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  Rovnaké otázky ako v júni a rovnaké odpovede. Podľa niekto-
rých poslancov nedostatočné, no podľa primátorky také, aké 
je v súčasnej dobe vôbec možné poskytnúť. V júni vzatá na 
vedomie, no a teraz v septembri schválená zmluva o dotácií vo 
výške 250-tisíc eur od Slovenského zväzu ľadového hokeja na 
zastrešenie ľadovej plochy vo Svidníku. Takto sa dá zhrnúť vývoj 
situácie okolo snáh vedenia mesta Svidník zastrešiť klzisko. 

Dotáciu 250-tisíc eur od hokejového zväzu poslanci schválili, 
viaceré otázky však ostávajú nezodpovedané

  Poslanci Mestského zastupiteľstva 
vo Svidníku sa touto témou zaoberali 
už na svojom druhom zasadnutí. V 
júni informácie o možnosti získať 
dotáciu od hokejového zväzu po-
slanecký zbor zobral na vedomie 
a v uplynulú stredu 16. septembra 
dotáciu a príslušnú zmluvu schválil. 
Predchádzala však tomu diskusia, 
veľmi podobná tej z júnového za-
sadnutia. 
  Pripomeňme, že na zastrešenie 
klziska má Svidník 300-tisíc eur od 
vlády a 150-tisíc eur od Prešovského 

samosprávneho kraja. Teraz pribu-
dlo ďalších 250-tisíc eur od SZĽH. 
Aktuálne predpokladané náklady na 
zastrešenie klziska sú však vo výške 
1,4 milióna eur a takisto aj samotná 
zmluva o poskytnutí 250-tisíc eur od 
SZĽH má pomerne prísne pravidlá. 

***
PRIMÁTORKA VYZDVIHLA 

NIEKTORÉ BODY 
  Primátorka Svidníka Marcela Ivan-
čová už v júni vyzdvihla niektoré 
konkrétne body, ktoré sú podľa nej 
dôležité. „Je to organizovanie škol-

ského korčuliarskeho programu 
pre žiakov druhého ročníka prvého 
stupňa základných škôl a predškol-
ských tried materských škôl, a to 
v školských rokoch 2021/2022 a 
2022/2023. Zabezpečenie výučby 
korčuľovania, pričom tieto kurzy 
korčuľovania bude personálne 
zabezpečovať Hokejový klub Mlá-
dež HC 46 Bardejov, pretože my 
nedisponujeme trénermi, ktorí by 
mali príslušnú licenciu,“ povedala 
primátorka. 

***
PODMIENKY SPOLUPRÁCE 

SÚ V ZMLUVE 
  Podmienky tejto spolupráce budú pri-
tom podľa nej riešené v samostatnej 
zmluve. Ďalšou povinnosťou mesta 
bude organizovanie popoludňajšie-
ho športového programu pre žiakov 
prvého stupňa minimálne na dvoch 
základných školách, no primátorka 
presadzuje, aby to bolo na všetkých 
troch školách v zriaďovateľskej pô-

sobnosti mesta. „Majú to byť voľno-
časové aktivity popoludní a nielen 
hokej, ale aj atletika, plávanie, beh, 
čiže celá škála športov.“ 
  Povinností mesta je viac a patrí 
medzi ne aj zabezpečenie voľno-
časových športových aktivít žiakov 
základných škôl prostredníctvom 
odborne vyškoleného personálu - am-
basádorov športových aktivít. 
  Znamená to zaškoliť a fi nancovať 
činnosť dvoch ambasádorov športo-
vých aktivít, ktorí by zastrešovali ten 
korčuliarsky program a mali by na 
starosti už spomínaný popoludňajší 
program pre deti na základných 
školách. Mesto sa zaviaže aj k bez-
platnému poskytnutiu ľadovej plochy 
pre kluby korčuliarskeho programu, 
teda škôlkarov a žiakov základných 
škôl, a to jednu hodinu denne, päť dní 
v týždni. Navyše mesto bude povinné 
vytvoriť podmienky pre uzatvorenie 
a fi nancovanie pracovného pomeru 
na kratší pracovný čas dvom už spo-

Aktuálne predpokladané náklady na zastrešenie klziska sú vo výške 1,4 milióna eur a takisto aj 
samotná zmluva o poskytnutí 250-tisíc eur od SZĽH má pomerne prísne pravidlá. 

Množstvo otázok mali poslanci Ján Vook a Pavel Olejár 

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová 
vyzdvihla niektoré konkrétne body, 
ktoré sú podľa nej dôležité
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Dotáciu 250-tisíc eur od hokejového zväzu poslanci schválili, 
viaceré otázky však ostávajú nezodpovedané
mínaným ambasádorom športových 
aktivít a takisto musí zabezpečiť 
dopravu škôlkarov a školákov zo škôl 
na zimný štadión a späť. 

***
ČO POSKYTNE SZĽH?

  SZĽH poskytne výstroj, teda prilby, 
korčule, dresy a podobne s tým, že 
ho musí pravidelne dopĺňať tak, aby 
bola stále k dispozícii pre 25 žiakov 
kurzu, a rovnako aj občerstvenie a 
vyškolenie ambasádorov. 
  Všetky tieto aktivity by malo zabez-
pečovať Centrum športu pri základnej 
škole a príspevok mesta na projekt 
počas 22 mesiacov, pričom začiatok 
má byť v septembri 2021, má byť 
celkovo 34 760 eur. Ambasádormi 
pritom môžu byť napríklad aj zamest-
nanci škôl. 
  Zmluva je stále v štádiu vyjedná-
vania, nie je definitívna. „Finálnu 
podobu zmluvy predložím, keď 
bude dopracovaná do najmenších 
detailov,“ podotkla primátorka, no 
a zmluvu poslancom predložila v 
uplynulú stredu. 
  Samotný projekt zastrešenia klzis-
ka, ktorý dalo mesto vypracovať za 
bezmála 13-tisíc eur, však mestskí 
poslanci, s výnimkou členov Mestskej 
rady a Komisie výstavby nevideli. 

***
PAVEL OLEJÁR: 
„MÔŽE TO BYŤ 

TAK TROCHU LUXUS“ 
  Aj preto padali minulú stredu rovnaké 
otázky poslancov ako na júnovom 
zasadnutí. Poslanec Pavel Olejár 
predtým, než položil konkrétne otáz-
ky vyslovil presvedčenie, že naňho 
primátorka nezaútočí, že je proti za-
strešeniu klziska. „Koľko bude stáť 
výstavba a prekrytie a čo všetko v 

tej cene bude? Aká je prevádzka 
zimného štadióna? Koľko bude 
stáť? Porovnajme to s prevádzkou 
doterajšieho zimného štadióna, či 
na to budeme mať? Zaväzujeme 
sa so SZĽH v zmluve k mnohým 
veciam. Celkovo sa mi zdá, že to 
môže byť tak trochu luxus, keď 
štadión má slúžiť iba na korču-
ľovanie, nie na hokej,“ vyjadril sa 
Pavel Olejár. 

***
JÁN VOOK: „POSLANCI DODNES 

NEMAJÚ NÁKLADY“ 
  Jeho kolega Ján Vook zopakoval, že 
poslanci dodnes nemajú k dispozícii 
projekt a podľa neho budú mesačné 
náklady na prevádzku zastrešeného 
klziska minimálne 15-tisíc eur. Kritizo-
val aj to, že tribúna pre pár desiatok 
ľudí má byť údajne len na jednej stra-
ne, aj to nie po celej dĺžke. Primátorka 
Marcela Ivančová to potvrdila s tým, 
že ak by tribúna bola na oboch stra-
nách, tak by sa zvýšili náklady. 

***
KATARÍNA SIVÁKOVÁ 

O PRÍSNYCH USTANOVENIACH 
ZMLUVY   

  Podobné otázky, ako Pavel Olejár, 
kládla aj poslankyňa Katarína Sivá-
ková. „S projektom, ako takým, že 
chceme zastrešiť klzisko, nemám 
problém, len sa mi núka niekoľko 
otázok: Máme aspoň akú takú ga-
ranciu, že ide o konečnú sumu na 
zastrešenie, ak hovoríme o čiastke 
1,4 milióna eur alebo dá sa predpo-
kladať, že sa ešte navýši, pretože 
prax je pri podobných stavbách 
skôr taká, že náklady často stúp-
nu,“ upozornila poslankyňa Katarína 
Siváková a pýtala sa aj na to, ako 
chce mesto vyfinancovať zvyšnú 

sumu, ale i to, či dokáže mesto 
zvládnuť prípadný ďalší štart. „Vieme 
povedať, aké budú náklady na pre-
vádzku zimného štadióna a vieme 
povedať, či ich naše mesto zvlád-
ne? Vieme garantovať dodržanie 
všetkých, podľa mňa prísnych 
ustanovení zmluvy so Slovenským 
zväzom ľadového hokeja?“ Aj tieto 
otázky položila poslankyňa Katarína 
Siváková. 
  Primátorka Marcela Ivančová pove-
dala ešte v odpovediach na predošlé 
otázky, že sieťky a plexisklá v projekte 
nie sú, pretože hovoríme o prestreše-
ní o hale. „Cenu a všetko ostatné 
určí súťaž,“ zdôraznila primátorka. 
Katarína Siváková ešte podotkla, že 
sa na zmluvu so SZĽH pýta preto, 
lebo nie je to len o rozhodnutí na 
dnes. „Je to rozhodnutie do ďal-
ších rokov, preto sa na to pýtam, 
či to naše mesto zvládne,“ doplnila 
poslankyňa Katarína Siváková a 
primátorka ešte dodala, že projekt 

zahŕňa zastrešenie, vybudovanie 
haly, svietidlá, vzduchotechniku, 
elektroinštaláciu a podobne. 
  Projektu sa potešil aj poslanec Kamil 
Beňko. „Viac by som sa potešil, 
keby celá tá koncepcia smerovala 
k hokeju, pretože my podpisujeme 
zmluvu so Slovenským zväzom ľa-
dového hokeja, nie so Slovenským 
zväzom verejného korčuľovania, 
lebo hovoríme, že to má slúžiť 
len na korčuľovanie,“ poznamenal 
Kamil Beňko. 

***
PETER PILIP: „SÚ TO ÚPLNE 

PRIRODZENÉ OTÁZKY“ 
  Poslanec Peter Pilip sa kolegov 
zastal. „Poslanci by mali vedieť, 
čo to bude stáť, aké budú pre-
vádzkové náklady a podobne. Sú 
to úplne prirodzené otázky. Ja 
osobne si myslím, že v dnešnej 
dobe mesto takúto megalomanskú 
stavbu nepotrebuje. Prestrešenie 
za 700-tisíc áno. 

  To by sme mohli mať,“ vyhlásil 
poslanec Peter Pilip a primátorka 
potvrdila, že aktuálne je suma na 
zastrešenie 1,4 milióna eur, no 
predpokladá sa, že súťaž ju zníži. 
„Ďakujem vedeniu mesta, že vyvíja 
iniciatívu, aby sa tu niečo dotiahlo. 
Máme už 700-tisíc nenávratných 
fi nančných prostriedkov a bola by 
škoda nevyužiť to,“ pridal svoj názor 
poslanec Vladimír Žak. 
  Všetci štrnásti prítomní poslanci 
napokon dotáciu vo výške 250-tisíc 
a samotnú zmluvu so SZĽH jedno-
hlasne schválili. 
  Po dokončení projektovej dokumen-
tácie bude nasledovať verejné obsta-
rávanie na dodávateľa stavby a všet-
ky procesy budú schvaľovať mestskí 
poslanci. Samozrejme, aj vrátane 
ďalších zdrojov fi nancovania. 

(ps)
Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa témou zastre-
šenia klziska zaoberali už na svojom druhom zasadnutí...

Poslanec Vladimír Žak poďakoval vedeniu mesta za iniciatívu  
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  Pri plnení rozpočtu mesta za prvý polrok, ale aj pri návrhu 3. 
zmeny rozpočtu mesta na tento rok sa diskusia svidníckych 
mestských poslancov točila okolo veľkoobjemových kontajne-
rov, ktoré nové vedenie mesta stiahlo z ulíc Svidníku, hoci čas 
od času ich na pár dní vráti. 

Pri zmene rozpočtu o kontajneroch a novom moste
Financie zo svojich odmien chceli dať na kontajnery, no ostalo to len v rovine vyjadrení

  Debatu o kontajneroch načal po-
slanec Pavel Olejár, keď hodnotil a 
pýtal sa na analýzu odpadu, ktorú 
podľa jeho vlastných slov konečne po 
dlhých mesiacoch dostal. Množstvo 

údajov a čísel uvedených v analýze 
mu nesedelo s tým, čo vedenie mesta 
dlhodobo prezentuje. Poukázal na 
obrovské množstvo odpadu, ktoré 
Svidník produkuje a narážal aj na to, 
že aktivity mesta v podobe letákov a 
videí o separovaní či zbere odpadu 
zrejme nestačia a míňajú sa podľa 
neho účinku. „Dobre robiť veci a 
dobre o veciach hovoriť je rozdiel. 
Zatiaľ ste len v stave, že o nich dob-
re hovoríte. Vznikajú čierne sklád-
ky a všetci, poslanci, to vieme, aj 
vaši rodinní príslušníci to robia. 
Zatvárame si pred tým oči a ono 
nás to nájde a vlastne už aj našlo 
v podobe tých čiernych skládok,“ 
podotkol Pavel Olejár. 
  Podporil ho aj poslanec Jozef Poper-
nik, ktorý však nabádal k ešte väčšej 
a aktívnejšej osvete. Tvrdil, že je po-
trebné a priam nevyhnutné, aby sme 

vo Svidníku išli v environmentálnej 
východe ešte ďalej. „Musíme ľudí 
učiť nielen to, ako separovať, ale 
aj to, ako netvoriť odpad. Treba sa 
nám posunúť vo výchove od ma-

lých detí a ďalej. Čísla, ktoré tu boli 
prezentované o množstve odpadu 
sú naozaj vysoké a je to hrozné. 
Naša Zem a zemeguľa zaplače,“ 
zdôraznil poslanec Jozef Popernik. 
  Ešte ráznejšie vystúpil poslanec 
Peter Pilip, ktorý vyhlásil, že sa so 
situáciou, keďže sú lokality individu-
álnej bytovej výstavby bez veľkoob-
jemových kontajnerov, nevie zmieriť. 
„Myslím si, že nie som sám. Ja 

sa s tým naozaj neviem zmieriť a 
určite ani občania sa s tým neve-
dia zmieriť. Ľudia platia dane a tie 
kontajnery si zaslúžia. Skutočne 
sa zamyslime, či by nebolo lepšie 
tie kontajnery vrátiť, aspoň raz 
týždenne, nech ľudia majú kam 
dávať odpad z dvorov a zo záhrad, 
pretože to, že ich raz za čas majú 
dávať do tých vriec, tak to naozaj 
nestačí,“ podotkol Peter Pilip a pridal 
sa Kamil Beňko. „Poprosil by som, 
aby sme zintenzívnili umiestnenie 
veľkoobjemových kontajnerov v 
meste,“ vyhlásil. 

NAMIESTO 
ODMIEN KONTAJNERY?

  Debata o kontajneroch postupne 
prešla aj do diskusie o návrhu 3. 
zmeny rozpočtu mesta na tento rok. 
„Pridám sa aj ja. Áno, vráťme tie 
kontajnery. Ušetrili sme na našich 
odmenách, ktorých sme sa vzdali 
do konca roka, 20-tisíc eur, tak 
zaplaťme občanom tie kontajnery,“ 
navrhoval poslanec Pavel Olejár a 
rovnakú požiadavku zopakoval aj 
Peter Pilip, no bez úspechu. Veľ-
koobjemové kontajnery sa do ulíc 
Svidník nevracajú. O návrhu sa totiž 
ani nehlasovali, ostalo to len v rovine 
toho, že názory boli povedané... 

PRIMÁTORKA 
CHCE NOVÝ MOST

  V súvislosti s predkladanou 3. zme-
nou rozpočtu poslanec 
Ján Vook upozornil, 
že už by v nej mali byť 
zahrnuté aj fi nancie na 
opravu modrého mosta 

cez Ladomirku. „Je v dezolátnom 
stave, jedna strana nám padá. Túto 
tému nám treba otvoriť a treba o 
nej rozprávať,“ upozornil Ján Vook 
a odpovedala mu primátorka Marcela 
Ivančová, podľa ktorej by už tento 
týždeň na Mestskom úrade mali mať 
na stole analýzu, ktorá jasne povie, 
ako ďalej. „Ja sa budem prikláňať 
k novému mostu, oprava by bola 
drahšia. Keby ste pozorne čítali 
návrh 3. zmeny rozpočtu, tak by ste 
si všimli, že v nej máme navýšenú 
položku projektovej dokumentácie, 
plánujeme si dať vypracovať pro-
jektovú dokumentáciu, minimálne 
nejakú štúdiu realizovateľnosti 
nového mosta. 
  Ten súčasný je z roku 1941, už 
nie je dôstojné zaoberať sa jeho 
opravou, myslím si, že už nespĺňa 
štandardy. Nehovorím, že nový 
most bude hotový na budúci rok, 
ale touto cestou by sme sa mali 
vybrať,“ uzavrela primátorka Marcela 
Ivančová. 
  Svidnícki mestskí poslanci 3. zmenu 
rozpočtu mesta na tento rok, o ktorej 
píšeme v samostatnom príspevku, 
schválili, keď iba poslanci Pavel 
Olejár a Ján Vook sa pri hlasovaní 
neprezentovali.                           (ps)

Poslanec Pavel Olejár poukázal na obrovské množstvo odpadu,
ktoré Svidník produkuje

Poslanec Peter Pilip 
upozornil na vznikajúce 
čierne skládky 

Poslanec Ján Vook upozornil na 
to, že v zmene rozpočtu už mali byť 
peniaze na opravu mosta 
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  Tretia zmena tohtoročného rozpočtu, ktorú svidnícki mestskí 
poslanci schválili v uplynulú stredu na svojom zasadnutí, prináša 
zmeny v plánovaných tohtoročných investíciách. 

Na čo všetko pridali mestskí poslanci peniaze z rozpočtu?

  V položke Príprava a implementá-
cia rozvojových programov došlo k 
zvýšeniu kapitálových výdavkov o 
45-tisíc eur na projektovú dokumen-
táciu, a to 20-tisíc eur na projektovú 
dokumentáciu súvisiacu s projektmi 
na získanie nenávratných fi nančných 
prostriedkov a o 25-tisíc eur na vypra-
covanie projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie a pre stavebné 
povolenie (vrátane inžinierskej čin-
nosti súvisiacej s vydaním stavebné-
ho povolenia) na výstavbu cyklistickej 
komunikácie zo Svidníka až po obec 
Duplín, pričom dotácia predstavuje 
17 500 eur. 
  Poslanci pridali aj 5-tisíc eur na 
právne služby, a to na vyplatenie trov 

exekútora pri nevymožiteľných exe-
kučných konaniach. Jedná sa o viac 
ako 100 nevymožiteľných pohľadávok 
mesta hlavne na úseku poplatku za 
komunálny odpad. Schválených bolo 
aj 2 400 eur na nákup čistiaceho 
stroja (umývací automat) za účelom 
čistenia administratívnej budovy. Pri-
budne aj kamera pri Dome smútku v 
hodnote 1 100 eur a tá by mala strá-
žiť Pamätník nenarodeným deťom. 
Vymeniť je potrebné aj nefunkčnú 
kameru na stanici SAD. Poslanci 
odklepli aj 30-tisíc eur na zakúpenie 
úžitkového auta - sklápača do 3,5 t 
na zberný dvor.
  Viac fi nancií sa ujde aj miestnych 
komunikáciám, chodníkom a par-

koviskám. Poslanci navýšili 50-tisíc 
eur na projekty vybudovania nových 
parkovísk a chodníkov, a to chodníka 
na Ul. Sov. hrdinov, parkovisko na Ul. 
Ľ. Štúra medzi bytovým domom a ob-
chodným domom, parkovisko za AB a 
parkovisko za b.j. Sov. hrdinov. Počet 
realizovaných stavieb bude určený na 
základe výsledku verejného obstará-
vania. O 210-tisíc eur poslanci navýši-
li výdavky na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií, a to chodník na Ul. gen. 
Svobodu, chodník a miestna komuni-
kácia na Ul. T. H. Ševčenka, chodník 
a miestna komunikácia na Ul. 8. mája 
za b.j. C48 po K4 a chodník a miestna 
komunikácia na Ul. MUDr. Pribulu. 
Počet realizovaných stavieb bude 
takisto určený na základe výsledku 
verejného obstarávania. 
  Poslanci schválili aj prijatie návrat-
nej finančnej výpomoci vo výške 

predpokladaného výpadku dane 
260 818 eur. V súvislosti s nega-
tívnym vývojom hospodárenia obcí 
a vyšších územných celkov v roku 
2020, ovplyvneným predovšetkým 
pandémiou ochorenia COVID-19, má 
vláda Slovenskej republiky záujem 
kompenzovať výpadok príjmov sub-
jektom územnej samosprávy. 
  Reagujúc na výrazný pokles výberu 
dane z príjmov fyzických osôb v nad-
väznosti na schválené uznesenie vlády 
Slovenskej republiky budú poskytova-
né bezúročné návratné fi nančné výpo-
moci subjektom územnej samosprávy 
na výkon ich samosprávnych pôsob-
ností. Aj mesto Svidník zareagovalo na 
túto výzvu a mestskí poslanci schválili 
prijatie návratnej fi nančnej výpomoci 
vo výške predpokladaného výpadku 
dane 260 818 eur.                                                

 (pn)

Poslanci schválili opravu chodníka a miestnej komunikácie 
na Ul. 8. mája za bytovou jednotkou C48

  Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, 
ktoré začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v 
priebehu niekoľkých rokov a klinicky sa prejavuje ako demencia 
s plynulým zhoršovaním poznávacích a sociálnych schopností. 
Dochádza k zhoršovaniu pamäti, poruchám myslenia, uvažo-
vania, strate orientácie v priestore a čase, poruchám reči a 
citového života. 

Svetový deň Alzheimerovej choroby 

  Postihuje prevažne ľudí nad 65 rokov a ide o najčastejšiu formu demencie vo 
svete. Podľa štatistík je v súčasnosti na svete 47 miliónov ľudí postihnutých 
demenciou Alzheimerovho 
typu, pričom takmer tretina 
z nich žije v Európe (na Slo-
vensku sa výskyt odhaduje 
asi na 60 000 pacientov). S 
cieľom poukázať na hrozby 
tejto demencie vyhlásila Sve-
tová zdravotnícka organizácia 21. september za Svetový deň Alzheimerovej 
choroby.

Medzi varovné príznaky Alzheimerovej choroby patrí:
- zhoršovanie pamäti, ktoré narúša schopnosť plniť jednoduché úlohy každo-
denného života, porucha pamäti je základným a zväčša prvotným príznakom 
ochorenia,
- časté opakovanie otázok, problémy s formulovaním viet (použitie správ-
neho výrazu, či vhodných slov), zabúdanie jednoduchých slov, používanie 
stereotypných viet, 

- časté zmeny nálad a správania bez zjavnej príčiny, 
- ukladanie vecí na nesprávne a nevhodné miesta (a neschopnosť ich potom 
nájsť), zlá orientácia v čase a v známom prostredí.
  Presná príčina vzniku Alzhiemerovej choroby stále nie je známa, avšak na 
vzniku sa podieľa viacero rizikových faktorov. Najzávažnejším rizikovým fak-
torom je vysoký vek - so stúpajúcim vekom rastie pravdepodobnosť výskytu 
tohto ochorenia, i keď v súčasnosti sú známe prípady kedy sa ochorenie 
vyskytuje aj v nižšom veku. 
  Ďalšími rizikovými faktormi sú genetická predispozícia, hypertenzia, vysoká 
hladina cholesterolu, cukrovka, znížená funkcia štítnej žľazy, fajčenie, málo 

pravidelného pohybu či nižší 
počet rokov vzdelania.
  Keďže zatiaľ neexistuje 
žiadny účinný liek, ktorý by 
toto ochorenie spomalil či 
vyliečil, jedinou možnosťou 
je prevencia. 

  Základom je zdravý životný štýl - strava by mala byť bohatá na ryby, orechy 
(obsahujú omega-3 mastné kyseliny), ovocie a zeleninu. Samozrejme, neodde-
liteľnou súčasťou zdravého životného štýlu je aj pravidelná pohybová aktivita. 
Ďalej sa v prevencii Alzheimerovej choroby uplatňuje: vyššie vzdelanie, stály 
tréning mozgu a pamäti (logické či pamäťové hry, hry na pozornosť, neustá-
le vzdelávanie a trénovanie pamäti), dostatok oddychu a spánku, duševná 
pohoda a pozitívny prístup k životu.

 RÚVZ Svidník
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  Ak by do niektorej z nich vstúpilo dieťa, bolo by krok od tra-
gédie. Na lávke pre peších ponad rieku Ladomirka vo Svidníku 
sa objavili nebezpečné diery. Mesto lávku uzavrelo, no dá sa 
povedať, že samospráve pribúda na moste jeden problém za 
druhým. Riešenia sú zdĺhavé a zdá sa, že v nedohľadne.  

Jeden chodník na moste cez Ladomirku uzavreli
 - primátorka hovorí o potrebe nového mosta

  Je ich zopár a vždy po okraji chodníka, teda lávky pre peších ponad rieku 
v centre mesta. „Drobné závady, ktoré je možné ľahko odstrániť,“ takto 
reagovala na uzavretie jedného z dvoch chodníkov na moste ponad Ladomirku, 
známom aj ako modrý most, PR manažér-
ka mesta Svidník Kristína Tchirová. 
  Zvlášť po zotmení by mohli byť veľmi 
zradné a nebezpečné. Aj preto samosprá-
va Svidníka pristúpila k ráznemu kroku a 
lávku uzavrela. „Ide o bezpečnosť detí, 
hlavne detí, Lebo dospelí si dajú pozor, 
ale deti sú predsa deti, takže ide tu o 
bezpečnosť a zdravie, takže by sa to 
nemalo zanedbávať,“ reagovala jedna 
zo Svidníčaniek. 
  Aktuálne je síce uzatvorená len jedna 
lávka pre peších, no vylúčené nie je ani to, 
že mesto bude musieť pristúpiť aj k ďalším 
opatreniam. „Veď to treba celý most 
opraviť. Komplet je hrdzavý, všetko odpadáva i ten betón,“ komentovala 
ďalšia obyvateľka Svidníka. 
  Pontónový most z roku 1941 v minulosti doplnili o lávky pre chodcov. V roku 
2018 jeho konštrukciu dalo vtedajšie vedenie mesta natrieť za 26-tisíc eur. 
Podľa miestnych predražená zákazka. Nové vedenie Svidníka podalo trestné 
oznámenie. „Vyšetrovateľom bolo začaté trestné stíhanie pre podozre-

nie so spáchania prečinu porušovania povinností pri správe cudzieho 
majetku,“ potvrdil riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR vo 
Svidníku Jaroslav Suvák. Výsledok však nikto nepozná ani dnes, nikto zatiaľ 
nebol obvinený. „Vzhľadom na to obtiažnosť a závažnosť tohto prípadu 
vyšetrovateľ požiadal o vypracovanie znaleckého skúmania z rozličných 
odvetví a až na základe toho bude vo veci ďalej rozhodnuté,“ doplnil 
Jaroslav Suvák.
  Statici už tento most raz obhliadli, aby mesto malo podklad k podaniu 
trestného oznámenia a policajti si dalo urobiť nové posudky. Teraz to vyzerá 
tak, že sa k tomuto mostu budú musieť vrátiť. „Čakáme na to posúdenie 

odborníkmi. Do konca septembra, by 
sme boli radi, ak by statik už spravil 
obhliadku a budeme čakať na vyroz-
umenie,“ povedala Kristína Tchirová, no 
primátorka Svidníka Marcela Ivančová na 
minulotýždňovom zasadnutí svidníckeho 
mestského parlamentu uviedla, že posu-
dok, ako ďalej s mostom, by mohli mať na 
stole už aj minulý týždeň. 
  V každom prípade, most je momentálne 
pre autá i peších, hoci pre tých len na jed-
nej strane, bezpečný. Už dnes ale samo-
správa predpokladá, že v závere sa bude 
rozhodovať medzi dvoma možnosťami. 
„Stav mosta je stále horší a horší jeho 

používaním. Predpokladáme, že v dohľadnej dobe ho bude treba buď 
kompletne rekonštruovať alebo pristúpiť k novému mostu,“ načrtla PR 
manažérka Kristína Tchirová, no primátorka Marcela Ivančová pred poslancami 
priznala, že sa prikláňa k novému mostu.                                                (ps)

Nebezpečné diery

Aktuálne je síce uzatvorená len jedna lávka pre peších, no vylúčené nie 
je ani to, že mesto bude musieť pristúpiť aj k ďalším opatreniam...
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  V centre Svidníka stojí už 31 rokov a Svidníčania sa niekedy 
aj smejú, že je to ich socha slobody. V nadživotnej veľkosti 
zobrazený legendárny veliteľ z čias II. svetovej vojny, armádny 
generál Ludvík Svoboda doviedol vojská k víťazstvu a krajinu k 
slobode. Podstavec jeho sochy však roky robil starosti.  

Podstavec Sochy Ludvíka Svobodu v centre Svidníka opravujú za 15-tisíc eur

  Socha Ludvíka Svobodu vo Svidníku je jediná v bývalom Československu. 
Hoci viedol vojská 1. Československého armádneho zboru, takýchto sôch viac 
nemá. Ani v rodnom českom Hroznatíne. „Tam má akurát takú pamätnú 
tabuľu a nič iné,“ potvrdil historik Jozef Rodák, ktorý český Hroznatín navštívil 
viackrát. Vo Svidníku Ludvíkovi Svobodovi už niekoľko rokov po vojne udelili 
čestné občianstvo. Keďže cez historickú Duklu viedol vojakov, ktorí ako prví 
preťali hranicu, miestni mu chceli dať ešte viac. „Veď dal postaviť prvú ba-
rakovú nemocnicu v roku 1947 vo Svidníku, ktorá dovtedy vo Svidníku 
nebola. Celkovo sa po vojne zaslúžil o rozvoj kraja pod Duklou a miestni 
obyvatelia mu za to boli i sú veľmi vďační,“ podotkol Jozef Rodák. 

***
SOCHU OSADILI V ROKU 1989

  Pripomeňme, že Svobodovu sochu v centre Svidníka osadili v septembri 1989, 
teda len dva mesiace pred nežnou revolúciou. „Samozrejme, bol tu veľký 
žeriav, tá socha bola v lufte a asistoval aj samotný autor pri osadzovaní. 
Sledovali to ľudia, samozrejme, lebo to bolo zaujímavé, zvlášť keď sa 

dozvedeli, že sa jed-
ná o takú osobnosť, 
ako je generál Ludvík 

Svoboda,“ zaspomínal si dlhoročný šéf svidníckeho Vojenského historického 
múzea Jozef Rodák. 
  Akademický sochár Ján Kulich Ludvíka Svobodu podľa Jozefa Rodáka zo-
brazil podľa fotografi í zo svidníckeho Vojenského múzea. Model sochy vyzeral 
inak, než samotné fi nálne dielo. „Majster Ján Kulich si vybral jednu fotku a 
tam bol Ludvík Svoboda s bakuľou, ako sa ňou podopieral. Samozrejme, 
vtedajší riaditeľ nášho múzea pán Mindoš nesúhlasil a hovoril, že veď 
predsa generál Svoboda nebol 
odkázaný na palicu, to len tak 
zo špásu ju nosil v teréne. A tak 
mu napokon dal už sám majster 
Kulich do rúk lipovú ratolesť 
ako symbol slovanstva,“ ozrejmil 
Jozef Rodák.

***
SOCHA EXTRA 

STAROSTLIVOSŤ 
NEPOTREBUJE 

  Bronzová socha žiadnu špeciálnu 
starostlivosť nepotrebuje, no horšie 
je to s podstavcom. Samospráva ho 
musela takmer každý rok, takpove-
diac, plátať. „Borili sme sa s tým, 
že stále bola nejaká odpadnutá 
časť z podstavca a dávali sme to 
dokopy, lepili sme to doslova a 

dopísmena,“ priznala PR manažérka 
mesta Svidník Kristína Tchirová. 
  Podstavec Svobodovej sochy ne-
opravili ani pred dvoma rokmi, keď 
priestranstvo okolo nej, teda Park 
Ludvíka Svobodu z eurofondov 
kompletne modernizovali. Až teraz. 
Od štátu na opravu majú 15-tisíc eur. 
Časť si nechali ako rezervu, keďže 
práce môžu priniesť aj komplikácie. 
„Ide o opatrenia proti zamákaniu 
podstavca, keďže je permanentne 
vystavovaný poveternostným pod-
mienkam a, samozrejme, stavebné 
práce s tým spojené,“ opísala práce 
Kristína Tchirová s tým, že robotníci 
z fi rmy Mikostav by s tým mali byť do 
niekoľkých dní a veria, že pred každo-
ročným kladením vencov 6. októbra 
v rámci spomienkových osláv Karpat-
sko-duklianskej operácie už tentoraz 
nebudú musieť podstavec provizórne 
plátať.                                         (ps)

Historik Jozef Rodák

Bronzová socha žiadnu špeciálnu starostlivosť 
nepotrebuje, no horšie je to s podstavcom 
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  Hlasmi všetkých prítomných poslancov s výnimkou Pavla Ole-
jára, ktorý síce bol v rokovacej miestnosti, no nehlasoval, svid-
nícke Mestské zastupiteľstvo v uplynulú stredu 16. septembra 
zobralo na vedomie informatívnu správu o príprave Zariadenia 
sociálnych služieb. 

Bude mať Svidník vlastné Zariadenie sociálnych služieb?
Predpokladané náklady sú 1,5 milióna eur

OD VLÁDY 100-TISÍC  
 Od vlády mesto na tento účel získalo 
dotáciu vo výške 100-tisíc eur a zatiaľ 
dalo spracovať projektovú dokumen-
táciu toho, akou premenou by mala 
prejsť budova niekdajšej Strednej 
priemyselnej školy odevnej vo Svid-
níku tak, aby mohla byť Zariadením 
sociálnych služieb. Projekt prišiel 
mestským poslancom predstaviť 
architekt Rudolf Hudák. 
  Spomínaná budova by sa mohla 
premeniť na Denný stacionár pre se-
niorov a na Zariadenie pre seniorov. 
Po jeho prezentácii sa poslanci zaují-
mali o detaily a podrobnosti. „Aké sú 
fi nančné náklady na výstavbu? Aké 
budú náklady na prevádzku. Koľko 
bude platiť občan za poskytované 
služby. Ako to bude s Večierkou 
a tenisovými kurtami, ktoré sú v 
blízkosti budovy?“ 

***
ČO S KURTAMI A VEČIERKOU? 

  Aj toto sa pýtal mestský poslanec 
Ján Vook a dostalo sa mu odpovedí, 
že tenisové kurty a ani Večierka nie sú 
zasiahnuté, dokážu fungovať samo-
statne, musia mať akurát samostatnú 
elektrickú a kanalizačnú prípojku. Až 
po opakovaných otázkach sa Ján 
Vook, ako aj ďalší poslanci dozvedeli 
odpoveď na otázku, koľko to vlastne 
všetko bude stáť. „Finálny rozpočet 
bude známy, až keď definitívne 
ukončíme prípravu všetkých pod-
kladov. Keďže rekonštrukciu chce 
mesto financovať prevažne zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania, 
chceme dodržať stanovený limit, 
aby až 95 % nákladov bolo pokry-
tých z úveru ŠFRB. 
  Je tam dosť veľa peňazí a pri 
najmenej rozvinutých okresoch 
je 0 % úroková sadzba, takže je 

takmer 100-percentná šanca získať 
peniaze. Približne však očakávame 
náklady vo výške 1,5 milióna eur,“ 
vyhlásil projektant Rudolf Hudák, 
na čo poslanec Ján Vook reagoval, 
že celá rekonštrukcia a nadstavba 
Zariadenia sociálnych služieb Atrium 
na Duklianskej ulici stále necelých 1,7 
milióna eur. 

***
NÁKLADY NA REKONŠTRUKCIU 
  O nákladoch na rekonštrukciu a 
vlastne na zriadenie Zariadenia soci-
álnych služieb hovorila aj poslankyňa 
Katarína Siváková. „V podkladoch 
na zasadnutie Komisie sociálnej, 
zdravotnej a bytovej sme mali 
uvedenú sumu, no v podkladoch 
na zasadnutie zastupiteľstva už 
táto suma uvedená nie je. Bola by 
som rad, ak by bol súlad v materi-
áloch, ktoré sú nám predkladané, 
pretože potom zbytočne vznikajú 
nejasnosti. Inak, je to pekný pro-
jekt, počkám si, samozrejme, na 
ďalšie detaily,“ povedala poslankyňa 
Katarína Siváková. 
  Primátorka Svidníka Marcela Ivan-
čová povedala, že ju tešia všetky 
otázky poslancov, no na väčšinu z 
nich ešte ani ona nemá stopercent-
nú odpoveď. Ján Vook ešte žiadal, 
aby mesto garantovalo, že to bude 
mestské zariadenie pre seniorov, že 
ho po postavení bude prevádzkovať 
mesto, pretože sú prípady z iných re-
giónov, keď niečo podobné postavilo 
mesto a napokon to prevádzkoval 
súkromník. 
  Poslanec Vladimír Kaliňák upozornil, 
že ak sa chcem baviť o akýchkoľvek 
sumách, tak tie vyplývajú z iných 
legislatívnych podmienok, v iných 
podmienkach sa podľa neho stava-
lo Atrium a v iných sa stavia teraz 

alebo bude sa stavať. „Čím viac 
to budeme oddiaľovať, tým to 
bude drahšie. Obyvateľstvo nám 
starne a my v meste takýto projekt 
potrebujeme. Nespochybňujme 
opodstatnenosť tohto projektu,“ 
žiadal Vladimír Kaliňák. 

***
LEGITÍMNE PRÁVO PÝTAŤ SA 

  Podľa poslanca Petra Pilipa je 
legitímne právo poslanca pýtať sa 
na cenu. „Ja si myslím, že to bude 
stáť 2 milióny eur podľa toho, čo 
som videl v prezentácii,“ pozname-
nal Peter Pilip s tým a načrtol aj inú 
možnosť. „Či by sme nepouvažovali 
nad alternatívou inou - bývalé stro-
járske učilište - je tam všetko, celé 
zázemie, aj kuchyňa a jedáleň. A v 
budúcnosti, ak bude treba, tak aj 
budova školy sa dá využiť. Na dru-
hej strane dúfam, že dnes možno aj 

tí poslanci, ktorí boli proti zámene 
budov pred pár rokmi, ocenia, že 
tá zámena s Prešovským samo-
správnym krajom, keď mesto zís-
kalo tú budovu vtedajšej Strednej 
priemyselnej školy odevnej, bola 
správna,“ dodal ešte Peter Pilip.     
   Na margo niekdajšieho internátu bý-
valého SOU strojárskeho primátorka 
Marcela Ivančová zareagovala, že je 
to nevyhovujúca budova z hľadiska 
fi nancovania, keďže limit Štátneho 
fondu rozvoja bývania je 40 osôb, 
teda tak, ako celý projekt Zariadenia 
pre seniorov aj samospráva chystá. 
  No a poslancov Jána Vooka a Ka-
taríny Sivákovej, ktorí sa pýtali na 
základné záležitosti sa okrem Petra 
Pilipa zastal aj Pavel Olejár. 
  Primátorke povedal, že nie je férové, 
aby reagovala tak, ako reagovala. 
„Všetko sú to legitímne otázky 

poslancov, máme na to právo. Ch-
cem ale zdôrazniť, že podporujem 
tento projekt,“ povedal Pavel Olejár. 
Ako sme už uviedli v úvode, práve 
Pavel Olejár ako jediný z poslancov 
prítomných v rokovacej sále napokon 
nehlasoval, všetci ostatní prítomní po-
slanci svojim hlasovaním zobrali infor-
matívnu správu o príprave Zariadenia 
sociálnych služieb na vedomie. 

(ps)

Premenou by mala prejsť budova niekdajšej Strednej priemyselnej školy 
odevnej vo Svidníku tak, aby mohla byť Zariadením sociálnych služieb. 
Čo bude s večierkou a tenisovými kurtami?
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   Rusínsky festival za prísnych bezpečnostných a protiepidemic-
kých opatrení napísal svojmu ôsmu kapitolu. Takýto veru ešte 
nikdy nebol. Zákaz podávania rúk, povinná dezinfekcia, povinné 
rúška a zákaz podávania občerstvenia. 

Rusínsky festival poznačili prísne opatrenia, Kristína a Kollárovci ľudí zabavili

   Hlavný organizátor festivalu Miloš 
Stronček z Okresnej organizácie 
Rusínskej obrody vo Svidníku počas 
sprievodných podujatí v priebehu 
týždňa i počas programu v amfi teátri 
od piatku do nedele návštevníkov fes-
tivalu viackrát vyzýval na dodržiava-
nie všetkých opatrení. Počas týždňa 
Svidníčanov zabávala legendárna 
kapela Kontakty, prešovské Divadlo 

Alexandra Duchnoviča a nechýbali 
ani besedy a takisto ani koncert ka-
pely Kvaskova. Od piatku do nedele 
sa program Rusínskeho festivalu pre-
niesol do areálu amfi teátra. V piatok 
českú kapelu Koňaboj, ktorá nemohla 
pricestovať kvôli opatreniam, na-
hradilo zoskupenie Stropkoviani, v 
sobotu večer zas dominovala Kristína 
a v nedeľu popoludní po domácich 

s ú b o r o c h  a 
zoskupeniach, 
vrátane Mako-
vica, sa o vy-
vrcholenie fes-
tivalu postarali 
Kollárovci. Sú-
časťou progra-
m u  b o l o  a j 
otvorenie zre-
vitalizovaného 
hľadiska amfi -
teátra a takisto 
aj žrebovanie 
tomboly.   (ps)

Rusínsky festival poznačili opatrenia proti 
pandémii, ale aj chladné večerné počasie

Výherkyňa hlavnej tombolovej ceny (vľavo) s 
poslankyňou Poslaneckej snemovne Parlamentu 

Českej republiky Ivanou Nevludovou 

V sobotu večer divákov v hľadisku amfiteátra zabávala Kristína a v nedeľu podvečer 

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová v spoločnosti Miloša Strončeka 
(celkom vpravo) a (zľava) Stanislava Hvozdu a Martina Sičáka

V nedeľu popoludní vo folklórnom programe 
vystúpila aj svidnícka Makovica
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  Pred štyridsiatimi rokmi pôsobila vo svidníckom okrese veľmi 
úspešná a v tých časoch populárna skupina Kontakty. Keďže 
bola z nášho regiónu, organizátori Rusínskeho festivalu, ktorý 
sa konal minulý týždeň, sa rozhodli pripomenúť si ju. A tak 
spomínaná skupina zahájila Rusínsky festival v klube Holičstvo 
vo Svidníku. 

Na koncerte v klube Holičstvo v rámci Rusínskeho festivalu 
sa predstavila nová rocková zostava Kontaktov

  My sme sa však na históriu a pôsobenie tejto skupiny pozreli bližšie s jej 
zakladateľom a lídrom Milanom Kaliňakom. 
Práve Milan Kaliňak spolu s Danielom Hicom skupina Kontakty založili. Daniel 
Hic však po absolvovaní konzervatória odišiel do zahraničia na profesionálnu 
dráhu a do skupiny nenastúpil. Prvé zloženie Kontaktov preto napokon bolo: 
Milan Kaliňak, Jozef Juráši, Ján Melník a Miroslav Danko. Práve posledne 
menovaný Miroslav Danko bol hlavný spevák a zároveň bubeník. Mnohí 
pamätníci dodnes pamätajú spevácky výkon Mira Danka v piesni Love hurts 
od skupiny Nazareth. Túto pieseň spieval v pôvodnej tónine, kde najvyšší 
tón bolo trojčiarkované E-čko. Bol to spevák, ktorý mohol spievať piesne, 
kantilény s veľkým vibrátom i tvrdé chrapľáky až v neuveriteľných výškach. 
Jozef Juráši bol konzervatorista, dychár a džezovo cítiaci klávesák. Spevom 
drsnejšieho hlasu a dobrého rozsahu, autor vlastnej hudobnej tvorby. Jozef 
Melník, výborný basák, spevovo posadený do basu, výborne zapadajúci do 
vokálov. Milan Kaliňak, gitarista a spevák, autor hudby i textov a zároveň 
líder skupiny. V minulosti člen skupín The 
Apples a Spektrum. 
  V rozhovore s Milanom Kaliňakom sme 
si zaspomínali, že Kontakty vznikli v máji 
1980 pri Osvetovej besede v Stropkove 
za veľkej podpory vtedajšieho riaditeľa 
kultúrneho strediska i vedenia mesta 
Stropkov. Skupina mala perfektné pod-
mienky na cvičenie. Cieľom bolo vytvoriť 
reprezentačnú amatérsku skupinu. Vý-
hodou Kontaktov bolo, že Milan Kaliňak 
a Jozef Juráši  produkovali aj vlastnú 
tvorbu - Jozef Juráši hudbu a Milan 
Kaliňak hudbu a texty. V čase potreby, 
najmä pred súťažou, zabrali obaja a 
nebola núdza o vlastné skladby. Neskôr 
pre nich napísali texty aj  Alojz Čobej a 
Ervín Kliment, ktorí boli v tomto čase 
renomovaní slovenskí textári. 
  O tom, že k tomu projektu pristupovali všetci členovia s veľkým nadšením, 
svedčí aj to, že kým v máji skúšali raz týždenne, v júni to bolo už dvakrát týž-
denne a v mesiacoch júl a august skúšali už každý deň, pritom, samozrejme, 
každý chodil do práce.
  Už v novembri 1980 sa Kontakty zúčastnili Krajského festivalu politickej 
piesne v Humennom. Pre vysvetlenie, v komunistickom režime “Politická 
pieseň” bola jedinou súťažou pre amatérske skupiny. No a z tejto súťaže  si 
skupina odniesla 1. miesto.  Bol z toho i záznam pre televíziu a rozhlas. Od 
samého začiatku tak skupina získala uznanie a rešpekt verejnosti, muzikan-
tov i odbornej poroty, čo bol dobrý štart. V roku 1981 prišla celoslovenská 
súťaž “Politickej piesne” v Martine. Skupina tam získala všeobecné uznanie 
za vokálny prejav a veľa skúseností. Prekvapujúci bol poznatok, že väčšina 
účastníkov súťaže nehrali po zábavách, ale venovali sa iba vlastnej tvorbe. V 
repertoári mali 20-30 vlastných skladieb, z ktorých si na súťaže iba vyberali. 
„My v Kontaktoch sme pred súťažou narýchlo vytvorili tri skladby a i s týmito 
sme dokázali vyhrávať súťaže. Bol veľký potenciál napredovať - ale chcelo 
to venovať sa iba vlastnej tvorbe. Najväčšou zbraňou skupiny boli výborné 
vokály a sólový prejav Mira Danka,“ zaspomínal si jej líder Milan Kaliňak. V tom 
istom roku, konkrétne v júni 1981 bola skupina pozvaná košickou televíziou 
na nahrávanie do televízneho Klubu mladých. V septembri zas absolvovali 
nahrávanie v rádiu ukrajinského vysielania v Prešove. „V minulosti Rusínske 
vysielanie neexistovalo, preto sa ukrajinské rádio v tom čase považovalo tak 
trochu aj za naše - rusínske, aj keď to bolo hlavne kvôli  známym ľudovým 
piesňam, ktoré vysielali,“ ozrejmil líder Kontaktov. 
  Vždy v januári boli okresné klasifi kačné prehrávky pred odbornou porotou. V 

minulosti každý, kto chcel hrať za peniaze, musel totiž každý rok absolvovať 
klasifi kačné prehrávky. Platilo sa 50 korún za člena skupiny. Tento deň bol 
sviatkom pre muzikantov, čo potvrdil aj Milan Kaliňak. „Každá skupina hrala 
4 - 5 skladieb na vlastnej aparatúre a dvaja členovia absolvovali i teoretické 
skúšky z hudobnej teórie a hru z listu. Na prehrávkach si každá skupina 
vybrala 3-4 skladby, ktorými sa chcela prezentovať a porota si tiež vybrala 
jednu pieseň z repertoáru skupiny. Musel byť tak nacvičený celý repertoár. 
Bolo tam napätie aj tréma. Vládla tam určitá rivalita, súťaživosť. Tam ste mohli 
v priebehu dvoch dní počuť všetky kapely okresu a porovnávať.“
  Vo februári 1982 prišla opäť účasť na celoslovenskom festivale v Martine. 
Zriaďovateľ členom skupiny Kontakty poskytol osobné auto Volga na prepravu 
do Martina. Tam vznikol kontakt s hudobným režisérom bratislavskej televízie 
Júliusom Kinčekom, ktorý ponúkol skupine nahrávanie v televíznom štúdiu v 
Mlynskej doline. Chcelo to na dva-tri dni zobrať dovolenky, ísť do Bratislavy, 
zaplatiť si cestu a ubytovanie… V štúdiu by si hudobná réžia vybrala, ktoré 
piesne by sa nahrávali. „Bohužiaľ, túto dobrú ponuku skupina nevyužila, 
nakoľko to bolo časovo aj fi nančne náročné, no aspoň chvíľku sa o tom uva-
žovalo. Zaujímavosťou je, že neskôr spomínaný Július Kinček stál pri zrode 
speváka Petra Nagya. 
  V novembri 1982 Kontakty znovu absolvovali krajský festival politickej 
piesne v Humennom. Trochu to podcenili, keďže sa na súťaž pripravovali 
iba dva týždne  bolo z toho druhé miesto. Komercia však podľa Milana Ka-
liňaka vyhrala a začala sa zárobková činnosť. Skupina hrala v novom hoteli 

Dukla i v bare v starej Dukli -  Hogese 
vo Svidníku. „Zo začiatku to bolo trikrát 
v týždni, neskôr päťkrát. Zarábalo sa 
na aparatúru. Hodnota celej aparatúry 
bola cca 150-tisíc československých 
korún. Bolo to dosť, keď si uvedomíme, 
že osobné auto Škoda MB stálo 56 000 
korún a drahšie auto Lada sa dalo kúpiť 
za 75 000 korún,“ vysvetlil líder Kontak-
tov Milan Kaliňak. Na tú dobu mala táto 
skupina profesionálnu aparatúru a keďže 
jej bolo naozaj veľa, na účinkovania 
chodila vo veľkej skriňovej Avii. Na po-
moc pri nakladaní a vykladaní boli stále 
dvaja známi skupiny, ktorí za odmenu 
mali voľný vstup na momentálnu akciu. 
Osvetľovač skupiny bol profesionálny 
elektrikár - vysokoprúd. „Nebolo to náho-
dou, pretože skupinu napájal na elektriku 

priamo spred rozvádzača a párkrát i zo stĺpa, lebo poistky na zásuvky, ktoré 
boli v sálach, nevydržali odber prúdu aparatúry a svetiel. Dnes by sa to nedalo 
takto robiť. Keď sme vykladali aparatúru, a tej bolo neúrekom, často bolo 
počuť:  “Čo, bude tu divadlo?” usmial sa zakladajúci člen Kontaktov, podľa 
ktorého sa však skupina v máji 1983 nezúčastnila okresnej súťaže politickej 
piesne, a tak dostala zákaz účinkovania po dobu jedného mesiaca. V januári 
1984 zo skupiny odišli Miro Danko a Janko Melník a do skupiny prišli Pavol 
Oleár - výborný bubeník, ktorý svojim výkonom vzbudzoval veľký obdiv a Ma-
rek Kizak - konzervatorista s absolútnym sluchom, klávesák, basák a spevák. 
Druhé klávesy v skupine rozšírili zvukové možnosti, lebo v tom čase seqencery 
neboli, hralo sa len a len naživo. No a pribudol aj Ladislav Bernát - štýlový 
spevák, gitara a basa. Kontakty pokračovali v získavaní úspechov. V máji 
1984 získali 1. miesto na okresnom festivale Politickej piesne. Prekvapením 
festivalu bol bubeník Pavol Oleár, ktorý hral na dvoch šlapkach, čo bolo v tom 
čase nové. V jún 1984 na druhej Krajskej prehliadke vokálno-inštrumentálnych 
skupín Šariš rock v Sabinove Kontakty v tvrdej konkurencii rockových skupín 
získali 3. miesto.
  V roku 1985 už za bicími sedel Štefan Čarný. Tento bubeník prišiel s elektric-
kými bicími zn. Simons, na akých v tomto čase hrala i skupina Elán a navyše 
aj spieval svojim typickým surovým hlasom. V marci 1988 sa Kontakty po 
prvýkrát zúčastnili súťaže vokálno-inštrumentálnych skupín v Stakčíne. Bola 
to jediná súťaž v rámci Slovenska s ukrajinským jazykom. Skupina zároveň 
ozvučovala súťaž vlastnou aparatúrou a zo súťaže si odniesla všetky ocene-
nia: 1. miesto - laureát súťaže, cenu diváka i cenu za najlepšie spracovanie 
povinnej piesne. Neskutočný zážitok členovia skupiny majú z roku 1989, a 
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to z účasti na 1. celosvetovom festivale ukrajinskej piesne “Červona ruta” na 
Ukrajine v Černivciach. „Bola to akcia na tri dni, s ubytovaním v hoteli, doprava 
- samostatný autobus. Bol to neskutočný zážitok. Jeden koncert na amfi teátri 
a druhý na veľkom futbalovom štadione. Takúto aparatúru - PA systém, som 
odvtedy do dnešného dňa nevidel,“ vyhlásil Milan Kaliňak, ktorý nám prezradil 
aj vtedajšiu informáciu od zvukárov - Poliakov. „Celá aparatúra bola prenajatá z 
USA za 45 000 dolárov, čo na vtedajšiu dobu bol veľký peniaz. Tam, keď kopak 
alebo basa zahrala, tak žalúdok bol prilepený na chrbtici, pričom zrozumiteľ-
nosť a čistota zvuku bola ako z CD-čka,“ zdôraznil líder svidníckej skupiny, 
s ktorým sme si zaspomínali aj na iné zaujímavosti zo zákulisia vtedajšej 
hudobnej scény v našom regióne. V časoch, keď Kontakty intenzívne hrali v 
bare v starej Dukle a v novej Dukle, zarábalo sa mesačne na hudbe okolo 3 
000 korún, pričom bežný plat bol 1 600 - 2 300 korún. Zarobené peniaze sa 
podľa slov Milana Kaliňaka stále investovali do aparatúry, ktorá sa kupovala  
nie v obchode s hudobnými nástrojmi, ale 
od muzikantov, ktorí sa vracali zo zahraničia 
alebo aj priamo zo zahraničia. 
  Ďalšia činnosť Kontaktov bola komerčná 
- zárobková, lebo aparatúra bola veľmi dra-
há. „Možno to bola iba výhovorka,“ usmial 
sa Milan Kaliňak a hneď dodal, že keď v 
aparatúre takto zbrojili Kontakty, museli 
vylepšovať aparatúru aj ostatné kapely, aby 
obstáli v konkurencii, lebo zvuk kapely sa tým 
zlepšoval. „Nikdy nezabudnem na pamätné 
slova bubeníka z bývalej skupiny Napraforgo:  
„Taňo, povidž tomu Milanovi naj už teľo ne-
nakupujut  aparatúry, bo my už nevladzeme.“ 
Takto si Milan Kaliňak zaspomínal na prího-
du, keď spomínaný bubeník takto hovoril jeho 
manželke Tatiane. 
  Kontakty hrali zábavách, v baroch a podni-
koch. Hralo sa v piatok, sobotu i v nedeľu a v pondelok zo zábavy sa 
išlo rovno do školy alebo do práce.  „Pondelok bol vždy kritický deň. Do 
stredy sa regenerovalo a vo štvrtok to opäť začínalo. Kde hrala skupina 
Kontakty, tak bola to záruka dobrej zábavy a veľkej účasti, čo pre uspo-
riadateľov bolo podstatné, lebo potrebovali vyplatiť skupinu, zaplatiť za 
prenájom sály a, samozrejme, i zarobiť pre seba. Super zábavy boli 
v Okrúhlom, Bukovciach, v Chotči, na Kelči, v Kapišovej, v Nižnom 
Mirošove, Nižnom Orlíku, v Kurime, v Raslaviciach, v Sedliskách i v 
Rovnom,“ menoval Milan Kaliňak. V tom čase však i v našom regióne 
pôsobili skupiny ktoré hrali iba na zábavách a iné iba na svadbách. Rozdiel 
bol viditeľný. „Na zábave musela byť silnejšia aparatúra, muzikanti museli byť 
schopní zahrať široký náročný moderný repertoár. Na zábave sa začínalo hrať 
večer o ôsmej, na svadbe sa hralo už od obeda. Zábava však bola občas v 
riziku, či príde dostatok ľudí. Meno skupiny bol základ dobrej zábavy, čo pri 
Kontaktoch bola istota a tiež dôležitá bola obľúbenosť miesta zábavy.“

Na koncerte v klube Holičstvo v rámci Rusínskeho festivalu 
sa predstavila nová rocková zostava Kontaktov

  Posledná zostava v Kontaktoch bola takáto: Milan Kaliňak, Jozef Juráši, Peter 
Vesprémy a Štefan Čarný. Bolo to tiež veľmi dobré zoskupenie a Milan Kaliňak 
sa zastavil pri Petrovi Vesprémym. „Basák a spevák, ktorý prišiel do skupiny 
ako posledný. Sedeli mu pesničky rôzneho typu a keďže v tomto čase sa začali 
objavovať rapové piesne, skúsil aj to a výsledok bol, že v pár rapovačkách bol 
presvedčivejší a lepší ako pôvodný raper zo zahraničnej nahrávky. Dalo by sa 
povedať, že Peťo Vesprémy bol prvý raper vo svidníckom okrese,“ usmial sa 
Milan Kaliňak a nevynechal ani rozchod kapely. Odchodom Jozefa Jurášiho 
do USA, kde získal zelenú kartu a tým možnosť legálne odísť s rodinou, sa 
skupina rozišla. Milan Kaliňak ešte asi 10 rokov hral s Epilógom a potom 
odišiel na dlhšiu dobu do Anglicka. Tam si začal budovať vlastný repertoár, 
zopár skladieb aj v rusínskom jazyku. Po návrate si vlastný repertoár nahral 
vo vlastnom domácom štúdiu. 
  Po 30-tich rokoch sa však skupina Kontakty opäť dala dokopy, tentoraz v 
zložení: Milan Kaliňak, Daniel Hic, Alfréd Matik, Pavol Oleár, Ivo Rodák a 
Ladislav Bernát. „Objavili sa tu teda traja noví členovia: Daniel Hic - známy 
stropkovský  muzikant, multiinštrumentalista, výborný klavesák a spevák, 
Alfréd „Fredo“ Matík - basák a spevák s dlhoročnou profesionálnou skúsenos-
ťou a Ivo Rodák - výborný spevák, Svidníčan, v povedomí mnohých známy 
ako Kája. V tomto novom zoskupení bol však jeden veľký problém - nájsť 
voľný termín na koncert, lebo dvaja členovia Daniel Hic a Ivo Rodák boli 
viazaní na svoje pôvodné skupiny, v ktorých aktívne účinkovali. V minulom 
roku 2019 sme odohrali tri koncerty, ďalšie štyri koncerty sme museli zrušiť 
práve z uvedeného dôvodu,“ opísal vlaňajšok Milan Kaliňak. 
  No a tak ako sme Rusínskym festivalom spomínanie na vznik a pôsobenie 
skupiny Kontakty začali, tak ním aj skončíme. Na koncerte v klube Holičstvo 

v rámci Rusínskeho festivalu sa pred-
stavila nová rocková zostava Kontaktov, 
kde gitaru obsluhoval Milan Kaliňak, na 
base hral Alfréd Matik, za bicími sedel 
Pavol Oleár a o spev sa starali Ladislav 
Bernát, Darina Feková a spomínaný 
Alfréd Matík. No a keďže to bolo otvorenie 
Rusínskeho festivalu, na úvod si všetci 
vypočuli skladbu “Rusiny” z autorskej 
dielne Milana Kaliňaka. „Je to vyznanie 
a zhudobnenie pocitu, ktorý som prežil 
počas desaťročného pobytu v zahraničí. 
Žijeme tu a nevnímame, že sme Rusíni, 
či Rusnáci, ale pri dlhšom pobyte v za-
hraničí si uvedomíme, odkiaľ sme a kto 

sme. Mladí ľudia sa adaptujú v zahraničí veľmi rýchlo a môžu žiť hocikde, 
no je isté, že za svojich ich v zahraničí neprijmú nikdy, ale iba doma, preto 
by nemali zabúdať na svoje korene,“ uzavrel náš rozhovor zakladateľ a líder 
skupiny Kontakty, ktorá začala vo svidníckom okrese pôsobiť pred 40-timi 
rokmi a po 30-ročnej pauze pôsobí aj dnes, Milan Kaliňak.                                                                    

  (mk, pn)
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  Začiatok školského roka je tento rok v mnohom iný aj  pre 
stredoškolákov zo svidníckej priemyslovky. Nielen pre  mo-
mentálnu situáciu  vo svete, ale aj preto , že škola po 30 rokoch 
svojej existencie zmenila svoj názov zo Strednej priemyselnej 
školy na Školu umeleckého priemyslu a začlenila sa do siete 
umeleckých stredných škôl.

Študenti zo Školy umeleckého priemyslu absolvovali výtvarný plenér

  To, čo   sa nezmenilo, sú umelecko-kreatívne aktivity, ktoré  študentov čakajú 
a ktoré začali realizovať hneď v prvé dni školského roka.
  Všetci žiaci druhého ročníka denného aj  pomaturitného štúdia využili  pekné 
jesenné počasie a v dňoch 7. - 11. septembra absolvovali 5-denný výtvarný 
plenér, v rámci ktorého využili svoje pozorovacie i analytické schopnosti a 
zrealizovali portfólio výtvarných prác s množstvom výtvarných skíc, štúdií prí-
rodnín, architektonických fragmentov, prírodných i architektonických scenérií  
i panoramatických pohľadov na prírodu a krajinu. Učili sa hľadať, pozorovať 
a transformovať realitu do výtvarného jazyka, ale venovali sa aj fotografi i 
krajiny, prírody i fotografi i makrokompozície. Využívali pri tom svoje vedomosti 
z oblasti kompozície i využívania výtvarných kresliarskych, maliarskych i kom-
binovaných techník. To všetko realizovali v krásnych priestoroch  svidníckeho 
skanzenu, ktorý dýcha autentickou atmosférou. Zároveň sa chceme poďakovať 
pracovníkom skanzenu za ústretovosť, spoluprácu a možnosť absolvovať  
výtvarný plenér v areáli skanzenu vo Svidníku.                                     (šup)

Kto daroval krv?   
  V stredu 16. septembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svid-
níckej nemocnice darovať krv 39 bezpríspevkových darcov: 
  Miroslav Štoffa (49), Tatiana Kostilníková (4), Viliam Podolák (14), Lenka 
Michňáková (7), Marek Motyka (15), Martin Goc (52), Peter Volčko (47), Ján 
Troščák (63), Eva Klebanová (9), Nilola Mazurová (3), Jozef Čierník (20), Milan 
Michalko (11), Ľuboslav Hmurčík (78), Marcel Hoľko (66), Natália Potomová  
(3), Jana Potomová (2), Stanislav Magera (2), Peter Gula (82), Miroslav 
Macko (10), Miroslav Gerek (74), Gabriel Džalaj (7), Ján Kavuľa (10), Eva 
Vojtechovská (2), Jakub Barančík (3), Alena Drozdová (37), Iveta Makarová 
(29), Sebastian Sekeľ (7), Ján Siňár (33), Olivia Ivana Siňár (6), Silvia Fe-
dorišinová (2), Róbert Smrek (prvodarca), Marek Darivčak (16), Miloš Grega 
(67), Lukáš Šalap (6), Lukáš Vaško (5), Miroslava Bogdanová (5), Peter 
Makara (29), Nikola Čepová (prvodarca), Viktória Jenčová (prvodarca). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

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

Hoc jeho hviezda zhasla 
a slnko už nemôže hriať,

stále je s nami a vždy budeme spomínať. 

23. septembra 2020 si pripomenieme 
15 rokov, odkedy nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, otec, dedko a brat   
MICHAL KOVAĽ zo Svidníka

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, synovia Marián 

a Slavomír s rodinami, sestra Anna s rodinou

    SPOMIENKA 

  Už je za nami ďalší ročník najstaršieho festivalu na Slovensku - 66. Slávností 
kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska. Ideme bez prerušenia aj napriek zložitej 
situácií. Podujatie sa konalo v zmysle protiepidemiologických opatrení vyda-
ných Úradom verejného zdravotníctva SR, preto ďakujeme všetkým zúčast-
neným za trpezlivosť, pochopenie a dodržiavanie predpísaných pravidiel. 
Vrelá vďaka všetkým spoluorganizátorom, partnerom, sponzorom, mediálnym 
partnerom, účinkujúcim, návštevníkom, stankárom, remeselníkom, účastníkom 
festivalu za priazeň a podporu!
  Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky ako hlavný organizátor Sláv-
ností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vyjadruje srdečné poďakovanie 
za spoluprácu pri  ich realizácií:

POĎAKOVANIE ORGANIZÁTORA 66. SLÁVNOSTÍ KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV SLOVENSKA
- spoluorganizátorom: Prešovskému samosprávnemu kraju, Mestu Svidník, 
SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry, OZ JAMARO
- za fi nančnú podporu: - poslancom PSK Petrovi PILIPOVI a Jánovi VOO-
KOVI, - sponzorom: COLTSUN CONSULT - Stanislavovi Kolcunovi, Pekáreň 
ŠANDAL - Jurajovi Maťašovi, - partnerom: AQUARUTHENIA, Podduklianske-
mu osvetovému stredisku vo Svidníku, Podduklianskej knižnici vo Svidníku, 
- režisérkam programov: Anne Knežovej, Márii Pajzinkovej, 
- médiám: Folklorista.sk, Gorali.info, Rádiu Patria - Štúdio Košice, novinám 
Nove žyttja, Podduklianským novinkám, týždenníku DUKLA, tímu RTVS, 
Rádiu Paráda, TV Východ 

  Deň ľudových tradícií a PIROHY 2020, ktorý sa konal uplynulú nedeľu 13. 
9. 2020 v múzeu v prírode SNM - MUK, skrášľovali nové drevené jarmočné 
stánky s cieľom čo najlepšieho udržania a zachovania autenticity tradičného 
prostredia skanzenu. Stánky opakovane poslúžia na dôstojnú prezentáciu pri 
materiálno-technickom a organizačnom zabezpečení ďalších  regionálnych 
kultúrnych podujatí a workshopov. Veľká vďaka patrí krajským poslancom, 
menovite J. Hirčkovi, P. Pilipovi a J. Vookovi, ktorí v rámci Výzvy Mikroprogram 
PSK 2020 podporili túto myšlienku. Projekt je podporený z rozpočtu Prešovské-
ho samosprávneho kraja.                   Miriam Božiková, predsedníčka RUI

Nové jarmočné stánky 
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  Tohtoročné stretnutie so spisovateľmi, organizátormi ktoré-
ho bol Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Zväz 
Rusínov-Ukrajincov Slovenska a Podduklianska knižnica vo 
Svidníku sa počas 66. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov 
Slovenska nieslo v oklieštenom, nezvyklom období, zapríčine-
nom koronavírusom. 

Aj stretnutie so spisovateľmi zasiahol koronavírus 
Spravodajstvo 

  Hneď v úvode tohto komorného stretnutia predseda Spolku ukrajinských 
spisovateľov na Slovensku Ivan Jackanin sa venoval poézii, respektíve jej 
miestu v živote človeka. Žijeme v neľahkých časoch, ktoré zasiahli aj oblasť 
kultúry, poéziu nevynímajúc. Závratnými krokmi dochádza k zmene životného 
štýlu ako aj k etickým zmenám. Človek začína dbať o ekológiu okolitej prírody 
ale akosi zabúda na ekológiu ducha. 
  Práve poézia, ktorá sa líši  od prózy ako tanec od prechádzky, nám pomáha 
pochopiť okolitý svet ako aj naše miesto v ňom. Preto nie náhodou začíname 
túto besedu o umeleckom slovesnom prejave, písanom veršom - podotkol 

Ivan Jackanin a predstavil ukrajinskú poetku Irinu Mackovú.
  Irina Macková (1961) pochádza z malebného mestečka Boroďanka (Kyjev-
ská oblasť). Po absolvovaní Filozofi ckej fakulty Kyjevskej národnej univerzity 
Tarasa Ševčenka pôsobila ako učiteľka dejepisu a občianskej výchovy. V 
súčasnosti žije v Košiciach. Je autorkou knižky pre deti Rozprávkový dar 
(„Kazkovyj podarunok“, 2015). Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, 
ktorého je I. Macková členkou, jej nedávno vydal zbierku poézii s názvom Príde 
jar („Pryjde vesna“, 2019, Prešov). Túto útlu knižočku, ale bohatú obsahom, 
predstavila prítomným sama autorka. Prelína sa v nej vlastenecká lyrika s 
intímnou, vyjadrujúc najúprimnejšie pocity k rodičom, k rodnej domovine a 
materinskému jazyku. Irina Macková svoje verše sprevádza sama hrou na 
gitare. Taktiež spieva v košickom  pravoslávnom zbore. 
  Prácu umeleckého prekladu priblížil v ďalšej časti besedy literárny vedec, 
kritik a prekladateľ, riaditeľ SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Ja-
roslav Džoganik. Hovoril o fenoméne umeleckého prekladu, o tom, aký je to 
zložitý proces založený predovšetkým na skúsenosti a šikovnosti prekladateľa. 
Majster prekladu musí vyťažiť všetky šťavy z detailov, aby text bol vierohodný 

originálu. Akoby v nadväznosti na to v 
nasledujúci deň, v sobotu 12. septem-
bra rádio Devín odvysielalo reláciu, 
venovanú 100. výročiu narodenia 
ukrajinskej spisovateľky na Slovensku 
a výtvarníčky Evy Byssovej, ktorú 
pripravil Ivan Jackanin. Predstavil ju 
ako výnimočnú umelkyňu psycho-
logickej prózy európskeho formátu, 
čo potvrdila aj jej novela Čierni vtáci 
(„Čorni ptachy“, v slovenskom preklade 
Jackanina). Niet divu, že redaktorka 
Ivana Jachymová právom nazvala 
Evu Byssovú prvou dámou ukrajinskej 
literatúry na Slovensku.

 Nadežda Varcholová

  V nedeľu 13. septembra 2020 sa v skanzene SNM-MUK vo 
Svidníku zišli priaznivci ľudovej kultúry. V rámci Dní európske-
ho kultúrneho dedičstva sa tu konal Deň ľudových tradícií a 
medzinárodná súťaž vo varení pirohov PIROHY 2020, tentokrát 
išlo už o jej 25. ročník. 

POĎAKOVANIE ORGANIZÁTORA

  Celé dejstvo sa začalo dopoludňajšou svätou liturgiou v drevenom chráme 
sv. Paraskievy z 18. storočia, sprevádzanou kantorským spevom žien z 
Jarabiny. Súčasťou podujatia bola tiež výstava prác študentov SPŠ Svid-
ník, prezentácia tradičnej remeselnej výroby, ponuka včelích produktov, 
drobnochovateľská výstava a jazda na koni. 
  Po slávnostnom otvorení podujatia program pokračoval vystúpením 
Svidníckych heligonkárov a FSk Poľana z Jarabiny. Avšak pozornosť 

návštevníkov upútal župan Milan Majerský a primátorka mesta Marcela 
Ivančová, ktorí varili aj rozdávali pirohy. Po odštartovaní súťaže všetka 
pozornosť divákov smerovala k družstvám, zábava gradovala a o veselú 
náladu pod Makovicou sa super postarala ĽH STRUNKA a Dominika Šu-
ťaková. Návštevníkov potešila aj bohatá tombola. A na záver - fantastický 
koncert skupiny Hrdza.
  Podujatie sa konalo v zmysle protiepidemiologických opatrení vydaných 
Úradom verejného zdravotníctva SR a nariadení generálneho riaditeľa 
SNM, prebehlo formou otvoreného trhu s usmerneným pohybom. Preto 
ďakujeme všetkým zúčastneným za trpezlivosť, pochopenie a dodržiavanie 
opatrení.
  Vrelá vďaka všetkým návštevníkom, účastníkom, Prešovskému samo-
správnemu kraju, mestu Svidník a sponzorom za vydarený deň!
- za záštitu nad podujatím: predsedovi PSK Milanovi Majerskému.
- spoluorganizátorom: 
Mestu SVIDNÍK, OZ Rusínsko-ukrajinská iniciatíva, Zväzu Rusínov-Ukra-
jincov SR. 
- sponzorom podujatia:  
honorárnemu konzulovi Ukrajiny v SR Stanislavovi Obickému, poslancovi 
PSK  Jánovi Hirčkovi, poslancovi PSK Petrovi Pilipovi, poslancovi PSK 
Jánovi Vookovi, 
advokátovi Jurajovi Berežnému, Svidník VVS, a.s., závod Svidník v osobe 
riaditeľa Vladimíra Nováka. 
- za ceny do tomboly: primátorke mesta Svidník Marcele Ivančovej, reme-
selníkom, stankárom. 
- súťažiacim družstvám: 
1. Poľana, Jarabina, 2. Chlapi z Vápeníka, 3. Barvinok, Košice, 4. Červený 
kríž, Svidník, 5. Dobrovoľný hasičský zbor, Svidník. 
- FSk POĽANA z Jarabiny, - ľudovej hudbe STRUNKA a Dominike Šuťáko-
vej, - Svidníckym heligonkárom, - skupine HRDZA, - Pravoslávnej farnosti 
vo Svidníku, - drobnochovateľom 
- Ivanovi Rudému za moderovanie
- Stanislavovi Dupejovi za ozvučenie
- médiám: ТАSR, AKTUALITY.sk, RTVS, týždenníku DUKLA, Podduklian-
skym novinkám.

(snm-muk)
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  Jedným zo sprievodných podujatí Rusínskeho festivalu bola 
aj vernisáž výstavy obrazov autora Tomáša Olijára pod názvom 
Výber z tvorby, ktorú sprístupnili v pondelok uplynulý týždeň v 
Podduklianskom osvetovom stredisku. 

Sprístupnili výstavu obrazov Tomáša Olijára 

  Rodák z Dubovej pri Svidníku získal 
svoje prvé dotyky s výtvarným ume-
ním na Základnej umeleckej škole vo 
Svidníku u Imricha Makaru. Po skon-
čení základnej školy študoval ďalej na 
Združenej strednej umeleckej škole v 
Prešove odbor Grafi cká úprava tlačo-
vín u Juraja G. Mandela.
  Od roku 2005 sa pravidelne zúčast-
ňoval všetkých okresných, krajských 
a celoslovenských súťaží a prehliadok 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Paleta a Výtvarné spektrum, kde 
získaval najvyššie ocenenia vo svojej 
kategórii.
  Po úspešnom ukončení stredoškol-
ského štúdia bol v tom istom roku 
prijatý na Akadémiu umení, Fakultu 
výtvarných umení v Banskej Bystrici. 
Na katedre grafi ky študoval v ateliéri 
Grafi ka-Priestor-Synergia pod vede-
ním akademického maliara Róberta Bruna. 

  Po 6-ročnom štúdiu a získaní titulu Mgr. art. krátko pôsobil v Múzeu ukrajin-
sko-rusínskej kultúry a na Základnej umeleckej škole vo Svidníku. Od roku 
2012 je učiteľom odborných predmetov na Strednej priemyselnej škole, ktorá 
sa tohto roku transformovala na Školu umeleckého priemyslu.
Vo svojom výtvarnom prejave sa venuje kresbe, maľbe, grafi ke a jej presahmi 
do objektu, typografi i, textovým inštaláciám a grafi ckému dizajnu.
Tomáš Olijár vo svojich dielach zachytáva bytostne subjektívny pohľad na 
súčasný svet a reaguje na aktuálne kultúrno-spoločenské dianie. Jeho maľ-
ba je skôr surreálnou symbolikou a vizuálnou metaforou, než realistickým 
zobrazením, niekedy temná, niekedy žiarivá, ale vždy zosobňujúca vnútorné 
prežívanie autora.
  Olijárove inštalácie a vektorové grafi ky rozoberajú problematiku mediálnej 
manipulácie, zneužívania moci a 
sociálnych experimentov na našej 
spoločnosti, ktoré sú v týchto dňoch 
o to viac viditeľné. Svojimi plagátmi 
poukazuje na psychologický nátlak 
a mocenské hry elít, ktoré stále viac 
svojimi sofi stikovanými praktikami  
okliešťujú duchovný vývoj našej 
civilizácie.
  Autor sa nesnaží o pretlačenie svo-
jich úvah, ale dúfa, že táto výstava 
zaujme diváka a navedie ho k za-
mysleniu sa nad našou globalizova-
nou spoločnosťou, jej smerovaním 
a hodnotami, ktoré uctieva. 
  Výstavu obrazov si môžete pozrieť 
vo výstavnej sieni Podduklianskeho 
osvetového strediska.              (kg) 

  Vo výstavných priestoroch Dubnického kaštieľa sa 11.sep-
tembra 2020 sa stretli neprofesionálni výtvarníci pri príležitosti 
57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže Výtvarné spektrum 
2020. 

Pavel Mochnacký za svoje diela získal čestné uznanie
  A výtvarná tvorba Spektra našla v Dubnici nad Váhom svoje miesto v celej 
svojej rozmanitosti: v kresbe, grafi ke, maľbe, plastike, úžitkovej a insitnej 
tvorbe. Do súťaže postúpilo 349 diel od 194 autorov z celého Slovenska.
Odborná porota na čele s jej predsedom Jaroslavom Uhelom v Dubnici nad 
Váhom odporučila vystaviť 143 diel od 101 autorov. Navrhla udeliť 1 hlavnú 
cenu, 12 cien bez určenia poradia a 22 čestných uznaní. 
  Výtvarné spektrum má svoj význam, pretože podporuje a dáva priestor 
neprofesionálnym výtvarníkom z celého Slovenska prezentovať svoje práce 
na súťažnej úrovni, a rovnako tak možnosti dostať sa do povedomia širokej 
verejnosti. Výsledkom sú ocenené diela, ktoré majú čo povedať aj ostatným 
účastníkom výstavy, zohľadňujú rôzne výtvarné disciplíny i autorskú  tvori-
vosť, talent a fantáziu. Najmä vďaka úsiliu organizátorov a profesionálnych 
odborníkov v porote na všetkých úrovniach, aj tohtoročná súťažná prehliadka 
má ambíciu predstaviť kvalitné diela a hľadať nové talenty. A to bolo zmyslom 
tohto podujatia v minulosti, dnes a bude aj v budúcnosti. Náš okres úspešne 
reprezentoval Pavel Mochnacký, ktorý za svoje diela „Akty I.-IV.“ získal čestné 
uznanie. Výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby má verejnosť možnosť 
obdivovať od 11.9. - 4.10.2020 v Dubnickom kaštieli. 

 Katarína Grúsová, 
POS vo Svidníku
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Žiaci v kopačkách 

Spravodajstvo / Šport

   Počas uplynulého víkendu svoje majstrovské futbalové stretnutia odohrali 
mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu sú výsledky. 

STARŠÍ ŽIACI
1. FK Svidník - TJ Rozvoj Pušovce 1:3 (1:1)

   Hráči Svidníka nastúpili proti hosťujúcemu mužstvu bez jediného strateného 
bodu posilnené o hráčov Prešova. Domáci hráči za svoje nasadenie a bojovnosť 
si aspoň bod zaslúžili, ale žial, nevyšlo to. 
Gól: D. Macko. Zostava: R. Marčišin, M. Olčák, M. Olejár, R. Čeremuga, R. 
Baran, T. Cina, M. Slivka, D. Hnát, D. Macko, S. Šraga, D. Miháľ, striedali:  F. 
Cuprišin, M. Mivkanič, lavička: I. Kamenicky, O. Lemak. Tréner: M. Klimik.

MLADŠÍ ŽIACI
1. FK Svidník - TJ Rozvoj Pušovce 1:1  (0:1)

   Mladší žiaci nastúpili bez dvoch hráčov základnej zostavy Vl. Hija a L. Medveďa. 
Hráči Pušoviec od začiatku stretnutia mali fyzickú a hlavne výškovú prevahu, ale 
hráči Svidníka bojovali nadšene počas celého zápasu. Mladé futbalové nádeje 
za svoju bojovnosť a nasadenie si zaslúžia absolútnu pochvalu.
Gól: P. Halaj. Zostava: M. Guzi, P. Halaj, R. Bajcura, J. Kucer, M. Kucer, M. 
Pojezdal, A. Lipka, M. Hriž, M. Jurečko, D. Majda, J. Slivka, M. Kamenický. 
Tréner: J. Ducár ml.           
                                                                                                                      (mk)

   Najprv výprask v Prešove a potom domáce víťazstvo 
nad Krompachmi. Takýto bol uplynulý týždeň pre tre-
ťoligových svidníckych futbalistov. 

   Žijeme v kraji pod Duklou, ktorá sa zapísala do dejín najkrva-
vejšími bojmi počas 2. svetovej vojny. Ale nezabúdame ani na 
vzdialenejšiu históriu, ktorá je spätá s našou obcou Vyšný Orlík.  

Vyšnoorlíčania si vážia svoju históriu 
V rokoch 1914 - 1915, žiaľ, ani Vyšný Orlík neobišli následky prvej svetovej vojny. Časť 
bojov sa odohrala v katastri obce medzi ruskými vojakmi 8. armády generála A. A. Brusilova 
a rakúsko - uhorskými vojskami a trvala 7 týždňov. Počas nich v obci zhorelo 12 domov a 
v bojoch tejto vojny zahynuli aj občania našej obce. Po týchto bojoch ostali v katastri obce 
dva cintoríny s 350 padlými ruskými a rakúsko-uhorskými vojakmi. Po druhej svetovej vojne 
však tieto cintoríny upadli do zabud-
nutia a postupne chátrali. Vďaka sta-
rostovi obce Jánovi Džupinovi, ktorý v 
roku 2016 zorganizoval rekonštrukciu 
zdevastovaných a náletovými drevina-
mi zanesených cintorínov, môžeme od 
roku 2017 navštevovať toto pokojné, 
pietne miesto, vyjadriť úctu padlým 
vojakom zapálením sviečky alebo 
tichým rozjímaním. Aby sme zachovali 
dôstojnosť tohto miesta, zorganizovali 
sme v sobotu 19. septembra brigádu. 
Naša, síce menej početná, ale zato 
skvelá partia, dala do poriadku celý 
vojnový cintorín. Vypleli sme burinu z 
52 hrobov, vykosili a pohrabali trávu 
okolo nich, opravili kríže, pozametali 
chodníky, vysekali kríky vytláčajúce 
plot. Práca nám išla od ruky, tak sme 
sa odmenili spoločnou opekačkou v 
príjemnej tôni lesa. A ako bonus sme 
sa kochali krásnym výhľadom na celú 
obec Vyšný Orlík, ktorý odporúčame 
ako tip na príjemnú turistickú pre-
chádzku.                   Jitka Lehotská

III. LIGA / 1. FK Svidník - FK Pokrok SEZ Krompachy 2:1 (1:0)

   V uplynulý utorok 15. septembra hráči 1. FK Svidník dohrá-
vali stretnutie 8. kola v Prešove, kde tamojšiemu 1. FC Tatran 
podľahli 0:5. Svidníčania hrali už pod vedením nového trénera 
Gabriela Bocka a vedúceho mužstva Antona Dzupina, ktorí boli 
na lavičke Svidníka aj v uplynulú nedeľu v domácom  zápase 
9. kola proti Krompachom. Svidníčanom sa už v 16. minúte 
nešťastne zranil brankár Mikluš a do brány musel náhradný 
gólman Dzupina. V prvom polčase mali domáci hráči častejšie 
loptu na svojich kopačkách a snahu korunovali aj úvodným gó-
lom, keď sa z priameho kopu v 40. minúte presadil Čabala. 
   Po zmene strán Svidníčania mali i naďalej miernu prevahu 
a odmenení boli gólom Tokara v 50. minúte. Potom sa viac 
osmelili aj hostia a miestami boli aktívnejší. Napokon sa im v 
78. minúte podarilo znížiť, no napriek veľkej snahu už nevyrov-
nali, a tak sa domáci hráči mohli tešiť zo zisku troch bodov. 
   Zostava Svidníka: Mikluš (16. Dzupina) - Makara, Zapo-
tocký, Hudák, Matkobiš, Čabala, Tokar, Ducár, Gajdoš (62. 
Kamenický), Košč, Kočan. 
   Najbližšie sa treťoligoví svidnícki futbalisti predstavia v sobotu 

26. septembra v Lipanoch.                                                                                (pn)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR 

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA 

SEDLIAČKOVÁ, Agátka: Staré, dobré, vyskúšané. Rady a návody 
na liečenie chorôb zozbierané medzi ľudom. 
Martin, HladoHlas Group, spol. s.r.o. 2020. 227 s.
  Sedliačková Agáta svoje bohaté skú-
senosti a dobré rady zhromaždila do 
útlej knižočky Staré, dobré, vyskúšané, 
ktorá vyšla v niekoľkých vydaniach a 
po vypredaní sa stala raritou. Množstvo 
receptov z tejto knihy je aplikovateľných 
aj dnes, no veľa je zastaraných  (autor-
kou v texte označených ako historické) 
a dnes by vyvolali na tvárach odbornej 
verejnosti úsmev, ba až hnev. Napriek 
tomu neboli z tejto knihy odstránené, pre-
tože historikom môžu poslúžiť ako zápis 
do dejín slovenského liečiteľstva. Lebo 
takto sa pred sto rokmi liečil obyčajný 
človek - pozorovaním prírody, hľadaním 
súvislosti, dôkladným analyzovaním 
následkov aplikovanej liečby a večným 
hľadaním cesty liečenia prostriedkami, 
ktoré mu zo svojho veľkého bohatstva 
poskytla slovenská príroda.

GRIGOROV, Robo
Robo Grigorov je slovenský skladateľ, hudobník, hudobný producent a spe-
vák. Spolu  so spevákmi a hudobníkmi ako sú Peter Nagy, Richard Müller, 
Beáta Dubasová, skupiny Lojzo, Tublatanka, či skupina Demikát s Mariánom 
Greksom a Andrejom Šebanom patrí medzi významných predstaviteľov novej 
vlny slovenskej populárnej hudby 80. rokov. Bratislavského rodáka Roba 
Grigorova preslávila pieseň z Bratislavskej lýry - Posledný valčík pre Európu 
a tiež pocta Majakovskému. Mnohé jeho piesne sa nesmeli vysielať - najmä 
pre ich texty. Založenie vlastnej skupiny, s názvom Midi, na seba nenechalo 
dlho čakať a úspech prišiel o rok neskôr, keď na Bratislavskej lýre získal s 
pesničkou Posledný valčík pre Európu druhé miesto. Akýmsi zhodnotením 
vlastnej tvorby bol album Chodci sveta, o tri roky neskôr vydal ďalší album 
Sám. Slovenský spevák sa drží svojich zásad - nečíta bulvárnu tlač a odmie-
ta hovoriť o svojom súkromí, nezaujíma ho politika a zbiera knihy o starých 
amerických a sibírskych kultúrach.

WELLS, Herbert George (21.9.1866 - 13.8.1946)
  Anglický románopisec, poviedkár, žurnalista, sociológ a historik. Ako štvrtý 
syn drobného anglického obchodníka nemal výhodné podmienky na vzdela-
nie. Pracoval ako učeň v textilnej predajni, neskôr ako pomocný učiteľ. To mu 
umožnilo vzdelávať sa a veľa čítať. Ako 19-ročný získal štipendium na štúdium 
prírodných vied v Londýne. Po skončení štúdia krátky čas pôsobil ako učiteľ 
a vydal učebnicu biológie. Napísal úspešnú poviedku Stroj času o ceste do 
vzdialenej budúcnosti. Po nej nasledovala plejáda asi 100 diel, čím sa Wells 
zaradil medzi najplodnejších anglických spisovateľov. K jeho dielam patria 
Neviditeľný, Vojna svetov, Keď sa spáč prebudí, Prví ľudia na mesiaci, Pokrm 
bohov, zbierky poviedok Ukradnutý bacil, Príbehy o priestore a čase a iné.

- Mama, dnes sa ma pani učiteľka pýtala, či mám súrodencov.
Povedala som jej, že nie. - A čo ona na to?

- Že chvalabohu.

LEKÁRNE
Od 22. do 28. septembra 2020: Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 
463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
26. a 27. septembra: MDDr. M. Špak - Akad. Pavlova 323 v Stropko-
ve. 
Kontakt: 054/742 46 29. 
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 litur-
gia, 17.00 hod. - večerňa - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: 
6.00 liturgia - prot. Ján Pajkoš, 8.00 - utreňa, 9.30 liturgia - prot. Ján 
Sovič. Poznámka: V prípade pohrebov, sobášov, týždenných, ročných 
a iných bohoslužieb sa duchovní vzájomne dohodnú.

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
   Utorok 22. september: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: 
* Rudolf s rod., 18.00 hod.: † Ján, Júlia, Miroslav; Streda 23. september: 
6.30 hod.: † Anna, Jozef, Mária, Andrej, Helena a ost. z rod. Pavelčá-
kovej; 18.00 hod.:  † Ján, Svetlana; panychída;  Štvrtok 24. september: 
6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Anna, Ján, Ivan, 
Tomáš, 17.15 hod.: ruženec za závislých - komunita cenacolo, 18.00 
hod.: † Ján Gibej, tichá adorácia s požehnaním; Piatok 25. september: 
6.30 hod.: † Peter, Mária, Vasiľ, Mária, Alžbeta, 18.00 hod.: † Mária 
(panychída); Sobota 26. september: odchod do večnosti sv. apoštola a 
evanjelistu Jána, 8.00 hod.: † Imrich Kvaska, † Ján Muščík; 17. nedeľa 
po päťdesiatnici, HLAS. 8, 27. september: 7.00 hod.: ruženec a 1. čas, 
8.00 hod.: * za farnosť, 10.30 hod.: * Oľga, Patrik, Nikola, 18.00 hod.: 
* Jaroslav a Viera. 

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
   Utorok 22.9.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Hafičovú, 
Oreničovú a Pilipovú, Streda 23.9.: 18:00 + Jozef, Terézia, Ján, Štvrtok 
24.9.: 7:00 + Mária, Ján, Anna, Michal, Piatok 25.9.: 18:00 + Helena, 
Sobota 26.9.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku, Jána 
a Veroniku, Nedeľa 27.9.: 9:00 Za farnosť. 

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

ČO PREMIETA KINO DUKLA? 
GREENLAND: POSLEDNÝ ÚKRYT

PIATOK 25. SEPTEMBRA 
O 20. HODINE 

POSLEDNÝ ÚKRYT JE PRÍLIŠ ĎALEKO
  V katastrofi ckom thrilleri POSLEDNÝ ÚKRYT 
sa ľudstvo snaží prežiť a zachrániť sa pred 
ničivou kométou, ktorá sa nezadržateľne rúti 
k Zemi. John Garrity (Gerard Butler), jeho 
manželka Allison (Morena Baccarin) a malý syn 
Nathan sa vydávajú na strastiplnú cestu, aby sa 
dostali na posledné bezpečné miesto na svete. 
Zo všetkých strán prichádzajú desivé správy o 
škodách, ktoré spôsobujú úlomky kométy. Tie 
fyzické však nie sú najhoršie - ľudí sa zmocňu-
je panika, prestávajú platiť základné princípy 
ľudskosti a všade vládne bezprávie. Šanca na 
záchranu sa zmenšuje každou minútou a nikto nechce pomáhať druhým, 
pretože v poslednom úkryte nie dosť miesta pre všetkých...

Rok výroby: 2020, USA, triler, 
119 minút, vstupné: 5 eur 

PALM SPRINGS
SOBOTA 26. SEPTEMBRA 

O 20. HODINE
  Počas svojej nedobrovoľnej účasti na svadbe stretne 
Nyles Sarah, hlavnú družičku a čiernu ovcu rodiny. Po 
tom, čo ju zachráni od tragického príhovoru, začne ju 
priťahovať svojím „mámvpažizmom“. Ich spontánny 
sex je prerušený neočakávanou udalosťou, vďaka 
ktorej Sarah začne chápať, že na ničom v podstate 
nezáleží a pustia sa do sabotovania svadobnej 
zábavy.

Rok výroby: 2020, USA, romantický, komédia, 
87 minút, české titulky, vstupné: 5 eur 

Máša a medveď: Mášine pesničky
Nedeľa 27. septembra o 16. hodine 

Okúzľujúce animované príbehy nerozlučnej dvojice, ktorá si získala srdcia detí 
aj dospelých na celkom svete. Máša je zvedavé, múdre a neposedné dievčat-
ko, ktoré žije v starej 
železničnej stanici 
v lese. Jej najlep-
ším kamarátom je 
medveď, ktorý je 
bývalým cirkusovým 
artistom. Máša milu-
je dobrodružstvo a 
pri svojom objavo-
vaní sveta pôsobí 
doslova ako mag-
net na problémy. 
Starostlivý medveď 
máva preto plné labky práce s naprávaním jej šibalských kúskov.
V 13 príbehoch sa s malou nezbednicou a trpezlivým chlpáčom vydáme do 
slnečného Talianska, užijeme si karnevalové rytmy, či objavíme kúzlo Paríža. 
Staneme sa šerifom na Divokom západe i Robinom Hoodom v anglických 
lesoch. Najmä s nimi však zažijeme hromadu dobrodružstiev, vyvedieme 
množstvo lapajstiev a zaspievame si.

Rok výroby: 2020, Ruská federácia, rodinný, animovaný, 
90 minút, slovenský dabing, vstupné: 5 eur 

BÁBOVKY
NEDEĽA 27. SEPTEMBRA O 20. HODINE 

  Film Bábovky nakrútený podľa knižného bestselleru spisovateľky Radky 
Třeštíkovej rozpráva o tom, že všetci sme navzájom prepojení a vďaka tomu 
aj malé veci dokážu niekedy pohnúť svetom.
Hrajú: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Bar-
bora Poláková, Táňa Pauhofová, Denisa Biskupová, Rostislav Novák ml., Jiří 
Langmajer, Oskar Hes, Brigita Cmuntová, Kristýna Podzimková, Karel Freund, 
Oliver Vyskočil  •  Réžia: Rudolf Havlík  • Scenár: Radka Třeštíková, Rudolf 
Havlík  •  Kamera: Václav Tlapák  •  Hudba: Ondřej Konvička
Príbehy hrdinov fi lmu Bábovky nám ukážu, že niektoré stretnutia môžu navždy 
zmeniť život. Všetci sme totiž prepojení. Vzťahmi, prácou, náhodami, nená-
visťou či láskou. Sme súčasťou komplikovanej siete, utkanej z emócií, medzi 
ktorými nechýba humor, irónia, bolesť, napätie a pochopiteľne láska a vášeň. 
Bábovky popisujú súčasné partnerské a rodinné vzťahy, ukazujú zábavné a 
trefné situácie z každodenného života, ktoré pozná a prežíva každý z nás.
  V hlavných postavách príbehu sa predstavia Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, 
Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora 
Poláková, Táňa Pauhofová, Rostislav 
Novák ml., Jiří Langmajer, ktorých 
doplnia aj predstavitelia nastupujúcej 
hereckej generácie Denisa Biskupová, 
Kristýna Podzimková a Brigita Cmun-
tová. Pod scenár k fi lmu sa podpísala 
autorka knihy Radka Třeštíková a 
režisér fi lmu Rudolf Havlík. Je to už 
ich druhá úspešná spolupráca, podľa 
ich prvého spoločného scenára natočil 
režisér Havlík výbornú komédiu Po 
čom muži túžia. 
  O fi lme Bábovky prezradil: „Podarilo 
sa nám nakrútiť skvelý veľký český 
fi lm. Hneď od začiatku sme venovali 
pozornosť každému detailu. Bábovky 
spájajú príbehy žien, ktoré sa snažia 
urobiť veľké životné rozhodnutie, ale 
do ich precíznych plánov nečakane 
zasiahne osud. Z jednotlivých malých príbehov sa nakoniec poskladá jeden 
veľký. Producent fi lmu Petr Erben (Teória tigra, Teroristka) jeho slova doplnil: 
„Film sa primárne snaží osloviť hlavne ženské publikum, rovnako ako kniha. 
Sú v ňom však aj silné mužské postavy, ktoré svoje ženské polovičky vynika-
júco dopĺňajú. Veríme, že fi lm priláka do kín aj mužských divákov." A Radka 
Třeštíková sa pripája: „Myslím si, že Bábovky sú pre každého, sú predsa o 
živote. Diváci sa môžu tešiť predovšetkým na emócie. Od smiechu až po 
plač. Presne tak s emóciami pracujem aj vo svojich knihách a verím, že sa to 
Rudolfovi podarilo preniesť aj na fi lmové plátno."

Rok výroby: 2020, Česká republika, romantický, 
komédia, 97 minút, vstupné: 5 eur 


