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Neskutočná tragédia: na Liptove pri dopravnej nehode zahynuli
štyria malí chlapci a dospelý muž zo Stropkova!
Obrovská tragédia, z ktorej sa Stropkov, ale i celý región bude ešte veľmi dlho
spamätávať. Päť mŕtvych, z toho štyri deti, na ceste pri Liptovskom Trnovci, hneď
vedľa Liptovskej Mary. Dve dodávky sa zrazili v uplynulú stredu 19. augusta ráno
na mokrej vozovke. Všetci, ktorí zrážku neprežili, boli zo Stropkova.
V dodávke VW Transporter so stropkovským evidenčným
číslom sa viezlo deväť osôb, z toho päť detí a v dodávke
VW Transporter s nemeckým evidenčným číslom sa viezli
tri osoby. „Pri zrážke odhodilo slovenskú dodávku mimo
vozovku. Pri nehode utrpeli štyri deti vo veku od šesť do 11
rokov a jedna dospelá osoba vo veku 43 rokov zranenia,
ktorým na mieste nehody podľahli. Cestujúci v nemeckej
dodávke vyviazli predbežne s ľahkými zraneniami,“ uviedla
krajská policajná hovorkyňa.
V súvislosti s tragickou dopravnou nehodou boli v opatere
záchranárov 4 osoby. Ďalšie 4 osoby (z toho 1 dieťa) ne-

utrpeli žiadne zranenia. Z celkového
počtu 13 účastníkov piati nehodu
neprežili (z toho 4 deti), 4 osoby
utrpeli zranenia rôzneho rozsahu, 4
osoby sú bez zranení.
Podľa riaditeľa Okresného riaditeľstva (OR) PZ v Liptovskom Mikuláši
Jaroslava Haranta sú príčiny dopravnej nehody v štádiu vyšetrovania a znaleckého skúmania. „Chcel
by som apelovať na vodičov, aby

Tragická zrážka dvoch dodávok pri Liptovskom Trnovci si
vyžiadala päť ľudských životov - štyroch malých chlapcov
a dospelého muža. Všetci boli zo susedného Stropkova
FOTO z nehody: PZ SR a HaZZ SR

jazdu prispôsobili vlastnostiam vozovky, ale aj počasiu,
ktoré je v súčasnosti nevyspytateľné,“ zdôraznil Jaroslav
Harant. Riaditeľka OR Hasičského a záchranného zboru
(HaZZ) v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová doplnila, že
hasiči po príchode na miesto udalosti vykonali protipožiarne opatrenia na havarovaných vozidlách. „Zároveň sme
okamžite začali s prehliadkou zranených a poskytovaním
predlekárskej pomoci. HaZZ zavolal aj psychológov na
poskytovanie posttraumatickej pomoci pre pozostalých a
aj príslušníkov HaZZ. Bol to veľmi ťažký zásah, vzhľadom
na to, že išlo o úmrtie detí. Mnohí z našich príslušníkov
ešte takúto udalosť nezažili a znášajú to veľmi ťažko. Aj
keď sú to tvrdí chlapi,” dodala Eva Krajčiová.
Netrvalo dlho a správa o tragickej nehode sa veľmi
rýchlo šírila celým Slovenskom. Keď bolo známe, že
havarovaná dodávka mala stropkovské evidenčné číslo,
v susednom meste zavládol obrovský a neopísateľný
smútok. Rýchlosťou blesku sa totiž šírilo, že všetci mŕtvi
sú práve zo Stropkova.
Štyri deti a 43-ročný spolujazdec Marián boli na prázdninovom výlete spolu s ich kamarátmi. Mala to byť akási
oteckovská dovolenka štyroch mužov s piatimi deťmi.
Ubytovali sa na chate neďaleko Liptovskej Mary. Odtiaľ
chodili na výlety v bielom minivane. Podľa jednej z verzií
na mokrej ceste dostali šmyk a do boku ich auta vrazila
dodávka s nemeckou evidenčnou značkou, ktorá išla
oproti. V tej sedeli traja ľudia.
Na obete nešťastia hneď na druhý deň spomínali aj
na mieste tragickej zrážky. Cestu neďaleko Liptovského
Trnovca lemuje päť krížov a sviečky. V diskusiách na internete sa objavujú názory, že dážď dokáže tento úsek cesty
zmeniť na zradnú pascu. Vodičov pred možným šmykom
vystríha aj dopravná značka. Ľudia špekulovali aj o tom,
že ak by sa autá zrazili čelne, bilancia by nemusela byť až
taká tragická. „Zboku nemáme žiadnu deformačnú zónu
alebo veľmi malú. Na prednej časti máme skoro až štyri
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Neskutočná tragédia: na Liptove pri dopravnej nehode zahynuli
štyria malí chlapci a dospelý muž zo Stropkova!
rôzne nárazníkové zóny,“ povedal pre médiá Gabriel Kasanický zo žilinského
Ústavu súdneho inžinierstva. Na druhý deň polícia vzniesla obvinenie vodičovi
stropkovskej dodávky.
V Stropkove na znak smútku a solidarity s pozostalými na Mestskom úrade
vyvesili čiernu vlajku. Vedenie mesta rozhodlo o zrušení všetkých športových,
kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí plánovaných v najbližších
dňoch. Pri nešťastí zomreli aj dvaja 11-roční chlapci, ktorí hrali futbal za
miestny klub MŠK Tesla Stropkov. Kompetentní sa rozhodli, že pre tragédiu
víkendový zápas v kategórii U12 a U13 odložili, na ostatné nastúpia hráči s
čiernymi páskami na rukávoch. O život prišli aj dvaja chlapci vo veku 6 a 10
rokov. Napokon boli zrušené futbalové zápasy. Primátor Stropkova Ondrej
Brendza avizoval, že mesto rodinám pozostalých pomôže aj finančne. Prvé
príspevky pribúdajú aj na transparentom účte, ktorý zriadilo mesto. Samospráva navyše s mestským podnikom Služba ako správcom Domu nádeje a
pohrebných služieb potvrdili, že uhradia všetky náklady za služby spojené s
pohrebnými obradmi.
Tých bol Stropkov svedkom v uplynulú nedeľu. V Dome smútku a následne
na cintoríne sa pohreby obetí tragickej nehody konali najprv o pol druhej
popoludní a potom aj o pol piatej.
Obrovská tragédia, pri ktorej vyhasli štyri detské životy a takisto
aj život dospelého muža, sa dotkla celého Slovenska. Sústrasť
pozostalým vyjadrovali politici, ale i bežní ľudia. Súcitilo aj mesto
Svidník, v mene ktorého úprimnú sústrasť pozostalým vyjadrila
primátorka Marcela Ivančová. Príčiny tragédie pri Liptovskom
Trnovci sú stále v štádiu policajného vyšetrovania, no už teraz je
jasné, že žiaden výsledok a ani žiaden trest už nikdy nevráti život
štyrom malým chlapcom a ani mužovi, po ktorom ostal trojročný

Štyroch malých chlapcov a dospelého muža pochovali v
uplynulú nedeľu. Najbližší a verejnosť sa s nimi naposledy
rozlúčili v stropkovskom Dome nádeje

Takéto vyslovenie sústrasti zverejnil primátor
Stropkova Ondrej Brendza

syn, ktorý ako jediný z detskej posádky nehodu prežil, a takisto aj hendikepovaná dcéra a manželka...
(pn)
Pred Mestským úradom
v Stropkove vyvesili čiernu vlajku
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Svidnička, ale aj ďalšie obce a mestá čakajú na financie z Environmentálneho fondu
Vedia, že uspeli, majú na to papier. Nemajú však riadnu zmluvu
a ani peniaze. Mestá a obce žiadajúce peniaze od Environmentálneho fondu sú nespokojné. Zatepľovať školy, škôlky, budovať
vodovody či kanalizácie stále nemôžu. Strácajú tak týždne a
mesiace.
Príkladom z nášho regiónu je napríklad Svidnička. Obec s ani nie 130-timi
obyvateľmi. Projekt kanalizácie obce majú z roku 2003.
„A je rok 2020 a my máme asi jednu tretinu obce odkanalizovanú,“
podotkla starostka Svidničky Anna Paňková, ktorá tak výstavbu kanalizácie
nazýva aj nekonečná stavba. Budovať ju začali ešte v roku 2004, no obyvatelia
sa stále napojiť nemôžu. „Ľudia nie
sú napojení, každý čaká, každý ma
bombarduje, ako s tou kanalizáciou,
bude - nebude a stále nič.“

NA KANALIZÁCIU
MAJÚ DOSTAŤ
160-TISÍC EUR
Sedemnásty rok obecnú kanalizáciu
vo Svidničke budujú z dotácií od štátu.
Raz o čosi viac, inokedy menej. „Jeden
rok nám dajú, dva roky, tri roky zase
nič, potom nám zase niečo dajú a
ťahá sa to. Ťahá sa to od 2004 roku,“
ozrejmila situáciu Anna Paňková, ktorá
má od 10. marca na stole papier, že jej
žiadosti vyhoveli.
Na kanalizáciu má dostať 160-tisíc
eur. Treba podpísať zmluvu. No a práve
v tom je problém. Zmluvu na podpis
dodnes nedostali. „A zatiaľ žiadna
zmluva, nič absolútne na podpis
doteraz neprišlo. Ukončenie tejto
ďalšej etapy kanalizácie by malo byť
koncom novembra. Neviem, ako to
budeme stíhať.“

DO KONCA NOVEMBRA
MAJÚ MINÚŤ PENIAZE,
KTORÉ NEMAJÚ
Do konca novembra tak majú vo
Svidničke minúť peniaze, ktoré ešte
nemajú. „Áno, ktoré ešte nemáme,
lebo ešte ani zmluvu vôbec nemáme
podpísanú.“

Starostka Svidničky
Anna Paňková

My sme sa preto informovali, prečo podpis zmlúv o poskytnutí finančných
prostriedkov z Environmentálneho fondu mešká. „Vzhľadom k tomu, že
Environmentálny fond v uplynulých dňoch zmenil štatutárneho zástupcu a musel požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o súhlas na
podpisovanie zmlúv, sa samotné uzavretie zmlúv s úspešnými žiadateľmi
pozdržalo,“ reagovala hovorkyňa Environmentálneho fondu Michaela Kroková
a starostky Svidničky Anny Paňkovej sme sa pýtali, kedy sa im vôbec podarí
kanalizáciu dokončiť.
„Už teraz je neskoro, keď sa to tak dlho ťahá. Ja mám vážne obavy,
že keď aj skončíme tú stavbu a dôjdeme do toho úspešného konca, že
či nebudeme musieť zase, na začiatku čo sme začali prvé robiť, či to
nebude treba opravovať.“

ENVIROFOND SĽUBUJE PODPÍSANIE ZMLÚV
Na podpísané zmluvy z Bratislavy čakajú desiatky miest a
obcí. Aj starostka Svidničky. Inak sa do prác len na základe
rozhodnutia o úspešnosti, odmieta pustiť. Bol by to podľa
nej risk. Envirofond sľubuje podpísanie zmlúv. „Očakávame,
že sa tak stane v najbližších dňoch,“ dodala hovorkyňa
Environmentálneho fondu Michaela Kroková. „Zatiaľ je to
rozhodnutie, dohoda žiadna, zmluva neprišla k podpisu,
tak ja do takého nejdem. Čo keď mi potom na konci toto
všetko padne a ja potom ako z obecných? Ja nemám
toľko prostriedkov obecných 160-tisíc, aby som to mohla
zaplatiť,“ povedala ešte Anna Paňková.
Napriek tomu ani tohtoročná dotácia z Environmentálneho
fondu nezabezpečí, že obec dokáže ukončiť kanalizáciu
úplne. Na jej dokončenie vo Svidničke potrebujú asi 450-tisíc eur.
(ps)
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Na stretnutí s ministrom školstva aj riaditeľka Základnej školy v Kružlovej
Štyri desiatky pozitívne nastavených riaditeľov, ako sa sami
nazvali, sa v polovici augusta stretli v prostredí penziónu Dúhový
pstruh pri Brezne. Boli to riaditelia materských, základných aj
špeciálnych škôl z celého Slovenska a zišli sa na pracovnodiskusnom stretnutí o budúcnosti školstva.
Na ich stretnutie zavítal aj minister školstva Branislav Gröhling a generálna
riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Katarína Kalašová, s ktorými sa viac ako štyri hodiny v neformálnej atmosfére diskutovalo o
problémoch našich škôl. Riaditelia, medzi ktorými bola aj riaditeľka Základnej
školy v Kružlovej Oľga Krištofová, sa pýtali, prezentovali návrhy, námety a
situácie z praxe... Prítomní bolo oboznámení s pripravovanými zmenami - s
otvorením škôl počas súčasnej situácie - Covid 19, financovanie škôl, elektronická komunikácia medzi školou a rodičmi, verejné obstarávanie pre školy...
Martin Kríž z Ministerstva školstva prítomných oboznámil a zároveň požiadal
o pomoc pri plánovaných zmenách v Štátnom vzdelávacom programe - kurikule.
Cieľom nových zmien podľa informácií, ktoré nám poskytla Oľga Krištofová, je, aby sa viac prihliadalo na žiaka, a na jeho potreby, cez učiteľa. Boli
predstavené aj nové možností rozvoja osobnosti zamestnancov v školstve,
ktoré bude organizovať Teacher Development Program Slovakia, n.f. na úplne
novej projektovej báze.
Celé pracovné stretnutie podľa slov riaditeľky Základnej školy v Kružlovej
Oľgy Krištofovej prinieslo mnoho pozitívnych a nových informácií potrebných pre prácu vo vedení v školách. „Boli to
podnetné chvíle v prijemnom prostredí s úžasnými ľuďmi,
s novými skúsenosťami, novými zážitkami, tvorivý víkend
plný nových informácií, priateľstiev a pohody. Myslím si,
že máme skvelého ministra, ktorý sa obklopil super ľuďmi
a veríme, že napriek korona komplikáciám sa im podarí
zrealizovať to, po čom mnohí voláme desať a viac rokov,“
uzavrela svoje dojmy zo stretnutia s ministrom školstva Oľga
Krištofová.
(pn)

Župa testuje vodičov autobusov
Krajská samospráva v rámci preventívnych opatrení testuje
vodičov prímestskej dopravy. Prešovská župa chce tak eliminovať obavy z cestovania verejnou osobnou dopravou.
Testovanie na prítomnosť COVID-19 spustila župa u štyroch
zmluvných autobusových dopravcov a v pondelok 17. augusta
začala v Humennom. Odber vzoriek prebehne postupne do
konca augusta v Bardejove, Prešove, Vranove nad Topľou,
Svidníku, Poprade a v Starej Ľubovni. Testovanie je dobrovoľné, záujem prejavilo takmer 300 vodičov prímestskej
autobusovej dopravy.
„Ako sme už skôr deklarovali, po pravidelnom testovaní v našich zariadeniach sociálnych služieb, na Úrade PSK, chceme
zistiť stav aj u vodičov prímestskej dopravy a ubezpečiť cestujúcich, že cestovanie verejnou dopravou je bezpečné. Naši
dopravcovia neustále dodržiavajú prísne hygienické postupy,
dezinfikujú autobusy, aby eliminovali riziko možného šírenia
nákazy. Samozrejme, všetky ďalšie preventívne opatrenia s
ohlásenou druhou vlnou koronavírusu sú namieste, musíme
byť pripravení a jednoducho chrániť ľudí,“ uviedol predseda
Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
Ako dodal, vodiči sú testovaní sérologickými testami, ktoré
poskytla nemocnica v Starej Ľubovni. Cena jedného testu je
15 eur a presnosť deklarovaná na deväťdesiat percent. Testy
stanovia špecifické hodnoty imunoglobulínov, ktoré ukážu,
či pacient COVID 19 už prekonal alebo ho aktuálne má, ale
je bezpríznakový alebo sa s ochorením COVID - 19 vôbec
nestretol. Testovanie a odber krvi je zabezpečený zdravotným
personálom z Ľubovnianskej nemocnice.
Prešovský samosprávny kraj v uplynulých dňoch otestoval
aj stopäťdesiatpäť zamestnancov úradu s negatívnym výsledkom. Zvyšný počet by sa mal kvôli dovolenkovému obdobiu
testovať po 20. auguste.
(dj)
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Bývalý futbalista, Svidníčan Milan Koša, nielen o historickom úspechu
Jeden z najväčších úspechov futbalu v Stropkove, ktorý tohto v drese susedného Stropkova
roku oslavuje okrúhlu storočnicu, ale i celkovo futbal v regióne,
súvisí so sezónou 1989/1990, kedy starší dorastenci Tesla Agro
Stropkov postúpili do prvej dorasteneckej ligy. Odvtedy uplynulo tridsať rokov a len málokto vie, že v tíme stropkovských
dorastencov, ktorí písali históriu, boli aj Svidníčania.
Boli nimi brankár Stanislav Hvozda a hráči Ľubomír Horochonič a Milan
Koša, ale i ďalší. Posledne menovaný nám porozprával nielen o historickom
úspechu, ale aj o svojej futbalovej kariére ako takej.
Milan Koša hovorí, že svoju futbalovú kariéru naplno rozbehol v Stropkove
pod vedením trénera Petra Gombára. „Dal mi, nielen do futbalu, ale i celkovo do života veľmi veľa. Prišiel som do Stropkova ako 15-ročný chalan zo
Svidníka spolu s brankárom Stanom Hvozdom. Bol som najlepším strelcom
východu. Ako mladší dorastenec som už hrával aj za starších a vo veľkej
konkurencii, kde bol napríklad Púchov či Prievidza, ale aj iné mužstvá, sa
nám postúpiť nepodarilo. Skončili sme druhí,“ zaspomínal si na začiatky v
Stropkove Svidníčan Milan Koša, ktorý v tom čase hrával v útoku s Jozefom
Kožlejom, neskorším slovenským futbalovým reprezentantom, ktorý okúsil aj
legionársky futbalový chlebíček.
O pol roka neskôr k dvom Svidníčanom v stropkovskom klube pribudol tretí
Svidníčan, už spomínaný Ľubomír Horochonič. Milan Koša si však spomína
aj na ďalších Svidníčanov, ktorí v Stropkove takisto pôsobili, napríklad aj v
dobe, keď on už hral za A mužstvo. Spomenul napríklad S. Tyča, M. Germana,
R. Pališčáka, J. Šafranka, M. Drugu, ale aj Z. Fedeša či P. Piršča. „Tieto roky
nám, mladým futbalistom, dali veľmi veľa. Pod vedením trénera V. Rusnáka,
o ktorom hovorím, že mi dal okúsiť bič aj med, som spoznal, čo je futbal. Celkovo, Peter Gombár a Vlado Rusnák sú tréneri, ktorým vďačím za to, že som
mohol spoznať, ako chutí futbal na profesionálnej úrovni,“ zdôraznil v našom
rozhovore Milan Koša, ktorý si v drese Stropkova, napríklad aj pod vedením
trénera Bela Malagu okúsil aj 1. Slovenskú národnú futbalovú ligu.
„V lige bola obrovská konkurencia a pre nás zároveň aj veľká výzva. Obsadili
sme 8. miesto medzi elitou, ako bola Nitra či Trnava,“ podotkol Milan Koša,
ktorý neskôr odišiel do ŠKP Bratislava, kde pôsobil dve sezóny. Bohužiaľ,
pribrzdilo ho vážne zranenie, keď musel rok pauzovať. Vrátil sa do Stropkova
a hral pod vedením trénera Jozefa Štafuru.
V tom čase však čoraz silnejšie a vážnejšie ambície začal mať aj Svidník,
kde v klube pôsobil vtedajší podnikateľ Surmánek. Milan Koša prijal ponuku
a vrátil sa do mesta pod Duklou. Za dve sezóny bol vtedy Svidník skoro v II.
lige, no pamätníci veľmi dobre vedia, ako to vtedy dopadlo. A tak sa Milan
Koša pobral naspäť do pätnásť kilometrov vzdialeného Stropkova, kde stabilne

hrával päť rokov v útoku v II.
lige. Krásne časy, hoci trochu v
menšom, no možno tak trochu
pripomínajúce aj historický
úspech v drese starších dorastencov Stropkova, pre Milana
Košu prišli neskôr v Hrabovčíku. „Za dve sezóny som strelil
56 gólov a pod vedením Jána
Ducára sme boli v III. lige. Samozrejme, zišli sme sa mnohí
vynikajúci futbalisti a spoločne
sme na tomto úspechu mali
veľký podiel. Nechcem ich však
menovať, aby som na niekoho
nezabudol, ale bolo to super
mužstvo a veľmi rád na tie roky
spomínam.“
Neskôr došlo k spojeniu
Hrabovčíka a Svidníka, no a
Milan Koša hrával aj v drese
spoločného klubu a neskôr
Milan Koša
pôsobil aj v Medzilaborciach.
Keď sme spomenuli okrúhle
30. výročie historického postupu starších dorastencov Stropkova do I. ligy,
tak vedzte, že vtedajšia vynikajúca partia mladých futbalistov si toto výročie
pripomenula spoločne.
Stretnutie po 30-tich rokoch zorganizoval Pavel Bučko a podľa slov Milana
Košu to bolo veľmi emotívne stretnutie. „Skutočne bolo veľmi emotívne stretnúť
niektorých spoluhráčov po toľkých rokoch. Priznám sa, že niektorých som
možno za toto tridsaťročné obdobie vôbec nestretol. Preto stretnúť toľkých
skvelých futbalistov po tridsiatich rokoch je niečo, na čo sa len tak ľahko
nezabúda,“ priznal v našom rozhovore Milan Koša.
Rovnako priznal aj to, že na spoločnom stretnutí v sobotu 1. augusta na
stropkovskom štadióne, teda na mieste, kde sa písala história, si zaspomínali
nielen na veľký úspech, ale aj na ďalšie momenty, ktoré počas svojich futbalových kariér zažili. „Dnes je futbal úplne iný, ako bol vtedy. Dnes je treba
mladých doslova tlačiť, aby išli hrať futbal. A, samozrejme, treba otvorene
povedať, že dnes je v našom regióne futbal na omnoho nižšej úrovni, ako bol

O jeden z najväčších úspechov stropkovského futbalu sa zaslúžili aj Svidníčania. Táto fotografia Tomáša Manduľu zachytáva aktérov spoločného stretnutia po 30-tich rokoch od historického postupu dorastencov Tesla Agro Stropkov do I. dorasteneckej ligy
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Bývalý futbalista, Svidníčan Milan Koša, nielen o historickom úspechu
v drese susedného Stropkova

kedysi. Vtedy bolo pre nás cťou hrať futbal, no a dnes je to úplne, ale úplne
iné,“ kriticky hodnotil vývoj futbalu v našom regióne Milan Koša a dodal, že
pred desiatkami rokov dostať sa do základnej zostavy bolo veľmi, veľmi ťažké.
„V kabíne nás bolo 25 hráčov, a teraz je treba futbalistov doslova zbierať, aby
ich bolo jedenásť...“
V stropkovskom drese si bol najbližší, samozrejme, so Svidníčanmi - brankárom Stanislavom Hvozdom a hráčom Ľubomírom Horochoničom. Svedčí
o tom napríklad aj fotografia spred tridsiatich rokov, keď sa všetci spoločne
na stropkovskom ihrisku odfotili spolu s vtedajším hospodárom Eduardom
Cichým po postupe do I. dorasteneckej ligy, a rovnakú fotku si urobili aj pred
pár dňami na spoločnom stretnutí. Na fotke však niekdajšieho hospodára,
dnes už nebohého Eduarda Cichého nahradil jeho syn, niekdajší ligový
rozhodca Eduard Cichý.

Vyslúžilý futbalista, ktorý na budúci rok oslávi okrúhlu päťdesiatku, v rozhovore pre naše noviny priznal, že nikdy nemal žiaden extra vzor. „Ak už ale
mám niekoho vypichnúť, tak spomeniem troch hráčov. Prvým je Zico, druhým
Zidane a tretím Marco van Basten. Toto boli hráči, ktorých som vždy obdivoval,“
priznal ešte Milan Koša, ktorý pri porovnávaní futbalu kedysi a dnes, tak trochu
zašiel k matematike- „Kedysi sme v III. lige mali v týždni sedem tréningov, dnes
majú hráči tri tréningy v týždni. To hovorí za všetko, aká je úroveň dnešného
futbalu. O prístupe hráčov k tréningom, či k samotným zápasom už radšej
ani nehovorím. Samozrejme, doba je iná, ale je to vždy len a len na ľuďoch
- hráčoch, ako sa k tomu postavia,“ uzavrel náš rozhovor bývalý futbalista,
Svidníčan Milan Koša.
(ps)

Na fotografii spred 30-tich rokov sú - zľava: Pavel Bučko, Stanislav Hvozda, Eduard Cichý st. (nebohý), Milan Koša a a Ľubomír Horochonič.
Na fotografii vpravo je rovnaká zostava, akurát namiesto nebohého Eduarda Cichého st. je na nej jeho syn Eduard

Milan Koša na našich redakčných archívnych fotografiách v drese Svidníka

Treťoligoví svidnícki futbalisti odmietli vycestovať na zápas v Giraltovciach!
V uplynulú sobotu sa v Giraltovciach
malo hrať okresné derby Giraltovce
- Svidník. Malo sa hrať, no nehralo
sa. Dôvodom je, že futbalisti 1. FK
Svidník na zápas nevycestovali! Treťoligové okresné derby si tak Giraltovce
neužili.
„Zápas sa nehral z technických príčin,
pretože hráči nášho klubu odmietli
vycestovať,“ potvrdil manažér 1. FK
Svidník Michal Kurilec, ktorý v rozhovo-

re pre naše noviny odmietol informácie,
že by za nevycestovaním tímu na zápas v Giraltovciach boli podlžnosti voči
hráčom. „Toto nie je pravda, pretože v
utorok mali hráči výplaty, ktoré riadne
dostali. Nechcem viac konkretizovať,
no vo štvrtok z klubu odišiel tréner
Robert Petruš a následne hráči odmietli
cestovať na zápas v Girlatovciach.“
Podľa slov manažéra 1. FK Svidník
Michala Kurilca, ktoré vyslovil v uplynu-

lú nedeľu podvečer, sa v pondelok 24.
augusta mala zísť partia ľudí s cieľom
dosiahnuť, aby Svidník jesennú časť
III. ligy dohral. „Chceme dohrať ligu,
verím, že nájdeme také riešenie, aby
sa nám to podarilo a rovnako verím,
že hráči prídu k rozumu a budú hrať,“
podotkol Michal Kurilec, no podrobnosti
nechcel konkretizovať s tým, že všetko
by sa malo vyriešiť v priebehu tohto
týždňa. „Hráči a tréner však nemôžu

rozhodovať, kto bude vo vedení klubu,“
dodal ešte Michal Kurilec.
Pripomeňme, že v III. lige Východ
v novej sezóne 2020/2021 svidnícki
futbalisti odohrali štyri zápasy, no a na
zápas 5. kola v Giraltovciach nevycestovali. V najbližšiu nedeľu 30. augusta
majú hrať na domácom trávniku od 16.
hodiny proti Sobranciam. Či sa tento
zápas odohrá, bude známe počas týždňa.
(ps)
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Matovičova vláda zoškrtala projekty určené na financovanie od štátu
- v okrese Svidník zrušili dvadsať projektov!
Vláda premiéra Igora Matoviča (OĽANO) prehodnotila v stredu
minulý týždeň zoznam schválených projektov z ročných priorít
2020 v najmenej rozvinutých okresoch, niektoré projekty teda
štát finančne nepodporí. Celková výška regionálneho príspevku
sa z pôvodných zhruba 16,5 milióna eur zníži o štyri milióny.
Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Vladimír Ledecký informoval,
že k prehodnoteniu financovania
projektov prišlo najmä na základe
preverenia prínosu jednotlivých
projektov k rozvoju najmenej rozvinutých okresov. „Časť schválených
projektov bola zrušená z dôvodu
podozrenia možného konfliktu záujmov a klientelizmu (možné väzby
žiadateľov na členov výboru) pri
procese schvaľovania projektov v
okrese. Časť projektov bola taktiež
zrušená samotnými žiadateľmi o
príspevok,“ povedal štátny tajomník
Vladimír Ledecký.
Nás, samozrejme, zaujímalo, ktoré
podnikateľské subjekty v okrese
Svidník môžu na financovanie svojich projektov z prostriedkov od štátu
zabudnúť. Vo vládou schválenom
uznesení je až 20 projektov subjektov
z okresu Svidník, ktorých financovanie vláda Igora Matoviča na návrh
Ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie zrušia. Sú
to tieto projekty:
Svidgas, s.r.o. Trnava: Obnova a
modernizácia prevádzky spoločnosti
zateplením budovy - 18 400 €
A Keramika Bardejov, s.r.o.: Zriadenie kancelárie pre interiérového
dizajnéra v meste Svidník, realizácia
webovej stránky a nákup vybavenia
- 10 000 €
Ilo Media, s.r.o. Svidník: Zvýšenie
efektivity predaja karosárskych dielov
a doplnkov pre motorové vozidlá distribúciou produktov - 20 000 €
B&G interiér, s.r.o. Stročín: Modernizácia a zvýšenie energetickej
efektívnosti stolárskej prevádzky - 20
000 €
Martin Rusin Ranč Rómeo Stropkov: Nákup poľnohospodárskej
techniky na spracovanie krmiva pre
živočíšnu výrobu - 9 000 €
Miroslav Blanár Nižný Orlík: Dodávka a montáž interiérových dverí v
Hoteli Šport - 8 000 €
Družstvo ROVNOSŤ Mestisko: Zvýšenie výnosnosti úrody nákupom poľnohospodárskej techniky - 9 000 €
Dalník, s.r.o. Krajná Poľana: Výmena okien a vonkajších dverí na turistickej ubytovni Čertež - 10 000 €
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Svidník:
Rozšírenie poskytovaných služieb v
reklamnej oblasti nákupom tlačiarenského stroja - 10 000 €

SHR Ing. Kožlej Štefan Kuková:
Zlepšenie výroby krmovinovej základne pre živočíšnu výrobu nákupom poľnohospodárskej techniky - 9 000 €
H.K.K. mont, s.r.o. Svidník: Rozšírenie technologického vybavenia
a zvýšenie konkurencieschopnosti
stavebnej spoločnosti - 20 000 €

na svoje spomínané projekty nateraz
na základe rozhodnutia vlády Igora
Matoviča financie od štátu nedostanú.
Všetky financie, ktoré vláda vyškrtala
v celkovej sume 4 milióny eur boli
vrátené na prerozdelenie do daných
najmenej rozvinutých okresov a v súčasnosti prebieha proces prideľovania
príspevkov. Okresy tak podľa vlády o
svoje peniaze neprídu, tieto zdroje
však budú využité efektívnejšie a
prerozdelené transparentným spôsobom. „Celý proces prerozdeľovania
príspevku na regionálny rozvoj

Návrh na zoškrtanie už schválených projektov na financovanie zo
štátu predložilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na čele s ministerkou Veronikou Remišovou a štátnymi
tajomníkmi Vladimírom Ledeckým (vľavo) a Marekom Antalom
Ing. Vladislav Paľurik Svidník:
Nákup poľnohospodárskej techniky
za účelom efektívnejšieho zberu
krmovín - 9 000 €
JUKOD, s.r.o. Nižná Jedľová: Úprava komunikácií v priemyselnom parku
pri letisku Svidník - 20 000 €
Pavel Andrejko - SHR Svidník:
Zefektívnenie činnosti prostredníctvom zakúpenej poľnohospodárskej
techniky - 10 000 €
Peter Vasičko Valkovce: Nákup poľnohospodárskej techniky za účelom
zvýšenia efektivity rastlinnej výroby
- 12 000 €
Jasmin Catering, s.r.o. Nižný Orlík:
Výmena vzduchotechniky a drevených pultov v priestoroch rusínskej
reštaurácie - 8 000 €
RAD-POL, s.r.o. Ladomirová: Výstavba výrobnej haly (vypracovanie
projektovej dokumentácie) - 4 000 €
Solarus, s.r.o. Svidník: Nákup a
montáž plynovej kotolne v budove
budúceho hotela - 5 000 €
VERMEX, s.r.o. Svidník: Rozšírenie
poskytovaných služieb nákupom veľkokapacitného stanu - 12 000 €
BELFARM, s.r.o. Belejovce: Zvýšenie efektivity vykonávaných prác
nákupom poľnohospodárskej techniky - 5 000 €
Ešte raz zopakujme, že tieto subjekty

sme zrýchlili, aby sa finančné
prostriedky dostali do okresov čo
najrýchlejšie. Predpokladáme, že
celý proces schvaľovania nových
projektov bude ukončený v mesiacoch september - október,“ vysvetlil
štátny tajomník Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie
Vladimír Ledecký.
Celkovo vláda tvrdí, že nastavenú
latku protikorupčného a transparentného prerozdeľovania štátnych
zdrojov plánujú dodržiavať aj naďalej.
Štátne peniaze nebudú prerozdeľovať podľa politickej príslušnosti, ale
transparentne a efektívne na zmysluplné projekty.
No a spomedzi projektov odobrených ešte predošlou vládou Petra
Pellegriniho z okresu na Svidník na
financovanie zo štátu pre tento rok
ostali tieto projekty:
JAMI-RM, s.r.o. Kračúnovce: Zvýšenie kvality ubytovacích služieb motela
výmenou strešných okien - 5 000 €
STEMI Slovakia, s.r.o. Svidník:
Rekonštrukcia a strojové vybavenie
fitnescentra - 10 000 €
LADES, s.r.o. Svidník: Rekonštrukcia výrobných a skladových priestorov
spoločnosti - 10 000 €
Oľga Paraničová CK EUROTOUR
Svidník: Zriadenie nabíjacej stanice

pre elektromobily a dovybavenie požičovne elektrobicyklov - 10 000 €
Nadežda Labunová Svidník: Podpora novej potravinárskej výroby, modernizácia a rekonštrukcia výrobných
priestorov - 10 000 €
MM-JAMI, s.r.o. Giraltovce: Zvýšenie štandardu stravovacích služieb
rekonštrukciou priestorov kuchyne
- 9 000 €
Občianske združenie REGIÓNY
PRE VŠETKÝCH: Skvalitnenie služieb v oblasti cestovného ruchu
prostredníctvom zriadenia informačnej kancelárie - 4 000 €
Branislav Timan: Nákup materiálneho vybavenia pánskeho holičstva za
účelom poskytovania nových služieb
- 5 000 €
Súkromná stredná odborná škola:
Nákup strojového vybavenia pre
Dielňa - kovy pri škole, ktorá bude
pôsobiť ako Regionálne centrum
vzdelávania - 30 000 €
IVETABOZ, s.r.o. Svidník: Rekonštrukcia interiéru objektu cestovného
ruchu, inštalácia samostatných kúpeľní a vytvorenie nových ubytovacích
kapacít - 8 000 €
Ing. Jozef Capko CONCEPT Svidník: Rekonštrukcia výťahu v multifunkčnej budove pre použitie osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu
- 5 000 €
Mesto Svidník: Spracovanie druhotných surovín na výrobu palivových
brikiet - 25 000 €
Lukáš Skirka Ladomirová: Nákup
technológie do fitnescentra - 8 000
€
Tadrak, s.r.o. Bratislava: Nákup
strojového vybavenia pre stavebnú
prevádzku - 5 000 €
LEGNO TRADE, s.r.o. Giraltovce:
Nákup technologického vybavenia
prevádzky na spracovanie drevnej
hmoty - 100 000 €
ALSES, s.r.o. Svidník: Nákup počítačovej a komunikačnej techniky
pre logistické oddelenie personálnej
agentúry - 5 000 €
Pripomeňme, že Akčný plán rozvoja
okresu Svidník, ktorý vláda schválila
v roku 2016, mal byť schválením
všetkých spomínaných projektov,
teda tých, ktoré ostali, i tých, ktoré
teraz Matovičova vláda zrušila, naplnený. Teda aspoň čo sa čerpania naplánovaných finančných prostriedkov
z tzv. regionálneho príspevku týka.
Ako sme však už uviedli, všetky
financie, ktoré teraz vláda vyškrtala
v celkovej sume 4 milióny eur boli
vrátené na prerozdelenie do daných
najmenej rozvinutých okresov a v súčasnosti prebieha proces prideľovania
príspevkov.
(ps)
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„Je to trošku nešťastné rozhodnutie,“
reaguje okresný prednosta Michal Iľkanin
Prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin o zrušení viacerých projektov vládou Igora Matoviča vedel dopredu.
„Áno, ako prednostovia okresných úradov v príslušných okresoch sme
o tom boli informovaní. Platí však, že všetky financie, ktoré sa presunuli,
sa musia vyčerpať do konca tohto roka, čo bude náročné. Sme okres
s najväčším počtom nepodporených projektov, a sám neviem, kvôli
čomu. Musím však povedať, že vláda na to mala právo, ale bolo to trošku
nešťastné rozhodnutie,“ reagoval Michal Iľkanin s tým, že presnú výšku
finančných prostriedkov, ktoré budú nanovo prerozdeľovať, zatiaľ nevie.
„Pýtal som sa na to na porade pred dvoma týždňami, no nikto mi to
ešte nevedel povedať, tak musíme vydržať,“ dodal okresný prednosta s
tým, že do 28. augusta je možné podávanie projektov a vo výbore, ktorý bude
o prerozdelení financií od štátu rozhodovať, dôjde k zmene.
Okrem toho, že doterajšieho predsedu Jozefa Baslára vystriedal práve nový
okresný prednosta Michal Iľkanin, má medzi členmi výboru Michala Goriščáka
vystriedať nová riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove
Lenka Kováčová.
(ps)

Na hrdinov Dukly budeme spomínať 5. a 6. októbra
Deň hrdinov Dukly a 76. výročie Karpatsko-duklianskej operácie
sa tohto roku pripomenieme v tradičných termínoch - v pondelok
5. októbra v susednom Poľsku a v utorok 6. októbra na slovenskej strane, teda v Duklianskom priesmyku a vo Svidníku.

Informoval nás o tom prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin
po minulotýždňovej koordinačnej porade všetkých zainteresovaných.
„Momentálne platia tieto termíny, oslavy pripravujeme v štandardnom režime,
ako prebiehali aj v minulých rokoch, s tým, že aké opatrenia bude možno treba

V potoku pred domom našiel mínu
Na linku 158 v polovici augusta oznámil 57 ročný muž z obce
Vagrinec, že v potoku pred svojím rodinným domom našiel
neznámu muníciu.
Na miesto nálezu bola okamžite vyslaná policajná hliadka, ktorá priestor
zabezpečila až do príchodu krajského pyrotechnika. Ten po preskúmaní munície zistil, že ide o delostreleckú mínu 82 mm pochádzajúcu z obdobia 2. sv.
vojny. Pyrotechnik mínu za dodržania všetkých bezpečnostným podmienok
prevzal za účelom jej zneškodnenia.
Aj v tomto prípade je na mieste pochváliť konanie nálezcu, ktorý s neznámym
ale podozrivým nálezom nijako nemanipuloval, ale skutočnosť ihneď ohlásil na
políciu.
(krpz)

prijať alebo aplikovať vzhľadom na vývoj chorobnosti na COVID-19, je dnes
ešte predčasné hovoriť,“ povedal prednosta Michal Iľkanin s tým, že jediným
známym obmedzením je nateraz to, že na pietne akty v susednom Poľsku
pocestuje zo Slovenska maximálne 40 ľudí.
„Budeme mať v septembri ďalšiu poradu, tak budeme poznať ďalšie
podrobnosti. Samozrejmosťou by však mali byť rúška, isté rozostupy, hoci,
samozrejme, napríklad na Dukle alebo aj vo Svidníku s tým, istotne bude
problém. Nemôžeme totiž nikomu brániť v jeho účasti na pietnych aktoch,“
dodal svidnícky okresný prednosta Michal Iľkanin.
(ps)
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Na nový školský rok sa pripravujú aj svidnícke školy
Na nový školský rok sa pripravujú aj základné školy v meste pod
Duklou. Oslovili sme riaditeľov škôl, aby v krátkosti zhrnuli, čo sa
na školách dialo počas letných prázdniny. Rovnako sa riaditelia
zhodli aj v prípravách a opatreniach súvisiacich s ochorením COVID-19. Školy reagujú na informácie rezortu školstva a upravujú
výchovno-vzdelávací systém a stravovanie v škole.
ZŠ Karpatská: Budú vzdelávať 220 žiakov
Počas prázdnin sme zabezpečili dôkladné čistenie a dezinfekciu priestorov
základnej školy. Podduklianske novinky informoval poverený riaditeľ Základnej
školy na Karpatskej ulici vo Svidníku Marián Vitko. „Máme zakúpené dezinfekčné, ochranné prostriedky, bezdotykové teplomery a papierové utierky.
Vyčlenili sme miestnosť pre účely izolácie žiakov, u ktorých sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19. Pripravujeme pokyny riaditeľa na chod prevádzky
a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí na školský rok
2020/2021, aby sme zaistili bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov,“ zhrnul
opatrenia súvisiace s ochorením Marián Vitko. Cez leto na škole vykonali
bežné opravy, údržbu a úpravu priestorov školy a areálu.
V novom školskom roku tu budú vzdelávať 220 žiakov (208 žiakov mali v
minulom roku). Do prvého ročníka by malo nastúpiť 25 žiakov (38 prvákov mali
v minulom roku). „Plánujeme organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu
časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok
školy a klimatických podmienok. Telesnú výchovu budeme realizovať jedine
v exteriéri do 20.9.2020
Našu školu spolu s ďalšími šestnástimi školami Slovenska vybrali na testovanie centrálneho úložiska digitálneho obsahu VIKI EDU. V septembri sa
zapojíme do celoslovenského testovania, ktoré by malo byť spustené pre
všetky ostatné školy od októbra,“ uzavrel Marián Vitko.
ZŠ 8. mája: Zrealizovali stavebné úpravy troch učební
Od septembra 2020 bude Základnú školu na Ulici 8. mája navštevovať 316
žiakov, z toho do prvého ročníka je zapísaných 17 žiakov. Podľa informácií
riaditeľky školy Jarmily Petnuchovej škola, okrem štandardnej prípravy, ktorá
tu prebieha počas každých letných prázdnin, sa tohto roku pripravuje aj podľa
Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a
podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021
zverejneného rezortom školstva. Podľa odporúčaní v spomínanom manuáli
bude upravený aj výchovno-vzdelávací proces a stravovanie v škole. „Nielen
počas letných prázdnin, ale aj počas celého školského roka sme sa snažili o
to, aby sme našu školu vynovili a skrášlili. V spolupráci s rodičovskou radou
sme vymaľovali a položili podlahovú krytinu v školskej knižnici, zakúpili sme
do nej nové knihy a sedacie vaky, obnovili sme miniamfiteáter v školskej záhrade, v dvoch triedach sme zrepasovali školské tabule. Vo veľkej telocvični
sme na okná nainštalovali závesy, chodby sme vybavili novými nástenkami.
Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí prispeli k realizácií
spomínaných zmien,“ informovala Jarmila Petnuchová.
V rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,
8. mája 640/30, Svidník“ boli počas letných prázdnin zrealizované stavebné
úpravy troch učební. „Verím, že čoskoro nám bude dodané aj ich vybavenie.
Súčasťou školy sú aj veľkokapacitné zásobníky na jednorazové utierky a
mydlá na všetkých žiackych toaletách. Škola momentálne prechádza dôslednou dezinfekciou.
Milí kolegovia, žiaci a rodičia, všetkým by som nám chcela zaželať úspešný
štart do nového školského roku, nech sme zdraví, spokojní, nech nasledujúci
školský rok prebehne bez problémov a môžeme tak pokračovať v realizácií
našich plánov,“ uzavrela Jarmila Petnuchová.
Spojená škola: Rekonštrukcia telocvične
Riaditeľka Spojenej školy vo Svidníku Mária Makutová v krátkosti informovala,
že počas tohtoročného leta na škole realizovali rozsiahlu rekonštrukciu.
„Dokončili sme výmenu technológii v kotolni a prebieha rekonštrukcia telocvične v celkovej výške 277 tis. eur,“ povedala Mária Makutová.
Aj na tejto škole sú pripravení na nový školský rok. Budú vzdelávať v základnej škole 225 žiakov a na tamojšej strednej škole 120 žiakov. Z tohto bude
23 prvákov.
Spojená škola internátna: Opäť bez prvákov
Spojená škola internátna na Partizánskej ulici vo Svidníku je pripravená po
letných prázdninách otvoriť svoje brány pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. „Na jeho prípravu sme využili práve uplynulé dni letných prázdnin, počas ktorých sme vykonávali činnosti spojené s dezinfekciou
priestorov, hygienické maľby a bežnú údržbu v interiéroch a exteriéri školy.

Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať
v rovnakej organizačnej štruktúre ako v predchádzajúcom školskom roku,“
informoval riaditeľ Vladimír Kaliňák.
Spojená škola internátna Svidník má štyri organizačných zložky: špeciálna
materská škola, špeciálna základná škola, praktická škola a odborné učilište.
Súčasti školy tvoria: školský internát, školská jedáleň a centrum špeciálnopedagogického poradenstva. „Výraznejšie zmeny oproti predchádzajúcemu
školskému roku v celkovom počte žiakov neočakávame. Prvákov v organizačnej zložke - špeciálna základná škola - nemáme. Táto situácia sa opakuje už
4 - 5 predchádzajúcich rokov. Súvisí so zmenami v prístupe k diagnostickým
nástrojom a metódam pri diagnostike detí v predškolskom a školskom veku.
Konečné počty žiakov, rovnako ako na každej škole budú jasné až po uzavretí
zahajovacích výkazov k 15. septembru,“ uzavrel Vladimír Kaliňák.
ZŠ Komenského: Vzdelávať budú 415 žiakov
Najväčšia svidnícka základná škola - ZŠ Komenského bude v novom školskom roku vzdelávať 415 žiakov. Do prvého ročníka nastúpi 36 žiakov, čo
je pokles oproti minulému roku. Informovala o tom riaditeľka školy Helena
Lacová. „Počas letných prázdnin sa na škole robili bežné úpravy v triedach
a učebných pomôcok. Maľovali sa triedy a schodište, rekonštruovali sme
schodište od hlavného vchodu, opravovali sme prívod vody na ihrisko a zrealizovali výmenu čerpadla pre polievanie školského ihriska. Škola je pripravená
na nový školský rok po materiálnej i personálnej stránke,“ uzavrela Helena
Lacová.
(pn)

Problémy s vodou po búrke
Dlho vlečúci sa problém. Aj takto možno charakterizovať situáciu, ktorá s
pravidelnosťou nastáva pri rodinných domoch na okraji Svidníka. Ľudia tu
žijúci pravidelne mesto upozorňujú na zaplavovanie dvorov.
„V piatok 14. augusta 2020 bola trošku väčšia búrka a rigol pri Čerpacej
stanici Slovnaft, ktorý rekonštruovali Technické služby Svidník a firma Svidgas
Svidník nestačil odvádzať zrážkovú vodu a tá sa vylievala na hlavnú cestu.
Bola zaplavovaná Čerpacia stanica Slovnaft a vchody do dvorov rodinných
domov.
Kto si situáciu skontroloval a riešil? Manželia Ľos-Božikovci a ja, lebo sa nás
to bytostne dotýka. Žiadna hliadka Mestskej polície, pracovníci TS Svidník,
Mestského úradu a pod. Však je piatok, procesy sú nastavené (prvý rok po
voľbách ste sa vraj tomu venovali) a teraz je Covid 19. Zatiaľ je situácia taká,
že keď otvorím príklop na odtok do Ladomirky a búrka nie je dlhá, tak to stačí.
Keď nebudem doma, tak
mám smolu,“ upozornil na
problém obyvateľ tamojšej časti Svidníka Juraj
Poperník.
Svoj podnet zaslal vedeniu mesta i mestským
poslancom. Teraz je na
ťahu samotné mesto.
(pn)
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V Podduklianskom osvetovom stredisku sprístupnili zaujímavú výstavu fotografií
Profesor Štefan Vilček je vedecký pracovník na Katedre epizootológie a parazitológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach. Vo svojom voľnom čase sa venuje turistike,
cestovaniu a fotografovaniu prírody.
Ako nezávislý batôžkár precestoval päť kontinentov. Z jeho významnejších
ciest možno spomenúť Aljašku, národné párky USA, Patagóniu, Indiu, Japonsko, Indonéziu, Čínu a Nový Zéland. Za najkrajšie precestované oblasti považuje Galapágy, Island a oba ostrovy
Nového Zélandu. Na svojich cestách
vždy fotografuje predovšetkým prírodu a historické pamiatky. Na ceste po
Galapágoch sa venoval prednostne
foteniu zvierat a vtákov
Za najkrajšie precestované oblasti
považuje Štefan Vilček súostrovie
Galapágy - Korytnačie ostrovy, kde
sa vzhľadom na špecifické prírodné
podmienky venoval prednostne fotografovaniu unikátnych zvierat.
Súostrovie je zložené z 19 ostrovov
sopečného pôvodu sústredených okolo rovníka v Tichom oceáne, ktoré sú
vzdialené asi tisíc kilometrov západne
od Ekvádora. Galapágy sú biotopom
pre viaceré známe, ale aj endemické
živočíchy. Na Galapágoch nemajú
zvieratá prirodzených nepriateľov,
takže stratili prirodzenú plachosť,
čo sa prejavuje aj tým, že turisti sa k
ním dostanú až do bezprostrednej blízkosti. Na ostrovoch o celkovej ploche
7 844 km2 žije len 31 000 ľudí, predovšetkým na ostrove Santa Cruz. Pohyb
na ostrovoch je prísne regulovaný a zväčša organizovaný formou lodných
výletov s vychádzkami na presne určené miesta. Turisti sa po väčšine ostrovov
môžu pohybovať len po vyznačených chodníkoch, iba v dennej dobe, a to
výlučne len v prítomnosti
odborného sprievodcu s
autorizovanou licenciou.
Vystavené fotografie dokumentujú aj život bocianov
a jeho fázy, pričom vnímavý fotograf im dal aj ume-

lecký rámec v kontexte prírodných úkazov z ich bezprostredného životného
prostredia. Zachytáva prílet bocianov, stavbu a opravu hniezd, zakladanie
rodín, starostlivosť o mláďatá, kŕmenie, rast a prvé vzlety bocianov, ako aj
ich zhromažďovanie a odlet do Afriky.
„Začiatky jeho fotografovania bocianov boli inšpirované zážitkami z
detstva na dedine. Eufónia tvorená klepotom bocianích zobákov sa
rozliehala priestorom a nespochybniteľne signalizovala každoročne sa
opakujúci nástup jari. Často som s úžasom pozoroval ako sa bociany
vznešene kĺzali po oblohe, pristávali na svojich mohutných hniezdach,
alebo sa pomaly, no majestátne, prechádzali zelenými lúkami, či zoranými
poľami, hľadajúc potravu,“ spomína profesor Štefan Vilček.
Po rokoch, aj vďaka ľahšej dostupnosti kvalitnejšej fotografickej techniky ho
napadla myšlienka zachytiť ich život cez teleobjektív fotoaparátu. Za vhodnými

bocianími motívmi cestoval najmä po
východnom Slovensku (napr. Zemplínske Hradište, Buzica, dediny pod
Duklou a inde). Viaceré jeho fotografické výlety smerovali aj do rakúskeho
Marcheggu, kde bociany hniezdia, pre
väčšinu z nás trochu nezvyčajne, na
stromoch. Fascinujú ho aj volavky, ale
aj lysky a potápky chochlaté.
A tak vznikli cykly fotografi s týmito
tematikami. Jeho výstava pod názvom
„Zhmotňovanie snov“ v priestoroch
Podduklianskeho osvetového strediska potrvá od 19. augusta do 11.
septembra. Sprístupnili je slávnostnou
vernisážou uplynulý týždeň.
Katarína Grúsová,
POS vo Svidníku
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B. Gröhling: Na nový školský rok sme pripravení
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z
dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne. Preto
vytvorilo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy po dobu trvania
pandémie. Jednotlivé fázy predstavil na utorkovej tlačovej konferencii šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.
Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani
pozitívneho žiaka či pedagóga. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má
škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. Červená fáza obsahuje zoznam
opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. Všetky opatrenia
majú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu
verejného zdravotníctva SR založené na princípe
ROR - rúško, odstup, ruky.
„Školy v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. Tie, v ktorých sa objaví podozrenie, budú musieť dodržiavať prísnejšie
hygienické opatrenia. Žiaci zo škôl s červeným
označením sa budú vzdelávať dištančne,“
vysvetlil minister školstva.
Gröhling dodal, že ministerstvo školstva plánuje
postupovať individuálne, podľa každého regiónu
a situácie v ňom. „Regionálne úrady verejného
zdravotníctva budú sledovať ohniská nákazy
a na základe toho budú rozhodovať o opatreniach v danej oblasti. Na
školách v rizikových oblastiach budú platiť prísne opatrenia. Nechceme
však zatvárať školy plošne. Počas troch mesiacov sme s cieľom minimalizovať nákazu zavreli školy a prešli si dištančnou výučbou. Myslím
si, že rodičia, žiaci aj učitelia sa zhodnú, že toto obdobie stačilo a je na
čase vrátiť sa do škôl v čo najnormálnejšom režime,“ podotkol.
Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia
rúk. Počas prvých dvoch týždňov školského roka budú rúška v interiéri školy
povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov. Pre
žiakov prvého stupňa základných škôl sú rúška odporúčané. Študenti vysokej
školy nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy.
Rovnako sa odporúča časté a intenzívne vetranie. Toalety musia byť vybavené
mydlom a jednorazovými papierovými utierkami.

„Odporúčame nepoužívať klímu a ventilátory. Upratovanie a dezinfekcia
toaliet bude zabezpečená minimálne dvakrát denne, dôkladné čistenie
všetkých miestností najmenej raz denne. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, nesmie
vstúpiť do priestorov školy. Ak žiak alebo študent vykazuje niektorý z
príznakov, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať
zákonných zástupcov,“ popísal odporúčania Gröhling.
Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do materskej, základnej a
strednej školy predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, znova
ho predloží, pokiaľ dieťa preruší dochádzku v trvaní viac ako 3 dni.
Škola si na začiatku roka vyčlení jednu miestnosť určenú na bezprostrednú
izoláciu žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky
ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia. Ak dieťa, žiak alebo študent
vykazuje známky ochorenia, bezodkladne si
nasadí rúško.
Školský rok 2020/2021 sa začína 2.septembra
2020. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov
povinná. Ministerstvo školstva zverejní pokyny
pre školy na svojom webovom sídle www.minedu.
sk, na stránke Štátneho pedagogického ústavu
www.statpedu.sk i na portáli Učíme na diaľku
www.ucimenadialku.sk.
(minš, foto: TASR)

Prešovský samosprávny kraj
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
pozýva neprofesionálnych fotografov a filmárov
na workshop
„VIZUÁLNE UMENIE“
v dňoch 3.9. - 6.9.2020
Miesto konania: Roztoky, okres Svidník
Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia

Podiel zo zaplatenej dane môžete stále darovať
Darovať podiel zo zaplatenej dane je stále možné. Daňové
úrady v zákonom stanovených lehotách spracúvajú vyhlásenia
o poukázaní podielu zaplatenej dane podaných zamestnancami
či daňovníkmi v daňových priznaniach. Na účet nadácií, neziskových organizácií a občianskych združení poukázali darcovia
už viac ako 31 mil. eur.
Finančná správa postupne v zmysle zákonných lehôt spracúva darované
podiely zo zaplatenej dane. Doteraz spracovala 411 344 daňových priznaní
a vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Na účty neziskoviek, nadácií a občianskych združení poukázala už 31 268
990,18 eur.
Suma je v porovnaním so stavom k rovnakému obdobiu minulého roka približne polovičná (k 18.8.2019
bolo poukázaných 64 mil. eur). Avšak z dôvodu, že
termín na podanie daňového priznania či vyhlásenia
o poukázaní podielu zaplatenej dane ešte stále pre
pandémiu neuplynul. Finančná správa preto pripomína, že poukázať podiel zo zaplatenej dane je
stále možné – či už podaním daňového priznania
alebo podaním vyhlásenia u zamestnancov, ktorým
zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie.
Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, a teda poukázať podiel zo
zaplatenej dane neziskovej organizácii, občianskemu združeniu či nadácii
je možné podať a daň z príjmov zaplatiť v lehote do konca kalendárneho

mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak teda napríklad
vláda vyhlási skončenie pandémie v septembri 2020, daňové priznanie môže
daňovník podať do 31. októbra 2020, v tejto lehote je povinný daň z príjmov
aj zaplatiť a zároveň v tejto lehote môže poukázať podiel zo zaplatenej dane
(tzv. dve percentá).
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný vystaviť potvrdenie
o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási
skončenie pandémie napríklad v septembri 2019, zamestnávateľ je povinný
vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. novembra 2020 a zamestnanec tak môže darovať podiel zo zaplatenej dane podaním vyhlásenia
o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s týmto
potvrdením najneskôr do 30. novembra 2020 – čiže
do konca druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Podporiť svoju nadáciu, občianske združenie či
neziskovú organizáciu je tak stále možné. Vyberať
treba z prijímateľov zverejnených v zoznamoch
notárskej komory.
Finančná správa zároveň upozorňuje, že financie
zasiela na účty obdarovaných v zmysle zákonných
lehôt v prípade, že darca nielenže daňové priznanie
podal, ale daň aj zaplatil (zákonná podmienka). V
opačnom prípade môže finančná správa financie poukázať až po uplynutí
obdobia pandémie.
(is)
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Absolventi svidníckeho gymnázia si pripomenuli 45. výročie maturitnej skúšky
Absolventi Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku si v piatok 14. augusta 2020 pripomenuli 45. výročie maturitnej skúšky.
Bývalí študenti z rôznych kútov Slovenska sa na nádvorí školy vo Svidníku
schádzali postupne. Nechýbali vrúcne objatia, spoločné fotografie a najmä
množstvo spomienok.
Následne sa sústredili v jej priestoroch, kde ich privítal súčasný riaditeľ
gymnázia Ján Rodák a vyjadril radosť z toho, že po rokoch zavítali do školy.
Priblížil im históriu gymnázia, ako aj jeho súčasnosť. Požiadal ich, aby sa

Pozvánka na turistiku
Klub slovenských turistov Beskyd Svidník pozýva
organizovaných aj neorganizovaných priaznivcov turistiky
na individuálnu turistiku
do ŽIARSKEJ

DOLINY,

v utorok 15. septembra.
Trasa A: Ústie Žiarskej doliny - Žiarska chata - Ústie Žiarskej doliny, Dĺžka:
13 km, Čas 6 hod;
Trasa B: Ústie Žiarskej doliny - Holý vrch - Baranec - Žiarske sedlo - Žiarska
chata - Ústie Žiarskej doliny, Dĺžka: 18,4km, Čas: 7,30 hod, Prevýšenie:
1325 m.
Odchod: 5:00 hod z parkoviska pri kine Dukla vo Svidníku.
Účastnícky poplatok za dopravu: 10 € organizovaní v KST, 12 € neorganizovaní v KST.
Potrebná platba vopred v NIKÉ u p. Vašutu, mob. 0902 581 300, Poistenie na
hory: organizovaní v KST bez poplatku, Termín prihlásenia: do 10.9.2020.
Akcia sa uskutoční pri nahlásení minimálneho počtu 35 účastníkov.
Výstroj: turistické oblečenie a obutie.
Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.

zapísali do kroniky školy.
Niekdajších študentov dvoch tried, ktorí ukončili štúdium v roku 1975, sa
ujali ich bývalí triedni profesori Michal Harhaj a Vasiľ Gajdula.
„Srdečne vás vítam, musím sa opäť vžiť do úlohy triedneho učiteľa. Zišli
sme sa tu po určitom čase, aby sme si zaspomínali na vaše štúdiá, ako aj
kamarátstva,“ povedal bývalým žiakom Vasiľ Gajdula a vyzval ich, aby povedali o tom, prečo sa kedysi rozhodli študovať na gymnáziu a ako sa vyvíjal
ich život po škole.
Tých, ktorí už opustili tento svet, si bývalí spolužiaci uctili
minútou ticha. „Som
rád, keď stretnem
ktoréhokoľvek žiaka, ktorého som učil.
Zatiaľ sa mi nestalo,
aby mi niekto odmietol pomoc alebo
nejakú starostlivosť.
Poďakovanie patrí
všetkým vám, aj tým
ďalším, ktorí končili
po vás, že pokiaľ sa
stretneme, vždy sa
pekne porozprávame,“ povedal absolventom gymnázia Michal Harhaj a
rovnako sa zaujímal
o to, ako sa im darí
po rokoch.
Po návšteve gymnázia sa všetci
presunuli do jednej zo svidníckych
reštaurácií, kde pokračovali v družnej
debate.
Absolventi
4. A a 4. B

Pozvánka na výstavu v priestoroch
svidníckeho Domu kultúry
OZ Kocúrkovo pozýva širokú verejnosť na výstavu s názvom „1939 rok
- Od politiky ústupkov k vojne“ v priestoroch Domu kultúry vo Svidníku
od 24. augusta 2020. Výstava je venovaná základným medzníkom histórie
predvojnového obdobia, ktoré skončilo napadnutím fašistického Nemecka na Poľsko. Výstava obsahuje unikátne archívne materiály hovoriace
o pokuse ZSSR zachovať mier v Európe. OZ Kocúrkovo ďakuje mestu
Svidník za poskytnutie priestorov.
(ozk)

Úradná správa č. 6 zo dňa 20. 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
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 3. kola 6. ligy dospelých OOFZ
Nariaďuje FK Baňa okamžite nahrať do ISSF hlavného usporiadateľa, vedúceho mužstva a videotechnika pod ďalšími disciplinárnymi dôsledkami.
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
KR a DZ OOFZ:

Upozorňuje DZ na uzavretie správ zo zápasov najneskôr v pondelok do
20.00 hod.
5. kolo 6. liga dospelí - 30.8.2020 o 16.00 hod.:
Chotča - voľno, Lúčka - Sitníky (Mačuga, Hubáč, F. Zápotocký - Šafranko),
Baňa - Radoma (Ľ. Suchanič, Baláž, Seman - Vaško), Rovné - Mestisko
(Duháň, Dovičák - Holub), Kalnište - Breznica (D. Špak, Kapa - Fiľarský),
Miňovce - Kuková (L. Zápotocký, Rapáč, Čonka - Burcák), Tisinec - Stročín
(Veselý, Korba, Malačina - Brendza), V. Orlík - Bukovce (A. Špak, Sidorová,
Džavoronok - Mackanin).
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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Rozvíjali svoju fantáziu
Deti, mládež aj dospelí počas prázdnin vo Vyšnom Orlíku rozvíjali svoju
fantáziu, predstavivosť a zručnosť prostredníctvom tvorivej dielne „Maľovanie
krajinky a kvetov“, ktorá bola zameraná na maľovanie, kašírovanie, lepenie
podľa vlastnej fantázie na rôzne materiály od plátna, papiera, koraliek, drôtu,
kameňa ... Boli to abstraktné motívy, ale aj motívy kvetov, zvierat, rastlín a
stromov. Výsledkom ich snaženia boli pekné práce a veľká radosť. Tvorivá
dielňa sa uskutočnila 18. augusta. Lektorkou podujatia bola Katarína Grúsová
z POS vo Svidníku.
Milana Gibová

BLAHOŽELANIE
29. augusta 2020 sa krásneho okrúhleho
životného jubilea - 60 rokov,
dožíva naša milá švagriná
Marta Haninčíková
z Andrejovej
Milá naša oslávenkyňa,
na prahu životného jubilea Ti
chceme zaželať:
Nech nikdy nie si sama,
aby si sa vždy len smiala.
Lásku v srdci stále mala,
a život si v zdraví užívala!
Dobrej nálady, pohody, spokojnosti,
tešíme sa, že môžeme ďalšie roky
byť v Tvojej spoločnosti.
Veľa šťastia, zdravia, lásky
a dobrých vecí
prajeme Ti všetci.
Švagriná Valentína so švagrom Jankom s našou rodinou, dcéra Ivanka
s manželom Dávidom, syn Matúš.
Oslávenkyňu bozkáva jediná vnučka Karinka.
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE
Od 25. do 31. augusta 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
29. a 30. augusta 2020: MDDr. M. Mikula - Kukoreliho 334/16 v Giraltovciach.
Kontakt: 054/732 21 67.
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
Bl. Hieromučeník Metod, Utorok 25. august: 6.00 hod.: kláštor sestier
Baziliánok, 12.00 hod.: † Jozef, Mária, Jozef, Helena, Michal, 18.00
hod.: † Helena, Karol, Streda 26. august: 6.30 hod.: * Štefan a Helena,
18.00 hod.: † Vladislav, Ján, Štvrtok 27. august: 6.30 hod.: kláštor
sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Imrich K., tichá adorácia, 17.15 hod.:
ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Ivan S., tichá adorácia s požehnaním, Piatok 28. august: 6.30 hod.: † Helena a Mikuláš, 18.00 hod.:
* Miriama, Erika, František, večiereň sviatku, Sťatie hlavy Proroka
Jána Krstiteľa, sobota 29. august: 8.00 hod.: * za ochranu a kultúru
života, 10.30 hod.: † Ján M. (panychída za všetkých), 13. nedeľa po
päťdesiatnici, HLAS 4., 30. august: 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 8.00
hod.: * Anna s rod., 10.30 hod.: * za farnosť, 18.00 hod.: * Helena.
V sobotu 29. augusta je spomienka na Sťatie hlavy proroka a Pánovho
predchodcu Jána Krstiteľa. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. Sv.
liturgie sú o 8:00 slov., 10:30 cirkevnoslovanská.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 25.8.: 18:00 + Helena Harvilová, Streda 26.8.: 18:00 +
Mária Gregorová (ročná), Štvrtok 27.8.: 7:00 + Mária, Štefan, Piatok
28.8.: 18:00 + Michal, Anna, Peter, Anna, Ján, Anna, Sobota 29.8.:
8:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Juraja, Nedeľa 30.8.: 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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od 24. augusta 2020
TVORÍK, Ľubomír - TVORÍKOVÁ, Dana:
Učebnica pre šoférov.
Ružomberok,
Epos 2020. 527 s.
Úspešná a u žiakov autoškôl
veľmi obľúbená učebnica vychádza (s mierne pozmenenými
názvami) už viac ako 20 rokov.
Obsahuje kompletný študijný
materiál nielen pre skúšky žiadateľov o vodičské oprávnenie,
ale aj na preskúšanie šoférov
z povolania. Jej súčasťou sú
príslušné všeobecne záväzné
predpisy, a to vždy v platnom
znení, pretože predpisy počas
vydávania učebnice sa priebežne
aktualizujú.

RADEVA, Tatiana
Slovenská herečka Tatiana Radeva sa narodila v roku 1957 v Michalovciach.
Po základnej a strednej škole vyštudovala Divadelnú fakultu na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1980 a stala sa členkou
činohry prešovského Divadla Jonáša Záborského. Od roku 1984, keď ukončila svoje angažmán v Prešove, stala sa členkou činohry Štátneho divadla
v Košiciach. Od roku 1990 sa venovala pedagogickej činnosti na Štátnom
konzervatóriu v Košiciach - odbor pohybovo-herecká výchova. Hosťovala tiež
na ďalších slovenských divadelných scénach - Divadlo J. G. Tajovského vo
Zvolene, na Novej scéne v Bratislave. V roku 2005 vytvorila postavu Marty
v televíznom filme Ticho a dostala za tento výkon výročnú cenu slovenskej
filmovej kritiky. Významná je aj jej viac ako 30-ročná spolupráca so Slovenským
rozhlasom. Patrí k najlepším slovenským herečkám.

COELHO, Paulo (24.8.1947-)
Brazílsky spisovateľ. Pôsobil ako riaditeľ divadla a autor divadelných hier,
skladateľ a žurnalista. Študoval právo, no štúdium nedokončil a začal sa
venovať divadlu. Ako 26 ročný sa oženil a odišiel do Londýna. Tam sa začal
pomaly venovať literatúre. Vo svojej prvej knihe Pútnik - mágov denník opisuje zážitky z púte do Santiaga de Compostela. V roku 1988 napísal svoju
najúspešnejšiu knihu Alchymista. Jeho prvé dve knihy sú bestsellermi až o
pár rokov neskôr, keď vychádza román Brida. Jeho knihy boli vydané v 150
krajinách a preložené do 56 jazykov. Medzi ďalšie diela Paula Coelha patria
Valkýria, Piata hora, Veronika sa rozhodla zomrieť, Démon a slečna Prymová,
Jedenásť minút, Záhir, Rukopis z Akkry, Cudzoložstvo, Špiónka a iné.

Susedka hovorí susedke:
- Máte krásneho chlapčeka, a mal už osýpky?
- Psst! Hovorte potichšie! Keď vás
počuje, neprestane plakať, kým ich nedostane!
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
LÁSKA V TOSKÁNSKU
PIATOK 28. AUGUSTA O 20. HODINE

Réžia: James D'Arcy • Scenár: James D'Arcy • Kamera: Mike Eley •
Hudba: Alex Belcher • Producent: Pippa
Cros • Strih: Anthony Boys, Mark Day •
Hrajú: Liam Neeson, Micheál Richardson,
Valeria Bilello, Lindsey Duncan, Marco
Quaglia, Gian Marco Tavani, Helena
Antonio
Romantická komédia s vôňou Toskánska, v ktorej sa Liam Neeson ako londýnsky umelec vracia spolu s dospelým
synom do Talianska, aby tu predali ich
starý rodinný dom. Čakajú tu na nich prekvapivo náročné opravy starej kamennej
vily, veľa slnka, víno, ozajstné spagetti a
tiež jedna krásna a sympatická majiteľka
miestnej reštaurácie. V dojemnom filme
Láska v Toskánsku sa Liam Neeson prvýkrát stretáva pred kamerou so svojím
synom Micheálom Richardsonom a to
priamo v roliach otca a syna. Londýnsky
umelec Robert (Liam Neeson) a jeho syn Jack (Micheál Richardson) pred
rokmi stratili svoju ženu a matku. Navzájom sa odcudzili, teraz sa ale spoločne
vracajú do ich starého rodinného domu v Toskánsku, pretože ho potrebujú
narýchlo predať. S domom sa spájajú dávne šťastné i nešťastné spomienky,
ktoré vybledli a spustli rovnako ako dom. Namiesto idylickej vidieckej vily
zo svojich spomienok nájdu takmer ruinu s pretekajúcou strechou, s kusmi
omietky padajúcimi zo stropu i stien a s vypadávajúcimi okenicami i dverami.
Nezostáva im nič iné, ako sa tu neplánovane zabývať a pustiť sa do opráv.
Prirodzená nešikovnosť ich prinúti hľadať pomoc u miestnych rázovitých murárov a Jack v miestnom mestečku doslova a do písmena narazí do Natalie,
krásnej majiteľky malej reštaurácie.
Ako opravy domu pokračujú, otec a syn tiež krok za krokom opravujú svoj
vzájomný vzťah, ktorý počas rokov po maminej smrti schátral rovnako ako ich
vidiecka usadlosť. Pôvabné Toskánsko s úzkymi cestičkami medzi zelenými
pahorkami a vinicami, miestni ľudia, slnko a nesmelý počiatok romantického
vzťahu Jacka a Natalie fungujú ako najlepšia rodinná terapia. Nakoniec všetko
vyzerá, že spomienky na Toskánsko budú tentoraz iba krásne. Režisér filmu
James d'Arcy je známy predovšetkým ako herec (Atlas mrakov, Dunkerque,
Avengers: Endgame) a scenár filmu napísal s tým, že bude hrať Jacka. Namiesto toho však dostal príležitosť film režírovať a sám tak na plátne zhmotniť
svoju víziu preslneného príbehu plného humoru i silných emócií. Láska v
Toskánsku prináša jedinečný príbeh otca a syna na plátne aj v skutočnosti.
Liama Neesona a Micheal Richardsona totiž spája viac než to, že vo filme
hrajú otca a syna. Otec a syn sú aj v skutočnosti, rovnako ako vo filme aj v
skutočnosti stratili ženu a matku. Micheál si svoje pôvodné priezvisko Neeson
zmenil ešte len predvlani ako poctu svojej matke, herečke Natasha Richardson,
ktorá pred jedenástimi rokmi tragicky zahynula po páde na lyžiach. Micheál
mal vtedy trinásť rokov a so smrťou svojej matky sa nemohol dlho vyrovnať,
nevynechal jediný večierok a smútok sa snažil zapiť. Film Láska v Toskánsku
sa tak pre Liama Neesona aj jeho syna stal príležitosťou, ako sa s ich rodinnou
tragédiou po dlhej dobe vysporiadať.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 27. august 2020, Krajina
pôvodu: Veľká Británia, Taliansko, romantický, komédia, dráma, 94 minút,
české titulky, vstupné: 5 eur

ŠŤASTIE JE KRÁSNA VEC
SOBOTA 29. AUGUSTA O 20. HODINE

Réžia: Jiří Diarmaid Novák • Hrajú: Petra Hřebíčková, Karel Zima, Jan Dolanský, Marek Taclík, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar ml., Zdeněk Godla, Tomáš
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Jeřábek, Eva Leinweberová, Petr Vaněk, Markéta Hrubešová, Leoš Noha,
David Novotný, Pavel Slabý, Petr Kotvald, Martin Písařík, Lukáš Příkazký,
Michal Novotný, Réka Derzsiová, Ester Geislerová, Marek Adamczyk, Pavel
Ševčík, Martina Babišová, Jaroslava Pokorná, Aleš Kaizner, Anna Jiřina Daňhelová, Olga Plojhar Bursíková
Výhra balíka peňazí v lotérii človeku rozhodne zmení život. Otázka je ako...
Čenda s Janou to nemajú v živote jednoduché. Obaja sú nezamestnaní, Čenda má
dlhy všade, kam sa pozrie, a najčastejšou
návštevou u nich doma je exekútor. Toto
všetko ale zmení farárom požehnaný tiket
do lotérie. Rozprávková výhra 176 miliónov
korún im otvára dvere do veľkého sveta
neobmedzených možností, ale aj k hromade
nových kamarátov, ktorí by si radi z výhry
odkrojili poriadny kus.
A hoci sa to niektorým podarí a vzťah dvojice sa naruší, nakoniec predsa len zistia, že
najväčšou výhrou v živote je láska...
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 20. august 2020, Krajina pôvodu:
Česká republika, komédia, vstupné: 5 eur

CHRUMKÁČI
NEDEĽA 30. AUGUSTA O 16. HODINE

Réžia: Tony Bancroft, Scott Christian Sava
• Hrajú: Emily Blunt, Danny DeVito, John
Krasinski
Animované dobrodružstvo pre celú rodinu,
kde hlavnú úlohu hrajú kúzelné šušienky,
aké by chcel jednoducho každý. Sušienky
majú tvár zvieratiek a majú moc vás premeniť v to zviera, ktoré práve zjete. Chrum,
chrum, zjete sušienku v tvare leva, a je z
vás lev! Nájdete medveďa, a chrum, chrum,
je z vás medveď. A keď zdedíte cirkus na
pokraji krachu, je krabica s takýmito dobrotami presne to, čo potrebujete. Veľká jazda
môže začať!
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 27. august 2020, Krajina pôvodu:
USA, detský, 105 minút, slovenský dabing, vstupné: 5 eur.

Kto daroval krv?
V stredu 19. augusta prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej
nemocnice darovať krv 46 bezpríspevkových darcov:
František Haniš (10), Jozef Gogoľ (27), Ondrej Babják (23), Michal Mňahončák (59), Matúš Mňahončák (27), Ján Petraško (9), Eva Kucerová (55), Peter
Božik (68), Marián Kasarda (10), Zoltán Šafran (87), Ján Vageľ (40), Slavomír
Ivančo (22), Beáta Ďurišová (5), Anna Jakubová (18), Miroslav Artim (19),
Jozef Suvák (5), Lívia Ducárová (prvodarca), Adam Kačmár (2), Jana Milá (8),
Marián Milý (4), Michal Džupin (5), Zuzana Konárová (13), Františka Belinová
(5), Silvia Široká (2), Mária Majdová (13), Jaroslav Cimbora (57), Štefan Teraz
(43), Michal Burák (40), Jana Lehocká (10), Emma Lehocká (prvodarca), Jozef
Jacenko (4), Martin Ždiňák (7), Erik Zelinka (22), Maroš Motyka (24), Zdenka
Pavlíková (5), Štefan Stolarik (2), Dana Stolariková (2), Matúš Bilančik (4),
Monika Karamanová (4), Klára Gombárová (25), Stanislav Bokšanský (45),
Jana Hažerová (prvodarca), Jozef Černiga (8), Anna Mihalkaninová (22),
Monika Rokošová (prvodarca).
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