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Prajeme vám, milí čitatelia, 
veselé a milostiplné prežitie 

veľkonočných sviatkov plných pohody, 
radosti, slniečka, úsmevov a relaxu 

v kruhu najbližších! 

Najbližšie vydanie našich novín 
si môžete kúpiť v utorok 13. apríla 2021.

                                                     Redakcia 

VEDEC PAVOL ČEKAN VEDEC PAVOL ČEKAN 
OTVORENE  O SVOJICH OTVORENE  O SVOJICH 

RUSÍNSKYCH KOREŇOCHRUSÍNSKYCH KOREŇOCH
Jozef Ľos-Božik ml. vo vedení Jozef Ľos-Božik ml. vo vedení 

Progresívneho SlovenskaProgresívneho Slovenska

Tri mesiace 
nezvestného
Jána Nogu z Cerniny 
našli - žiaľ, mŕtveho!
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  Patrí medzi najvýraznejších vedcov, ktorých naša verejnosť 
spoznala vďaka pandémii. Po štúdiách a dlhoročnej praxi v 
zahraničí sa vrátil pred piatimi rokmi do rodnej krajiny, pričom 
spomedzi odborníkov-navrátilcov sa máloktorý zviditeľnil tak 
rýchlo ako on. 

Vedec Pavol Čekan, ktorého fi rma vyvinula PCR test na COVID-19, 
otvorene o svojich rusínskych koreňoch

  Jeho fi rma MultiplexDX vlani vyvi-
nula vlastný PCR test na COVID-19 a 
z nich 250-tisíc kusov darovala štátu, 
nedávno dokončila nový PCR test 
schopný odlíšiť i veľmi nebezpečný 
juhoafrický variant mutácie korony a 
osemtisíc týchto testov opäť nezištne 
poskytla štátu. Hovoríme o biochemi-
kovi Pavlovi Čekanovi, ktorý je toho 

času aj členom iniciatívy Veda pomá-
ha, jedného z poradných zoskupení 
pri vláde počas koronovej krízy. 
  Popri jeho vedeckej a výskumnej 
práci, ktorá je z médií už pomerne 
známa, sa však na verejnosti vie už 
menej, že obaja rodičia Pavla Čekana 
sú Rusíni. Inými slovami, jeho rodine 
sú blízke rusínske tradície, zvyky, his-
tória či rusínske piesne. Hoci vyrastal 
na prešovskom sídlisku v slovenskom 
prostredí, rusínčinu má napočúvanú 
od starých rodičov. A aj keď rusínsky 
jazyk neovláda, rozumie mu. Tým, že 
práve v tejto dobe beží na Slovensku 
sčítanie obyvateľov, ktoré sonduje 
okrem iného aj počty príslušníkov 
národnostných menšín či používanie 
menšinových jazykov, viac než na 
pandémiu sa v našom rozhovore 
sústredíme na tieto témy.
  Začnime netradične. Aké rusínske 
slová vám utkveli v pamäti - z tých, 
ktorými sa na vás obracali babka 
či dedko?  
  „Pamätám si slová ako smitačok a 
mitolka, moloko, bokanči, drabinka, 
koľadka, chyža, spivanočka... Tých 
slov bolo strašne veľa. Niečo sa na-
lepilo aj na mňa.“

Ako s vami väčšinou hovorili starí 
rodičia, po rusínsky, alebo prechá-
dzali do slovenčiny? 
„Z otcovej strany rozprávali starí rodi-
čia väčšinou po šarišsky s niektorými 
rusínskymi slovami. A dedko a babka 
z Prešova z maminej strany hovorili 
po rusínsky, ale prechádzali aj do 
slovenčiny.“

  Z ktorých dedín pochádzajú starí 
rodičia? 
„Z otcovej strany pochádzajú z Hani-
goviec pri Sabinove, dedko z maminej 
strany pochádza zo Soboša a babka z 
Vyšného Orlíka pri Svidníku.“ 
  Svoj profesionálny život ste za-
svätili vede a výskumu. Podnietilo 
vás k tomu rodinné zázemie, alebo 
to bola čisto vaša voľba? Čím sú 
vaši rodičia, máte medzi príbuzný-
mi ďalších vedcov?  
  „V našej rodine sa na vzdelanie klá-
dol vždy veľmi veľký dôraz. V rodine 
máme lekárov, profesorov matema-
tiky, učiteľov, právnikov či docentov 
v sociálnych vedách. Moja mamka je 
učiteľka a otec bol technik. Zasvätiť 
život vede bolo aj moje vlastné roz-
hodnutie, aj ma ovplyvnila rodina.“ 
  Máte troch synov, Ivana, Nikolaia 
a Alexisa. Narodili sa mimo Sloven-
ska počas vášho štúdia a práce v 
cudzine. Čo bolo inšpiráciou na 
výber ich mien, zohral tu úlohu aj 
váš pôvod, odvolávka na vašich 
predkov?
  „Ivan sa volá po mojom dedkovi z 
Prešova. Mal som ho veľmi rád, bol to 
pre mňa veľmi vzácny človek.     

  Vždy som vedel, že keď budem mať 
syna, bude sa volať Ivan. Nikolai sa 
volá podľa ikony, ktorú sme dostali 
s Marínou, mojou manželkou, ako 
svadobný dar od jej otca, ktorý bol 
pravoslávny kňaz. Ide o prekrásnu 
ikonu, ktorú sme si nosili so sebou 
po svete. Alexis sa volá po svätom 
Alexisovi. Ten zohral veľmi dôležitú 
úlohu pri vzniku americkej pravosláv-
nej cirkvi v 19. storočí. Bol rodákom 
z východného Slovenska a pôsobil aj 
v mojom rodnom Prešove ako kňaz. 
Ako vidíte, mená našich synov majú 
pôvod v menách našich predkov, v 
našej histórii a pravoslávnej viere.“ 
  Hovoríte svojim synom nejaké 
rusínske slová a vysvetľujete im, 
ak ich započujú napríklad od dedka 
či pradedka?
„Áno, nejaké rusínske slová sme 

zakomponovali do nášho denného 
jazyka, ale dedka a pradedka už 
nemajú, takže pôvod slov nespájam 
práve s nimi. Moji chlapci vedia, že 
keď prechádzam do rusínčiny, tak je 
už zle. (úsmev)“
  Celý život máte blízko k hudbe, 
spevu, ľudovým piesňam, a to v 
rôznych jazykoch, mali ste viaceré 
kapely, boli ste primáš, dokonca 
ste študovali spev. Pochádza táto 
záľuba od detstva? Aké piesne v 
akom jazyku vám spievala mama, 
babka alebo ktokoľvek iný, keď ste 
boli malý? Čo vás nasmerovalo na 
ten druh hudby, ktorý dnes spieva-
te a hráte? 
  „Ľudová hudba a spev mali vždy 
v našej rodine obrovskú tradíciu. 
Moje sesternice spievali na Mako-
vickej strune, bratranci mojej babky, 
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Vedec Pavol Čekan, ktorého fi rma vyvinula PCR test na COVID-19, 
otvorene o svojich rusínskych koreňoch
Humenikovci, mali dokonca vlastnú 
ľudovku a boli prvou muzikou folklór-
neho súboru Karpatanin. Môj ujo 
Sergej bol vychýrený harmonikár a 
veľký folklorista. Môj otec bol výbor-
ný spevák a tanečník vo folklórnom 
súbore Vesna a mama tancovala v 

Karpatanine. Moje sesternice hrajú na 
cimbal a výborne spievajú. Bratranci 
z otcovej strany hrajú na husle, basu 
a tiež majú vlastnú muziku. Ujo mojej 
tety bol dokonca známy upravovateľ 
rusínskych piesní Juraj Cimbora. U 
nás doma sa spievali takmer výlučne 

iba rusínske piesne a koledy.“ 
  Ktoré napríklad?
„Medzi najobľúbenejšie patrili Krjačok 
ľalijovij, Sviť misjačku, Tys mene 
pidmanula, Ivanku, Ivanku, Koli jasna 
zvizda, Pila ja palinku, A čija to chyža, 
Horila sosna, Čorni oči jak teren a 

ďalšie.“
Existuje folklór ne-
jakej krajiny alebo 
národa, ktorý by vás 
výnimočne priťa-
hoval?  
  „Istý čas sa mi páčil 
írsky folklór, špeciál-
ne Riverdance. Mňa 
však celý život priťa-
huje len náš folklór. 
Pretože je taký pestrý 
a rôznorodý. Vôbec 
som nepotreboval 
h ľadať  inšp i rác ie 
niekde inde. V na-
šom regióne sa prelí-
na rusínska, rómska, 
židovská, šarišská, 
zemplínska, goralská, 
poľská, nemecká, bal-
kánska či ukrajinská 
tradícia. Tú neprebije 

žiaden folklór z inej krajiny.“
  V istom médiu ste sa vyslovili, 
že ak by vás štát niekedy vyháňal, 
odchodu zo Slovenska sa nebu-
dete brániť. Šlo len o spontánnu 
reakciu, alebo nad niečím takým 
naozaj premýšľate? Vedeli by ste 
už teraz, kam by to bolo?
  „Naši traja synovia sa narodili v 
USA. Táto krajina je pre nich druhým 
domovom. Ak zistím, že naša situácia 
je už na Slovensku neznesiteľná, tak 
určite pôjdeme tam, kde bude celá 
moja rodina šťastnejšia.“ 
  Už päť týždňov beží sčítanie 
obyvateľov. Rusínom sa v troch 
sčítaniach po sebe počet zvyšoval 
a od roku 2011 sú už na Slovensku 
treťou najpočetnejšou národnost-
nou menšinou. Dá sa podľa vás 
tipovať, že ich počet sa zvýši aj 
teraz?
  „Určite áno. Už len preto, že my 
sme sa teraz po prvýkrát sčítali na 
Slovensku, keďže predtým sme žili v 
zahraničí, takže dnes tu musí byť o 
piatich Rusínov viac.“ 

Táňa Rundesová, www.ruysn.sk 
(foto: Facebook P. Čekan)
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  Začiatkom decembra 2020  
svidnícki mestskí poslanci 
schválili rozpočet mesta 
na rok 2021, v ktorom je 
naplánovaných 130 000 
eur na dotácie pre fyzické 
a právnické osoby. 

Poslanci prerozdelia 116 tisíc eur 

  V lehote do 30. novembra 2020 
bolo podaných 40 žiadostí v 
zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Svidník 5/2019 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Svidník. Vo februári za-
sadala komisia na prerokovanie 
žiadostí o pridelenie dotácií. 
Komisia skonštatovala, že bolo 
podaných 40 žiadostí o pridelenie 
dotácií. Po prerokovaní jednotli-
vých žiadostí komisia odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu vo 
Svidníku schváliť prerozdelenie 
fi nančných prostriedkov vo výške 
116 000 eur, tak ako je uvedené v 
tabuľke, ktorú vám prinášame. 
  Najviac fi nancií by malo poputo-
vať do športu. Volejbalisti žiadajú 
65 tisíc eur, hokejbalisti 28 tisíc 
eur, futbalisti 62 500 eur, futbalisti 
mládežníci 21 800 eur a hokejisti 
10 tisíc eur. Peniaze dostanú aj 
cirkví, miestne organizácie, zvä-
zy, občianske združenia, únie či 
rôzne kluby.   
   Dodajme ešte, že v súvislosti s 
pandémiou komisia navrhla dať 
do schvaľovaného uznesenia aj 
podmienku, aby sa do dohody 
o poskytnutie dotácie so špor-
tovými klubmi zakomponovala 
podmienka krátenia dotácie v 
primeranej miere podľa počtu 
neodohraných kôl v kategórii mu-
žov a podľa počtu neodohraných 
kôl vo všetkých mládežníckych 
kategóriách. Zároveň v dohode o 
poskytnutie dotácie so športový-
mi klubmi bude presne konkreti-
zovane, ako sa bude postupovať 
pri výpočte krátenej dotácie.
  Či takýto návrh odobria aj 
poslanci, sa rozhodne v utorok 
30. marca, kedy sa na svojom 
zasadnutí v priestoroch Domu 
kultúry zíde svidnícke Mestské 
zastupiteľstvo.  

 (pn) 
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  Ako sme už v uplynulom vydaní písali, historický prvýkrát for-
mou videokonferencie budú v utorok 30. marca rokovať poslanci 
Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. Začiatok videorokovania 
je naplánovaný o 13. hodine, no všetko je napokon inak.  

Svidnícky mestský parlament bude napokon rokovať v Dome kultúry

  Dodajme, že poslanci mali rokovať v 
pondelok 29. marca, avšak vzhľadom 
k tomu, že v pondelok rokujú krajskí 
poslanci, primátorka svidnícke zasad-
nutie posunula o deň neskôr. 
  Poslanci budú hovoriť o projekte 
„Svidník - protipovodňová ochrana 
mesta, Ladomírka.“ Poslancom infor-
mácie predostrie riaditeľ Odštepného 
závodu Slovenského vodohospodár-
skeho podniku, štátny podnik, Košice 
Maroš Giba. Hlavný kontrolór mesta 
Ivan Sagan predloží správu o kon-
trolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Svidník za rok 2020 a takisto aj 
informatívnu správu o kontrole vyba-
vovania sťažností v roku 2020. 
  Vedúci Odboru fi nancií Mestského 
úradu vo Svidníku Nikolaj Vlčinov 
predloží návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Svidník č. 1/2021, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Svidník č. 5/2019 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Svidník. Poslanci prerokujú 
aj návrh na rozdelenie dotácií na rok 
2021 v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Svidník č. 5/2019 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Svidník, ktorý predloží mestský 
poslanec a predseda komisie na pre-
rokovanie žiadostí o pridelenie dotácií 
Vladimír Žak. 
  Poslanci by mali prerozdeliť 116 tisíc 
eur. Kto a koľko fi nancií od mesta žia-
da, si môžete prečítať v samostatnom 
príspevku. 

***
PARKOVISKO ZA „ÁBEČKOU“ 

  Mestský parlament sa bude zao-
berať aj návrhom 1. zmeny rozpočtu 

mesta Svidník na tento rok. Spo-
meňme niektoré výdavkové položky. 
Poslanci by mali odklepnúť 2 500 eur 
na redizajn webového portálu mesta. 
O 27 tisíc eur by mali zvýšiť výdavky 
na celoštátne testovanie. Presunúť 
by mali 100 tisíc eur z položky Re-
konštrukcia miestnych komunikácii za 
účelom zvýšenia parkovacích miest 

v meste Svidník, konkrétne lokalita 
na Ul. Ľ. Štúra a lokalita na Ul. Sov. 
hrdinov za budovou AB a výstavbu 
kontajnerových stojísk. 
  Výstavbou parkoviska na Ul. Ľ. 
Štúra mesto predpokladá vznik 23 
parkovacích miest s jedným stojis-
kom na smetné nádoby. Výstavbou 
parkoviska na Ul. Sov. hrdinov za 
„ábečkou“ vznikne 28 parkovacích 
miest. Konkrétna suma, respektíve 
cena diela výstavby parkovísk a kon-
krétny počet kontajnerových stojísk 

bude určený výsledkom verejného 
obstarávania.
  Presunú 100 tisíc eur do položky Re-
alizácia nových miestnych komuniká-
cii, čo znamená, že na tejto položke je 
zostatok 80 tisíc eur na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií a chodníkov 
na Ul. Dlhej a 229,19 tis. eur na pro-
jekt „Vodozádržné opatrenia v lokalite 
Ul. 8. mája - pešia zóna" (dotácia vo 
výške 217,73 tis. eur).
  Poslanci by mali schváliť opravu 
vodovodného potrubia v hospodár-
skej budove MŠ Ul. Ľ. Štúra či nákup 

klavíra pre svidnícku ZUŠ.
  Svidnícki mestskí poslanci prerokujú 
aj návrh na schválenie zámeru na pre-
nájom nebytového priestoru č. 6 a č. 9 
v budove SAD na Ul. Centrálnej 849 
vo Svidníku, ktorý predloží vedúca 
Odboru sociálnych služieb Mestského 
úradu vo Svidníku Marta Jacková. 
  Mestské zastupiteľstvo má schváliť 
aj návrh zmien a doplnkov Územ-
ného plánu mesta Svidník č. 10, 
ktorý predloží vedúci Odboru výstav-
by, dopravy a životného prostredia 

Mestského úradu vo Svidníku Viliam 
Staurovský. 
  No a v programe svojho online 
zasadnutia svidnícky mestský parla-
ment má aj návrh na podanie žiadosti 
o poskytnutie príspevku v rámci výzvy 
Fondu na podporu športu za účelom 
modernizácie ihriska pri III. Základnej 
škole vo Svidníku, ktorý predloží 
vedúca Oddelenia projektového ria-
denia Mestského úradu vo Svidníku 
Miroslava Molčányiová. 
  Hoci to malo byť online rokovanie 
svidníckeho mestského parlamentu, 

poslanci v jeho programe 
majú aj interpelácie a 
diskusiu. 

*  *  *  *  *  *  *  *
NAMIESTO ON-LINE 

ROKOVANIA 
NAPOKON RIADNE 
V DOME KULTÚRY

   Všetko sa napokon 
zmenilo v uplynulý piatok 
26. marca popoludní, 
kedy prednosta Mest-
ského úradu vo Svidníku 
Miroslav Novák zaslal 
poslancom meil a oznámil 
v ňom, že aktualizácia 
pozvánky je daná zme-
nou spôsobu rokovania 
z videokonferencie na 

prezenčný spôsob zasadnutia. 
   Zasadnutie mestského zastupi-
teľstva sa tak uskutoční v utorok 
30. marca ako bolo plánované, no 
nie cez internej, ale osobne v spo-
ločenskej sále (1. poschodie) Domu 
kultúry vo Svidníku so začiatkom 
o 13. hodine. Mestský prednosta 
Miroslav Novák poslancom napísal, 
že technický problém nastal v čas-
tom výpadku siete a nestabilnom 
internetovom pripojení niektorých 
poslancov, čo spôsobilo nestabilitu 
online hlasovacieho zariadenia. 
   „Aplikácia WEBEX prostredníc-
tvom, ktorej prebiehal samotný 
online prenos. nevykazovala 
technické problémy. Z vyššie 
uvedených dôvodov a predchá-
dzaniu prípadných problémov 
s hlasovaním primátorka mesta 
Svidník Marcela Ivančová zvoláva 
zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva prezenčným (zaužívaným) 
spôsobom za dodržania prísnych 
epidemiologických opatrení. Pri 
vstupe do budovy, kde zasadá  
mestské zastupiteľstvo budú 
príslušníci mestskej polície bez-
kontaktným teplomerom merať 
telesnú teplotu a kontrolovať 
aktuálny výsledok testu, prípadne 
niektorú z povolených výnimiek,“ 
zdôraznil poslancom mestský pred-
nosta Miroslav Novák. 

(ks)

Výstavbou parkoviska na Ul. Sov. hrdinov za „ábečkou“ vznikne 
28 parkovacích miest. Parkovisko by malo vzniknúť v tejto zelenej 
zóne pri Materskej škole a skateparku

Parkovanie pri administratívnej budove a panelákmi je dnes prob-
lematické. Len málokedy tu nájdete voľné miesto... 
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  Filmový maskér vo svidníckom Vojenskom historickom múzeu. 
Ak sa pýtate, čo tam robí, tak vedzte, že to isté, čo pri nakrúcaní 
fi lmu. Jeden rozdiel sa však predsa len nájde. Vojenskí múzejníci 
chcú mať expozície atraktívnejšie a stavili na profesionála. 

Figuríny vojakov ožívajú pod rukami fi lmového maskéra

  Keď sme minulý týždeň prišli do 
Vojenského historického múzea vo 
Svidníku, fi lmový maskér a hlavne 
jeho robota, nás zaujala hneď. V 
rukách mal špeciálny mejkap a šte-
tec, pred sebou na stoličke fi gurínu 
znázorňujúcu sovietskeho vojaka. 
„Trošku je taký, že chodil niekde 
po vonku,“ opísal maskér Martin 
Blizniak a potvrdil, že pleť vojaka, 
na ktorom práve robil, bude preto 
špinavšia. Vojaci vo vojne totiž ne-
hľadeli na svoj výzor. „Každý vojak 
z nejakého obdobia nejak vyzeral, 
tak som si to trošku naštudoval a 
podľa toho sa im dáva nejaká tá 
vrstva na tvár, napríklad je trošku 
špinavý,“ opísal Martin Blizniak.
  Mimochodom, fi guríny znázorňu-
júce vojakov z I. a II. svetovej vojny 
nie sú vo svidníckom Vojenskom 
historickom múzeu práve najzasta-
ralejšie, no ani nie najmodernejšie. 
„Boli to fi guríny, ktoré mali iba 
akési odliatky vlasov, fúzov a 

trošku, jemne tónové a veľmi to 
nevyznieva, tak sme sa rozhodli, 
že urobíme im patinovanie rúk, 
tvárí, plus dolepia sa fúzy, podľa 
obdobia, v ktorom sa figurína 
nachádza, nech lepšie vyzera-
jú,“ ozrejmil vedúci svidníckeho 
Vojenského historického múzea 
patriaceho pod Vojenský historický 
ústav Miroslav Blahut. 
  Martin Blizniak z Nitry je divadelný 
a fi lmový maskér. Dlhé roky pôsobil 
napríklad v bratislavskom divadle 
Astorka. Ponuke vojenských mú-
zejníkov sa v tomto pandemickom 
období potešil. V branži teraz veľa 
roboty nemá. „Samozrejme, že 
tá práca, že som to dostal, to je 
dobré v tejto dobe, ale sem-tam sa 
niečo robí, ale dosť málo,“ priznal 
fi lmový a divadelný maskér. 
  Vo svidníckom Vojenskom his-
torickom múzeu majú 21 figurín. 
Skúsený fi lmový maskér dá novú 
podobizeň všetkým. „Figurína so 

mnou nekomunikuje, v podstate 
nepomáha pri tej tvorbe, je to taká 
trošku väčšia nuda.“ Takto Martin 
Blizniak hovoril o rozdiele medzi 
divadlom či fi lmom a múzeom. Figu-
ríny vojakov sú síce všetky iné, no 
základ je rovnaký. „V podstate, keď 
som si tak uvedomil, tí vojaci sú 
vždy vystrihaní, takže je to dosť 
podobné,“ povedal maskér, podľa 
ktorého je pri fi gurínach vojakov z I. 
svetovej vojny, teda pri ich vizáži, je-
den moment výrazný. „Viac-menej 
fúzy nosili tí chlapi.“

  Na lepenie fúzov či vlasov používa 
bežné lepidlá a novú tvár fi gurínam 
dodáva liehovými farbami. „Tie sa 
používajú v podstate aj pri fi lme, 
aby napríklad aj vo vode, či cel-
kovo vydržali tie šminky celý deň 
rovnako,“ ozrejmil Martin Blizniak. 
  Polovicu fi gurín už ma hotovú, tie 
zvyšné dokončí o pár týždňov. Vo-
jenské historické múzeum vo Svidní-
ku si od jeho šikovnosti sľubuje pred 
sezónou veľa. „Keď sa uvoľnia 
všetky opatrenia, ktoré sú teraz, 
tak sa určite tí ľudia vyberú kade 

tade po celom 
Slovensku, tak-
že sa snažíme 
ich tu v čo naj-
väčšom počte 
prilákať,“ uzavrel 
Miroslav Blahut 
zo svidníckeho 
Vojenského his-
torického múzea 
patriaceho pod 
Vojenský histo-
rický ústav v Bra-
tislave. 

 (ps)

Martin Blizniak potvrdil, že pleť vojaka, na ktorom práve robil, bude preto 
špinavšia. Vojaci vo vojne totiž nehľadeli na svoj výzor...

Šéf svidníckeho múzea Miroslav Blahut

Divadelný a fi lmový maskér hovír, že polovicu fi gurín už ma 
hotovú, tie zvyšné dokončí o pár týždňov. Vojenské historic-
ké múzeum vo Svidníku si od jeho šikovnosti sľubuje pred 
sezónou veľa...
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  21-tisícová škoda nepozná vinníka. 50 nelegálne zrezaných 
stromov na lúke pod obchvatom mesta navyše vraj nie sú po-
sledné. Vo Svidníku akoby vyčíňal pilčícky fantóm.  

Toho, kto zrezal stromy pod svidníckym obchvatom, zatiaľ nevypátrali

  Po piatich mesiacoch je situácia za 
týmito domami, na lúke pod obchva-
tom Svidníka nezmenená. Chlapi 
síce zrezané stromy upratali, no 
vinníka nepoznajú. „Nič nevieme.“ 
Vyšetrili policajti niečo? „Nevieme 
o tom, že by vyšetrili,“ reagoval 
jeden zo Svidníčanov, bývajúci na 
Dlhej ulici, no a my sme sa preto 
informovali na polícii. „V súčasnej 
dobe je trestné stíhanie v danej 
veci prerušené, nakoľko sa nepo-
darilo zistiť konkrétne skutočnosti 
a vzniesť obvinenie určitej osobe,“ 

ozrejmil situáciu riaditeľ Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru SR vo 
Svidníku Jaroslav Suvák. 
  Štyri desiatky ovocných stromov a 
ďalších desať lesných ihličnatých a 
listnatých tu ktosi zrezal vlani v druhej 
polovici októbra. Urobil tak v noci, 
čomu miestni nerozumeli. „Som v 
šoku. Je to katastrofa,“ tvrdil Svid-
níčan a pridal sa aj ďalší. „To je bez 
citu, bez všetkého, bez hanby, to 
je drzý človek,“ no a Svidníčanka 
dodala: „A ešte v noci ako neľudia. 
A pritom tu žijeme štyridsať rokov 

a nikto nikdy nič.“
  Prípad vlani v októbri zdokumen-
toval odborník z úradu životného 
prostredia i policajti. Spoločenskú 
hodnotu stromov vyčíslili na 21-tisíc 
eur. Vinníka však dodnes nepoznajú. 
Pod svidníckym obchvatom mali byť 
nelegálne zrezané aj ďalšie stromy 
a podľa našich informácií to miestni 
hlásili aj policajtom. „Tam už aj 
polícia bola.“ Boli viackrát? „Ja 
som ich videl dvakrát, myslím. 
Zdokumentovali tak ako aj toto tu 
a nič,“ tvrdil nám Svidníčan z Dlhej 
ulice. „V blízkosti tejto lokality sme 
zaznamenali aj ďalší prípad, ktorý 
je v súčasnej dobe v štádiu vyšet-
rovania,“ potvrdil okresný policajný 

riaditeľ Jaroslav Suvák. 
  Podľa miestnych je to celé veľmi 
zvláštne. Pozemky majú množstvo 
vlastníkov a nikto z nich doteraz proti 
stromom a ani proti takto uloženému 
drevu nič nemal. Záhadné sú preto aj 
znaky, sprejom nastriekané písmeno 
X na poukladanom dreve ľudí z Dlhej 
ulice. „Neviem, kto to porobil, no 
ale to tak akoby pre výstrahu to 
dal. Záhadné je to, no nevieme 
nič viac,“ povedal obyvateľ z Dlhej 
ulice. 
  Máločo zatiaľ vedia aj policajti. Ľudí z 
tejto lokality vyzývajú, aby akékoľvek 
informácie o neznámom pilčíkovi či 
pilčíkoch, ak ich majú, nahlásili na 
linku 158.                                    (ps) 

  Až v 13 zdravotníckych zariadeniach siete nemocníc Svet zdra-
via a polikliník ProCare majú aktuálne takmer prázdnu národnú 
online čakáreň pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19. 

Nemocnice Svet zdravia volajú seniorov na očkovanie:
Pre ľudí 70+ majú aktuálne mnoho voľných termínov

  Nemocniciam a poliklinikám 
zatiaľ v národnej čakárni otvorili 
prihlasovanie len pre osoby nad 
70 rokov. Kým však donedávna boli 
termíny na očkovanie kompletne 
plné, aktuálne nemocnice evidujú 
na najbližšie dni mnoho voľných 
miest. Vyzývajú preto oprávnené 
skupiny k registrácii. V prípade, že 
sa voľné termíny v najbližšom čase 
nezaplnia, rezort zdravotníctva by 
mal podľa siete ProCare a Svet 
zdravia uvažovať nad znížením 
vekovej hranice. 
V nemocniciach pre osoby 70+ 

vakcína Comirnaty
  Nemocnice Svet zdravia očkujú 
iba vakcínou Comirnaty od kon-
zorcia Pfi zer/BioNtech a aktuálne 
je prostredníctvom národnej online 
čakárne otvorené prihlasovanie pre 
osoby staršie ako 70 rokov (platí 
aj pre osoby zo zoznamu špeci-
álnych skupín). Tieto skupiny sa 
môžu do čakárne zaregistrovať na 

národnom webe https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Vzhľadom na nízky 
počet prihlásených záujemcov dostanú zaregistrované osoby termín vo veľmi 
blízkom čase.
  Aktuálne majú množstvo voľ-
ných termínov pre osoby 70+ 
nemocnice siete Svet zdravia v 
Trebišove, Svidníku, Spišskej 
Novej Vsi, Vranove nad Topľou,  
Žiari nad Hronom, Rožňave, 
Michalovciach, Partizánskom, 
Humennom a v Železničnej ne-
mocnici  Košice.
V poliklinikách pre osoby 70+ 

vakcína Moderna
  Polikliniky siete ProCare zase 
očkujú iba vakcínou Moderna. 
Aktuálne je prostredníctvom 
národnej online čakárne otvo-
rené prihlasovanie pre osoby 
staršie ako 70 rokov (platí aj pre 
osoby zo zoznamu špeciálnych 
skupín). Voľné termíny majú 
aktuálne v Poliklinike ProCare 
Trnavské mýto v Bratislave (No-
vapharm Bratislava), v Polikli-
nike ProCare Prešov (Sekčov 
Prešov) a v Poliklinike ProCare 
Sereď (Mestská poliklinika Se-
reď).                                      (jf) 

Po piatich mesiacoch je situácia za týmito domami, na 
lúke pod obchvatom Svidníka nezmenená. Chlapi síce 
zrezané stromy upratali, no vinníka nepoznajú...
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  Nie každý má tú možnosť alebo nie každý chce Veľkú noc 
stráviť doma, na Slovensku. Platí to aj množstve Svidníčanoch 
či ľuďoch z regiónu. Niektorých, žijúcich dlhodobo či dočasne 
v zahraničí, sme preto oslovili a opýtali sme sa ich, ako budú 
oni tráviť Veľkú noc. 

Ľudia z regiónu strávia veľkú noc aj za hranicami - ako budú vyzerať ich sviatky?

SILVIA KOUDELKOVÁ V EGYPTE
  Svidníčanka Silvia Koudelková je už viac ako dva mesiace v Egypte a tráviť 
tam bude aj Veľkú noc. 

  „Som pozvaná do jednej egyptskej 
kresťanskej rodiny, kde určite prine-
siem hrudku a cviklu. Ramonda varí 
úžasne, tak sa veľmi teším. Michael 
a ich úžasná dcérka Selena jej radi 
pomáhajú. Potom ma pozvala ďalšia 
kresťanská rodina, tak to musím ne-
jako stihnúť. Misho z tej druhej rodiny 
mi egyptskú Veľkú noc vysvetlil takto: 
„Ako egyptskí  kresť ania sa postí me 
55 dní , pô st je vynikajú ci nielen 

preto, ž e je to najdlhš ie obdobie medzi 
koptský mi pravoslá vnymi pô stmi, ale 
preto, ž e obsahuje tri pô sty: (Prí pravný  
tý ž deň  alebo namiesto soboty š tyridsať  
svä tý ch dní , ktoré  Kristus postil na vrchu 
a Svätý týždeň).“ 
  Nuž a Misho, jeho žena Suzane a 
syn Charles trávia veľkú noc takto: 
jedia koláče a sušienky, k tomu gleash, 
molokhia, teda pečeň a mäso v rúre. 
Celá rodina sa zhromaždí po omši. 
Navštevujú sa v rámci rodiny a medzi 
priateľmi.   
  Pred Veľkou nocou idú do mesta kúpiť si so svojimi deťmi nové oblečenie. 
Potom radi jedia aj ryžu a kuracie mäso. No a deň po Veľkej noci jedia jemne 
solené ryby,“ takto nám Svidníčanka Silvia Koudelková opísala, ako trávia a 
budú tráviť Veľkú noc kresťania v Egypte. No a ona sa nezaprie tiež. „Ja som 
si ušetrila ešte klobásu aj slaninu, tak určite mi údené nebude chýbať. Čo 
mi však bude chýbať, bude moja milovaná rodina, ale stále sme v kontakte 
cez messenger, tak budeme aspoň takto spolu na diaľku,“ uzavrela z Egypta 
Silvia Koudelková. 

KATARÍNA VAJDÍKOVÁ V AMERICKOM NEW JERSEY
  Svidníčanka Katarína Vajdíková žije v New Jersey v USA a Veľkú noc nám 
opísala takto: „Odkedy som v USA, každý rok si pripravíme tradičný veľkonočný 

košík s tradičnými veľkonočnými jedlami, teda s hrudkou, cviklou, klobásou a 
šunkou. Samozrejme, nechýbajú maľované vajíčka. Máme možnosť ísť aj do 
kostola v sobotu pred Veľkonočnou ne-
deľou dať si to všetko posvätiť,“ napísala 
nám z New Jersey Katarína Vajdíková s 
tým, že v nedeľu idú na omšu a potom 
je rodinný veľkonočný obed. 
  „Z americkej tradície sme si prevzali pre 
detičky Easter Eggs Hunting. Veľmi zá-
bavné pre deti. Na dvore rodičia schovajú 
umelé vajíčka s prekvapením vo vnútri 
a deti ich hľadajú.“ Opatrenia súvisiace 
s pandémiou koronavírusu ovplyvňujú 
Veľkú noc aj v USA. „Do kostola sa tento 
rok treba registrovať na určitú hodinu 
na omšu, aby to nebolo preľudnené, a 
posvätenie bude rovnaké, ako vždy.“ 
Svidníčanka Katarína Vajdíková potvr-
dila, že slovenské tradície si zachovali 
aj v Amerike a skombinovali ich s tými 
americkými. 

BARBORA JURČOVÁ V POĽSKEJ VARŠAVE
  V Poľsku bude tohtoročnú Veľkú noc tráviť Barbora Jurčová, ktorej rodičia, 
Monika a Zdeno Fedešovci, žijú v Jurkovej Voli. Barbora s dcérou Zuzkou žijú 
vo Varšave. „Tak ako väčšina rodín na svete, nebudeme sa môcť stretnúť s tou 
našou a vycestovať na Slovensko, čo ale neznamená, že tu budeme samé,“ 
usmiala sa Barbora a pokračovala, že časť ich famílie a priateľov býva tiež vo 
Varšave. „Spoločne s bratom Zdenkom, 
sesternicou Tamarkou, s našimi drahými 
polovičkami a s kamarátmi Martinom 
a Petrom, tiež Svidníčanmi, ktorí tu 
pracujú, si plánujeme pripraviť tradičnú 
slovenskú Veľkú noc a zjesť spoločné 
„veľkonočné raňajky.“ 
  Budeme pripravovať hrudku a domácu 
veľkonočnú paschu. Všetko nás to naučili 
naši milovaní rodičia. V pondelok nás 
čaká oblievačka,“ vysvetlila Barbora Jur-
čová a dodala, že Poliaci majú podobné 
veľkonočné zvyky, ako my na Sloven-
sku. „Na Bielu sobotu veľa ľudí prinesie 
kňazovi košík s jedlom (chlieb, klobásu, 
vajíčka a koreniny ako soľ a čierne kore-
nie), aby ho požehnal svätenou vodou. 

V aktuálnej situácii tu 
zvažujú zavretie kosto-
lov. Ak ich nezavrú, tak 
bude možné košík po-
svätiť pred kostolom. 
Na Veľkonočnú nedeľu 
mávajú na raňajky väč-
šinou mäso a vajcia a 
potom nasleduje až 
rodinná večera. 
  My k tomu pridáme 
hrudku, syr, chren, 
maslo a paschu. Naše 
sviatky budú o to vý-
nimočnejšie, že sa pri 
jednom stole stretnú 
Slováci, Poliaci a Čech. 
S večerou sa necháme 
prekvapiť,“ usmiala sa 
na záver Barbora Jur-
čová na linke z poľskej 
metropoly Varšava. 

 (ps)
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  Toto je možno otázka, ktorú si mnohí 
v tomto čase kladieme. Aká bude 
Pascha? Aké budú opatrenia? Koľko 
toho mám nakúpiť? Príde niekto na 
návštevu, alebo sa to nebude dať?
Možno niektoré z týchto otázok môže-
me považovať za legitímne, niektoré 
sú však naozaj zbytočné.

  Aká bude Pascha? Presne 
taká, ako pred dvetisíc rokmi. 
Kristus vstane z mŕtvych! Je 
to On, ktorý sám je zmyslom 
a podstatou Paschy. Je to 
On, ktorý položil svoj život za 
nás. Je to On, kto nás vykúpil 
spod otroctva hriechu. Je to 
On, ktorý dáva životu človeka 
zmysel. Je to On, ktorý nám 
otvára nebo.
Iste, je pre nás ťažké (a až 
do minulého roka aj nepred-
staviteľné) nebyť v Eucha-
ristickom spoločenstve v 
chráme, spoločne prežívať 
Kristovo utrpenie a spoločne 
sa radovať z Jeho víťazstva 
nad smrťou. Avšak nik nám 
nemôže zakázať otvoriť mu 
naše srdce. A práve to je 
najdôležitejšie. Nie to, či sa 
budú požehnávať jedlá. Nie 
to, či budem oblievať všetko 
dookola. To je len symbol 
hojnosti a radosti, ale nie 
podstata!
  Teda je na každom jednom 
z nás ako sa rozhodneme 
prežiť Paschu. Avšak nikdy 
nemôže byť bez Krista! Lebo 
nikto a nič nás nemôže odlú-
čiť od Kristovej lásky (porov. 
Rim. 8,35nn).
  Pozývam Vás zjednotiť sa 
pri slávení Paschy s vla-
dykom Jánom v priamom 
prenose v TV Lux, kde o 7:00 
bude sláviť voskresnú utie-
reň, následne posvätí veľko-
nočné pokrmy a potom bude 
sláviť archijerejskú svätú 
liturgiu. Všetci v Prešovskej 
archieparchii sa zjednotíme 

pri týchto sláveniach.  
Drahí priatelia, želám Vám všetkým 
požehnané prežitie Paschy v kruhu 
svojich najbližších a v spoločenstve 
vzkrieseného Krista.
   Christos voskrese!
                            o. Pavol Fenik

A čo tento rok?

    Akoby sa po ňom zľahla zem! Na Štedrý deň sa navečeral s 
najbližšími vo Svidníku, o dva dni v Giraltovciach našli jeho auto, 
no domov, do Cerniny sa už nevrátil. Vtedy 69-ročný Ján Noga 
bol nezvestný od Štedrého dňa, teda od 24. decembra 2020 a 
odvtedy o ňom jeho najbližší nič nevedeli. Až na pár drobných 
detailov, napríklad z mestských bezpečnostných kamier v Giral-
tovciach. Dnes je to už isté, Ján Noga je mŕtvy, jeho telo našli 
po troch mesiacoch v uplynulý piatok. 
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Jána Nogu z Cerniny, ktorý bol nezvestný Štedrého dňa, 
našli po troch mesiacoch mŕtveho!

Mimoriadne smutný príbeh, ako sme 
už uviedli, sa začal písať na Štedrý 
deň. Ján Noga z Cerniny, známy aj 
medzi športovou verejnosťou i tou 
politicky angažovanou, trávil naj-
krajšie sviatky v roku medzi svojimi 
najbližšími vo Svidníku. K štedro-
večernému stolu zasadol v rodine 
jednej zo svojich dcér, no a po večeri, 
krátko pred siedmou večer sa autom 
vybral domov. Hoci mu blízki hneď 25. 
decembra, ako inokedy, volali, telefón 
mal vyplynutý, no nepripisovali tomu 
žiaden extra význam. Stane sa... 
No keď nedvíhal celý deň, neistota 
narastala a keď polícia na Štefana, 
teda 26. decembra, potvrdila, že sa 
našlo jeho auto, zlé predtuchy sa 
napĺňali. Auto Jána Nogu v sobotu 26. 
decembra našli za Fučíkovou ulicou 
v Giraltovciach, niekoľko stoviek met-
rov od posledného rodinného domu 
v blízkosti lúky a riečky Radomka. 
Havarované, zamknuté a opustené. 
Jeho najbližší, priatelia a známi sa 
okamžite pustili do pátrania. Sústredili 

sa hlavne na riečku Radomka, keďže 
práve pri nej našli havarované auto. 
Informácií o tom, že Ján Noga z Cer-
niny je nezvestný, sa na sociálnej sieti 
šírila rýchlosťou blesku. Informácie so 
súhlasom rodiny a s prosbou o pomoc 
zverejnila šéfredaktorka Podduklian-
skych noviniek Katarína Siváková. 
Jej status na Facebooku mal takmer 
okamžite tisícky zdieľaní. Aktuálne sa 

počet zdieľaní statusu s prosbou o po-
moc pri pátraní po Jánovi Nogovi za-
stavil na čísle 7 310! No napriek tomu 
sa Ján Noga nenašiel. Denno-denne 
pribúdali rôzne „zaručené“ informácie 
o tom, kde je, kde by mohol byť, no 
žiadna z nich sa nepotvrdila. 
Celodenné pátranie v sobotu 26. 
decembra posilnil špeciálny Pohoto-
vostný pátrací tím z Košíc, nechýbali 

policajti, hasiči, tí profesionálni i dob-
rovoľní a mnohí ďalší. Pátranie po 
nezvestnom Jánovi Nogovi pokračo-
valo aj v ďalších dňoch. Dobrovoľníci 
prečesávali kúsok po kúsku takmer po 
celých Giraltovciach a v okolí. Nevy-
nechali riečku Radomka i rieku Topľa. 
Žiaľ, bez výsledku. Kamerové zázna-
my zachytili Jána Nogu na Štedrý 
deň večer, ako sa pomedzi domy na 

Fučíkovej ulici 
vracal od svojho 
havarovaného 
auta do mesta. 
Rovnako ho ka-
mera zachytila 
v centre Giralto-
viec pri známom 
„červenom“ ob-
chodnom dome. 
Bol Štedrý deň, 
krátko po jede-
nástej večer, no 
a odvtedy sa po 
ňom akoby zľah-
la zem. Žiadna 
stopa, ž iadni 
svedkovia, iba 
traja mladíci, 
ktorí Jána Nogu 
stretli, no ešte 
predtým, ako 
ho poslednýkrát 
zachytila mest-
ská kamery. 
Po Jánovi Nogo-
vi z Cerniny ne-
bolo ani minulý 

týždeň žiadnej stopy, a to špeciálnych 
pátracích akcií bolo počas uplynulých 
troch mesiacov hneď niekoľko. Všet-
ko sa však napokon vyvinulo v závere 
uplynulého týždňa. Na okraji Giralto-
viec, na začiatku tohto mestečka v 
smere od Svidníka najprv vo štvrtok 
našli jeho občiansky preukaz, aby na 
druhý deň, teda v piatok 26. marca 
sa mohli všetky smutné predpoklady 
naplniť. Práve v uplynulý piatok našli 
najprv kabát, potom aj jeho taštičku s 
ďalšími dokladmi i peniazmi, ktoré mal 
na Štedrý deň pri sebe, a napokon 
aj nehybné mŕtve telo Jána Nogu. 
Zlé predtuchy sa naplnili presne po 
troch mesiacoch od momentu, ako na 
opačnom konci Giraltoviec našli jeho 
havarované auto. Privolaný súdny 
znalec na miesto nálezu mŕtveho tela 
vylúčil cudzie zavinenie, no nariadil 
vykonanie pitvy. 
Rodina Jána Nogu z Cerniny aj touto 
cestou ďakuje všetkým, ktorí sa počas 
troch mesiacov zapájali do pátracích 
akcií a boli im oporou. Vedia, že ich 
otcovi a dedkovi sa už pomôcť neda-
lo. Vedia však aj to, že po dlhých troch 
mesiacoch sa s ním aspoň budú môcť 
slušne naposledy rozlúčiť. Ján Noga 

mal medzitým 70. narodeniny, no 
rodina zatiaľ, žiaľ, nevie presne určiť, 
kedy naposledy vydýchol. Pomôcť pri 
určení presného dátumu jeho smrti by 
mala už spomínaná pitva. 

(ps)
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  Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom vo Svidníku Helena Hrebeňaková v rozhovore pre naše 
noviny potvrdila, že z hľadiska počtu nových prípadov pozitívne 
testovaných na ochorenie Covid-19 bol uplynulý týždeň trošku 
lepší ako ten predchádzajúci. 

Regionálna hygienička pred Veľkou nocou: „Sme na dobrej ceste, tak si to nepokazme“

  „Na druhej strane treba povedať, že je menej aj PCR testov, a to v 
obidvoch okresoch. Pozitivita PCR testov v okrese Svidník sa stále drží 
vysoko, tesne pod 25 %. V okrese Stropkov je to lepšie, tam sa pozitivita 
pohybuje pod 10 %. Menej je aj Ag testov, 
tých sa najviac robí počas víkendu. Pozi-
tivita aj pri týchto testoch klesá,“ potvrdila 
Helena Hrebeňaková s tým, že ochorenie sa 
šíri najviac v rodinách. „Osobne mám obavy 
z toho, čo nastane o týždeň či dva po Veľkej 
noci. Už teraz sa vracia veľa ľudí domov 
zo zahraničia. Aj keď majú povinnosť sa 
registrovať v e-hranici, mnohí to nerobia. 
Ak ich na hranici zastavia policajti, vypíšu 
čestné vyhlásenie, že budú dodržiavať 
opatrenia a na akej adrese sa budú počas 
izolácie zdržiavať. Takýchto ľudí vieme 
odkontrolovať a aj objednať na PCR test. 
Do systému sa však nedostanú tí, ktorých 
na hranici nikto nezastaví a sami sa do 
portálu nezaregistrujú. „Nikto“ tak nevie, 
že sa vrátili zo zahraničia, karanténu nedo-
držiavajú, na testovanie nejdú,“ upozorňuje regionálna hygienička, ktorá 
aj touto cestou apeluje na ľudí, aby takto neobchádzali opatrenia. Ohrozujú 
tak svoju rodinu, kolegov a kamarátov. Helena Hrebeňaková upozornila, že 

výnimku z registrácie majú ľudia, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, pracujú 
v niektorom zo susedných štátov a pri vstupe na Slovensko majú negatívny 
test nie starší ako 7 dní. „Teraz sa naozaj javí ako najdôležitejšia kontrola 
na hraniciach. A potom by sme si mali odpustiť aj tradičné veľkonočné 
návštevy. Najlepšie je byť doma. Ak vonku, tak v prírode. Veľká noc bude 
zlomová, čo sa týka ďalšieho vývoja pandémie. Sme na dobrej ceste, 
tak si to nepokazme,“ uzavrela riaditeľka Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Helena Hrebeňaková. (ps)

inzercia 

inzercia 

  Upratali nábrežie Ladomírky vo Svidníku. Lukáš 
Čižmár so svojim kamarátom Radom Polačekom 
berú prírodu ako relax. „No nedá sa to, lebo sa zhro-
zíte, keď toto vidíte. Je to hnus. Všade vo svete majú 
krásne parky a prírodu ako lusk. Človek sa lepšie cíti 
v peknom čistom prostredí ako v bordeli. Skúste sa 
ísť prejsť do prírody, kde je halda odpadu a potom 
tam, kde nie je ani papierik. Je to úľava pre oči na 

Upratali nábrežie 

duši ako pre človeka, tak aj 
pre zem a prírodu. A dúfam, 
že tá čistá príroda spríjemní 
ostatným tiež prechádzku a 
relax. A keďže som vášnivý 
rybár a často trávim čas pri 
vode, tak to beriem ako svoju 
povinnosť,“ povedal Lukáš 
Čižmár.                   

  (pn)    
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Kto daroval krv? 
  V stredu 24. marca prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 33 bezpríspevkových darcov: 
  Peter Pagáč (prvodarca), Miroslav Burják (36), Ján Olejár (21), Marián 
Sahajda (24), Ľuboš Sahajda (9), Juraj Danko (33), Ján Biroš (2), Anton 
Vaškanin (99), Slavomír Kundrát (80), Vladimír Pasnišin (4), Stanislav Jurko 
(19), Jaroslav Cimbora (59), Miroslav Matkobiš (11), Miroslav Vanát (20), 
Alena Beľaková (20), Marta Hvizdová (45), Alena Lešková (5), Martina 
Centeková (3), Ján Centek (5), Dušan Jenča (41), Svetlana Hudáková (16), 
Zuzana Zozuľáková (34), Sidónia Zasadová (2), Diana Jancurová (2), Andrea 
Suchaničová (4), Antónia Stašová (4), David Demjan (22), Slavomír Demjan 
(10), Andrea Stašová (4), Katarína Tomášová (2), Matej Fedoreňko (9), Milan 
Hrušč (14), Ivan Pecúch (4). 

 Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku  

  Mestu Svidník bola doručená žiadosť Gréckokatolíckej charity v Prešove zastúpenej riaditeľom 
Petrom Valíčekom o prenájom nehnuteľnosti. 

Poslanci o prenájme priestorov pre charitu za jedno euro 

  Ide o nebytový priestor nachádza-
júci sa v objekte výpravnej budovy 
SAD na Centrálnej ulici vo Svidníku 
v celkovej podlahovej ploche pri 
nebytovom priestore č. 6 - 17,60 
m² a pri nebytovom priestore č. 9 
- 25,10 m² za cenu vo výške jedno 
eur. Služby spojené s nájmom bude 
hradiť nájomca. Gréckokatolícka cha-
rita Prešov je účelovým zariadením 
Gréckokatolíckej cirkvi pôsobiaca 
na území Prešovskej archieparchie 

od roku 1991. V meste Svidník sa 
charitatívno-sociálne centrum zame-
riava na ambulantné poskytovanie 
pomoci, pomoci pri preklenutí ťažkých 
životných situácií a zmierňovanie 
sociálnych a materiálnych problé-
mov. Táto činnosť sa vykonáva v 
priestoroch Domu sv. Faustíny na Ul. 
Pavlovičovej vo Svidníku. 
  Zámerom žiadosti o poskytnutie 
priestorov je skvalitnenie poskytova-
nia odbornej služby - špecializované 

sociálne poradenstvo a jeho zarade-
nie do siete sociálnych centier Gréc-
kokatolíckej charity Prešov. 
  Presťahovaním Sociálneho centra 
Svidník do vyššie uvedených priesto-
rov charita sleduje skvalitnenie nielen 
individuálnej práce s prijímateľmi, ale 
aj vytvorenie malého skladu potravín, 
drogérie, šatstva a inej materiálnej 
pomoci rozdeľovanej cez sociálnych 
poradcov. 

 (pn) 

   V tejto dobe, kedy nemocnice sú 
plné pacientov a lekári majú práce 
vyše hlavy, som rád, že som sa aj 
napriek týmto zlým podmienkam 
stretol vo svidníckej Nemocnici počas 
mojej hospitalizácie s ochotou, ústre-
tovosťou, odbornou starostlivosťou a 
ľudským prístupom celého oddelenia 
Covid 19 vo Svidníku. Týmto krátkym 
príspevkom by som sa vám chcel 
preto z celého srdca poďakovať.    
   Ďakujem!

Vďačný pacient M.K.

Poďakovanie 
oddeleniu Covid 19 

vo Svidníku

V Republikovej rade Progresívneho Slovenska Prešovský kraj zastupuje 
mladý Svidníčan Jozef Ľos-Božik 

   „V prvom rade ďakujem strane 
Progresí vne Slovensko za podporu 
a prí ležitosť, keďže ako novozvo-
lený predseda v Republikovej rade 
za Prešovský  kraj patrím k tý m 
mladším. Verí m, ž e prá ve energia 
a entuziazmus, s ktorý m do tejto 
pozí cie nastupujem, sa č o najskôr 
odrazí  aj v realite. Uvedomujem si, 
ž e ž ijeme v regió ne, ktorý  vž dy ako 
posledný  pociť uje, keď  sa zo zá padu 
Slovenska ozý va, ako naš a ekonomi-
ka v posledný ch rokoch rastie. Ž iaľ , 
dlhodobo nepociť ujeme budovanie 
infraš truktú ry a ani zvyš ujú cu sa po-
nuku prá ce. Obyvatelia ná š ho kraja 
sa radš ej sť ahujú  kvô li pracovný m 

miestam alebo vyš š ej mzde ď aleko od 
rodnej hrudy a ná m zostá vajú  č oraz 
prá zdnejš ie mestá  a obce,“ vyhlásil 
pre Podduklianske novinky Jozef 
Ľos-Božik ml. a zdôraznil, že ako člen 
Republikovej rady Progresívneho 
Slovenska za Prešovský kraj bude 
preto vž dy tý m hlasom, ktorý  bude 
klá sť  Preš ovský  kraj na prvé  miesto. 
„Budem jasne komunikovať  jeho pri-
ority a pož iadavky, ktorý mi nie sú  len 
nové  chodní ky alebo ihriská . Pretože 
ak to takto pô jde ď alej, č oskoro ich 
nebude mať  kto už í vať ,“ podotkol 
nový krajský predseda, podľa ktorého 
ma svidnícky región, ale i celý Pre-
šovský kraj obrovský  potenciá l a silný  

ľ udský  kapitá l, vyž aduje si vš ak sé riu 
systé mový ch zmien. Podľa Jozefa 
Ľos-Božika ml. je č as zadefi novať  
si ciele, ktoré  musí me dosiahnuť  aj 
postupnosť  krokov, ktoré  musí me 
urobiť . „Obyvatelia Preš ovské ho 
kraja si zaslú ž ia dô stojné  prostre-
die na ž ivot, ktoré  dosiahneme 
len dotvorení m pracovný ch miest, 
rozš í rení m infraš truktú ry, zameraní m 
sa na environmentá lnu strá nku a 

taktiež  rozvojom cestovné ho ruchu 
v naš ich regió noch. Som rá d, ž e sa 
mô ž em do prá ce pustiť  prá ve ako č len 
Progresí vneho Slovenska, ktoré  sa 
ako politická  strana nikdy nepostaví  
chrbtom k regió nom, menš iná m a 
sociá lne slabš í m,“ uzavrel nový člen 
Republikovej rady Progresívneho 
Slovenska za Prešovský kraj Jozef 
Ľos-Božik ml.

(ps)

Jozef Ľos-Božik ml. a predsedníčka 
Progresívneho Slovenska Irena Biháriová

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdciach 

oznamujeme, že na sklonku roku 2020 
vo veku nedožitých 70 rokov

nás navždy opustil náš otec, dedko a brat

Ján NOGA 
z Cerniny

  Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 

Smútiace dcéry Erika a Gabika s rodinami, 
dcéra Monika a ostatná smútiaca rodina

   Svidníčan Jozef Ľos-Božik ml. je novým krajským predsedom 
Progresívneho Slovenska. Prešovský kraj tak po novom zastupu-
je v Republikovej rade tohto momentálneho mimoparlamentného 
subjektu, ktorý však v prieskumoch verejnej mienky dlhodobo 
fi guruje medzi zvoliteľnými stranami do Národnej rady SR. 
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  Pripomenuli sme si Deň učiteľov. Aj mesto Svidník nezabudlo 
na učiteľov a ocenilo zaslúžilých učiteľov Jána Mihalova a Oľgu 
Uramovú. Načrime tak trochu do ich životov.   

Spravodajstvo

Mesto Svidník ocenilo zaslúžilých učiteľov Jána Mihalova a Oľgu Uramovú 

JÁN MIHALOV - UČITEĽ BIOLÓGIE ČLOVEKA A GEOLÓGIE 
  Pán učiteľ Ján Mihalov sa narodil v roku 1934 v Gerlachove pri  Bardejove, 
kde prežil svoje detstvo spolu so svojimi dvoma súrodencami a kde aj zároveň 
získal základy  vzdelania v miestnej škole. Strednú školu študoval na Štátnom 
ruskom gymnáziu v Prešove a svo-
je stredoškolské štúdium ukončil 
v roku 1954 maturitnou skúškou 
na Strednej pedagogickej škole v 
Prešove. Vysokoškolské štúdium 
absolvoval na Vyššej pedagogickej 
škole v Prešove a stal sa tak v roku 
1960 promovaným pedagógom v 
odbore biológia a chémia pre 2. 
stupeň základných škôl. 
  Svoje prvé pracovné skúsenosti 
zbieral na školách v obciach Nižná 
Polianka, Malcov a Varadka. Od 
roku 1963 do roku 1974 pôsobil 
na I. ZŠ vo Svidníku ako učiteľ bi-
ológie človeka a geológie. Zároveň 
posledné štyri roky bol zástupcom 
školy a taktiež metodikom Okres-
ného pedagogického strediska 
pre prírodopis. V roku 1974 sa stal 
inšpektorom na Odbore školstva 
na ONV vo Svidníku. Od roku 1990 
pôsobil na Psychologickej poradni 
ako metodik pre profesionálnu 
orientáciu mládeže. 
  Počas učiteľskej kariéry a in-
špektorskej činnosti uplatňoval 
a presadzoval inovatívne formy a metódy vzdelávania. Jeho pedagogická 
činnosť bola ocenená rezortným  a štátnym vyznamenaním „Za vynikajúcu 
prácu v rozvoji výchovy a vzdelávania“, udelená prezidentom a predsedom 
vlády ČSSR. Za svoj veľký úspech považuje svoj podiel pri zriaďovaní Stred-
nej zdravotníckej školy a Obchodnej akadémie vo Svidníku. V súčasnosti si 
dôchodok užíva ako vášnivý záhradník a ovocinár a veľkú radosť mu tiež 
robí pravnúčik Paľko.

***
OĽGA URAMOVÁ VRAVÍ „VEK ŽIVÍ, VEK UČÍ“

 „Už veľa rokov nestojím za katedrou a nedívam sa do zvedavých očí 
detí sediacich v laviciach, ale keď prichádzam do tohto chrámu vzdelá-
vania, so záchvevom v srdci dívam sa na mladšie moje kolegyne, čo s 
triednou knihou v ruke kráčajú na hodiny odovzdávať svoje vedomosti. 
Žiaľ, ja už dávno nie, ale vďačím osudu, že aj ja som mala šťastie re-
alizovať sa v tomto najvznešenejšom povolaní,“ takto sa vyznala Oľga 

Uramová, dlhoročná svidnícka učiteľka ruštiny 
a ukrajinčiny.
  Oľga Uramová je rodáčkou zo Závadky (okr. 
Spišská Nová Ves). Narodila sa 20. januára 
1935. Po skončení národnej školy v rodnej 
Závadke postúpila na bývalú mešťanskú školu 
vo Svidníku. Tretí a štvrtý ročník navštevovala 
v Snine, kde mimoškolskú činnosť venovali 
ukrajinským a ruským tancom a piesňam. 
  Už vtedy veľmi rada recitovala a často vystu-
povala na rôznych akadémiách a súťažiach. 
V r. 1954 zmaturovala na pedagogickom 
gymnáziu v Prešove, kde taktiež inklinovala 
k tancu, hudbe a spevu. Práve počas týchto 
gymnaziálnych rokov sa stretla s pedagógmi, 
na ktorých vďaka ich neúnavnej činnosti, 
prirodzenej autorite a láske k učiteľskému 
povolaniu dodnes s láskou spomína. Boli pre 
ňu silným impulzom pre jej ďalšie pôsobenie 

v učiteľskej profesii, v ktorej zotrvala krásnych 40 rokov.
  V roku 1954 si začala Oľga Uramová plniť svoje učiteľské sny a nastúpila 
ako učiteľka v obci Lomné. Vysokoškolské pedagogické vzdelanie nadobudla 
popri práci, diaľkovým štúdiom na Vyššej pedagogickej škole v Prešove. Už v 
týchto rokoch Oľga Uramová ako energická, pracovitá, neúnavná a talentovaná 
mladá učiteľka príkladne učila a so svojimi žiakmi nacvičovala divadlo, spev, 
umelecký prednes i tanec. Jej tanečný súbor vystupoval nielen v rámci okre-
su ale i v Prahe, Trenčianskych Tepliciach, na stretnutí mládeže na Dunaji v 
Bratislave, pri príležitosti 15. výročia SNP 
v Banskej Bystrici i na Slávnostiach piesní 
a tancov vo Svidníku. Ako úspešná taneč-
ná choreografka bola viackrát ocenená, 
dokonca dva krát Zlatou medailou.
Jej ďalšie pedagogické roky strávila v 
Stropkove, kde odučila jedno desaťro-
čie. V sedemdesiatych rokoch jej kroky 
smerovali do Svidníka, kde pôsobila 20 
rokov. Najprv na I. ZŠ a následne na II. 
ZŠ, kde vyučovala až do svojho odchodu 
do dôchodku. Medzitým pôsobila ešte na 
školách v Mestisku, Duplíne i Spojenej 
škole vo Svidníku.
  Jej aprobácia ruština-ukrajinčina a s tým 
spojené umelecké slovo sa stalo aj jej 
celoživotným koníčkom a láskou. Počas 
svojej učiteľskej kariéry sa jej podarilo 
zapáliť tento vzácny plamienok lásky k 

umeleckému slovu aj v jej 
žiakoch. Počas pôsobenia 
na II. ZŠ vo Svidníku, jej 
žiaci reprezentovali školu na 
všetkých stupňoch súťaže 
Puškinovho pamätníka, kde 
sa vždy umiestnili na popred-
ných miestach. Jej žiačky sa 
pravidelne zúčastňovali aj 
olympiád v ruskom jazyku, 
veľkým a najvyšším úspe-
chom bola zlatá medaila z 
medzinárodnej olympiády v 
Moskve. V priebehu mnohých 
rokov viedla aj skupinku spe-
váčok - recitátoriek, vystupu-
júcich nie len v rámci školy, 
ale aj na rôznych konferenci-
ách doma i v zahraničí. 
  Ako Oľga Uramová vraví: 
„Vek živí, vek učí". Ani ona 
nelenila a za vedomosťami 
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Mesto Svidník ocenilo zaslúžilých učiteľov Jána Mihalova a Oľgu Uramovú 
vo svojom odbore šla ďalej. Absolvovala niekoľko 
domácich kurzov jazyka ruského a ukrajinského za 
účasti lektorov zo Sovietskeho zväzu, ba aj dlhodobé 
kurzy na univerzite v Leningrade a Kyjeve. Aj to jej v 
nemalej miere pomohlo pri úspešnej práci s deťmi aj 
pri nácviku umeleckého slova a olympiády. 
  Za výsledky jej práce bolo Oľge Uramovej udelených 
viacero diplomov a plakiet. Za úspechy v jazyku rus-
kom bola delegovaná na Kongres ruštinárov v Prahe 
a v Budapešti. Za dlhodobú pedagogickú prípravu 
súťažiacich dostala Cenu ministerstva kultúry SSR, v 
roku 1982 bola navrhnutá na galériu vzorných. Počas 
svojej učiteľskej kariéry jej bol udelený čestný titul 
Vzorná učiteľka a Vyznamenanie za vynikajúcu prácu. 
Za najväčšie ocenenie však dlhoročná pedagogička 
považuje, ak sa pri nej aj po rokoch pristavia jej bývalí 
žiaci, pospomínajú na krásne školské časy a tiež 
poďakujú za pripravenosť pre ďalšie štúdium.
  Umelecký prednes a láska k umeleckému slovu ju 
sprevádzajú celý život. Oľga Uramová sa pravidelne 
zúčastňovala prehliadky v umeleckom prednese žien Struna srdca Iriny Ne-
vickej a Festivalu drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča, odkiaľ 
si odniesla tie najvyššie ocenenia. Na celoslovenskej súťaži v umeleckom 

prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička bola 
ocenená diplomom za mimoriadny výkon. Oľga 
Uramová okrem umeleckého slova miluje aj spev. 
Účinkovala v Makovici, Svidníčanke i učiteľskom 
speváckom zbore.
  Oľga Uramová je aj v dôchodkom veku naďalej 
aktívna a svojim precíteným umeleckým prednesom 
teší mnohých milovníkov poézie a prózy. Aj v tomto 
krásnom veku recituje na rôznych podujatiach, 
akadémiách a na prehliadkach umeleckého slova. 
Z každého jej slova je cítiť lásku k rodnému kraju, 
jazyku, úctu k tradíciám i svojim koreňom. Venuje sa 
aj písaniu scenárov k výročiam ukrajinských spiso-
vateľov. Za dlhoročnú spoluprácu na poli zachovania 
a šírenia ukrajinsko-rusínskej národnej kultúry bola 
Zväzom Rusínov-Ukrajincov (ZRUS)  v r. 2020 zlatou 
medailou vyznamenaná.
  Odkaz Oľgy Uramovej súčasným pedagógom: „Ja 
zo srdca želám svojim kolegom, aby ich snahou 
pulz života školy bol stále dynamickejší a stále 

hlbšou studnicou vedomostí, múdrosti a lásky k deťom, svojmu povo-
laniu, svojmu poslaniu.“

 (pn, kt) 

  Keď ide o zdravie detí, existuje len málo prekážok, ktoré by 
sme neprekonali. Deti bývajú veľmi náchylné k nákaze, a to aj 
preto, lebo sú denne aj niekoľko hodín vystavené možnej ná-
kaze v kolektíve. V dôsledku toho sú v niektorých obdobiach aj 
poloprázdne triedy. Choré dieťa znamená pre rodičov starosti 
navyše a ešte k tomu nižší fi nančný príjem. 

Zakúpili čističky vzduchu s unikátnym fi ltračným systémom  

  Vírusy sa šíria kvapôčkovou 
infekciou. To znamená, že 
vírus sa nachádza v malých 
kvapkách, ktoré sa do ovzdušia 
bežne uvoľňujú pri kašľaní, 
kýchaní, smrkaní či obyčajnom 
rozprávaní. Deti, najmä tie 
najmenšie, si to vôbec neuve-
domujú. Ako ich teda máme 
chrániť pred nebezpečnými 
vírusmi? 
  Na túto otázku Materská škola 
na Ul. 8. mája vo Svidníku 
našla odpoveď a zakúpila za 
vlastné finančné prostriedky 
čističky vzduchu „Unikátny 
fi ltračný systém“. Tento unikát-
ny fi ltračný čistič zo vzduchu 
odstraňuje prach, peľ, alergény 
zvierat a roztočov, baktérie, 
spóry plesní, ale aj zápach. Filtrácia je k dokonalosti dotiahnutá vďaka 
inovovanej technológii. Tá vytvára kladné a záporné ióny, ktoré sa spájajú 
s prírodnými vodnými parami a tým sa premieňajú na hydroxyly. Hydroxyly 
okamžite neutralizujú vírusy, baktérie, chemické výpary, pachy a plyny obsiah-
nuté vo vzduchu tým, že rozložia ich molekulárnu štruktúru na vodnú paru a 
iné neškodné látky bežne prítomné vo vzduchu. 
  Mať v škôlke čističku vzduchu neznamená, že už tu žiadne dieťa nikdy ne-
ochorie. Riziko prenosu nákazy sa však výrazne zminimalizuje a pre slabšie, 
náchylnejšie detské organizmy predstavuje šancu nebyť chorý aj niekoľko 
mesiacov.
  S čističkami vzduchu, ktorými vedenie MŠ vybavilo všetky triedy, už evidujeme 
prvé skúsenosti. A sú rýdzo pozitívne.   
  V triedach s čističkou sa znížila prašnosť a v  miestnostiach je jednoducho 
príjemnejší vzduch, čo má dobrý vplyv aj  na kvalitu spánku detí. Pozitívne 
hodnotíme jednoduchú a nenáročnú údržbu čističiek a hlavne ich tichý chod, 

ktorý nikoho pri prevádzke neruší. Myslíme si, že spolu s germicídnym žia-
ričom, ktorý pre všetky materské školy zakúpil zriaďovateľ, je to investícia, 
ktorá sa vyplatí, nakoľko čističky vzduchu vytvárajú príjemné a čisté prostre-
die pre všetky aktivity - pre hry, spánok alebo učenie a ich užívaním sa zníži 
chorobnosť detí. Podľa prieskumu v materských školách, kde sa používajú 
kvalitné čističky, chorobnosť sa znížila o tretinu.
  Blíži sa zápis do materských škôl a my veríme, že aj táto informácia mnohým 
rodičom pomôže pri rozhodovaní vo výbere materskej školy, do ktorej svoje 
dieťa zapíšu. Nezmeškajte preto termín podávania žiadosti o prijatie. Podľa 
zákona môže byť dieťa zapísané do materskej školy len vtedy, ak rodič alebo 
zákonný zástupca dieťaťa podá písomnú žiadosť. 
  S účinnosťou  od školského roku 2021/2022  bude absolvovanie predprimár-
neho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 
5 rokov do 31. augusta 2021. 

 Ľuboslava Binderová, riaditeľka školy
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  16. marec 2021 bol výnimočným dňom. V tento deň sme sa aj 
my, žiaci a učitelia v ZŠ Kružlová, zapojili do peknej facebookovej 
výzvy ZŠ Merhautova z Brna “Srdce z kamínků.“ 

Srdce z kamienkov

  Na Dominikánskom námestí v Brne v daný deň pribudlo na chodníku veľké 
srdce, do ktorého mohol každý jeden z nás vložiť vlastnoručne pomaľovaný 
kamienok. Išlo o symbolické poďakovanie a vyjadrenie vďaky a podpory 
zdravotníkom.  
  My sme takéto srdce vytvorili na hlavnej chodbe v budove školy, do kto-
rého vkladali naši žiaci nielen kamienky, ale aj srdiečka so slovami vďaky a 
podpory.
  Spoločne sme sa tak chceli poďakovať všetkým, ktorí už viac ako rok nežijú 
svoje životy a bojujú o tie naše, o každý jeden nádych a výdych, aby nás 
zachránili a chránili aj naďalej. Všetkým posielame veľké ĎAKUJEME VÁM.
Veríme, že každé prejavenie vďaky zahreje a snáď nás aspoň trošku spojí. 

 ZŠ Kružlová

    SPOMIENKA 
Osud je krutý, nevráti, čo vzal.

Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ. 
Už niet návratu a ani nádeje, 

len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.

31. marca 2021 uplynuli tri smutné roky,
čo nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, otec a dedko
Michal Petráš zo Svidníka

  Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 
  S láskou a úctou spomínajú manželka Eva, dcéry Vlasta, Petra, zať 
Rado a vnuk Radko   
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POČAS VEĽKEJ NOCI

WARD, Annie: Krásne zlá. 
Bratislava, Ikar 2021. 407 s.
  Láska Maddie a Iana sa začala náhodným 
stretnutím na večierku v Macedónsku. Tu v 
humanitárnej organizácii pracuje Maddina naj-
lepšia priateľka Jo. Maddy ju chodí navštevovať 
z blízkeho Bulharska, kde vyučuje angličtinu a 
získava informácie do turistického sprievodcu. 
Príťažlivý Ian je členom ochranky, za sebou 
má temné roky vo vojnových zónach a lásky či 
záväzkov sa obáva. Ich cesty sa nadlho rozídu, 
nie však navždy. Teraz, po mnohých rokoch, sú 
Maddie a Ian manželia a so svojím krásnym 
synčekom Charliem žijú zdanlivo dokonalý život 
v malom meste. Maddie po nehode na stano-
vačke zostane škaredá jazva a začne chodiť 
na terapiu písaním. Psychologičke postupne 
odhalí svoj strach z Iana, obavy o bezpečnosť 
ich synčeka a komplikovanú, búrlivú minulosť 
dvojice, ktorej súčasťou bola aj Jo. Z Balkánu do Anglicka, z Iraku na Man-
hattan a nakoniec do obyčajného rodinného domu v Kansase - šestnásť 
rokov lásky a strachu, dobrodružstiev a podozrení vyvrcholí dňom, keď zúfalý 
tiesňový hovor privedie políciu na miesto desivého zločinu.

OLASOVÁ, Karin
  Karin Olasová je slovenská herečka, moderátorka a speváčka. Narodila sa 
v Trenčíne 31. marca 1976. Odbor herectvo študovala na štátnom 6-ročnom 
konzervatóriu s pedagogickým minimom v Bratislave. Už ako študentka 
účinkovala v divadelnej rozprávke Princezná Zlatovláska v Divadle A. Ba-
gara v Nitre. Hrala menšie úlohy v divadle Astorka - Korzo ´90, v Slovenskej 
televízii moderovala hudobnú televíznu reláciu Zahrajte mi takúto. V Prahe 
aj v Bratislave účinkovala v muzikáli Dracula (Nymfa). Neskôr si zahrala v 
muzikáloch Pomáda, Mníšky, Mníšky II. a Milionárky. Na bratislavskej Novej 
scéne hrala Oktáviu v muzikáli Kleopatra. Vystupovala aj v slovenskej televízii 
a v televízii Markíza. V októbri 2004 vyhrala súťaž televízie Joj Dievča za 
milión. V TV Joj potom moderovala reláciu Zlomené srdcia, ktorá sa vysielala 
len tri mesiace.

VADKERTI-GAVORNÍKOVÁ, Lýdia (30.3.1932-22.5.1999)
  Slovenská poetka a prekladateľka. Študovala slovenčinu a ruštinu na Vyso-
kej škole pedagogickej v Bratislave, ktorú však nedokončila. Pracovala ako 
učiteľka na strednej  a potom na základnej škole, ako redaktorka a neskôr 
šéfredaktorka časopisu Revue svetovej literatúry. Ako stredoškoláčka pub-
likovala verše v časopisoch. Jej literárne začiatky sú poznačené poetikou 
konkretistov, čo sa prejavilo aj v knižnom debute Pohromnice. Zbierka To-
tožnosť čerpá z vlastnej biografi e, premien ženy v rozličných postaveniach 
a obdobiach života. Zbierka Kolovrátok je lyrickoepická skladba o vytváraní 
vzťahu medzi mužom a ženou. Základný motív ľudskej tvorby rozvádza v 
zbierke Kameň a džbán. V Piesočnej piesni využíva kompozičné princípy 
ľudovej slovesnosti, najmä balady. Medzi jej tvorbu patria aj zbierky Trvanie, 
Hra na pár-nepár, Zrkadlenie.

Domáci pán predstavuje hostí:
- Poznáte sa? - Nemám česť...

- To viem, ale ja sa pýtam, či sa poznáte?

PRAVOSLÁVNY CHRÁM
   Na základe Uznesenia vlády SR a platnej vyhlášky Úradu verejného zdra-
votníctva SR sa bohoslužby konajú stále bez účasti verejnosti.

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ 
   Na Veľkonočnú nedeľu, keď sa stretne rodina 
žijúca v jednej domácnosti pri slávnostnom stole, 
môže požehnať veľkonočné jedlo hlava rodiny. Bude 
to symbol jednoty, poďakovanie Bohu za najväčší 
dar Zmŕtvychvstania. Želáme všetkým požehnané 
veľkonočné sviatky. 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ 
SVIDNÍK - MESTO

   Drahí veriaci, počas obmedzenia verejných bo-
hoslužieb sme s vami prostredníctvom prenosu z 
Chrámu Božej múdrosti. Modlite sa za nás! Žehnáme 
vám z Pánovho chrámu.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Sväté liturgie sa slávia na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 
SR bez účasti veriacich.
   29. marca: Veľký pondelok - 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra 
a Helenu, 30. marca: Veľký utorok - 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Lenku, Lenku, Timeu, Tomáša a Tona, 31. marca: Veľká streda - 7:00 + 
Mária a Demeter Boršovskí, 1. apríla: Veľký štvrtok - 15:00 Za zdravie a Božie 
požehnanie pre Beátu s rod. a Rastislava s rod. (Liturgia sv. Bazila Veľkého s 
večierňou; Sväté strasti), 2. apríla: Veľký piatok - 15:00 Večiereň s uložením 
plaščenice do hrobu (od 15:30 do 19:30 je možnosť individuálnej poklony pri 
Božom hrobe), 3. apríla: Veľká sobota - 14:00 Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Ladislava (od 8:00 do 14:00 je možnosť individuálnej poklony pri Božom 
hrobe), 4. apríla: Nedeľa Paschy - 5:30 Utiereň vzkriesenia; Paschálna sv. 
liturgia, 5. apríla: Svetlý pondelok - 9:00 Za farnosť, 6. apríla: Svetlý utorok 
- 17:00 + Anna Gulová, 7. apríla: Svetlá streda - 17:00 + Peter, Helena, 8. 
apríla: Svetlý štvrtok - 7:00 + Ľudovít, 9. apríla: Svetlý piatok - 17:00 Za zdravie 
a Božie požehnanie pre členov Arcibratstva sv. ruženca, 10. apríla: Svetlá 
sobota - 7:00 + Anna, 11. apríla: Nedeľa o Tomášovi - 9:00 Za farnosť.
(Chrám je otvorený pre súkromnú modlitbu od 9:00 do 16:00 - s výnimkou 
slávenia obradov)

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. 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. 
   Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie 
údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.
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Spravodajstvo 

  Počas zákazov vychádzania a obmedzení súvisiacich s ko-
ronavírusovou pandémiou sa presunulo ťažisko turistiky do 
jednodenných vychádzok do okolia svojho bydliska. Obyvatelia 
Severovýchodu Slovenska tak znovuobjavujú krásu hôr a lesov 
v okolí Svidníka. 

Menej známe pohoria v okolí Svidníka čakajú na objavenie masovým turizmom
Prejdite hory Stavok, Rohuľa, Čierna hora, Roztoky...Prejdite hory Stavok, Rohuľa, Čierna hora, Roztoky...

  Táto lokalita poskytuje dostatok nádherných prírodných scenérií, kopcov 
a lesov vhodných na aktívne trávenie voľného času a posilňovanie imunity. 
Na rozdiel od iných lokalít vyniká okolie Svidníka a Dukly aj pamiatkami v 
prírode pripomínajúcimi kruté boje počas druhej svetovej vojny. Informuje o 
tom Radomír Jančošek, riaditeľ OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov.
  „Táto oblasť je zarastená málo dotknutými bukovými lesmi, bohatými 
na faunu i fl óru, vrátane chránených živočíchov a rastlín. Ide o jedinečné 
spojenie prírody a vojnovej histórie. Nechýbajú značené turistické trasy, 
informačné tabule, miesta na opekanie, útulne a rozhľadne. Niektorí 
bežným turistom vyčítajú, že ľudovo nazývajú rozhľadňami aj stavby 
s pekným výhľadom, ktoré nespĺňajú všetky parametre, aké by mali 
ofi ciálne rozhľadne mať. Ale dôležitejšie je, že tie stavby s nádhernými 
výhľadmi slúžia verejnosti. Bohužiaľ však niektoré z nich už neexistujú, 
alebo ich poškodil čas, vandali a počasie. Vydajte sa po stopách 1. a 2. 
svetovej vojny a navštívte miesta bojov, kde sa nachádzajú pamätníky, 
pietne miesta, bunkre, pozorovateľne, bojová technika, vojenské cinto-
ríny, ako aj pamiatky UNESCO,“ pozýva R.Jančošek.

Lesopark Dukla 
  Obľubujete dlhé prechádzky v prírode? Skvelým tipom pre vás je navštíviť 
Lesopark Dukla vo Svidníku s možnosťou využitia táborísk  na opekanie. 
Dĺžka malého okruhu parku meria 1,2 km, veľký okruh je o kilometer dlhší. 
Cestu lesoparkom vám oživia informačné tabule s užitočnými informáciami 
o zveri, stromoch, rastlinách, hubách či 
vtákoch v danom regióne. K dispozícií je aj 
parkovisko.  

Čierna hora
  Dlhšiu túru lesom  si môžete dopriať výstu-
pom na vrch Čierna Hora, ktorý sa vypína 
nad  mestom Svidník vo výške 667,1 m n. m. 
Medzi obcami Jurková Voľa, Rovné a Cerni-
na. Na vrchu je situovaná turistická útulňa 
s možnosťou odpočinku. Podľa wikipedie: 
„Čierna hora je vrch v Ondavskej vrcho-
vine. Nachádza sa 2 km južne od obce 
Jurkova Voľa a 4 km západne od Svidníka. 
Rozprestiera sa v povodí riek Rusinec a 
Šidliarka. Čiernou horou prechádza turis-
tická magistrála Cesta hrdinov SNP, vedú-
ca na Makovické sedlo. Po turistickom modro značkovanom chodníku, 
medzi oboma vrchmi, možno cestu prekonať za dve hodiny. Na vrchu 
je rozhľadňa s útulňou a altánkom.
  V prvej svetovej vojne sa v okolí od septembra 1914 do marca 1915 
odohrali vojenské operácie. Výsledkom týchto operácií boli straty na 
ľudských životoch, keď tu zahynulo skoro 4000 rakúsko-uhorských a 
ruských vojakov. Vojenské cintoríny sa nachádzajú v okolitých dedi-
nách Kurimka, Cernina, Mlynárovce a Svidník. Nachádzajú sa tu stopy 
po vojenských zákopoch. 1 km pod vrchom Čierna hora sa nachádza 
pamätník obetiam prvej svetovej vojny.“

Stavok
 Podľa stránky www.tipykamnavylet.cz „Vrch Stavok (752 m n. m.) je naj-

vyššie položeným vrcholom svidníckeho okresu. Nachádza sa v Chráne-
nej krajinnej oblasti Východné Karpaty a zároveň je hraničným vrchom 
medzi Slovenskom a Poľskom. Leží medzi obcami Vyšná Pisaná, Šarbov 
a poľskou dedinkou Olchowiec a cez tento vrchol prechádza diaľková 
európska turistická trasa E3.“
  Bohužiaľ rozhľadňa, ktorú uvádza Wikipédia, už tam nie je. Dôsledkom 
dlhodobých nepriaznivých poveternostných podmienok veža zvetrala. Pre 
turistov a široké obyvateľstvo veža predstavovala nebezpečenstvo, preto bola 
demontovaná. Pôvodne bola na mieste kde prebiehali kruté boje počas Kar-
patsko-dukelskej operácie. Na celom hrebeni v okolí Stavku môžeme dodnes 
vidieť línie zákopov a bombových kráterov. Trasa k bývalej rozhľadni vedie 
zo Svidníka po červenej značke E8 do obce Vyšná Pisaná. Odtiaľ po zelenej 
priamo na Stavok a napája sa na červenú E3 a pokračuje krátkym úsekom do 
Sedla pod Stavkom, kde odbočuje vľavo a končí sa v obci Šarbov. Môžeme 
pokračovať pod Stavkom po E3 až do Duklianskeho priesmyku.
Z obce Vyšná Pisaná - zelená turistická značka 1:40 h
Z obce Šarbov - zelená turistická značka 1:10 h
Z Filipovského sedla - červená turistická značka 2:45 h
Z Duklianskeho priesmyku - červená turistická značka 3:10 h

Rohuľa
  Neďaleko mesta Svidník v pásme Ondavskej vrchoviny medzi obcami Nižná 
a Vyšná Jedľová sa nachádza vrch Rohuľa (595,6 m n. m.). Je to miesto, na 
ktorom stáli v 40. rokoch 20. storočia meračské veže.  V cieli je situovaná 
turistická útulňa. Podľa https://www.severovychod.sk/vylet/rozhladna-rohula: 
„Na Rohuli sa každoročne organizujú akcie ako pálenie Jánskych oh-
ňov podľa juliánskeho kalendára, 
novoročný výstup a iné turistické 
výstupy. Turistická trasa: Zo Svid-
níka vedie červená značka do obce 
Nižná Jedľová ku križovatke so 
smerovníkom s modrou značkou. 
Odtiaľ pokračuje modrá značka na 
Rohuľu. Z Rohule vedie trasa do 
obce Belejovce (463 m n. m.), ďalej 
po lúke k smerovníku vo Vápenic-
kom sedle (503 m n. m.), kde sa 
modrá značka stretáva so zelenou. 
Modrá pokračuje vpravo do obce Vápeník (448 m n. m.), kde končí.“ 
  Rozhľadňa Rohuľa, na ktorú sa odvoláva Wikipédia, však tam už nie je. 
Dôsledkom dlhodobých nepriaznivých poveternostných podmienok veža zvet-
rala. Pre turistov a široké obyvateľstvo veža predstavovala nebezpečenstvo, 
preto bola demontovaná. Pôvodne mala štyri vyhliadkové plošiny a posledné 
štvrté podlažie vo výške 14 m. V tesnej blízkosti vedľa bývalej rozhľadne je 
turistická útulňa, ktorá poskytuje turistom a ostatným návštevníkom útočisko v 
prípade nepriaznivého počasia a v ojedinelých prípadoch i nocľah. Z Rohule je 
panoramatický výhľad na hrebene Laboreckej a Ondavskej vrchoviny, Vihorlat, 
Sninský kameň, Slanské vrchy, Makovicu, Čergov, Stebnickú Maguru, Stavok, 
národný park Poloniny a v dobrom počasí aj Vysoké Tatry.

Park tmavej oblohy obce Roztoky
  Čaro tmavej oblohy zažijete vo hvezdárni v Roztokách, blízko Svidníka. 
Práve na toto miesto v hojnom počte prichádza široká verejnosť na krátke i 
viacdňové pozorovacie pobyty. K dispozícií je taktiež jeden z najkvalitnejších 
ďalekohľadov na Slovensku.
Viac je na: www.svidnik.sk, www.bardejov.sk, www.kupele-bj.sk, www.vi-
sitbardejov.sk. Projekty a ich aktivity sú realizované s fi nančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 (šk)


