhalením pamätníka nenarodeným deťom. 

ODHALIA PAMÄTNÍK NENARODENÝM DEŤOM A HROB PRE NENARODENÉ DETI

  Samotný akt odhalenia je v rukách dôležitých hostí. Účasť prisľúbili osobnosti 
z Národnej rady SR, Prešovského samosprávneho kraja i naša primátorka s 
mestskými poslancami. Pozvaní sú mnohí ďalší významní hostia z politického, 
kultúrneho i duchovného života. Program začína o 15. hodine ekumenickou 
bohoslužbou slova, ktorú budú v Dome smútku spolu sláviť všetky tri cirkvi 
mesta. Po jej skončení sa zúčastnení presunú k pamätníku, kde bude slávnosť 
pokračovať odhalením pamätníka a požehnaním hrobu. Veríme, že táto pre 
Svidník výnimočná akcia, pritiahne mnoho ľudí, priateľov života. 
  Za myšlienkou i realizáciou tohto diela je občianske združenie Spoločnosť 
priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku, ktoré založil pred 23 rokmi vte-
dajší rímskokatolícky farár Peter Gombita ako inštitúciu na pomoc ľuďom v 
núdzi, či v ohrození. Uvedené združenie pomáha ľuďom v krízovej situácii 
poskytnutím ubytovania, sociálnou pomocou a zabezpečením základných 
životných potrieb. 
  V rodinnom dome na Dlhej ulici prevádzkuje útulok Dom sv. Jozefa, v kto-
rom počas 23 rokov pomohlo viac ako 350 ľuďom v núdzi všetkých vekových 
kategórií. Svidníčania ich poznajú ako aktivačných pracovníkov v uliciach 
mesta, ako pestovateľov liečivých byliniek na poliach Petrovej doliny, ďalej ako 
upratovacie čaty v bytovkách mesta, isto ich mnohí registrujú aj v súvislosti s 
pravidelným živým betlehemom na pešej zóne počas vianočných sviatkov. 
  Aj pomoc deťom v ohrození, či následná pomoc pri uložení pozostatkov 
potrateného dieťaťa je sama o sebe prirodzenou aktivitou združenia a je vy-
jadrená už v jej názve, je v jej portfóliu ako konkrétna pomoc. Stavbu hrobky 
a úpravu okolia realizovali práve obyvatelia útulku Domu sv. Jozefa, ako vidno 
na fotografi ách. Celý projekt bol fi nancovaný z viacerých zdrojov, pomocou 
projektov, ktoré podporili Prešovský samosprávny kraj i mesto Svidník, ďalej 
cestou verejnej zbierky, i sponzorskými darmi. V tejto dobe ešte nie je celý 
projekt úplne dofi nancovaný, ale veríme, že sa fi nancie nájdu a pamätník i hrob 
budú dôstojne slúžiť ľuďom. Ak by sa našli darcovia, kontaktné údaje nájdu 
na www.spodmar.sk. Všetkým darujúcim, minulým i budúcim, vyjadrujeme 
úprimné Pán Boh zaplať!
  Samotný hrob pre nenarodené deti je konkrétnou pomocou rodičom, ktorí 
napriek prípravám na narodenie svojho bábätka, sa tohto okamžiku nedočkajú, 
a naopak, musia riešiť smutnú situáciu jeho pochovania. V čase, keď sa zao-
berali výberom mena, výberom krstných rodičov, zabezpečovaním výbavičky, 
s radosťou a očakávaním sa pripravovali na deň „D“, zrazu prišla nečakaná 
situácia a oni väčšinou nemajú kde bábätko pochovať. Práve pre takéto deti 
je hrob pripravený. Pritom stále platí, že najlepšie je si bábätko pochovať do 

hrobu svojich zomrelých rodinných príslušníkov.
DÔSTOJNOSŤ NENARODENÉHO DIEŤAŤA

  Prečo vlastne pochovať nenarodené bábätko? No lebo je to naše dieťa, 
nezaslúži si skončiť ako biologický odpad. Práve naopak, môžeme si ho uctiť 
ako svoje tým, že mu dáme meno, môžeme mu prejaviť dôstojnosť človeka 
tým, že ho ako človeka aj pochováme. V neposlednom rade ako veriaci veríme, 
že Boh ho pri počatí obdaril nesmrteľnou dušou a ono žije naďalej a raz sa s 
ním môžeme stretnúť. Počatím vznikol nielen konkrétny človek, ale aj bytosť 
s jedinečnou dušou, ktorému už v 18 dni začína biť srde a v 4. týždni mu bije 
frekvenciou 167x za minútu, pri počatí získalo jedinečnú DNA, v priebehu 
7. týždňa už možno zachytiť aktivitu mozgu, v 10. týždni už má jedinečné 
otlačky prstov, do konca 12. týždňa sú vyvinuté nechty, všetky vnútorné 
orgány, začína sa vylučovať moč, možno už zachytiť pohlavie, dieťa už hýbe 
končatinami, prstami, dokáže zvraštiť obrvy. Paradoxne, do tohto obdobia 
slovenské zákony povoľujú legálne zabiť takéto už vyvinuté dieťa na žiadosť 
matky a bez uvedenia dôvodov.

HROB A PAMÄTNÍK
  Ako som uviedol vyššie, nechceme byť tými, čo budú súdiť, ale tými, ktorí 
poskytnú pomoc. Preto hrob bude v kombinácii s pamätníkom, aby nielen 
hrob bol pomocou, ale aj pamätník. Pamätník má „kričať“ a ohlasovať lásku 
k dieťaťu, má zobrazovať nielen dieťa ako naďalej živé vo svojej duchovnej 
podstate, ale má zobraziť obidvoch smútiacich rodičov, muža a ženu. Jedi-
ný správny a ústavou defi novaný vzorec manželstva. Zo súsošia má sršať 
nádej. Má byť teda nielen pietnym miestom, ale má mať aj výchovný rozmer 
budovania úcty k životu, k manželstvu, rodine. 
  Pamätník nenarodeným deťom zobrazujúci obidvoch rodičov a potratené 
dieťa je jedinečný, jediný na Slovensku. Pamätníkov postupne pribúda, sú 
už v mnohých mestách a obciach a mnohé z nich sú vo svojom vyobrazení 
jedinečné. Ďalšou výnimočnosťou je hrobové miesto na ukladanie pozostat-
kov nenarodených detí, takýchto hrobov je zatiaľ na Slovensku len niekoľko. 
Najbližší ofi ciálny spoločný hrob je v Košiciach. 
  Pri výbere súsošia a autora v roku 2018 boli stanovené základné požiadavky, 
ktoré už boli spomenuté vyššie. Malo by vyobraziť obidvoch rodičov s dieťaťom, 
mala by z neho sálať nádej na opätovné stretnutie, nemalo by byť výčitkou, 
malo by jasne komunikovať úctu k životu a dôležitosť každého človeka. 
Tieto požiadavky zhmotnili dvaja autori, jeden z Čiech, druhý zo Slovenska. 
Aj keď sme sa rok zahrávali s českou verziou, v ktorej bol aj anjel odnášajúci 
potratený plod do večnosti, nakoniec voľba padla na dielo Pamätník nenaro-
deným II. z dielne Martina Hudačeka z Telgártu. 
  Súsošie má aj vlastný príbeh, myšlienku, ktorá viedla k vyobrazeniu, ale 
túto symboliku chceme odhaliť až na slávnosti na samostatnej informačnej 
tabuli.
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ODHALIA PAMÄTNÍK NENARODENÝM DEŤOM A HROB PRE NENARODENÉ DETI
  Na slávnosti vystúpi aj duchovný otec Dušan Škurla, spoluorganizátor ná-
rodných pochodov za život na Slovensku, prolife aktivista, kňaz a koordinátor 
Úradu pre apoštolát ochrany života. V homílii priblíži konkrétne skúsenosti 
s touto tematikou, hlavne s pochovávaním detičiek, určite priblíži aj nejaké 
štatistiky a postupy pri pochovávaní v Košiciach.
Pripomeniem, že až donedávna boli všetky potratené deti likvidované ako 
ostatný biologický odpad v nemocniciach. Až úsilie aktivistov ako pani 
Magdaléna Poloňová pomohli zmeniť pohľad verejnosti na zaobchádzanie s 
pozostatkami potratených detí, no dosiahli hlavne legislatívne zmeny.
Tie po niekoľkých zmenách dnes prikazujú, aby nemocničný personál infor-
moval matku pri potrate, že má možnosť vyžiadať si na základe písomnej 
žiadosti telíčko alebo zachytený biologický materiál so zachytenými zvyškami 
bábätka, aby sa následne mohlo dôstojne pochovať. 
  Tento novelizovaný pohrebný zákon zároveň reaguje na problém a potrebu 
dnešnej doby, riešiť čoraz viac spontánnych potratov, aj v tejto oblasti. Pre-
svedčujeme sa, že už býva čoraz väčším problémom nielen splodiť dieťa, ale 
aj riadne ho donosiť. Obrovské množstvo spontánnych potratov je zároveň 
zdvihnutým prstom, že niečo nie je v poriadku. Existujú jasné vedecké zistenia, 
že veľkou príčinou je okrem iného aj hormonálna antikoncepcia, ktorú pasívne 
prijímajú všetci vo zvyškoch, ktoré sa prirodzeným vylučovaním žien dostávajú 
do prírody a tým do kolobehu. Pri ženách, ktoré sú dlhodobo nastavené z 
akýchkoľvek dôvodov na prijímanie hormonálnych tabletiek platí, že ak chcú 
otehotnieť, musia sa nastaviť na inú “chémiu“. Zľahčene sa dá povedať, že v 
prípade antikoncepcie platí, že najprv berú pilulky, aby neotehotneli, potom 
berú pilulky, aby otehotneli. 
  To, že sa nejedná o malé čísla potvrdzuje aj štatistika verejných zdravotníc-
kych zariadení, ktorá v roku 2016 zachytila takmer 16 000 potratených detí. 
Spontánne i umelo. Hovoríme len o ofi ciálnych číslach, neofi ciálne sú určite 
mnohokrát vyššie, možno aj niekoľkonásobne. 
Príkladom toho, že táto tematika nemusí byť len praxou veriacich, sú Čechy. 
Ako ateistická krajina majú výnimočný zákon, ktorý zabezpečuje, že všetky 
potratené deti budú štátom dôstojne pochované. 
Poľsko má inú výnimočnosť, platí u nich to, že ak rodičia neprejavia záujem, 
pochovať potratené dieťa môže hocikto (nemocničný personál, združenia, 
atď), zároveň v Poľsku platí, že si môže rodič požiadať o príspevok na pohreb 
a žene štát priznáva čas na platenú zdravotnú regeneráciu.
My ako veriaci by sme pochovávanie mŕtvych mali brať ako samozrejmosť, je 
to dokonca skutok telesného milosrdenstva, prejav lásky k človeku. 

POSTUP PO POTRATE
  Viaceré z uvedených informácií už boli v minulých číslach prezentované, 
teraz by som priblížil samotný Postup pri preberaní potrateného dieťatka až 
po jeho pochovanie.
1. V prvom rade je potrebné vyžiadať si na základe písomnej žiadosti (ktorú 
nájdete aj na našej stránke, no mal by vám ju poskytnúť aj poskytovateľ zdra-
votnej starostlivosti) odovzdanie pozostatkov, v zmysle zákona ho nemocnica 

musí na tento účel držať do 4 dní. 
2. Následne je potrebné kontaktovať pohrebnú službu, ktorá zabezpečí, ako je-
diný zákonný subjekt, prevoz a uchovanie pozostatkov až do doby pohrebu.
3. Kontaktovať kňaza podľa svojho vierovyznania so žiadosťou o pochovanie. 
Následne sa dohodne termín a celý obrad
4. V prípade, že rodičia nemajú vybrané vlastné miesto na pochovanie a chcú 
ho pochovať do nášho hrobu, je potrebné kontaktovať správcu hrobového 
miesta - naše občianske združenie a dohodnúť detaily. Z našej strany je táto 
služba bezplatná.
Platenou položkou je pohrebná služba, ktorá zabezpečuje odvoz z nemocnice 
a uchovávanie pozostatkov, prípadne samotné pochovanie, ak dieťa nemá 
kto pochovať.
  Spôsob pochovania dieťaťa je v závislosti od jeho veľkosti, tzn. v skorých 
štádiách tehotenstva sa ukladá do urny spolu so zeminou. Ak sa jedná o väčšie 
dieťa v neskoršom štádiu tehotenstva, ktoré by už do urny nevošlo, tam je to 
už rôznejšie, môže sa po spopolnení uložiť do hrobu v urne, alebo pochovať 
v samostatnej rakvičke, aj podomácky vyrobenej. Rodičia dostanú certifi kát 
o pochovaní dieťaťa, urna je označená menom a inými identifi kátormi a je 
evidovaná u správcu cintorína.
Platí, že ak dáme dieťaťu meno, nielenže sme ho prijali, no môžeme ho aj 
registrovať, prejavíme mu úctu, zároveň celým procesom uzdravujeme svoju 
bolesť. Pohrebom mu prejavíme dôstojnosť ako človeku, máme možnosť sa k 
nemu vracať. Na záver vyslovím nádej, že toto Božie dielo bude cez pamätník 
slúžiť viac k osvete úcty k životu, ako v hrobe k pochovávaniu našich detí. 

TÝMTO VŠETKÝCH ČITATEĽOV SRDEČNE POZÝVAME 
v piatok 26. júna 2020 o 15.00 hod.: do Domu smútku 

pri Metskom cintoríne vo Svidníku. 

Marek Fek,  o.z. Spoločnosť priateľov detí, 
mládeže a rodín a Útulok „Dom sv. Jozefa“
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  Po roku im nepredĺžili pracovné zmluvy a prišli o prácu. Ženy zo 
svidníckeho regiónu to zaskočilo. Tvrdia, že je to diskriminácia, 
pretože zmluvy vraj nepredĺžili výlučne Rómkam.

Spoločnosť ETILOG po roku nepredĺžila niektorým 
zamestnankyniam zmluvy - ženy tvrdia, že sú diskriminované

  Podľa žien, ktoré sa nám posťažovali, je to úplné jasné. Priznávajú, že 
im ročné pracovné zmluvy v nemeckej spoločnosti ETILOG, ktorá pôsobí v 
priestoroch niekdajšej fi rmy Aqilas vo Svidníku, končili a chápu aj ich nepre-
dĺženie, no má to vraj jedno ALE. „Ale ide o to, že len samé Rómky. Samé 
Rómky povyhadzoval. Behom jedného mesiaca prepustil 15 rómskych 
žien,“ tvrdili prepustené ženy, ktoré papiere s ukončením pracovnej zmluvy 
dostali v uplynulých dňoch. „Bolo nám povedané, že sme nevyhovujúce, 
že vraj tu nechcú mať žiadne čierne pracovníčky,“ tvrdili prepustené 
ženy a keď sme pýtali, kto im tak povedal, odpovedali: „Tak sa vyjadrila 
majiteľova žena.“
  Ostalo vraj iba šesť Rómok, z toho sú dve upratovačky. „Ale oni nemajú 
podpísané zmluvy vôbec. Predĺžené zmluvy vôbec nemajú, ale neRómky 
už majú všetky predĺžené zmluvy,“ tvrdili prepustené šičky. 
  Pripomeňme, že nemecká spoločnosť vo Svidníku pôsobí od vlaňajška. Je 
slabou náplasťou na odevnú spo-
ločnosť ICA s talianskym majiteľom. 
Ten výrobu pánskej konfekcie vlani 
presunul na Balkán a všetkých za-
mestnancov prepustil. „V „odeve“ 
boli problémy, ale nikdy žiadna 
diskriminácia. Nikdy nám Talian 
nedal pocítiť, že tá je biela, tá 
čierna, tam išlo o šikovnosť a 
zručnosť.“ 
  V spoločnosti ETILOG s nemec-
kým majiteľom šili špeciálne baliace 
riešenia s textilným vnútrajškom. 
„Pravidelne sme chodili do prá-
ce, výkon sme dávali, koľko bolo 
treba, šili sme.“ „Či bolo treba v 
sobotu prísť, prišli sme.“
„Napríklad ja som vôbec nemaródovala, celý rok som každý deň chodila 
do práce, dávala som výkon, asi najviac som šila z našej dielne a abso-
lútne žiadne vysvetlenie, len obálka, zavolali ma, len podpísať papier a 
dovidenia.“ „Mne sa to tak vidí, že je to diskriminácia, pretože žiadna 
biela nešla, len Rómka, samá Rómka, počas troch dní len samé Rómky.“ 
Aj toto v našom rozhovore tvrdili prepustené šičky. 
  Nemecký majiteľ nám v telefonickom vyjadrení prostredníctvom svojich 

kolegov povedal, že nikoho nediskriminujú a konali výlučne v zmysle sloven-
ských zákonov. „Nie je zákon, ktorý hovorí o tom, že ktokoľvek má právo 
a nárok, aby po roku dostal predĺženú zmluvu. Nepozeráme sa na rasu, 

sexuálnu orientáciu alebo na 
etnikum,“ povedal nemecký ma-
jiteľ spoločnosti ETILOG a o tom, 
či je za nepredĺžením pracovných 
zmlúv niektorých zamestnankýň 
nebodaj pokles výroby, nehovoril. 
Povedal len, že hodnotia výlučne 
výkon jednotlivých zamestnancov. 
„Každé jedno naše rozhodnutie 
je založené len a len na základe 
výkonnosti,“ zdôraznil podnika-
teľ. „Je to nespravodlivé, lebo 
my sme sa tu skutočne natrápi-
li.“ „Je to smutné, snažili sme 
sa, pracovali sme poctivo a 
nakoniec sme skončili s takýmto 
ukončením pracovnej zmluvy,“ 

zareagovali ešte ženy, ktorým nepredĺžili pracovné zmluvy a ktoré sa chcú 
obrátiť nielen na rómskeho poslanca Národnej rady Petra Polláka, ale i na 
vládnu splnomocnenkyňu pre rómske komunity Andreu Bučkovú. 
  Tú sme oslovili aj my a od Ivety Duchoňovej z jej kancelárie sme dostali ta-
kéto vyjadrenie: „Úrad splnomocnenkyne  vlády SR pre rómske komunity 
sa bude zaujímať o postup zamestnávateľa a o situáciu prepustených 
zamestnankýň.  Je poľutovaniahodné, že napriek tomu, že naše právne 

predpisy zakazujú diskrimináciu 
v pracovnoprávnych vzťahoch z 
dôvodu príslušnosti k určitej národ-
nosti, etnickej príslušnosti  alebo 
pôvodu, stále evidujeme prípady, 
kedy nemajú všetci občania rovnaké 
šance v zamestnaní a rozdielne sa s 
nimi zaobchádza. Opätovne sa aj v 
tomto prípade stretávame so skrytý-
mi formami diskriminácie, ktoré pat-
ria medzi najťažšie preukázateľné a 
postihnuteľné. V pracovnoprávnych 
vzťahoch by rozhodne nemal roz-
hodovať pôvod zamestnanca, ale 
jeho zodpovednosť a schopnosť 
poctivo si plniť pracovné povinnos-
ti,“ napísala nám Iveta Duchoňová z 
Kancelárie splnomocnenkyne vlády 
pre rómske komunity. 

(ps)
Prepustené ženy, ktoré papiere s ukončením pracov-
nej zmluvy dostali v uplynulých dňoch...
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  Aj keď mnohí v týchto dňoch na počasie frfl eme, hubári sa vytešujú. 
Prišiel totiž ich čas. Oprášili košíky, natiahli gumáky a hor sa na svoje 
miesta. 
Na sociálnych sieťach pribúdajú fotografi e s hubárskymi úlovkami z 
celého Slovenska a ani kraj pod Duklou nie je výnimkou. Bukové, dubo-
vo-hrabové a zmiešané lesy na východe Slovenska sú ideálne pre rast 
húb. A keď sa k tomu pridá kolísanie teplôt a intenzita zrážok, hubárska 
sezóna môže začať.
  Podľa dostupných informácií, na území Slovenska sa vyskytuje zhruba 
4000 druhov vyšších húb, medzi ktoré patria aj jedlé huby. Uvádza sa, 
že na Slovensku je uznaných asi 56 druhov voľne rastúcich húb, ktoré 
sa môžu predávať alebo inak priemyselne spracovávať. Pokochajte sa 
hubárskym úlovkom našich čitateľov. 

(ks)

A JE TO TU! HUBÁRI HLÁSIA ZAČIATOK SEZÓNY 

  Kraj pod historickou Duklou je ideál-
nym miestom na hubačku aj pre Janu 
Goriščákovú. 
  „Tieto huby som nazbierala náhodou, 
na mieste, kde chodím tráviť čas a 
nabíjať sa energiou. Je to moje tajne 
miesto. Hubám sa potešil najmä ocino, 
ktorý už tiež stihol nájst hríbiky. 
  Miluje ich popražené alebo do ma-
čanky. Ja dubáky milujem do hubového 
rizota na bielom víne s parmezánom....
takže sa nejako podelíme. 
  Ďalšia nádielka, snáď, pôjde na 
sušenie...ale dúfajme, že tohto roku 
budú opäť bohaté košíky. Tak už 
len to slniečko....lebo vlahy v lese je 
dostatok...“
   Takéto množstvo dubákov našla hu-
bárka Jana na jednom mieste... 

   Hubárka Maja Frančáková chodieva 
na huby v okolí Nižného Orlíka. Svoje 
prvé dubáky veru už našla aj tento 
rok. V lese „objavila“ objavila aj takýto 
veľký dubák. 
„Je to doslova radosť zbierať takéto 
dubáky,“ povedala Maja Frančáková, 
ktorej hubárska nádielka skončila pokrá-
janá a už sa suší...  Z húb uvarí mačan-
ku alebo ich pridá do kapustnice... 

   Jozef Kohút (na foto nižšie) nazbie-
ral huby v okolí Roztok. 

   Miroslav Bilý (na foto vpravo) na-
zbieral huby v okolí Vyšnej Jedľovej. 
Ich košíky nezostali prázdne...  
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   Prívalové dažde a následné mimoriadne rýchle povodne 
zasiahli v uplynulý piatok viaceré obce regiónu. Najviac postih-
nutými boli obce Krajné Čiernom, Hunkovce, Krajná Bystrá, 
Krajná Poľana a Nižný Komárnik. Napríklad v Hunkovciach 
či pred Krajno Poľanou sa voda s nánosmi blata a konárov 
valila aj po medzinárodnom cestnom ťahu smerom od Poľska. 

Vodiči museli stáť v dlhých 
kolónach, kým sa cestárom 
podarilo cestu sprejazdniť. 
Plné ruky práce mali aj hasiči, 
profesionálni i dobrovoľní, 
ktorí hlavne odčerpávali vodu 
z pivníc rodinných domov. 
Zaplavené  a zničené ostali 
aj dvory a záhrady rodinných 
domov.                            (ps)   

Rýchle prívalové povodne postihli viacero obcí pod DuklouRýchle prívalové povodne postihli viacero obcí pod Duklou

Tieto tri fotografi e vystihujú situáciu v Hunkovciach, 
kde bola situácia mimoriadne dramatická

Obec plnú vody a blata mali aj v Krajnom Čiernom. 
FOTO k článku: DHZ Vyšná Jedľová
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  Základom fungovania každej knižnice je sústavné budovanie 
knižničného fondu, ktoré zabezpečuje pravidelná akvizičná čin-
nosť. Na kvalite doplňovania závisí celková kvalita a profi lácia 
knižničného fondu, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje návštev-
nosť knižnice a s tým súvisiace čítanie kníh, ktoré je pozitívnym 
návykom či už u deti ale aj u dospelých. 

Fond na podporu umenia podporil projekt Podduklianskej knižnice
Do knižnice pribudlo 961 knižničných jednotiek

  Aj v Podduklianskej knižnici vo Svidníku sa snažíme o to, aby sme k tomuto 
fenoménu prispeli, pretože najmä knihám vďačíme nielen za vzdelanie, za prí-
sun nových informácií, ale aj za relax a oddych, pretože knižnica je aj miestom, 
kde sa stretávajú čitatelia rozličných vekových kategórií od detí predškolského 
veku, školského veku, stredoškoláci, vysokoškoláci až po dospelých čitateľov, 
stretávajú sa rodiny, ale aj ostatní návštevníci knižnice. 
  Podduklianska knižnica sa minulého roku, tak ako aj v predchádzajúcich 
rokoch, uchádzala o fi nančnú podporu z verejných zdrojov poskytnutých 
Fondom na podporu umenia s projektom pod názvom Knihy - základný zdroj 
informácií v programe Akvizícia knižníc. 
  Na základe tohto projektu Fond na podporu umenia knižnici schválil za rok 
2019 dotáciu vo výške 9 000 €, ktorú sme tak ako pominulé roky využili na 
nákup nových kníh, ktorý sme realizovali v druhej polovici roka 2019 a v prvej 
polovici roka 2020. Vďaka tejto získanej podpore sme zaktualizovali a doplnili 
knižný fond pre všetky vekové kategórie našich čitateľov. Vyberali sme naozaj 
pre každého, pre deti i dospelých, naprieč všetkými žánrami. 
  Takto sme do knižnice získali 961 knižničných jednotiek t.j. 672 titulov, ktoré 
sme nakúpili u distribútorov a v internetových kníhkupectvách na Slovensku. 
Pre našich najmladších čitateľov sme zakúpili rozprávky, príbehy o zvieratkách, 
povesti, báje, fantasy literatúru, príbehy zo súčasnosti, dievčenské a dob-
rodružné romány, ale aj knihy náučné z ktorých si môžu načerpať zaujímavé 

i poučné informácie. Dospelým, ale aj študentom  
stredných a vysokých škôl  budú  slúžiť knihy z 
oblasti sociológie, pedagogiky, medicíny, psycho-
lógie, ekonomiky, manažmentu, športu, umenia, 
histórie, knihy populárno-náučné i všeobecného 
zamerania, rôzne slovníky, lexikóny a encyklo-
pédie. Na svoje si prídu tiež čitatelia obľubujúci 
literatúru oddychového žánru, ako sú napr. knihy 
detektívne, historické, či knihy ľúbostné. 
  Zakúpené knižné dokumenty sme propagovali v 
miestnej regionálnej tlači, a to v týždenníku Pod-
duklianske novinky v stálej rubrike Podduklianska 
knižnica - Kniha, ktorá zaujme, v časopise Pod-
dukliansky knihovník, ktorý vydáva Podduklian-

ska knižnica, v rubrike Police plné kníh, v stacionárnej knižnici a v bibliobuse 
formou informačných letákov, pri realizácii kultúrno-vzdelávacích podujatí, na 
výstavkách kníh v knižnici a bibliobuse, kde si môžu naši používatelia vybrať 
zo širokej ponuky týchto nových kníh, na facebooku a na webovej stránke 

knižnice www.podduklianskakniznica.sk. 
  Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých čitateľov 
regionálnej knižnice v meste Svidník ale aj širokého okolia, pretože spokojnosť 
našich čitateľov a kvalitná literatúra to je zámer a snaha nielen tohto projektu 
ale celej našej práce. Za poskytnutie dotácie, vďaka ktorej sme obohatili náš 
knižničný fond, vyjadrujeme poďakovanie FONDU NA PODPORU UMENIA.
  Na záver ešte niekoľko postrehov z nákupu: za najlacnejšiu knihu sme 
zaplatili 1,07 € a najdrahšiu 44,74 €. Najmenšia kniha, ktorú sme získali má 
výšku 12 cm a najobjemnejšia je kniha od Stephena Kinga pod názvom To, 
ktorá má 1 053 strán. 

Nadežda Mičáková,  Podduklianske knižnica vo Svidníku 

Modlitba na perách spomienku otvára,
pri nej sa srdce do žiaľu ponára.

Hoc jej hviezda zhasla a slnko už nemôže hriať,
stále je s nami a vždy budeme spomínať. 

22. júna 2020 uplynie 14 rokov, 
odkedy nás opustila naša milovaná 
manželka, mamka, dcéra a sestra

Anna SIČÁKOVÁ zo Svidníka

Venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, dcéra 
Kristína, syn Ján, mama, súrodenci a ostatná 
rodina 

    SPOMIENKA 
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Sprístupnili výstavu maliarky Evy Bissovej - 100. VÝROČIE NARODENIA 

  18. júna 2020, v deň 100. výročia narodenia, slávnostným 
položením vencov k hrobom Evy Bissovej a jej manžela Oresta 
Zilynského na svidníckom cintoríne, pracovníci SNM - Múzea 
ukrajinskej kultúry vzdali hold spisovateľke, predstaviteľke 
modernej ukrajinskej prózy na Slovensku a zároveň významnej 
maliarke. 

  Vo výstavnej sieni SNM-MUK vo Svidníku sa uskutočnilo sprístupnenie výsta-
vy umeleckej a literárnej tvorby umelkyne, ktorá pozostáva z diel z múzejných 
fondov a obrazov zo súkromnej zbierky Petra Mikulu.
  Eva Bissová sa narodila 18. júna 1920 v obci Jarabina pri Starej Ľubovni do 
úradníckej rodiny, ktorá istý čas žila na vtedajšej Podkarpatskej Rusi, dnes 
Zakarpatskej Ukrajine. V roku 1938 ukončila učiteľský seminár v Prešove. 
Učila v Jarabine, žila v Kežmarku a Budapešti. Po návrate do Prešova v 
roku 1946 pracovala ako redaktorka týždenníka Prjaševščyna a tajomníčka 
Ukrajinskej národnej rady Prjašivščyny. V roku 1950 sa jej naskytla možnosť 
študovať maliarstvo u Ivana Kuleca na oddelení výtvarného umenia Ľudovej 
akadémie v Prahe (Ukrajinská 
akadémia plastických umení). 
Po návrate z Prahy sa venovala 
profesionálnej maliarskej činnosti, 
literárnej tvorbe a pracovala tak-
tiež ako dramaturgička a hudobná 
redaktorka Ukrajinského štúdia 
Československého rozhlasu v 
Prešove. V roku 1966 sa presťa-
hovala do Svidníka, kde vyučovala 
výtvarnú výchovu na Ľudovej 
škole umenia. V čase normalizácie 
v Československu bola vylúčená 
z komunistickej strany, zo Zväzu 
slovenských spisovateľov, Zväzu 
slovenských výtvarných umelcov 
a až do roku 1985 nesmela pub-
likovať.
  Od roku 1973 žila v Prahe, kde 
zomrela 28. 7. 2005. Posledná 
rozlúčka s Evou Bissovou sa 
uskutočnila 3. 8. 2005 na svidníckom cintoríne, kde je aj pochovaná neďaleko 
hrobu svojho manžela Oresta Zilynského (1923 - 1976), významného česko-
slovenského literárneho vedca, slavistu a folkloristu 20. storočia. 

  Literárnu a umeleckú činnosť Evy Bissovej najviac ovplyvnili ťažké životné 
podmienky na Podkarpatskej Rusi za 1. Československej republiky, udalosti 
2. svetovej vojny a povojnový socialistický život. Hoci v literatúre sa preslávila 
ako prozaička, začínala drámou. Napísala celkovo päť hier, z ktorých každá 
bola uvedená na scéne Ukrajinského národného divadla v Prešove (teraz 
Divadlo Alexandra Duchnoviča), a najmä Brloh (Barlih, 1954), Biely vlk (Bilyj 
vovk, 1962) či Ester (Ester, 1965) si získali širokú popularitu. Niektoré divadelné 
hry vyšli knižne. Citlivo vnímala ľudské osudy aj v najkritickejších okamihoch, 
o čom svedčia jej zbierky poviedok Sto sedem moderných účesov (Sto sim 
modnych začisok, 
1967) a Apartmán 
s oknom na hlavnú 
ulicu (Apartman z 
viknom na holov-
nu vulycju, 1969), 
ktoré vzbudili u či-
tateľov veľký ohlas. 
Nesporne posu-
nula ukraj inskú 
povojnovú prózu 
na Slovensku na 
vyšší umelecký 
stupeň. Posledná 
zbierka poviedok 
Krčma pod bocia-

ním hniezdom (Šynok pid lelečym hnizdom, 
1993) s množstvom námetov z reálneho života, 
dramatických situácií a svojráznym pohľadom 
na okolitý život bola vyvrcholením autorkinho 
tvorivého snaženia.
  Ako výtvarníčka venovala sa komornej maľbe, 
kresbe, grafi ke, knižnej ilustrácii, scénickému 
výtvarníctvu, navrhovaniu divadelných kostý-
mov, plagátovej a ikonopisnej tvorbe. Za cyklus 
obrazov s vojnovou tematikou bola v roku 1957 
ocenená Československou cenou mieru. Okrem 
fi gurálnej tvorby, krajinomaľby a dedinskej veduty 
sa venovala aj portrétu a zátišiu. Ide o tvorbu 
realistickú, s presahom do naturalizmu. 
  Medzi najznámejšie obrazy Evy Bissovej patria: 
S raňajkami za koscami (Z snidankom za kosarja-
my, 1949), Zátišie (Naťurmort, 1953), Tokajíčania 
pred popravou (Tokajičany pered rozstrilom, 
1955), My sa ešte vrátime (My šče povernemos, 
1955), Portrét A. Duchnoviča (Portret O. Duch-
novyča, 1965) a i. Personálne výstavy: Prešov 
(1940, 1958, 1961), Svidník (1993).
Výstava, na ktorú vás srdečne pozývame, potrvá 
do 31. augusta 2020. Tešíme sa na vás!

(snm-muk)

Vo výstavnej sieni SNM-MUK vo Svidníku sa uskutočnilo sprístupnenie 
výstavy umeleckej a literárnej tvorby umelkyne, ktorá pozostáva z diel z 
múzejných fondov a obrazov zo súkromnej zbierky Petra Mikulu

Spravodajstvo 
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  Loď Bohemia je opäť vo vode. Po vyše polroku, čo kotvila na 
brehu Domaše, sa môžu turisti znova tešiť na zážitkové plavby, 
ktoré vlani absolvovalo približne 21 000 turistov. Čakajú na nich 
aj zaujímavé novinky.

Loď Bohemia je opäť vo vode

  Loď pravidelne premáva od piatka (19.6.), a to päťkrát denne počas celej 
letnej sezóny. Pre návštevníkov aj v tomto roku pripravili obľúbenú okružnú 
plavbu okolo Domaše „Takisto by sa mali konať večery pod názvom 
Bohemia spieva. Bude to séria exkluzívnych koncertov každý štvrtok 
priamo na lodi. Nechcem predbiehať, ale potvrdili nám účasť viacerí 
známi slovenskí umelci aj kapely,“ ozrejmil Radovan Kapraľ, starosta obce 
Kvakovce, ktorá loď prevádzkuje.
   Ďalšou novinkou je podujatie Slovenské Navalis. Ide o pilotný projekt, ktorý 
sa na Domaši rozhodli zrealizovať po vzore Prahy, kde majú tieto slávnosti 
viac ako 300-ročnú tradíciu. „Sú to slávnosti sv. Jána Nepomuckého, ktorý 
je patrónom všetkých vodákov a ľudí od vody. Účasť nám prisľúbili aj 
jeho eminencia kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a takisto 
Mons. Bernard Bober, metropolita košický. Celebrovať by mali hlavnú 
omšu počas večerného programu,“ uviedol Kapraľ.
  Vystúpiť by mala so svojím programom Sima Martausová a Anna Servická. 
Hudobný sprievod počas omše a celého večera bude pod taktovkou zboru a 
orchestra Poddukelského umeleckého ľudového súboru (PUĽS). Vyvrcholením 
celej akcie bude veľkolepý ohňostroj, ktorý bude odpálený z vody. Čerešničkou 
na torte bude samostatné vystúpenie PUĽS-u.                                       (pn)

Úradná správa č. 27 zo dňa 18. júna 2020
Sekretariát:                 
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
VV zvolal Konferenciu OOFZ dňa 10.07.2020 vo Svidníku o 17.00 hod. v 
reštaurácii U richtára /budova MsÚ/
VV vyzýva futbalové kluby aby do 30.06.2020 nahlásili na sekretariát OOFZ 
jubilantov na ocenenie pri príležitosti životných jubileí (60,70,80 - rokov)
ŠTK OOFZ:
1. Vyzýva kluby OOFZ, aby v termíne do 30.6.2020 zaslali prihlášky do nového 
súťažného ročníka 2020/2021. Prihlášky sa vyplňujú iba v ISSF (elektronická 
podateľňa - prihláška do súťaže), za každé družstvo zvlášť (družstvo si treba 
vytvoriť v ISSF) 

Predpokladaný začiatok súťaže 9.8.2020 
2. Finále Pohára predsedu OOFZ sa uskutoční 27.06.2020(sobota) o 17.00 
hod na štadióne MŠK Tesla Stropkov.
3. Schválila žiadosť TJ Topľan Kalnište o zmenu UHČ  stretnutia  3.kola Pohára 
predsedu OOFZ  Kalnište  - Sitníky dňa 21.06.2020  zo 17.00 hod. na 15.00 
hod., - vzájomná dohoda 
KR a DZ OOFZ: 
Finále Pohára predsedu OOFZ: 27.06.2020 o 17.00 hod.:
  Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je   
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbaloveklu-
by.sk                                                                                        OOFZ Svidník

Ondavský oblastný  futbalový  zväz Svidník pozýva na fi nále
Pohára predsedu OOFZ Svidník 

27. júna 2020 o 17.00 hod. - štadión MŠK Tesla Stropkov

Spravodajstvo / Infoservis

   Začiatkom mesiaca máj nám naša primátorka mesta Svidník vystavila účet 
za pracovitosť, a to vo forme daní na rok 2020. Čuduj sa svete, daň za stavby 
a bývanie a za plochy a nádvoria - zvýšenie o viac ako 100% aj pre nás ako 
dôchodcov nad 70 rokov. Zarazilo nás, že pod to zvýšenie sa podpísali aj traja 
poslanci Mestského zastupiteľstva Svidník z našej Ulice Dlhá, ktorých sme volili. 
S ich nebohými rodičmi a ich nebohými svokrovcami sme na 
tých stavbách doslovne dreli a navzájom sme si aj pomáhali, 
kde dokonca jeden z nich bol aj mojím spolužiakom.
   Od začiatku roka sa nám ako dôchodcom po 70 navýšili: 
poistky za dom, poistky na domácnosť, povinná daň za moto-
rové vozidlo, poplatok za technickú a emisnú kontrolu, zvýšili 
sa ceny za potraviny, lieky, elektrinu, plyn, daň za stavby a bývanie a za plochy 
a nádvoria - zvýšenie o viac ako 100%. atď... Daň za vývoz smetí je otázna? 
Dôchodok sa nám zvýšil v roku 2019 o 8 €.
  V osemdesiatych rokoch minulého storočia Ulica Dlhá prešla kompletnou 
výstavbou takpovediac od gruntu, od inžinierskych sietí až po výstavbu nových 
rodinných domov. Pozemok nedostali sme od mesta za malú úhradu, ale sme si ho 
kúpil od súkromníka. Podmienkou pri výstavbe bola rovná strecha, podpivničený 
dvojpodlažný dom. Náš vtedajší pozemok bol v dezolátnom stave. Na zavezenie 
rokliny a svahov bolo potrebné dať viac ak 2 200m3 hliny - t.j. okolo 350 áut, v 
hodnote cca 30 000 Kčs. Z dôvodu vyrovnania pozemku bol som nútený postaviť 
nový plot tesne popri plote spodného suseda v hodnote 125 000 Kčs. V osem-
desiatych rokoch minulého storočia si rodiny a blízki ľudia navzájom pomáhali, 
nebolo problémom zohnať 15 brigádnikov na stavbu rodinného domu. Odmenou 
im bolo dobré jedlo a občerstvenie. V dnešnej dobe bol by to veľký problém. 

   Vtedajšie zriadenie bolo nápomocné pri výstavbe nových rodinných domoch. 
Spolu s manželkou sme dostali nenávratných 45 000 Kčs z fondu bývania a ja 
som dostal 40 000 Kčs bezúročnej pôžičky zo ZV ROH, za tie peniaze sme si 
postavil hrubú stavbu. Na dokončenie som si zobral pôžičku.
  Za to, že sme vtedy doslova dreli, musíme za to dnes platiť, a to o viac ako 100% 

oproti predošlým rokom, z malého dôchodku veľké dane. Aby 
náš dom dostal tú dnešnú podobu, bol som nútený isť z jednej 
roboty do druhej - na takzvanú fušku, aby bolo z čoho kúpiť 
materiál na výstavbu rodinného domu. Neraz moje deti na 
mňa čakali aj do 22 hod., keď som prišiel od stavby domov, 
aby som im pomohol s domácimi úlohami. Ten, kto sa budoval 

v týchto rokoch, vie o čom píšem. Neraz som bol na stavbe do rána a ráno som 
išiel do roboty. Dokončovacie prace sa robili svojpomocne. Zrazu sa zo stavebníka 
stal: murár, obkladač, tesár, pokrývač, elektrikár, izolátor, pokladač zámkovej 
dlažby a pod., kde by bez týchto profesií sa značne predražila stavba.
   Podotýkam, že pri skrášľovaní životného prostredia som vysadil oproti domu 
mestský park s ihličnanmi a viac ako 30 rokov som sa oňho staral, kosil, orezával 
a pod.
   V tomto roku od mesta sme dostali zdarma dve rúška na korona vírus, lebo 
s manželkou máme viac ako 70 rokov, a to je asi všetko. O chodníky sa nikto 
nestará, sú už niekoľko rokov v dezolátnom stave. A o mestskom rozhlase ani 
nehovorím, aj napriek tomu, že som už kompetentných na to upozorňoval.
Na záver otázka: ako sa volá “odmena“ za pracovitosť? Vysoké dane. A odmena 
za lenivosť? Štedré sociálne dávky. To je dnešná doba... Taká je pravda. 

Peter Halčík, obyvateľ Dlhej ulice vo Svidníku 

„Dostali sme účet za pracovitosť“ - reakcia na zvýšenie daní 
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Kto daroval krv?   
  V stredu 17. júna 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 49 bezpríspevkových darcov: 
  Emil Haninčík (42), Peter Novotňák (76), Stanislav Olejar (34), Stanislav 
Magera (prvodarca), Bibiána Angelovičová (prvodarca), Ľuboš Šimko (24), 
Maroš Cimbala (81), Damian Mačoško (9), Diana Hojdová (prvodarca), Vlasta 
Hojdová (18), Radoslav Antol (44), Viktória Petrašová (9), Lenka Fečová 
(7), Peter Gula (81), Klaudia Cinová (12), Marta Gajdošová (12), Ladislav 
Gajdoš (54), Martin Ragan (27), Ingrida Baranová (15), Andrej Motýľ (16), 
Jozef Palidrab (59), Veronika Sekeľová (10), Jana Terezová (8), Dominik 
Sekeľ (9), Gabriel Džalaj (6), Peter Matkobiš (41), Katarína Škurlová (62), 
Katarína Padová (28), Ivana Kašperanová (8), Jozef Smoliga (9), Erik Zelinka 
(21), Patrícia Gajdošová (prvodarca), Lívia Džupinová (prvodarca), Alexandra 
Hnatková (6), Miroslava Ľuľová (9), Martin Paňko (2), František Paňko (7), 
Viktor Paňko (3), Anna Mária Mičková (2), Martin Feciskanin (39), Dávid 
Adamečko (13), Marián Baluch (4), Marek Korba (2), Daniela Džupinová (2), 
Tomáš Šlechta (prvodarca), Manuela Mária Maleševič (prvodarca), Zuzana 
Vašková (5), Lukáš Vaško (4), Miroslav Fečko (17). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

  Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorý sa oslavuje 14. júna, sa 
Nemocnica Svet zdravia Svidník rozhodla špeciálne poďakovať svojim 
darcom. 
  Každému darcovi, ktorý prišiel v uplynulú stredu darovať tú najvzácnejšiu 
tekutinu, venovala odznak s textom Hrdý darca krvi. Tieto slová zaslúžene 
vyjadrujú nenahraditeľnosť činu darovania krvi. Darcovia sa zároveň posilnili 
občerstvením. Darovať krv dnes na hematologicko-transfúziologické oddelenie 
prišlo 50 ľudí a spoločne sa im podarilo venovať vyše 22 litrov krvi. Darcovia 
krvi prichádzajú do svidníckej nemocnice každú stredu, kedy je odberový deň, 
aby pomohli tým najušľachtilejším spôsobom. Darovať krv môžu od 6.00 do 
9.00 h. Za každé darovanie krvi je im personál nemocnice v mene svojich 
pacientov nesmierne vďačný.                                                                     (jf)

Špeciálne poďakovanie darcom krvi 

inzercia 
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

LEKÁRNE
Od 22. do 28. júna 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo 
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
27. a 28. júna: MUDr. M. Hutňan - Centrálna 812 vo Svidníku. 
Kontakt: 054/752 12 36. 
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00 
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38. 

ŽVALEVSKIJ, Andrej - PASTERNAKOVÁ, 
Jevgenija Borisovna: Lov na baziliška. 
Bratislava, Ikar-Yoli 2020. 198 s.
  Stredoškoláčke Ksiu nečakane zomrie 
najlepšia kamarátka Myška a v škole 
nastane hotové peklo. Dievča sa s nie-
koľkými spolužiakmi ulialo z vyučovania 
a užilo drogu s prímesou jedu známu 
ako Bazilišok. 
  Otrávených je niekoľko, no len Myšku 
stála skúsenosť život. Prípad vyšetrujú 
ako vraždu, v putách odchádza aj jedna 
osoba z radu učiteľov. Ksiu by najradšej 
na všetko zabudla, ale nedá sa to. Ak 
nerozmotá klbko problémov ona, potom 
možno nikto. Tragédia vyvolala strach, 
no zjavne všetkých neodradila od ex-
perimentovania s omamnými látkami. 
Buď bude Ksiu bojovať do posledných 
síl, alebo sa vzdá. V takom prípade sa 
však potvrdí povera, že „bazilišok“ býva 
nesmrteľný.

VONDRÁČKOVÁ, Helena
  Helena Vondráčková sa narodila 24. júna 1947. Je speváčka a víťazka 
speváckej súťaže Hledáme nové talenty. Jedná z najvýznamnejších hviezd 
českého hudobného šoubiznisu. V 60. rokoch vytvára spolu s Martou Kubi-
šovou a Václavom Neckářom úspešnú formáciu Golden Kids. Po odstavení 
Marty Kubišovej v čase normalizácie sa dostáva na sólovú dráhu. V 70. rokoch 
veľa koncertuje v zahraničí, v 80. rokoch spolupracuje s Orchestrom Gustáva 
Broma a Jiřím Kornom. Po revolúcií sa objavuje v mnohých muzikáloch. Na 
svojom konte má hity ako Sladké mámení, Malovaný džbánku, ale aj niekoľko 
fi lmov (Šíleně smutná princezna, Jen ho nechte, ať se bojí, Kameňák 2, ...). 
Cez určité výkyvy vo svojej kariére zostáva Helena Vondráčková bezkonku-
renčne najpredávanejšou českou speváčkou všetkých čias.

VANČURA, Vladislav (23.6.1891-1.6.1942)
  Český spisovateľ, dramatik a fi lmový režisér. Pôvodným povolaním lekár. 
Prívrženec poetizmu. Od roku 1919 publikoval v mnohých časopisoch. Bol 
predsedom českej fi lmovej spoločnosti. Jeho prozaické dielo je ovplyvnené 
prvou svetovou vojnou, expresionizmom, obsahuje celý rad experimentov - 
hľadá nové spôsoby umeleckého vyjadrenia. Pre jeho diela je typický jazyk a 
sloh, ktorý napodobňuje vetnú stavbu starej češtiny, usiluje sa o zvukomaľbu. 
Vančurov literárny jazyk je celkovo bohatý. Počas okupácie viedol spisovateľ-
skú sekciu „Výboru inteligence“ - ilegálna odbojová organizácia pri Národnom 
revolučnom výbore. V máji 1942 bol zatknutý počas heydrichiády a 1. júna 
popravený v Kobylisách. 

Multimilionár zaľahne do postele 

a volá svojmu tajomníkovi:

-Jerry, choďte kúpiť nejakú

nemocnicu, zdá sa, že som ochorel. 

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
   Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,      
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti 
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30 hod.,  
Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok: 16.30 
hod., Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší nájdete aj na internetovej stránke www.
svidnik.rimkat.sk 

PRAVOSLÁVNY CHRÁM 
   Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má  liturgiu o 10.00 hod. Počas 
týždňa:  pondelok, utorok - 6.00 liturgia prot. Ján Pajkoš, 17.00 večerňa - slúži  
prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok, sobota - 6.00 liturgia, 17.00 hod. - večerňa - 
slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: 6.00 liturgia - prot. Ján Pajkoš, 8.00 
- utreňa, 9.30 liturgia - prot. Ján Sovič. Poznámka: V prípade pohrebov, sobášov, 
týždenných, ročných a iných bohoslužieb sa duchovní vzájomne dohodnú.

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 23. júna: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.. † Anna,  
18.00 hod.: † Demeter a ost. z rod., Narodenie proroka, predchodcu a Krstiteľa 
Jána, Streda 24. júna: 6.30 hod.: * Ján, 18.00 hod.: * Katarína, Ján, Maxim (ZBP 
a pokoj), Štvrtok 25. júna: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † 
Jozef, Anna, Darina, Ján, Jozef, 17.15 hod.: ruženec za závislých, 18.00 hod.: 
† Juraj, Eva, Alfréd, tichá adorácia s požehnaním, Piatok 26. júna: 6.30 hod.: 
† Peter, Anízia, Maňa, Andrej, Mária, Michal, Mária, 15.00 hod.: ekumenická 
bohoslužba na cintoríne - posviacka pamätníka a hrobu pre nenarodené deti, 
18.00 hod.: † Pavol F., Sobota 27. júna: 8.00 hod.: * Eva, Timotej / * Zuzana, 
Mikolaj, Mia, 4. nedeľa po päťdesiatnici, Hlas. 3, 28. júna: 7.00 hod.: ruženec a 1. 
čas, 8.00 hod.: * za farnosť, 9.15 hod.: slov. sv. lit., 10.30 hod.: * Tomáš, Tomáš, 
17.30 hod.: moleben k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi, 18.00 hod.: * Rastislav, 
Anna, Matúš (50 rokov) 
   - Stretnutie detí pred prvou spoveďou bude v piatok 26. 6. od 17:00 v sute-
réne chrámu. - Letné tábory pre deti/mládež v Gréckokat. centre Juskova Voľa 
- možnosť prihlásiť sa na www.gmcbarka.sk. Viac info na plagáte v chráme, 
webstránke, alebo sakristii. Cena za pobyt 85 eur. - Ekumenická bohoslužba 
na mestskom cintoríne - v piatok 26.6. od 15:00 - posviacka pamätníka a hrobu 
pre nenarodené deti. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ  
   Utorok 23.6.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lenku, Adama, Šaňa 
a Lenku, Streda 24.6.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Ilečkovú, 
Štvrtok 25.6.: 7:00 + Peter, Helena, Mária, Piatok 26.6.: 18:00 + Anna N., Sobota 
27.6.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ladislava, Nedeľa 28.6.: 9:00 
Za farnosť. 

SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA 
   Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú 
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, 
č. 2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00 
a nedeľu 9.30 hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť akým 
spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe. Môžete si 
pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je možné si on-line čítať Bibliu a 
nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny aj iných životných situácií. Sú tam 
tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho prostredia a ktorí 
našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko kvalifi kovaní odborníci a vedci, iní 
boli predtým závislí od drog alebo boli vo väzení, ale zmenili svoj život.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie údaje 
získate na tel. čísle 0918 178 485.
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Kino Dukla 

Kino DUKLA Svidník opäť v prevádzke
Takmer dokonalé tajomstváTakmer dokonalé tajomstvá
Piatok 26. júna o 20. hodine  Piatok 26. júna o 20. hodine  

3 ženy, 4 muži, 7 mobilov a 1 „nevinná“ hra
Réžia: Bora Dagtekin  •  Hrajú: Levi Eisenblätter, Florian David Fitz, Jella 
Haase, Karoline Herfurth, Frederick Lau, Elyas M'Barek, Jessica Schwarz, 
Wotan Wilke Möhring
  Režisér bláznivých komédií "Fakjů pán učiteľ" a ich tri hlavné tváre vrátane 
predstaviteľa učiteľa sa znovu zišli pri jednom fi lme a natočili spolu iskrivú 
komédiu Takmer 
dokonalé tajom-
stvá. Na spoločnej 
večeri sa zíde nie-
koľko párov a po 
pár pohároch sa 
rozhodnú, že svo-
je telefóny položia 
na stôl a všetky 
správy, odkazy aj 
telefonáty budú 
ten večer zdieľať. 
Správy sa prečíta-
jú nahlas, hovory 
budú nahlas. Veď 
o nič nejde, bude zábava. Lenže práve náš chytrí a mobilný kamaráti o nás 
vedia úplne všetko, poznajú naše tajnosti, druhé životy, drobné lži, milenky i 
milencov. Nevinná hra sa najskôr vyvíja ako veľká zábava, potom ale začnú 
chodiť správy, ktoré so svojimi partnermi či priateľmi radšej nezdieľate. Roz-
behne sa séria šialených situácií a trapasov, niekomu pri stole bude nepríjemne 
horúco a čoskoro bude horúco úplne všetkým. Odídu domov partnerské páry, 
ktoré prišli, alebo budú v inom zložení alebo budú po večeri všetci single?

Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 26. marec 2020, Krajina 
pôvodu: Nemecko, komédia, 111 minút, český dabing, vstupné: 5 eur 

Emma
Sobota 27. júna o 19.55 hod.

Adaptácia nesmrteľnej románovej klasiky Jane Austenovej o dievčine, 
ktorá sa tak dlho zahrávala s citmi druhých ľudí, až kým sama

 neochorela tou najzáludnejšou z chorôb, láskou.
Réžia: Autumn de Wilde  •  Hrajú: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, 
Callum Turner, Mia Goth, Miranda Hart, Josh O'Connor, Rupert Graves, 
Gemma Whelan, Chloe Pirrie, Tanya Reynolds, Amber Anderson

Emma Woodhouseo-
vá (Anya Taylor-Joy) je 
krásna, bystrá, bohatá 
a na svoju dobu aj po-
merne emancipovaná. 
A navyše má aj jeden 
zvláštny talent, schop-
nosť dávať dohromady 
osoby opačného pohla-
via a dopraviť ich až pred 
oltár. Aspoň si to o sebe 
začne myslieť, najmä 

keď sa jej vďaka niekoľkým drobným intrigánskym ťahom podarí vydať svoju 
vychovávateľku za bohatého vdovca.
Jej ďalším projektom sa stane plánované spojenie mladučkej a naivnej Harriet 
s miestnym farárom. Aj napriek tomu, že Emmin otec dcéru varuje, aby sa 
nezahrávala a priateľ z detstva George Knightley sa jej snaží vysvetliť, že láske 
sa rozkazovať nedá, dohadzovačka Emma tlačí Harriet do svadby s kňazom 
silou zarputilého Amora. Všetko sa žiaľ skončí nezdarom, katastrofou, potokmi 

preliatych sĺz a citovým uragánom, v epicentre ktorého sa ocitne práve Emma, 
ktorej tento neúspech rozmetá všetky životné istoty.

Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 25. jún 2020, Krajina 
pôvodu: Veľká Británia, romantický, komédia, 132 minút, slovenské 

titulky, vstupné: 5 eur 
Lassie sa vracia

Nedeľa 28. júna o 16. hodine 
Najslávnejší fi lmový pes sa vracia do kín

Réžia: Hanno Olderdissen  •  Hrajú: Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, 
Nico Marischka
  Lassie, najslávnejší pes fi lmovej histórie, prichádza opäť na plátna kín. A 
spolu s ňou sa vracia aj úžasný príbeh o nerozlučnom priateľstve chlapca 
a jeho dlhosrstej kólie. Dvanásťročný Florián a jeho verná psia kamarátka 
Lassie sú proti svojej vôli rozdelení a Lassie sa dostáva až na druhý koniec 
krajiny. Z nového domova však utečie a vydáva sa na neuveriteľne odvážnu, 
strastiplnú, ale aj zábavnú cestu späť.
Florián a jeho pes Lassie sú známa dvojka po celom okolí. Nerozluční priatelia 
si nenechajú ujsť žiadne spoločné huncútstvo a užívajú si idylický život na 
vidieku. Keď ale Floriánov otec príde o prácu, rodina sa musí presťahovať do 
malého bytu, kam majú psy prísny zákaz. Verdikt je neúprosný - Lassie musí z 
domu preč. Ujme sa jej sympatický gróf a vezme ju na panstvo k Severnému 
moru na opačný koniec krajiny ako darček pre 
svoju vnučku. Na prvý pohľad by tu Lassie 
nemalo nič chýbať. Jej vernosť však nemá 
hraníc, takže len čo sa naskytne príležitosť, 
utečie a rozbehne sa naspäť domov za Floriá-
nom. Vyráža na neuveriteľné psie dobrodruž-
stvo, na ohromujúcu cestu cez celú krajinu, na 
cestu plnú prekážok, dobrých ľudí aj ľudí so 
zlými úmyslami. Hoci je od svojho kamaráta 
vzdialená niekoľko stovák kilometrov, Lassie 
nedokáže nič zastaviť. Pre všetkých má jasný 
odkaz: „Vraciam sa domov.“
  Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premié-
ry: 25. jún 2020, Krajina pôvodu: Nemecko, 
rodinný, dobrodružný, vstupné: 5 eur 


