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  Šindle a slamu vymenili za hlinu s pieskom. Na pohľad možno 
netradičnou zmesou sa snažia zachovať to, čo je ich pýchou. 
Historické domčeky tak dostávajú nie novú, ale starodávnu 
podobu. Takú, akú poznajú aj naši predkovia.  

Vo svidníckom skanzene sa za pomoci Vo svidníckom skanzene sa za pomoci 
hliny a piesku pustili do opráv domčekov hliny a piesku pustili do opráv domčekov 

  Vedenie a zamestnancov SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku dote-
raz najviac trápili poškodené krytiny striech. Aj tie sú, samozrejme, historické 
a dnes vyzerajú tak ako pred 34-rokmi, keď skanzen otvorili. V uplynulých 
rokoch totiž opravili šindľové i slamené strechy.  
  Po oprave striech teraz prišli na rad jednotlivé objekty. Tie musia opravovať 
síce starou, no za to špeciálnou technológiou. „Sú to hlinené omietky a po-
užili sme na to hlinu zmiešanú s pieskom. Je to typický, starý, stavebný 
materiál, ktorý používali naši predkovia a my chceme byť autentickí, preto 
ho používame aj my,“ ozrejmil riaditeľ SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo 
Svidníku Jaroslav Džoganik a zdôraznil, že inak by ani robiť nemohli. 
  Podľa riaditeľa svidníckeho skanzenu musia dodržiavať to, aby aj po dlhých 
rokoch ponúkli návštevníkov autenticitu. „Skanzen je miesto, ktoré má 
návštevníkovi spríjemniť život v minulosti, to znamená, že tieto objekty 
nebudú nikdy dýchať novotou.“ A zároveň v skanzene nikdy nebude 
vládnuť pokoj. Akurát ten, ktorý si užívajú turisti. „Skanzen je zároveň mies-
tom ustavičnej opravy, úpravy, rekonštrukcie alebo aj konzervovania, 
reštaurovania.“ 
  Samotnú techniku, ktorou staré domčeky opravujú, Jaroslav Džoganik 

okomentoval takto: „Je to pomerne prácne, pretože nanáša sa v tenkých 
vrstvách tak, aby vznikali čo najmenšie praskliny. Každá najmenšia 
prasklinka sa potom musí ešte raz pretrieť.“ 
  Peter Dupej je zamestnancom SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a 
práve on má spolu s ďalšími kolegami na starosti túto robotu. „Prvý kontakt 
je voda, aby to preniklo, nech sa spojí tá pôvodná hlina s tou novou a 

potom nanášame tenkú vrstvu veľmi tenkej hliny. Potom, 
keď to stuhne, tak dávame trošku hustejšiu hlinu miešanú s 
pieskom,“ skonštatoval Peter Dupej a pokračoval vysvetlením, 
ako pozná, že je to vyhladené tak akurát. „Za mokra je to také 
pekné, lesklé, hladké, ale cítim to v prstoch. Ruka je vlastne 
najdokonalejšie hladítko, aké môže byť, lebo perfektne ko-
píruje terén, ako sa hovorí.“  
  Aj tieto aktuálne opravy vo svidníckom skanzene potvrdzujú, 
že v skanzene je to rovnaké ako pri rodinných domoch. Čo len 

jedno opravíte, druhé sa vám pokazí a musím opravovať opäť. „Áno, tak 
ako v rodinnom dome nie je nikdy práca ukončená, tak ani v skanzene. 
Tu sa bude opravovať, upravovať stále, na to si musíme zvyknúť, ale 
je to aj naše poslanie,“ uzavrel riaditeľ SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo 
Svidníku Jaroslav Džoganik. 

(ps) 

   To, čo je výnimočné, je veľmi očakávané. Tešíme sa, ak 
prežívame výnimočné životné obdobie, máme výnimočné 
deti, či úspech v práci. Svojim spôsobom výnimočný - iný, 
bol školský rok 2019/2020. Preto sa stáva, že po situáciách 
jedinečných sme nakoniec väčšinou radi, keď príde ten 
dobrý stereotyp, keď sme v zabehnutých koľajach a tak 
trochu „nudne“ si plávame životom.
   Prajem Vám, milí škôlkari a školáci, aby ste v škol-
skom roku 2020/2021 zažili krásne „bežný“ rok. Aby 
sme spoločne v stereotype videli veľké pozitíva, keď sa 
učivo preberá priamo v školských triedach, keď máme 
ľudský kontakt a vidíme uznanie v očiach učiteľa, radosť 
na tvárach žiakov, keď sa kamarátstva rodia pri hrách a 
spoločných zážitkoch.
   Prajem Vám milí učitelia, aby ste nové zručnosti i 
vedomosti nadobudnuté počas ťažkých chvíľ učenia na 

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová na prahu nového školského roka
diaľku premenili na vzrušujúce nové 
pedagogické metódy. Prajem Vám 
zažívať mesiace radostí z plných 
tried a spätnej väzby, ktorá sa ničím 
iným nedá nahradiť.
   Milí prváci, Vám prajem, aby ste 
už po otvorení prvých strán učebníc, 
po prečítaním prvých viet, zistili, že 
škola je veľmi zaujímavá a prináša 
Vám obrovské dobrodružstvo z 
nových nepoznaných vecí. Nech 
vám školské lavice prinesú priateľ-
stvá na celý život a vedomosti pre 
úspešný život.

Marcela Ivančová, 
primátorka mesta Svidník
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  Na peniaze od štátu sa tešili zbytočne. Vláda Igora Matoviča 
upravila podporu najmenej rozvinutých okresov, ktoré prišli o 
takmer 4 milióny eur. Zoškrtali projekty, ktoré už schválila pre-
došlá vláda Petra Pellegriniho. Vraj nevytvárali pracovné miesta. 
Kabinet však sľubuje inú pomoc.    

Vyškrtanie projektov určených na štátne dotácie 
sa nepáči okresnému prednostovi a ani podnikateľom 

  O tom sme už na našich stránkach písali. Pripomeňme, že podľa štátneho 
tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Vladimíra Ledeckého k 
prehodnoteniu fi nancovania projektov prišlo najmä 
na základe preverenia prínosu jednotlivých projek-
tov k rozvoju najmenej rozvinutých okresov. „Časť 
schválených projektov bola zrušená z dôvodu 
podozrenia možného konfl iktu záujmov a kliente-
lizmu (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 fi nancovanie 
svojich projektov z prostriedkov od štátu zabudnúť. 
Vo vládou schválenom uznesení je až 20 projektov 
subjektov z okresu Svidník, ktorých fi nancovanie 
vláda Igora Matoviča na návrh Ministerstva investí-
cií, regionálneho rozvoja a informatizácie zrušila 
a my sme ich na našich stránkach zverejnili pred 
týždňom.   
„Každý podporený projekt sa, samozrejme, zíde 
vo Svidníku, bolo ich nepodporených až dvad-
sať. Možno ich bolo treba ešte raz prehodnotiť. 
Ja som si ich osobne prezeral, určite niektoré 
sú diskutabilné, ale nie až dvadsať,“ reagoval 
na rozhodnutie vlády prednosta Okresného úradu 
vo Svidníku Michal Iľkanin. 
  Jedným z nepodporených projektov je napríklad 
projekt spoločnosti Dalník, s.r.o., Krajná Poľana, 
ktorá mala získať 10-tisíc eur na výmenu okien a 
vonkajších dverí na turistickej ubytovni Čertež v 
obci Medvedie. Je to najväčšia turistická ubytovňa 
v okrese s 80-timi lôžkami. Vlani síce za štátne 
peniaze urobili nové ústredné kúrenie, no ubytovňa toho potrebuje omnoho 
viac. „Vyžaduje si väčšie fi nančné prostriedky, a to na výmenu okien, 

zateplenie, výmenu dverí a na ďalšie vnútorné vybavenie,“ povedal šéf 
turistickej ubytovne a zároveň starosta obce Medvedie Juraj Červák, ktorý 
v zime v obci prevádzkuje lyžiarsky vlek, no bež možnosti ubytovania väč-
šieho množstva ľudí. „Táto turistická ubytovňa je 25 rokov v prevádzke, 
ale posledných dvanásť rokov v zime nie je v prevádzke, nakoľko si 
vyžaduje rekonštrukciu.“ 
  Celkovo na Slovensku vyškrtli 70 projektov, z toho, ako sme už uviedli, až 

20 v okrese Svidník. Vyškrtli napríklad aj projekty 
viacerých malých farmárov. Ďalší pre podmienky 
štátnej podpory cúvli sami, no vo všeobecnosti 
prichádzajú najmenej rozvinuté okresy Slovenska 
pre túto chvíľu o takmer štyri milióny eur. „Jed-
ným z kritérií bolo, či skutočne majú prínos k 
zvyšovaniu zamestnanosti, a v okrese Svidník 
viacero projektov práve kvôli tomuto dôvodu 
bolo zamietnutých,“ vyhlásil hovorca Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Michal Dyttert a reagoval naňho bývalý vicepremiér 
Richard Raši, ktorý mal v predošlej vláde Petra 
Pellegriniho na starosti práve regionálny rozvoj a 
podporu najmenej rozvinutých okresov. „Ministri, 
ktorí žijú v Bratislave, nemôžu ani len tušiť, ako 
sa vytvárajú pracovné miesta v regiónoch. Sú 
investície, ktoré vám nevytvoria priamo pra-
covné miesto, ale sekundárne vám pracovné 
miesta vzniknú, pretože tam budú chodiť ľudia, 
budú tam míňať, ubytujú sa tam, budú chodiť 
do reštaurácií a budú navštevovať kultúrne, 
historické, či prírodné body,“ zdôraznil bývalý 
vicepremiér Richard Raši. 
  Hovorca Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Michal Dyttert však uviedol 
aj ďalší dôvod vyškrtania projektov, no podrobnosti 
nekonkretizoval. „Zisťovalo sa aj to, či neexistujú 
nejaké prepojenia rodinného charakteru alebo 
podozrenia, že mohlo prísť k nejakému netrans-
parentnému prideľovaniu, a takisto z tohto dô-
vodu bolo viacero projektov zamietnutých.“ 
  Svidnícky okresný prednosta Michal Iľkanin nebol 
s rozhodnutím vlády spokojný, ako sme už uviedli. 
Michal Iľkanin vo svojej reakcii povedal aj toto: „Ja 

to vnímam možno trošku ako nešťastné rozhodnutie pre okres Svidník. 
Vláda tak trochu aj zotrela rozhodnutie výboru, ktorý v okrese Svidník 

projekty vybral.“  
  Kritikou teda nešetrí ani okresný 
prednosta, no zároveň podo-
týka, že aj projekty, ktoré teraz 
vláda zrušila, dostávajú druhú 
šancu. „Tieto peniažky z ne-
podporených projektov sa, 
samozrejme, dávajú do novej 
výzvy, ale subjekty, ktoré sa 
prihlásia do tejto výzvy, budú 
mať čo robiť, aby stihli termíny, 
pretože my sme končiaci okres, 
kde končí ten Akčný plán do 
konca roka 2020,“ čo znamená, 
že dovtedy musia svoje projekty 
zrealizovať.  
  Projekty mohli podnikatelia 
aj samosprávy podávať do 28. 
augusta. Vyhodnocovať ich síce 
opäť budú v regiónoch, no defi ni-
tívu dá predsa len vláda. 

(ps) Jedným z nepodporených projektov je napríklad projekt spoločnosti Dalník, s.r.o., Krajná Poľana, 
ktorá mala získať 10-tisíc eur na výmenu okien a vonkajších dverí na turistickej ubytovni Čertež 
v obci Medvedie. Je to najväčšia turistická ubytovňa v okrese s 80-timi lôžkami

Svidnícky okresný prednosta Michal Iľkanin 
nebol s rozhodnutím vlády spokojný
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  Od tých, ktorí ho poškodzovali, k staviteľom. Asi takto sa dá 
zhodnotiť postup úradov pri pamätníku kontroverzného Vasiľa 
Biľaka v jeho rodnej obci. Na niekdajšieho komunistického 
funkcionára nedajú v jeho rodisku dopustiť, no teraz to začali 
riešiť elitní policajti.   

Biľakov pamätník v Krajnej Bystrej 
je pod drobnohľadom Národnej kriminálnej agentúry 

  Práve v období pripomínania si vpádu spojeneckých vojsk na územie Česko-
slovenska, za ktorým mal stáť aj Vasiľ Biľak, prišla jasná správa. „Prokurátor 
Úradu špeciálnej prokuratúry v priebehu tohto mesiaca vyšetrovateľovi 
NAKA odovzdal na vybavenie trestnú vec týkajúcu sa verejnej inštalácie 
pamätníka busty Vasila Biľaka v obci Krajná Bystrá pre podozrenie zo 
spáchania extrémistickej trestnej činnosti,“ informovala hovorkyňa Úradu 
špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová, a to znamená, či sa postavením pamät-
níka niekto nedopustil trestného činu propagácie komunistickej ideológie. 
  Pripomeňme, že pamätník Vasiľa Biľaka síce stojí pred budovou obecného 
úradu v Krajnej Bystrej, no postaviť ho nedala obec. Urobila tak Krajská or-
ganizácia Komunistickej strany Slovenska v Prešove. Doteraz pritom policajti 
stále riešili len tých, ktorí Biľakov pamätník poškodzovali. A dokonca hľadali i 
hľadajú bustu, ktorá z pylóna pamätníka zmizla len pár dní po odhalení pred 
piatimi rokmi. Dodnes ju nenašli a odvtedy riešili hneď viacero poškodzovaní 
Biľakovho pamätníka. 
  Komunisti opakovane tvrdili, že pamätník Vasiľovi Biľakovi postavili ako prejav 

vďaky za pomoc rodnej obci a celé-
mu regiónu. Dvaja košickí výtvarníci 
Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz boli za 
pomaľovanie Biľakovej busty právo-
platne podmienečne odsúdení. „Ne-
viem, či je to normálne niečo také, 
aby niekto chodil a ničil majetok 
druhých. Veď nemusím s niečim 
súhlasiť, ale za to nemusím ničiť 
to všetko,“ reagoval už skôr okresný 
predseda Komunistickej strany Slo-
venska vo Svidníku Jozef Bilý.  
  No a to, či sa trestného činu ne-
dopustili aj komunisti, keď Biľakovi 
pamätník postavili, prešetrí Národná 
kriminálna agentúra. Prokuratúra 
si počká na jej závery a až potom 
bude jasné, ako sa prípad pamätníka 
niekdajšieho komunistického funkcio-
nára vyvinie ďalej. 

(ps) 

Pamätník Vasiľa Biľaka síce stojí 
pred budovou obecného úradu 
v Krajnej Bystrej, no postaviť ho 
nedala obec

  Prešovský samosprávny kraj fi nančne podporí aktivity vo 
Svidníku a v okolí. Rozhodli o tom poslanci Zastupiteľstva Pre-
šovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom zasadnutí v 
uplynulý pondelok 24. augusta. 

Prešovská župa podporí zastrešenie svidníckeho klziska 150-timi tisíckami eur
Kam ešte poputujú fi nancie podľa rozhodnutia krajských poslancov?

  V rámci grantovej schémy Výzva pre 
región do okresu Svidník príde celko-
vo 206 375,80 eur. Na sociálnej sieti 
o tom informoval poslanec PSK za 
okres Svidník Ján Vook. Podľa jeho 
slov v rámci Programu 3. Podpora 
výstavby a rekonštrukcie športovísk v 
PSK získa mesto Svidník z Výzvy pre 
región 150-tisíc eur na zastrešenie 
existujúcej ľadovej plochy v meste. 
Pripomíname len, že na tento účel 
má mesto Svidník od vlády 300-tisíc 
eur a 250-tisíc eur prisľúbil Slovenský 
zväz ľadového hokeja. Celkovo by tak 
mesto Svidník malo mať aktuálne k 
dispozícii 700-tisíc eur, no projektová 
dokumentácia podľa slov primátorky 
Svidníka Marcely Ivančovej hovorí o 
potrebe až jedného milióna a 450-ti-
síc eur. 
  Prešovský samosprávny kraj však 
podľa informácií, ktoré uverejnil 
poslanec PSK za okres Svidník Ján 
Vook, fi nančne podporí aj projektovú 
dokumentáciu cyklistického chodníka 
Svidník - Duplín, a to konkrétne z 
programu Podpora cyklodopravy a 
cykloturizmu Výzvy pre región čiast-
kou 16-tisíc eur. Občianske združenie 
M o A M získa z rovnakého programu 
na vypracovanie zjednodušenej 

dokumentácie pre zlegalizovanie 
a vyznačenie cykloturistických trás 
v cieľovom území okresu Svidník 
10-tisíc eur. 
  Prešovský samosprávny kraj v 
oblasti športu podporí aj Giraltovce. 
Krajský poslanec Ján Vook informo-
val, že v rámci programu Podpora 
výstavby a rekonštrukcie športovísk v 
PSK Výzvy pre región získa mesto Gi-
raltovce 20-tisíc eur na rekonštrukciu 
multifunkčného ihriska pri Základnej 
škole v Giraltovciach. 
  V sociálnej oblasti, konkrétne v rámci 
programu Podpora zvýšenia kvality 
v sociálnych službách a paliatívnej 
zdravotnej starostlivosti Výzvy pre 
región dostane Atrium Svidník, ne-
zisková organizácia 10 375,80 eur na 
nákup kuchynského zariadenia. 
  Poslanci Zastupiteľstva PSK v Pre-
šove na svojom zasadnutí v predmi-
nulý pondelok 24. augusta schválili aj 
úpravu rozpočtu kraja na tento rok.
Krajský poslanec za okres Svidník 
Ján Vook na sociálnej sieti infor-
moval, že Stredná odborná škola 
polytechnická arm. gen. L. Svobodu 
vo Svidníku získa 62 600 eur na do-
vybavenie strojového parku pre stro-
járske odbory a Stredná priemyselná 

škola vo Svidníku získa 4-tisíc eur na 
nákup žehliaceho stroja s odsávaním. 
Z rozpočtu PSK sa po novom ujde aj 
Senior domu Svida vo Svidníku, a 
to konkrétne 155 600 eur na rekon-
štrukciu a modernizáciu, zateplenie 
strechy hlavnej budovy. 
  Z rozpočtu PSK budú tento rok 
zaplatené aj projektové dokumentá-
cie Strednej priemyselnej školy vo 
Svidníku, a to konkrétne: 4 200 eur za 
projektovú dokumentáciu novej kotol-
ne, 3 500 eur za projektovú dokumen-
táciu zriadenia nového fotoateliéru, 3 
500 eur za projektovú dokumentáciu 
zriadenia ateliéru na tlač/sieťotlač a 

700 eur za projektovú dokumentáciu 
zriadenia ateliéru kresby. 
 Prešovský samosprávny kraj zo 
svojho rozpočtu zaplatí aj projektové 
dokumentácie Senior domu Svida 
vo Svidníku, ktoré budú určené na: 
rekonštrukciu a modernizáciu prá-
čovne - 4 900 eur, rekonštrukciu, 
modernizáciu a zateplenie kuchyne, 
jedálne a spojovacej chodby - 5 950 
eur, rekonštrukciu, modernizáciu, za-
teplenie obvodového plášťa, výmenu 
otv. konštrukcií na spoločenskej budo-
ve - 21 700 eur a na rekonštrukciu a 
modernizáciu kotolne - 8 400 eur. 

(ps)
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  Od gastronómie cez šport k vínu, teda priam naspäť ku gastro-
nómii. Aj takto sa dá nazvať životná cesta mladého Svidníčania 
Dominika Lutaša, ktorý sa vlastne postupne dostal k tomu, čo 
začal študovať vo Svidníku. Predsa len, aj vinárstvo patrí ku 
gastronómii. No aj k tomu, sa v rozhovore s Dominikom Lutašom 
dostaneme bližšie. 

Svadobná fotografi a Svidníčana Dominika Lutaša vyhrala celosvetovú súťaž
Športovec telom i dušou sa venuje vínu

  Už tretí rok žije so svojou manželkou Luckou v Trebišove. Má 27 rokov a 
pracuje v jednom z významných vinárstiev v Tokajskej oblasti. Počas svojho 
života vo Svidníku úspešne absolvoval Hotelovú akadémiu, vďaka ktorej 
získal množstvo potrebných skúseností a informácií o gastronómií a hote-
lierstve, ktorým sa venuje aj teraz. „Od detstva som bol vedený k športu a 
pohybovej aktivite, za čo ďakujem rodičom, preto si vybral štúdium na 
Fakulte športu Prešovskej univerzity.“ 
  V rozhovore s Dominikom Lutašom na chvíľu ostaňme pri jednom z jeho 
zlomových životných okamihoch. S manželkou Luciou, ktorú už spomenul, 
sa spoznal počas vysokoškolských štúdií v Prešove. „Keďže manželka po-
chádza z mesta Trebišov, tak sme to do Tokajskej oblasti nemali ďaleko. 
Počas prázdnin a voľného času sme tam trávili veľa spoločného času, 
pretože príroda a história Tokajskej oblasti je výnimočná a doslova mi 
prirástla k srdcu. Som veľmi rád, že moja manželka pochádza práve z 
tohto kúska Slovenska a takto sprostredkovane mám tú česť Tokaj a 
jeho krásy spoznávať postupne aj ja.“ 
  Zosobášili sa vlani v Trebišove a za miesto svadobného fotenia si vybrali 
vinárstvo Chateau Grand Bari z toho dôvodu, že stavba svojou jedinečnou 
architektúrou, prostredím a atmosférou pripomína svetoznámu taliansku 
vinohradnícku oblasť Toskánsko, akú na Slovensku nikde inde nenájdete. 
No a práve jedna z ich svadobných fotiek získala nie každodenný úspech. 
„Nasnímanie fotografi e, ktorá tohto roku 24. augusta bola publikovaná 
ako fotografi a dňa „ Picture of the day on prowedaward.com“ bolo sú-
časťou nášho svadobného fotenia v júli minulého roku. Fotograf, ktorého 
sme si vybrali na fotenie našej svadby, patrí medzi elitu slovenských 
fotografov, takže presne vedel, čo robí, len sa čakalo pri fotení práve 
tohto záberu na ten správny moment. 
  Trvalo to síce trochu dlhšie, pretože počasie bolo krásne, ale stálo to 
za to a výsledok bol perfektný. Vydržali sme a zároveň sme sa pri tom 
aj príjemne pobavili. Snímka vznikla na okraji strechy budovy Chateau 
Grand Bari, kde sme vystúpili po vysokých schodoch. 
  Bol to pekný zážitok a pri pohľade na túto fotografi u sa stále zasmeje-

me, pretože je pre nás výnimočná,“ opísal svadobné fotenie i svoje dojmy 
a postrehy Dominik Lutaš. 
  Ich svadobný fotograf zdieľal spomínanú fotografi u aktuálne po ocenení na 
sociálnych sieťach, kde si ju mladomanželia Lutašovci takisto všimli. „Pre 
fotografa je to jednoznačný dôkaz toho, že svoju prácu vykonáva profe-
sionálne a že budúci klienti sa môžu bez problémov spoľahnúť na to, že 

s jeho prácou budú určite spokojní. 
  My sme sa príjemne prekvapili a te-
šíme sa z toho, že práve fotografi a z 
našej svadby dostala spomedzi 32 613 
fotografi í od 1 255 svadobných fotogra-
fov z 83 krajín sveta takéto ocenenie. 
Je to ale, samozrejme, vďaka vysokej 
profesionalite a umeleckému cíteniu 
fotografa,“ nešetril chválami Dominik Lu-
taš, v rozhovore s ktorým sme sa dostali k 
vínu a náš spolubesedník si zaspomínal na 
študentské roky. 
  „Počas študentských rokov, keď sme sa 
už poznali s terajšou mojou manželkou, 
som často chodil pomáhať manželkiným 
rodičom do ich vlastného rodinného 
vinohradu, ktorý majú v tokajskej ob-
lasti. Fascinovala ma spojitosť človeka 
s vinnou révou, s pôdou, hroznom a 
samotnou prírodou a celý ten proces 
od prvotného zasadenia nového viniča, 
celoročnej starostlivosti o vinohrad, cez 
dozrievanie hrozna, vinobranie, spraco-
vanie hrozna a výrobu vína. 
  Tá oddanosť tomu, že celý rok tvrdo 
pracujete a príroda sa vám na konci 
tohto úsilia príjemne poďakuje jedným z 
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Svadobná fotografi a Svidníčana Dominika Lutaša vyhrala celosvetovú súťaž
Športovec telom i dušou sa venuje vínu
najlepších nápojov, akým tokajské 
víno bezpochyby je,“ rozhovoril sa 
Dominik Lutaš, ktorý, ako sme už 
uviedli, vyštudoval Fakultu športu, 
a pohybu sa venuje dodnes. „Už 
ako mladý chlapec som pochopil 
význam a dôležitosť pohybovej 
aktivity. Zároveň mám aj veľmi 
blízky a pozitívny vzťah k prírode 
a počas bývania a pôsobenia v 
slovenskej tokajskej oblasti som 
sa o pestovaní hrozna a o víne 
dozvedel množstvo informácií a 
chcem v tom aj naďalej pokračovať 
a zdokonaľovať sa, lebo studňa 
informácii je bezodná.“
  Manželia Lucia a Dominik Lutašovci 
žijú v obci Nový Ruskov, ktorá sa 
nachádza len pár kilometrov od Trebi-
šova. V súčasnosti pracuje na pozícii 
recepčného vo vinárstve Chateau 
Grand Bari, kde vznikla aj spomínaná 
víťazná svadobná fotografi a. Zároveň 
sa venuje predaju vína v obchode a 
takisto vykonáva pred hosťami mikro 
degustácie vín. „Mikro degustácia 
znamená ochutnávku 3 vybraných 
vzoriek vína priamo pri stole hosťa, 
počas ktorej someliér podá hos-
ťom tie najdôležitejšie informácie 
o vzorkách vín, ktoré degustujú. 
Táto forma degustácie je krátka 
a je vhodná pre menšie skupiny. 
Riadené prehliadky spojené s 
degustáciou zahŕňajú vo svojom 
programe prehliadku našich vino-
hradov, múzea a tufových pivníc s 
výkladom. 
  Po prehliadke tufovej pivnice sa 
celá skupina presunie v pivnici do 
pripravenej degustačnej miestnos-
ti, kde prebieha už samotná ochut-
návka vín spojená s kompletným 
výkladom o jednotlivých vzorkách 
vín pod vedením skúseného some-
liéra,“ ozrejmil podoby degustácie 
vína Dominik Lutaš, pre ktorého je 
práca s vínom veľmi zaujímavá a 
bohatá. 
  Od objavovania chutí a aróm v 
jednotlivých dúškoch vína počas 
degustácií, cez neustále získavanie 
nových informácií, až po samotné 
poradenstvo, odporúčanie a výber 
toho správneho vína pre klienta je 
zážitok a páči sa mu na tom všetko. 
„Každý, kto má záujem o kúpu 
vína, je individuálny tak, ako jeho 
chuťové kanáliky, a tak počas vý-
beru k tomu aj pristupujem. Vždy 
sa snažím klientom alebo hosťom 
na základe ich preferovaných jedál, 
chutí, vône, alebo zbytkového cuk-
ru vo víne, odporučiť pre nich to 
najlepšie víno, ktoré má potenciál 
splniť ich očakávania aj potreby.“
  Dominik Lutaš si v súkromí dá víno 

veľmi rád a odporúča každému as-
poň jeden pohárik na večer. „Už len 
pre zlepšenie nálady a odbúranie 
stresu a napätia,“ usmial sa Dominik 
Lutaš a pokračoval: „Mne najviac 
chutí, keď je správne vychladené 
a hlavne po celom náročnom dni, 
keď si ho dám ako malú odmenu. 
Vtedy aj dokážem chuť a arómu 
vybraného vína najviac precítiť. 
  Ja osobne preferujem vína suché, 
v ktorých dominuje ovocná lahod-
nosť, plnosť a chuť. Napríklad pre 
mňa je vhodným výberom Lipovina 
ročník 2018,“ priznal a zdôraznil to, 

čo sa o tokajskom víne častokrát ho-
vorí: „Je dokázané, že tokajské vína 
pri správnej a odporúčanej dennej 
dávke majú nielen antioxidačné 
účinky, ale zároveň ochraňujú a 
udržiavajú zdravie človeka. Vína z 
Tokajskej oblasti majú blahodarné 
účinky proti kardiovaskulárnym 
ochoreniam. 
  Veľa ľudí si myslí, že šróbovací 
uzáver na fľaši znamená, že víno 
je menej kvalitné ako s korkovým 
uzáverom. Nie je to pravda.“
  Dominik Lutaš zo Svidníka teda 
postupne kráča za svojimi snami. 

Hovorí, že cieľ, ktorý si stanovil, si aj 
splnil. Má prácu, ktorá ho baví, je jeho 
záľubou, a to je hlavné. „Pracujem 
v super kolektíve a navzájom si 
všetci pomáhame. Mojim plánom 
je ďalej na sebe pracovať a zdo-
konaľovať sa v tom, čo robím a 
predovšetkým v oblasti vinárstva, 
ostatné príde časom. Cieľov mám 
viacero, ale nič neprezrádzam vo-
pred, sám sa nechám prekvapiť,“ 
dodal s úsmevom na záver Dominik 
Lutaš. 

(ps, 
foto: archív D. Lutaš)
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  V obci Hrabovčík a jej oddychovej zóne sa v sobotu 22. au-
gusta uskutočnil športový deň s otvorením zrekonštruovaného 
viacúčelového ihriska. 

V Hrabovčíku otvorili zrekonštruované viacúčelové ihrisko 

  Tak ako každý rok, tak aj tento pripravil starosta obce Hrabovčík Sergej 
Vasilenko so svojimi poslancami športový deň pre svojich občanov, rodákov 
a hostí. Tentokrát to bolo obohatené o otvorenie zrekonštruovaného viacúče-
lového ihriska, na ktorom v uplynulých mesiacoch vďaka fi nančnej podpore 
Úradu vlády SR, boli vymenené mantinely, oplotenie a prevzdušnený umelý 
trávnik. 
  Otvorenie zrekonštruovaného multifunkčného ihriska bolo za účasti poslanca 
Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas - sociálna demokracia), poslanca 
Prešovského samosprávneho kraja Jána Vooka a podpredsedu Hnutia Sme 
rodina Jozefa Vašutu. 
  Počas dňa v rámci športového dňa súťažili občania, rodáci a hostia v rôznych 
športových disciplínach. V doobedňajších hodinách boli pripravené súťaže pre 
tých najmenších. Poobede boli do súťaže zapojení účastníci športového dňa 
rôznych vekových kategórii a v rôznych disciplínach, ako pílenie dreva, hod 
metrovou siahovinou, zabíjanie klincov, či člnkovanie. Zároveň mali možnosť 
súťažiť v tenise, či nohejbale na zrekonštruovanom multifunkčnom ihrisku. 

  Starosta obce Sergej Vasilenko a poslanci obecného zastupiteľstva pre 
účastníkov tejto športovej akcie pripravili občerstvenie v podobe pečenej 
klobásy, guláša, pečených pirohov, čapovaného piva a viney a ako je zvykom 
od podvečerných až do skorých ranných hodín ľudovú zábavu, o ktorú sa 
postarala skupina Alegro. 

 (pn)

  Mestská rada 7. septembra a Mestské zastupiteľstvo 16. sep-
tembra. Takýto je predbežný plán rokovania volených zástupcov 
obyvateľov mesta Svidník. 

Svidnícki mestskí poslanci sa vrátia k zastrešeniu klziska

  Informovala nás o tom PR manažér-
ka mesta Svidník Kristína Tchirová s 
tým, že v programe rokovania mest-
skej rady a následne i mestského 
zastupiteľstva by okrem iného mali 
byť aj závery z vykonaných kontrol 
hlavného kontrolóra, informácia 
o plnení rozpočtu za prvý polrok, 
zmena rozpočtu, schválenie zmien 
a doplnkov Územného plánu mesta 
č. 8, zmluvné prevody, návrh zmien 
a doplnkov Územného plánu mesta 
č. 10, informácia o pripravenosti škôl 
a školských zariadení na školský rok 
2020/2021, ale napríklad aj schvá-
lenie zmluvy so SZĽH. Tá zahŕňa 
dohodu o dotácií Slovenského zväzu 
ľadového hokeja vo výške 250-tisíc 
eur na zastrešenie svidníckeho 
klziska, no s pomerne prísnymi pod-
mienkami. 
  Dodajme, že rozhodovať budú mest-

skí poslanci a pokiaľ ide o zastrešenie 
klziska, zatiaľ je známe akurát to, že 
mesto má k dispozícií 300-tisíc od vlá-
dy, k tomu 150-tisíc eur od Prešovské-
ho samosprávneho kraja a pomerne 
istých by malo byť aj spomínaných 
250-tisíc od SZĽH, samozrejme, ak 
to mestský poslanecký zbor schváli. 
Spolu by to bolo 700-tisíc eur, no pod-

   Leto vo Svidníku prinieslo aj po propagačnej stránke 
mnoho zaujímavostí. Od vydania série pohľadníc až po 
osadenie nadrozmerných rámov a hoci plány na začiatku 
boli iné, také postupné dávkovanie atrakcií má niečo do 
seba. 
   Toto tvrdí PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová 
na margo snáh o zviditeľnenie Svidníka a rôznych pro-
pagačných aktivít, ktorých súčasťou malo byť začiatkom 
júla aj osadenie nadrozmerného nápisu SVIDNÍK na kraji 
pešej zóny. Prázdniny sú za nami a nápis SVIDNÍK by ste v 

ľa informácií, ktoré už skôr poskytla 
primátorka Svidníka Marcela Ivančo-
vá, podľa vypracovanej projektovej 
dokumentácie by zastrešenie klziska 
malo stáť 1 milión 450-tisíc eur. 
  Ako sme už uviedli, Prešovský 
samosprávny kraj v rámci grantovej 
schémy Výzva pre región mestu 
poskytol 150-tisíc eur. Čo na to 
hovorí primátorka Svidníka Marcela 
Ivančová: „Žiadali sme o niečo viac 
fi nančných prostriedkov, ale chápem, 
že tak ako mesto Svidník, iné mestá, 

aj PSK má značný výpadok príjmov, a 
tak sú dotácie krátené. Sme vďační za 
túto dotáciu. Suma, ktorá je potrebná 
na dofi nancovanie zastrešenia klziska 
bude konečná až po uskutočnení 
obchodnej súťaže.“
  A tak si teda na zodpovedanie otázok 
súvisiacich s klziskom budeme mu-
sieť počkať. Hádam už na najbližším 
zasadnutí dostanú mestskí poslanci 
viac informácií a my o nich následne 
budeme môcť informovať. 

(ps) 

uliciach Svidníka hľadali márne. Podľa Kristíny Tchirovej sa 
však zdá, že niekedy aj to zlé je na niečo dobré. Postupné 
dávkovanie atrakcií, ako to sama nazvala, má podľa nej 
význam. „Mnoho návštevníkov čakáme aj na 61. ročníku 
Dukelského behu mieru a v tomto čase by mal byť už nápis 
osadený. Nápis Svidník je už pripravený na inštaláciu, po 
procesoch so stavebným konaním sa v súčasnosti pracuje 
na samotnom osadení. Je potrebné zabezpečiť špeciálne 
kotvenie, ktoré bude nápis robiť bezpečným a ochráni ho 
pred vandalizmom,“ dodala Kristína Tchirová.            (ps)

Nápis SVIDNÍK by mal spestriť Dukelský beh mieru
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   Pred týždňom sme na našich stránkach písali o problé-
moch, ktoré trápia obyvateľov Ulice Sovietskych hrdinov 
vo Svidníku, konkrétne v lokalite čerpacej stanice Slovnaft. 
Dvory rodinných domov im zaplavuje voda, a to hlavne pri 
silnejších dažďoch. Poukázal na to jeden z obyvateľov 
rodinných domov v spomínanej lokalite Juraj Poperník.
   „Podnet od p. Poperníka sme dostali e-mailom, na ktorý 
sme mu odpovedali a pozvali ho na stretnutie s odborne 
spôsobilou osobou. 26. augusta sme za účasti odboru 
výstavby a projektanta vykonávali obhliadku viacerých 
dopravných stavieb v meste. Pri tejto príležitosti sme kon-
taktovali p. Poperníka za účelom identifi kovania presného 

   Tragický sobotný večer pri Svidníku. Sedem kilometrov pred 
mestom ostali na ceste ležať traja cyklisti. Zrazilo ich osobné 
auto, keď sa z cyklotúry vracali domov. Jeden z mužov nemal 
šancu prežiť.  

   Osobné auto v pravom jazdnom 
pruhu v smere jazdy od Bardejova do 
Svidníka a pred ním tri rozbité bicykle. 
71-ročný muž zo Svidníka za volantom 
Mercedesu do skupinky cyklistov 
medzi obcami Vyšný a Nižný Orlík 
vrazil zozadu.  
   „Jednalo sa o zrážku osobného 
motorového vozidla s tromi cyklistami,“ 
potvrdil veliteľ hasičského zásahu z 
Okresného riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru vo Svidníku Peter 
Lažo. „Veľmi zlý pohľad bol na to. 
Ležali tam dvaja, ten čo jazdil v tom 
minipelotóne vpredu, tak ten odkráčal 
ešte na kraj priekopy,“ povedal jeden 
z okoloidúcich motoristov a pridal sa aj 
ďalší. „Jeden sa tu tackal, ale chodil, a 
ten druhý stále tiež, opieral sa o auto, 
a potom spadol, no a tretí tam ležal a 
bola pod ním kaluž krvi“
  Žiaľ, jedného z troch cyklistov sa 
záchranárom, napriek enormnej snahe 
zachrániť nepodarilo. „Keď sme prišli, 
tak bol bez známok života, pokračovali 

sme v resuscitácii, ale, bohužiaľ, ne-
bola úspešná,“ potvrdila to najhoršie 
lekárka z osádky Rýchlej lekárskej 
pomoci Life star 
emergency An-
drea Zavodová. 
   Dopravná ne-
hoda sa stala v 
sobotu po sied-
mej  večer na 
rovnom úseku 
cesty. Miestni len 
špekulovali, čo 
mohlo byť príči-
nou, no policajti 
počas dokumen-
tovania miesta 
tragédie opako-
vali len jedno. „Dopravná nehoda sa 
stala za dosiaľ presne nezistených 
príčin a okolností,“ vyhlásil riaditeľ 
Okresného dopravného inšpektorátu 
Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru vo Svidníku Peter Matkobiš. 
„Ešte nebolo šero, ale bolo to tak 

akurát na rozhraní šera,“ komentoval 
jeden z okoloidúcich motoristov. 
   54-ročný Svidníčan Jozef zomrel na 
mieste, jeho dvoch kamarátov Vladi-
míra a Mariána ratovali záchranári. 
„Jeden bol pri vedomí, ten najmenej 
potreboval pomoc, a ďalší mal úraz 
nohy, výrazne krvácal, takže aj jeho 

stav hodnotím ako vážny.“ 
   Vladimíra, učiteľa z III. Základnej 
školy na Ulici 8. mája vo Svidníku, 
preto ešte v noci vo svidníckej nemoc-
nici operovali. Podľa informácií, ktoré 
nám v nedeľu predpoludním poskytol 
námestník riaditeľa Nemocnice Svet 

zdravia vo Svidníku Marek Pytliak, 
je síce hospitalizovaný na Oddelení 
anesteziológie a intenzívnej medicíny, 
no je v stabilizovanom stave. Marián, 
učiteľ pravoslávneho náboženstva, je 
hospitalizovaný na Chirurgickom od-
delení a je takisto v stabilizovanom sta-
ve. Vodič osobného auta pred jazdou 

alkohol nepožil, všetko ostatné majú 
teraz v rukách policajti. „Ďalší priebeh 
prešetrovania dopravnej nehody uká-
že, či sa bude alebo nebude priberať 
znalec do konania,“ uzavrel riaditeľ 
svidníckeho Okresného dopravného 
inšpektorátu Peter Matkobiš.       (ps)

   Pôvodný návrh z dielne Prešovské-
ho samosprávneho kraja hovoril o 
inom návrhu, a to takom, že aj okres 
Svidník by po novom patril už nie do 
Šariša, ale do Horného Zemplína. 
Rokovanie na pôde prešovskej župy 
však prinieslo verdikt, aký sme už 
konštatovali. Okres Svidník bude i 
naďalej patriť do regiónu Šariš. 
   Určenie tzv. subregiónov vyplýva z 
metodiky Ministerstva investícií, re-
gionálneho rozvoja a informatizácie, 
ktorá dáva smery ohľadom štatútu 
Rady partnerstva, ktorý je dôležitý 
pre rozhodovanie eurofondov a iných 
zdrojov v novom programovom obdo-
bí. Gestori sú vyššie územné celky, 
ktoré si určujú svoje subregióny alebo 
strategicko-plánovacie regióny. 
   Prešovský samosprávny kraj na-
vrhuje na svojom území vymedziť 
tri  funkčné strategicko-plánovacie 

regióny (SPR) - Spiš,  Šariš a Horný 
Zemplín. 
   „Pozvali sme si zástupcov okresu 
Svidník a Stropkov, pretože sme 
chceli dosiahnuť hranicu medzi okres-
mi na začiatku konsenzom. Vieme, že 

v minulosti boli spoločným okresom, 
majú svoje prepojenia, ale na druhej 
strane, z historického hľadiska, patria 
do iných historických regiónov. Zá-
verom je to, že okres Svidník bude 
v regióne Šariš a Stropkov bude 

patriť pod Horný Zemplín,“ povedala 
vedúca Odboru strategického rozvoja 
a projektového riadenia Úradu PSK 
Martina Slivková.   
   Strategicko-plánovací región Spiš 
bude mať centrum v Poprade, SPR 
Šariš v Prešove a SPR Horný Zemplín 
v Humennom. Subregióny kraj pritom 
zadefi noval na základe analýzy histo-
ricko-geografi ckých faktorov, sídelnej 
štruktúry, dopravnej infraštruktúry, 
lokalizácie priemyselných parkov, 
zastúpenia aktérov regionálneho 
rozvoja a možností cestovného ru-
chu. Ich vytvorenie by malo v novom 
programovom období 2021-2027 po-
môcť zintenzívniť integráciu kohéznej 
politiky do národných politík a integ-
rovaných politík rozvoja VÚC, miest a 
takisto aj obcí.                       (dj, pn)

71-ročný Svidníčan zrazil troch cyklistov - 54-ročný Jozef, žiaľ, zomrel na mieste!

Zástupcovia okresov Svidník a Stropkov sa dohodli na určení hraníc - 
Svidník je Šariš, Stropkov Horný Zemplín    Určenie hraníc subregiónov 

na nové programové obdobie 
2021 - 2027 bolo v uplynulý 
piatok 28. augusta cieľom 
stretnutia zástupcov okresov 
a miest Svidník a Stropkov s 
vedením Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) v 
Prešove. Okres Svidník bude 
defi nitívne aj naďalej patriť do 
regiónu Šariš a okres Stropkov 
do regiónu Horný Zemplín.

Problémy s vodou po búrke očami mestského prednostu
problému a možnosti jeho riešenia. Uvedená záležitosť je 
niekoľkoročným problémom,“ vysvetlil prednosta Mestského 
úradu vo Svidníku Miroslav Novák, ktorý je zároveň aj po-
verený riadením Odboru výstavby svidníckeho Mestského 
úradu. Podľa neho Mesto Svidník v roku 2019 vykonalo 
rekonštrukciu odvodňovacieho rigolu, ktorý výrazne situáciu 
v tejto časti meste vylepšil. „Problém je v období silných 
nárazových dažďov, kedy zrážková voda nestíha odtekať s 
cestnej komunikácie. Na odporúčanie projektanta budeme 
kontaktovať Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť so 
žiadosťou o dobudovanie novej vpuste na odvod zrážkovej 
vody,“ dodal Miroslav Novák.                                        (ps)
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  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR kladie dôraz 
na potrebu zabezpečenia a dodržiavania všetkých postupov 
podľa platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky. 

Rezort školstva odporúča zvážiť prenájom telocviční športovými klubmi

  Do 20.9.2020, podľa opatrení na školský rok 2020/2021, základné školy, 
stredné školy a školské zariadenia nevyužívajú telocvične, posilňovne ani 
ostatné vnútorné priestory určené na šport.
  Rezort školstva neupravuje podmienky prenajímania priestorov (telocviční), 
a teda takýto prenájom a následne využívanie pre športové kluby nezakazuje. 
V aktuálnej situácii však odporúčame túto možnosť zvážiť, najmä z dôvodu 
zamedzenia kontaktu rôznych skupín v spoločných priestoroch.

  Manuál pre vysoké školy neupravuje využívanie vnútorných priestorov na 
šport, iba nariaďuje dekanovi alebo rektorovi na začiatku akademického roka 
určiť intervaly čistenia a dezinfekcie priestorov na základe rizika infekcie 
(zvýšené riziko majú priestory, kde prenos kvapôčkovej infekcie nie je ob-
medzovaný napr. nosením rúška: toalety, stravovacie zariadenia, telocvične, 
sprchy) a miesta s vysokou frekvenciou osôb.
  Cieľom manuálov pre školy a školské zariadenia je stanoviť základné prevádz-
kové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby 
dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie 
základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok 
vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších pred-
pisov.                                                                                                        (pn) 

 Mesto Svidník sa pripravilo na nový školský rok 2020/2021 na zá-
klade vydaných nariadení rezortu školstva. Od 2. septembra 2020 
bude zabezpečená prevádzka vo všetkých školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník. 

Mesto Svidník sa pripravilo na nový školský rok 

  Poverená vedúca odboru Školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského 
úradu vo Svidníku Erika Červená hovorí: „V spolupráci s riaditeľmi zabez-
pečujeme dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a 
dezinfekciu, ako aj osobné ochranné  prostriedky“.
  Mesto Svidník ako zriaďovateľ vydal pokyn riaditeľom materských a základ-
ných škôl, Základnej umeleckej škole a Centru 
voľného času na zabezpečenie dôkladného čiste-
nia priestorov škôl a školských zariadení ešte pred 
začatím vyučovania.
  Len na pre vysvetlenie. Manuál odporúčaní je v 
troch úrovniach - zelenej, oranžovej a červenej. 
Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá 
žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či 
zamestnanca. 
Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má 
škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na 
ochorenie. 
Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade 
pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo 
nepedagogických pracovníkov, alebo jedného 
pedagóga. 
  Poverená vedúca Erika Červená: „Počas obdo-
bia od 2. do 14. septembra 2020 sa budeme vo Svidníku riadiť zelenou 
fázou odporúčaní ako je napr.:
neorganizovať hromadné otvorenie školského roka s výnimkou prvého 
ročníka, ktoré, ak aj to možné, uskutoční sa len v exteriéri. Deti v MŠ 
majú iba odporúčané nosiť rúška ako aj žiaci prvého stupňa ZŠ majú 

odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci ZŠ  povinne  nosia rúško všade 
vo vnútorných priestoroch, vrátane svojej triedy. 
  Zabezpečené bude časté a intenzívne priame vetranie, dezinfekcia 
dotykových plôch bude vykonávaná dvakrát denne, telesná výchova sa 
realizuje jedine v exteriéri, telocvične a ostatné vnútorné priestory na 
šport sa do 20.9.2020 nevyužívajú, školy a školské zariadenia pre účely 
izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prí-
padne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlenia osobitný 
priestor s priamym vetraním“.
    Za veľmi dôležité považujeme upozorniť rodičov, že dochádzka do MŠ, 

ZŠ, ZUŠ, CVČ bude umožnená len deťom z rodín, 
ktoré nie sú v karanténe. Pri prvom nástupe do 
školského zariadenia zákonný zástupca predloží 
čestné prehlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky 
prenosného ochorenia a nemá nariadené karan-
ténne opatrenie. 
  Stravovanie v MŠ a ZŠ bude zabezpečené 
štandardným spôsobom, tak aby sa triedy ne-
premiešavali. 
Primátorka Marcela Ivančová vysvetľuje: „Na 
úrovni ZMOS sa pripravuje tlačová konferencia 
na tému „Začiatok školského roka 2020/2021 z 
pohľadu miest a obcí“. K tejto téme zasielame 
pripomienky za mesto Svidník z pohľadu zvý-
šených prevádzkových nákladov spojené s nut-
nou dezinfekciou škôl a školských zariadení, 
ochrannými prostriedkami pre zamestnancov 

škôl a školských zariadení. 
  V médiách sme pritom zaznamenali informáciu, že MŠVVaŠ SR bude 
dofi nancovať všetky školy  a školské zariadenia z dôvodu zvýšených 
nákladov súvisiacich s COVID-19“.

(pn)

  Obec Kružlová organizovala aj v roku 2020 tradičný športovo-
kultúrny deň „Aby Údolie smrti ožilo.“ Starosta obce Adrián 
Gužo privítal všetkých, ktorí prišli na danú akciu, mali chuť si 
zasúťažiť či zašportovať.   

Tradičné podujatie Aby Údolie smrti ožilo nechýbalo ani tento rok 

  Tento rok sa súťažilo v šiestich súťažných disciplínach. Víťazi v jednotlivých 
disciplínach si odniesli poháre a diplomy, druhé a tretie miesta len diplomy.
Na akcií si prišli na svoje aj tí najmenší. 
  K dispozícií bola trampolína, kolotoč, skákací hrad, nadrozmerný maskot a 
deti tiež maľovali kriedami na asfalt. Poslanci tamojšieho obecného zastu-
piteľstva, zástupcovia Miestnej občianskej poriadkovej služby a pracovníci 
obce sa príkladne postarali o bezproblémový priebeh podujatia aj v tomto 
náročnom období.  
  Sobotňajší deň spríjemnilo aj žrebovanie tomboly, kde si šťastní výhercovia 
rozdelili mnoho cien.  „Poďakovanie patrí v prvom rade všetkým, ktorí ako-

koľvek pomohli pri 
zorganizovaní tohto 
vydareného poduja-
tia, sponzorom, roz-
hodcom, pomocní-
kom, Červenému 
krížu, kuchárkam 
za chutný guláš, 
zúčastneným, že 
si našli cestu a pri-
šli nás podporiť. O 
rok pokračujeme 
v tradícii,“ uzavrel 
starosta obce Adrián 
Gužo.                (pn) 

Poverená vedúca Erika Červená
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   76. výročie Slovenského národného povstania si svidnícki zástupcovia štát-
nej správy, samosprávy, protifašistickí bojovníci, zástupcovia spoločenských 
organizácií a ďalší uctili v uplynulý piatok 28. augusta, teda v predvečer celo-
slovenských osláv v Banskej Bystrici. 
   Vence a kytice kvetov položili k pamätníkom v Duklianskom priesmyku a vo 
Svidníku. Pri Pamätníku 1. Československého armádneho zboru na Dukle sa 
k účastníkom pietnych osláv prihovoril prednosta Okresného úradu vo Svidníku 
Michal Iľkanin, ktorí ocenil aj tých, ktorí k pamätníkom prichádzajú štyrikrát v 
roku, teda na všetky pietne akty a zaspomínal si aj na svojho deda. Ten sa 
aktívne zapojil do partizánskeho odboja, za čo bol aj fašistami odvlečený. Pri 
Soche arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku s príhovorom vystúpila primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová a pri Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku 
účastníkov spomienkových osláv 
pozdravil predseda Oblastného 
výboru Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov vo Svidníku 
Jozef Rodák.
   Medzi účastníkmi pietnych aktov 
pri príležitosti 76. výročia Sloven-
ského národného povstania vo 
Svidníku bola aj štátna tajomníčka 
Ministerstva dopravy a výstavby 
Katarína Bruncková, už spomínaný 
okresný prednosta Michal Iľkanin 
a svidnícka primátorka Marcela 
Ivančová, ktorú okrem vedúcich 

   Tak ako mešká osadenie nápisu Svidník, mešká aj spustenie zdieľaných 
bicyklov vo Svidníku. Táto služba, bežná vo veľkých mestách, ale i v mnohých 
menších, mala vo Svidníku fungovať od začiatku augusta. Realita je však iná. 
„Na zdieľané bicykle vo Svidníku stále čakáme. Spoločnosť Antik Telecom nás 
prosila o trpezlivosť a zároveň potvrdili, že sami urgujú dodávku bicyklov od 
výrobcu,“ povedala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 
   Pripomeňme, že mesto Svidník a spoločnosť Antik Telecom už uzavreli zmlu-
vu o zapožičaní 50 zdieľaných bicyklov, ktoré chce samospráva umiestniť k 5 
stanovištiam. Stanovištia budú informovať o možnosti požičania si bicykla, ale 
ten bude možné odstaviť kdekoľvek v meste, aby si ho mohol zobrať náhodný 
okoloidúci, ktorý má danú aplikáciu. „Budeme sa tešiť, keď bicykle prídu čím 
skôr, ale nateraz nevieme povedať, kedy to bude. O systéme používania 
zdieľaných bicyklov by sme chceli informovať, keď budú bicykle na ceste a 
budeme mať isté ich používanie v našom meste,“ doplnila Kristína Tchirová a 
tak sa zdá, že spustenie služby zdieľaných bicyklov vo Svidníku ešte v tomto 
roku je svojim spôsobom otázne...                                                           (ps)

Dočkáme sa vôbec tohto roku 
vo Svidníku zdieľaných bicyklov?

Manželia Paraničovci zriadili požičovňu elektrobicyklov a nabíjaciu stanicu 
pre elektromobilynemáme samostatné cyklochodníky. 

Preto sme im chceli ponúknuť mož-
nosť využívať bežné turistické trasy. 
To znamená, že ak chce ísť turista 
na bicykli napríklad na Duklu, nemusí 
ísť po hlavnej ceste, ale môže využiť 
turistické trasy cez les, no a na to sú 

tie naše elektrobi-
cykle veľmi vhod-
né. Nie náhodou 
sme volili crosso-
vé elektrobicykle, 
aby mohli byť vy-

   Vo Svidníku máme nabíjaciu stanicu 
pre elektromobily a takisto aj poži-
čovňu bicyklov, vrátane elektrických. 
Postarali sa o to manželia Oľga a Ján 
Paraničovci, ktorí spolu s Ľubošom 
Kavkom zo Stropkova prevádzkujú 
Cestovnú kanceláriu EUROTOUR a 

vo Svidníku sú známi aj ako 
prevádzkovatelia apartmánov 
Olla a takisto aj ubytovacieho 
zariadenia pod názvom Stará 
pošta. Názov nie je náhodný, 
pretože jedenásť vkusne za-
riadených a atraktívnych izieb 
vzniklo prerobením niekdaj-
ších priestorov starej svidníc-
kej pošty v centre mesta, hneď 
pri kruhovom objazde. 
   V snahe rozšíriť ponuku 
služieb nielen pre obyvateľov 
mesta, ale i jeho návštevníkov 
a turistov, sa rozhodli pre poži-
čovňu elektrobicyklov. 
   „Rozhodli sme sa tak preto, 
aby sa ľudia, ktorí chcú spo-
znávať náš kraj na bicykloch, 
mohli vyhnúť hlavným cestám. 
Tie sú, samozrejme, plné ka-
miónov a je to pomerne nebez-
pečné, no a v našom regióne 

užité v rôznych terénoch,“ vysvetlil 
Ján Paranič s tým, že elektrobicykle, 
ale aj obyčajné bicykle požičiavajú v 
priestoroch Starej pošty pri kruhovom 
objazde a všetky bližšie informácie 
záujemcovia nájdu na internetových 
stránkach www.staraposta.eu a www.
ollaapartmany.sk 
   Dovybavenie požičovne elektrobi-
cyklov je súčasťou projektu, ktorého 
hlavným zámerom bolo zriadenie 
nabíjacej stanice pre elektromobily. 
Tento projekt bol podporený regio-
nálnym príspevkom v rámci Akčného 
plánu rozvoja okresu Svidník z Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu. Nabíjaciu stanicu 
umiestnili priamo na parkovisko pred 
Starou poštou a sídlom CK EURO-
TOUR pri kruhovom objazde v centre 

Svidníka. „Je to naša doplnková služ-
ba k ubytovaniu, no neslúži len našim 
hosťom, ale môže slúžiť komukoľvek, 
kto používa elektromobil, teda auto 
na elektrický pohon,“ vysvetlil Ján 
Paranič a pokračoval: 
   „K tomu, aby sme ponúkli takúto 
službu, nás motivovalo to, že sme 
mali hostí, ktorí prišli na elektromo-
biloch a zháňali zásuvku. Tak sme si 
povedali, že keďže trend je takýto, 
tak sa do toho pustíme, podarilo 
sa a sme veľmi radi, že prinášame 
niečo, čo vo Svidníku a v celom 
regióne doteraz nebolo,“ dodali pre 
naše noviny manželia Oľga a Ján 
Paraničovci. 

(ps)

Uctili si pamiatku padlých hrdinov Slovenského národného povstania

odborov svidníckeho mestského úradu sprevádzali aj 
poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Katarína 
Siváková, Martin Ždiňak a Matúš Majda, ale aj viceprimátor 
Michal Goriščák. Nechýbal okresný policajný riaditeľ Jaroslav 
Suvák, už spomínaní členovia Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov a členovia hnutia Sme rodina na čele 
s podpredsedom Josefom Vašutom, a takisto aj zástupcovia 
Slovenského Červeného kríža, Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti a Vojenského historického ústavu.     (ps)
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  Zaži víkend plný dobrodružstva a histórie, spoznávania kultúr 
a oddychu v okolí zaniknutého Stropkovského hradu od 4. do 
6. septembra.

Schovaný - neschovaný, idem na hrad!

PIATOK
Park zvierat Stropkov. Čaká vás komentovaná prehliadka parku, kŕmenie 
zvierat, maľovanie na tvár a tvorba vlastných spomienkových predmetov. 
Aktivitu je potrebné si vopred rezervovať. Termíny vstupu - 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00 h. Cena: dospelí - 1,50 €, deti od 3 rokov - 1 €. Maľovanie na 
tvár a tvorivé dielničky: dobrovoľný príspevok. 
Kone vo Vladiči (časť Suchá). Jazda na koni trvá približne 30 minút, počas 
ktorých nazriete do tajomných Karpát. Aktivitu je potrebné si vopred rezervovať. 
Termíny jázd - 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 h. Na 
jeden termín je možné nahlásiť max. štyroch jazdcov. Cena za jazdu: 5 €. 

SOBOTA
Prechádzka k vyhliadkovej veži. Pred tým, než nazriete do tajov zaniknutého 
Stropkovského hradu, vydajte sa na jednoduchú prechádzku k vyhliadkovej 
veži nad Stropkovom. Najlepším východiskovým bodom je lokalita nad 
Bankovskou ulicou. Celá trasa tam a späť trvá zhruba dve hodiny. Aktivita je 
realizovaná individuálne.
Stropkovské hradné slávnosti. V centre mesta zažijete 
popravu zbojníka, balónovú bitku či módnu prehliadku histo-
rických kostýmov. Okrem toho na vás čakajú aj šermiari, re-
meselníci, pozrieť si budete môcť v živom prenose rozprávku 
i ohňovú šou. Spolu s mestským historikom sa vyberiete po 
stopách Stropkovského hradu. Program sa začína o 10:00 
h na Námestí SNP.

NEDEĽA
Prehliadka dreveného chrámu v obci Potoky. Táto cerkev 
má takmer 250 rokov. Zaujímavá je tým, že má iba štyri okná. 
Oltár v interiéri pochádza z 18. storočia, rovnako aj vzácny 
ikonostas. Prehliadka chrámu trvá približne 30 minút. Aktivitu 
je potrebné si vopred rezervovať. Termíny prehliadok - 8:30, 
9:00, 9:30. Kapacita jedného termínu je max. 20 ľudí. Vstupné 
je dobrovoľné. 
Turistická prechádzka do Údolia ozvien. Ak sa vám občas 
stane, že máte chuť vykričať niečo do celého sveta, ale viete, 
že susedia by to znášali ťažko, máte príležitosť tak urobiť v 
Údolí ozvien vo Vladiči. Aktivita je realizovaná individuálne. 
Trasa začína pri miestnom TIC vo Vyšnej Vladiči. 

Prehliadka dedinského múzea a Malých vodopádov v Driečnej. Dedin-
ské múzeum v Driečnej vás prevedie od kolísky až po hrob. Okrem iného si 
môžete pozrieť aj historickú hasičskú techniku a vojnovú výstroj. Neďaleko 
múzea zas môžete zájsť k Malým vodopádom, kde sa budete cítiť ako v 
raji. Vstup do múzea je potrebné si vopred rezervovať. Termíny - 13:00 až 
15:00 a 15:00 až 17:00. Vstupné je dobrovoľné.  Prechádzka k vodopádom 
je realizovaná individuálne.
Prehliadka vojnového cintorína v obci Veľkrop. Takmer 9000 obetí je 
pečaťou nepeknej histórie, na ktorú však nemožno zabudnúť. K vojnovému 
cintorínu vedie náučný chodník od gréckokatolíckeho chrámu, kde je možné 
zaparkovať auto. Trasu dlhú približne dva kilometre prejdete za niečo vyše 
hodiny. Aktivita je realizovaná individuálne. 

  
Podrobný program víkendu nájdete na www.hornyzemplin.sk v časti 
Tipy na tripy - Pri Stropkovskom hrade, kde si môžete zarezervovať 

jednotlivé aktivity. 
Urobiť tak môžete aj na telefónnom čísle 

+421 905 147 101.

  V areáli Múza v obci Zyndranova v neďalekom poľskom pohrani-
čí sa v sobotu 22. augusta konala medzinárodná konferencia, kto-
rej gestorom bolo Stowarzyszenie Pod Karpatami z Krosna. 

Svidnícki heligonkári na svadbe v Zyndranovej 
  Nosnou témou konferencie  bolo „WESELE LEMKOWSKIE - tradycja i 
wspóloczesność.“  Tradičná ľudová svadba (wesele), ktorou sa zakladala 
nová rodina, bola jedným z najvýznamnejších činiteľov rozvoja i zachovania 
kultúry každého národa. Svadobným obradom sa predávali z pokolenia na 

pokolenie ľudové tradície, zvyky, obrady, piesne, 
ľudová hudba a tance...
  Po odprezentovaní odborných referátov: J. Bodak, 
T. Sawaryn, J. Skobek, W. Maksymowycz. Svoju 
prezentáciu mal aj Svidníčan Ivan Čižmár pod ná-
zvom „Svaľbjanýj obrjad u Rusíniv na Slovensku... 
Ženyl bým sja ženyl, kebý mi kazaly... Daj ňja 
mamko,daj ňja, za koho ja choču...“ 
  Na záver celého podujatia sa úspešne prezentovali 
Svidnícki heligonkári, ktorí prítomným za pekného 
počasia v peknom areáli Múzea v Zyndranovej 
zahrali a zaspievali rusínske ľudové piesne.
  Obavy všetkých nás z koronavírusu poznamená-
vajú účasť na všetkých kultúrnych podujatiach, a 
tak to bolo aj v Zyndranovej. Svidnícki heligonkári, 
ktorí sú členmi ZO Jednoty dôchodcov vo Svidníku, 
vystupujú za pomoci Fondu na podporu umenia. 
Začiatkom septembra budú hrať a spievať na súťaží 
vo varení pirohov v Skanzene vo Svidníku a takisto 
v Bardejovských kúpeľoch na súťažnej prehliadke 
Heligonkárov. 

(ič)  
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Úradná správa č. 7 zo dňa 27. augusta 2020

Šport

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 4. kola 6. ligy dospelých OOFZ
   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:
   Vzhliadla videozáznam zo stretnutia 4. kola 6. ligy dospelých Kuková - Kal-
nište, situácia v 85. min sa z predloženého videozáznamu nedá objektívne 
posúdiť 

6. kolo 6. liga dospelí - 6.9.2020 o 15.30 hod.:

   Bukovce - voľno, Stročín - V. Orlík (Korba, Čonka - Šafranko), Kuková - Tisi-
nec (D. Špak, L. Zápotocký, Malačina - Feč), Breznica - Miňovce (Ľ. Suchanič, 
Mačuga - Vaško), Mestisko - Kalnište (Hubáč, F. Zápotocký, Džavoronok - 
Brendza), Radoma - Rovné (A. Špak, Sidorová - Burcák), Sitníky - Baňa (Kapa, 
Šugár, Seman - Mackanin), Chotča - Lúčka (Rapaáč, Dovičák - Holub)

1. kolo 4. liga dorast - 5.9.2020 o 14.00 hod.:
   Radoma - Koprivnica (Hubáč), Chotča - Bukovce (Korba), Miňovce - Rovné 
(Mačuga), Sitníky - Breznica (Šugár)

1. kolo 3. liga žiaci skupina A - 5.9.2020 o 10.00 hod.:
Mestisko - Baňa (Dovičák), Stročín - V. Orlík (Sidorová). 

1. kolo 3. liga žiaci skupina B - 3.9.2020 o 17.00 hod.:
Kuková - Koprivnica (Kapa), Kalnište - Giraltovce (Mačuga)
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbaloveklu-
by.sk                                                                                        OOFZ Svidník

   Svoje majstrovské futbalové stretnu-
tia v uplynulú sobotu odohrali mladší 
a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu sú 
výsledky.

STARŠÍ ŽIACI
1. FK Svidník - 

MŠK Spartak Medzilaborce 
7:0 (6:0) 

   Od úvodu zápasu domáci hráči 
mali hernú prevahu a hru pod kon-
trolou. Polčasový výsledok ostal 
6:0. V druhom polčase domáci hráči 
pridali ďalší gól a tým zavŕšili celkové 
skóre stretnutie na 7:0. Hráči si za 
predvedený výkon zaslúžili pochvalu 
po skončení futbalového stretnutia. 
Góly: M. Slivka 3, F. Cina 2, M. Mar-
ko, M. Olčák. Zostava: R. Marčišin, 
M. Olčák, M. Olejár, R. Čeremuga, 
R. Baran, O. Porizanik, T. Cina, M. 
Slivka, M. Marko, D. Hnát, D. Mihaľ, 
striedali: O. Lemak, M. Mivkanič. 
Tréner: M. Klimik.

MLADŠÍ ŽIACI
1. FK Svidník - 

MŠK Spartak Medzilaborce 
1:10 (0:5) 

   Domáci hráči nastúpili v oklieštenej 
zostave za doplnenia hráčmi staršej 
prípravky. Mužstvo hostí bolo fyzicky 
oveľa zdatnejšie, čo sa prejavilo aj 
na konečnom výsledku futbalové-
ho stretnutia. Polčasový výsledok 
ostal 0:5 v neprospech domácich. 
V druhom polčase hostia potvrdili 
svoju fyzickú zdatnosť nad domácim 
mužstvom. Čestný úspech domácich 
z priameho kopu zaznamenal kapitán 
mužstva Vlado Hij. Zostava: P. Halaj, 
L. Medviď, R. Bajcura, J. Kucer, M. 
Kucer, M. Kamenický, M. Pojezdal, 
A. Lipka, M. Hriž, Vl. Hij, J. Ščerba. 
Tréner. J. Ducár mladší.                                      
                                                  (mk)

Žiaci v kopačkách

   Po nenastúpení na okresný derby zápas v Giraltovciach sa situácia vo svidníckom treťoligovom klube predsa len 
o čosi ukľudnila. Futbalisti 1. FK Svidník v uplynulú nedeľu na domácom trávniku nastúpili proti Sobranciam. 

III. LIGA / 1. FK Svidník - MFK Sobranecko Sobrance   0:2 (0:1)

   Derby zápas v Giraltovciach Svidní-
čania prehrali kontumačne 0:3, no a 
tak sa čakalo, čo sa stane v najbližšiu 
nedeľu 30. augusta. Pripomeňme, 
že do Giraltoviec odmietli hráči vy-
cestovať z dôvodov, ktoré doteraz 
nikto nekonkretizoval. Manažér 1. FK 
Svidník Michal Kurilec pred týždňom 
odmietol, že by za odmietnutím hrá-
čov necestovať do Giraltoviec boli 
nevyplatené financie. Všetci hráči 
podľa neho v utorok v týždni pred 
derby zápasom v Giraltovciach dostali 
výplaty. Z klubu však odišiel tréner 
Robert Petruš. Cez týždeň, ako sme 
už uviedli, sa situácia upokojila. Hráči 
na zápas proti Sobranciam nastúpili, 
a to už bez trénera Roberta Petruša, 

ale pod vedením hrajúceho asistenta 
trénera Roberta Potomu. 
  Podľa dostupných informácií sa hráči 
na tom, že budú pokračovať v drese 
Svidníka, dohodli sami. Neofi ciálne 
informácie však hovoria aj o tom, že 
do celého procesu v klube vstúpil 
Svidníčan Michal Goriščák st. Žiadne 
bližšie podrobnosti však známe nie 
sú, nateraz je stále ofi ciálnym prezi-
dentom 1. FK Svidník Jozef Žák, ktorý 
je však stále vo vyšetrovacej väzbe. 
Či dôjde v klube k personálnym zme-
nám je tak nateraz otázne.
   Isté je akurát to, že v nedeľu sa vo 
Svidníku treťoligový futbal hral a lepší 
boli hostia zo Sobraniec. Vyhrávali 
už od 9. minúty, no domáci mohli 

minimálne vyrovnať. V prvom polčase 
nastrelil žrď hosťujúcej brány Košč 
a v druhom polčase hrajúci asistent 
trénera Potoma. Svoje gólové príle-
žitosti teda Svidníčania nedokázali 
využiť a hostia zo Sobraniec ich za 
to aj náležite potrestali, keď v 75. 
minúte z priameho kopu pridali svoj 
druhý gól a vo Svidníku získali tri body 
za víťazstvo.
Zostava Svidník: Dzupina - Kiseľa, 
Hudák, Zapotocký, K. Matkobiš, Ča-
bala, Ducár, Košč, Tokar, Potoma, 
Hudák (46. Gajdoš).
 
  7. kolo III. ligy Východ je na progra-
me počas nadchádzajúceho víkendu 
a futbalisti 1. FK Svidník sa majú v 
nedeľu 6. sepetmbra predstaviť na 
trávniku v Bardejovskej Novej Vsi.
                                                    (ps)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

KUČERA, Matúš: 
Slovensko v dobách 
stredovekých pre deti 
a násťročných. 
Bratislava, Perfekt 2020. 
327 s.
  Ktorý kráľ mal dvanásť žien? 
Aké vzťahy mali Svätopluk s 
Metodom? Prečo majú mestá 
v názvoch stredu, štvrtok a 
sobotu? Z čoho mali uhorskí 
králi najviac peňazí? Ako to 
bolo s prvou uhorskou univer-
zitou? Ktorí panovníci boli u 
nás najobľúbenejší? Toto a ešte 
oveľa viac sa dozviete z knihy, 
ktorou vás pútavo prevedie 
známy slovenský historik Matúš  
Kučera.

SCHENKER, Rudolf
  Rudolf Schenker je sprievodný gitarista a zakladateľ nemeckej hard rockovej 
skupiny Scorpions. Ako malý bol veľmi ovplyvnený hudbou a gitarami, ako 
vtedy takmer každé dieťa narodené v povojnovom období. Keď mal 17 rokov, 
založil skupinu Scorpions. 
  Okrem toho, že hral na gitaru, tiež spieval. Od roku 1970 je iba gitaristom, 
pretože Scorpions našli profesionálneho speváka. Práve so spevákom 
Klausom je Rudy považovaný za „tvoriteľské“ jadro skupiny, pretože väčšinu 
skladieb zložili práve oni dvaja. Rudolf Schenker je známy iba v používaní gitár 
v tvare „véčka“. Na DVD Acoustica je možné dokonca vidieť Rudyho hrať na 
akustickej gitare. Túto gitaru mu špeciálne vyrobila fi rma Dommenget, ktorej 
používateľom je aj sólový gitarista Scorpionsákov Matthias Jabs.

SAROYAN, William (31.8.1908 -18.5.1981)
  Americký spisovateľ arménskeho pôvodu. Hrdinami jeho diel sú deti a prostí 
ľudia, z ktorých vyžaruje láskavosť, humor a sviežosť asociácií. Svoje prvé 
literárne pokusy posielal do anglickej prílohy bostonského časopisu Zem 
Arménov. Jeho prvotinou je Odvážny mladý muž na lietajúcej hrazde. Po nej 
nasledovali početné zbierky poviedok, medzi nimi autobiografi cká Volám sa 
Aram, romány Ľudská komédia, Dobrodružstvá Wesleya Jacksona, novela 
Tracyho tiger, divadelné hry, z ktorých vyniká Čas tvojho žitia. Počas pobytu 
v Paríži napísal knihu memoárov Not Dying. 

Evička pije z kaluže vodu. 
Pristaví sa pri nej Janko a hovorí:

- Nepi tu vodu! 
Je v nej kopa bacilov a ochorieš.

- Neboj sa, Janko, predtým som ich
prešla bicyklom.

LEKÁRNE
Od 1. do 7. septembra 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo 
Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
1. septembra: MUDr. A. Vateha - Konštantínova 1751 v Stropkove. 
Kontakt: 0903 883 455.
5. a 6. septembra: MUDr. E. Prusáková - Chotčanská 100/16 v Stropkove. 
Kontakt: 054/742 40 86.
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.

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. - ve-
čerňa - 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
  Pondelok 31. august: uloženie pásu presv. Bohorodičky, 6.30 hod.: * Michal, 
Anna, Dávid, Matúš, 18.00 hod.: * Mária, Jozef, Pavol, Renáta s rodinami, 
moleben k Bohorodičke, 
Utorok 1. september: začiatok indiktu - nový cirkevný rok, 8.00 hod.: * Jana 
s rodinou, 18.00 hod.: * Mária a Radka s rodinami,  
Streda 2. september: 6.30 hod.: † Michal, 18.00 hod.: † Peter, Mária, Ján,  
Štvrtok 3. september: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * 
Imrich a Irena (50 rokov manželstva), tichá adorácia, 17.15 hod.: ruženec 
za závislých - komunita Cenacolo, 18.00 hod.: * Mária, Ľudmila, Michaela, 
Svetlana s rodinami, tichá adorácia s požehnaním, 
Prvý piatok 4. september: 6.30 hod.: † Arcibratstvo ruženca, 18.00 hod.: † 
Július Paňko, eucharistická pobožnosť, 
Fatimská sobota 5. september: 10.00 hod., 9.15 hod.: ruženec, archijerejská 
liturgia - stretnutie mládeže prešovskej archieparchie, * Michal Čajka s rod., 
14. nedeľa po päťdesiatnici, HLAS 5., 6. september: 7.00 hod.: ruženec a 1. 
čas, 8.00 hod.: * za farnosť, 10.30 hod.: * Monika, Monika, Jaroslav, Jaroslav, 
Ján, 18.00 hod.: * Karol, Iveta, Lívia. 

Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná  
 31. augusta, pondelok - 18:00 + Peter, Helena, Ján, Anna, 1. septembra, 
utorok - 07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu s rod., 2. septembra, 
streda - 18:00 + Jozef, Mária, 3. septembra, štvrtok - 07:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Adama a Moniku, 4. septembra, piatok - 18:00 Za zdravie a 
Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca, 5. septembra, sobota - 
07:00 + Helena Mikitková (ročná), 6. septembra, 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. Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, 
prihlasovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.
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Kino Dukla / Oznam

ČO PREMIETA KINO DUKLA? 
TENETTENET

PIATOK 4. SEPTEMBRA O 20. HODINE  PIATOK 4. SEPTEMBRA O 20. HODINE  
  Réžia: Christopher Nolan  •  Hrajú: John 
David Washington, Robert Pattinson, 
Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, 
Kenneth Branagh, Michael Caine, Clé-
mence Poésy, Dimple Kapadia, Himesh 
Patel, Martin Donovan, Andrew Howard, 
Anthony Molinari, Denzil Smith, Marcel 
Sabat, Kenneth Wolf Andersen Haugen
Tenet, nový fi lm režiséra Christophera 
Nolana, prináša akčný príbeh zo sveta 
medzinárodnej špionáže.
USA, akcia, dobrodružný, 150 minút, 

slovenské titulky, vstupné: 5 eur 
AFTER: SĽUB

SOBOTA 5. SEPTEMBRA 
O 20. HODINE 

Nechajte sa rozpáliť!
Réžia: Roger Kumble  •  Hrajú: Hero 
Fiennes Tiffin, Josephine Langford, 
Dylan Sprouse, Charlie Weber, Candice 
King, Samuel Larsen, Louise Lombard, Dylan Arnold, Rob Estes, Khadijha 
Red Thunder, Shane Paul McGhie, Karimah Westbrook
  Osudová láska Tessy a Hardina prejde divokým vývojom i zradou a čaká ju 
naozajstná skúška ohňom. Po nečakanom odhalení už ich život a vzťah ne-

bude nikdy taký ako predtým. Fenomenálne 
prijatie knižnej série After sa prenieslo aj na 
veľké plátna a po úspešnom fi lme After: Bozk 
prichádza do kín pokračovanie s názvom 
After: Sľub. Na scenári tentokrát pracovala 
priamo autorka knižných predlôh Anna Tod-
dová, čo fanúšikom sľubuje väčšiu vernosť 
knihám. After: Sľub tiež prináša odvážnejší 
príbeh plný vášne a sexuálneho napätia.
Slušné dievča Tessa a tajomný rebel Hardin 
prepadli vzájomnej osudovej láske. Na ni-
čom inom nezáleží a ani jeden z nich nemá 
čo stratiť. Až na to, že môžu stratiť jeden 
druhého, teda vlastne úplne všetko. A práve 
takéto nebezpečenstvo hrozí vo chvíli, keď 
sa Tessa dozvie o stávke, ktorá ich vzťahu 
predchádzala, a o jednom Hardinovom ška-
redom tajomstve z minulosti. Hardin býval 

krutý a nespútaný, často dievčatá využíval a potom ich odkopol. Teraz je to 
on, kto by mohol skončiť so zlomeným srdcom. Urobil obrovskú chybu, pre 
ktorú sa môže láska jeho života skončiť. Dokáže prekonať tiene minulosti a 
vybojovať svoju lásku späť? Nebude to jednoduché. Silná vášeň a divoký vzťah 
totiž Tessu zmenili - už nie je tým nevinným dievčaťom. Stále je zamilovaná, 
ale zároveň je aj silnejšia a dospelejšia. Určite sa nechce utápať v slzách. 
Nový chlapec, ktorý sa v jej živote objavil, je navyše pozorný a dobrý. S ním 
by jej srdce mohlo konečne nájsť pokoj. Je ale pokoj to, po čom skutočne túži? 
Nevyhrajú napokon elektrizujúce dotyky, nenásytné bozky a horúca túžba, 
ktorú dokáže vzbudiť iba nebezpečný Hardin Scott?
  Prvá časť s názvom After: Bozk zaznamenala v slovenských kinách podobný 
divácky úspech ako úvodný diel ságy Twilight. Filmy zo série After vznikajú 
podľa rovnomenných knižných bestsellerov. Prvé príbehy pod hlavičkou After 
písala Anna Toddová na voľne prístupnú internetovú platformu Wattpad, kde 
sa stali obrovským hitom a získali si miliardu prečítaní. Úspech, aký autorka 

nečakala ani v najtajnejších snoch, vyústil do vydania série kníh a následne 
aj do natáčania celovečerných fi lmov.

USA, romantický, 105 minút, české titulky, vstupné: 5 eur 
PINOCCHIO

NEDEĽA 6. SEPTEMBRA 
O 16. HODINE 

Réžia: Matteo Garrone  •  Hrajú: Rober-
to Benigni, Marcello Fonte
  Rezbár Geppetto vychováva oživenú 
bábku Pinocchia ako vlastného syna. 
Pinocchio však nie je úplne najvzornejší 
chlapec a nechá sa ľahko zviesť k da-
rebáctvam, vďaka ktorým prežíva veľké 
množstvo rôznych dobrodružstiev. 
Jedného dňa je podvedený, unesený 
a naháňajú ho banditi naprieč svetom 
plným neuveriteľných netvorov - z 
brucha obrej ryby sa cez zem hračiek 
dostane až na pole zázrakov. Podarí 
sa Pinocchiovi uniknúť a splniť svoj sen 
stať sa skutočným chlapcom?

Taliansko, rodinný, fantastický, 
slovenský dabing, vstupné: 5 eur 


