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Členovia a aktivisti viacerých svidníckych zoskupení
sa pustili do revitalizácie hľadiska amfiteátra
Hoci na ňom spievali aj tie niekdajšie najväčšie hviezdy, dnes
pomaličky chátra. Slúži takmer výlučne folkloristom, ktorým najviac záleží na divákoch. Sami sa preto pustili do prác, s ktorými
samospráva, čakajúca na dotácie, otáľa dlhé roky.
Aj takto sa dá zhodnotiť situáciu so svidníckym amfiteátrom, na ktorom sa
každoročne konajú hlavne dva veľké festivaly - Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska a Rusínsky festival. O rekonštrukcii a zastrešení javiskovej
plochy amfiteátra sa vo Svidníku hovorí dlhé roky, no všetko je stále len v
rovine plánov. Ešte z čias primátora Jána Holodňáka ostal úspešný projekt
na vznik Rusínskeho centra v budove na Ulici gen. Svobodu, ktorý neskôr
chcela samospráva zmeniť práve za amfiteáter. Príslušné orgány spravujúce
eurofondy však takúto zmenu neschválili a amfiteáter stále chátra. Vlani ho
mesto Svidník už po nástupe novej primátorky Marcela Ivančovej trošku
zmodernizovalo, no urobili sa skutočne len nevyhnutné zásahy potrebné na
to, aby sa na amfiteátri vôbec mohli konať festivaly.
Tohto roku sa jeden a ani druhý festival v tradičných termínoch nekonali, no
obidva sú preložené na september. Členovia Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku preto napriek obmedzeniam na september tradičný
Rusínsky festival stále chystajú. Veľmi dobre však vedia, že na zničené
lavičky divákov nedostanú. „Nie je nám jedno, na akých lavičkách sedia
návštevníci tohto podujatia, ktoré pripravujeme,“ povedal Martin Sičák z
Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku a doplnil ho aj predseda
Občianskeho združenia Mladý Svidníčan Stanislav Hvozda ml. „Diváci sú pre
nás dôležití a my si ich ceníme, a verím, že aj tým im trošku spríjemnime
ten náš festival, ktorý pripravujeme.“
Ako sme už uviedli, mesto Svidník síce vlani urobilo nevyhnutné opravy, no tie
ani zďaleka nestačia. „Niektoré lavičky sú obnovené pred piatimi, desiatimi
rokmi, ale vyzerá, že ten zvyšok čakal na nás, na Svidníčanov, aby sme
si to svojpomocne urobili a cítili sa tu kultúrne a príjemne,“ poznamenal
predseda Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku Miloš Stronček,
ktorý spolu so svojimi kolegami už nechcel čakať na nejaké veľké projekty, a
tak sa do revitalizácie a skrášlenia amfiteátra pustili sami. „Bola vypísaná
výzva v rámci zamestnaneckého grantu, prihlásil som sa s projektom
do toho a uspel som,“ vysvetlil Martin Sičák, ktorý finančný grant získal od
svojho zamestnávateľa, Slovenskej sporiteľne. A práve za financie z tohto
grantu zakúpili všetko potrebné, aby sa minulý týždeň v stredu mohli pustiť
do prvej etapy obnovy hľadiska amfiteátra. „Rozhodli sme sa zakúpiť farby,

štetce, kartáče a ideme do toho s vlastnou energiou, vo svojom voľnom
čase, cez svoje dovolenky, cez študentov, dôchodcov a sme tu,“ podotkol
Miloš Stronček. Prvoradé je síce odburinenie hľadiska, no to ani zďaleka nie je
všetko. Aktivisti majú naozaj odvážny plán. „Burinu, samozrejme, vytrháme,
len tie sedačky sú najhoršie, vidno, že sú už tým časom zničené a treba
im pomôcť trošku,“ načrtol plán Stanislav Hvozda ml.
Predseda Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku Miloš Stronček
povedal, že všetky lavičky síce zrejme neopravia, pretože financie na to, aby
kupovali nové, nemajú. Tie, ktoré sú odpadnuté, však primontujú a komplet
celé hľadiska očistia a natrú novou farbou. „Všetko urobíme tak, aby človek,
ktorý príde, sa cítil ako doma v obývačke, príjemne, kultúrne, a už v ošetrených, nie hrdzavých, nie špinavých, nie zanesených, ale v kultúrnych
lavičkách,“ vyhlásil Miloš Stronček, a tak sa aj stalo. Počas jednodňovej
brigády toho totiž stihli viac než dosť. „My Rusnáci sme pracovití ľudia a
snažíme sa, aby bolo všetko v poriadku, aby sa tu ľudia nezranili,“ povedal
aktivista Vladislav Slimák, ktorý takisto pridal ruku k dielu. A hoci, ako sme
už uviedli, ide o aktivitu dobrovoľníkov, prispela aj samospráva - aktivačnými
pracovníkmi. Pridali sa však aj ďalší, napríklad aj chovanci z Centra pre deti
a rodinu a iní. „Prvá etapa projektu Revitalizuj a skrášli svidnícky amfik
je ukončená a výsledok je ozaj nad očakávanie. Poďakovanie patrí
aktivačným pracovníkom mesta Svidník za vytrhanie buriny a všetkým,
ktorí prišli a nezištne pomohli: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., riaditeľ V. Novák, OZ Mladý Svidníčan - predseda S. Hvozda,
OZ Minority SK - predseda T. Sivák a osobitné ďakujeme patrí každému
jednotlivcovi,“ zhrnuli v závere minulotýždňovej brigády členovia Okresnej
organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku na čele s Milošom Strončekom.
Amfiteáter si trúfajú počas veľkých folklórnych podujatí zaplniť do posledného miesta. Dnešok bol pre nich len začiatkom, s obnovou hľadiska chcú
byť hotoví do konca augusta. „Keď zadarmo robíme brigádu, veď predsa
pre mesto to spravíme, tak to nie je zlé. Mám v krčme sedieť, tak radšej
tu niečo pomôžem,“ poznamenal ešte člen Okresnej organizácie Rusínskej
obrody vo Svidníku Ján Kaliňák a podľa slov Miloša Strončeka bude obnova
a revitalizácie hľadiska amfiteátra pokračovať.
„Druhú etapu uskutočníme 29. júla a už teraz vás všetkých pozývame
priložiť ruku k dielu. Chcem ešte zdôrazniť, že projekt Revitalizuj a skrášli
svidnícky amfik finančne podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne,“
uzavrel Miloš Stronček.
(ps)

Amfiteáter skrášľujú aj vďaka Martinovi Sičákovi (vľavo), ktorý finančný grant
získal od svojho zamestnávateľa, Slovenskej sporiteľne...

Predseda OZ Mladý Svidníčan Stanislav
Hvozda tiež pridal ruku k dielu
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Tri tanky v Údolí smrti obnovili kvalitnejšie a odbornejšie
Dosť bolo brúsnych papierov či kotúčov a prácneho ručného
natierania. Legendárne exponáty v prírode potrebujú viac. V
Údolí smrti sa na jedno z najväčších turistických lákadiel regiónu
zamerali uprostred sezóny. Popri turistoch tak v okolí tankov
sú aj robotníci.
Patria štátu, no starať sa o ne musia obce. Čistiť ich a natierať museli v
pravidelných intervaloch. „Doteraz sme to robili, dá sa povedať, tak amatérsky, s dobrovoľníkmi, občianskymi združeniami, svojpomocne,“ priznal
starosta Kružlovej Adrián Gužo, ktorý je zároveň aj predsedom Mikroregiónu
Údolie smrti. Pomáhať častokrát prichádzali aj vojaci, ktorí nedávno natierali
napríklad tank vo Vápeníku.
Turisti, ktorých do Údolia smrti osobitne toto leto prichádza mimoriadne veľa,
majú pri pohľade na tanky rôzne názory. „V porovnaní s minulosťou, keď
sme tu boli pár rokov dozadu, vyzerajú lepšie,“ povedala jedna z turistiek,
ktorá prišla zo Sobraniec a pridal
sa aj muž, ktorého predkovia poStarosta Kružlovej Adrián Gužo,
chádzali z kraja pod Duklou, no on
ktorý je zároveň aj predsedom
s rodinou žije v Českej republike a
Mikroregiónu Údolie smrti
prišiel sa takisto pozrieť do Údolia
smrti. „Tento je urobený ukážkovo a tam hore je vidieť, že sú
trošku poničené.“
Obce sa s takmer každoročnou

modernizáciou vojenských exponátov trápia. Teraz im finančne prispelo ministerstvo obrany a zvolili inú formu, ktorej základom je pieskovanie. „Tri tanky
prejdú kompletnou očistou, kompletným pieskovaním až do živého a až
potom sa na to nanesú nátery,“ ozrejmil Adrián Gužo a doplnil ho zástupca
špecializovanej firmy, ktorú si Mikroregión Údolie smrti objednal. „Otrieskava
sa povrch súčasnej farby a ide do čistého kovu, čiže zbavuje nás starej
farby a hrdze.“

Takýto spôsob údržby a obnovy tankov, ktoré sú pod
holým nebom, má podľa múzejníkov,
ale aj starostu priľahlej obce Kružlová,
obrovský význam. „Vydrží oveľa dlhšie v takom stave, aby vyzeral lepšie
ako teraz,“ zdôraznil Adrián Gužo a
Rastislav Košuda zo špecializovanej
firmy doplnil: „Tá priemyselná farba,
ktorú na to použijeme, by mala vydržať na nejakú koróznu triedu na
nejakých desať rokov.“
Turisti v Údolí smrti si takúto aktivitu
pochvaľovali. A hoci tanky opravujú
uprostred letnej sezóny, turistom
prechádzajúcim cez pole s obilím to
neprekáža. „Je to aj spestrenie,“ poznamenal mladý turista zo stredného
Slovenska.
Špeciálnou metódou aktuálne vynovili tri a postupne v ďalších rokoch by
chceli zmodernizovať aj ostatné tanky
v celom svidníckom regióne.
(ps)
Mnohí toto leto právom považujú za iné. A keď mi niekto pred časom hovoril
slovné spojenie, že veci samozrejmé nie sú samozrejmé, brala som to možno
ako tak trochu prázdnu frázu. S odstupom času však toto spojenie slov vnímam
veľmi pravdivo a realisticky.
Situácia vo svete, ale aj na Slovensku, nás prinútila
zamyslieť sa nad podstatou iných vecí a slovo zdravie je
dnes skloňované vo všetkých pádoch.
Ešte pred rokom, bolo samozrejmé aj cestovanie. Dovolenky sme trávili kade - tade po svete, aj na miestach, kde
dnes zúri vírus.
A tak viacerí z nás sa vydali za krásami Slovenska.
Slovensko má krásne mestá, ohromujúce hrady, úžasné
zámky a kaštiele, zaujímavú históriu, pamiatky, no jeho
hlavným a neprekonateľným pokladom je jeho príroda. V
srdci Európy je teda čo obdivovať a keď sme sa viacerých
pýtali, kde strávia toto leto, tak ich odpoveďou bolo jednoznačné - DOMA.
Je jedno, kde dovolenku strávite, podstatné je, že v dnešnom svete množstva
stresu a informácií je potrebné vypnúť a zresetovať. Priznám sa, že tento rok
som si chcela splniť taký menší sen. Chcela som si obliecť neoprénový oblek a

nazrieť do podmorského sveta a objaviť krásu korálových útesov v Červenom
mori. Bojím sa totiž hlbín a chcela som prekonať tento strach. Tak ako vlani,
keď som prekonala jeden zo svojich strachov, strach z výšky. Tandemový
zoskok z výšky 4 000 metrov bol a bude pre mňa jeden z
najsilnejších momentov v živote.
V živote teda stále niečo prekonávame. Hádam sa nám
podarí prekonať aj toto obdobie a opäť budeme môcť
nebojácne cestovať a objavovať svet. Zatiaľ sa však zadívajme do krásy nášho Slovenska. A ak to vyznie akokoľvek
otrepane, zopakujem staré známe, nie je dôležité, kde sa
nachádzame, ale s kým čas trávime.
Milí čitatelia,
prajem vám krásne leto, bohaté na zážitky a hlavne leto
plné oddychu a načerpania síl. Vedzte, že my aj počas leta
mapujeme aktuálne informácie z diania pod historickou
Duklou a tie najnovšie prinesieme na našich stránkach v
utorok 4. augusta.
Katarína Siváková,
šéfredaktorka týždenníka Podduklianske novinky
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´ z regiónu?
Ako koronavírus ovplyvnil dovolenky ludí
Tohtoročné leto je vzhľadom na obdobie spojené s koronavírusom skutočne výnimočné a jednoducho iné. Predsa len je
leto, sú prázdniny... Ako toto leto trávia ľudia z regiónu? Ako
dovolenkujú či prázdninujú? Majú už dovolenku za sebou? Čo
možno museli vynechať alebo čo ešte majú na pláne? Možno
takto spoločne inšpirujú aj iných... Príjemné čítanie...

Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník
Leto v meste, obrazne i doslova
Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová pre Podduklianske novinky
prezradila, že tohto roku strávi leto v meste, obrazne i doslova... „Myslím, že
sme pre Svidníčanov pripravili zaujímavý a pestrý program a ja sa teším na
každú jednu víkendovú akciu. Najbližšie na prvú pomoc v lesoparku, ktorú
organizujeme spolu so Slovenským červeným krížom,“ povedala primátorka
a dodala:
„Pokúsim sa vrátiť do „starej dobrej“ športovej formy - takže bicykel a iné

letné športy, určite turistika v horách ale aj chalupa v Krajnom Čiernom, kde
budeme doháňať zanedbané chalupárske práce. Nie je tam signál, takže sa
tam dá naozaj dobre oddýchnuť. Nemám zatiaľ žiaden konkrétny detailný
plán, takže toto leto bude také last minute... ale teším sa na viac času s
rodinou a priateľmi, to je to, čo mi v poslednom čase trošku chýbalo. Takže
také normálne leto.“

Monika Nogová, úradníčka
Obdivovala aj chalúpku deduška Večerníčka
Hlavne na výlety s priateľmi po regióne a Slovensku sa toto leto zameriava Svidníčanka Monika Nogová. Navštívili viacero lokalít a podľa jej slov bola jedna krajšia než druhá. „Najčastejšie som so susedmi pri ich chalupe
v Jurkovej Voli, kde je naozaj neskutočný pokoj, ktorý si
veľmi užívam,“ povedala Monika Nogová, ktorá priznala, že
celkovo leto trávi s rodinou a priateľmi. „Zvykla som, samozrejme, chodievať k moru, no myslím, že je logické, ak som
ho aj ja tohto roku vynechala. O to viac sa teším výletom
po Slovensku.“
Monika Nogová s rodinou absolvovala túru na Predné Solisko vo Vysokých Tatrách, či v Červenom Kláštore v Pieninách
a za sebou má aj ďalšie menšie výlety. „S kamarátkami som
sa bola pozrieť aj pri vodnej nádrži Starina v okrese Snina,
navštívila som kamarátku v dedinke Ulič - Krivé a zašli sme
spolu aj do Novej Sedlice, ktorá je najvýchodnejšou obcou
Slovenska, a práve v tejto dedinke stojí hádam najznámejšia
chalúpka deduška Večerníčka zo známeho televízneho Večerníčka. Všimla som si, že ho idú opravovať a obnoviť, aby
vydržal ešte dlhé roky, čo ma potešilo,“ dodala Monika Nogová s tým, že hoci má svoju letnú dovolenku za sebou, s
priateľmi má naplánované aj ďalšie menšie výlety prevažne po Slovensku.
(pn)
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Kristína Tchirová, hovorkyňa mesta Svidník
Leto na Slovenku je pre nás ideálne
Naša rodina už niekoľko rokov, asi to bude deťmi, preferuje krátke zážitkové výlety. Obzvlášť v lete si vyberáme
predlžené víkendy, prípadne jednodňové výletíky do
blízkeho okolia. Našou „mániou“ sú zoologické záhrady.
Za tých pár rôčkov, Kristián ma 5 a Evička 4, sme boli v
košickej, bratislavskej, brnenskej, pražskej, v Nyiregyhaze
a veľmi často navštevujeme aj Park zvierat v susednom
Stropkove. Už najbližší víkend máme práve pripravený
výlet do ZOO v Košiciach s pobytom, detskou železnicou,
blízkym jazerom a parkom. Tento rok by sme však chceli
navštíviť kontaktnú ZOO na Liptove. Veľmi sa nám páčila
minuloročná plavba loďou na brnianskej priehrade, preto
by sme radi v auguste vyskúšali plavbu po Domaši a užili
si malé dobrodružstvo nie tak ďaleko od domova. Práve
cez víkend sme sa po rokoch vrátili aj na Zborovský hrad,
urobili si piknik a zašli pozrieť zvieratká na Stebnícku hutu,
bol to zážitok.
Prajem všetkým krásne leto podľa vlastných predstáv,
najmä v zdraví a s tými, ktorých spoločnosť nám je najmilšia.

Ján Holodňák, exprimátor mesta Svidník
Čím je človek starší,
tým viacej ľúbi miesto, kde žije
Bývalý primátor Svidníka Ján Holodňák je milovníkom prírody, turistiky, kolieskových korčúľ a hlavne
si v týchto dňoch užíva chvíle s rodinou. Nedalo nám, aby sme sa nespýtali na to, ako bude tráviť
toto leto.
„Toto leto trávime doma na Slovensku. Mali sme v pláne ísť do Chorvátska, ale pre koronavírus sme to
odložili. Na prelome mesiacov júl a august chceme ísť na pár dní po Slovensku a to Banská Štiavnica,
Kremnica, Senec a Bratislava.
Využívame i nádherné okolie nášho regiónu na cykloturistiku, turistiku a kolieskové korčule. Vrelo by
som odporúčal návštevu poľského pohraničia v okolí Gorlíc a ak by čitatelia mali možnosť absolvovať
vyhliadkový let nad našim regiónom mali by nezabudnuteľný zážitok.
Asi najdôležitejšie je, aby sme boli v tejto dobe všetci zdraví a aby bola rodina pokope. Vtedy je leto
všade nádherné a čím je človek starší, tým viacej ľúbi miesto, kde žije.
Náš región a naše Slovensko je tak nádherné, že je tu stále čo objavovať a obdivovať. Vám milá
Katka a všetkým čitateľom prajem krásne dovolenky a leto plné zážitkov.“
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Jitka Lehotská, učiteľka
Vysoké Tatry nás nikdy nesklamú
Tohtoročná pandémia nás na tri mesiace zavrela v príbytkoch a aj mňa
doslova pripútala k počítaču od rána do neskorého večera, keďže som pracovala z domu. Vyčerpané oči, boľavé kríže, ponorková choroba a pribúdajúce
kilogramy pre mňa neveštili nič dobré. Preto som sa potešila, že po zmiernení
opatrení sme mohli koncom júna s manželom nastúpiť na kúpeľnú liečbu do
Nového Smokovca.
Poňali sme ju nielen ako zdravotne nevyhnutnú obnovu „bojaschopnosti“ , ale
aj ako príjemnú dovolenku, strávenú v našich nádherných veľhorách Vysokých
Tatrách. Po dopoludňajších procedúrach sme vždy vyrážali na túry objavovať
krásne miesta a čarovné zákutia tatranských štítov a dolín.
A verte, že každé miesto malo svoju jedinečnú atmosféru - Hrebienok nás
prekvapil množstvom adrenalínových atrakcií, na Skalnatom plese nás riadne

vyfúkalo, našu lanovkovú kabínku si vietor pohadzoval ako hračku, studenovodské vodopády nás v horúčave osviežili burácajúcou spenenou vodou,
na Sliezskom dome nás zahrial tatranský bylinkový čaj, pri šliapaní na chatu
Plesnivec som sa v záplave kvetov cítila ako v rajskej záhrade, na Popradskom
plese sme zažili búrku s krupobitím aj stretnutie s medveďom, prostredie Zeleného plesa nás očarilo rozprávkovou krásou... A keď nás po túre boleli nohy,
tak sme objavovali zaujímavé miesta v okolí ľahkými prechádzkami.
O Šrbskom plese určite netreba veľa rozprávať, veď kto by ho nepoznal, ale
za návštevu určite stojí aj botanická záhrada Expozície tatranskej prírody v
Tatranskej Lomnici alebo príjemný náučný chodník Pramenisko s drevenými
cestičkami pôvodným lužným lesom so špecifickým biotopom, o ktorom vie
málo ľudí a pritom je tam tak krásne.
Ja ako laický fanatik - botanik som si užívala bohatosť a rôznorodosť tatranských kvetín a tešila som sa fotografickým úlovkom mnohých jedinečných
druhov do môjho online herbára. Užili sme si čerstvý vzduch, rozhýbali kosti,
zrelaxovali nielen telo, ale aj dušu. Veď Slovensko je také krásne! Len treba
chcieť objavovať...

Marcel Novák, vedúci oddelenia PSK
Chvíľky s malou dcérkou
Vedúci oddelenia správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia Prešovského samosprávneho
kraja Marcel Novák prežíva veľmi
špecifické leto.
„Tohtoročné leto je pre okolnosti
ohľadom koronavírusu veľmi
špecifické a zasiahlo to dovolenkové plány mojej rodiny. Nakoľko
sa nám v marci narodila dcérka
Elizabetka, neplánoval som tráviť
tento rok dovolenku v zahraničí.
Nakoniec som zrušil aj plány dovolenkovať mimo nášho kraja.
Letný oddych budeme tráviť v
okruhu rodiny a hlavne u starkých
na dedine. Určite naplno využijeme aj kultúrne akcie v našom
meste. Náš okres má čo ponúknuť
aj domácim dovolenkárom a pre
mňa je dôležité s kým ten čas
budem tráviť a nie kde, nakoľko
pre pracovnú vyťaženosť si vážim každú chvíľku s rodinou a hlavne s malou
dcérkou,“ povedal pre Podduklianske novinky Marce Novák.
(pn)
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Michal Iľkanin sa ujal funkcie prednostu Okresného úradu vo Svidníku
„Ešte som sa nezabýval, v podstate sa ešte len pomaličky oboznamujem aj s kanceláriou a
celým úradom. Trošku to možno bude trvať, kým si zvyknem na novú prácu,“ povedal nám v
uplynulý piatok predpoludním nový prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin krátko
predtým, ako ho prišli oficiálne uviesť do funkcie.
Pripomeňme, že dlhoročného prednostu Okresného úradu vo Svidníku
Jozefa Baslára z funkcie odvolala
vláda Igora Matoviča na svojom
zasadnutí v stredu 15. júla. Na tom
istom zasadnutí zároveň k 16. júlu
do funkcie prednostu vymenovala
už spomínaného Michala Iľkanina.
„Každopádne je to pre mňa výzva,
aby sme pomohli tomuto okresu,
aby to nebol len okres kdesi na konci

čoho sa podnety v jeho prípade týkali, neprezradil. „To určite nebudem
komentovať.“
Michal Iľkanin je v aktuálnom období
poslanec Mestského zastupiteľstva,
kde bol zvolený ako nezávislý. Na
funkciu prednostu ho nominovalo
najsilnejšie vládnuce hnutie OĽaNO.
Naposledy pôsobil ako podnikateľ,
predtým aj ako riaditeľ neziskovej
organizácie Dukla Destination, ktorú

Michala Iľkanina do funkcie uviedol
Adrián Jenčo z Ministerstva vnútra SR
republiky, ale aby bol vnímaný ako
normálny štandardný okres, ktorý má
miesto na tomto našom Slovensku,“
povedal nám Michal Iľkanin, ktorého
v piatok 17. júla prišiel do funkcie
uviesť a predstaviť poverený riadením
Sekcie verejnej správy Ministerstva
vnútra SR Adrián Jenčo.
„Bol som oslovený, tak som napokon
aj zareagoval na ponuku, poslal som
všetky podklady, životopis a podobne.
Napokon si ma pozvali na výberové
konanie a vybrali si ma. Bolo to výberové konanie formou verejného vypočutia pred poslancami Národnej rady
SR. Bolo ich tam niekoľko, viac ako
desať, presne som ich nepočítal, absolvoval som to dvakrát,“ takto nový
svidnícky okresný prednosta Michal
Iľkanin opísal, ako sa k svojej novej
funkcii dostal. Premiér Igor Matovič na
päť dní zverejnil zoznam kandidátov
na okresných prednostov a žiadal
verejnosť, aby ich „lustrovala.“ Podľa
premiéra dostali stovky podnetov,
negatívnych, ale pozitívnych. Michal
Iľkanin v rozhovore pre naše noviny
potvrdil, že niektoré z podnetov sa
týkali aj jeho. „Nemám tú vedomosť,
koľko ich bolo, ale boli a bol som s
nimi konfrontovaný a, samozrejme,
sme to vyriešili veľmi jednoducho,“
skonštatoval Michal Iľkanin, no to,

založil dnešný krajský a mestský poslanec Ján Hirčko, no zrejme najviac
ho verejnosť pozná ako moderátora či
herca, napríklad z Divadla Alexandra
Duchnoviča, ale aj z už kultového
východniarskeho filmu Loli paradička, v ktorom stvárnil hlavnú postavu.
Herectvo však Michal Iľkanin vyštudované nemá a tvrdí, že k politike má
blízko. „Od detských čias som vždy
inklinoval k politike preto som aj šiel
študovať politológiu, nuž a aj takouto

cestou som sa k nej tak trochu vrátil.
Už aj na politológii
nám naša profesorka
stále vravela, že to,
čo študujeme, by sme
aj mali v budúcnosti
robiť. Povolenie herca
som robil už aj počas
vysokej školy, je to môj
veľký koníček, veľká
záľuba.“
Keď sme už uviedli,
že na funkciu prednostu ho nominovalo
hnutie OĽaNO, v konečnom dôsledku a
oficiálne ho navrhol
minister vnútra Roman
Mikulec a vymenovala ho vláda. Stal sa
tak akousi predĺženou
rukou ministra vnútra,
ale i vlády v kraji pod Duklou. „Hoci
Okresný úrad nemá právnu subjektivitu, no je tou predĺženou rukou štátu.
Ja môžem vykonávať svoju funkciu
len v medziach, ktoré mi ukladá zákon. Môžem teda postupovať len v
zmysle zákona, dohliadať na riadny
chod úradu a, samozrejme, byť zaň
zodpovedný vo vnútri a navonok. Mojim hlavným cieľom je spájať všetkých
ľudí v okrese. Aj keď to priamo nevyplýva z funkcie, aby som nejako
kontaktoval starostov, ale ten dobrý
dialóg a spájanie tých ľudí, ktorých
tu človek už za tie desiatky rokov
spoznal, je pre mňa takou hlavnou
prioritou. Keď vláda určí nejaké nariadenie, ktoré bude, či už vo vzťahu k
výkonu štátnej moci navonok alebo aj
inak, tak sa budem, samozrejme, snažiť kontaktovať či už starostov alebo
ten verejný sektor alebo tretí sektor.

Proste priamo komunikovať, zodpovedne a svedomito si plniť tento svoj
post. Táto sféra je mi pomerne blízka.
Myslím si, že to nie je nič extra, nemal
som s prechodom z podnikateľského
prostredia do štátnej správy nejaké
ťažkosti, samozrejme, čakám na
tie ďalšie výzvy,
ktoré prídu a budem sa snažiť s
nimi popasovať.“
Dodajme, že
Okresný úrad
vo Svidníku má
okrem Klientskeho centra osem
odborov a jednotlivými vedúcimi
aktuálne sú: Organizačný odbor
- Helena Petrisková, Odbor všeobecnej vnútornej
správy - Martin
Miščík, Odbor
živnostenského
podnikania - Ivana Lapišáková,
Katastrálny odbor - Jana Brušková,
Pozemkový a lesný odbor - Stanislav Magera, Odbor starostlivosti o
životné prostredie - Iveta Sluťáková,
Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií - Daniela Humeníková,
Odbor krízového riadenia - Ivan
Kurilec.
Nového prednostu Okresného
úradu vo Svidníku Michala Iľkanina
sme sa preto v závere nášho rozhovoru opýtali, či plánuje na postoch
vedúcich pristúpiť k personálnym
zmenám? „Zatiaľ ešte nie, všetko
má svoj čas a verím tomu, že mi dáte
chvíľu na to, aby som sa oboznámil
s celým úradom. Samozrejme, aj ja
očakávam nejaké prípisy, ktoré prídu, ale momentálne sa k tejto téme
neviem relevantne vyjadriť.“
(ps)
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Úradná správa č. 1 zo dňa 17. júla 2020 Nové opatrovateľky
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
ŠTK OOFZ:
Žrebovacie čísla pre súťažný ročník 2020/2021 6. liga dospelí OOFZ
Svidník:
1. Radoma, 2. Sitníky, 3. Chotča, 4. Lúčka, 5. Baňa, 6. Rovné, 7. Kalnište, 8. Miňovce, 9. Tisinec, 10. V. Orlík, 11. Bukovce, 12. Stročín, 13.
Kuková, 14. Breznica, 15. Mestisko, 16. Ladomirová.
1. kolo 2. 8.2020 o 17.00 hod. - 6. liga dospelí:
Radoma - Ladomirová, Sitníky - Mestisko, Chotča - Breznica, Lúčka Kuková, Baňa - Stročín, Rovné - Bukovce, Kalnište - V. Orlík, Miňovce
- Tisinec
4. liga dorast: prihlásených 8 mužstiev: Sitníky, Chotča, Rovné, Miňovce,
Radoma, Bukovce, Koprivnica, Breznica.
Začiatok súťaže 5.9.2020 - hrá sa dvojkolovo, UHČ sobota 14.00
hod.
3. liga žiaci: prihlásených 11 mužstiev:
Skupina A: Tisinec, Stročín, Baňa, Ladomirová, Mestisko, V. Orlík,
UHČ sobota 10.00 hod.
Skupina B : Kuková, Kalnište, Lúčka, MFK Slovan Giraltovce, Koprivnica, UHČ štvrtok 17.00 hod.
Začiatok súťaže 5.9.2020 - hrá sa trojkolovo
Pohár predsedu OOFZ Svidník sa odohrá v zimnej prestávke na umelej
tráve v Stropkove, 3. kolo na UT Stropkov a finále po skončení súťažného
ročníka 2020/201 na prírodnej tráve.
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.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

Nezisková organizácia Dôstojný život všetkým, n. o. organizovala v čase
od 17.2. 17.7. v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Kurz
opatrovania, ktorého sa zúčastnili uchádzačky o zamestnanie zo Svidníka.
Účastníci kurzu absolvovali 120 hodín teoretickej a praktickej časti. Odborné
témy boli zamerané na prvú pomoc, opatrovanie starých a dlhodobo chorých,
sebaobslužné úkony, komunikáciu so staršími ľuďmi, starostlivosť o domácnosť klientov, právnu úpravu sociálnych služieb, základné sociálne aktivity
a mnoho ďalších. Následne účastníci absolvovali 100 hodín praxe v Senior
dome Svida, kde si svoje znalosti mohli vyskúšať priamo v praxi.
Aj napriek prerušeniu akreditovaného vzdelávacieho programu, z dôvodu
šírenia pandémie koronavírusu na Slovensku a vo svete, bol napokon Kurz
opatrovania úspešne ukončený. V uplynulý piatok 17.7. sa konala záverečná
skúška a všetci účastníci kurzu úspešne absolvovali vzdelávací program.
Dôstojný život všetkým, n. o.
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Uplynulo 60 rokov od úmrtia biskupa zlatého srdca
Celá gréckokatolícka cirkev na Slovensku si pripomína 60.
výročie od úmrtia blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča
OSBM. Vladyka Pavel zomrel 17. júla 1960 v deň svojich 72.
narodenín v leopoldovskej väznici. Toto výročie si Prešovská
archieparchia pripomenula slávnostnou archijerejskou svätou
liturgiou.
Gréckokatolícky biskup Pavel Peter Gojdič sa narodil 17. júla 1888 v Ruských
Pekľanoch neďaleko Prešova v rodine gréckokatolíckeho kňaza Štefana
Gojdiča a matky Anny, rod. Gerberyovej. Pri krste
dostal meno Peter.
Základné vzdelanie nadobudol v Cigeľke, neskôr
v Bardejove a v Prešove. Po získaní základného
vzdelania v štúdiu pokračoval na gymnáziu v
Prešove, ktoré ukončil maturitou v roku 1907.
Počujúc Boží hlas, ktorý ho volal ku kňazstvu
nastúpil na štúdium teológie v Prešove. Nakoľko
dosahoval vynikajúce výsledky bol poslaný po
roku na ďalšie štúdia do Budapešti.
Sviatosť kňazstva prijal z rúk prešovského
biskupa Jána Vályiho 27. augusta 1911. 20.
júla 1922 vstúpil do Rádu sv. Bazila Veľkého
na Černečej Hore pri Mukačeve a následne po
obliečke prijal meno Pavel. Stalo sa tak pre jeho
skromnosť, pokoru, túžbu žiť v askéze a tak slúžiť
Pánu Bohu.
Božia vôľa však bola iná a tá ho predurčila na
vysokú dušpastiersku úlohu v službe biskupa.
Dňa 14. septembra 1926 bol menovaný za apoštolského administrátora Prešovskej eparchie. Pri
svojej inštalácii za administrátora ohlásil program
svojho apoštolátu: „S pomocou Božou chcem byť
otcom sirôt, pomocníkom chudobných a tešiteľom
zarmútených“.
Na biskupa bol Pavel Peter Gojdič konsekrovaný
v Ríme 25. marca 1927. O dva dni neskôr, spolu s otcom biskupom Nyáradim, boli prijatí na
osobnej audiencii Svätým Otcom Piom XI. Pápež
daroval otcovi biskupovi Pavlovi zlatý kríž, ktorý
mu podával so slovami: „Tento kríž je iba slabým
symbolom tých veľkých krížov, ktoré na teba zošle Pán Boh, môj synu, v
Tvojej biskupskej službe“.
Na svoju apoštolskú cestu si zvolil biskupské heslo: „Boh ľubov, ľúbim jeho!
- Boh je láska, milujme ho!“ Ako biskup sa zaslúžil o povznesenie duchovného
života kňazov a veriacich. Veľmi mu záležalo na správnom slávení bohoslužieb
a dodržiavaní cirkevných sviatkov. V dôsledku nových pomerov zriaďoval
nové farností ako napr. v Prahe, Bratislave, Levoči a inde. Vďaka jeho usilovnosti bol postavený v Prešove sirotinec, ktorý zveril sestrám služobniciam
Nepoškvrnenej Panny Márie. Výrazné boli jeho aktivity v oblasti školstva,
čo dokumentovalo založenie Gréckokatolíckeho gymnázia v Prešove v roku
1936. Podporoval aj učiteľskú akadémiu, seminár, internáty.
Jeho biskupská služba sa niesla v duchu bratstva, lásky, a preto ho nazývali
„biskupom zlatého srdca“.
Pri smutne známych okolnostiach Prešovského soboru dňa 28. apríla 1950,
ktorým gréckokatolícka cirkev bola postavená mimo zákon a zároveň zakázaná
jej činnosť, bol biskup Pavel Peter Gojdič zatknutý a internovaný. V dňoch
11. - 15. januára 1951 vo vykonštruovanom procese s tzv. vlastizradnými
biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdičom bol biskup Gojdič odsúdený
na doživotné odňatie slobody, zaplatenie dvestotisíc korún pokuty a odňatie
všetkých občianskych práv. Potom nasledovali premiestňovania z jedného
väzenia do druhého, ako napr. Praha-Ruzyň, Valdice, Ilava, Leopoldov. Biskup
Gojdič bol vystavovaný fyzickému a psychickému nátlaku, bol ponižovaný,
musel vykonávať najťažšie a najpodradnejšie práce. Za zradu svojej viery mu
núkali okamžitú slobodu, ale vladyka Gojdič to neprijal.
Pri príležitostí jeho 70-tín mu do väzenia poslal telegram aj pápež Pius XII.
Ubezpečil ho v ňom, že nezabúda na svojho hrdinského syna. Bol to pre otca
biskupa skutočne jeden z najkrajších dní vo väzení.
Veľkou túžbou vladyku Gojdiča bolo, aby zomrel zaopatrený sviatosťami a v
deň svojich narodenín. Obe túžby sa mu splnili.

Zaopatrený sviatosťami, kedy ho vyspovedal otec Alojz Vrána, ktorý Božím
riadením bol krátko pred vladykovou smrťou premiestnený do spoločnej cely,
odišiel do domu Otca 17. júla 1960, teda v deň svojich 72. narodenín vo väzenskej nemocnici v Leopoldove. Následne bol pochovaný bez akýchkoľvek pôct
na väzenskom cintoríne v hrobe bez mena, pod väzenským číslom 681.
Vladyku Pavla Petra Gojdiča súdne rehabilitovali až 27. septembra 1990. In
memoriam ho vyznamenali Rádom T. G. Masaryka II. triedy a Pribinovým
krížom I. triedy.
4. novembra 2001 bol Pavel Peter Gojdič pápežom sv. Jánom Pavlom II.
na Námestí sv. Petra vo Vatikáne vyhlásený za
blahoslaveného. 27. januára 2008 bol v Bratislave
blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi udelený titul Spravodlivý medzi národmi za nezištnú
záchranu židov počas holokaustu.
V predvečer 15. výročia blahorečenia, 3. novembra 2016, bol v budove Čierneho Orla v Prešove
uvedený v premiére dokumentárny film o blahoslavenom vladykovi s názvom Gojdič – Láska
nadovšetko. 21. júla 2018 pri archijerejskej svätej
liturgii v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove vyhlásil Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup
metropolita, za účasti primátorky mesta Andrey
Turčanovej, blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča
za patróna mesta Prešov.
25. mája 2020 bola vladykovi Gojdičovi na múre
leopoldovskej väznice slávnostne odhalená pamätná tabuľa. Slávnosti sa zúčastnil predseda
Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár,
ktorý sa pri príležitosti 70. výročia zrušenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu a
60. výročia mučeníckej smrti jej biskupa Pavla
Petra Gojdiča oficiálne ospravedlnil za protizákonné a nedemokratické postavenie Gréckokatolíckej cirkvi mimo zákona, ktoré sa udialo 28.
apríla 1950.
Blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi bolo
za ostatných 19 rokov postavených 11 chrámov:
v Prešove na Sídlisku III, v Olejníkove, Hanušovciach nad Topľou, Krásnom Brode, Kamenici nad
Cirochou, Starej Ľubovni, vo Veľkých Kapušanoch a Ložíne. V Košiciach a Pinkovciach sa stal patrónom chrámu spoločne
s blahoslaveným Metodom Dominikom Trčkom (gréckokatolícky kňaz, ktorý
tiež zomrel vo väzení v Leopoldove v r. 1959) a v Bardejove na Vinbargu
spoločne s blahoslaveným Vasiľom Hopkom (gréckokatolícky biskup, bývalý
politický väzeň, ktorý zomrel v r. 1976).
Okrem toho je mu zasvätených viacero kaplniek (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, Gréckokatolícka charita, a iné), taktiež
je patrónom kňazského seminára, gymnázia a cirkevnej základnej školy
s materskou školou v Prešove a taktiež je po ňom pomenovaná aj ulica v
centre Prešova.
Blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič je jednou z najvýznamnejších
osobností gréckokatolíckej cirkvi nielen na Slovensku, ale veľká úcta je mu
prejavovaná aj v zahraničí.
Michal Pavlišinovič
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NEKROLÓG ZA PROFESOROM JÁNOM JECHOM
Všetci visíme na niti času, lebo v istú chvíľu každého čaká konečná stanica pozemskej púte. Tak ako jeho pokrvne príbuzných
aj nás najbližších suputníkov od školských lavíc ZDŠ v Kružlovej
dojala smutná správa, že 13. júla 2020, možno povedať v predvečer nedožitých 82 rokov, náhle skonal Janko Jech.
Svoju životnú cestu začal 22. septembra 1938 v rodine chudobného roľníka
v Nižnej Pisanej. Keďže jeho dedina sa nachádza v Údolí smrti aj on už ako
6-ročný mal v živej pamäti výbuchy bômb, delostreleckých granátov a výkriky ranených i zomierajúcich vojakov
červenej armády. Sám bol svedkom zničenej prírody,
spálených rodinných domov, zamínovaných pozemkov,
či zmrzačených susedov a priateľov. Pri spomienkach na
tieto povojnové obdobia mal v očiach slzy. Táto realita
a život v tomto kraji vyvolávali v ňom pocit hrôzy, bezmocnosti a beznádejnosti. A tak po ukončení Gymnázia
vo Svidníku rozhodol sa študovať na VŠZ v Prahe. Po
promócii v roku 1962 nastúpil ako vedecko-pedagogický
pracovník na VŠP v Nitre (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). Tejto škole a rozvoju poľnohospodárstva venoval celý svoj plodný život. Ako 39 ročný
už vykonával funkciu prorektora. V rokoch 1995-1997
bol prodekanom Mechanizačnej fakulty. V rokoch 19972003 zastaval funkciu predsedu Akademického senátu
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
V roku 1971 získal titul kandidáta vied a v roku 1972
docenta. V roku 1989 obdŕžal titul vysokoškolského
profesora. Technická univerzita v bulharskom Ruse mu
v roku 2003 udelila titul Dr.h.c (Doctor honoris causa).
Mal aj veľa ďalších štátnych a rezortných vyznamenaní.
Ako prorektor vybudoval Detašované pracovisko VŠP v
Košiciach. Je autor a spoluautor viacerých vysokoškol-

ských učebníc, deviatych vynálezov, stoviek vedeckých a odborných prác
publikovaných doma i v zahraničí. Je čestným členom Českej akadémie
zemědelskych věd.
Mimo pedagogickej a vedeckej činnosti sa aktívne ako tréner a organizátor
venoval aj oblasti športu zvlášť cyklistike, lyžovaniu, boxu a iným športom.
Štyri volebné obdobia bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre, kde bol
predsedom Komisie pre školstvo, mládež a šport. Za tuto činnosť mu mesto
Nitra udelilo cenu mesta Nitra.
Bolo by nespravodlivé obísť jeho osobný podiel na rozvoji poľnohospodárstva
v našom okrese a jeho zdravý lokálpatriotizmus k rodnej
dedine i tomuto okresu a mestu Svidník. Mesto Svidník
mu v roku 2012 udelilo cenu mesta Svidník.
Jemu boli a sú povďační rodičia i deti, ktorí študovali na
VŠP v Nitre a vďaka i jemu úspešne ukončili štúdium
a obhájili diplomové práce. Musíme pripomenúť, že
aj nás spolužiakov nabádal na štúdium, radil nám a
usmerňoval nás.
Nebohý Dr.h.c. prof. Ing. Ján Jech, PhD. nežil vo svojom
živote z podstaty, prispôsobovania sa, prázdneho vegetovania, bez cieľa, prežívať len tak deň za dňom, bez vízie,
bez východiska. Všetci čo sme ho poznali, spolupracovali
s ním, sme mu povďační za vytvorené hodnoty, za všestranu pomoc, za ním vytvorene predpolia pre budúce
generácie. Taký bol, taká bola cesta pedagóga, vedca,
ale aj športovca, funkcionára samosprávy, človeka so
sociálnym cítením.

VĎAKA JANKO.
Budeš nám chýbať.
Česť Tvojej pamiatke.
Jozef Bilas a Andrej Vanát

Život nestora rozvoja výroby poľnohospodárskej techniky, pedagóga,
vychovávateľa generácie slovenských mechanizátorov sa uzavrel
Odišiel ako poľnohospodár!
Ak by aj storočia vedeli hovoriť, nedokázali by rozpovedať svoj
príbeh tak, ako sa odvíjal osud Jána Jecha. Život nestora rozvoja
výroby poľnohospodárskej techniky, pedagóga, ktorý polstoročie vychovával nové a nové generácie slovenských mechanizátorov, ale aj zakladateľa organizácie, ktorá združila slovenských
výrobcov, dovozcov a predajcov poľnohospodárskej techniky sa
v pondelok uzavrel. Odišiel vo veku nedožitých 82 rokov.
Jeho život bol pretkaný snahou zodpovedne pristupovať k starostlivosti o
pôdu a primäť k tomu aj svojich nasledovníkov. Celá existencia ľudstva je
závislá na úrodnosti pôdy a tak každý zásah do nej môže stáť za rozkývaním
krehkej rovnováhy medzi sýtosťou a hladom, mierom a vojnou.
V období, keď Slovensko, najmä vďaka dovozu potravín netrpí ich nedostatkom, často hovoril o obavách, ktoré kulminujúce napätie v slovenskej
spoločnosti, ale aj medzi východom a západom môže priniesť. Mal na to
právo! Na vlastnej koži a v plnej nahote zažil ukrutnosti vojny a následne aj
jej dôsledky, s ktorými sa vysporiadaval ešte roky po nej.
Z krvavého kraja pod Duklou
Ján Jech pochádzal z maličkej obce Nižná Pisaná v okrese Svidník. Už v
závere septembra 1944, keď mal šesť rokov, vtrhli do nej nemecké vojská.
Obec bola do dvoch hodín evakuovaná a ľudia si mohli vziať len to, čo dokázali odniesť na chrbtoch. O niekoľko dní neskôr, 6. októbra 1944, bola Nižná
Pisaná rozbombardovaná a ľahla popolom. Obec sa nachádzala v epicentre
Karpatsko-Duklianskej operácie, ktorá si vyžiadala viac ako dvanásťtisíc obetí.
Rodiny, ktoré tu žili prišli o domovy a deti zažili traumatizujúci zážitok.
Ján Jech spolu s rodičmi a dvoma sestrami prežil zvyšok vojny v päťdesiat

kilometrov vzdialených Raslaviciach. Keď sa v máji 1945 vrátili do rodnej
obce, nenašli nič. Celá dedina bola rozbitá, nezostal ani jeden dom. Boli to
ruiny plné mŕtvych zvierat a vojakov. Všade bola munícia, rozbité tanky, delá
a iné zbrane. Pôda bola zamínovaná. Na každom kroku čakala smrť. Ako prvá
možnosť privýrobku vojnou spustošenej krajiny bol zvoz tisícok mŕtvych tiel
vojakov. Armáda poskytla vozy a kone.
Detstvo v Čechách
Údolie smrti, ako bola neskôr oblasť pomenovaná, naozaj nebolo priestorom
na výchovu detí. Nie je preto prekvapujúce, že keď sa rodinám z tohto krvavého
kotla naskytla príležitosť umiestniť svojich potomkov do lepšieho prostredia,
využili ju. Druhý rok po vojne bol v rámci charitatívnej pomoci zabezpečený
prevoz 45 detí, medzi nimi aj Jána Jecha, z oblasti Nižnej a Vyšnej Pisanej do
Olomouca. Odtiaľ boli deti vo veku od 6 do 14 rokov umiestnené po celej českej
časti spoločného štátu u náhradných rodín. Tu mali zabezpečené zázemie v
podobe stravy, zdravotnej starostlivosti a samozrejme strechy nad hlavou.
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Život nestora rozvoja výroby poľnohospodárskej techniky, pedagóga,
vychovávateľa generácie slovenských mechanizátorov sa uzavrel
Ján Jech žil päť rokov, pokiaľ sa región Svidníka spamätal z hrôz vojny, v
šiestich rôznych českých rodinách. Strávil tam vždy celý školský rok a len v
čase letných prázdnin sa vracal do najodľahlejšej časti Československa k
svojim rodičom.
Pri poslednom rozhovore s autorom týchto riadkov, ktorý sa uskutočnil presne
mesiac pred jeho odchodom, sa o pobyte v rodinách rozhovoril. Bolo to prvý
raz, keď chronologicky popísal život za riekou Moravou. Okrem mnohých
krásnych spomienok, keď strávil mesiace u vzdelaných ľudí, mu ako horká
pachuť z toho obdobia zostala spomienka na jeden manželský pár.
Tamojšia bezdetná rodina päťdesiatnikov si jeho umiestnenie pomýlila s
príchodom paholka, ktorý mal od rána do neskorého večera pracovať na ich
gazdovstve. Asi desaťročný Janko vydržal, nesťažoval sa, neprosil. Ľúto mu
prišlo len vtedy, keď si ani z vianočného stromčeka nemohol zobrať žiadnu
sladkosť. Aby nezbadali jeho slzy a slabosť desaťročného dieťaťa, odišiel sa
radšej schovať do izby. Bol predsa u cudzích. Situácia sa zmenila, keď prišla
inšpekcia, ktorá kontrolovala stav umiestnených detí v rodinách. Nebolo potrebných veľa slov. Stačil pohľad na mozole asi desaťročného Janka a ešte v
ten deň bol z rodiny odobratý a umiestnený inde. Preto bol za päť rokov až u
šiestich rodín. Čo rok, to iné prostredie, iný kraj, iní ľudia a spôsoby.
Štúdium bola záchrana pred živorením v rodnej obci
V roku 1952 sa vrátil do dediny pod Duklu. Tam hospodáril jeho otec na
chudobných pôdach, s nízkymi úrodami a takmer bez žiadnej mechanizácie.
Pri predaji dopestovaných produktov tamojší roľníci nemali šancu konkurovať
tým zo Zemplína. Žilo sa veľmi skromne. Celá dedina bola chudobná. Aj to čo
mali, stratili vo vojne. Prežívali ťažké roky. Ako raz uviedol Ján Jech, nebol čas
politizovať. Ľudia si pomáhali ako vedeli a aj samotné založenie družstva v
roku 1957 sa uskutočnilo bez veľkých problémov. Ľuďom sa uľavilo od ťažkej
roboty a do spoločného hospodárenia prišli základné stroje.
Deti aj z gazdovských rodín mohli študovať a to rád využil. Bola to jediná
záchrana pred živorením v rodnej obci. Chcel byť inžinierom strojárom, čo sa
v podstate aj splnilo, pretože v Prahe vyštudoval odbor poľnohospodárskej
mechanizácie. Pre metropolu spoločného štátu sa rozhodol vtedy, keď videl
propagačný materiál tamojšej Vysokej školy poľnohospodárskej. Na rozhodnutie malo vplyv aj to, že počas päťročného pobytu v západnej časti spoločného
štátu sa jeho prirodzeným jazykom stala čeština.
Život v znamení výchovy nových
generácií manažérov - mechanizátorov
Po skončení pražskej univerzity dostal umiestnenku na Vysokú školu poľnohospodársku do Nitry. Napriek tomu, že sa mu do mesta pod Zoborom nechcelo a uvažoval nad tým, ako sa vrátiť k starnúcim rodičom do rodného kraja, na
poľnohospodárskej univerzite zostal. V tom období došlo k založeniu odboru
poľnohospodárskej mechanizácie a Ján Jech bol pri začiatkoch vzdelávania
poľnohospodárov - mechanizátorov na Slovensku. Nie je preto prekvapujúce,
že jeho prví absolventi boli len o niekoľko rokov mladší ako on sám.
S prácou na vysokej škole prichádzal aj kariérny rast. Od roku 1971 sa stal
kandidátom vied, o dva roky neskôr docentom a v prelomovom roku 1989 bol
vymenovaný aj za profesora.
Zásadný prínos Jána Jecha je v prenose nových poznatkov do poľnohospodárskej praxe. Celý život venoval výchove nových generácií manažérov - mechanizátorov, ktorých úlohou bolo po absolvovaní vysokej školy lepšie využívať
moderné technológie a skvalitňovať prevádzku strojov. S poľnohospodárskou
technikou oboznamoval okrem mechanizátorov aj študentov ďalších fakúlt

V roku 2012 získal profesor Ján Jech
cenu mesta Svidník. Odovzdal mu ju
vtedajší primátor Ján Holodňák

vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej. Optimálne využitie techniky je až
do súčasnosti alfou a omegou efektívneho hospodárenia na pôde.
Rodák z východného Slovenska na svoj región nezabudol ani ako pedagóg.
Na prelome 70-tych a 80-tych rokov, ako prorektor Vysokej školy poľnohospodárskej vybudoval jej Detašované pracovisko v Košiciach. Pôsobilo tam
až do roku 2008. Akoby symbolicky v tom istom roku odchádza Ján Jech aj
do dôchodku.
Kombajn, ktorý nakoniec nebol
Počas celej profesionálnej kariéry na nitrianskej univerzite bol okrem kontaktu
s poľnohospodárskou praxou v tesnej spolupráci aj s domácou výrobou techniky. Na začiatku sedemdesiatych rokov napríklad viedol prototypové skúšky
nového kombajnu SM-500 a SM-501 pre výmlat ďatelinovín a tráv.
Nový kombajn vyvíjal prostějovský podnik Agrostroj, ale v dôsledku politických
rozhodnutí sa nikdy nedostal do sériovej výroby. Pamätníci pritom tvrdia, že v
roku 1972, keď z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov došlo k ukončeniu prác
na stroji, ďaleko prevyšoval konkurenčnú techniku. Aj na prvý pohľad moderný
východonemecký kombajn FORTSCHRITT E512, ktorý sa do Československa
začal dovážať v roku ukončenia prác na domácej SM-500.
Predvádzaním techniky bližšie k roľníkom
V prvej polovici deväťdesiatych rokov založil združenie výrobcov poľnohospodárskej techniky, ktorému nikto nepovie inak ako AGRION. Jeho cieľom
bolo spojiť spoločnosti, ktoré sa podieľajú na modernizácii nášho poľnohospodárstva do jednej organizácie, ktorej ciele budú vyššie, ako len komerčný
úspech.
AGRION pod jeho vedením začal napríklad už v roku 1995 organizovať
praktické ukážky poľnohospodárskej techniky. Ich cieľom je do dnešných dní
poskytovať poľnohospodárom možnosť porovnať prácu jednotlivých výrobcov
a tým uľahčiť užívateľom rozhodnutie, ktorý stroj je do ich podmienok najvhodnejší. Po dvadsiatich rokoch od začiatku organizovania Dní poľa, v roku
2015, prevzal Ján Jech za tento spôsob prezentácie techniky Zlatý kosák.
Paradoxne na výstave, ktorá poľnohospodársku techniku vystavuje od roku
1974 najmä stacionárne.
Odišiel ako poľnohospodár!
Profesor Ján Jech za svoje celoživotné dielo obdržal viacero rezortných
vyznamenaní, na ktoré si ale nepotrpel. Tešila ho práca s ľuďmi a mal rád
život. Ešte v tomto roku uvažoval, že sa zúčastní s partiou chlapov pravidelnej
rybačky na nórskom pobreží, kde niekoľko ráz strávil leto. Spomínali na to aj
jeho kamaráti počas oslavy jeho osemdesiatky. So smiechom hovorili, že keď
ho videli prvý raz so zbalenými kuframi od manželky, zľakli sa, s kým cestujú.
On si však hneď, ako sa s ňou rozlúčil, preložil nevyhnutné oblečenie do dvoch
malých tašiek a kufre nechal na Slovensku. Vtedy pochopili, že je ich a do
partie medzi nich dobre zapadne.
Ján Jech sa do posledných dní stretával s priateľmi a kolegami. Stále mal
plány. V týchto mesiacoch sa trápil nad tým, ako prerobiť staručký kombajn
dovezený z Maďarska na zber maku. Hľadal možnosti, ako desaťročia starú
technológiu prispôsobiť danej plodine.
Jeho odchod z tohto sveta bol nečakaný. Životnú púť Jána Jecha zakončila
práca s pôdou na záhrade. Odišiel ako poľnohospodár!
Posledná rozlúčka s profesorom Jánom Jechom sa uskutočnila v sobotu 18.
júla 2020 na cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.
Juraj Huba

Po dvadsiatich rokoch od začiatku
organizovania Dní poľa, v roku 2015,
prevzal Ján Jech za tento spôsob prezentácie techniky Zlatý kosák
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Sprístupnili výstavu obrazov výtvarníkov Jozefa Horkavého a Jaromíra Hybeľa
Uplynulý týždeň vo výstavných priestoroch Podduklianskeho
osvetového strediska vo Svidníku sprístupnili výstavu obrazov
výtvarníkov Jozefa Horkavého a Jaromíra Hybeľa.
Organizátor výstavy verí, že výstava zaujme návštevníkov a zároveň bude
spestrením kultúrneho živote v našom meste. Autorskú výstavu Jozefa Horkavého a Jaromíra Hybeľa pod názvom „Výber z tvorby“ si môžete pozrieť
od 15. júla do 15. augusta.

Poďme si však predstaviť oboch autorov. Jozef Horkavý. Bezprostredný
kontakt s prírodou je pre súčasného človeka nesporne silným zážitkom a
veľkou inšpiráciou. O to viac, keď tieto stretnutia sú znásobené profesionál-

nym poznaním a každodennou prácou. Jozef Horkavý, rodák z Kečkoviec,
vášnivý poľovník ich prežíva aj prostredníctvom emócií. Tie potom ústia do
výtvarnej tvorby, ktorej výsledkom sú obrazy s krajinnými motívmi. Jemnými
pastelovými tónmi sa snaží zachytiť náladu a svetlo, ktoré napĺňa rozľahlý
priestor lúk, ohraničený horami. Neodmysliteľnou súčasťou jeho tvorby sú aj
konkrétne zvieratá, ktoré na svojich mnohých potulkách lesom osobne stretol.
V súčasnosti žije a tvorí vo Svidníku.
Jaromír Hybeľ. Rodený Stropkovčan Jaromír Hybeľ svoje sklony k výtvarnej
činnosti realizoval už od detstva a jeho ambície trvajú až dodnes.
Stredobodom záujmu a inšpiratívnym zdrojom maliara Jaroslava Hybeľa je
predovšetkým blízky svet, prostredie, ktoré ho obklopuje. Príroda vnímaná
ako celok, zúročená v krajinomaľbe, zároveň skúmaná detailne a následne

stvárnená v kvetinových zátišiach. Nevyhýba sa ani mestu. Sú to predovšetkým
pohľady do mestského interiéru, kde objavuje intímne zákutia, zaujímavé
priehľady na fasádu stavebného objektu cez dekoratívne stvárnené kmene
a konáre stromov, štruktúru strešných krytín a hmotu domov z nadhľadu.
Zvyčajne je mesto stíchnuté, prázdne, bez charakteristického ruchu ľudského
hemženia. Autor v ňom hľadá pokoj, je zátiším v plnom slova zmysle. Cez
farebnosť jesenných tónov dominujúcej okrovej, žltej a hnedočervenej vnáša
doň poetickú atmosféru. Jedine na oblohe sa niekedy odohráva dráma v
barokovo sa kopiacich mrakoch, ktoré ešte viac podčiarkujú zachytené ticho
pred blížiacou sa búrkou. Žije a tvorí v Stropkove.
Výtvarné diela oboch výtvarníkov sa nachádzajú v mnohých súkromných
zbierkach doma i v zahraničí. Sú účastníkmi mnohých okresných, krajských a
celoslovenských prehliadok neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum, kde získavajú vo svojich kategóriách popredné ocenenia. Sú účastníkom
aj mnohých plenérov doma aj v zahraničí. Vystavovali na viacerých autorských
aj spoločných výstavách doma a v zahraničí.
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

V Kružlovej majú veľké srdce na vrchnáčiky z plastových fliaš
Špeciálne kovové srdce, dva metre široké
a dva metre vysoké, osadili v uplynulý piatok
pred Obecným úradom v Kružlovej. Na požiadavku obce ju vyrobila svidnícka firma, ktorá
ju aj osadila.
„Niekoľko mesiacov som nosil v hlave tento
nápad, a to odvtedy, ako som na internete
videl takéto srdcia. Boli to fotografie prevažne z Maďarska a veľmi ma oslovili.
Povedal som si, že by bolo pekné
mať niečo také aj u nás,“ vysvetlil
v rozhovore pre naše noviny Adrián
Gužo. Inšpirovaný srdcami z Maďarska oslovil svidnícku firmu KOVMAK
a tá jeho požiadavke vyhovela. Veľké
kovové srdce osadené pred Obecným úradom v Kružlovej nielenže
skrášľuje prostredie, ale aj pomáha.
Ľudia z obce doň môžu a vlastne
majú hádzať plastové vrchnáčiky z
plastových fliaš. „Vrchnáčiky vykupu-

jú špecializované firmy, no a my sme sa rozhodli,
že vrchnáčiky budeme takto spoločne zbierať,
následne ich predáme a finančné prostriedky
darujeme rodinám dvoch postihnutých detičiek z
našej obce na ich liečbu,“ ozrejmil starosta Adrián
Gužo, podľa ktorého má tak veľké srdce charitatívny
rozmer. Poslúžiť však môže aj ako netradičné a
milé pozadie pre spoločné fotografie zamilova-
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
Od 13. júla do 3. augusta 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15
vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.

STOMATOLÓGOVIA:
25. a 26. júla 2020: MUDr. A. Kopčová - Nemocnica vo Svidníku.
Kontakt: 054/786 04 62.
1. a 2. augusta 2020: MUDr. A. Kožíková - MUDr. Pribulu 2057 vo Svidníku.
Kontakt: 054/7520710.
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.

Kto daroval krv?

V stredu 15. júla 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 27 bezpríspevkových darcov:
Adrián Slivovič (3), Jana Hirková (prvodarca), Dana Pastyrčáková (20), Ladislav Koudelka (7), Peter Biroš (31), Katarína Volochová (35), Ľuboš Jurečko
(14), Anna Škurlová (2), Patrik Pališin (8), Slavomír Prokopovič (18), Juraj
Gibej (49), Juraj Zajaroš (94), Pavol Melník (31), Martin Štefanco (41), Martin
Sušina (15), Mikuláš Baka (8), Martina Zelizňáková (7), Eva Šmajdová (4),
Anton Harvan (24), Ján Balucha (47), Ján Kimák (7), Ladislav Golenovský
(11), Tobias Tkač (3), Martina Mňahončáková (3), Martin Rodák (32), Andrea
Paligová (13), Jana Milá (24).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

SPOMIENKA
Aj keď priskoro zhasla sviečka Tvojho života,
neodišiel si, zostávaš v srdciach blízkych.

14. júla 2020 uplynuli dva roky,
odkedy nás
nečakane navždy opustil
náš manžel, otec, syn, brat a priateľ
Mgr. Ján HAĽKO zo Svidníka
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
celá smútiaca rodina

SPOMIENKA
Osud je krutý, nevráti, čo vzal.
Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ.
Už niet návratu a ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,
spokojný spánok Ti priať a s úctou spomínať.

22. júla 2020 si pripomíname smutný rok,
odkedy nás navždy opustila naša milovaná
mamka, babka a prababka
Katarína MASKAĽOVÁ
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Ľudmila s rodinou, brat Jozef s manželkou, vnučka Martinka s rodinou
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SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
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
Svätý a slávny prorok Eliáš, pondelok 20. júl: 6.30 hod.: * Jozef, Mária, Jozef,
Alžbeta, 18.00 hod.: * Zdenko (odpustenie hriechov a ZBP), Utorok 21. júl:
6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Andrej, 18.00 hod.: † Anna
B. (ročná lit. s panychídou), Streda 22. júl: 6.30 hod.: † Helena C. (ročná lit. s
panychídou), 18.00 hod.: † Majko, Ján, Mária, Mária (panychída), Štvrtok 23.
júl: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Anna, Marek, Miroslav,
Monika, Renáta, 17.15 hod.: ruženec za závislých, 18.00 hod.: † o. Andrej, tichá
adorácia s požehnaním, Piatok 24. júl: 6.30 hod.: * Martina s rod., 18.00 hod.: †
Pavol F., Zosnutie sv. Anna, matky Bohorodičky, sobota 25. júl: 8.00 hod.: † Ján,
Mária, Mária / † Imrich K., 10.00 hod.: * primičná sv. liturgia - o. Martin Tokár, 8.
nedeľa po päťdesiatnici, hlas 7., 26. júl: 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: *
Anna s rod., 10.30 hod.: * za farnosť, 17.15 hod.: večiereň, 18.00 hod.: * Jakub
a Matúš (18 rokov života), Sv. veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón, pondelok 27. júl, 6.30 hod.: † Ján, Anna, Ján, Helena, Pavol, 18.00 hod.: * Alena,
Martin, Vivien, moleben za uzdravenie chorých, Utorok 28. júl: 6.00 hod.. kláštor
sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Juraj, Mária, Juraj, Helena, Mikuláš, Anna a ost.
z rod., 18.00 hod.: † Ján, Vasiľ, Mária, Streda 29. júl: 6.30 hod.. * Martina s rod.,
18.00 hod.: * Petra Ježišova modlitba, Štvrtok 30. júl: 6.30 hod.. kláštor sestier
Baziliánok, 12.00 hod.: * Jozef s rod., 17.15 hod.: ruženec za závislých, 18.00
hod.: † Margita a Michal tichá adorácia s požehnaním, Piatok 31. júl: 6.30 hod.: *
Martina s rod., 18.00 hod.: * Božena, Sobota 1. august: 8.00 hod.: * Arcibratstvo
ruženca, 9. nedeľa po päťdesiatnici, hlas. 8, 2. august: 7.00 hod.: ruženec a 1.
čas, 8.00 hod.: * Božena (60 rokov života), 10.30 hod.: * za farnosť, 17.30 hod.:
moleben k Bohorodičke, 18.00 * Vasiľ (80 rokov).
1. augusta začína pôst pred sviatkom Uspenia - Zosnutia presv. Bohorodičky
- tzv. Spasivka - Uspenský pôst.
Kresťania v prvotnej Cirkvi sa na veľké sviatky vždy pripravovali pôstom a modlitbou. Prvé zmienky o Uspenskom pôste máme z 9. st. Podobne ako Petrovka a
Filipovka, aj tento pôst za zaužíval nie cestou cirkevného príkazu „zhora“, ale z
praxe, zvyku. V pondelok, stredu a piatok počas bolo dovolené jesť suchú stravu,
t.j. chlieb, voda a sušené ovocie a v utorok a vo štvrtok bolo dovolené jesť varený
pokrm, ale bez olivy (oleja). V sobotu a nedeľu bolo dovolené víno a olej a na
sviatok Premenenia Pána, (ktorý sa slávi v tomto období) aj ryba. Uspenský pôst
má v našej Cirkvi každoročne rovnaké trvanie, a to v čase - od 1. do 15. augusta,
sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 21.7.: 18:00 + Jozef Frančák, Streda 22.7.: 18:00 Za zdravie a Božie
požehnanie pre Vladislava s rod., Štvrtok 23.7.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Annu, Piatok 24.7.: 18:00 + Helena, Sobota 25.7.: 7:00 + Anna
Gulová, Nedeľa 26.7.: 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 kvalifikovaní 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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HÉNKOVÁ, Ludmila:
Ako sa stavali divy sveta.
Praha, Albatros 2020. 47 s.

SZOMOLAI, Tibor: Klan.
Mafia a politika na Slovensku.
Rimavská Sobota, 2020. 374
s.

Každý bol jedinečný, jeho krásu
a veľkoleposť ospevovali najväčší
básnici a spisovatelia svojej doby.
Všetci túžili uvidieť na vlastné oči...
divy sveta. Rodoský kolos, majestátne pyramídy v Gíze, Alexandrijský
maják, uhrančivú Diovu sochu v
Olympii, dych vyrážajúci Artemidin
chrám v Efeze, Mauzóleum v Halikarnasse, ale aj mýtami a legendami
opradené visuté záhrady v Babylone.
Do dnešnej doby prežil jeden jediný.
S nami sa môžete vrátiť v čase a
nahliadnuť pod pokrievku tvorcov
dávnych architektonických skvostov!
Veď každý z nich pozostáva z toľkých
maličkostí, drobných úkonov, každodennej námahy a predovšetkým
vytrvalého úsilia či už s pomocou strojov, alebo bez nich.

Masová vražda v Dunajskej Strede... koniec klanu Pápayovcov vo
fontáne... – kričalo z titulných strán
novín posledný marcový víkend roku
1999. Všetci hovorili o masakre, veď
mafiánske zúčtovanie, ktoré si vyžiadalo desať obetí, nemá v novodobej
histórii obdoby. Prostredníctvom
týchto smutných udalostí predstavuje
próza Klan chaotické desaťročie po
nežnej revolúcii. Klan nie je bežným
románom o mafii.
V príbehu popri gangstroch a
neviestkach sa v pestrej kavalkáde
objavujú politici, padlí komunisti, iniciátori zmeny režimu a ďalší čudesní
ľudkovia, ktorí sa pričinili o devastáciu
krajiny hodnej lepšieho osudu.

KOBIELSKY, Vladimír

POLÍVKA, Bolek

Je členom činohry Slovenského národného divadla. Narodil sa 26. júla 1975
a je rodák z Čiernej nad Tisou. Vyštudoval herectvo na Divadelnej fakulte
VŠMU. Už v školských inscenáciách vzbudil pozornosť doma i v zahraničí,
na súťažiach a festivaloch vysokých hereckých škôl. Najväčších úspechom
bola absolventská inscenácia Na koho to slovo padne. Spolu s Róbertom
Jakabom, Jurajom Kemkom, Lukášom Latinákom a Mariánom Miezgom sú
nositeľmi ocenenia slovenských divadelných kritikov a teoretikov - Dosky'98
v kategórii Objav sezóny1997/98. Vlado je šťastne ženatý, má tri deti a jeho
manželka pôsobí ako kostýmová výtvarníčka. Súkromie si stráži, je rád
inkognito. Po štarte seriálu Panelák sa však musel vyrovnať s enormným
nárastom popularity. Aktuálne je súčasťou bezkonkurenčného seriálového
hitu Oteckovia.

Bolek Polívka je český herec, mím, dramatik a scenárista. Divadlu sa venoval
od mala a nakoniec vyštudoval aj brnenskú JAMU. V roku 1972 stál pri zrode
úspešného divadlá HUSA na provázku. V roku 1993 si dokonca založil svoje
vlastné Divadlo Bolka Polívky v Brne. Bol úspešný aj ako zabávač. Jeho
najznámejšie sú zábavné relácie ako Manéž Bolka Polívky a Bolkoviny. Patrí
k najvýraznejším predstaviteľom českej i svetovej pantomímy. Stvárnil veľa
divadelných, filmových a televíznych úloh. Opakovane zažiaril i na striebornom
plátne. Zahral si v muzikálovej Balade pre banditu alebo v komédii Muži v
nádeji. Stal sa dušou jedného z najobľúbenejších českých komédií Dedičstvo.
Bolek Polívka rád jazdí na koni. Je otcom šiestich detí. Z dlhoročného manželstva s francúzskou herečkou Chantal Poullain má syna Vladimíra.

KOHOUT, Pavel (20.7.1928-)

POTTEROVÁ, Beatrix (28.7.1866 - 22.12.1943)

Český básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ a významný spisovateľ samizdatu a exilu. Narodil sa v Prahe. Vyštudoval estetiku a divadelnú vedu na Karlovej
univerzite v Prahe. Krátko nato začal literárne tvoriť. Doteraz napísal asi 45
divadelných hier - aktoviek a adaptácií. Stál pri zrode Charty 77. Usadil sa v
Rakúsku, kde žil vo Viedni, ale často navštevoval Prahu. V súčasnosti žije v
Prahe a na Sázave. Medzi jeho diela patria absurdné drámy Vojna na treťom
poschodí, Požiar v suteréne, Život v tichom dome, jednoaktovky Atest, Mária
zápasí s anjelmi, dráma Dobrá pieseň, Chudáčik, básnické zbierky Verše a
piesne, Čas lásky a boja, divadelná hra Taká láska a iné.

Anglická spisovateľka, ilustrátorka, prírodovedkyňa a ochrankyňa anglického vidieka. Verejnosti je známa najmä ako autorka kníh pre deti. Maľovala
zvieratka v ľudskom oblečení, aby boli pre deti veselšie. Ku kresbám neskôr
písala aj rozprávky napr. Dobrodružstvá zajačika Petríka, Zajac Peter a jeho
kamaráti. Je jednou z najúspešnejších autoriek literatúry pre deti všetkých čias,
jej knihy sa stali svetovými bestsellermi, boli preložené do mnohých jazykov.
Potterovej nadčasové rozprávky sa predávajú v miliónových nákladoch a
neprestávajú zabávať deti po celom svete.

Muž hovorí večer svojej žene:
- Vieš, k tým Novákovcom sa mi vôbec nechce ísť.
- Poviem ti úprimne, ani mne.
- Ale vieš ako sa potešia,
keď neprídeme?
- Máš pravdu! Ideme!

- Oco, hádaj, ktorý vlak
najviac mešká?
- Vzdávam sa, neviem.
- Predsa ten,
čo si mi sľúbil
kúpiť!
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
BEZSTAROSTNÉ DIEVČA
PIATOK 24. JÚLA O 20.00 HODINE

Uvoľnená, vrelo zmyselná dráma o dospievaní, pulzujúca všetkými chuťami
južného Francúzska - slnkom, morom a množstvom
kože.
Ak existujú bezstarostné
dievčatá, čo je potom problematické dievča? A čo je to
bezstarostný život? Existuje
vlastne? Naïma má 16 rokov a žije v Cannes. V lete
sa bude musieť rozhodnúť,
čo by chcela v živote robiť.
Objaví sa však jej sesternica Sofia s príťažlivým životným štýlom, ktorá príde
stráviť prázdniny s ňou. Spoločne prežijú nezabudnuteľné leto.
Rok výroby: 2019, Dátum lokálnej premiéry: 14. máj 2020, Krajina
pôvodu: Francúzsko, 92 minút, komédia, dráma, vstupné: 5 eur

NEDOTKNUTÍ
SOBOTU 25. JÚLA O 20.00 HODINE

FILM, KTORÝ ŤA POHLADÍ NA DUŠI
Traja mladí muži so zdravotným postihnutím (Grant Rosenmeyer, Hayden
Szeto a Ravi Patel) utekajú od svojich až príliš starostlivých rodičov na výlet
do bordelu v Montreale, kde poskytujú služby
zákazníkom so špeciálnymi potrebami. Na túto
cestu sa s nimi vyberie Sam (Gabourey Sidibe), zdravotná sestra, ktorá pomáha odviezť
chlapcov za hranice, aby si splnili svoj sen a
prišli o panictvo.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 23. júl 2020, Krajina pôvodu: USA, 106
minút, komédia, vstupné: 5 eur

MINNA A TOVÁREŇ NA SNY
NEDEĽA 26. JÚLA
O 16.00 HODINE
SNÍVANIE NEBOLO NIKDY
ZÁBAVNEJŠIE

Minna a továreň na sny nadväzuje na najlepšiu tradíciu inteligentných a
emotívnych animákov typu pixarovského V hlave. Vaša predstavivosť je iba
začiatok...
Skúste si predstaviť nočné snívanie ako svet nekonečných filmových štúdií,
v ktorom má každý z nás vlastný filmový štáb a režiséra svojich snov. Akási
obdoba hollywoodskej továrne na sny. Presne tento svet objaví dvanásťročná Minna, keď sa v spánku zhodou náhod
dostane do snového zákulisia. V prvej chvíli je
ohúrená, no postupne sa na mieste, kde sa rodia
sny, začína cítiť ako doma. Potajomky sleduje
pracovníkov továrne pri ich práci a zisťuje, že
aj ona sama odtiaľto môže ovplyvniť sny iných
ľudí, zasiahnuť do ich scenára. Tam pridať trošku
vtipu, tu zase niečo strašidelné – ideálne do snov
nevlastnej sestry, ktorá Minne poriadne lezie
na nervy. Tento úžasný objav sľubuje obrovskú
zábavu. Zahrávať sa s ľudskými snami sa však
nevypláca…
Minna je inteligentná mladá slečna, ktorá si
veľmi nepotrpí na svoj vzhľad, vystačí si s jedným
starým svetrom, tlačidlovým telefónom a radšej ako na internete trávi čas
hraním šachu či varením. Jej pokojný život vo dvojici, teda v trojici s otcom

Johnom a škrečkom Viggom Mortensenom naruší príchod otcovej priateľky s
dcérou Jenny. Nová nevlastná sestra je totiž pravým opakom Minny - afektovaná blondína, ktorej životom sú sociálne siete a počet lajkov na Instagrame
je pre ňu dôležitejší ako výška IQ. Navyše, je veľmi arogantná, egoistická a
Minnu v jej vlastnom dome doslova terorizuje. Minna sa teda rozhodne Jenny
trochu „osladiť“ život a zoberie sny svojej nevlastnej sestry do vlastných rúk.
Režírovanie cudzích snov sa jej však čoskoro vymkne spod kontroly.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 16. jún 2020, Krajina pôvodu: Dánsko, 81 minút, rodinný, animovaný, vstupné: 5 eur

HAVEL
SOBOTA 1. AUGUSTA 2020 O 20. HODINE

ČO BY STE OBETOVALI ZA PRAVDU A LÁSKU?
Réžia: Slávek Horák • Hrajú: Viktor Dvořák, Anna Geislerová, Martin Hofmann, Barbora Seidlová, Stanislav Majer, Jiří Bartoška, Adrian Jastraban
Životopisný film Havel prináša príbeh jednej z najvýraznejších postáv československej histórie z disidentského obdobia, keď ešte Václav Havel nebol
slávnou osobnosťou. „Portrét štátnika nečakajte,“ sľubuje režisér Slávek
Horák. Film sa sústredí na Havlov búrlivý osobný život, ktorému dominuje boj
za pravdu a správnu vec, prenasledovanie,
väzenie, ale aj milostné aféry, pochybnosti
o sebe samom a humor. V centre všetkého
však stojí atypický, no o to silnejší vzťah s
manželkou Olgou.
Dej filmu sa odohráva medzi rokmi 1968 a
1989 a zachytáva premenu hlavného hrdinu
od ľahkovážneho, úspešného dramatika zo
šesťdesiatych rokov cez bojovníka za ľudské
práva v rokoch sedemdesiatych až po väzňa
a potom aj vodcovskú osobnosť nežnej revolúcie v roku 1989. Dejiny sú ale až v druhom
pláne, dráma Havel ponúka predovšetkým
veľký, vzrušujúci a málo známy príbeh osobnosti svetového významu.
Scenár k filmu vznikal tri roky, mnohé dramatické momenty vychádzajú zo
skutočných udalostí, niektoré sú však výsledkom autorskej predstavivosti.
„Havel je hraný film, nie učebnica. Ako hovoria všetci veľkí rozprávači, nikdy
nenechajte stáť fakty v ceste dobrému príbehu,“ zdôrazňuje režisér Horák,
ktorý je spoločne s Rudolfom Suchánkom aj autorom scenára.
V titulnej role Václava Havla exceluje aktuálny držiteľ ceny Thálie Viktor
Dvořák.
Dĺžka: 100 min, Rok výroby: 2020, Česká republika, vstupné: 5 eur

SCOOB
NEDEĽA 2. AUGUSTA O 16. HODINE

Réžia: Tony Cervone • Hrajú: Zac Efron, Amanda Seyfried, Gina Rodriguez,
Will Forte, Frank Welker, Tracy Morgan, Mark Wahlberg, Mckenna Grace,
Jason Isaacs, Ken Jeong, Iain Armitage, Kiersey Clemons, Ariana Greenblatt,
Pierce Gagnon
Film s jednoduchým názvom SCOOB! ukáže, ako sa nerozluční priatelia –
pes Scooby-Doo a „jeho človek“ Shaggy prvýkrát stretli, ale aj ako sa pridali k
skupine mladých detektívov, aby utvorili zoskupenie známe ako Záhady s.r.o.
(Mystery Inc.) Spoločne s uhladeným Fredom, sympatickou Daphne a hĺbavou
Velmou za roky svojho pôsobenia vyriešili stovky prípadov a zažili nemenej
dobrodružstiev. Teraz však budú musieť čeliť najväčšej záhade, s akou sa
stretli – ktosi sa pokúša vypustiť medzi ľudí démonického psa, strážiaceho
podsvetie. Ak by sa mýtický Kerberos skutočne dostal na svet, „hafokalypse“
by nič nestálo v ceste. Ako sa však zdá, Scooby-Doo má možno predurčený
osud významnejší, než si ktokoľvek dokáže predstaviť.
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