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   Celotýždňová séria z mája preloženého Rusínskeho festivalu 
vyvrcholila počas víkendu v areáli amfi teátra. 9. ročník Rusín-
skeho festivalu tradične ako hlavný organizátor zorganizovala 
Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku s podporou 
ďalších subjektov a organizácií.

Rusínsky festival s raperom Kalim, Gladiatorom, PUĽS-om i Hrdzou

   Záštitu nad Rusínskym 
festivalom mal nezávislý 
a nezaradený poslanec 
Európskeho parlamentu 
Miroslav Radačovský, 
ktorý do Svidníka za-
vítal v nedeľu. V areáli 
amfi teátra bol počas ví-
kendu napríklad aj atašé 
ruského veľvyslanectva 
v Bratislave a v nedeľu 
sme v hľadisku videli aj 
predsedu Úradu pre Slo-
vákov žijúcich v zahrani-
čí Milana Jána Pilipa. 
  9. ročník Rusínskeho 
festivalu mal tradične 
viacero sprievodných 
podujat í .  Spomeňme 
výstavy obrazov výtvar-
níka Tomáša Olijára či 
fotografi í Andreja Belo-
vežčíka. Nechýbalo ani 
divadelné predstavenie 
v podaní prešovského 
Divadla Alexandra Duch-

noviča.
   Hlavný program sa odohrával v 
areáli amfi teátra a v piatok sa pred-
stavila speváčka ľudových piesní 
Hanka Servická a ľudová hudba 
Basawell. Svoje pokračovanie mala 
hudobná prehliadka autorskej Ru-
sínskej hudby Orfeus a večerný 
program v piatok patríl kapele Calibri 
Gang a DjDill, nuž a vyvrcholením 
bol koncert, ktorý do hľadiska am-
fiteátra prilákal najviac divákov, 
zväčša tých mladších. Kali a Peter 
Pann dostali do varu asi každého, 
kto na ich koncert zavítal. 
   V sobotu večerný program od-
štartovalo vystúpenie prešovského 
PUĽS-u, pokračovalo hudobné 
zoskupenie RuSnack´s a najväčším 
lákadlom bol koncert kapely Gladia-
tor. Po Mikovi Hladkom a jeho partii 
javisko patrilo Rádiu Vlna, ktoré 
sa ako hlavný mediálny partner 
Rusínskeho festivalu postaralo o 
Oldies párty Rádia Vlna a na svoje 
si prišli prevažne tí skôr narodení, 
pamätajúci legendárne a nestarnúce 
česko-slovenské i zahraničné hity.
   Nedeľa patrila folklóru, no ešte 

predtým bola v skanzene Liturgia 
sv. Jána Zlatoústeho s rusínskymi 
časťami a nasledovalo kladenie ven-
cov k Soche arm. gen. L. Svobodu a 
k Pamätníku Sovietskej armády vo 
Svidníku pri príležitosti 77. výročia 
Slovenského národného povsta-
nia. Od štrnástej hodiny popoludní 
na javisku amfiteátra vystupovali 
prevažne domáce folklórne kolek-
tívy - CZŠ sv. Juraja, Dominika 
Paňková, Laura Fuzeriová, Ivana a 
Nikola Halčíkové, Spevácka skupina 
Svidníčanka, Muzikanci pozberanci, 
Detský folklórny súbor Makovička 
a Folklórny súbor Makovica, ale 
aj Univerzitný súbor Mladosť. Po 
žrebovaní výhercov zakúpených 
permanentiek vystúpila kapela Hr-
dza a záver 9. ročníka Rusínskeho 
festivalu v mrholivom počasí patril 
programu nazvaného Súlad - hry, 
tance a piesne zo sveta Slovanov. 
Chorovodmi divákov previedli Rudy 
Sokol a Martinka, zaspievali a za-
hrali Bosonohé Brezy. 
   Dodajme, že 9. ročník Rusínskeho 
festivalu mediálne podporili aj Pod-
duklianske novinky.                 (ps)      

Najviac divákov do hľadiska amfi teátra 
prilákal raper Kali

Hlavne medzi mladými mimoriadne obľúbený spevák 
neodmietol žiadnu prosbu o spoločnú fotografi u
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Rusínsky festival s raperom Kalim, Gladiatorom, PUĽS-om i Hrdzou

Speváčka ľudových piesní Hanka Servická

Oldies párty Rádia vlna neprilákala len staršiu 
či strednú generáciu, ale aj mladých

Miko Hladký a jeho Gladiator 
dostali ľudí do varu

Už tradične nechýbal ani prešovský PUĽS. 
Pozrieť si tento súbor prišli celé partie
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  Pred týždňom sme na našich stránkach písali, že optimalizácia 
siete nemocníc je stále otvorenou témou. V rámci chystanej re-
formy sa má zmeniť postavenie viacerých nemocníc a týka sa to 
aj Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, ktorá by podľa 
medializovaných informácií mala byť po novom tzv. komunitnou 
nemocnicou bez urgentnej lôžkovej starostlivosti.

Svidnícka primátorka o nemocnici: „S ministrom som sa zatiaľ nestretla. 
Komunikácia s ministerstvom „viazne“

  Nesúhlas s takýmto zámerom Ministerstva zdravotníctva SR už vyjadril 
Prešovský samosprávny kraj a takisto aj Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku. 
Svidnícky poslanecký zbor prijal nesúhlasné stanovisko, ktoré zahŕňalo aj 
ďalšie kroky, ktorými poverilo primátorku Svidníka Marcelu Ivančovú. 
  Ministerstvo zdravotníctva na margo reformy vyhlásilo, že podrobnosti 
zverejní v najbližších dňoch, no zatiaľ sa tak nestalo. 
Nás zaujímalo, aké konkrétne kroky v tejto súvislosti 
podnikla už spomínaná primátorka Svidníka. „Obrátila 
som sa písomne aj telefonicky na ministra zdravot-
níctva so žiadosťou  o stretnutie a možnosť predniesť 
informácie a pripomienky týkajúce sa plánovanej 
optimalizácie siete nemocníc, ktorej konečná podoba 
má byť zverejnená v auguste 2021. 
  Komunikácia s ministerstvom zdravotníctva však 
"viazne." Lepšie povedané, nemáme žiadnu reakciu 
- ani na stretnutie ani na pozvanie na návštevu mi-
nistra vo Svidníku, priamo na tvári miesta,“ zhrnula 
aktuálnu snahu o rokovania s kompetentnými primátorka 
Marcela Ivančová.
  V našom rozhovore ďalej skonštatovala, že informácie, 
ktoré sú verejne prístupné a dohľadateľné na stránkach 
Ministerstva zdravotníctva SR, v médiách, na sociálnych 
sieťach či verejných vystúpeniach vrcholných politických 
predstaviteľov, aj členov Výboru NR SR pre zdravotníc-
tvo, sú v mnohých aspektoch neúplné, fragmentované a 
často protichodné. 
„Považujem za nevyhnutné, aby sme sa ako zástup-
covia miestnej a regionálnej samosprávy, volení 
zástupcovia občanov okresov Svidník, Stropkov a 
Medzilaborce oboznámili s ofi ciálnymi a korektnými 
detailmi zamýšľanej reformy a mali možnosť aj na 
stretnutí s ministrom zdravotníctva, ako  predklada-
teľom zákona prezentovať náš pohľad na túto zásadnú zmenu fungo-
vania zdravotníckych služieb a hlavne upriamili pozornosť na dopady 
na región pod Duklou.“ 
  Materiál, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní však 
podľa Marcely Ivančovej neobsahuje zoznam nemocníc, je to len analýza, či 
opis cieľov reformy. Jedným z hlavných cieľov je, ako deklaruje Ministerstvo 
zdravotníctva SR, zlepšenie dostupnosti kvalitnej zdravotníckej starostlivosti 
pre všetkých občanov. „Som presvedčená, že regionálny charakter nemoc-

nice vo Svidníku, ako je zadefi novaný v návrhu optimalizácie, musí byť 
zachovaný - s poskytovaním akútnej aj plánovanej zdravotnej starostli-
vosti. Hlavným argumentom je najmä zachovanie dostupnosti zdravot-
níckej starostlivosti pre všetkých občanov z okresov Svidník, Stropkov 
a Medzilaborce. Špecifi kom nášho regiónu je veľký počet malých obcí 
na relatívne veľkom území s hornatým profi lom a, samozrejme, toľko 
opakovaná a prepotrebná cesta R4. Podľa analýzy časovej dostupnosti 
je zdravotná starostlivosť skôr "nedostupná!" upozornila primátorka a 
pokračovala: „Analýzu situácie, aj dopad modelu
- dostupnosť, nedostatok kapacít napr. bardejovskej nemocnice pokryť 
potreby cca 60-tisíc obyvateľov spádovej oblasti (7 500 hospitalizácií 
- podotýkam bez pôrodov a 20 000 akútnych ošetrení ročne), kedy by 
nebola nemocnica vo Svidníku regionálnou nemocnicou, som predstavila 

na stretnutí s predsedom Národnej rady SR Borisom 
Kollárom a podpredsedom strany Sme rodina Jose-
fom Vašutom. 
  Verím, že po tomto stretnutí budem pozvaná k téme 
svidníckej nemocnice na Výbor NR SR pre zdravot-
níctvo. Komunikujem s predsedníčkou aj s ďalšími 
členmi zdravotníckeho výboru,“ zdôraznila Marcela 
Ivančová, ktorá za aktívny prístup k tomuto problému 
poďakovala podpredsedovi PSK Martinovi Jakubovovi 
a ocenila aj aktívnu komunikáciu s riaditeľom svidníckej 
nemocnice Slavkom Rodákom, ale aj lekármi a sestrami 
pracujúcimi v nemocnici. 
  Na septembrovom Republikovom sneme ZMOS sa 
svidnícka primátorka chystá vystúpiť s príspevkom na 
obranu svidníckej nemocnice a verí, že nájde podporu 
aj pre prijatie uznesenia. „Vyzývam tiež na aktivitu 
zástupcov vládnych politických strán v regióne. V 
dobe, kedy čoraz častejšie zaznievajú obavy z tretej 
vlny pandémie, nemôže byť cieľom reformy "okmá-
sanie" poskytovaných zdravotníckych služieb v našej 
nemocnici - v čase vrcholiacej pandémie ukázali naši 
zdravotníci, že sú ľudia na pravom mieste a zvládli 
pomôcť ľuďom z celého Slovenska,“ podotkla primá-
torka a predostrela aj svoj všeobecný pohľad na aktuálnu 
situáciu súvisiacu s akýmikoľvek reformami. 
„Často zaznievajú z úst našich vrcholových politikov 
slová o pomoci regiónom, o zmenšovaní rozdielov 

medzi regiónmi. Avšak slovo REFORMA pre región pod Duklou znamená 
RUŠENIE, reforma súdov znamená zrušenie súdu vo Svidníku, reforma 
nemocníc znamená rušenie oddelení vo svidníckej nemocnici. Takto sa 
rozdiely rapídne zväčšia a odliv ľudí z regiónu zrýchli. Vyzývam preto 
každého, kto môže akýmkoľvek spôsobom pomôcť, nech sa zapojí do 
spoločného úsilia. Tu musí ísť politikárčenie bokom, tu už nestačí iba ťa-
hať za jeden povraz, tu  musíme ťahať za jeden koniec povrazu,“ vyhlásila 
Marcela Ivančová.                                                                                    (ps)

Primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová 

  Na vývoj situácie okolo optimalizácie siete nemocníc sme 
sa pýtali aj prednostu Okresného úradu vo Svidníku Michala 
Iľkanina. 

Michal Iľkanin: „Dúfam, že k preklasifi kovaniu nemocnice nedôjde“ 

  Aj samotná primátorka Svidníka Marcela Ivančová totiž viackrát zdôraznila, 
že v tak závažnej problematike musia všetci v regióne ťahať za jeden koniec 
povrazu. K spolupráci vyzývala okresných i krajských funkcionárov, ale aj 
predstaviteľov okresných organizácií vládnych politických strán.
  Okresný prednosta Michal Iľkanin je nominantom najsilnejšieho vládneho 
hnutia OĽaNO, preto sme sa ho pýtali, aké kroky súvisiace s nemocnicou 
podnikol. „Stretnutí v súvislosti s optimalizáciou siete nemocníc som 
absolvoval niekoľko. Okrem toho, že situáciu už dlhšie riešim so zá-
stupcami samospráv, miestnej štátnej správy a skupinou poslancov NR 
SR, tak musím spomenúť, že predmetnú situáciu, ktorá môže záväzným 
prijatím vzniknúť, sme prejednali aj na úrovni kraja. 

  Konkrétne sme na Okresnom úrade 
v sídle kraja v Prešove vytvorili akúsi 
platformu zo zástupcov dotknutých 
okresov preto, aby sme prípadnú 
možnú situáciu pri preklasifi kovaní 
svidníckej nemocnice hneď otvorili na 
úrovni bezpečnostnej rady kraja. 
  Momentálne žiadne záväzné stanovis-
ko ohľadom našej nemocnice prijaté 
nie je a pevne dúfam, že k preklasifi -
kovaniu nemocnice nedôjde,“ vyhlásil 
prednosta Okresného úradu vo Svidníku 
Michal Iľkanin. 

(ps)
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   Na skutočne krátkej návšteve vo Svidníku bol v piatok minulý 
týždeň predseda vlády SR Eduard Heger. Prišiel tesne po štrnástej 
zo Štrbského Plesa, kde mal program predpoludním, a namieril si 
to rovno do odevnej spoločnosti Pavanna vo Svidníku. 
   Pred sídlom tejto fi rmy ho privítal 
prednosta Okresného úradu Michal 
Iľkanin a jej majitelia, manželia Pav-
ličkovci so synom. Pri ich spoločnom 
stretnutí v kancelárii vedenia odevnej 
firmy Pavanna bola aj primátorka 
Svidníka Marcela Ivančová. 
   Po hodine, keď chvíľu premiér 
strávil aj s krajčírkami priamo v dielni 
i vo fi remnej predajni, smeroval do 
reštaurácie Vermex Lokal, kde mal 
objednaný obed. Po neskoršom 
obede premiér Eduard Heger odišiel 
do Stropkova, kde mal na programe 
stretnutie s občanmi v kinosále tamoj-
šieho Mestského 
kultúrneho stre-
diska a krátko 
na to prišiel do 
obce Chotča, kde 
sa stretol s od-
lievačom zvonov 
Jakubom Voro-
beľom. 
   Mimochodom, 
len deň predtým 
bol premiér v Sta-
rej Ľubovni, kde 
absolvoval okrem 
iného aj ofi ciálne 
rokovanie s pri-
mátorom mesta 
a s vedením ta-
mojšej nemocnice, ktorej priestory si 
následne aj osobne prezrel. V našom 
regióne volil takýto program, aký sme 
už opísali. 
   Na sociálnej sieti k tomu predse-
da vlády Eduard Heger napísal, že 
okrem iných miest navštívil aj „Svid-
ník, v ktorom som pozdravil krajčírky 
miestnej rodinnej fi rmy, teším sa, že 
toto remeslo sa v regióne stále udr-
žiava, - s občanmi v Stropkove som 
diskutoval o tom, čo ich trápi, - na 
záver som sa stretol s odlievačom 

zvonov v Chotči, ktorý udržiava tradí-
ciu slovenských zvonárov pri živote.“ 
Nič viac, nič menej. 
   Predsedu vlády Eduarda Hegera 
pred fi rmou Pavanna čakali aj kraj-
ský a mestský poslanec Ján Vook, 
mestská poslankyňa Katarína Sivá-
ková a Radovan Olejár. Premiéra 
chceli osloviť s prosbou o pomoc pri 
zachovaní svidníckej nemocnice. Po 
príchode im okrem letmého pozdravu 
nič iné nevenoval, no počas toho, ako 
bol vo vnútri fi rmy, ľudia z jeho okolia 
trikrát od spomínanej trojice zisťovali, 
o čom chcú s premiérom hovoriť. 

Pri odchode sa pri Jánovi Vookovi, 
Kataríne Sivákovej a Radovanovi 
Olejárovi premiér predsa len pristavil. 
Krátke stretnutie na chodníku zhrnula 
na sociálnej sieti už spomínaná mest-
ská poslankyňa Katarína Siváková, 
ktoré Eduarda Hegera s otázkami o 
svidníckej nemocnici oslovila. 
   „Ako poslanci máme veľmi okliešte-
né možnosti, ako „bojovať“ tam, kde 
je to veľmi potrebné, preto sme dnes 
spolu s kolegom poslancom Jankom 
Vookom a Radom Olejárom využili 

návštevu premiéra 
Eduarda Hegera vo 
Svidníku. Priznám 
sa, trochu nás mrzí, 
že si premiér nena-
šiel čas na návštevu 
nielen mestského či 
okresného úradu, ale 
ani našej svidníckej 
nemocnice. O to viac 
sme sa snažili, hoci 
na chodníku pred fi r-
mou, ktorú ako jedinú, 
ak nerátame obed v 
reštaurácii, navštívil,“ 
skonštatovala na so-
ciálnej sieti Katarína 
Siváková a pokra-
čovala: 
   „Nedalo nám, aby 
sme premiéra nepo-
žiadali o pomoc, aby 
sme mu aspoň pár 
vetami predostreli si-
tuáciu v regióne a 
hlavne základné fak-
ty, ktoré sú v snahe 
o zachovanie svid-
níckej nemocnice v 
minimálne takej po-
dobe, ako ju poznáme 
dnes, nespochybniteľné.  Premiér 
zdôraznil, že reforma zdravotníctva 
je nevyhnutná, že musíme hovoriť 
odborne, že netreba nič predbiehať, 
že nič nie je uzavreté, že všetko dal 
vyhodnotiť odborníkom a že netreba 
vnášať nenávisť, ale že treba odborne 
diskutovať. O to sme sa ako občania 
Svidníka snažili a znovu opakujem, že 
hoci na chodníku, ale považovali sme 
za svoju povinnosť ukázať aj predse-
dovi vlády, jednému z najmocnejších 
mužov v tejto krajine, že aj Svidník 
je na mape Slovenska, že aj Svidník 
a celý región potrebuje nemocnice a 
nech na nás nezabudnú.“
   Mestská poslankyňa Katarína 
Siváková uviedla aj to, že škoda, že 
premiéra pred sídlom fi rmy, do ktorej 
mal namierené, nečakalo viac Svid-
níčanov, „ale nezmôžeme nič, keď už 
návšteva premiéra v meste bola nao-
zaj veľmi slabo propagovaná... Istotne 
nie úmyselne. Premiérovi sme pove-
dali aj to, že nás mrzí, že po štvrtkovej 
návšteve nemocnice v Starej Ľubovni 
dnes tú našu nenavštívil a odpovedal, 
že nemôže byť všade, nech z toho ne-
robíme neprimerané závery. Premiér 
nám adresoval pomerne všeobecné 
frázy, my sme ho požiadali o pomoc 
a v rovnakom duchu, ako on k nám, 
tak aj my k nemu sme deklarovali, 
že áno, odbornosť je prvoradá, no 
vláda nesmie zabudnúť na špecifi ká 
regiónu a hlavne na to, že dostup-
nosť z drvivej väčšiny územia nášho 
regiónu k nemocnici, ak Bože chráň, 
prídeme o akútny status nemocnice, 
nebude ani zďaleka taká, ako vláda či 

ministerstvo zdravotníctva deklaruje,“ 
podotkla Katarína Siváková s tým, 
že čas ukáže, ako obstoja svidnícke 
argumenty, aj tie, ktoré si z kratučkej 
návštevy Svidníka premiér odniesol 
na papieri, čas ukáže či naozaj zvíťazí 
len odbornosť, pretože podľa nej, 
Jána Vooka, Radovana Olejára a 
ďalších popri odbornosti nikdy nikto 
nesmie zabudnúť na ľudskosť. „A na 
ľudí! Ani na tých na opačnom konci 
Slovenska od Bratislavy!“
   Primátorka Svidníka Marcela Ivan-
čová krátku premiérovu návštevu v 
meste zhrnula takisto na sociálnej 
sieti. 
   „V červenom obale s erbom mesta 
Svidník som dnes premiérovi Sloven-
skej republiky odovzdala otvorený list 
a 20 argumentov, prečo by svidnícka 
nemocnica mala byť regionálnou 
nemocnicou. Komunikujem s lekármi 
a zdravotnými sestrami aj riaditeľom 
nemocnice, naše argumenty som 
predniesla predsedovi NRSR Borisovi 
Kollárovi i Igorovi Matovičovi, predse-
dovi OĽANO,“ napísala primátorka 
a zhrnula aj ďalšie aktivity, ktoré zo 
svojej pozície vyvíja. 
   „Nevynechám jedinú možnosť 
dávať do povedomia všetkých, že 
vo Svidníku, Stropkove i Medzilabor-
ciach - v spádových okresoch našej 
nemocnice - žijú ľudia, ktorí si zaslú-
žia a majú na to právo - dostupnú 
a kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ 
zdôraznila primátorka Svidníka Mar-
cela Ivančová. 

(ps, fb)

Premiér Eduard Heger bol vo Svidníku - v odevnej fi rme a na obede v reštaurácii

Na rozhovor s premiérom si trojica Svidníčanov počkala hodinu

Eduard Heger navštívil odevnú 
fi rmu PAVANNA
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  Po česky došky, po slovensky snopy či kyčky, ako sa im hovorí 
u nás. V minulosti boli nimi pokryté mnohé strechy na vidieku, 
prevažne na východnom Slovensku. Dnes môžeme slamené 
strechy vidieť akurát tak v skanzene. Keď ich však poškodí 
búrka, múzejníci sa musia poriadne obracať.

  Traktory na hranici. Znovu sme tu mali štrajk farmárov. Ten-
toraz na niekoľko hodín zaparkovali traktory napríklad aj pred 
zastupiteľskými úradmi nášho severného suseda. A nie náhodou. 
Slovenskí farmári takto podporili svojich poľských kolegov.

Traktory na hranici - slovenskí farmári 
symbolicky podporili protestujúcich poľských roľníkov 

 24 a v niektorých mestách až 48 hodín. Takto dlho od utorkového rána mi-
nulého týždňa poľskí roľníci blokovali kruhové objazdy a iné hlavné cestné 
ťahy v krajine. Ich kritika smeruje k vláde a premiérovi. „Má roľníkov v... tak 
škaredo by som povedala, ďaleko. Politici len sedia, jedia, smejú sa, 
prídu k nám akurát keď budú voľby. Budú sa usmievať, klepať nás po 
ramene a budú tvrdiť, ako budú za nás bojovať,“ vyhlásila zástupkyňa 
zoskupenia poľských roľníkov Agro Únia. Celé poľnohospodárstvo sa podľa 
nich vyvíja na báze troch pre Poľsko neprijateľných faktorov. 
  V našom rozhovore ich opísal farmár Ján Cenkner z Michaloviec - Lastomíra. 
„Vyvíja sa na báze záujmových skupín, fi nančných skupín a veľkých 
korporácií, ktoré chcú všetko toto ovládnuť.“ 
  Slovenskí poľnohospodári sa k tým poľským minulý týždeň pridali symbo-
licky, no nie náhodou. Jeden traktor zaparkovali aj pred poľskou ambasádou 
v centre Bratislavy. „To, čo sa začína diať v Poľsku, deje sa neskutočne 
na Slovensku a deje sa to v celej Európe. Proste malí poľnohospodári, 
roľníci alebo gazdovia majú byť zlikvidovaní,“ vyhlásil Ján Cenkner z 
Iniciatívy poľnohospodárov a jeho kolega Pavel Oršuľák sa pridal tiež. „Po-
liaci protestujú proti tomu, že veľa v obchodných reťazcoch sa predáva 
zahraničných, nekvalitných potravín.“ 
  Poľsko vytláča slovenských výrobcov z regálov našich hypermarketov a teraz 
ich podporujete?  „Možno aj to je dôvod, prečo poľskí farmári sa snažia 
svoje produkty uplatniť na slovenskom trhu, pretože na poľskom trhu 
ich vytláčajú lacné, nekvalitné produkty zo západnej Európy.“ 
  Farmár Ján Cenkner k tomu navyše ešte dodal: „Nič sa nemá produkovať 

u nás doma, nič nemáte jesť to, čo vyprodukujú malí a strední farmári, 
ale máte byť odkázaní len na to, čo denne vám dovezú na kamiónoch 
do našej republiky, do Poľskej republiky.“ 
  Východoslovenskí farmári z Iniciatívy poľnohospodárov prišli tých poľských 
zoskupených v združení Agro Únia podporiť aj na hraničný priechod Vyšný 
Komárnik - Barwinek. „Aby vedeli, že sme s nimi, že budeme stáť pri 
nich a držíme im prsty, nech tento boj vybojujú.“ Prišli farmári od Košíc, 
z Michaloviec a z Humenného. 
  V blízkosti hraničného priechode zaparkovali štyri traktory a pokojným 
protestom dali najavo svoju podporu poľským kolegom. Svojich kolegov z 
Poľska pritom slovenskí farmári symbolicky podporili len pár hodín. Poliaci sú 
odhodlaní vydržať, kým ich vláda nevypočuje. „Nezídeme z ciest a nepre-
staneme protestovať, pokiaľ sa naše problémy nezačnú riešiť, pretože 
naše problémy zo dňa na deň narastajú,“ dodala ešte zástupkyňa združenia 
poľských roľníkov Agro Únia.                                                                    (ps) 

V skanzene opravovali poškodené slamené strechy 

  Dôkazom je situácia v Skanzene SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo 
Svidníku. Jeho riaditeľ Jaroslav Džoganik si v našom rozhovore tak trochu 
aj zaspomínal. „Ja si pamätám, že na bývalých jednotných roľníckych 
družstvách sa ešte pestovala raž a robili sa tie snopy, tzv. kyčky sa 
im u nás hovorí.“
  Nielen správne vypestované, ale aj dobre vysušené. Také musia byť klasy, 
aby poslúžili ako strešná krytina. „Áno, toto, čo tu máme, je kvalitné obilie, 
kvalitná raž, kvalitná slama, takisto aj kvalitne zviazaná.“ V minulosti v 
niektorých regiónoch východného Slovenska podľa Jaroslava Džoganika na 
strechy používali aj drevené šindle, no najdostupnejšia bola slama. 
  „Je to stabilný materiál, ktorý premokne do tej hĺbky desať - dvadsať 

centimetrov, ale zvyšok ostáva suchý a slúži dlhé roky, ale keď príde 
silná búrka, tak nepomôže nič. 
  Presvedčili sa o tom aj vo svidníckom skanzene, kde silné búrky 
v priebehu augusta poškodili hneď niekoľko slamených striech. 
Snopy ešte majú v záso-
be z predošlých opráv a 
vymeniť poškodené za 
nové dokážu aj sami. „To 
je tá výhoda, že dokážeme 
opravovať svojpomocne, 
ale snopy sa zháňajú v 
súčasnej dobe pomerne 
ťažko,“ upozornil Jaroslav 
Džoganik.
 Slamené snopy podľa skú-
seností chlapov zo skanze-
nu vo Svidníku na Slovensku 
ešte vyrábajú dvaja výrob-
covia, no nie sú to výlučne 
slovenské produkty. 
  „Máme výrobcov, ale, bo-
hužiaľ, situácia je taká, že 
dopestovať kvalitnú raž, 
aby mala potrebné para-
metre, je takmer nemožné 
v súčasných klimatických 
podmienkach. Bohužiaľ, 
obilie je už dovážané z 
Poľska,“ dodal riaditeľ SNM 
- Múzea ukrajinskej kultúry 
vo Svidníku Jaroslav Džo-
ganik. 

(ps)
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  V priebehu mesiaca august sa trojica učiteľov zo Základnej školy na Komenského ulici 
vo Svidníku - Ladislav Jasik, Kvetoslava Prokopová a Erika Pavelčáková, zúčastnili dvoj-
týždňového jazykového pobytu v Dubline, hlavnom meste Írskej republiky. 
  Študijné kurzy, organizované školami InterEducation a CES (Centre of English Studies) 
so sídlom v Dubline, boli zamerané na metodológiu vyučovania anglického jazyka, rozvoj 
kreativity v triede a používanie digitálnych technológii na vyučovacích hodinách. Okrem 
intenzívnej výučby sme mali možnosť spoznať veľké množstvo kultúrnych pamiatok Dublinu 
ako aj prírodné pamiatky nachádzajúce sa v jeho okolí. Ochutnali sme špeciality írskej 
gastronómie a zažili atmosféru írskeho kultúrneho života. 
  Navštívili Univerzitu Trinity College, katedrálu Saint Patrick´s Cathedral, The Spire 

(dublinskú ihlu), Christ 
Church Cathedral, 
Molly Malone Statue, 
Guinness Brewery, 
Dublin Castle, Nati-
onal Museum of Ire-
land, národnú galériu 
National Gallery of 
Ireland, antickú kniž-
nicu Chester Beatty, 
skalný útes Cliffs of 
Moher, prímorskú de-
dinu Howth, Bray a 
malebné prímorské 
mestečko Malahidi, 
Wicklow mountains 
národný park v Glen-
dalough, Epics - mú-

Učitelia v hlavnom meste Írska

zeum migrácie a mnohé ďalšie pamätihodnosti. 
  Učitelia si domov priniesli veľmi veľa zážitkov, nových priateľ-
stiev a skúseností, ktoré určite využijú pri vyučovaní anglického 
jazyka.

(pn) 

  Aj takéto bývajú stretnutia v lete, náhodné, milé, prekvapivé. Svidníčanka Jana 
Mihaličová počas letných potuliek v severných Čechách, na zámku Sychrov v 
Libereckom kraji stretla českého premiéra Andreja Babiša. 
„Prechádzal sa bez ochranky, s úsmevom každého pozdravil, ochotne sa s 
každým odfotil. Podal ruku a ponúkol svoju knihu Sdílejte, než to zakážou! 
Oslovila som ho slovenčinou a pán premiér sa po slovensky opýtal odkiaľ 
som, prehodila som s ním pár viet, že som na návšteve u svojej sestry, ktorá 
tu v Čechách žije. Popriala som mu, aby sa mu darilo, pričom si povzdychol, 
že politika sa robí ťažko, a hlavne v tejto dobe. Kniha s podpisom tak čaká 
na prečítanie,“ prezradila Jana Mihaličová.

 (pn)  

Stretnutie s českým premiérom

  Ďakujem Podduklian-

skym novinkám za medi-

álnu podporu v ich a inej 

slovenskej tlači, vďaka 

ktorej moje kraslice po-

cestujú teraz do Bruselu, 

preto sú odrôtované len 

modrým európskym drôti-

kom. Každé ľudové ume-

nie je prezentáciou duše 

človeka a vždy poteší, 

ak jeho umenie prekročí 

hranice Slovenska.

 Jana Mihaličová

Ide vajce na vandrovku 
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  Na pešej zóne vo Svidníku odhalia „sochu“ bežca. Nepôjde o 
typickú sochu, akú by možno verejnosť mohla očakávať. Bude to 
kus zaujímavo spracovaného kovu, kus recyklovaného materiálu 
z rôznych strojov, akým musí byť častokrát vytrvalec - bežec na 
náročnej trati. 

Na pešej zóne odhalia „sochu“ bežca 

  Mesto Svidník sa tradične spája s vojenskou históriou a kultúrnym dedič-
stvom, ale atraktivita nášho mesta je aj v organizovaní jedného z najstarších 
behov na Slovensku. Mnoho bežcov k nám prichádza každoročne na túto 
udalosť, ktorá sa bytostne spája s krutosťou bojov na trase Dukla - Svidník. 
Beh je veľmi populárny šport a pre Svidníčanov je práve Dukelský beh mieru 
srdcovou záležitosťou. „Socha“ bežca bude symbolom tohto jedinečného 
preteku práve v cieľovom priestore na pešej zóne. Jej zhotovením mesto dalo 
priestor netradičnému kovošrotovému umeniu, vyzdvihuje tým aj ekologicky 
postoj mesta, poukazuje na potrebu recyklovania materiálov.
  Sochu odhalia 2. septembra. Na stretnutí budú aj bežci, ktorí behávali prvé 
ročníky tohto behu, ale aj bežci súčasníci, tí najlepší v okrese Svidník. Sochu 
umelecky stvárnila dielňa JSS Iron Art - Šrotart z Humenného, ktorá je známa 
svojou výnimočnosťou v kovospracúvaní. 

(kt, pn)

  Tri veľké plánované investície mesta Svidník sú stále v rovine 
príprav. Potvrdila nám to primátorka Svidníka Marcela Ivančová, 
ktorej sme sa pýtali na stav príprav zastrešenia ľadovej plochy, 
výstavby ihriska s umelým trávnikom v areáli ZŠ na Ulici 8. mája 
a na vybudovanie Zariadenia pre seniorov.

Čo je s klziskom, ihriskom a zariadením pre seniorov?

„V prípade klziska bol termín na predkladanie ponúk 20. augusta. Súťaž 
na zhotoviteľa teda prebieha. Úspešný uchádzač bude zverejnený po 
ukončení všetkých procesov, ktoré verejné obstarávanie podlimitnej 
zákazky vyžaduje,“ vyhlásila primátorka Svidníka a informovala nás aj o 
ihrisku v areáli už spomínanej Základnej školy na Ulici 8. mája a takisto aj 
o Zariadení pre seniorov, ktoré má vzniknúť rekonštrukciou budovy bývalej 
Strednej priemyselnej školy odevnej, ktorú zámenou do vlastníctva získalo 
pred pár rokmi mesto. „Proces verejného obstarávania je v konečnom 
štádiu, v najbližších dňoch budeme vedieť výsledok súťaže, no a pokiaľ 

ide o Zariadenie pre seniorov - spracúvame administratívu pre podanie 
žiadosti o fi nancovanie cez Štátny fond rozvoja bývania, napr. stanovis-
ko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, rovnako pripravujeme 
podklady pre spustenie verejného obstarávania na zhotoviteľa,“ zhrnula 
svidnícka primátorka.                                                                                (ps)

  Spomienkové oslavy 77. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa 
obetí Dukly sa uskutočnia v tradičnom termíne. V utorok 5. októbra budú 
spomienkové oslavy v susednom Poľsku a v stredu 6. októbra už tradične 
vo Svidníku a na Dukle.
  Dohodli sa na tom účastníci zasadnutia prípravného výboru slávností, 
ktoré sa pred pár dňami konalo na pôde Okresného úradu vo Svidníku. „Na 
prípravnom výbore sa dohodlo, aby oslavy prebehli v štandardnom re-
žime, ako to poznáme z minulých rokov. Momentálne však nedokážeme 
predpovedať, či sa tento stav nezmení, napríklad prípadným prijatím 
reštriktívnych opatrení vlády a defi nitívne sa rozhodne o tom, ako budú 
oslavy prebiehať, na septembrovej porade,“ skonštatoval prednosta 
Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin. 

(ps)

Karpatsko-dukliansku operáciu 
si tradične pripomenieme 6. októbra 

   Vo Svidníku sa zrodil nový slovenský rekord. Postarali sa o to všetci, ktorí 
v uplynulú sobotu prišli na svidnícku pešiu zónu na podujatie nazvané Deň 
s Technickými službami. 
   Jeho súčasťou bol pokus o prekonanie slovenského rekordu v počte fl iaš v 
jednom 1 100 litrovom kontajner. Doterajší slovenský rekord bol 1 237 fl iaš, no 
a Svidníčania i ľudia z okolia dokázali do takéhoto kontajnera napchať rovných 
2 014 fl iaš. Zrodil sa tak nový slovenský rekord a my o celom podujatí Deň s 
Technickými službami viac prinesieme na našich stránkach o týždeň.    (ps)

Nový slovenský rekord v počte plastových fl iaš v kontajneriNový slovenský rekord v počte plastových fl iaš v kontajneri
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  Koncert pre dobrovoľníkov - takýto názov malo podujatie, ktoré 
sa v nedeľu 22. augusta konalo v areáli pod vlekom v Stropkove. 
Zorganizoval ho Slovenský Červený kríž - Územný spolok Svidník 
a spoluorganizátorom bolo Mesto Stropkov.

Koncert pre dobrovoľníkov s Kontaktmi, Polemicom 
a Alegrom, ale aj s fi nančným darom  

  Ako nás informoval riaditeľ svidníckeho Územného spolku SČK Slavomír 
Sakalik, koncert bol určený všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali počas 
druhej vlny pandémie koronavírusu od 6. októbra minulého roku. 
  Pripomeňme, že Slovenský Červený kríž a jeho dobrovoľníci sa v našom 
regióne okresov Svidník a Stropkov mimoriadne aktívne zapojili do boja s 
pandémiou, a to rôznymi spôsobmi. Vo Svidníku a v Stropkove SČK pre-
vádzkoval mobilné odberové miesta na testovanie, dvomi sanitnými vozidlami 
chodievali testovať ľudí aj výjazdovo do viacerých obcí v okrese Svidník, ale 
hlavne v okrese Stropkov. Dobrovoľníci SČK pomáhali na hraničnom priechode 
Vyšný Komárnik - Barwinek a v prvej vlne aj pri prevádzkovaní karanténneho 
zariadenia vo Svidníku. To je však len zlomok toho, čo všetko SČK nielen v 
rámci boja s pandémiou koronavírusu robí. 
  Práve preto sa Slavomír Sakalik s kolektívom najbližších spolupracovníkov 
rozhodol zorganizovať koncert pre dobrovoľníkov , ale aj pre širokú verejnosť, 
ktorý fi nančne sumou 2 000 eur podporila nadácia Pivovaru Šariš vo Veľkom 
Šariši - Nadácia Šariš ľuďom.
  V areáli pod vlekom v Stropkove sa tak v nedeľu 22. augusta po celodennej 
akcii nazvanej Prvá pomoc rozprávkou zišli ľudia, ktorí prišli podporiť ušľachtilú 
myšlienku. Prihovoril sa k nim zástupca primátora Stropkova Peter Lehocký a 
už spomínaný Slavomír Sakalik. Medzi hosťami okrem iných boli podpredseda 
Prešovského samosprávneho kraja Martin Jakubov, prednosta Okresného 
úradu v Stropkove Peter Harvan, poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo 

Svidníku Katarína Siváková, prednosta Mestského úradu v Stropkove Stani-
slav Humeník, či prednosta Mestského úradu v Giraltovciach Pavol Tchurik.
Nechýbali, samozrejme, ani členovia Územnej rady SČK vo Svidníku Marián 
Vašša a Ondrej Žulkovský na čele s jej predsedom Gabrielom Klebanom, 
medicínsky garant mobilných odberových miest SČK vo Svidníku a v Strop-
kove Kwaja Dawood, regionálny šéf Poľského Červeného kríža v Rzeszowe 
Marek Pawelek a mnohí ďalší.
  Súčasťou koncertu pre dobrovoľníkov bol koncert v regióne kedysi mimo-
riadne obľúbenej hudobnej skupiny Kontakty, ktorá si nedávno pripomenula 

40. výročie od svojho založenie. Po dlhšej prestávky dnes toto 
hudobné zoskupenie funguje znovu a v Stropkove sa Kontakty 
predstavili v zložení Milan Kaliňák, Alfréd Matik, Pavol Oleár a 
Darina Feková. Predviedli nestarnúce prevzaté hity, ale aj niekoľko 
svojich vlastných skladieb. Po Kontaktoch svoje umenie predvie-
dla 33-ročná legendárna slovenská ska/reggae kapela Polemic, 
ktorá dostala do varu celý areál pod stropkovským vlekom, no a 
na ľudovú nôtu potom zahrala skupina Alegro.
  Koncert pre dobrovoľníkov sa niesol v charitatívnom tóne, ktorý 
viackrát podčiarkol aj jeho moderátor Pavol Sivák a výťažok z 
koncertu doplnený o vklad SČK - Územného spolku Svidník v 
celkovej výške 1 300 eur putoval na konkrétnu pomoc konkrétnej 
rodine. Symbolický šek na spomínanú sumu 1 300 eur svidníc-
keho Územného spolku SČK Slavomír Sakalik odovzdal matke 
dvoch telesne postihnutých synov odkázaných na invalidný vozík 
Kataríne Kertysovej. 
  Slavomír Sakalik aj touto cestou vyslovuje poďakovanie SČK 
- Územného spolku Svidník týmto jednotlivcom a organizáciám: 
Mesto Stropkov - primátor Ondrej Brendza, prednosta Okrensého 
úradu v Stropkove Peter Harvan, Kwaja Dawood, Odbor krízové-
ho riadenia Okresného úradu Stropkov, TESCO, Nadácia Šariš 
ľuďom a slová najväčšej vďaky a podpory patria dobrovoľníkom 
SČK ÚzS Svidník. 

 (ps)

  Pred týždňom sme na našich stránkach priniesli rozsiahle články o výskyte 
medveďov v podduklianskom regióne. Kompetentní orgány vylúčili, že by 
niekto do prírody v okrese Svidník vypustil medvede. 
  Na situáciu reagoval aj prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal 
Iľkanin a poskytol nám takéto vyjadrenie: „Doposiaľ nemáme žiadnu rele-
vantnú informáciu o tom, že sa v okrese vypúšťajú do voľnej prírody 
medvede. Podľa mojich informácií sa odhadovaný počet medveďov v 
okrese pohybuje okolo čísla 10. Zatiaľ nemáme hlásený stret človeka s 
medveďom v okrese. 
  Do budúcna budem veľmi rád, ak o pohybe medveďa v jednotlivých 
lokalitách bude informovaná verejnosť, aby sa mohlo predísť nežiadu-
cim situáciám.“ 

 (ps)

Okresný prednosta o medveďoch
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  V Kružlovej na novo posvätenom amfi teátri vystupoval Poddu-
kelský umelecký ľudový súbor, kedy prišiel svojou hrou, tancom 
i spevom pozdraviť obyvateľov obce. 

Vystúpenie PUĽS-u na novom amfi teátri v Kružlovej

  Pripravené bolo vystúpenie pod názvom NÁVRATY. Pod vedením pána 
riaditeľa Švantnera sa striedali na pódiu prvky ľudových tancov i piesni, 
o hudobný doprovod sa postarali skvelí hudobníci, o osvetlenie a kulisy 
zase technici. Celé podujatie bolo spolufi nancované a podporené z Úradu 
vlády SR - program Kultúra národnostných menšín. „Teším sa, že si mohli 
Kružlovčania aj ostatní, pozrieť tak krásne predstavenie. Akustika bola 
výborná, tanečníkom sa dobre tancovalo, tak môžeme byť spokojní. 
Taktiež ďakujem nášmu otcovi duchovnému za posvätenie amfi teátra, 
pojazdnej predajne i nového hasičského vozidla,“ dodal na záver starosta 
obce Adrián Gužo.                                                                                 

(pn)

„Realizované s fi nančnou podporou fondu na podporu 
Kultúry národnostných menšín“

  V uplynulých dvoch týždňoch prebiehala v obci Korejovce 
čiastočná rekonštrukcia prístupového chodníka ku drevenej 
cerkvi, národnej kultúrnej pamiatke.

Zrekonštruovali prístupový chodník vedúci k cerkvi 

  Táto cerkov bola postavená v roku 1764 a je jedna z najstarších fi liálnych 
chrámov v našej blízkosti. Prístupový chodník vedúci ku cerkvi bol v dezolát-
nom stave a v poslednej dobe ohrozoval ako aj domácich obyvateľov, tak aj 
cudzích návštevníkov, ktorí v poslednej dobe hojne navštevujú našu cerkvu. 
Musím podotknúť, že návštevy zahraničných turistov sa minimálne zdvojná-
sobili oproti minulým rokom.
  Ako starosta obce chcem vyjadriť svoju vďaku najmä predsedovi PSK Milanovi 
Majerskému za jeho príspevok z rozpočtu PSK, ďalej všetkým obyvateľom 
obce, ktorí fi nančne prispeli v rámci svojich možnosti, fi rme Lukáša Kapu, 
ktorý odviedol svoju prá-
cu v ťažkom svahovitom 
teréne ako sa hovorí za 
rozumnú cenu, dodávate-
ľovi stavebného materiálu 
Tomášovi Matkobišovi za 
cenovo prístupný materiál 
a promptné dodanie, aby 
sme stihli realizáciu 1. 
etapy bez dažďa. 
  Ďalej moje poďako-
vanie patrí poslancom 
obecného zastupiteľstva, 
ktoré prispelo tiež ne-
malou čiastkou a nášmu 
správcovi farnosti Pavlovi 
Burdovi za jeho spoluprá-
cu pri realizácii projektu. 
Keďže nás nemilo prekvapilo podložie schodov na 2. etapu musíme zvoliť 
iný postup pri realizácii tohto projektu.

 Jaroslav Kapa, starosta obce Korejovce 

  Združenie mikroregiónu Údolie smrti úspešné 
zrealizovalo projekt a to - Obnova bojiska - záve-
rečná etapa. 
  Projekt pozostával z obnovy náterov posledných 
piatich tankov T-34, ktoré sa nachádzajú v Údolí 
smrti - kataster obce Kružlová. „Sme úprimne 
radi, že sa nám úspešne podarilo tohto roku 
dať do poriadku i posledných päť tankov, 
ktoré ešte neboli zrenovované. Odborná fi rma 
všetky tanky vyčistila, komplexne ich opies-
kovala a naniesla striekaním jednotlivé nátery. 
Posledným krokom bolo, že obnovili červené 
hviezdy. Ďakujeme MO SR za podporu projek-

Projekt Obnova bojiska v Údolí smrti v záverečnej etape 
tu a tešíme sa, že turisti i návštevníci Údolia smrti 
dané rekonštrukcie náterov tankov - minuloročnú 
i tohoročnú nám pochvaľujú,“ informoval predseda 
združenia Adrián Gužo. 
  Ministerstvo obrany na daný projekt pre rok 2021 
prispelo sumou 5 000 eur a časť spolufi nancovala obec 
Kružlová, nakoľko sa jedná o tanky, ktoré sú v jej ka-
tastri. V súčasnosti už projekt slúži verejnosti, turistom 
i návštevníkom Údolia smrti.
  Realizované s fi nančnou podporou Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za 
obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Združe-
nie mikroregiónu Údolie smrti.                                (pn)
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    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

    SPOMIENKA 

Keď umrie mamička a babička, slniečko zájde.
V srdciach sa uhniezdi smútok a chlad.

Na celom svete nikto sa nenájde, 
kto by ako mamička a babička vedel mať rád.
Z tvojich oči žiarila pre nás láska a dobrota,

Chýbaš nám a budeš chýbať do konca života.

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, 
že nás 23. júna 2021 vo veku 91 rokov navždy 

opustila naša milovaná mamka, babka a prababka
MÁRIA TIMANOVÁ z Kružlovej

  
Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej ceste, za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

 Smútiaca rodina 

Odišiel, ako si to osud prial,
v našich srdciach zostáva žiaľ.

Spomienka živá a láskavá, 
navždy v nás ostáva.

15. augusta 2021 uplynulo 10 rokov, odkedy nás 
vo veku 37 rokov opustil náš milovaný brat

JOZEF BUVALIČ z Kapišovej

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú smútiac sestra a brat s rodinami 

Smútočné oznámenie 
Ako ticho žila, tak ticho odišla,

skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, 
že nás 23. augusta 2021 

vo veku 77 rokov navždy opustila 
naša milovaná mamka a babka

MÁRIA BILANINOVÁ zo Svidníka

Ďakujeme všetkým, ktorí ju sprevádzali na jej poslednej ceste, za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina 

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

    SPOMIENKA 
Čas plynie ako tichej rieky prúd,

kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
So spomienkou v srdci k Tvojmu hrobu chodíme

a pri sviečkach sa za Teba modlíme. 

2. septembra 2021 uplynie 16 rokov, 
odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný bratranec a kamarát
JÁN GULA z Beňadikoviec 

Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína bratranec Jozef Hlivjak 

  V sobotu 21. augusta od trinástej hodiny sa v obci Krajná 
Bystrá konal futbalový turnaj starších pánov vo veku od 50 do 
70 rokov. 

Z futbalového turnaja starších pánov v Krajnej Bystrej 

  Nakoniec sa hral iba 
jeden zápas, pre slabý 
záujem hlavne zo stra-
ny domácich bývalých 
funkcionárov a bývalých 
hráčov obce Krajná Bys-
trá. Stretnutie nakoniec 
skončilo nerozhodne 10 
: 10. Na penalty zvíťazili 
hráči nad 60 rokov. Ako 
najlepší hráč turnaja bol 
vyhodnotený Vladislav 

Cupák, brankár Jozef Bilas a nestarnúci hráč Ján Goriščák.  
  Na turnaj sponzorky prispeli Vladislav Cupák, Jaroslav Hrinko, Ján Gula z 
Prešova, Jozef Noga, Ján Goriščák z Krajnej Poľany, Jozef Capko z Krajnej 
Bystrej, Michal Gula ml. z Ružomberka, Reštaurácia Jasmín, starosta Krajnej 
Poľany Jozef Feciľak a starosta Hunkoviec Mikuláš Horváth. 
  Vďaka patrí aj Jánovi Štefancovi starostovi obce Krajná Bystrá, za prípravu 
športového areálu. Záver turnaja patril chutnému guľášu, ktorý pre prítomných 
pripravil pán Gľuz, za čo mu patrí srdečná vďaka. O občerstvenie sa postaral 
pán Drimak. K dobrej nálade hrali Svidnícki heligonkári pod vedením vedú-
ceho súboru pána Ivana Čižmára. Ďakujeme všetkým prítomným, ktorí sa 
zúčastnili turnaja, povzbudzovali hráčov. Tešíme sa na ďalší turnaj v blízkej 
budúcnosti. 

Michal Gula, František Marko, Štefan Cupák, 
Jaroslav Hrinko a Michal Panik, organizátori turnaja     
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III. LIGA /  1. FK Svidník - MŠK Tesla Stropkov 0:4 (0:1)

Úradná správa č. 6 zo dňa 26. augusta 2021

   V uplynulú festivalovú nedeľu bolo vo svidnícku na progra-
me susedské derby. V III. lige v7chod proti sebe nastúpili tímy 
Svidníka a Stropkova, čo na svidnícky futbalový štadión pritiahlo 
slušnú divácku kulisu. 

   V prvom polčase boli domáci fut-
balisti hráčom Stropkova, ktorí ešte 
neokúsili trpkosť prehry, pomerne 
vyrovnaným súperom. Dokázali do-
konca aj pohroziť rýchlymi protiútok-
mi, ktoré sa však vyloženou gólovou 
šancou neskončili. Stropkovčania sa 

z úvodného gólu vo Svidníkiu tešili 
v 21. minúte, keď v skrumáži pred 
vlastným brankárom strelil vlastný 
gól T. Čabala. 
   Po zmene strán hostia zo Strop-
kova pridali na dôraze a dokázali si 
vypracovať gólové príležitosti, ktoré 

aj premenili. Najprv v 60. minúte 
pridal Somov druhý gól, aby v 77. 
minúte pridal Varga tretí a v 79. mi-
núte Artim štvrtý gól Stropkova.   
   ŽK: Kasperkowicz, Jucha - Somov, 
Viet Nguyen Hien, Korba. 
   Zostava Svidníka: Dzupina - 
Kasperkowicz, Makara, Guman, 
Jucha, Shliakhov, Oravec, Haňak, 
Kubis (80. Gajdoš), Paňko (74. 
Daňo), T. Čabala (74. Košč). 
   Zostava Stropkova: Dlugoš - M. 

Matkobiš, Križanovský, Polaš-
čík (74. Artim), Špak, Varga (85. 
Korba), Somov (74. Slobodník), 
Voitiuk (85. K. Matkobiš), Bochin, 
Zapotocký (85. Dávid Viet Nguyen 
Hien), Kmiť. 
   Najbližšiu sobotu 4. septembra 
sa treťoligoví futbalisti Svidníka, 
ktorí sú stále na dne tabuľky, pred-
stavia od 15.30 hod. v Spišskej 
Novej Vsi. 

(ps)

   V uplynulú nedeľu boli na programe stretnutia ďalšieho kola 6. 
ligy, teda najvyššej medziokresnej futbalovej súťaže. Prinášame 
kompletný výsledkový a tabuľkový servis. 

Medziokresná súťaž 

Bukovce - Rovné 1:4 (0:3)
Góly: V. Varecha - T. Simko, T. Kraj-
ňak, P. Vansa, T. Krajňak.
ŽK: M. Varecha, Š. Timko - M. 
Ksenič. 

Stročín - Mestisko 3:3 (3:2)
Góly: M. Vitko, D. Hnát, J. Rodák - A. 
Cina, D. Balint, R. Tirko. 
ŽK: - M. Džurban. 

Lúčka - Miňovce 8:0 (5:0)
Góly: J. Leško 3 (1 pk), Ľ. Argay 3, 
D. Hvišč, Ľ. Hvišč.
ŽK: - M. Kurej. 

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

ŠTK OOFZ:
1. Schválila výsledky 3. kola 6. ligy dospelých
2. Kontumuje: stretnutie 3. kola 6. ligy dospelých Rovné - Stročín 3:0 kont. - 
hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK, poplatok 10,- eur
3. Schválila žiadosť FK V. Orlík o zmenu UHČ stretnutia 4. kola 6. ligy dospe-
lých V. Orlík - Radoma dňa 29.8.2021 zo 16.00 hod. na 13.15 hod. - vzájomná 
dohoda, poplatok 10,- eur V. Orlík
4. Upozorňuje, že v 6. lige dospelých je možné striedanie 5 hráčov v 3 preru-
šeniach, polčasová  prestávka sa do prerušenia nepočíta
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

DK OOFZ:
1. Trestá TJ Družstevník Stročín fi nančnou pokutou 50,- eur za nenastúpenie 
na stretnutie 3. kola 6. ligy dospelých Rovné - Stročín, podľa RS čl.25/a, 
poplatok 10,- eur
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa 

Sitníky - Kalnište 7:0 (2:0)
Góly: D. Polaščík 3, D. Flešár, T. 
Kirňak, M. Durkač. 
ŽK: T. Kirňak, V. Rapač - D. Gdovin. 

Tisinec - Chotča 7:1 (4:0)
Góly: P. Fedorco 3, P. Skysľak, V. Bo-
chin, S. Petra, D. Kmiť - P. Suško.

Breznica - Kuková 1:1 (1:1)
Góly: D. Petrík (pk)
ŽK: - J. Oravec. 

V. Orlík - Radoma 2:1 (0:1)
Góly: E. Slavik (pk), R. Sluťak - D. 
Zelonkay. 

ŽK: M. Slavik, M. Varali - J. Hubáč, D. 
Haspra, M. Matkobiš, D. Zelonkay. 

TABUĽKA:
1. Rovné  4   4 0 0   11:  2  12
2. Breznica  4   3 1 0   19:  2  10
3. Kuková  4   3 1 0   14:  3  10
4. Lúčka  4   3 1 0   15:  5  10
5. Sitníky  4   3 0 1   15:  6    9
6. Tisinec  4   2 1 1   12:  5    7
7. V. Orlík  4   2 1 1   13:  9    7
8. Radoma  4   2 0 2     8:  5    6
9. Mestisko  4   1 1 2     9:  9    4
10. Bukovce  4   1 0 3     5:17    3
11. Stročín  4   0 1 3     4:12    1
12. Kalnište  4   0 1 3     4:16    1
13. Miňovce  4   0 0 4     1:16    0  
14. Chotča  4   0 0 4     3:26    0    

oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 
KR OOFZ:

5. kolo 6. liga dospelí - 5.9.2021 o 15.30 hod.:
   Kalnište - Lúčka (Hubač, Seman - Šafranko), Chotča - Sitníky (A. Špak, 
Čonka - Brendza), Radoma - Tisinec (Ľ. Suchanič, Hamřik - Vaško), Kuková - V. 
Orlík (Malačina, Znoj - Mackanin), Rovné - Breznica (L. Zápotocký, Dovičák 
- Burcák), Mestisko - Bukovce (Baláž, Sidorová - Feč), Miňovce - Stročín (F. 
Zápotocký, Šugár - Holub).

1. kolo - 5. liga dorast - 4.9.2021 o 14.00 hod.:
   Rovné - Chotča (Ľ. Suchanič), Sitníky - Radoma (Seman), Miňovce - Bu-
kovce (L. Zápotocký). 

1. kolo - 4. liga žiaci - skupina A - 2.9.2021 o 17.00 hod.:
   Koprivnica - Kuková (Sidorová), Lúčka - Kalnište (F. Zápotocký)

1. kolo - 4. liga žiaci - skupina B - 4.9.2021 o 10.00 hod.:
   V. Orlík - Tisinec (Čonka), Stročín - Mestisko (Ľ. Suchanič)
   Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalo-
vekluby.sk

OOFZ Svidník

Takto padol prvý gól do siete Svidníka v derby zápase so Stropkovom

Poľský tréner futbalistov Svidníka 
Lech Czaja
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   V rámci letnej prípravy na volejbalovú sezónu 2021/2022 pod vedením tré-
nera Rastislava Paňka sa vo štvrtok 26. augusta konal tréningovo modelovaný 
zápas v Prešove proti VK MIRAD UNIPO Prešov.

VK MIRAD UNIPO Prešov - TJ Slávia Svidník 1:3 
(25:27, 30:32, 22:25, 25:19)

   Tréner Rastislav Paňko zhodnotil tento súboj takto: „Na zápas proti Prešovu 
sme nastúpili z plnej tréningovej prípravy. Po dohode s trénerom Prešova sme 
odohrali modelovaný zápas na štyri sety. Na zápase nám chýbal len Braňo 
Skasko, ktorý absolvuje prípravu v mládežníckych  reprezentáciách U20 a U17, 

ale od pondelka sa k nám pripojí. V tomto zápase dostalo šancu byť na ihrisku 
všetkých 14 hráčov. Na jednotlivé sety sme nastupovali v rôznych zostavách, 
aby som videl súhru hráčov. Samozrejme, že naša hra ešte nie je ideálna, hráči 
z tréningov majú ešte ťažké nohy, určitú rolu hrá aj únava, napriek tomu nebolo 
to zlé. Prípravný zápas nám ukázal naše nedostatky, na ktorých v tréningoch 
musíme pracovať. V utorok si zápas pomocou videa rozoberieme a v stredu 
1.9.2021 nás čaká odveta doma, na ktorú sa veľmi tešíme.“
   Volejbalisti TJ Slávia Svidník odohrajú prvý extraligový zápas práve proti VK 
MIRAD UNIPO Prešov.                                                                               (if)

Úspešný treningovo modelovaný zápas v Prešove

  Volejbalisti TJ Slávia Svidník sa v rámci prípravy na novú sezó-
nu nedávno zúčastnili prípravného turnaja v Českej republike, 
ktorým bol 44. ročník turnaj Střední Moravy v Kojetíne. 

 Volejbalisti TJ Slávia Svidník v českom Kojetíne suverénne prví 

  Turnaj sa konal v sobotu 14. augusta 2021 a súťažilo v ňom dvanásť družstiev. 
Na našich stránkach sme už informovali, že Svidníčania tento turnaj vyhrali, no 
dnes sa k nemu vraciame podrobnejšie. Účastníci tohto tradičného podujatia 
odohrali zápasy v troch skupinách. 
  Po odohraní skupinových duelov volejbalisti TJ Slávia Svidník z prvého miesta 
postúpili do štvrťfi nále. V ňom bez problémov porazili Spartak Velké Meziřičí 
2:0. V semifi nále ho čakal súper z domácej súťaže, Spartak Myjava. Zápas bol 
veľmi vyrovnaný a napínavý. Za stavu 1:1 na sety sa išlo do rozhodujúceho 
tretieho setu. V pomere 2:1 si napokon Svidníčania vybojovali postup do fi nále. 
Vo fi nále s VK Ostrava volejbalisti TJ Slávia Svidník pomerne hladko vyhrali 
2:0 a stali sa víťazom celého turnaja.
  Po turnaji tréner TJ Slávia Svidník Rastislav Paňko povedal: „Na turnaj do 
Česka vycestovalo spolu 14 hráčov. Kvôli zdravotným ťažkostiam nemohli 
vycestovať nahrávač Juraj Jurko a blokár Daniel Šellong. Na turnaji sa okrem 
nás zúčastnili 4 tímy z českej extraligy a 1 účastník slovenskej extraligy (TJ 
Spartak Myjava), tak turnaj v Kojetíne mal určite svoju kvalitu. Hráčov sme 
rozdelili do dvoch družstiev A a B, čiže každý hráč odohral minimálne 8 kva-
litných setov. Nakoľko to boli pre naše družstvá prvé zápasy v novej sezóne 
a neboli sme ešte v plnej zostave, obišli sme celkom úspešne. 
  V príprave na novú sezónu sme sa zatiaľ sústredili na kondíciu. Tréning s 
loptami bol minimálny, tak je samozrejmé, že turnaj ukázal naše nedostatky, 
na ktorých musíme do začiatku ligy popracovať. V dobrom svetle sa ukázal a 
podal kvalitný výkon Šimon Kozák, ktorý zároveň bol vyhlásený za najlepšieho 
hráča turnaja. Ako pozitívum hodnotím, že každý hráč mal svetlú chvíľku v 
nejakom zápase. Čo je horšie, že výkon hlavne u mladších hráčov plával 
hore-dole. Potrebujeme nastaviť lepší štandard a udržať si ho. 

  Najlepšie je, že sme zmenili prostredie, boli sme spolu 2 dni, viac sa spo-
znali a odohrali kopec dobrých zápasov.“ No a svoje hodnotenie po turnaji v 
Česku pridal aj kapitán TJ Slávia Svidník Marián Vitko. „Na antukovom turnaji 
v Kojetíne sme zahrali veľa kvalitných zápasov s tímami českej najvyššej a 
prvej ligy, ktoré nás dostatočne preverili. 
  Turnaj bol na veľmi kvalitnej úrovni. Sme radi, že sme sa ho mohli zúčastniť 
a taktiež aj po tak náročnom horúcom dni vyhrať. Určite v zápasoch bolo 
veľa nedostatkov a nepresností u každého hráča, ale je to úplne normálne 
a v poriadku, nakoľko sme po dlhšej pauze a náročnejšej fyzickej príprave 
hrali prvýkrát spolu. Príprava je ešte len na začiatku a do začiatku ligy ostáva 
dosť času, takže pevne verím, že naladíme formu na súťaž najlepšie, ako sa 
len bude dať.“ 

 (ps)

   Extraligoví hokejbalisti HbK Lion Svidník, pripravujúci 
sa na novú sezónu, odohrali v uplynulú sobotu prípravný 
zápas v domácej GMT projekt Aréne. Súperom im bol výber 
Slovenska Masters. 
   Svidníčania boli reprezentácii zdatným súperom a zápas 
sa napokon skončil tesným víťazstvom výberu Slovenska 
Masters 5:4. 
   Zverenci trénera Rastislava Holečka pokračujú v príprave 
na novú extraligovú sezónmu, ktoré odštartuje počas víken-
du 11. a 12. septembra.  

(ps)  

Svidnícki hokejbalisti proti Slovensku 
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FITZEK, Sebastian: Noe. 
Bratislava, Tatran 2021. 442 s.
  Desivý príbeh na hranici fi kcie a neľútostnej skutočnosti. 
Nevie, ako sa volá. Netuší, odkiaľ pochádza. Nedokáže 
si spomenúť, ako sa ocitol v Berlíne a prečo žije ako 
bezdomovec v slepom tuneli metra desať metrov pod 
zemou. Nevie, prečo má na pleci čerstvú ranu po guľke. 
Vie len to, že ho niekto chcel zabiť a určite sa o to pokúsi 
znova. Kumpáni z ulice ho volajú Noe, pretože toto meno 
má vytetované na dlani pravej ruky. Kam má ísť? S kým 
sa môže o tom porozprávať? Uteká pred niečím, alebo 
ho prenasledujú zlé sily, ako sa mu snaží nahovoriť jeho 
kamarát zo skrýše Oscar? Hrozí mu nebezpečenstvo, ak pôjde do nemocnice 
alebo sa obráti na políciu? Imaginárna hrozba je možno len jednou z mnohých 
konšpiratívnych teórií víriacich v hlave pomäteného Oscara, o ktorom vie Noe 
práve tak málo ako o sebe.

BELOHRADSKÝ, Štefan
  Štefan Belohradský sa narodil 30. augusta 1930 v Preseľanoch. Podľa Zory 
Rusinovej tento umelec je v našom sochárstve prvej polovice 60. rokov „... 
príkladom redukcie formy až do polohy minimalu ... Autorova materiálová a 
technologická oscilácia medzi kameňom, kovom a plexisklom dokladá škálu 
experimentov na poli exaktne odvodzovanej sochárskej formy, od jedinečnosti 
solitéru k multiplikácii plošných elementárnych prvkov, od statického, čistého, 
z hmoty dobíjaného sochárskeho artefaktu až po konštruktívne vrstvenie 
množiny strojom rezaných segmentov...“. Svojou tvorbou reprezentoval Česko-
Slovensko na početných medzinárodných prehliadkach. Štefan Belohradský 
je autorom náhrobného pamätníka Jozefa Gregora Tajovského na cintoríne v 
Tajove. Zomrel po krátkej ťažkej chorobe 19. apríla 2012 v Bratislave.

MAHLEROVÁ, Alma (31.8.1879-11.12.1964)
  Rakúska autorka memoárovej literatúry. Je známa ako múza mnohých po-
predných umelcov prvej polovice 20. storočia, hudobného skladateľa Gustáva 
Mahlera, maliara Oskara Kokoschku, či spisovateľa Franza Werfela. Narodila 
sa v rodine v tom čase známeho maliara krajín Emila Jakoba Schindlera. 
Venovala sa kariére hudobnej skladateľky, zložila desiatky piesni a jednu 
klavírnu sonátu. Po svadbe s Gustávom Mahlerom sa kariéry musela vzdať 
a venovať sa rodine. Alma sa rozhodla umelecky realizovať ako sochárka. 
Napísala niekoľko spomienkových kníh, jej autobiografi a vyšla pod názvom 
Môj život.

- Prečo tá herečka, keď spieva, vždy zatvára oči? 
- Má dobré srdce, nemôže sa dívať, 

ako ľudia trpia... 

LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. 
    Pohotovostná služba je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
1. septembra: MUDr. A. Kožíková - MUDr. Pribulu 2057 vo Svidníku.
                          Kontakt: 054/7520710
4. a 5. septembra: MUDr. Ľ. Girašek - Letná 1946/3 v Stropkove. 
                          Kontakt: 054/7424197
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
   Pondelok 30. augusta: 18.00 + Ján, Anna, Helena / + Helena Barnová 
(ročná lit.), Utorok 31. augusta: 6.30 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Jozef 
/ + Ján, 18.00 + Mária a Jozef, Streda 1. septembra: 6.30 * Daniela, 18.00 
* Janka, Iveta, Gabika s rod., Štvrtok 2. septembra: 12.00 + Ján, Mária, Ján 
/ + Helena Jurášková (40 dňová lit.), 18.00 * Janka, Piatok 3. septembra: 
6.30 * Anastázia s rod., 18.00 + Arcibratstvo Ruženca, Sobota 4. septembra: 
6.30 Ruženec, 7.00 * Eliáš a Anna / Vitalij (oslobodenie od zlého, zdravenie), 
Nedeľa 5. septembra: 8.00 * Eva s rod., 10.30 * Za farnosť, 18.00 * Monika, 
Monika, Jaroslav, Jaroslav, Ján.,
   V liturgickom programe týždňa sa spoločne modlíme po večerných boho-
službách na úmysel stretnutia so sv. otcom: v utorok Moleben k Bohorodičke, 
v stredu k sv. Jozefovi, vo štvrtok tichá adorácia a v piatok eucharistická po-
božnosť. s požehnaním do nového školského roka pre žiakov, študentov.   

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ 
   Pondelok 30. augusta: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Milana a 
Máriu s rod., Utorok 31. augusta: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre 
Adama, Streda 1. septembra: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Stelu, 
Štvrtok 2. septembra: 17:00 + Jozef (40 dňová), Piatok 3. septembra: 17:00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 4. 
septembra: 7:00 + Ján (40 dňová), Nedeľa 5. septembra: 9:00 Za farnosť. 

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
   Pondelok 30. augusta: 18.00 + Milan, Mária, Ján, Utorok 31. augusta: 18.00 
+ Helena, Streda 1. septembra: 6.30 + Peter, 18.00 Anton, Anna, Ján, Anton, 
8.30 veni sancte - začiatok školského roka, Piatok 3. septembra: 6.30 ZBP 
Mária s rod., 18.00 + Ján, Anna, Michal, Sobota 4. septembra: 8.00 Za ružen-
cové bratstvo, 16.00 Sobášna sv. omša v skanzene, Nedeľa 5. septembra: 
7.30 ZBP Anna (60 rokov života), 9.00 ZBP Františka (50 rokov života), 18.00 
* Viera, Štefan, Miroslav, Michal.
   Ešte stále sa môžete zaregistrovať na stretnutie so sv. otcom, ktoré sa 
uskutoční na štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach 14. septembra o 16.45. 
Kto má záujem, nech sa prihlási v zakrestii kostola. Podmienka účasti: Podľa 
platných nariadení sa stretnutia budú môcť zúčastniť iba tí, ktorí sú zaočkovaní 
II. dávkou vakcíny. Link pre registráciu je zverejnený na stránke: navsteva-
papeza.sk. Ďalšie info v zakrestii kostola. 

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 webovu stránku www.jw.org a prihla-
sovacie údaje získate na tel. čísle 0918 178 485.
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RND: PÁN STROM
STREDA 1. SEPTEMBRA O 19. HODINE 

  „Príbeh o živej drevine“ - taký podtitul dal Stanislav Štepka nevšednému 
javiskovému dramatickému rozprávaniu o človeku a prírode v poetickej ko-
médii Pán Strom. Totiž na scéne divákom farbisto porozpráva svoj životný a 
mimoriadne pútavý príbeh - inak na prvý pohľad mlčanlivý storočný strom - buk. 
Pútavo pohovorí o všetkom všednom aj 
nevšednom, veselom i smutnom, poe-
tickom i tragickom, ale hlavne ľudskom, 
čo sa za tých predchádzajúcich sto 
rokov dialo na ňom, pod ním a s ním.
Rozhovorí sa nielen strom a ľudia nao-
kolo (dedinská rodina, hasiči, poľovníci, 
samovrah, židovské dievča atď.), ale 
aj lastovičky, lykožrúty, jelene, ďatle, 
sova, líška, jazvec, sláviky, vlk, zajac 
atď.), slovom všetko nadmieru živé. A 
hádam každý, kto chce podať svoju 
správu o pestrom, mnohorakom, ale aj 
inteligentom a nevyspytateľnom živote 
v lese.
  Zároveň s príťažlivým životným 
príbehom stromu a lesa nepriamo 
sledujeme aj storočné pestré udalosti 
ľudí a spoločnosti a prichádzame či 
nepriamo dospejeme k poznaniu, že 
stromy, príroda, fl óra a fauna tvoria humanitnú jednotu a žijú s ľuďmi v neod-
deliteľnom spoločenstve, v ktorom sa musíme naučiť spolu žiť a navzájom 
sa rešpektovať.
Nevšedná, poetická hra Stanislava Štepku ponúka veľa nečakaných a prekva-
pujúcich humorných situácií a nepriamo aj smeruje k morálnemu apelu.
Premiéry boli 3. a 4. júna 2021.
Režisérom hry Pán Strom je Ondrej Spišák, autorom hudby je Juraj Haško, kos-
týmová výtvarníčka je Katarína Hollá, výtvarník scény je František Lipták.

Účinkujú: Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Viktória Valúchová alebo Pet-
ra Gavláková, Bronislava Kováčiková alebo Martina Slobodová, Mojmír Caban 
alebo Jozef Adamčík, Samuel Spišák alebo Peter Ondrejička, Vladimír Svítek 
a Ladislav Hubáček.                                                             Vstupné: 15 €

***
SHANG-CHI: LEGENDA O DESIATICH PRSTEŇOCH

PIATOK 3. SEPTEMBRA O 20. HODINE 
  Réžia: Destin Daniel Cretton  •  Hrajú: Simu Liu, Awkwafi na, Tony Leung 
Chiu-wai, Fala Chen, Florian 
Munteanu, Ronny Chieng, Mi-
chelle Yeoh, Meng'er Zhang
Nová akčná marvelovka 
Shang Chi: Legenda o desia-
tich prsteňoch prináša svojím 
fanúšikom príbeh postavy 
Shang Chi, ktorý musí čeliť 
svojej minulosti, keď je vtiah-
nutý do víru udalostí, ktoré 
roztočí tajomná organizácia 
Desať prsteňov.
Shang Chi Legenda o desiatich prsteňoch je druhým fi lmom zo štvrtej fáze 
Marvel Cinematic Universe. Vo fi lme sa predstaví aj totálny záporák postava 
Mandarína.
  V hlavnej úlohe Shang Chi sa predstaví skvelý akčný hrdina a hviezda ázij-
ských bojových fi lmov Simu Liu, sekundujú mu Awkwafi na, Meng’er Zhang 
a Fala Chen.

USA, akčný, fantastický, dobrodružný, 120 minút, vstupné: 5 eur 
***

AFTER: TAJOMSTVO
SOBOTA 4. SEPTEMBRA O 20. HODINE 

  Réžia: Castille Landon  •  Hrajú: Hero Fiennes Tiffi n, Josephine Langford, 
Arielle Kebbel, Mira Sorvino, Stephen Moyer, Louise Lombard, Rob Estes, Car-
ter Jenkins, Kiana Madeira, Chance Perdomo, Frances Turner, Angela Sari
Tretí diel fi lmového a knižného fenoménu After podrobí osudovú lásku Tessy 
a Hardina doteraz najväčšej skúške. Skúške, ktorá môže ich vzťah plný vášne 
zanechať v troskách. Tessu čaká životné rozhodnutie a Hardin bude čeliť 
nielen svojim démonom a 
minulosti, ale aj nečakanému 
odhaleniu, ktoré sa týka jeho 
rodiny. Obidvaja sú opäť o 
niečo starší a prvé bozky 
vystrieda intenzívny telesný 
vzťah.
  USA, romantický, 99 mi-
nút, český dabing, vstupné: 
5 eur  

Kto daroval krv? 
  V stredu 25. augusta prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice darovať krv 51 bezpríspevkových darcov: 
  Petronela Tkačivská (prvodarca), František Haniš (13), Eva Kucerová (58), 
Peter Novotňák (81), Mário Špavelko (2), Radoslav Džupin (39), Marián Ka-
sarda (12), Damián Mačoško (11), Jozefína Olčáková (4), Róbert Kaľuk (6), 
Štefan Šafranko (14), Marek Pasnišin (16), Anna Gonosová (4), Juraj Piskorik 
(21), Slavomír Prokopovič (22), Radoslav Šafranko (37), Peter Božik (72), 
Maroš Červeňák (53), Zuzana Konárová (16), Slavomír Demjan (11), Mária 
Demjanová (4), Miloš Hnát (69), Ján Mihaľ (3), Slavomír Petra (47), Tomáš 
Kníš (14), Martina Dirbasová (34), Oľga Revická (13), Darina Štochmalová 
(25), Anna Štegerová (11), Gabriela Vašková (4), Paula Čurová (45), Kata-
rína Hurná (6), Štefan Bodnár (5), Marián Danko (10), Dajana Regrútová 
(4), Štefan Juhas (2), Dušan Slivovič (prvodarca), Marek Fek (22), Kristína 
Tchirová (27), Viktória Hamarčáková (23), Mária Gažiková (prvodarca), Dávid 
Barvirčák (3), Michaela Haňáková (8), Slavo Michrina (27), Lukáš Kosár (34), 
Ondrej Michališin (21), Anna Ovšaniková (22), Pavol Bujdoš (7), Ján Šima 
(3), Miroslav Fečko (18), Renáta Olčaková (prvodarca). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! 
Územný spolok SČK vo Svidníku 

 Infoservis


