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  Poplach, aký sme tu už dávno nemali. Všetky záchranárske 
zložky postavila do pozoru nevybuchnutá vojnová letecká 
bomba. Našli ju medzi rodinnými domami a nevyhnutná bola 
evakuácia. Desiatky ľudí museli byť do hlbokej noci u príbuz-
ných alebo v kinosále. Vykopaná vojnová munícia ohrozovala 
sídlisko nazývane nižný Svidník. Dlho trvalo, kým ju mohli zo 
Svidníka odviezť.  

Veľké policajno-hasičské manévre na Partizánskej ulici vo Svidníku
Kvôli leteckej bombe museli evakuovať takmer dve stovky ľudí

 VYKOPAL JU BAGRISTA 
  V utorok 11. mája krátko po 18. 
hodine na linku 158 55-ročný muž 
zo Svidníka oznámil nález munície 
na svojom súkromnom pozemku. 
Povedal, že muníciu našiel počas 
výkopových prác pri rozostavanom 
rodinnom dome. Na miesto nálezu 
bola operačným dôstojníkom okam-
žite vyslaná policajná hliadka, ktorá 
miesto nálezu munície riadne zabez-
pečila, privolaný bol aj pyrotechnik 
Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru  v Prešove. Zakrátko na miesto 
nálezu prišiel aj riaditeľ Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru SR 
vo Svidníku Jaroslav Suvák, ktorý 
informoval, o akú muníciu ide. „Pod-
ľa vyjadrenia pyrotechnika ide o 
leteckú bombu z II. svetovej vojny 
sovietskej výroby FAB 100,“ skon-
štatoval Jaroslav Suvák a pyrotechnik 
Marián Baran ho doplnil. 
  Podľa jeho slov je to letecká bomba 
bez pár centimetrov meter dlhá a 115 

kíl vážiaca. Vykopal ju bagrista, keď k 
novostavbe kopal prívod vody. „Telo 
je zachovalé, akurát je ulomený 
dnový aj hlavový zapaľovač, takže 
je tam značné riziko,“ zdôraznil py-
rotechnik Marián Baran, ktorý nariadil 
evakuovanie obyvateľov priľahlých 
rodinných domov v okruhu 250 met-
rov od miesta nálezu. 

***
DOMOVY MUSELO OPUSTIŤ 

ZHRUBA 180 ĽUDÍ
  Svoje domovy muselo opustiť 
zhruba 180 ľudí. To už boli na mies-
te nálezu na Partizánskej ulici vo 
Svidníku v tesnej blízkosti Galérie 
Dezidera Millyho aj svidnícki hasiči a 
prišla aj primátorka Svidníka Marcela 
Ivančová a neskôr prišiel aj riaditeľ 
Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru SR vo Svidníku 
Viktor Hriseňko, či vedúce Odboru 
krízového riadenia Okresného úradu 
vo Svidníku Ivan Kurilec. 
  Informovať sa a ponúknuť prípadnú 

pomoc prišiel aj riaditeľ Územného 
spolku SČK vo Svidníku Slavomír 
Sakalik. Na žiadosť polície pomohla aj 
samospráva, ktorá pomohla s evaku-
áciou. Mesto ľuďom, ktorí nemali kam 
ísť, poskytlo priestory v Dome kultúry. 
„Je potrebné obyvateľov umiestniť 
do bezpečia, takže pripravujeme 
všetko v Dome kultúry,“ informovala 
primátorka Svidnía Marcela Ivančová 
vo chvíľach, keď do Svidníka dorazili 
aj hliadky Pohotovostnej motorizova-
nej jednotky Policajného zboru v Pre-

šove a spolu s hliadkami v pôsobnosti 
svidníckeho Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru začali chodiť od 
domu k domu a ľudí informovali o 
nevyhnutnosti evakuácie. 

***
DORAZIL AJ EVAKUAČNÝ 

AUTOBUS
  Z Prešova dorazila aj hasičská 
záchranka i evakuačný autobus 
Krajského riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru. Ľudia však pre-
važne odišli po svojich či na vlastných 

Letecká bomba bez pár centimetrov meter dlhá a 115 kíl vážiaca 
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Veľké policajno-hasičské manévre na Partizánskej ulici vo Svidníku
autách. Evakuovaná bola napríklad aj 
rodina prednosta Mestského úradu vo 
Svidníku Miroslava Nováka a ďalší. 
„Zabezpečili sme aspoň základné 
občerstvenie, kávu, čaj, nejaké 
cukrovinky a jedlo,“ informoval 
nás priamo v Dome kultúry Miroslav 
Novák. 

***
EVAKUÁCIA PREBIEHALA 

OD ÔSMEJ 
DO DESIATEJ VEČER

  Samotná evakuácia prebiehala 
zhruba od ôsmej do desiatej večer a 
stále sa čakalo na príchod špeciálnej 
techniky. Po štyroch hodinách, teda o 
polnoci do Svidníka dorazilo zo Zá-
chrannej brigády Ministerstva vnútra 
v Humennom nákladné auto s hyd-
raulickou rukou a pieskom. „Vzhľa-
dom na charakter munície bude 
nájdená letecká bomba prevážaná 
do vojenského priestoru, kde bude 
zlikvidovaná,“ skonštatoval okresný 
policajný riaditeľ Jaroslav Suvák. 

***
PRED JEDNOU HODINOU

BOMBU ODVIEZLI
  Štyri minúty pred jednou hodinou v 
noci z areálu staveniska, kde bombu 

našli, vyšlo hasičské nákladné auto 
s už aj naloženou bombou. V kolóne 
s policajnými autami i hasičskou zá-
chrankou za dodržiavania všetkých 
bezpečnostných opatrení smerovali 
do už spomínaného Vojenského vý-
cvikového priestoru vo Valaškovciach 

pri Humennom. V tej chvíli dostali 
ľudia v Dome kultúry pokyn, že sa 
môžu vrátiť do svojich domovov. 
  K dispozícii im bol aj spomínaný 
hasičský evakuačný autobus a domov 
sa, samozrejme, mohli vrátiť aj tí, ktorí 
boli počas evakuácie u príbuzných.   

***
LETECKÚ BOMBU 

ZNEŠKODNILI 
VO VOJENSKOM PRIESTORE  

  Sovietsku leteckú bombu FAB 100 
potom pyrotechnici bezpečne zneš-
kodnili v spomínanom vojenskom 

výcvikovom priestore v skorých 
ranných hodinách. „Polícia neustále 
zdôrazňuje nutnosť maximálnej 
opatrnosti pri náleze akéhokoľvek 
premetu pripomínajúceho muníciu! 
Upozorňujeme občanov, aby v 
žiadnom prípade s týmto nálezom 
nemanipulovali a okamžite to 
ohlásili na linke 158. V zastava-
ných oblastiach s pohybom ľudí je 
potrebné zabezpečiť miesto pred 
vstupom ľudí, a to až do príchodu 
policajnej  hliadky, prípadne pyro-
technika. 
  V súvislosti s neodbornou ma-
nipuláciou ľudí s nájdenou py-
rotechnikou už bolo v minulosti 
zaznamenaných veľa prípadov 
úrazov, či  smrteľných zranení,“ 
upozornil riaditeľ Okresného ria-
diteľstva Policajného zboru SR vo 
Svidníku Jaroslav Suvák. 

 (ps)

Z Prešova dorazila aj hasičská záchranka 
i evakuačný autobus Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru 

Svidníčania našli dočasné útočisko v Dome kultúry... 

Samotná evakuácia prebiehala zhruba od ôsmej 
do desiatej večer a stále sa čakalo na príchod 
špeciálnej techniky
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  V Nemocnici Svet zdravia vo Svidníku, rovnako ako v celej sieti 
nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare, v stredu 12. mája 
oslavovali Medzinárodný deň sestier.

Svidnícka nemocnica ocenila 16 sestier

  Pri tejto príležitosti svidnícka ne-
mocnica poďakovala svojim sestrám 
za ich každodennú náročnú prácu a 
pre všetky sestry boli pripravené aj 
drobné darčeky s tematikou úsmevu 
a sladké balíčky.  
  Zároveň ocenila diplomom i po-
tešila kyticou kvetov sestry, ktoré 
pracujú v nemocnici najdlhšie (viac 
ako 40 rokov) a tiež kolegyne, ktoré 
dosiahli za obdobie posledného roka 
(13.5.2020 - 12.5.2021) v nemocnici 
svoje okrúhle pracovné jubileum. 
Sieť tak pokračuje v tradícii, ktorú 
tento rok v marci zaviedla aj v rámci 
sviatku lekárov. 
  Nemocnica tak ocenila celkovo 16 
sestier, z toho šesť pôsobí v nemocni-
ci 40 a viac rokov. Zvyšných 10 sestier 
oslavovalo 25- až 35-ročné pracovné 
výročie. Rovnako ocenila aj jednu 
sestru zo stropkovskej nemocnice, 
ktorá tam pôsobí viac ako 40 rokov. 

Zoznam ocenených:
  Jana Burjaková (25 rokov, psychiat-
rická liečebňa), Henrieta Haninčíková 
(25 rokov, pediatrické oddelenie), 
Anna Petríková (30 rokov, chirurgické 
oddelenie), Božena Gorunová (30 
rokov, fyziatricko-rehabilitačná ambu-
lancia, stacionár), Alena Kačmárová 
(30 rokov, pediatrické oddelenie), 
Iveta Macková (35 rokov, gyneko-
logická ambulancia), Jana Čurová 
(35 rokov, chirurgické oddelenie), 
Jozef Kaliňak (35 rokov, chirurgické 
oddelenie), Ľubomíra Kaliňáková (35 
rokov, pediatrické oddelenie), Mária 
Michalková (35 rokov, centrálne ope-
račné sály), Ľubica Halčišinová (40 
rokov, OAIM), Mária Stachová (viac 
ako 40 rokov, neurologická ambulan-
cia), Anna Štefančíková (viac ako 40 
rokov, pediatrické oddelenie), Emília 
Kolesárová (viac ako 40 rokov, on-
kologická ambulancia), Mária Keseli-

cová (viac ako 40 rokov, preventívne 
lekárstvo), Božena Šandorová (viac 
ako 40 rokov, ambulancia ftizeológie a 
pneumológie), Terézia Kočišová (viac 
ako 40 rokov, fyziatricko-rehabilitačná 
ambulancia, Nemocnica Svet zdravia 
Stropkov).
  Celý deň sa niesol v duchu Kde je 
sestra, tam je srdce. V sieti polikliník 

ProCare a nemocníc Svet zdravia 
pôsobí 3761 sestier a pôrodných 
asistentiek. 
  Celkovo  v sieti ocenili až 404 sestier 
a pôrodných asistentiek, pričom až 
219 z nich pôsobí v zariadeniach 40 
a viac rokov a tri sestry oslavovali už 
50-ročné pracovné jubileum.

(jf)

Nemocnica tak ocenila celkovo 16 sestier, z toho šesť pôsobí v nemocnici 40 a viac rokov. Zvyšných 10 sestier oslavovalo 25- až 35-ročné 
pracovné výročie. Rovnako ocenila aj jednu sestru zo stropkovskej nemocnice, ktorá tam pôsobí viac ako 40 rokov 



18. máj 2021Podduklianske novinky 5Spravodajstvo 

  Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo 
návrh projektu Prešovská regionálna infraštruktúra III - Zmluvu o 
fi nancovaní medzi Európskou investičnou bankou a Prešovským 
samosprávnym krajom (návrh rámcovej úverovej zmluvy) na 
prijatie návratných zdrojov fi nancovania v maximálnom objeme 
30 miliónov eur.

PSK plánuje úverové zdroje investovať aj do nových dielní 
či ciest, ale aj do nákupu nového bibliobusu

  Projekty, do ktorých Európska in-
vestičná banka (EIB) investuje, sa 
starostlivo vyberajú. Projekty musia 
spĺňať priority EIB a musia byť eko-
nomicky a technicky spôsobilé pre 
splnení zadaných kritérií. Projekty sa 
následne predkladajú na vyjadrenie 
a rozhodnutie Výkonnému výboru a 
Správnej rade EIB. Po absolvovaní 
týchto krokov nasleduje rokovanie 
o rámcovej úverovej zmluve a k jej 
podpisu. Úverová zmluva predpo-
kladá postupnú alokáciu jednotlivých 
tzv. podprojektov a k tomu možnosť 
postupného čerpania úverového 
rámca formou tranží.
  Čerpanie návratných zdrojov sa re-
alizuje po podpise rámcovej úverovej 
zmluvy v jednotlivých tranžiach. Pred 
každou tranžou je nevyhnutné predlo-

žiť schválené investičné projekty, kto-
ré budú fi nancované z týchto zdrojov 
a dohodnúť samostatné podmienky 
splácania - úrok, výšku tranže, dobu 
splácania, odklad splátok istiny. Pre 
uzavretie úverovej zmluvy na čerpa-
nie návratných zdrojov fi nancovania 
z EIB sú potrebné nasledovné kroky: 
- schválenie úveru Zastupiteľstvom 
PSK - podpis úverovej zmluvy za 
EIB a PSK. 
  Na základe úverovej zmluvy EIB 
rezervuje fi nančné prostriedky pre 
PSK, pričom PSK sa rozhodne kedy, 
v akom objeme a za akých podmienok 
bude čerpať fi nančné prostriedky v 
zmysle úverovej zmluvy. 
  Pre načerpanie každej tranže je 
potrebné spresniť zoznam podprojek-
tov, t.j. investičných akcií, ktoré chce 

PSK fi nancovať z návratných zdrojov 
fi nancovania.
  Krajský parlament preto na svojom 
ostatnom zasadnutí schválil indi-
katívny zoznam investičných akcií. 
Schvaľovanie jednotlivých investič-
ných akcií, ktoré sa budú alokovať 
pre EIB, musí byť odsúhlasované 
formou zmeny rozpočtu Zastupiteľ-
stvom PSK. 
  V spomínanom zozname projektov 
navrhovaných na financovanie z 

úveru od Európskej investičnej banky 
z okresu Svidník je výstavba dielní 
na odborný výcvik Strednej odbornej 
školy polytechnickej a služieb arm. 
generála L. Svobodu vo Svidníku 
vo výške 890 000 eur, komplex-
ná rekonštrukcia elektroinštalácie, 
výmena existujúcich a doplnenie 
nových rozvodov, zosilenie dátovej 
siete, výmena svietidiel, zásuviek a 
vypínačov, dozbrojenie rozvádzačov 
v Gymnáziu duklianskych hrdinov vo 

Svidníku vo výške 230 000 eur, ďalej 
rekonštrukcia mosta cez jarok v obci 
Okrúhle vo výške 208 000 eur, moder-
nizácia cesty II/556 v okrese Svidník 
vo výške 200 000 eur, modernizácia 
cesty III/3552 Nižná Jedľová - Vyšná 
Jedľová v okrese Svidník vo výške 
215 000 eur, ale aj modernizácia 
cesty III/3500 Kuková vo výške 215 
000 eur a rovnako aj modernizácia 
cesty III/3535 Okrúhle - Šapinec vo 
výške 200 000 eur. 
  Okrem týchto projektov bola v rámci 
tretej zmeny rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja na tento rok 
schválená aj ďalšia významná investí-
cia do okresu Svidník a je ňou v ob-
lasti kultúrnych služieb kúpa nového 
bibliobusu pre Poddukliansku knižni-
cu vo Svidníku za 230 000 eur. 

 (ps)

V rámci tretej zmeny rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 
na tento rok je schválená aj ďalšia významná investícia do okresu 
Svidník a je ňou v oblasti kultúrnych služieb kúpa nového bibliobusu 
pre Poddukliansku knižnicu vo Svidníku za 230 000 eur 

V roku 1993 spustili pilotný holandsko-slovenský 
modelový projekt BIBLIOBUSY, ktorým sa knižnica 
dostala do celoslovenského povedomia. Cieľom pro-
jektu bolo zaviesť novú doplnkovú knižničnú službu 
do vidieckych oblastí regiónu Svidník za pomoci 
dvoch bibliobusov - pojazdných knižníc. Projekt bol 
slávnostne uvedený do života 20. októbra 1993 ako 
jediný na Slovensku. Knižnica má dnes k dispozícii 
iba jeden bibliobus...  

Šoférom bibliobusu je Juraj Černický...
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  Veľký návrat do Svidníka! Do kádra volejbalového extraligistu 
TJ Slávia Svidník sa vracia Martin Sopko ml. 34-ročný rodený 
Svidníčan už pritom vo Svidníku pôsobil a do mesta pod Duklou 
sa teraz vracia po siedmych rokoch. 

Dva roky v Kazachstane a päť rokov v Košiciach stačili - 
volejbalista Martin Sopko sa vracia do Svidníka
„Svidník je ako môj druhý domov, mám tu aj rodinu“

  Svoju volejbalovú kariéru Martin Sopko začal v roku 2001 v rodnom Prešove, 
kde pôsobil do roku 2008. Začali však problémy a klub vypadol do 1. ligy. 
Martin Sopko, prezývaný aj Šnapso, sa v roku 2008 rozhodol pre odchod do 
Poľska, konkrétne do mesta Kielce. Tímu pomohol k postupu do najvyššej 
poľskej volejbalovej súťaže, no napriek tomu prišiel o miesto v zostave a v 
roku 2011 si ako miesto svojho ďalšieho pôsobiska vybral Svidník. 
  V tíme VK Slávia Svidník získal bronz a striebro v extralige. Práve vo Svid-

níku dostal po nešťastnom zranení druhú šancu a v roku 2014 sa pobral do 
Kazachstanu, konkrétne do tímu VK Pavlodar. Darilo sa mu aj tam, stal sa 
víťazom Kazašského pohára a v najvyššej kazašskej súťaži získal striebro. 
  Po dvoch rokoch však aj vzhľadom na situáciu v krajine, hlavne tú ekonomic-
kú, svoje pôsobenie v Kazachstane ukončil a v kariére pokračoval v Košiciach. 
„Posledných 5 rokov som v Košiciach našiel super prostredie, ale korona 
to zmarila a zrušila doslova družstvo po ekonomickej stránke,“ so smút-
kom v hlase stručne zhrnul pôsobenie v Košiciach Martin Sopko ml. 
  Po dvoch rokoch v Kazachstane a piatich rokoch v Košiciach sa tak Martin 
Sopko vracia do Svidníka. Zmluvu podpísal s prezidentom TJ Slávia Svidník 
Miroslavom Blanárom na dva roky. „Úspechy boli aj neboli, ako sa kto na 
to pozerá, no podľa mňa pre mesto ako Svidník boli veľké a prepisovala 

Po dvoch rokoch v Kazachstane a piatich rokoch v Košiciach sa tak 
Martin Sopko vracia do Svidníka. Zmluvu podpísal s prezidentom TJ 
Slávia Svidník Miroslavom Blanárom na dva roky

Svoju volejbalovú kariéru Martin Sopko 
začal v roku 2001 v rodnom Prešove
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sa história. Na Svidník mám len tie najlepšie spomienky, hlavne čo sa 
týka fanúšikov, divákov, proste ľudí celkovo a vo všeobecnosti je Svid-
ník pre mňa ako druhý domov. Spomienky sú veľmi príjemné a veľmi 
rád spomínam na tieto roky,“ priznal navrátilec do svidníckeho volejbalovú 
dresu, ktorý vždy spomínal na ľudí vo Svidníku nielen na palubovke, ale aj 
mimo nej. Na margo svojho prestupu z Košíc do Svidníka dodal: „Zrodil sa 
viac-menej z mojej iniciatívy, keďže Košice ako klub padol, nepokraču-
je ďalej a ja som sa rozhodol osloviť vedenie Svidníka a dohoda bola 
hneď na stole. Poviem pravdu a úprimne, že ani som nemal ponuky, v 
momentálnej situácii, ktorá panuje na celom Slovensku, vrátane športu, 
som veľmi rád, že mám vôbec možnosť niekde hrať. A to slovo niekde 
nech, prosím, neznie vôbec znevažujúco, pretože Svidník som vždy mal 
rád a mám rád. Pre mňa je cťou, že môžem hrať vo Svidníku,“ opakovane 
zdôraznil volejbalista Martin Sopko ml. 
  Podpichli sme ho, že v tíme Svidníka bude ťahúňom, no on s tým až tak 
celkom nesúhlasí. „Možno skúsenosťami áno, ale výkonnostne, ak osta-
nú hráči ako Petráš, Pietzrak, Kozák a ďalší, tak im už stíhať nebude,“ 
usmial sa 34-ročný smečiar a zopakoval, že ťahúňom svidníckeho tímu bude 
vo sfére skúseností. Na margo cieľov a plánov v našom rozhovore bývalý 
slovenský reprezentant povedal: „Svidník má vždy len tie najvyššie ciele, 
samozrejme, všetko sa ukáže, až keď bude troška pokojnejšia sezóna 
ako bola tá minulá ovplyvnená epidémiou koronavírusu,“ podotkol skú-
sený volejbalista, ktorý sa do Svidníka najviac teší na divákov. „Áno, veľmi 
sa teším na fanúšikov, keď budú môcť prísť, zakričať si, povzbudzovať, 
zatlieskať, ponadávať si a tešiť sa hlavne z víťazstiev a smútiť v prípade 
prehier, keďže aj to je súčasť športu.“ 
  Rodeného Prešovčana ku Svidníku viaže okrem volejbalu aj čosi osobnejšie.   

Dva roky v Kazachstane a päť rokov v Košiciach stačili - 
volejbalista Martin Sopko sa vracia do Svidníka

Jeho snúbenica je totiž Svidníčanka a ako sám hovorí, aj dcéra Sabinka je 
„Rusnáčka.“ „Krstená je v cerkvi, mám vo Svidníku svokra i svokru, ale aj 
švagrinú, takže rodinu,“ usmial sa Martin Sopko, ktorý spolu so snúbenicou 
plánujú aj svadbu, no zatiaľ sa do nej aj vzhľadom na celú situáciu nehrnú. 
  A pokiaľ ide o otcovstvo, hovorí, že to zvláda. „Mám úžasnú snúbenicu, 
ktorá sa vzorne stará o domácnosť a dcérka Sabinka mi len dodáva 
energiu, aj keď niekedy jej dokáže aj poriadne ubrať, keď nechce 
spať,“ zasmial sa vo všeobecnosti veselý volejbalista, ktorý sa už pôsobe-
nia vo Svidníku nemôže dočkať. „Teším sa na fanúšikov a ľudí, verím, že 
tribúny budú plné a budú si ľudia užívať volejbal a atmosféru ako po 
minulé roky. Pokial mi zdravie slúži, tak volejbal chcem hrať a Svidník 
mi tú možnosť podpisom zmluvy a dohodou dal, za čo veľmi ďakujem,“ 
uzavrel náš rozhovor volejbalista Martin Sopko ml, čerstvá posila svidníckeho 
extraligového tímu TJ Slávia Svidník. 

(ps, foto: archív Martin Sopko, TJ Slávia)

Rodeného Prešovčana ku Svidníku viaže okrem volejbalu aj čosi 
osobnejšie. Jeho snúbenica je totiž Svidníčanka a ako sám hovorí, aj 
dcéra Sabinka je „Rusnáčka“ 

Dcérka Sabinka so starými rodičmi... 
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  Na dvanásť vyrúbaných stromov v čase mimo vegetačného 
kľudu upozornil na zasadnutí svidníckeho Mestského zastupi-
teľstva v stredu 5. mája poslanec Ján Vook. Ide o výrub stromov 
na Karpatskej ulici, konkrétne na ploche za budovou Bytového 
družstva. 

Výrub stromov na Karpatskej ulici predmetom sporu - 
prešetrí ho polícia i inšpekcia životného prostredia

POSLANEC JÁN VOOK 
POUKÁZAL NA VIACERO 

NEZROVNALOSTÍ  
 Poslanec Ján Vook v rámci interpelá-
cií poslancov vyhlásil, že výrub bol ne-
odôvodnený. O výrub stromov pritom 
žiadalo mesto Svidník, no pár dní po 
tom bol tento pozemok v mestskom 
parlamente odpredaný súkromnej 
firme. „Napríklad spoločenstvo 
vlastníkov bytov na Ulici Ľ. Štúra 
požiadalo o výrub stromov 17. 
marca a z Mestského úradu ste im 
odpovedali, že je už neskoro, lebo 
vegetačné obdobie začína po 31. 
marci, takže až po jeho skončení 
pred zimou sa môžete k ich žiadosti 
vyjadriť a dať im súhlas. 
 No a ty ako primátorka si dávala 
žiadosť o výrub stromov o deň ne-
skôr, 18. marca a všetko v poriad-
ku. Takéto precedensy by sa ani 
pri výrube stromov nemali robiť,“ 
vyhlásil Ján Vook, ktorý poukázal na 
viacero nezrovnalostí i chýbajúce 
vyjadrenia a dokumenty odborníkov, 
ktoré sú k vydaniu súhlasu na výrub 
stromov nevyhnutné. 

***
PRIMÁTORKA

 HOVORILA O DILEME  
  Primátorka Svidníka Marcela Ivan-
čová reagovala, že to bola dilema. 
„Musela som sa rozhodnúť, či pod-
porím mladú, rozvíjajúcu sa fi rmu 
alebo stromy ostanú. Ak by sme 
tak neurobili, hrozilo by, že fi rma 
odíde. Ich zámerom je totiž roz-
širovanie priestorov a navyše vy 

ako mestské zastupiteľstvo ste 30. 
marca schválili, že im odpredáme 
pozemok, aby tak mohli urobiť. Po-
časie je tohto roku neštandardné a 
aj na základe ornitologického po-
sudku nám bolo dovolené vyrúbať 
stromy do 20. apríla,“ zdôraznila pri-
mátorka a dodala, že so spomínaným 
spoločenstvom vlastníkov bytov majú 
dohodnutý postup. „V mojej dileme 
vyhralo 15 pracovných miest nad 
10 stromami, lebo práve 15 nových 
pracovných miest má fi rma v pláne 
vytvoriť.“

***
PREČO BOLO ŽIADATEĽOM 

O VÝRUB STROMOV MESTO? 
   Marcela Ivančová vysvetlila aj 
to, prečo bolo žiadateľom o výrub 
stromov mesto. „Nebolo reálne 
možné, aby do troch dní prešiel 
zápis do katastra. Sme v rokovaní 
s budúcim majiteľom pozemku a v 
najbližšom čase bude podpísaná 
zmluva. Určite nájdeme spôsob, 
ako budú Technickým službám 
mesta Svidník zrefundované ná-
klady. Navyše vysadený v rámci 
náhradnej výsadby bude dvojná-
sobný počet stromov a náklady 
bude, samozrejme, znášať budúci 
vlastník pozemku, teda spomínaná 
fi rma,“ podotkla primátorka a Ján 
Vook opäť zopakoval, že výrub stro-
mov bol nezákonný. 

***
PODĽA JÁNA VOOKA 

VÝRUB STROMOV 
JE NEZÁKONNÝ 

  „Na ten ornitologický posudok, o 
ktorý sa opieraš, pani primátorka, 
nie je žiadna objednávka ani fak-
túra. Mesto Svidník platilo výrub a 
bude sa starať o stromy. Takto je 
to v rozhodnutí o výrube stromov 
jasne napísané, takže zbytočne 
nám tu rozprávaš všetko možné,“ 
oponoval primátorke mestský posla-
nec Ján Vook, ktorý odmietol aj to, že 
by súkromná fi rma mestu preplatila 
ornitologický posudok. 
  „Objednalo ho mesto, tak netreba 
hovoriť, že ho niekto bude preplá-
cať. Ak tá fi rma posudok chcela, 
mala si ho predsa objednať. Aký 
máme potom meter? Jednej fi rme 
dáme a druhej nie,“ vyhlásil Ján 
Vook a vo svojej kritike pokračoval: 
„Po oboch stranách máš pri sebe 
právnikov (mestského prednostu 
Miroslava Nováka a viceprimátora 
Michala Goriščáka - pozn. red.), 
všade je ako žiadateľ uvedené 
Mesto Svidník, tak nezavádzaj. My 
ako poslanci sme o tom nevedeli, 
ty si to urobila na vlastnú päsť a 
keď si to robila na vlastnú päsť, tak 
ty sa vyviňuj. Majme na každého 
rovnaký meter!“ 

***
INVESTOR NEMOHOL ŽIADAŤ 

O VÝRUB STROMOV 
  Primátorka poslancovi Jánovi Voo-
kovi zopakovala, že investor nemohol 
žiadať o výrub stromov, lebo nebol 
vlastníkov pozemku. „Ako by si 
to vyriešil ty? Keby si vedel, že 
nedáš vyťať a prídeš nielen o 15 
nových pracovných miest, ale aj 
o celú fi rmu s vysokým obratom. 
Ako by si konal ty? Chcem jedno-
slovnú odpoveď: áno alebo nie? 
Jednosmernú odpoveď poprosím,“ 
požadovala od Jána Vooka primátor-

ka Marcela Ivančová. „Nikto proti 
pracovným miestam nič nemá, ale 
dodržiavajme zákon, lebo teraz na 
to doplácame my,“ tvrdil Ján Vook. 

***
POSLANEC 

VLADIMÍR KALIŇÁK
O PLEVELNÝCH DREVINÁCH

  Poslanec Vladimír Kaliňák sa do 
diskusie o vyrúbaných stromov zapojil 
so slovami, podľa ktorých je správne, 
ako primátorka postupovala. „Ja si 
myslím, že ak by k tomu výrubu 
nedošlo, neschválili by sme predaj 
pozemku, tak ten podnikateľ by 
mal problém, možno by aj z mesta 
odišiel a potom by prišla kritika, že 
nepodporujeme, takže ja by som si 
z toho ťažkú hlavu nerobil. 
 Každý strom treba chrániť, ale 
treba sa pozrieť na to, aké sú to 
stromy, ale netreba robiť z náleto-
vých drevín nejaký vzácny strom. 
Jedná sa o lokalitu pri garážach, 
pred tretím vodopádom, blízko 
lesa a boli to skôr plevelné dreviny. 
Treba to dať životnému prostrediu 
posúdiť a nie tu sa na tom hádať 
a oberať nás o čas,“ skonštatoval 
Vladimír Kaliňák. 
  Poslanec Ján Vook potom celú 
diskusiu uzavrel otázkou nielen pri-
mátorke: „Dajme si ruku na srdce 
a povedzme si, čo by sme robili v 
minulom volebnom období, keby 
tu sedel vtedajší primátor a toto 
by sa dialo?“ 
  Primátorka Marcela Ivančová mu od-
povedala, že aj v minulom volebnom 
období by si zvolila 15 pracovných 
miest. 
  Pripomeňme, že v celom spore ide o 
fi rmu COMPANY EaV, s.r.o. Svidník, 
ktorá má v budove priľahlej pozemku, 
o ktorého kúpu požiadala, prevádzku. 
Tú chce rozšíriť a potrebuje viac 
priestorov. 

***
VÝRUBOM STROMOV SA BUDÚ 

ZAOBERAŤ ORGÁNY 
ČINNÉ V TRESTNOM KONANÍ 

S výrubom stromov na pozemku, 
ktorý od mesta táto fi rma kúpila, no 
vyrúbať ich dalo a aj vyrúbalo mesto 
Svidník prostredníctvom Technických 
služieb mesta, sa však budú zaoberať 
orgány činné v trestnom konaní. 
  Poslanec Ján Vook ako hlavný inici-
átor podal spolu s poslancami Pavlom 
Olejárom a Katarínou Sivákovou pod-
net na prešetrenie výrubu stromov na 
políciu a rovnako aj na Odbor život-
ného prostredia Okresného úradu vo 
Svidníku a tiež na Inšpekciu životného 
prostredia v Košiciach. 

(ps)

Poslanec Ján Vook v rámci interpelácií poslancov 
vyhlásil, že výrub stromov v tejto časti mesta bol ne-
odôvodnený. O výrub stromov pritom žiadalo mesto 
Svidník, no pár dní po tom bol tento pozemok v mest-
skom parlamente odpredaný súkromnej fi rme
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  Bez stužkovej či maturít, za to však s posledným zvončekom. 
Študenti končiacich ročníkov stredných škôl sa lúčia. Tentoraz 
už nie cez internet, ale všetci spolu. Voľnejšie opatrenia im 
umožnili aj vyjsť do ulíc.  

Maturanti z gymnázia rozveselili Svidníčanov 
- zazvonil im posledný zvonček 

  Pred rokom mohli maturanti na niečo také zabudnúť. Nanajvýš si ten povestný 
posledný zvonček užili cez internet. S vlaňajšími maturantmi majú spoločné 
to, že ani oni neabsolvovali klasické maturitné skúšky, no na rozdiel od tých 
minuloročných si títo užili posledný zvonček v plnej kráse. Príkladom sú štu-
denti končiaceho ročníka Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku. „Určite 
to bol príjemnejší pocit aj pre nás, aj pre tých žiakov, než pred rokom,“ 
priznal riaditeľ Gymnázia DH vo Svidníku Ján Rodák. „Zvládli sme to a som 
rada, že sme sa mohli aspoň na posledný zvonček takto stretnúť všetci,“ 
pridala svoj názor jedna zo študentiek. Spolu so spolužiakmi z posledného 
roka väčšiu časť presedela doma za počítačom. A hoci sa do školy vrátili v 
závere marca, predsa len to už bolo voľnejšie. Zvlášť, keď minister školstva 
oznámil, že ani oni maturovať v klasickej podobe nebudú. „Verím teda, že 
napriek tomu dištančnému vzdelávaniu to štúdium zvládli a že ukážu 
na vysokých školách, že síce možno nie až na sto percent, ale že to 
zvládli,“ doplnil Ján Rodák.  
  Je toho veľa, za čím aj títo svidnícki gymnazisti smútia. Najviac im ale chýba 
stužková. „Určite stužková, na to sme sa všetci tešili celé štyri roky a, 
bohužiaľ, sa to nepodarilo.“ „Bez stužkovej to je smola, dá sa povedať, 
a bez maturít také zadosťučinenie za to, že sme, dá sa povedať, rok boli 
doma.“ „Bude nám chýbať možno aj maturita, lebo je to taká predsa 

len skúška dospelosti. Teraz s odstupom času je to trochu aj také, že 
mohli by sme to mať, že nemáme tú skúšku dospelosti skutočnú, aká 
by mala byť.“ 
  Aj tieto slová vyriekli svidnícki gymnazisti, ktorí sa pomaly, ale isto lúčili so 
svojim stredoškolským štúdiom. No a keďže mali predsa len aj ten svoj po-
sledný zvonček obmedzený a bez mladších spolužiakov, zabezpečili online 
vysielanie cez internet. Pripravených, samozrejme, mali aj muzikantov. „Mu-
zikanti sú pripravení a ideme cez mesto teraz,“ vyhlásil jeden zo študentov 
a za zvukovej ľudovej hudby už aj kráčali cez pešiu zónu. „Nejdeme nikam 
dnu, budeme sa snažiť byť vonku a keď už sme nemali stužkovú a ani 
nič okolo toho, tak aspoň takto si to chceme užiť,“ dodal ďalší narážajúc 
na dodržiavanie stále platných opatrení proti pandémii koronavírusu. V uliciach 
rozveselili miestnych a dali taký symbolický odkaz, že tak ako pre nich začína 
nová etapa v živote, tak hádam rovnako už aj pre všetkých ostatných, že ťažká 
dobá pandémie sa, aspoň nateraz, určite končí.                                      (ps) 

Rozlúčkový príhovor pripadol 
maturantom Laure Kuzmovej a 
Adamovi Kačmárovi 

Na rozdiel od minuloročných 
maturantov si títo užili posledný 
zvonček v plnej kráse... 
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  K životnému jubileu 70. narodenín Michala Čičvaru udelil SZPB 
v Bratislave medailu M. R. Štefánika III. stupňa za jeho propago-
vanie historických pamiatok z 2. svetovej vojny. Vyznamenanie 
jubilantovi 7. mája odovzdal predseda Oblastného výboru SZPB 
vo Svidníku Jozef Rodák za prítomnosti členov predsedníctva.  

JUBILANT Z MÚZEA 

  Syn príslušníka čs. zahraničného odboja v 2. svetovej vojne Mišo Čičvara 7. 
mája 2021 si v kruhu svojich najbližších a medzi kolegami Oblastného výboru 
SZPB vo Svidníku pripomenul okrúhle sedemdesiatiny. 
  Pri spätnom pohľade do minulých rokov svoju profesionálnu kariéru začal 
písať v roku 1974 vo vtedajšom Dukelskom múzeu vo Svidníku, neskôr vo 
vojenskom múzeu. Ako začínajúci pracovník mal na starosti fi nancie na 
chod múzea a zveľaďovanie historických pamiatok duklianskeho bojiska, 
ktoré v tomto období bolo vyhľadávané tisíckami domácich a zahraničných 
návštevníkov. Múzeum malo vysoký kredit, takže dobré meno bolo potrebné 
udržiavať. Preto bolo potrebné hľadať nové formy spolupráce okrem iných aj 
s vojenskými útvarmi vtedajšej „prešovskej divízie“, ktorá mala patronát nad 
jednotlivými lokalitami rozsiahleho duklianskeho bojiska, takmer 20 km. 
  Mišo nezaháľal a svojou zodpovednosťou dokázal to zabezpečiť s veliteľmi 
útvarov. Takže pred začatím letnej turistickej sezóny boli zveľadené historické 
pamätné miesta. Na to všetko boli potrebné fi nancie a on to dokázal zabez-
pečiť. Každoročne participoval na prípravách osláv karpatsko-duklianskej 
operácie a zvlášť pri jubilejných oslavách Dukly. 

  Z hľadiska pracovného sa Mišo po roku 1989 veľmi angažoval na záchrane 
Dukelského múzea, ktoré malo byť zlikvidované ako nežiaduce. 
  Zvlášť propagoval zahraničný odboj našich vojakov, lebo jeho otec bol ak-
tívnym protifašistickým bojovníkom v 2. sv. vojne. Bol príslušníkom 2. pešej 
slovenskej divízie, ktorá pre nespoľahlivosť v októbri 1943 bola presunutá z 
Bieloruska do Talianska. Títo vojaci sa prejavovali ako antifašisti, medzi nich 
patril aj Mišov otec Vasiľ. Svoje zážitky z týchto čias často rozprával Mišovi, 
ktorý takmer naspamäť poznal otcov „taliansky front.“ 
  Domov sa vrátil v júli 1945. Toto rozprávanie ešte viac umocnilo vzťah jubilanta 
k nášmu odboju. V múzeu Mišo odpracoval 40 rokov. Bol lokálpatriotom, rád si 

zaspieval rusínske piesne. Po odchode 
do dôchodku angažoval sa v práci ob-
lastnej organizácii SZPB a na oblastnej 
konferencii v roku 2019 bol zvolený za 
predsedu revíznej komisie. 
  Jubilantovi do ďalších rokov želajú 
členovia Oblastného výboru SZPB veľa 
zdravia a tvorivosti vo zväzovej práci. 

Jozef Žižák 
(spracované zo spomienok 
bývalého spolupracovníka) 

  Akademický maliar Pavel Michalič, rodák zo Svidníka, odborný 
pedagóg na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave svojou 
výstavou Rusínska ľudová architektúra v symbióze s karpatskou 
prírodou chce poukázať na aktuálne trendy ochrany a zachova-
nia  národného kultúrneho dedičstva. 

Rusínska ľudová architektúra v symbióze s karpatskou prírodou

  Svojím autorským pohľadom zobrazuje rusínsku históriu v ľudovej architek-
túre a poukazuje, že naši predkovia si ctili zákony prírody a boli jej povďační 
za obživu. Úctou a vďakou k prírode si vytvorili existenčný vzťah a všetko 
praktické v živote našich prarodičov spelo k tejto symbióze.
Výstavu Rusínska ľudová architektúra v symbióze s karpatskou prírodou - 
projekt realizovaný s fi nančnou podporou FPKNM si vo výstavných priestoroch 
Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku záujemci môžu pozrieť v 
dňoch od 7. mája do 10. júna 2021.
  Výstava - je členená do 3 plošných výtvarných disciplín: KRESBA, GRAFIKA 
a MAĽBA.
1. cyklus  KRESBA celok tvorí 10 kresieb A2 a je zameraný na realizáciu 
realistických  kresieb tematicky orientovaných  do rusínskeho vidieckeho 
prostredia a jeho okolitú prírodu. Zobrazenie sakrálnej ľudovej architektúry  s 
prihliadnutím na jej dominanciu v prírodnom prostredí a originalitu stavebných 
drevených fragmentov. 
2. cyklus GRAFIKA je výsledným grafi ckým albumom transformácie študij-
ných kresieb a historických fotografi í tvoriaci 10 grafi ckých výstupov, formát 
A3 -29,7 x 42 cm.
3. cyklus MAĽBA tvorí 5 malieb realizovaných klasickou maliarskou technikou 
akryl a olej na napnutom plátne formát 70 x 50 cm a 10 farebných akvarelov, 
formát A3. Ťažiskovým zdrojom zobrazenia je ľudová architektúra v symbióze 
s prírodou.

 Katarína Grúsová,  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 
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  V súčasnosti asi najviac rezonuje medzi občanmi téma očko-
vania proti Covidu. Občania si často kladú otázky „Mám sa dať 
zaočkovať? Čo tým získam? Aké sú rizika očkovania? A mnoho 
ďalších otázok. V krátkosti na nich zodpovie riaditeľka Regio-
nálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku 
Helena Hrebeňáková. 

Šéfka hygieny o otázkach týkajúcich sa očkovania 

  Podľa slov Heleny Hrebeňákovej očkovanie je najúčinnejším prostriedkom 
pre boj s vírusom COVID-19. Historické fakty jasne dokazujú, že vírus vieme 
najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou. Slovensko získalo his-
torický primát v kontinentálnej Európe prvou variolizáciou vykonanou už v roku 
1721 doktorom Jánom Adamom Raymanom v Prešove. Na Slovensku sa začalo 
očkovať proti variole už za čias Rakúsko-Uhorskej monarchie. 
  Ako povinné bolo ustanovené zákonom v roku 1919. A posledný prípad ochorenia 
na variolu na území Česka a Slovenska bol v roku 1924. Proti záškrtu sa povinne 
začalo očkovať v roku 1946, TBC 1951, proti tetanu v roku 1956.  Postupne pri-
búdali ďalšie ochorenia, proti ktorým sa očkuje, čo podstatne prispelo k zníženiu 
týchto ochorení v populácii. Ak sa aj napriek tomu vyskytnú, majú ľahší priebeh. 
Vďaka očkovaniu sa niektoré ochorenia v populácii už vôbec nevyskytujú. 

OČKOVANIE PROTI COVID-19 JE DOBROVOĽNÉ 
  „Nie všetky očkovania sú povinné. Aj očkovanie proti COVID-19 je dobrovoľné. 
Očkovanie zabezpečí ochranu ľudí pred ochorením, pred šírením nákazy, minima-
lizuje sa počet úmrtí, preťaženie akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych 
zariadeniach a postupne návrat života bez obmedzení.
  Vedecké kapacity, epidemiológovia, verejní zdravotníci a nevynímajúc ani za-
mestnancov RÚVZ vo Svidníku sme jednoznačne za očkovanie. Aj pri očkovaní 
proti COVID-19 rovnako ako pri akomkoľvek inom očkovaní existujú riziká, ktoré 
sú však oveľa oveľa nižšie v porovnaní s obrovským benefi tom, ktorý so sebou 
prináša očkovanie. Najčastejšie sa po očkovaní vyskytuje bolesť v mieste vpichu, 
bolesť svalov, teplota, únava, zimnica. Takéto príznaky sa vyskytli aj u nás, teda 
u niektorých zamestnancov RÚVZ. 

  Boli to krátkodobé a po pár hodinách pominuli. Nebolo to nič vážne. Som rada, 
že zamestnanci RÚVZ aj v praxi potvrdili, že sú za očkovanie a akonáhle sa 
vyskytla možnosť, tú šancu využili a dali sa zaočkovať. Zaočkovaných už je 58 
% zamestnancov hygieny,“ ozrejmila šéfka hygieny Helena Hrebeňáková. 

DOTERAZ S
A V NEMOCNICI 

PODALO VIAC AKO 
13-TISÍC DÁVOK

  Podľa jej informácií všet-
ky vakcíny, ktoré schválila 
Európska lieková agentúra, 
a ktorými sa na Slovensku 
očkuje  sú účinné a bez-
pečné. Na Slovensku už je 
zaočkovaných viac ako mili-
ón ľudí prvou dávkou, v Pre-
šovskom kraji viac ako 170 
tisíc prvou dávkou a skoro 
80 tisíc druhou dávkou. 
  Do konca mája príde na 
Slovensko viac ako 1,5 
milióna dávok očkovacích 
látok (najviac od Pfizer/
BioNTech). „Očkovanie v 
našom regióne sa vykonáva v nemocnici vo Svidníku. Také rady čakateľov na 
očkovanie ako vidíme v „telke“ sa tu netvoria. Organizácia je tu výborná, za čo 
chcem nemocnicu pochváliť.  
 Doteraz sa v nemocnici podalo viac ako 13 tisíc dávok očkovacích látok, väčši-
nou od Pfi zer/BioNTech. Očkujú sa tu aj občania mimo nášho regiónu. Prosíme 
ľudí využite možnosť a dajte sa očkovať. Rozšírte naše rady a pridajte sa k nám 
zaočkovaným,“ uzavrela riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
so sídlom vo Svidníku Helena Hrebeňáková.                                                 (pn) 

SEKRETARIÁT:                 
   Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úrad-
né správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá 
OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.
sk a na www.futbalnet.sk          

Zasadnutie VV OOFZ Svidník dňa 15.5.2021:
   VV OOFZ schválil na základe ankety klubov dohratie 
jesennej časti 6. ligy dospelých (z 15 klubov 14 za a 1 
proti) a ukončiť ročník 2020/2021 po jesennej časti súťa-
že, víťaz má právo postupu do vyššej súťaže v súlade s 
podmienkami VsFZ
   VV OOFZ anuloval súťaže mládeže OOFZ v ročníku 
2020/2021 na základe ankety klubov (z 15 klubov 15 proti 
dohratiu súťaží) 
   VV OOFZ vzal na vedomie správu o rekonštrukcii kan-
celárií OOFZ
   VV OOFZ prerokoval konsolidované znenie Stanov 
OOFZ  so Stanovami SFZ a Zákonom o športe, navrhol 
Konferencii OOFZ schválenie Stanov OOFZ
   VV OOFZ ocenil jubilantov M. Bochnoviča - 50 rokov a 
M. Varganina - 80 rokov
   VV OOFZ schválil konanie Riadnej konferencie OOFZ 

Úradná správa č. 15 zo dňa 15. mája 2021
dňa 9.7.2021 vo Svidníku.

ŠTK OOFZ:
   Na základe rozhodnutia VV OOFZ Svidník nariaďuje 
dohratie jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 6. 
ligy dospelých v týchto termínoch:
   Dohrávky: 9. kolo - 23.5.2021 o 17.00 hod.: Stročín - Ku-
ková, 11. kolo - 23.5.2021 o 17.00 hod.: V. Orlík - Sitníky. 

Zostávajúce kolá - termíny:
   10. kolo - 30.5.2021 o 17.00 hod., 12.kolo - 6.6.2021 o 
17.00 hod., 13. kolo - 13.6.2021 o 17.00 hod., 14. kolo - 
20.6.2021 o 17.00 hod., 15. kolo - 27.6.2021 o 17.00 hod.
   Dohratie jesennej časti súťaže sa bude riadiť podmien-
kami, ktoré budú zverejnené vo vyhláške vlády SR a ÚVZ 
SR. 
   Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 
do 14 dní.
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týžden-
níkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať 
všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa 
OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futba-
lovekluby.sk

OOFZ Svidník

   V nedeľu 23. mája sa reštartuje aj na východnom Slovensku 
amatérsky futbal a začíname s dohrávkami 14 stretnutí v kategórii 
dospelých neodohraných pre pandémiu z jesene 2020. Takto o tom 
informoval Východoslovenský futbalový zväz v Košiciach. 

Odštartuje v nedeľu 23. mája III. liga? 

   Z jeho informácií sme vybrali tie, 
ktoré sa týkajú okresu Svidník a kon-
krétne III. ligy východ, v ktorej hrá aj A 
mužstvo 1. FK Svidník.   

 Pre okres Svidník platí, že je medzi 
tzv. ružovými okresmi a týkajú sa 
ho tieto nariadenia: Veľkosť sektora 
nesmie byť menšia ako 300 m2; v 

sektore môže vykonávať športovú 
činnosť najviac 50 športovcov a 
jeden tréner; súťaže amatérskych 
športovcov môžu byť organizované 
iba so sediacim obecenstvom za 
účasti najviac 500 divákov v exteriéri, 
nie viac divákov, ako je 25 % miest 
na sedenie v každom druhom rade; 
súťažného hromadného športového 

podujatia sa môže zúčastniť najviac 
50 športovcov; organizátor športovej 
súťaže je povinný umožniť vstup do 
priestorov hromadného športového 
podujatia iba osobe, ktorá sa preukáže 
negatívnym výsledkom RT - PCR ale-
bo LAMP testu na ochorenie COVID 
- 19 nie starším ako 72 hodín alebo 
negatívnym výsledkom antigénového 
testu na ochorenie COVID - 19 nie 
starším ako 24 hodín.
   Treťoligoví futbalisti Svidníka majú 
svoj prvý súťažný zápas po pandemic-
kom období hrať v nedeľu 23. mája o 
17. hodine na svidníckom futbalovom 
štadióne. Ich súperom majú byť futba-
listi zo Spišského Podhradia. Takáto 
informácia bola k dispozícii cez víkend, 
no defi nitívne to nie je. Rozhodnúť by 
sa malo v stredu 19. mája na zasadnutí 
Výkonného výboru SFZ v Bratislave. 
Futbalisti Svidníka podľa informácií, 
ktoré sa nám podarilo získať, trénujú 
dva týždne, čo je veľmi málo, na štart 
súťaže by potrebovali ešte minimálne 
mesiac. A nielen oni, v podobnej 
situácii sú vlastne všetky treťoligové 
mužstvá... 
   Trénerom toho svidníckeho je Sta-
nislav Baran z Prešova a ako sa nám 
podarilo zistiť, v tíme má sedemnásť 
hráčov. Či sa skutočne v nedeľu 23. 
mája bude hrať, bude známe, ako sme 
už uviedli, v stredu 19. mája.       (ps)
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  Pol storočia žije mimo Slovenska aj mimo rusínskeho prostre-
dia. A predsa má takmer denne príležitosť hovoriť rodnou 
rusínskou rečou. Majiteľ pražskej Galérie MIRO, obchodník s 
umením a zakladateľ Medzinárodnej ceny Trebbia za podporu 
kultúry a tvorivosti Miro Smolák tvrdí, že na rodný jazyk sa nedá 
zabudnúť.

Galerista Miro Smolák: Po rusínsky hovorím každý deň, 
hoci už roky bývam a pracujem v Prahe

  Už dávno ste odišli zo slovenské-
ho aj z rusínskeho prostredia, kde 
ste vyrastali. Teraz dlhodobo žijete 
v Prahe, predtým v Berlíne. Ako 
často máte príležitosť používať 
rusínčinu, svoj rodný jazyk? 
  Po rusínsky mám možnosť hovoriť 
každý deň. Moja česká asistentka 
Tatiana je totiž rodáčka z Užhorodu, 
takže počas pracovnej doby plynulo 
prechádzame z češtiny do rusínčiny, 
ale aj do slovenčiny bez toho, že sme 
si to uvedomovali. 
  Takmer denne som v telefonickom 
kontakte so svojim bratom Andrejom 
aj s niektorými rusínskymi kamarátmi, 
ktorí dnes žijú v rôznych častiach 
sveta. Pritom si ani neuvedomujem, 
že v priebehu rozhovoru spontánne 
prejdeme do rusínčiny. 

  Keď je človek tak dlho odlúčený 
od všetkého, čo ho kedysi spájalo s 
rodným jazykom, môže sa stať, že 
kadečo z neho pozabúda. Týka sa 
to aj vás, cítite niečo také?  
  V tomto som výnimka a tvrdím, že na 
materinský jazyk sa nedá zabudnúť. 
V Prahe žijem 28 rokov, predtým 
som 25 rokov žil v Berlíne a ešte raz 
zdôrazňujem, že na rodný jazyk sa 
zabudnúť nedá. Máte však pravdu, 
niektorí rusínski jedinci po niekoľko-
dňovom pobyte v Prahe a po návrate 
do rodnej dediny dokážu rusínske 
slová vyslovovať s akýmsi českým 
prízvukom. To nie je môj prípad.    

  Stojíte za mnohými významný-
mi kultúrnymi akciami. V Prahe 
ste iniciovali a doteraz vediete 
napríklad Nadačný fond Trebbia 
so slávnostným odovzdávaním 
Medzinárodnej ceny Trebbia. Viete 
si predstaviť, že by sa niekde na 
podobne veľkolepej akcii povedalo 
niečo aj po rusínsky? 
  Ja si to nemusím predstavovať. 
Už som to aj niekoľkokrát urobil. Vo 
svojom úvodnom prejave som na ga-
lavečere Trebbia v priamom vysielaní 
Českej televízie aj RTVS spontánne 
pozdravil svojich rodákov v Uličsko-
Ubľanskej doline po rusínsky. Je 
potom milé, keď mi „stryna Bušová“, 
ktorá žila v Prešove, zavolá a do 
telefónu povie: „Mirku, rybko moja 
zlatá, ta ja ty duže krasno ďakuvu, že 
včera v televizori jesť nas pozdraviv 
po rusnacky.“ 

  Vyrastali ste v rusínskej rodine s 
rusínskym jazykom od narodenia. 
V škole prišlo prostredie, kde váš 
rodný jazyk musel ustúpiť, keďže 
rusínske školy neboli. Ako ste v 
detstve vnímali ukrajinskú školu 
a stret všetkých troch jazykov: ru-
sínčiny, slovenčiny a ukrajinčiny? 
Do akého veku ste hovorili len 
po rusínsky a ako ste hovorili na 
základnej škole?
  Úprimne povedané, dnes si už 
vôbec nespomínam na to, či som 
vnímal rozpor medzi rusínčinou a 
ukrajinčinou. Matne si spomínam, že 
sme mali aj hodiny ukrajinčiny, ale aj 
hodiny slovenčiny. Samozrejme, že 
komunikačným jazykom na dedine 
bola rusínčina. 
  Po ukončení 9. triedy ma otec 
odviezol nákladnou škodovkou na 
strednú školu do Zvolena. Prvý diktát 
v slovenčine som napísal vo Zvolene 
na päťku trikrát podčiarknutú. 
  A keď som diktát napísal už na „čis-
tú“ päťku, pani učiteľka slovenčiny 
ma dávala celej triede za vzor, ako 
sa zlepšujem. Odmaturoval som na 
jednotku.  

  Rozumejú vám Česi, ak k nim 
prehovoríte po rusínsky? 
  Ja si myslím, že áno. Aspoň tí „moji“ 
Česi určite. Myslím si, že každý inte-
ligentný Slovan by mal intuitívne zo 
slovanských jazykov rozumieť aspoň 
30 percent. 

  Vedeli by ste rusínskym jazykom 
vyjadriť všetko, čo by ste chceli 
povedať po česky alebo po slo-
vensky?
  Určite áno. A ak by mi ako Rusínovi 
nejaké slovo chýbalo, tak si ho vypo-
žičiam z nejakého cudzieho jazyka a 
„pretavím“ ho do rusínskej podoby. 
Ako príklad uvediem čínsky slovný 
zvrat „ši-ši“. 
  Keď sa ma v čínskej reštaurácii čín-
ska servírka pýtala, či chcem pridať, 
tak som jej po rusínsky odpovedal 
„hej, choču, ši ši...“ (v preklade: áno, 
chcem ešte... - pozn. red.) a ona sa 
mi začala klaňať a odpovedala „ši-ši“, 
z čoho sa vykľulo čínske „veľmi pekne 
ďakujem“. Tak vidíte, aká je rusínčina 
univerzálna. 
  
  Rusínski rodičia aj na východe 
Slovenska dnes uprednostnia pre 

svoje deti jednoznačne slovenskú 
školu pred rusínskou. Chcú, aby 
ich deti zvládli hlavne slovenčinu 
- kvôli budúcemu uplatneniu. Ako 
to vnímate, idú títo rodičia proti 
sebe?
  Každý občan Slovenska, vrátane 
Rusínov, Maďarov a ďalších národ-
ností, by sa mal naučiť predovšetkým 
komunikovať v štátnom jazyku. Jeho 
materinský jazyk mu, samozrejme, 
nikto neupiera. Nevidím bu-
dúcnosť v tom, aby rusínske 
deti chodili do rusínskej školy 
a slovenčinu mali len ako okra-
jový jazyk. Bolo by to pre ich 
budúcnosť nešťastie.  
 
   Rusínsky jazyk, podľa 
klesajúceho počtu mladých 
ľudí, ktorí ho používajú, údaj-
ne zanikne do 30 - 50 rokov. 
Dalo by sa to podľa vás ešte 
niečím zvrátiť?
  Žiaľ, musíme sa zmieriť s tým, že ja-
zyky najmä malých národov vznikajú 
a zanikajú. Nie je to v dejinách ľudstva 
nič nové a zdá sa mi, že to bude aj 
osud rusínskeho jazyka. 
  Môže sa stať, že pár jedincov svoj 
rusínsky DNA kód ešte dokáže postr-
čiť o ďalších sto rokov do budúcnosti, 
budú to však len svetlé výnimky. Mi-
mochodom, ktoré rusínske slovo ste 
kodifi kovali za výraz „nôž“? Prečo sa 
na to pýtam? 
  Pretože na túto otázku mi nestihla 
odpovedať dnes už nebohá rusínska 
spisovateľka Maruška Parasková. V 
Starine sme mu hovorili „kustura“, v 
Ostrožnici tomu istému „nožik“ a v 
Ruskom Potoku to bola „čusa“.  

  Prebieha sčítanie obyvateľov. 
Rusíni sa už v tom minulom zvidi-
teľnili tým, že ich počet sa zvýšil 
a stali sa treťou najpočetnejšou 
národnostnou menšinou. Budú 
mať podľa vás aj teraz vyššie skóre 
oproti minulosti?
  Podľa mňa otázka nestojí tak, že 
čím viac spomedzi nás sa prihlási 

pri ofi ciálnom sčítaní k rusínskej ná-
rodnosti, tým to bude lepšie. Pokiaľ 
pocit príslušnosti k rusínskej národ-
nosti nebude vyvierať z duše jedinca, 
štatistika z nás národ nikdy neurobí. 
Nedávno som náhodou v Prahe, na 
slovenskej televízii, videl dokumen-
tárny fi lm o Rusínoch v rusínčine so 
slovenskými titulkami. 
  Do pamäti sa mi vryla mladá krásna 
matka dvoch detí, ktorá maľovala 

novodobé ikony a veľmi pekne o 
nich hovorila. Prekvapilo ma, že keď 
sa obrátila k svojim dvom malým 
deťom, ktoré učila maľovať, prešla 
do slovenčiny.  Ešte ma zaujala 
výpoveď mladého muža Rusína, 
ktorý bol opretý o kovovú závoru 
s okrúhlou značkou Zákaz vjazdu. 
Dlho sa pozeral do objektívu a potom 
nostalgicky vyriekol niečo v zmysle: 
„Čo musia robiť Rusíni, aby prežili? 
Čo ja musím robiť ako človek, aby 
som vôbec prežil...“. Otočil sa a dlho 
v zábere odchádzal. 

  Chcete povedať, že tým akoby 
zanechával vyššie posolstvo...
  Áno. Ako by nám zanechával odkaz, 
že ide o prežitie ľudstva ako takého. 
Nastáva pre nás všetkých nová doba. 
Takže otázka v Európe o niekoľko de-
saťročí nebude znieť - Rusín, Slovák, 
Poliak, Čech, Chorvát či Nemec...? 
Ale - moslimský Afričan alebo biely 
kresťan...

 Zhovárala sa Táňa Rundesová
(foto: archív Miro Smolák)

Vizitka galeristu Mira Smoláka
  
  PhDr. MgA. Miro Smolák absolvoval fi lozofi u na Univerzite Komenského 
v Bratislave a na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Diaľkovo vyštudoval 
dokumentárnu fi lmovú réžiu na FAMU v Prahe. Za socializmu pracoval desať 
rokov v Československom kultúrnom stredisku v Berlíne, kde neskôr založil 
fi rmu MIRO s rovnomennou galériou. 
  V roku 1994 ju presťahoval do Prahy do kostola sv. Rocha. V roku 2001 vy-
hlásili Galériu MIRO na základe verejného prieskumu The Gallup Organization 
za najobľúbenejšiu komerčnú galériu v Prahe. Do Prahy aj do Bratislavy ako 
prvý priviezol diela takých velikánov moderného umenia ako Picassa, Dalího, 
Warhola a mnohých ďalších. Založil renomovanú Medzinárodnú cenu Trebbia 
odovzdávanú osobnostiam v oblasti kultúry a umenia zo všetkých kontinentov. 
Cenu TREBBIA doposiaľ získalo 107 laureátov z 27 krajín sveta. 
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  Deň pred ofi ciálnym sviatkom víťazstva nad fašizmom si uctili pamiatku 
hrdinov druhej svetovej vojny predstavitelia Oblastného výboru Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku položením kytíc na Pamätníku 
československého armádneho zboru na Dukle a následne pri soche arm. 
gen. Svobodu. 
  Ich spomienková ces-
ta pokračovala na tretie 
významné pietne miesto 
na Pamätník sovietskej 
armády vo Svidníku, kde 
sú pochovaní vojaci čer-
venej armády, ktorí padli 
pri oslobodzovaní našej 
vlasti. Oslavy prebiehali 
tak ako aj minulý rok 
individuálnou formou a 
v súlade s opatreniami 
vlády SR. 

 Jozef Žižák, tajomník Oblastného výboru SZPB vo Svidníku 

76. výročia oslobodenia v kraji pod Duklou   Nechajte si skontrolovať materské znamienko, ako prevenciu pred rakovinou 
kože. Ak melanóm - znamienko rozpoznáte 
včas, v počiatočnej fáze nádorového rastu, lieč-
ba môže byť úspešná.  Ale neliečený dokáže v 
priebehu mesiacov vytvoriť v tele metastázy, čím 
potvrdí svoju agresivitu kožnej rakoviny. 
Vysoké percento výskytu tohto ochorenia vzniká 
práve následkom UV žiarenia, pri zvýšenom 
vystavovaní kože slnečnému žiareniu. Uvádza 
sa, že ide o šesťdesiat až deväťdesiat percent  
prípadov. Vyskytnúť sa môže aj na tých častiach 
kože, ktoré slnku nie sú vystavované. Varova-
ným signálom môže byť zmena veľkosti alebo 
tvaru znamienka i jeho pôvodného zafarbenia. 
Pri príležitosti Európskeho dňa melanómu máte 
možnosť v priestoroch DOSTu, dať si bezplatne vyšetriť znamienka. V tento 
deň, sa okrem iného, môžete zapojiť aj do tombolovej súťaže.  

  DOST  

Vyšetrenie znamienok v DOSTe!

  Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Stropkove 
vedie trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže, ku ktorej došlo popoludní 6. 
mája v meste Stropkov, časť Bokša. Neznámy páchateľ z priestoru za plotom 
pri maštali ukradol  štyri kusy voľne pasúcich sa ovci, plemena Vychodofriszká 
ovca (vo veku 2,5 roka). Majiteľ škodu vyčíslil na 400 eur. 

(krpz) 

Ukradnuté ovce

  Prešovské krajské zastupiteľstvo schválilo rozdelenie dotácií 
z vlastných príjmov PSK pre žiadateľov z celého kraja. 

Prešovský krajský parlament rozdelil dotácie - koľko a komu z okresu Svidník sa ušlo?

  Z okresu Svidník v oblasti fi nanco-
vania Šport uspeli títo žiadatelia: 
Obec Dubová: Detské ihrisko: žiadali 
3 000 eur - schválené: 1 250 eur; 
Obec Soboš: Bezpečne na detskom 
ihrisku v Soboši: 3 400 eur - 3 400 eur; 
Mesto Giraltovce: Obnova multifunkč-
ného ihriska ZŠ Giraltovce: 1 000 eur 
- 1 000 eur; Obec Mlynárovce: Oprava 
podkladovej vrstvy multifunkčného 
ihriska: 9 100 eur - 5 700 eur; Základ-
ná škola, Ul. 8. mája Svidník: Lepšia 
kondícia - vyšší výkon: 1 440 eur - 700 
eur; Športový klub Centrum Svidník: 
Hokejbal máme radi: 10 000 eur - 3 
700 eur; Telovýchovná jednota Slávia 
Svidník: Nákup materiálno technické-
ho zabezpečenia pre klub TJ Slávia 
Svidník: 4 000 eur - 4 000 eur. 
  Celkovo žiadatelia z okresu Svidník 
žiadali 31 940 eur a schválených im 
bolo 19 750 eur. 
  
  V oblasti fi nancovania Kultúra 
z okresu Svidník uspeli títo žia-
datelia: 
 Gréckokatolícka cirkev, Hrabovčík: 
Výstavba prístrešku ku vchodu farskej 
budovy: 1 200 eur - 700 eur, Obec 
Hrabovčík: Výmena kúrenia v kultúr-
no-spoločenskej budove (Zrubová 
chata) 7 000 eur - 3 000 eur; Obec 
Kapišová: Vybudovanie oporného 

múra k oddychovej zóne Kapišová: 6 
000 eur - 3 000 eur; Obec Kružlová: 
Veža, ktorá spája...: 9 000 eur - 9 000 
eur; Obec Kurimka: Zateplenie a do-
danie novej omietky Kultúrneho domu 
a OcÚ zo západnej strany: 2 300 eur 
- 2 200 eur; Gréckokatolícka cirkev, 
farnosť Cernina: Výmena vstupných 
dverí v chráme Ochrany Presvätej 
Bohorodičky v Kurimke: 3 000 eur 
- 1 400 eur; Gréckokatolícka cirkev, 
farnosť Mlynárovce: Výmena dverí 
do Kaplnky Presvätej Bohorodičky: 2 
000 eur - 1 400 eur; Obec Dukovce: 
Oddychová zóna: 1 200 eur - 1 000 
eur; Obec Fijaš: Interiérové vybavenie 
kultúrneho domu Fijaš: 2 800 eur - 1 
150 eur; Obec Hunkovce: Nákup 
zariadenia do sály kultúrneho domu 
(Stoly): 1 200 eur - 700 eur; Obec 
Jurkova Voľa: Vybavenie sály kultúr-
neho domu: 3 100 eur - 2 445 eur; 
Obec Mestisko: Modernizácia spolo-
čenských priestranstiev v kultúrnom 
dome: 8 000 eur - 1 600 eur; Obec 
Nižná Jedľová: Dovybavenie sály a 
kuchyne kultúrneho domu: 3 000 eur 
- 1 695 eur; Obec Nižný Komárnik: 
Hodujme a veseľme sa: 6 000 eur - 3 
000 eur; Obec Nižný Orlík: Vybavenie 
kultúrneho domu inventárom: 5 000 
eur - 4 150 eur; Obec Roztoky: Mo-
dernizácia kuchyne v obci Roztoky: 

1 500 eur - 1 250 eur; Obec Stročín: 
Obnova vybavenia inventára kuchyne 
kultúrneho domu v obci Stročín: 1 
500 eur - 1 395 eur; Obec Svidnička: 
Zariadenie spoločenskej sály: 2 400 
eur - 700 eur; Rusínsko-ukrajinská ini-
ciatíva: Stratené skvosty lemkovskej 
architektúry: 3 000 eur - 1 700 eur.
  Celkovo žiadatelia z okresu Svidník 

žiadali 69 200 eur a schválených im 
bolo 41 485 eur. 

  V oblasti fi nancovania Sociálne 
služby z okresu Svidník uspeli títo 
žiadatelia: 
SČK ÚzS Svidník: ĽAHŠIE DÝCHAŤ - 
LEPŠIE ŽIŤ: 6 400 eur - 700 eur.  

 (ps)
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MANŽELSTVO UZAVRELI  
  Slavomír Bilý (Rokytov) a Klaudia Grundzová (Vyšný Orlík), Ján Giňa (Svid-
ník) a Ingrida Špirková (Svidník), Maroš Sakala (Duplín) a Daša Timanová 
(Svidnička), Marián Sivák (Svidník) a Laura Deňová (Veľkrop), Peter Fedor 
(Stropkov) a Renáta Perátová (Stropkov). 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI  
  Milan Chrašč (1957, Hažín nad Cirochou), Michal Skysľak (1944, Havaj), 
Mária Jurčová (1930, Svidník), Michal Fecenko (1935, Nižný Orlík), Andrej 
Kruľ (1957, Mičakovce), Milada Haburčáková (1948, Ňagov), Helena Maťašová 
(1941, Okrúhle),  Božena Kuzmová (1954, Svidník), Mária Kosťová (1953, 
Svidník), Peter Cunder (1942, Svidník), Mária Burcáková (1942, Stropkov), 
Anna Lacová (1924, Hunkovce), Viera Fecenková (1960, Svidník), Helena 
Jánošíková (1940, Svidník), Lorenc Matišin (1944, Mlynárovce), Alexander 
Lipčák (1943, Oľka), Mária Jurinová (1925, Kapišová), Mária Wojčiková 
(1949, Čertižné), Emília Hurná (1961, Stropkov), Mária Simková (1935, Rov-
né), František Paluba (1955, Svidník), Anna Kandravá (1940, Svidník), Ján 
Čeledinský (1961, Šandal), Ján Zapotocký (1936, Svidník), Anna Palianová 
(1947, Giraltovce), Andrej Jancura (1947, Malá Poľana), Margita Gočová 
(1950, Radoma), Anna Barančiková (1945, Malá Poľana), Anton Hurný (1961, 
Breznica), Mária Kočišová (1950, Stropkov), Ing. Dušan Jenčurák (1959, 
Vranov nad Topľou), Mgr. Eva Bandžuchová (1956, Stropkov), Ján Hudaček 
(1956, Kalnište),  Anna Mydlová (1937, Turany nad Ondavou), Klára Kimák-
Fejková (1944, Medzilaborce). 

  „Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše“ - tento citát známeho 
rímskeho štátnika, rečníka a fi lozofa víta každého návštevníka 
čitárne Podduklianskej knižnice, ktorá od novembra 2020 do 
marca 2021, v čase koronakrízy, prešla výraznou rekonštrukciou 
a do užívania bola daná 26. marca 2021. 

Nový šat čitárne Podduklianskej knižnice

  Z pôvodnej čitárne, ktorá dovtedy slúžila všetkým používateľom knižnice na 
prezenčné štúdium rozličných typov knižničných dokumentov, na trávenie 
ich voľného času, na inštalovanie rozličných výstav a výstaviek, na zábavné 
a tvorivé podujatia pre najmenších čitateľov, sa zmenila na modernú multi-

  Hudobná skupina Muzikanci - Pozberanci vydala nové cédečko, ktoré nesie 
názov Oj, zahrala muzika. 
Spolupráca s Vladimírom Rohaľom (hudobné štúdio a vydavateľstvo Vide-
orohaľ) bola perfektná. Je to muzikant, čo sme hneď vycítili pri štúdiovom 
nahrávaní.
  CD nosič obsahuje 25 ľudových piesní v autentickom predvedení. Piesne 
sú naspievané v rusínskom jazyku, šarišskom nárečí a v slovenskom jazyku. 
Z hudobných nástrojov sú tam zastúpené husle, fl auta, klarinet, saxofón, 
akordeón, kontrabas a bicie. Pekný dizajn kompaktu dopĺňajú fotografi e 
muzikantov. Prajeme vám príjemné počúvanie. Budeme veľmi radi, ak sa 
vám naša muzika bude páčiť. A keď sa stretneme urobíme super spoločnú 
atmosféru. Všetkým pekne ďakujeme za povzbudenie. Objednávky: Jozef 
Hudák 0905 349 011.

 Hudobná skupina Muzikanci - Pozberanci 

mediálnu čitáreň s wifi -zonou, čítačkami na elektronické knihy, notebookom, 
sedacími vakmi a oddychovou zónou pri relaxačnej hudbe. 
  Prínosom pre čitateľa sú už spomínané čítačky na elektronické knihy, ktoré 
knižnica v spolupráci s portálom Palmknihy-eReading ponúka od roku 2020 
svojim čitateľom na vypožičanie a ktoré si v tejto študovni v príjemnom a 
tichom prostredí môžu prečítať. V tomto priestore sa v pandemickom období 
uskutočňujú aj on-line vzdelávacie podujatia. Samozrejme, že v čitárni si 
používatelia môžu aj naďalej prezenčne študovať noviny a časopisy alebo 
prečítať si klasickú printovú knihu. Zaujímavý je aj dizajn čitárne. 
  Na jednej strane  je osadený veľký klip čierno-bielej fotografi e, ktorý zachy-
táva prvú riaditeľku knižnice Helenu Masicovú s čitateľmi z 50-tých rokov 20. 
storočia a na protiľahlej strane je nábytková zostava políc s knihami, ktorá 
evokuje symboliku historickej knižnice. Veríme, že zrenovovaná čitáreň bude 
prínosom pre všetkých aktuálnych aj potenciálnych používateľov Podduk-
lianskej knižnice. 

 Kamil Beňko, riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku 

Hudobná skupina Muzikanci - Pozberanci 
majú nové cédečko  

Spravodajstvo 
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MACLEAN, Sarah: Grófka a Netvor. 
Bratislava, Ikar 2021. 374 s.
  Grófka Henrietta Sedleyová je presvedče-
ná, že vo svojom veku vie o živote všetko 
podstatné. Jej hlavným cieľom je prevziať 
po otcovi lodnú spoločnosť, podnikať a stať 
sa fi nančne nezávislou, aby mohla žiť podľa 
vlastných predstáv. Okolie od nej očakáva, 
že sa vydá a podriadi manželovi. Ďalším 
bodom v Henriettinom zozname na ceste 
za slobodou je strata nevinnosti. Poškvr-
nenie povesti znamená, že ju otec nebude 
nútiť do sobáša. Všetko ide podľa grófki-
ných predstáv, až kým nenájde vo svojom 
koči spútaného muža, najpríťažlivejšieho, 
akého dosiaľ videla. Kráľ coventgarden-
ského podsvetia, preslávený a londýnskej 
spodine známy ako Netvor, sa preberie z 
bezvedomia v koči pri nohách výstrednej 
mladej ženy. Netuší, ako sa do koča do-
stal, a jeho zvedavosť narastie, keď zistí, 
že neznáma si predplatila noc v dome hriechu na území pod jeho ochranou. 
Veľmi rád jej ponúkne svoje služby, pravda, za istú cenu...

FIALOVÁ, Zuzana
  Narodila sa 17. mája 1974 v Bratislave. Slovenská herečka Zuzana Fia-
lová sa teší rastúcej obľube u slovenských režisérov. I keď bola úspešná 
športovkyňa, nakoniec sa rozhodla pre herectvo. Absolvovala činohernú 
fakultu VŠMU v Bratislave. Je rozvedená a má syna Dávida. Vďaka svojim 
presvedčivým výkonom dostala Zuzana Fialová napríklad ceny Talent 2003, 
dvakrát cenu Litfondu pre najlepšiu herečku. V roku 2006 vyhrala tanečnú 
súťaž na Slovensku Let's Dance. Jej tanečný partner bol Peter Modrovský. 
V roku 2009 v Let's Dance pôsobila ako moderátorka. V roku 2011 utrpela s 
hercom Ľubošom Kostelným zranenia pri samovražednom teroristickom útoku 
na moskovskom letisku Domodedovo.

KOVÁČ, Mikuláš (18.5.1934-26.5.1992)
  Básnik, spisovateľ pre deti a mládež, dramatik. Významný predstaviteľ 
modernej slovenskej tzv. strednej generácie. V knižnom debute Zem pod 
nohami cez spomienky z detstva odsúdil predovšetkým vojnové hrôzy. V 
baladicky ladenom protivojnovom zameraní sa niesli i jeho ďalšie zbierky 
Obrana stavebnice, Rozmery, Návraty a O modrej labuti. Ich tematický okruh 
rozšíril aj o motívy rodného kraja. V jeho poézii predovšetkým dominoval súcit 
s malým obyčajným človekom, ktorý znášal ťarchy a údery histórie. Na svoju 
predchádzajúcu poetickú výpoveď nadviazal zbierkami Písanie do snehu, 
Zimnica, Rodinná pošta a Pod slnkom. Okrem poézie sa venoval aj tvorbe 
literatúry pre deti a mládež a dramatickej spisbe. Sporadicky sa venoval aj 
prekladateľskej činnosti a publicistike. 

Dieťa nie a nie prestať plakať.
- Nemám mu zaspievať 

uspávanku? - pýta sa pani Zlatica.
- Vieš čo? Skús to s ním najprv po dobrom.

LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba 
je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
22. a 23. mája: MUDr. A. Kožíková - MUDr. Pribulu 2057 vo Svidníku. 
Kontakt: 054/752 07 10. 
Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
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.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
   Podmienky pre účasť na bohoslužbách: max. počet na bohoslužbe je 75 
ľudí (deti v sprievode rodičov sa nepočítajú, môžu sedieť pri rodičoch), rúško 
na tvári, dezinfekcia rúk, rozostupy (15 m2/osoba).
   Pondelok 17.5.: 6.30 * Pavol, Vitalij, 18.00 + Jozef Capko / + Božena Kuz-
mová (panychída), Utorok 18.5.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Alena 
s rod. (40 rokov život), 18.00 + Anna a Peter, Streda 19.5.: 6.30 * Ladislav, 
Štefan, Jozef, 18.00 * Gabriela s rod. (odpustenie hriechov), Štvrtok 20.5.: 
6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Michal, Michal, Paraska, 18.00 + Eri-
ka, Jozef, Piatok 21.5.: 6.30 * Mária s rod., 18.00 + Mikuláš, Mária, Vladimír, 
Michal, Marta, Sobota 22.5.: 7.00 + Zosnulí farnosti (panychída a hramoty), 
18.00 + Zosnulí farnosti (panychída a hramoty), Nedeľa 23.5.: 8.00 * Mária, 
Juraj, Jaroslav (životné jubileá), 10.30 Za farnosť, 16.00 * Ján (40 rokov života), 
18.00 * Terézia (Poďakovanie Dary Sv. Ducha).   

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Pondelok 17.5.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku, Jána a 
Patrika, Utorok 18.5.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Paniko-
vú, Streda 19.5.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Štvrtok 20.5.: 
7:00 + Ján Dirbas (ročná), Piatok 21.5.: 17:00 + Peter, Helena, Ján, Anna, 
Sobota 22.5.: 7:00 + Za zosnulých, panychída s hramotami, Nedeľa 23.5.: 9:00 
Za farnosť; 10:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Frandoferovú. 

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Pondelok 17.5.: 18.00 + Martin, Alžbeta, Utorok 18.5.: 18.00 ZBP Kristína, 
Streda 19.5.: 6.30 + Jozef, 18.00 + František, Helena, Mária, Štvrtok 20.5.: 
6.30 + Viliam Ivana, Eva, 18.00 + Ján, Veronika, Piatok 21.5.: 6.30 + Štefan, 
Helena, Jozef, Mária, 18.00 + Milan, Sobota 22.5.: 8.00 ZBP Peter, 19.00 ZBP 
rod. Bobákovej, Nedeľa 23.5.: 7.00 + Mária, Mária, 8.00 ZBP rod. Arvová, 10.30 
na úmysel darcu, 12.00 ZBP Ľudmila, 18.00 ZBP Bohuznámej rodiny.   
   V našom farskom kostole vo Svidníku môže byť na jednej bohoslužbe max. 
50 ľudí, preto v nedeľu bude viac sv. omší. O 7.00, 8. 00, 10.30, 12.00, 18.00. 
Respirátor, dezinfekcia rúk, odstup čiže sedenie v každom druhom rade a 
zároveň odstup medzi sebou navzájom je samozrejmosťou. 

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.


