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Štátny tajomník Ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť vo Svidníku o R4,
cyklochodníkoch, letisku i parkovisku pri pošte
V uplynulú stredu do Svidníka zavítal štátny tajomník Ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť. Okrem jeho najbližších spolupracovníkov ho sprevádzal aj staronový podpredseda hnutia Sme
rodina Josef Vašuta, ktorého pred pár týždňami republikový
snem Sme rodina potvrdil vo funkcii podpredsedu tohto druhého
najsilnejšieho vládneho hnutia.
Na pracovnom stretnutí sa so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy
stretlo vedenie mesta Svidník na čele
s primátorkou Marcelou Ivančovou.
Rokovanie podľa jej slov prebehlo
priamo v teréne, aby na problémové
miesta poukázali takpovediac „naživo.“ Dôležitou témou rokovania bola,
samozrejme, roky plánovaná výstavba rýchlostnej cesty R4, teda dlhoročný problém, bez ktorého vyriešenia sa
nedá plánovať rozvoj Svidníka a celého regiónu. S výstavbou rýchlostnej
cesty R4, z ktorej je v našom regióne
hotový len obchvat mesta Svidník,
súvisí aj výstavba prípadne výsadba
zelenej protihlukovej clony, ktorá by
znížila hluk spôsobený intenzívnou
dopravou na obchvate mesta. Primátorka Svidníka Marcela Ivančová na
potrebu vybudovania protihlukovej
steny upozorňovala viackrát, ešte aj
ako mestská poslankyňa. „V tomto
prípade išlo o prvé stretnutie so štátnym tajomníkom, preto od stretnutia
očakávame bližšie zoznámenie sa s
týmto problémom zo strany nových
zástupcov ministerstva,“ povedala
primátorka.
Štátny tajomník Ministerstva dopra-

vy Jaroslav Kmeť si prezrel aj svidnícke letisko. Jeho správca Emil Sluk
skonštatoval, že je potrebná značná
investícia - osvetlenie
pristávacej dráhy a oplotenie, oprava prístupovej cesty - súhrnne cca
500 000 eur. „Spoločne
sme prebrali tému možných investícií v ďalšom
programovacom období
ako možné východisko
pre riešenie investícií na
letisku,“ podotkla Marcela Ivančová, ktoré v
rozhovoroch so štátnym
tajomníkom otvorila aj
ďalšie témy. „Vzhľadom
na turistickú a rekreačnú
silu nášho regiónu, ale
aj možnosť čiastočne
vyriešiť problém dopravy do zamestnania
využitím cyklodopravy, sa mestá Svidník a
Stropkov rozhodli vybudovať cyklochodník,
ktorý bude spájať dve
susedné mestá. Požiadali sme PSK
o dotáciu na vypracovanie projektovej

dokumentácie, čakáme na rozhodnutie a rovnako sme žiadali štátneho tajomníka o zvýšenú pozornosť získaniu
finančnej podpory tomuto projektu. Je
pre nás potešujúcou správou, že „zelená doprava,“ čo zahŕňa aj výstavbu
cyklochodníkov a cyklotrás je jednou
z najdôležitejších priorít novej vlády
a veríme, že sa v dohľadnej dobe
budeme môcť uchádzať o podporu

mužom ministerstva dopravy svidnícka primátorka, ktorá ho požiadala o
to, aby sa pri formulácii a vypisovaní
výziev na rozvoj cyklodopravy bral
do úvahy rozsah zapojeného územia
a regionálne hľadisko - dopad na
celé územie, ako je to aj v prípade
cyklotrasy Svidník - Stropkov. Štátny
tajomník Jaroslav Kmeť ocenil prístup
oboch samospráv, ktoré sa spojili v

v niektorej z plánovaných výziev,“
povedala po rokovaniach s druhým

úsilí dosiahnuť spoločný cieľ.
Poslednou zastávkou pracovného
výjazdu štátneho tajomníka Jaroslava
Kmeťa vo Svidníku bolo parkovisko
v centre mesta, ktoré je vo vlastníctve Slovenskej pošty a je v naozaj
zlom technickom stave. Aj s týmto
problémom podľa slov primátorky
Marcely Ivančovej štátny tajomník
prisľúbil pomoc. „Celé rokovanie
sa nieslo v konštruktívnom duchu,
otvorili sme niekoľko ďalších tém
napríklad financovanie preneseného
výkonu štátnej správy - stavebného
úradu, ale aj priority mesta v programovacom období 2021 - 2027. Dali
sme niekoľko ďalších námetov na
zlepšenie procesov, napríklad dvojkolový spôsob pri podávaní žiadostí
o financovanie projektov, aby sme
sa vyhli vypracúvaniu a financovaniu
množstva projektovej dokumentácie po schválení „projektového zámeru“
by mala nasledovať fáza vypracovania úplnej projektovej dokumentácie.
Takýto postup by ušetril peniaze a
zrýchlil celý proces. V čase, keď je
rozpočet samosprávy „napätý“ nie je
veľmi možné viazať finančné zdroje v
projektových dokumentáciách, ktoré
nakoniec nie sú úspešné,“ uzavrela
primátorka Svidníka Marcela Ivančová.
(ps)

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová so štátnym
tajomníkom Jaroslavom Kmeťom (vľavo) a podpredsedom hnutia Sme rodina Josefom Vašutom
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Richard Šveda spieval v areáli Galérie Dezidera Millyho vo Svidníku
V Galérii trochu inak - takto sa volalo podujatie, ktoré v uplynulú nedeľu
prilákalo nielen Svidníčanov, ale i ľudí z celého regiónu na areálu Galérie

Dezidera Millyho vo Svidníku.
Zorganizovali ho SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Mesto Svidník a Rusínsko-ukrajinská iniciatíva. Podujatie zapadlo do série podujatí Leto v meste
a tentoraz bolo skutočne originálne.
Svoj jedinečný spev prišiel do rodného mesta a do netradičného priestoru
vonkajšieho areálu Galérie Dezidera Millyho predviesť operný spevák, svidnícky rodák Richard Šveda. Zaspieval tie najznámejšie operné árie a viackrát
si vyslúžil potlesk na otvorenej scéne. Spolu s Richardom Švedom svoje
spevácke umenie predviedla aj jeho manželka Zuzana Šveda, ktorá bola
hosťom programu, no a manželský pár Švedovcov na klavíri doprevádzala
Júlia Grejtáková.
(ps)

Manželom Švedovcom a ich klaviristke poďakovala
svidnícka primátorka Marcela Ivančová

Ako je to s aktuálnou rekonštrukciou ciest a chodníkov?
Aj na sociálnych sieťach, aj u nás v redakcii sme zaznamenali viacero
podnetov, týkajúcich sa aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie miestnych
komunikácií a chodníkov vo Svidníku.
Svidnícki mestskí poslanci už skôr schválili plán rekonštrukcií
a vyčlenili aj financie z rozpočtu mesta. Spoločnosť EUROVIA
SK momentálne rekonštrukcie ulice Ľ. Štúra a Mládeže, ktoré vo
Svidníku patrili medzi najrozbitejšie. Miestnych však zarazilo, že
súčasťou rekonštrukcie tejto lokality pri vežiaku V2 nie je aj úsek
poza bytovku na Ul. 8. mája a teda okolo škôlky na Ulici 8. mája,
ktorá by tak uzavrela jeden akoby okruh.
My sme sa preto zaujímali, prečo je to tak, a prečo rozbitý úsek
nie je súčasťou aktuálnej rekonštrukcie. „Boli by sme naozaj radi,
keby sme mohli zrekonštruovať všetky úseky, na ktoré nás občania
upozorňujú. Bohužiaľ, peňazí je menej ako sa pôvodne plánovalo.
V tomto roku bolo vyčlenených 150 000 eur, rekonštrukcia, ktorá
práve prebieha, je vo výške 130 000 eur, bol však opravený aj
chodník pri pošte a chodník na Ulici Partizánskej. Zároveň plánujeme ešte výstavbu parkovacích miest na Ul. Ľ.Štúra a za administratívnou budovou, aby sme zlepšili parkovanie v centre mesta.
Veríme, že najskôr, ako sa to bude dať, pristúpime k rekonštrukcii
ostatných úsekov ciest, chodníkov a zlepšeniu parkovania. Prosí-

me o trpezlivosť, veríme, že sa finančná situácia spôsobená koronou zlepší a
budú môcť byť opravené aj ďalšie problémové úseky,“ reagovala primátorka
Svidníka Marcela Ivančová.
(ps)

Túto časť ulice pomedzi bytovky na Ulici 8. mája a okolo
škôlky na spomínanej ulici mesto zatiaľ nezrekonštruuje
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Ministerstvo dopravy predpokladá výstavbu obchvatu Stropkova o necelé dva roky
V stredu predpoludním sa v Stropkove konalo pracovné stretnutie štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa
s primátorom Stropkova Ondrejom Brendzom. Hlavným bodom
rokovania bola problematika obchvatu mesta, popri tom sa venovali aj cyklodoprave, rekonštrukcii cesty I. triedy prechádzajúcej
naprieč okresom i pre Stropkov neobvyklej téme železnice.
Po minuloročnom výjazdovom rokovaní vlády vedenej Petrom Pellegrinim
dostali Stropkovčania prísľub, že peniaze na stavbu preložky cesty I. triedy
I/15 sú vyčlenené a projekt sa môže naplno rozbehnúť. „Balík 43 mil. eur bol
síce vyčlenený, ale peniaze neboli alokované. Realita je ale taká, že dnes
som priniesol dobré správy. V celom procese sme sa posunuli ďalej.
Pokračujeme vo výkupe pozemkov. Začíname pripravovať štúdiu feasibility study (štúdia realizovateľnosti), ktorá ukáže, koľko by skutočne
mal obchvat stáť,“ priblížil J. Kmeť. Štúdia, na ktorú sa aktuálne pripravuje
výber jej dodávateľa a je kľúčovým dokumentom pre celú výstavbu, by mala
byť hotová na budúci rok. „Chcem zdôrazniť, že obchvat Stropkova je v
súčasnom štádiu dobre pripravený projekt a je medzi prioritami Slovenskej správy ciest pre budúce obdobie. Ak máme pripravené stavby, čo
je veľmi dôležité, peniaze sa vždy nájdu a stále sú k dispozícii, či už zo
starého Operačného programu Integrovaná infraštruktúra alebo z nového
programovacieho obdobia,“ doplnil štátny tajomník.
Pri dodržaní stanoveného harmonogramu jednotlivých prípravných prác
by sa v okolí Stropkova mohlo začať stavať v januári 2022 a po novej ceste
by mohli vodiči jazdiť do konca roka 2023. Túto informáciu pozitívne vníma
aj samospráva, pre ktorú je dopravná infraštruktúra dlhodobou prioritou. „S
novým vedením ministerstva dopravy sme sa prvýkrát stretli 8. júna a
dnes to bolo už tretie stretnutie, ktorého hlavnou témou bol samozrej-

me obchvat. Som rád, že sme v tomto projekte našli spoločnú reč a
pokračujeme ďalej podľa plánu. Samospráva vyvinie v rámci svojich
kompetencií maximálne úsilie, aby sme boli ministerstvu nápomocní
pri budovaní tejto, dovolím si povedať, pre okres Stropkov investície
storočia,“ uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.
V ďalšom priebehu rokovania sa zástupcovia ministerstva, samosprávy i štátnej správy venovali projektom zameraným na rozvoj cyklistickej infraštruktúry
i cestovného ruchu. Mesto Stropkov je na dobrej ceste získať prostriedky na
spracovanie projektovej dokumentácie cyklistického chodníka smerujúceho do
susedného Svidníka. Trasa by mala viesť perspektívne až na Domašu, resp.
jej severná časť na Duklu. Aj v týchto projektoch vyjadril
J. Kmeť podporu samosprávam a zároveň informoval
o pripravovaných výzvach ministerstva zameraných na
tento účel.
Zaujímavú tému, ktorú v neformálnejšej debate v závere
rokovania otvoril J. Kmeť, bola otázka železnice. Stropkov
je jedným zo štyroch okresov na Slovensku (spolu so
Svidníkom, Námestovom a Sobrancami), ktorým chýba železničné spojenie. Z úst predstaviteľov mesta odznelo, že
tému prípadného budovania železnice v okrese považujú
za nereálnu, pričom spomenuli niekoľko sľubov vládnych
predstaviteľov, ktorí v uplynulých troch desaťročiach neváhali Stropkovčanom s vážnou tvárou sľubovať vlakové
napojenie okresu na jestvujúcu sieť. Štátny tajomník vysvetlil, že prioritou EÚ pre nasledujúce obdobia je zelená
doprava, zahŕňajúca aj železničné projekty. Z tohto dôvodu
sa preto zaujímal, okrem iného aj o historické okolnosti,
prečo Stropkovu železnica chýba. „Zhodli sme sa však,
že aktuálne úsilie budeme smerovať do zmysluplných
projektov do cestnej a cyklistickej infraštruktúry, ktorá
môže mestu a okresu Stropkov výrazne pomôcť,“
uzavrel primátor O. Brendza.
Peter Novák, hovorca mesta Stropkov

Falošný inzerát Viac ako tri promile
Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície vo Svidníku vedie
trestné stíhanie vo veci prečinu podvodu, kde doposiaľ neznámy páchateľ na internetovej stránke Bazoš.sk zverejnil inzerát
týkajúci sa predaja traktora zn. Fiat v sume 3 800 eur.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo
Svidníku začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie 47
ročnému mužovi z okresu Stropkov pre trestný čin ohrozenie
pod vplyvom návykovej látky.

Na tento inzerát zareagoval poškodený muž z obce Oľšavka, kde po následnej emailovej komunikácií sa dohodol s predávajúcim na kúpe predmetného
traktora. Po dohode poškodený muž prostredníctvom bankového prevodu
zaslal na účet predávajúceho sumu vo výške 3 800 eur s tým, že predmetný
traktor mu bude doručený do týždňa, avšak tento mu nebol doposiaľ dodaný
a ani peniaze mu neboli vrátené.
Zákon pre páchateľa tohto trestného činu stanovuje trestnú sadzbu odňatia
slobody na jeden až päť rokov.
(krpz)

47 ročný muž 1. augusta v čase okolo 17.30 hod. ako vodič viedol osobné
motorové vozidlo zn. Škoda FELÍCIA v obci Havaj smerom k obci Varechovce
v okrese Stropkov, kde počas tejto jazdy nezvládol vedenie vozidla, prešiel za
pravú krajnicu, kde prednou časťou vozidla narazil do betónového priepustu.
Výsledok dychovej skúšky bol viac ako tri promile.
Vodičovi bola obmedzená osobná sloboda a následne bol umiestnený do cely
policajného zaistenia a vec je realizovaná v tzv. superrýchlom konaní.
(krpz)
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Okresný úrad Svidník vyhlásil výzvu na predkladanie projektov
financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku v roku 2020
7. augusta 2020 zverejnil Okresný úrad Svidník (ďalej len „OÚ
SK“) na svojej webovej stránke výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho
príspevku v roku 2020 (ďalej len „výzva“).
Prioritnými oblasťami a opatreniami Akčného plánu rozvoja okresu Svidník
(ďalej len „AP“), v rámci ktorých môžu oprávnení predkladatelia predkladať
svoje projekty na rok 2020, sú:
Prioritná oblasť B. Podnikanie a viac pracovných miest:
B.2 Podpora vzniku nových a existujúcich podnikateľských subjektov v priemysle, energetike, službách a cestovnom ruchu
B.2.1 Podpora projektov podnikateľských subjektov v priemysle, energetike
a službách
B.2.2 Podpora aktivít v cestovnom ruchu
B.3 Podpora vhodných lokalít pre investorov
B.5 Vytvorenie podmienok na podporu regionálnych produktov
Prioritná oblasť D. Moderné a dostupné
verejné služby:
D.4 Podpora aktivít v oblasti environmentálnej infraštruktúry, zhodnocovania odpadov a
verejných služieb
Podrobnejšie informácie k jednotlivým prioritným oblastiam, opatreniam a aktivitám sú
dostupné v aktuálnej verzii Akčného plánu
rozvoja okresu Svidník v znení dodatku č. 2, ktorý je zverejnený na webovej
stránke OÚ SK: www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-svidnik
Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese sú v zmysle Čl. I § 2 ods.
2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov subjekty územnej spolupráce (regionálna rozvojová agentúra, slovenská časť euroregiónu,
európske zoskupenie územnej spolupráce, občianske združenie, nezisková
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, obec, vyšší územný
celok) a iné právnické osoby v súlade s AP, ktoré sú uvedené v Ročných
prioritách AP. Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese môžu byť
v súlade s AP a Ročnými prioritami AP aj fyzické osoby - podnikatelia. Ročné
priority sú vládou schválený záväzný dokument zameraný na realizáciu cieľov
akčného plánu v príslušnom roku realizácie akčného plánu. Ročné priority sa
vypracúvajú na kalendárny rok.

Žiadateľ predkladá projekt na predpísanom formulári žiadosti o poskytnutie
regionálneho príspevku (ďalej len „žiadosť“) zverejnenom na webovej stránke
OÚ SK.
Úplne a správne vyplnený formulár žiadosti zasiela žiadateľ v lehote uvedenej
vo výzve:
a.) elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do elektronickej schránky okresného úradu s označením predmetu „Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2020“ alebo prostredníctvom ústredného
portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) ako všeobecné podanie; alebo
b.) prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu okresného úradu
uvedenú vo výzve s uvedením identifikátora „Výzva04“ na obálke alebo osobne
do podateľne okresného úradu. V tomto prípade žiadateľ zároveň zašle žiadosť
v rovnakom termíne aj elektronickou poštou
na adresu uvedenú vo výzve okresného
úradu. Pri doručení písomnej formy žiadosti
poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky
na obálke.
Žiadosti je možné podávať v termíne
od 07.08.2020 do 28.08.2020 (vrátane).
Žiadateľ má právo požiadať pri kompletizácii žiadosti o technickú podporu Centrum
podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník (CPRROS, n.o.), ktoré sídli vo Svidníku
v budove Kina Dukla na Ul. Sov. hrdinov
354, vchod z boku z ľavej strany z ulice
Bardejovskej. Bližšie informácie o činnosti CPRROS, n.o. a kontaktoch na
zamestnancov nájdete na webovej stránke www.okressvidnik.sk
Doplňujúce informácie k výzve sa nachádzajú v samotnom dokumente výzvy,
vhodné je preštudovať si aj Akčný plán rozvoja okresu Svidník v aktuálnom
znení (v znení dodatku č. 2), Schému na podporu lokálnej zamestnanosti v
znení dodatku č. 1 (Schéma DM-14/2017). Všetky potrebné dokumenty sú
zverejnené na stránke OÚ SK: www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-svidnik a
na stránke CPRROS, n.o.: http://www.okressvidnik.sk. Informácie o procese
podávania a registrácie jednotlivých žiadostí je možné získať u zamestnancov
organizačného odboru OÚ Svidník Mgr. Zuzany Adamčíkovej, tel.: 054 7863
195, email: zuzana.adamcikova2@minv.sk a u Ing. Ľuboša Čepana, tel.: 054
7863 182, email: lubos.cepan@minv.sk.
Autor:
OÚ Svidník

Vyhrajte vstupenky na koncert Štefana Šteca vo Svidníku
Úžasný rusínsky tanečník, choreograf a spevák Štefan Štec vás
nabíja energiou cez svoje krásne rusínske piesne.
Nečudo, že na jeho letných amfiteátrových koncertoch vládne pod holým nebom neopísateľná atmosféra. Nečudo, že celé rodiny spolu tancujú a spievajú

pri jeho skladbách. Jeho súčasné vystúpenia na amfiteátroch sú venované
najmä piesňam z jeho nového albumu Duje vitor, no fanúšikovia
charizmatického Štefana sa môžu tešiť aj na staršie skladby.
Aj keď sú kapacity, kvôli opatreniam obmedzené, máte možnosť súťažiť o 2
a 2 lístky na koncert v amfiteátri v meste Svidník, ktorý bude 23. augusta 2020
a zakončí jeho krátku koncertnú amfiteátrovú šnúru FAJTA LETO 2020,
ktorú naštartoval 14. augusta v Kamienke.
Dvaja výhercovia, ktorí zašlú nalepený kupón k nám do redakcie, získajú po
2 vstupenky. Výhercov zverejníme v utorok 18. augusta.
Adresa redakcie je: Podduklianske novinky, Centrálna 274, Hotel Rubín,
089 01 Svidník.
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Hotel pre psov v Mlynárovciach slúži najmä majiteľom malých plemien
Dovolenkové obdobie je v plnom prúde a aj keď tohtoročné dovolenky ovplyvnil koronavírus, majitelia štvornohých miláčikov
sú rozcestovaní kade tade po Slovensku. A vtedy sa im naskytá
otázka, kde nechať svojho psíka či mačičku?
V regióne pod Duklou ešte donedávna chýbal hotel pre psíkov, kde by sa
o vášho miláčika postarali v čase vašej neprítomnosti. Nie je to však iba o
dovolenkovom období a cestovaní. Idete na svadbu, krstiny či rodinnú oslavu?
Aj v tomto prípade môžete využiť služby hotela pre psov. Vo veľkých mestách
samozrejmosť, v prípade nášho regiónu donedávna absencia. Hotel pre psov
v Mlynárovciach nesie meno MAX a otvorili ho v roku 2018.
Jeho majiteľka Gabriela Gundzíková je od detstva „zaťažená“ na psíkov a
preto aj keď nejde o ziskovú záležitosť, tento hotel pre psíkov prevádzkuje.
Dva roky dozadu jej v hlave jej skrsla
myšlienka zriadiť v regióne službu, ktorá
tu donedávna chýbala. Prišla s nápadom
postarať sa o štvornohých zverencov v
hoteli pre psov rodinného typu. V rodine
majú totiž niekoľkých psíkov a vzťah k
týmto zvieratkách je neodškriepiteľný.
„Uvedomila som si, že poznám veľa
ľudí, ktorí majú malého bytového psíka. A nemajú ho kde dať. Kvôli tomu
nepôjdu ani na dovolenku. Toto bol
hlavný dôvod, prečo som zriadila hotel
pre psov. Ale rozhodla najmä láska k
nim,“ povedala Gabriela Gundzíková.
Toto leto je podľa slov majiteľky hotela
pre psov najslabší, čo sa množstva zákazníkov týka. „Majitelia k nám dávajú
psíkov hlavne na víkendy, maximálne
na 2 až 3 dni. Samozrejme, ovplyvnila
to situácia s koronavírusom. Ľudia
toľko necestujú. Najviac zákazníkov
máme, ktorí sú majiteľmi malých plemien. Ak mám však v hoteli iba jedného
či dvoch psíkov, tak ich zoberiem k
sebe domov, aby neboli smutní a bolo
o nich postarané, čo najlepšie,“ ozrejmila Gabriela Gundzíková a dodala: „Menej berieme veľké plemená, lebo
nedá sa ich zmiešať. To vieme zo skúsenosti, pretože máme otvorený
priestor. Prevádzkovať psí hotel je však veľká zodpovednosť, pretože
ľudia sú veľmi nároční. Snažíme sa však každému vyhovieť. Bez podpory
rodiny sa však takáto služba v regióne nedá prevádzkovať. So psíkmi mi
pomáha celá rodina, najmä manžel a moje deti. Vyžaduje si to totiž veľa
času, lásky a hlavne obetavosti. Odmenou je však potom dobrý pocit a
návrat zákazníkov, ktorí naše služby využijú viackrát.“
V závere dodajme, že hotel pre psíkov odobrili aj veterinári. Domáci miláčikovia tu nájdu útulné vnútorné aj vonkajšie priestory. Každý psík má svoju
vlastnú izbu. Izby pre psíkov majú peliešky, vankúšiky či deky na spanie. K
dispozícii sú aj misky, hračky, bazénik na ochladenie. Zároveň majú bezpečne

ohradený pozemok, aby boli zverenci v bezpečí. Ak chcete
psíka umiestniť do hotela, môžete mu priniesť jeho obľúbenú
stravu i hračky. Nie je to však nutnosťou. Naopak nutnosťou
je veterinárny preukaz. „Do nášho hotela prijímame len
psíkov neagresívnych a tolerujúcich ostatných psích
kámošov. Neprijímame hárajúce sa fény. Zameriavame
sa hlavne na bytových psíkov, malé a stredné plemená.
Ale máme priestor aj pre väčšie neagresívne psy. Objednať sa môžete telefonicky (0911 713 379) alebo cez
facebook, aspoň dva dni dopredu,“ uzavrela Gabriela
Gundzíková.
(ks)
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V Kružlovej spustili Obecný sociálny podnik - vyrábajú dosky, hranoly a foršne
Zobrali na seba zodpovednosť. Dvaja muži sa majú postarať o
to, aby šancu zamestnať sa dostali aj ďalší. V regióne chudobnom na pracovné príležitosti si na to trúfajú. Sociálne podniky
pribúdajú len veľmi pomaly, no zdá sa, že môžu byť prínosom.
Jozef a Dušan sú Kružlovčania, ktorých ako prvých zamestnala obec vo
svojom sociálnom podniku. „Mám 55 a robil som pomaly sedemnásť rokov
na gátri v susednej Kapišovej,“ povedal Jozef a pridal sa aj Dušan. „Mám
52 rokov. Robil som v lese 24 rokov v ťažbe dreva.“
V obecnej budove už kedysi píla fungovala. Prenajatú ju mal súkromník,
no chátrala. „Chceli sme ju využiť efektívnejšie, aby plnila nejaký zmysluplný účel,“ zdôraznil starosta obce Kružlová Adrián Gužo. So spustením
Obecného sociálneho podniku to v Kružlovej síce trvalo pomerne dlho, no
už sa rozbehol. S prvotnou pomocou štátu. „Štát nám poskytol peniaze na
rekonštrukciu tejto budovy, na nákup píly-gátra, na výrobný materiál a
na platenie elektrickej energie,“ ozrejmil Adrián Gužo s tým, že ich Obecný
sociálny podnik vyrába hranoly, dosky a foršne. V podniku zatiaľ pracujú dvaja
pracovníci. Aby mohli prijať ďalších, najprv na nich títo dvaja musia zarobiť.
„Potrebujeme počas tohto takého prechodného obdobia zarobiť peniaze na to, aby sme mali potom v budúcnosti aj na nákup materiálu, j na
pletenie elektrickej energie, aj na ich výplaty,“ vysvetlil situáciu starosta
Kružlovej s tým, že záujem o dosky, hranoly či foršne je veľký.
„Keď sme otvárali tento obecný podnik, súhlasili sme s tým, že neohrozíme ani ostatných podnikateľov, ani konkurenciu v okrese, takže
máme ceny podobné, ako oni. Sú trošku nižšie, teda lepšie, lebo nám
na začiatku pomohol štát,“ dodal ešte starosta Kružlovej Adrián Gužo s
tým, že plány obce s Obecným sociálnym podnikom sú naozaj bohaté. V
budúcnosti by chceli rozšíriť nielen počet jeho zamestnancov, ale takisto aj
škálu ponúkaných výrobkov.
(ps)

Svidník podáva spoločný projekt s poľským Jaslom
Projekt s názvom „Objavené kultúrne a prírodné dedičstvo okresu Jasło a mesta Svidník“ sa uchádza o získanie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
V rámci mikroprojektu chcú spomínané mestá vybudovať infraštruktúru
cezhraničných turistických chodníkov a organizovať vystúpenia folklórnych
súborov v oboch partnerských mestách
Realizácia je plánovaná na obdobie marec 2021 až február 2022. Celkové
náklady na projekt sú vo výške 70-tisíc eur, najväčšiu časť, 50-tisíc eur, chcú
žiadatelia financovať z európskych fondov, 3-tisíc eur by malo ísť zo štátneho
rozpočtu a o spolufinancovanie vo výške 17-tisíc eur z vlastných zdrojov sa
stará iba hlavný partner projektu, v tomto prípade poľské mesto Jasło.
V utorok 4. augusta podpísalo mesto Svidník partnerskú dohodu k realizácii
mikroprojektu medzi Svidníkom a poľským Jasłom. Pri podpise dohody privítala
primátorka Svidníka Marcela Ivančová na svidníckej pôde prednostu okresu
Jasło Adama Pawłusa a zástupcu prednostu Stanisława Pankiewicza.

Či bude spoločný projekt úspešný sa však zatiaľ povedať nedá. Isté akurát
je, že Svidník rozširuje svoju cezhraničnú spoluprácu s Poľskom aj na mesto
a okres Jaslo.
(pn)

Vedenie Svidníka dovolenkuje - ako a kto riadi mesto a úrad?
Mestský úrad vo Svidníku, tak ako iné inštitúcie, dovolenkuje
podľa slov PR manažérky mesta Kristíny Tchirovej tak, aby
funkčnosť úradu bola zachovaná a vedenie mesta si plánuje
svoj letný oddych podľa pracovných povinností.
„Rokovania, pracovná agenda i pracovné stretnutia sa plánujú s
ohľadom na letné obdobie a zároveň si vedenie mesta promptne
mení svoj oddychový a pracovný čas podľa potreby,“ skonštatovala Kristína Tchirová s tým, že prednosta úradu a zároveň poverený
riadením Odboru výstavby Mestského úradu Miroslav Novák má dovolenku do 2. septembra. „Množstvo pracovných povinností si však
vyžaduje jeho pozornosť aj z domu a v niektoré dni bude prítomný

na úrade aj počas dovolenky. V dni, ktoré nebude prítomný, budú
poverení vedúci pracovníci úradu,“ konštatovala PR manažérka
mesta Svidník.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová si podľa nej dovolenku takisto
plánuje podľa pracovných povinností a v tento týždeň je na úrade v
stredu a v ďalšom týždni to budú dva až tri dni, podľa potreby. „Jej
pracovný čas je pomerne flexibilný a keďže sa preferuje dovolenka na Slovensku, je o to jednoduchšie prispôsobiť sa a zmeniť
si dovolenku prakticky kedykoľvek,“ dodala na margo dovoleniek
vrcholových predstaviteľov mesta Svidník Kristína Tchirová.
(ps)
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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...

Majiteľka cestovky trávi leto
na bicykli a v prírode
Majiteľka svidníckeho realitného a hypotekárneho centra
a takisto majiteľka cestovnej
kancelárie Ľubomíra Regrutová
prežíva iné leto, ako po minulé
roky. „Tohoročné leto, aj celé
dovolenkové obdobie je pre
mňa iné ako po minulé roky. Ja
ako majiteľka cestovnej agentúry som v predtým nemohla
cestovať na dovolenku v čase
najväčšej sezóny. Mala som
veľa práce s predajom zájazdov a vybavovaním leteniek a
ubytovania pre mojich klientov.
Tohto roku si leto užívam a
cestujem.
Uprednostňujem aktívnu dovolenku a preto som si tohto
roku pribalila na cestu aj bicykel.
Vyhľadávam pobyty v prírode.
Nedávno som navštívila Oravu a
Liptov, kde som na bicykli prešla
viac ako 200 km. Takisto milujem aj Vysoké Tatry a turistiku.
Zbožňujem Popradské pleso,
kde je fantastická prírodná
scenéria a najkrajší pohľad na
chatu je z vrchu Ostrva, na ktorý
sme vystúpili. Naša cesta pokračovala aj do mesta Zakopané

v Poľsku, kde sú vynikajúce gastronomické služby, nákupy aj atrakcie, ako
výstup lanovkou na vrch Gubalowka alebo Kasprov vrch. Cestou domov sme
ešte vybehli na Morské oko pozrieť aj Poľsku stranu Vysokých Tatier.
Z našej dovolenky sme si priniesli úžasné dojmy, plné neopísateľných scenérií, výhľadov, zážitkov, fotiek, atmosféry a ešte dlho budeme vstrebávať
všetko čo sme tam zažili,“ opísala Ľubomíra Regrutová.

Prázdninové potulky Akčné leto Stana Hvozdu
Manželia Kimákovci zo Šarišského Štiavnika trávia prázdninový čas na
našom krásnom Slovensku. „Prázdninové potulky na bicykli sme začali v
Čutkovskej doline, kde sme pred rokom s manželom stretli divé medvieďa. Je
tam nádherná príroda a kopec zábavy pre deti v areáli Obrovo. Naše srdce si
získala Koliba Pacho a Bojnice, kde sa stále vraciame po nové prázdninové
zážitky,“ prezradila Jana Kimáková.

Šéf občianskeho združenia Mladý Svidníčan Stano Hvozda má tohtoročné
leto akčné. „Vzhľadom na to, že máme prvé leto s Mladým Svidníčanom, určite
sa počas leta nenudím. Aj keď je pravda, že pred letom som mal veľké obavy,
čo všetko zruší koronavírus. Hneď v úvode leta sme tradične organizovali
Dukelský pohár, ktorý mal tento rok rekordnú účasť. Veľkú časť prázdnin som
strávil na amfiteátri pri
revitalizácii sedenia.
Taktiež som spolu s
kolegami organizovali
Sídliskový festival na
Nižnom Svidníku.
Aj keď prvý mesiac
prázdnin nebol práve
najteplejší, rád trávim
čas s priateľmi na Domaši. Nikdy som nebol veľký svetobežník,
preto aj teraz počas koronakrízy pri oddychu s priateľkou radšej podporím
lokálny cestovný ruch. V neposlednom rade sa venujem nášmu gazdovstvu
vo Vyšnej Písanej, kde je naozaj oáza pokoja. Druhá časť prázdnin by už mala
byť pokojnejšia, verím, že počasie bude také ako v auguste ma byť,“ povedal
Stano Hvozda.
(ks)
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KOCR Severovýchod Slovenska spustila projekt Otvorené chrámy
Na území Prešovského kraja nájdu návštevníci vyše tri desiatky
drevených kostolov, ktoré tvoria osobitnú skupinu sakrálneho a
pamiatkového fondu Slovenska. Krajská organizácia cestovného
ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, preto počas tejto sezóny, spustila projekt Otvorené chrámy. Jeho cieľom je sprístupniť
architektúru drevených chrámov širokej verejnosti.
KOCR Severovýchod Slovenska realizuje projekt spoločne s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov a Prešovským
samosprávnym krajom. „Drevené chrámy
patria medzi najväčšie poklady Prešovského kraja. Ich jedinečnosť spočíva najmä v
architektúre a výstavbe. Mnohé z nich sú
postavené bez použitia jediného klinca. Projektom Otvorené chrámy by sme radi zvýšili
návštevnosť v týchto kostoloch a tiež dostali do povedomia verejnosti informácie o
ich histórii,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ KOCR
Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
V pilotnej fáze je do projektu zapojených,
symbolicky, sedem chrámov. Štyri z nich sú
zapísane v zozname svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO. Ide o Gréckokatolícky

Prvenstvo obce Kružlová
V júni 2020 sa začala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického
zisťovania za 10 rokov - projekt Sčítania obyvateľov, domov a
bytov 2021 (SODB 2021). Zatiaľ čo niektoré samosprávy sa na
prvú fázu sčítania ešte len pripravujú, Kružlová má ako prvá v
Prešovskom kraji sčítané všetky bytové jednotky.
Samosprávy majú na sčítanie všetkých domov a bytov v ich
kompetencii takmer deväť mesiacov. Za ten čas majú slovenské
samosprávy dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenať údaje o
približne troch miliónoch bytov na Slovensku - o ich stave a vybavenosti, prinesú údaje o formách vlastníctva, budeme vedieť počty
a podiely neobývaných bytov v regiónoch, ako Slováci bývajú, či
preferujú za poslednú dekádu menšie byty alebo naďalej väčšie
a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov, dozvieme sa, koľko
podlažné domy a aké spôsoby kúrenia u nás prevládajú, zistí sa aj

drevený chrám sv. Michala v Ladomirovej, Gréckokatolícky drevený chrám
sv. Mikuláša v Bodružali, Rímskokatolícky drevený kostol sv. Františka z
Assisi v Hervartove a Drevený artikulárny kostol v Kežmarku. Do projektu
je tiež zapojený Gréckokatolícky drevených chrám sv. Lukáša v Tročanoch,
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli a
Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala v obci Uličské Krivé.
„Záujemcovia nájdu detailné informácie o týchto kostoloch na našej
stránke www.severovychod.sk. Osobitne pre tieto kostoly, sme pripravili brožúru, ktorá obsahuje komplexný produkt cestovného ruchu s
informáciami o možnostiach ubytovania a
stravovania v okolí, ako aj ďalšími tipmi na
návštevu ostatných turistických atrakcií,“
dopĺňa Janoško.
KOCR Severovýchod Slovenska pracuje v
tomto roku aj na materiáli, ktorý zmapuje všetky
drevené chrámy v Prešovskom kraji. Návštevníci
tak budú mať v roku 2021 informácie o drevených
sakrálnych pamiatkach prehľadne spísané na
jednom mieste.
František Baláž, marketing/PR KOCR Severovýchod Slovenska
(foto: A. Cuperová)
napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu.
Získané dáta budú slúžiť ako relevantný podklad pre ďalší rozvoj - plánovanie
novej infraštruktúry, budovanie ciest, školských a predškolských zariadení,
stacionárov pre dôchodcov a odhalí sa aj reálna potreba výstavby nájomných
bytov.
PREŠOVSKÝ KRAJ
V Prešovskom kraji sa na sčítaní pracuje v 665 obciach, pričom 23 obcí je
so štatútom mesta. Podiel editovaných bytov v systéme ESDB (Elektronické
sčítanie domov a bytov) postupne narastá - v súčasnosti je na úrovni okolo
40 %.Ako prvá toto sčítanie vykonala obec Kružlová.
Samospráva za prvý mesiac do systému zaznamenala 100 %
bytových jednotiek - celkovo 183 bytov, (čo predstavuje s predchádzajúcim sčítaním realizovaným v roku 2011 nárast o 31 bytov).
Rozhodujúcim dátumom sčítania bude polnoc z 31.12. 2020 na
1.1.2021, kedy bude počet domov a bytov na Slovensku definitívne
uzatvorený.
Potom nastane druhá fáza projektu - sčítanie obyvateľov, ktoré
je naplánované do 31. marca 2021.
(pn)

Seniori na výlete
Základná organizácia Jednoty dôchodcov vo Svidníku po dlhšej
dobe opäť začala svoju činnosť. Rozhodli sme sa, že budeme
poznávať náš región.
Pred dvomi týždňami sme mali opekačku v Lesoparku, ktorej sa zúčastnilo
asi tridsať seniorov. Na sklonku júla sme uskutočnili prvý dňový výlet do
Hanušoviec nad Topľou a na Domašu. Výletu sa zúčastnilo 49 seniorov.
Hanušovce nad Topľou patria k najstarším mestečkám na území Šariša.
Vznik sa datuje v prvej polovici 14. storočia. Naši seniori navštívili najnavštevovanejší Veľký kaštieľ z prvej polovice 18. storočia, ktorý sa považuje za
jeden z najkrajších barokových kaštieľov Prešovského kraja. Boli tu cenné
zbierky z prírody a histórie regiónu a ARCHEOPARK- archeológia s obydliami
a zvieratkami.
Prehliadkou archeoparku prejdete od praveku do včasného stredoveku,
teda asi 30000 rokov v čase. V meste nás zaujala aj významná technická
pamiatka - najväčší viadukt, ktorý má dĺžku 400 metrov a klenie sa priamo
nad mestečkom vo výške 40 metrov. Po obede a zmrzline sme pokračovali
v našom výlete na Domašu. Je to viacúčelová vodná nádrž postavená v 60.
rokoch minulého storočia. V rekreačnom stredisku Dobra sme sa v prístave
nalodili na výletnú loď Bohémia.
Za krásneho slnečného počasia sme absolvovali vyhliadkovú plavbu okolo
celej Domaše. Plavba sa páčila, niektorí si aj pospievali. Pekne a aktívne

využitý čas pre seniorov.
Porozprávali sa so seberovnými, videli a zažili niečo, čo obohatilo a spestrilo
ich život. Tešíme sa na ďalší výlet.
A. Hužvejová, ZO JDS vo Svidníku
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Vodné športy na Domaši
Domaša je predurčená na prevádzku vodných športov. Dobré
poveternostné podmienky lákajú najmä milovníkov jachtingu
a windsurfingu. Čoraz častejšie sa objavujú aj vyznávači kitesurfingu. Okrem návštevníkov Domaše, ktorí prídu cielene s
vlastným vybavením užiť si športový zážitok, poskytujú miestni
prevádzkovatelia aj zapožičanie športového náradia.
Paddleboardy sú už bežnou výbavou všetkých rekreačných zariadení, môžete
si ich požičať v kempoch na Monike a Tíšave a v hoteloch Garden, Zelená
Lagúna a Zátoka. Nie je potrebné si ich dopredu objednávať. K dispozícii sú
aj požičovne člnkov alebo kajakov. Nájdete ich v kempoch na Monike, Tíšave
či Valkove, ale aj v hoteli Garden. K stabilným službám na plážach patria
aj požičovne vodných bicyklov alebo šliapacích plavidiel rôzneho dizajnu.
Ani toto športové náčinie si netreba dopredu rezervovať. Je k dispozícii na
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všetkých plážach. Pri ich používaní treba dodržiavať bezpečnostné pravidlá
a nepreťažovať ich.
Požičanie motorového člnu s motorom malého výkonu, na vedenie ktorého
netreba oprávnenie, nájdete v kempoch na Tíšave a Monike. Túto službu si
treba dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom pláže alebo majiteľom člna. Informovať sa dá na telefónnych číslach alebo webových stránkach jednotlivých
kempov. Ak sa chcete previezť na silnejšom motorovom člne, jazda je závislá
od jeho majiteľa. Obyčajne sú tieto člny vo vlastníctve súkromných osôb,
ktoré sa tomu nemusia venovať sústavne. Kontakty nájdete v požičovniach
športových potrieb alebo u prevádzkovateľov pláží. K dispozícii je aj zapožičanie vodného skútra v kempe na Tíšave, ale iba pre držiteľov oprávnenia
na vedenie vodného plavidla.
Na Domaši pôsobí aj niekoľko jachtárskych klubov, ktoré sú zamerané na
windsurfing. Najaktívnejším na tomto poli je Surfclub Domaša. Kontakt je
uvedený na jeho webovej stránke www.surfklub.sk. Veľký záujem je o plavby
na jachte či motorovom člne s kapitánom. Plachetnicu si treba dopredu telefonicky objednať na +421 905 623 630 alebo +421 905 932 651. Na jednej
lodi môže plávať priemerne osem pasažierov a kapitán lode. Čas a trasa
plavby sa prispôsobuje požiadavke hostí a trvá jednu až niekoľko hodín. Od
času na vode je závislá aj cena prenájmu, ktorá sa začína na úrovni asi 60 €
za hodinu. Zaujímavou možnosťou je aj zúčastniť sa na skutočných jachtárskych pretekoch ako člen posádky. Tento športový zážitok sa nedá dopredu
rezervovať, jazda na súťaži je skôr vecou osobnej komunikácie s kapitánom
príslušnej jachty.
Medzi overené rekreačné športy patrí splav meandrov rieky Ondava. Zážitok
plavby na kajaku vám poskytne požičovňa lodí Alcea. Spoločnosť zabezpečí
lode, ich dopravu aj potrebnú výbavu pre splav. Viac informácií nájdete na
www.alcea.sk.
Špecialitou letnej sezóny je lyžovanie na vlne vznikajúcej za motorovým
člnom, tzv. wakesurfing. Záujemca tak môže zažiť to, čo sa dá iba pri jazdení na prílivových vlnách. Základňou pre tento šport je prístavisko pri hoteli
Zelená Lagúna. Môžete si tu prenajať špeciálny motorový čln, ktorý takúto
vlnu dokáže vytvoriť. Objednať si ho môžete aj telefonicky na +421 903 287
866 a na FB: Wakesurf Domasa. Domaša je vychýreným miestom, kde sa dá
zažiť lov kapitálnych sumcov či kaprov. Rybári majú svoje obľúbené miesta.
Najznámejšou lokalitou je kemp pri Novej Kelči. Pre športových rybárov je
Domaša splneným snom.
(pn)

Úspechy fotografov v krajskom kolo neprofesionálnej fotografickej tvorby
Krajská súťaž amatérskej fotografie Prešovského kraja AMFO
2020 sa konala 31. júla 2020 v Starej Ľubovni. Do súťaže tento
rok sa prihlásili už ako každoročne „starí, ostrieľaní fotografi”,
ale objavili sa aj noví autori, ktorí sa zapojili po prvýkrát.
To znamená, že fotografická prehliadka si
získava stále nových záujemcov. Do súťaže
bolo poslaných 286 prác. I. skupina do 16.
rokov čiernobiela fotografia 5 autorov, farebná
fotografia 6 autorov a cykly a seriály 3 autori.
Spolu 14 autorov s počtom 28 prác.
II. skupina do 21 rokov, čiernobiela fotografia 13
autorov, farebná fotografia 21 autorov a cykly a
seriály 4 autori. Spolu 38 autorov zo 74 prácami.
III. skupina nad 21 rokov, čiernobiela fotografia
23 autorov, farebná fotografia 36 autorov a
cykly a seriály 10 autorov. Spolu 69 autorov so
184 prácami.
Keď je menej kvalitných fotografií, porota má
ťažšiu úlohu vybrať fotografie na ocenenie, konštatoval predseda poroty Jozef Česla. Hlavne v
kategórií do 16 rokov bolo fotografií veľmi málo
a tam bolo dosť ťažko rozhodovať o cenách.
Najlepšie zastúpená bola kategória nad 21
rokov, kde priložené fotografie už boli vyzreté a
zodpovedali kvalite krajskej súťaže. Pozitívne je
dobré, že sa súťaže zúčastňujú aj mladí autori
do 16 rokov. V kategórií do 21 rokov je fluktuácia
väčšia vzhľadom na to, že odídu študovať do
iných miest a tak prichádzame o autorov. Kategória nad 21 rokov je dobre obsadená, aj keď je

tam čiastočná výmena každým rokom. V tejto kategórií je najviac prihlásených
fotografií a aj námety a výber tém zodpovedajú týmto nárokom.
Náš okres úspešne reprezentoval Dušan Ignác zo Svidníka,ktorý vo svojej
kategórii farebná fotografia „Tieňohra“ získal 1. miesto a tiež aj 2. miesto za
farebnú fotografiu „Viking“.
Okres Stropkov úspešne reprezentoval Tomáš Bednárik, ktorý
získal 3. miesto za čiernobielu
fotografiu „Dievča v rozkvete“ a
v kategórií cykly a seriály vynikala jeho práca s názvom AURA,
ktorej porota udelila 1.miesto.
Je to luminografia, to znamená
svietenie s rôznymi farebnými
svetlami a použil tam kombináciu ostrého a neostrého záberu.
Vystavené fotografie mali aj
ďalší účastníci súťaže - Ivana
Soroková, Simona Siroková,
Dária Miškiv-Pavlíková, Denisa
Belinová, Bibiána Andrejcová, Jana Kaščáková, Ľuboslav
Hmurčík, Michal Bujdoš, Jozef
Horkavý, Peter Horkavý, Anton
Hričan, Marianna Marusinová,
Magdaléna Koleničová a Vlado
Ivanko. Postupujúcim autorom
prajeme veľa šťastia pri výbere
do celoslovenského kola, ktoré
sa uskutoční v Nitre.
Katarína Grúsová, POS
vo Svidníku
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Z 27. ročníka cyklistického Memoriálu Petra Žáka
Oddiel cykloturistiky Klubu slovenských turistov Beskyd
Svidník zorganizoval v predminulú nedeľu ďalší, v poradí už 27.
ročník cyklomaratónu - Memoriálu Petra Žáka.
Toto tradičné a medzi cyklistami obľúbené podujatie sa konalo v nedeľu 26.
júla, zraz účastníkov bol pri Soche arm. gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku.

Samotnému štartu Memoriálu predchádzalo položenie kytičky kvetov k hrobu
Petra Žáka na svidníckom cintoríne. Tohto pietneho aktu sa zúčastnil aj syn
Petra Žáka - Paľo. Poďakoval účastníkom a organizátorom za myšlienku
organizovania cyklistického podujatia na počesť jeho nebohého otca a zaželal
im úspešný priebeh Memoriálu a pekný športový zážitok. Spomienku na Petra
Žáka si v tomto ročníku uctilo tridsať nadšencov cyklistiky zo Svidníka, Bardejova a jeden z Belgicka, ktorý bol v tom
čase na návšteve vo Svidníku.
Pre zdatnejších účastníkov bola
pripravená 110 km dlhá trasa okolo
Domaše, zo Svidníka cez Holčíkovce,
Dobrú, Giraltovce a späť do Svidníka
a tí menej zdatní si vybrali 75 km trasu
Svidník - Holčíkovce a späť.
Do cieľa vo Svidníku došli všetci zúčastnení a čakalo ich po namáhavom
športovom výkone chutné občerstvenie
vo svidníckej reštaurácii Massimo
caffe.
(pm)

Spomienka na Petra Žáka - učiteľa športu vo Svidníku
Športovec telom i dušou
Už 27 rokov sa pravidelne stretávajú v mesiaci júl športovci
oddaní cyklistickému športu, aby si uctili pamiatku Petra Žáka,
ktorý pred pätnástimi rokmi tragicky zahynul pri autonehode a
pre rozvoj tohto športu v našom regióne prispel veľkou mierou.
Tak tomu bolo aj prednedávnom, keď sa partia nadšencov cyklistiky zišla na 27. ročníku Cyklistického memoriálu Petra Žáka,
o ktorom píšeme na inom mieste. V nasledujúcich riadkoch sa
však bližšie zameriame na Petra Žáka, ktorého meno tradičné
cyklistické podujatie nesie.

rozhovore s jedným z nich, Jánom Zoščákom, sme si spomenuli na to, že sa
nedá zabudnúť na moment, keď na Majstrovstvách Slovenska v Galante im
osobne odovzdával ceny Kamil Haťapka - veľká osobnosť slovenskej cyklistiky.
V roku 1974 pri ODPaM vo Svidníku bol vytvorený aj cykloturistický oddiel.
Žiaci tohto oddielu sa pod vedením Petra Žáka zúčastňovali hlavne v dobe
prázdnin letných táborov. Kto poznal Petra Žáka, dobre vie, že cyklistika nie
je jediným športom, ktorému sa venoval celým srdcom. Určite ho mnohí poznajú ako výborného volejbalistu, dlhé roky reprezentoval svidnícky volejbal
na rôznych súťažných úrovniach tento šport je ďalšou samostatnou kapitolou
jeho života - pozn. autora). Určite si ho pamätáme aj ako atléta, na trati Dukla - Svidník (Dukelský beh mieru - pozn. autora) odbehol niekoľko ročníkov.
Nezabudnem na situáciu, keď v roku 1980 mi dodával odvahu postaviť sa na
svoj prvý štart tohto behu.
V skratke spomeniem aj zimné športy, na rozvoji ktorých sa Peter Žák podie-

Už v roku 1971 založil cyklistický oddiel pri Slávii ODPaM vo
Svidníku (bývalý Pioniersky dom) a so skupinou nádejných a
nadšených mládežníkov rozbehol prípravy na súťaže, preteky.
Či to už boli v pôsobnosti okresu, kraja alebo Slovenska. Určite
si ešte mnohí pamätajú, keď aj v našom meste boli v sedemdesiatych rokoch organizované cyklistické preteky okolo Makovice,
Svidník - Krajná Poľana - Svidník, Svidník - Mestisko - Stročín
- Svidník. Boli to preteky pre žiacke kategórie na úrovni okresu,
ale aj kraja.
Starší žiaci sa zúčastňovali pretekov na krajskej alebo celoslovenskej úrovni, a to v Medzilaborciach, Kežmarku, Bardejove, Dubnici nad Váhom, Trenčíne či v Galante, na ktoré si už
spomínajú iba priami účastníci týchto pretekov. Pri osobnom

ľal nemalou mierou. Bolo to organizovanie preteku v
zjazdovom lyžovaní - Štít mesta Svidník (pri príležitosti
oslobodenia mesta Svidník, na ktoré sa už zabudlo
- pozn. autora). Beh na bežkách bol jeho silnou disciplínou. Či to už boli turistické pochody alebo športové
súťaže Biela stopa SNP či Podtatranská stopa. Hlavne
každoročne organizované súťaže v behu na lyžiach
pre žiacke kategórie. Nemálo času venoval aj turistike,
v ktorej dokázal skĺbiť všetky tieto športy.
Taký to bol Mgr. Peter Žák - športovec telom i dušou.
Tak si ho pamätám ja - ako učiteľa športu.
Peter Miháľ, člen Organizačného výboru
Memoriálu Petra Žáka v cyklistike
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III. LIGA / Remíza a prehra
1. FK SVIDNÍK - MŠK STROPKOV 1:1 (0:0)
Tzv. anglický týždeň majú za sebou futbalisti hrajúci III. ligu v réžii Východoslovenského futbalového zväzu, a to je aj prípad hráčov 1. FK Svidník. Najprv
v stredu 5. augusta na domácej pôde privítali v susedskom derby hráčov
Stropkova a v nedeľu 9. augusta cestovali do Sniny.
Stredajší derby zápas prilákal na tribúny svidníckeho štadióna 500 divákov,
vrátane fanúšikov Stropkova. V prvom polčase však príliš pekný futbal nevideli, bola to vyrovnaná hra. Po zmene strán boli o čosi lepší Stropkovčania,
ktorí svoju územnú prevahu pretavili aj do strelenia úvodného gólu, keď po
vynikajúcej prihrávke nezaváhal stropkovský kapitán Varga. Svidníčania sa
však nevzdávali a už po pár minútach sa im podarilo vyrovnať zásluhou Ducára. A hoci šance už potom mali len Stropkovčania, hlavne strelec ich gólu
Varga, na ukazovateli skóre sa už nič nemenilo a obidvaja rivali sa rozišli po
spravodlivej remíze 1:1.
Zostava Svidníka: Mikluš - Kiseľa, Hudák, Zápotocký, Matkobiš, Kirzneris,

Čabala, Ducár, Košč, Tokár, Potoma. Striedali všetci traja dorastenci, okrem,
brankára Dzupinu, teda Makara, Kočan a Gajdoš.
Zostava Stropkova: Levchenko - Leško, Harvilko, Daniuk, Kuzma, Varga,
Grujovich, Matkobiš, Bochin, Kmiť, Vaško.
V uplynulú nedeľu 9. augusta futbalisti Svidníka cestovali na stretnutie 3.
kola do Sniny.
MFK SNINA - 1. FK SVIDNÍK 2:0 (1:0)
V meste pod Vihorlatom však domáci futbalisti nenechali nič na náhodu a
svedomitou hrou dosiahli zaslúžené víťazstvo. Vedenia sa ujali v prvom polčase a po zmene strán pridali aj druhý gól, ktorým potvrdili svoje víťazstvo.
Zostava Svidníka: Mikluš - Kiseľa, Hudák, Zápotocký, Matkobiš, Kirzneris,
Čabala, Ducár, Košč, Tokár, Potoma.
V najbližšiu nedeľu 16. augusta o 16.00 hod. na domácom trávniku futbalisti
1. FK Svidník privítajú futbalistov Plavnice.
(ps)

Úradná správa č. 4 zo dňa 6. augusta 2020
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
Oznamuje, že od 10.8.2020 do 17.8.2020 bude sekretariát OOFZ zatvorený
pre čerpanie dovolenky.
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra
za mesiac júl, ktorá je splatná do 11.8.2020 (utorok).
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 1. kola 6. ligy dospelých OOFZ
Kontumuje: stretnutie 1. kola 6. ligy dospelých Sitníky - Mestisko 3:0 kont.
z dôvodu nenastúpenia mužstva hostí do 2 polčasu, výsledok 6:0 ponecháva
v platnosti, do pozornosti DK, poplatok 10,- Eur
DK OOFZ:

Trestá OŠK Mestisko finančnou pokutou 25,- Eur za odstúpenie mužstva
v stretnutí 1. kola 6. ligy dospelých Sitníky - Mestisko, podľa čl.14 Rozpisu
súťaží OOFZ, poplatok 10,- Eur
KR a DZ OOFZ:
3. kolo 6. liga dospelí - 16.8.2020 o 16.00 hod.:
Sitníky - voľno, Chotča - Radoma (Duháň, Kapa - Burcák), Lúčka - Mestisko
(Ľ. Suchanič, Čonka - Holub), Baňa - Breznica (Zápotocký, Hubáč - Fiľarský),
Rovné - Kuková (Gombár, Sidorová - Feč), Kalnište - Stročín (A. Špak, Mačuga - Šafranko), Miňovce - Bukovce (Korba, Dovičák - Brendza), Tisinec - V.
Orlík (D. Špak, Rapáč, Šugár - Vaško).
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
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Nižný Svidník ožil Sídliskovým festivalom so svidníckymi umelcami
Vo veľmi príjemnom letnom počasí sa v nedeľu 2. augusta na
ihrisku na Nižnom Svidníku konal prvý ročník Sídliskového festivalu. Zorganizovalo ho Občianske združenie Mladý Svidníčan.
Bolo to pritom dvojdňové podujatie, keďže už v sobotu 1. augusta pod holým
nebom pre obyvateľov sídliska, ale aj iných premietali východniarsky film Loli
Paradička. Nedeľa už patrila pestrému programu, keď sa ihrisko nad „Márnicou“ zmenilo na festivalový areál. Pred publikom sa od 14. hodiny postupne
striedali viacerí svidnícki umelci a celé to rozbehol predseda Občianskeho
združenia Mladý Svidníčan Stanislav Hvozda a hosť programu, ľudový rozprávač JožkoJožka.
Divákov potom svojim spevom, hudbou a tancom zabávali sestry Halčíkové, Dominika Paňková, Spevácka skupina Svidníčanka, Folklórny súbor
Makovica, hudobná skupina Epilóg a operný
spevák Igor Kucer. Na Sídliskovom festivale
nechýbalo občerstvenie, ale ani atrakcie pre
tých najmenších, ako napríklad maľovanie na
tvár či skákací nafukovací hrad.
Ako sme už uviedli, v programe Sídliskového
festivalu sa predstavila aj Spevácka skupina
Svidníčanka, v ktorej podaní odzneli v svojskom
prevedení prekrásne ľudové piesne - rusínske,
slovenské a ukrajinské. Spevácka skupina
Svidníčanka interpretuje autentické ľudové
piesne pod vedením dirigentky Anny Loziňakovej od roku 1993. Aktivity Speváckej skupiny
Svidníčanka, ktorá reprezentuje svidnícku
Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na
Slovensku, v rokoch 2019-2020 sú v rámci
projektu realizovaného za podpory Fondu na
podporu umenia.
Spevácka skupina Svidníčanka okrem ľudových piesní sa vo svojej programovej štruktúre
venuje aj tradičným zvykom ľudovej
kultúry, ako „Paračky peria,“ „Čepenie
nevesty,“ „Krstiny“ a iné.
Najbližšie vystúpenia Speváckej
skupiny Svidníčanka budú v mesiaci
september na dvoch svidníckych
folklórnych festivaloch a na súťažnom
varení pirohov v areáli Skanzenu
SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo
Svidníku.
(ps, ič)
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Kto daroval krv?
V stredu 5. augusta 2020 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 36 bezpríspevkových darcov:
Milan Lehocký (14), Vladislav Čisár (65), Róbert Vateha (14), Tomáš Berežný (35), Viliam Vašuta (29), Martin Gajdoš (41), Michal Petranin (57), Jana
Keselicová (43), Pavol Vaško (5), Martin Kundrát (23), Marián Gič (10), Ján
Dančišin (128), Barbora Kudžová (prvodarca), Štefan Šafranko (10), Ľubomír
Grešlik (35), Štefan Čobirka (46), Ján Kokinda (58), Ľubomír Vorobeľ (14),
Ján Rodák (57), Lýdia Mačugová (11), Viktor Mačuga (prvodarca), Vladimír
Kasander (14), Adam Popovec (12), Norbert Šak (12), Róbert Palíčka (2),
Aneta Maguľáková (prvodarca), Katarína Balinová (5), Ján Kuľha (46), Martin
Doruľa (31), Emília Slivová (15), Kamil Marcinčák (9), Peter Bochnovič (48),
Ján Fedák (5), Ján Dovičák (20), Peter Homza (62), Michaela Haňaková
(5).
Vďaka za Váš šľachetný čin!
Územný spolok SČK vo Svidníku

MANŽELSTVO UZAVRELI
Matúš Bujdoš (Chotča) a Veronika Skarupová (Chotča), Zdenko Čurilla
(Kružlová) a Dominika Simková (Svidník), Peter Pisanský (Cernina) a Ivana
Košiková (Svidník), František Hanč (Dubinné) a Romana Demčáková (Svidník), Marián Hanudel (Svidník) a Tatiana Drabová (Nižná Jedľová).
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Andrej Kravec,1935 (Chmiňany), Helena Barnová (1938, Svidník), Helena
Kokindová (1936), František Cichý (1939, Stropkov), Anna Mikulcová (1933,
Svidník), Jozef Pašeň (1978, Vagrinec), Jaroslav Magnus (1967, Svidník), Ján
Škovronský (1933, Vyšný Hrušov), Michal Cina (1930, Vyšný Mirošov), Mária
Sahajdová (1942, Stropkov), Oľga Siviková (1960, Nižný Orlík), Miroslav Kupkovič (1951, Giraltovce), Agnesa Kavková (1939, Stropkov), Jaroslava Kasardová (1950, Bžany), Mária Gojdičová (1937, Chotča), Mária Vrabeľová (1943,
Tokajík), Iveta Karsová (1967, Svidník), Jozef Bačišin (1960, Breznica).

Revitalizuj a skrášli svidnícky amfik
Študenti, dôchodcovia, mládež a všetci s chuťou pomôcť, ste srdečne pozvaní
na 3. a zároveň záverečnú etapu obnovy hľadiska amfiteátra. Čo sa bude
robiť? Čistiť a natierať lavičky. Kedy? V stredu 12. augusta 2020 so začiatkom
od 7:30 , od 13:00 a od 17:00 hod. na amfiteátri vo Svidníku. Príď na chvíľu,
alebo na dlhšie! Čo potrebuješ? Dobrú náladu a chuť do práce.
Aj vďaka Tebe si už v septembri naplno užijeme jedinečný Rusínsky festival.
Projekt Revitalizuj a skrášli svidnícky amfik finančne podporila Nadácia
Slovenskej sporiteľne.
Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku

SPOMIENKA

More lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal,
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.
8. augusta 2020 uplynulo 14 rokov,
odkedy nás navždy
opustil náš drahý otec, dedko a pradedko
JAROSLAV JEVÍK z Krajnej Poľany
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Eva s rodinou
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
Od 11. do 17. augusta 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
15. a 16. augusta 2020: MUDr. J. Prazňak - Kukoreliho 334/16 v Giraltovciach.
Kontakt: 054/732 27 79.
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
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 11. augusta: 6.00 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Mária
s rod., 18.00 hod.: † Ján (panychída),
Streda 12. august: 6.30 hod.: † Ján, 18.00 hod.: † Jozef, moleben k Bohorodičke, Štvrtok 13. august: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.:
* Marián, Iveta, tichá adorácia, 17.15 hod.: ruženec za závislých - komunita
Cenacolo, 18.00 hod.: † Jozef, Anna, Jozef, Mária, tichá adorácia s požehnaním,
Piatok 14. august: 6.30 hod.: * Anna S., 18.00 hod.: † Pavol F., 19.00 hod.:
večiereň sviatku,
Sobota, Zosnutie Presvätej Bohorodičky, 15. august: prikázaný sviatok, myrovanie, 8.00 hod.. * Veronika, slov. lit. (moleben k bohorodičke / myrovanie),
10.30 hod.: * za farnosť, csl. lit. (moleben k bohorodičke / myrovanie),
11. nedeľa po päťdesiatnici, HLAS 2, 16. august: 7.00 hod.: ruženec a 1. čas,
8.00 hod.: * za farnosť, 10.30 hod.: * Helena, 18.00 hod.: * Katarína.

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
10.08.2020 - Pondelok - 18:00 + Jozef F., 11.08.2020 - Utorok - 18:00 Za
zdravie a Božie požehnanie pre Jána, Martinu a Jána, 12.08.2020 - Streda
- 18:00 + z rod. Sirokovej a Zdenovcovej, 13.08.2020 - Štvrtok - 07:00 Za
zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu, Jakuba, Stelu a Jakuba, 14.08.2020
- Piatok - 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, Martinu, Jozefa
a Maxima, 15.08.2020 - Sobota - 08:00 Za farnosť, 16.08.2020 - Nedeľa 09:00 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.

Infoservis
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od 10. augusta 2020
LEMAN, Kevin:
Ako vychovať deti
a nezblázniť sa.
Bratislava,
Porta libri 2020. 323 s.
Ak niekto rozumie, prečo
sa deti správajú tak, ako sa
správajú, je to práve uznávaný psychológ dr. Kevin
Leman.
Otec piatich detí uvádza
sedem princípov, ktoré učí
sám život, a ukáže vám: čo
robiť s deťmi, ktoré sa nevedia správať; ako si poradiť
s prieberčivosťou pri jedle;
ako upokojiť vášnivé výbuchy
hnevu; ako prejaviť rodičovskú autoritu a rozhodnosť;
ako spoznať, kedy treba
malým dravcom prestrihnúť
krídla; ako stanoviť primerané vreckové, večierku a výhody; a ako prevziať vedenie
vo vlastnej rodine.

PAUHOFOVÁ, Táňa
Mladá slovenská herečka Táňa Pauhofová sa narodila 13. augusta v Bratislave. Absolvovala gymnázium. Pôsobí v dabingu, reklame, divadle, účinkovala
vo viacerých televíznych seriáloch (Škriatok, Júlia, Vater wider willen), filmoch
a inscenáciách (Hu-lu bratia, Čaro múdrosti a lásky, Len treba chcieť, Kousek
nebe). Vo filme debutovala snímkou Juraja Nvotu Kruté radosti, diváci ju poznajú ako princeznú Aničku z rozprávky Čert vie prečo. Vďaka tejto príležitosti
sa Táňa naučila perfektne česky. V súčasnosti žije v Bratislave, je slobodná.
Venuje sa divadlu, rozhlasu, dabingu, karate a v súčasnosti snowbordingu,
ktorý si veľmi obľúbila. Rada číta a varí.

BURGER, Adolf (12.8.1917- 6.12.2016)
Slovák židovského pôvodu, ktorý sa počas 2. svetovej vojny ako väzeň v
koncentračnom tábore zúčastnil Akcie Bernhard, nemeckého fašistického
projektu falšovania platidiel a dokumentov Spojencov, doteraz najväčšej
známej falšovateľskej akcie v dejinách. Adolf Burger bol posledným žijúcim
pamätníkom tejto akcie, o ktorej napísal knihu, ktorá vyšla v roku 1983 pod
názvom Komando padělatelů a neskôr po páde komunizmu v rozšírenej verzii
o niektoré pasáže pod názvom Ďáblova dílna. Film natočený podľa tejto knihy
získal v roku 2008 cenu Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Burger zomrel
6. 12. 2016 v Prahe vo veku 99 rokov.

- Čo urobí Škót, keď nájde plnú
škatuľku náplastí na kurie oka?
- Neviem.
- Kúpi si malé topánky.
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
MEKY
PIATOK 14. AUGUSTA O 20. HODINE
Nemoderný chalan z Abbey Road
Réžia: Šimon Šafránek
Čo všetko prežil muž, ktorý napísal piesne Biely kvet, Atlantída, Co bolí to
přebolí, Múr našich lások, 22 dní, Nespáľme to krásne v nás, Denisa, S tebou
je kríž, Katka, Prvá, Len s ňou, Možno sa ti zdá a ďalšie?
Kto je Meky? A aký je?

Kino Dukla / Pozvánky

20

Meno Mira Žbirku, ktorému málokto povie inak ako Meky, poznajú vďaka jeho
hitom všetci. Jeho skutočný život však pozná len málokto. Podobá sa skvelej
piesni, má strhujúci príbeh, tempo, emócie aj prekvapenia.
Energický filmový portrét MEKY predstavuje populárneho speváka otvorene,
úprimne, z tesnej blízkosti, v nečakaných súvislostiach a s humorom.
Film MEKY rozpráva o úplnej oddanosti hudbe, o viere vo vlastnú cestu, ktorá
bola často iná, než mu všetci odporúčali. O tom, ako sa dajú s eleganciou
prekonávať veľké spoločenské revolúcie i životné zvraty.
Rok výroby: 2020, Česká republika, dokument,
80 minút, vstupné: 5 eur
***

Fatima
Sobota 15. augusta
o 20. hodine

Strhujúca historická dráma, nakrútená
podľa skutočných udalostí, odhaľuje príbeh detí, ktoré sa stali svedkami zázraku.
Desaťročná pastierka Lucia spolu so sesternicou a bratrancom ohlásia, že sa im v
portugalskej Fatime zjavila Panna Mária.
Inšpirujú tisíce veriacich, no musia tiež
bojovať s nedôverou skeptikov. Fatimské
zjavenie navždy zmení ich životy...
Rok výroby: 2020, USA,
Portugalsko, historický, dráma, české
titulky, vstupné: 5 eur
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