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Peter Blicha, Ivan Sentipal, Eva Bissová a Michal Pich

získajú Cenu mesta Svidník

V Mestisku je najsevernejšie
položené vinárstvo na Slovensku,
produkujú remeselné vína

Tak sme sa konečne dočkali:
parkovisko pri pošte opravujú!
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Svidnícky mestský parlament rozhodol - takmer 220-tisíc eur
za Zberný dvor Svidník definitívne vráti
Skôr ako nový most bude nová lávka pre peších
Vrátenie dotácie vo výške viac než 200-tisíc eur možno považovať za najzásadnejšie rozhodnutie poslancov Mestského
zastupiteľstva vo Svidníku, ktorí sa na svojom 21. zasadnutí zišli
v uplynulý piatok 24. septembra vo svidníckom Dome kultúry.
Na rokovaní bolo jedenásť poslancov, z celého priebehu sa ospravedlnili poslanci Peter Pilip a Pavel Olejár,
poslanci Adrián Labun a Vladimír Žak
prišli neskôr, no boli už do konca.
Naopak, v priebehu rokovania odišli
poslanci Michal Iľkanin a Peter Breznoščák. Prvý menovaný po necelých
dvoch hodinách rokovania a druhý o
pár minút neskôr. Ako sme už v úvode
uviedli, poslanci dali bodku za dlho sa
vlečúcim sporom o vrátenie dotácie
za realizáciu projektu Zberného dvora
mesta Svidník.
Celé sa to začalo ešte v roku 2009,
kedy mesto Svidník získalo z eurofondov financie na realizáciu projektu
„Zberný dvor Svidník - pre mesto
Svidník a obce v Podduklianskom regióne.“ Po viac ako dva a pol roku od
uzatvorenia zmluvy dostalo mesto list
od Ministerstva životného prostredia,
ktorým štát požadoval vrátiť do eurofondov korekciu vo výške 25 percent
hodnoty celej dotácie, teda presne
219 872,69 eur. Nasledovalo viacero
vzájomných listov, sťažností i súdnych
sporov. Realita je však stále taká, že
štát, vzhľadom na to, že ide o peniaze
z eurofondov stále do mesta Svidník
žiada spomínaných takmer 220-tisíc
eur vrátiť. Svidnícki mestskí poslanci
tak mali dve možnosti. Financie za
nezrovnalosti, ktoré mali vzniknúť pri
verejnom obstarávaní, hoci mesto za
bývalého vedenia i teraz vinu odmieta, vrátiť alebo nevrátiť. V takomto
prípade má štát nárok žiadať až jeden

a pol násobok požadovanej sumy. „Na
základe konzultácií s Ministerstvom
životného prostredia SR a Slovenskou agentúrou životného prostredia
je začiatok správneho konania za
účelom vydania rozhodnutia o vrátení
finančných prostriedkov pripravené. V
prípade odmietnutia Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov začína
správny orgán správne konanie s
vydaním rozhodnutia o vrátení jeden
a pol násobku sumy uvedenej v žiadosti, t. j. 329 809, 035 eur,“ napísal
v dôvodovej správe k predkladanému
návrhu prednosta Mestského úradu
vo Svidníku Miroslav Novák. Mesto
tak odporúčalo akceptovať žiadosť

o vrátenie finančných prostriedkov
a vrátiť do eurofondov 219 872,69
eur. Mimochodom, od začiatku sporu
mesto v rozpočte stále počítalo s
vrátením tejto sumy, no kým nebolo
všetko definitívne uzavreté, nikdy
ich nevrátilo. Stane sa tak až teraz.

Po krátkej diskusii, keď napríklad
poslankyňa Katarína Siváková chcela
bližšie informácie, či je šanca uspieť,
ak mesto odmietne financie vrátiť a
požadovala aj podrobnosti zo skúseností iných miest, ktoré sa ocitli
v rovnakej situácii, napokon padlo
rozhodnutie. Prednosta Mestského

nutí prerokovali aj plnenie rozpočtu
mesta v prvom polroku tohto roka.
Tak ako členov Finančnej komisie pri
Mestskom zastupiteľstve, rovnako
aj poslankyňu Katarínu Sivákovú či
poslanca Jána Vooka zaujalo nízke
plnenie vo výdavkových položkách
rozpočtu v prvom polroku. Dostali sa

úradu vo Svidníku Miroslav Novák
vysvetlil situáciu a z jeho slov bolo
zrejmé, že mesto neuspeje,
ak odmietne zaplatiť. Poslanec
Kamil Beňko potom navrhol
krátku prestávku s tým, že „ak
sa máme rozhodnúť dnes, či to
zaplatíme alebo nie, tak navrhujem prestávku, aby sme sa
dohodli.“ Slová Kamila Beňka
podporila aj poslankyňa Katarína Siváková, ktorá povedala,
že ide o vážnu vec a rozumie
tomu, že musia rozhodnúť.
Primátorka vyhlásila krátku
prestávku a po nej prišlo na
rad hlasovanie. Poslanci jednohlasne rozhodli, že sumu 219 872,69
eur mesto vráti a tým dali bodku za
takmer jedenásť rokov sa vlečúcim
sporom.
Svidnícki mestskí poslanci na
svojom minulotýždňovom zasad-

im vysvetlenia, že viaceré investičné
akcie sú buď naplánované na realizáciu v druhom polroku alebo, keďže sú
závislé od získania externých zdrojov,
boli, resp. budú presunuté na realizáciu až v budúcom roku.
Mestský parlament potom prerokoval a schválil aj návrh 3. zmeny
rozpočtu mesta na tento rok, v ktorom zaujala čiastka 40-tisíc eur na
výstavbu novej lávky pre chodcov
cez rieku Ladomirka. Ide o známy
modrý most, ktorý je v havarijnom
stave a mesto nedávno za 70-tisíc eur
objednalo vypracovanie projektovej
dokumentácie na výstavbu nového
mosta. Kým bude vypracovaná a
kým sa mestu podarí získať financie
na výstavbu nového mosta vo výške
niekde vyše milióna eur, je podľa
primátorky mesta Marcely Ivančovej
nevyhnutné riešiť priechod chodcov
cez spomínaný most. Jedna lávka je
už niekoľko mesiacov uzavretá a v
nie práve najlepšom stave je aj druhá
lávka pre peších. Za 45-tisíc eur, ktoré
poslanci vyčlenili v rámci 3. zmeny
rozpočtu na tento rok, chce dať mesto
urobiť novú lávku pre peších. Podľa
vyjadrení vedúceho Odboru výstavby, dopravy a životného prostredia
Mestského úradu vo Svidníku Viliama
Staurovského do úvahy prichádzajú
dve verzie lávky pre peších. Jedna
aj druhá však finančne vychádza na
vyššiu sumu, než je mestom navrhnutých a poslancami schválených
45-tisíc eur.
Takmer sedem hodín trvajúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo
Svidníku prinieslo viacero zaujímavých tém i vyjadrení a my sa nim na
našich stránkach budeme postupne
venovať v najbližších týždňoch.
(ps)

Krátka prestávka a porada poslancov na chodbe pred
rokovacou miestnosťou priniesla jasný verdikt
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Situácia sa rapídne zhoršila - okres Svidník má „dobre našliapnuté“
na bordovú farbu v Covid automate
Situácia s ochorením Covid-19 sa v regióne Svidníka a Stropkova rapídne zhoršila. Horšie
to je v okrese Svidník. „V okrese Svidník máme "dobre našliapnuté" na bordovú farbu v Covid
automate. V okrese Svidník za posledný týždeň sa počet pozitívnych prípadov zvýšil o viac ako
200 %, v okrese Stropkov o 100 %. Hospitalizovaných máme 5 osôb,“ informovala nás v uplynulý piatok riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Helena
Hrebeňaková.
Najväčším ohniskom nákazy v okrese Svidník bol pohreb. „V súvislosti s
pohrebom bolo k uplynulému piatku
potvrdených 15 pozitívnych prípadov.
Obstarávateľ pohrebu uviedol 23
úzkych kontaktov, ktoré sa zúčastnili
pohrebu a následne aj karu,“ konštatovala Helena Hrebeňaková, podľa
ktorej hygieničky v okrese Svidník
minulý týždeň zaznamenali ešte 4
rodinné výskyty, kde ochoreli všetci
členovia domácnosti. „Zo 71 pozitívnych prípadov, ktoré sme tento týždeň
(do piatku) zaregistrovali v obidvoch
okresoch, bolo iba 5 osôb plne zaočkovaných,“ konštatovala v piatok 24.
septembra Helena Hrebeňaková.
V okresoch Svidník a Stropkov
tiež pribúdajú aj zatvorené triedy
v základných a stredných školách.
„V okrese Svidník máme zatvorené
3 triedy v stredných a 4 triedy v
základných školách kvôli pozitívne
testovaným žiakom a učiteľovi. V
okrese Stropkov sa na 1. stupni jednej ZŠ vyučuje dištančne kvôli dvom

pozitívnym žiakom. V Stropkove bol
pozitívne testovaný aj vyučujúci.
Do karantény išli iba žiaci z piatich
tried, ktorí s nim prišli do kontaktu.
V obidvoch okresoch je zatvorená aj
jedna MŠ,“ informovala regionálna
hygienička s tým, že táto situácia nie
je prekvapením. Takýto vývoj svidnícke hygieničky predpokladali. „Súvisí
to s návratom žiakov do škôl, nízkou
zaočkovanosťou a horším počasím,
ktoré núti ľudí stretávať sa v interiéroch,“ ozrejmila Helena Hrebeňaková
a širokej verejnosti adresuje aj slová
prosby. „Veľmi prosíme ľudí, aby nám
pri dohľadávaní kontaktov pomáhali,
aby sa nesnažili nič zatajovať, aby
nevyberali, koho nahlásia ako úzky
kontakt a koho zataja. Zatajovanie
kontaktov nikomu nepomôže, situáciu
to iba zhorší. Karanténa sa vzťahuje
na všetky osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou
na ochorenie, dva dni pred odberom
vzorky biologického materiálu alebo
dva dní pred objavením sa prvých kli-

nických príznakoch ochorenia u tejto
osoby. Ak niekto váha, či sa má dať
zaočkovať, prosíme, aby tak urobil
čím skôr. Štúdie jednoznačne potvrdzujú, že očkovanie je veľmi efektívne
a znižuje šancu ťažkého priebehu.
Chráňme seba a svojich blízkych,“
uzavrela Helena Hrebeňaková.

Dodajme, že cez víkend pribudli
v okresoch Svidník a Stropkov a
ďalší pozitívne testovaní. Aktuálne,
už druhý týždeň je okres Svidník v
tzv. červenej farbe Covid automatu
a platia sprísnené pravidlá. Regionálna hygienička naznačila, že okres
Svidník to má „dobre našliapnuté“
na prechod do ešte prísnejšej, tzv.
bordovej farby Covid automatu, no
či sa tak naozaj stane, bude jasné
v stredu, kedy rokuje vláda a podľa
epidemiologickej situácie schvaľuje
nové rozdelenie okresov.
(ps)

Regionálna hygienička Helena Hrebeňaková upozorňuje
na nevyhnutnosť dodržiavania karanténnych opatrení

Spomienkové oslavy 77. výročia Karpatsko-duklianskej operácie
Spomienkové oslavy 77. výročia Karpatsko-duklianskej operá- budú oficiálne iba na Dukle
cie a Dňa hrdinov Dukly budú opäť iné, než na aké sme zvyknutí.
Pre naše noviny to potvrdil prednosta Okresného úradu vo Svidníku Michal Iľkanin po mi nulotýždňovom zasadnutí Prípravného
výboru spomienkových osláv.
„Spomienkové oslavy tento rok
prebehnú v nasledovnom režime.
Hlavná časť osláv sa uskutoční,
ako to už býva pravidlom, na Dukle.
Program by mal byť nasledovný: od
9.00 hod. prelet ponad pamätník na
Dukle, samozrejme, ak to počasie
dovolí, kladenie vencov (čelní predstavitelia štátu, zástupcovia úradu
vlády a ministerstiev, VÚC, Okresný
úrad + mesto Svidník, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, veteráni,
pričom pri vencoch bude maximálne
po 5 ľudí, zaznejú hymny Slovenskej
republiky, Českej republiky a Poľska,
rovnako aj báseň v podaní Oľgy Uramovej a príhovor niektoré ústavného
činiteľa, ale aj krátka modlitba,“ opísal
Michal Iľkanin, ako by mal vyzerať
pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku Československého armádneho
zboru v Duklianskom priesmyku v
stredu 6. októbra. „Na ďalšie dva
pamätníky sa ide individuálne, teda
tak, ako to bolo minulý rok,“ infor-

moval Michal Iľkanin, a to znamená,
že pietne akty kladenia vencov k
Soche arm. gen. L. Svobodu v centre
Svidníka a k Pamätníku Sovietskej
armády vo Svidníku nie sú tohto roku
oficiálne organizované. „Doposiaľ sa
na 100% nevie, ktorí ústavní činitelia

prídu. Môžem však povedať, že
premiér s najväčšou pravdepodobnosťou nepríde, keďže v tom čase sa
organizuje summit predsedov vlád v
Slovinsku,“ potvrdil Michal Iľkanin s
tým, že presný časový harmonogram
osláv by mal byť oficiálne známy až v
priebehu tohto týždňa a pokiaľ ide o
účasť zahraničných delegácií, isté je,
že prídu iba hostia z Poľska a pre verejnosť organizátori spomienkových

osláv tentoraz nepripravujú žiaden
sprievodný program.
(ps)

300 eur našiel v koši
a nechal si ich -

obvinili ho
Poverený policajt Obvodného
oddelenia Policajného zboru
vo Svidníku vzniesol obvinenie 27-ročnému miestnemu
mužovi za trestný čin zatajenie
veci, obvinenému hrozí ročné
väzenie.
Začiatkom augusta tohto roku,
večer, tento muž našiel v odpadkovom koši na jednej zo svidníckych
autoumyvárok peňaženku, v ktorej
bola finančná hotovosť 300,- Eur ako
aj osobné doklady.
Majiteľ peňaženky ju tam omylom
vyhodil spolu s odpadkami z auta. Nálezca vybral peniaze, ktoré použil pre
vlastnú potrebu a zvyšok hodil späť
do koša.
(krpz)
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V Mestisku je najsevernejšie položené vinárstvo na Slovensku, produkujú remeselné vína
„Vo víne pravda. Závisí to len od vypitého množstva,“ smeje sa vinár Jaroslav Duchoslav
Záľuba prišla dávnejšie, ešte v časoch kedy jeho otec dorábal ovocné víno - vtedy zachutilo a neskôr sa ešte viac záľuba
rozvinula počas štúdia na poľnohospodárskej univerzite, kde
študoval odbor záhradníctvo, ktorého súčasťou je aj vinohradníctvo a vinárstvo. Jaroslav Duchoslav z Mestiska hovorí, že tam
sa všetko začalo črtať. Láska k pôde a jej darom.
DO VÝSADBY VINIČA
SA PUSTIL S OTCOM
„Neskôr prišla myšlienka vysadiť
pár kusov viniča, skúsiť to, či to
vôbec bude v našich podmienkach
možné a ktorým odrodám by sa tu
mohlo dariť.
Nebolo to jednoduché, hlavne z
toho dôvodu, že náš kraj nie je vinárskou oblasťou a ani pestovanie
muštových odrôd viniča tu nemá
takú tradíciu, ako napríklad vo vinohradníckych oblastiach Slovenska,“ ozrejmil Jaroslav Duchoslav,
ktorý sa do výsadby pustil s otcom,
keďže on mal pôdu a bohaté znalosti
a skúsenosti s pestovaním.
Dodnes si bez jeho pomoci nevie
predstaviť pestovanie hrozna, a to
hlavne z časových dôvodov. „Ako
sa vraví - dva ne jeden a tu to platí
dvojnásobne,“ usmial sa mladý
vinár.
Keď už sa pustil do výsadby, bolo,
samozrejme, nutné vybrať odrody
vhodnejšie do chladnejších podmienok, keďže sme v kraji pod Duklou a

preto namiesto klasiky ako Frankovka modrá, Chardonnay a podobne
prichádzali do úvahy odrody Seyval
blanc, Cabernet cortis a podobne.
Vysadených majú aktuálne 2,5 ára, čo
nie je veľká plocha, avšak ako
Jaroslav Duchoslav vraví, je potrebné najprv odskúšať odrody, ktorým
sa tu bude dariť, odrody, ktoré budú
schopné dosahovať potrebné parametre, ako napríklad obsah cukru,
kyselinka a iné. „Malo by to byť v
harmónii, aby bolo možné dosiahnuť príjemnú chuť vína. Je to beh
na dlhé trate. Samozrejme, nedá sa
hovoriť potom ani o odrodových
vínach s prívlastkom a podobne,
keďže sa vinohrad nenachádza
vo vinohradníckej oblasti a z toho
dôvodu platia isté obmedzenia,
podľa zákona, oproti vinárstvam v
týchto oblastiach,“ priznal tak trochu
hendikep svojho vinárstva Jaroslav
Duchoslav.
Jeho odrodová skladba je rôznorodá,
vysadené má ako biele, tak aj modré
odrody viniča, ako napríklad Cabernet

Jaroslav Duchoslav vraví, je potrebné najprv odskúšať
odrody, ktorým sa tu bude dariť, odrody, ktoré budú schopné
dosahovať potrebné parametre, ako napríklad obsah cukru,
kyselinka a iné...

cortis, Regent, nájsť uňho môžeme
aj odrodu Nero. Čo sa týka bielych
odrôd, nachádzajú sa tam Solaris,
Hibernal, Seyval Blanc. Počet krov
je rôzny aj z toho dôvodu, že niektoré
kry vyhynuli, niektoré sa podsadili, čo
sa stáva pri výsadbe, že nie všetky
rastliny sa príjmu.
***
HROZNO A VÍNO SÚ ČASOM
STRÁVENÝM V TICHU A POKOJI
Vinár Jaroslav Duchoslav hovorí,
že preňho je hrozno a víno časom

stráveným v tichu a pokoji. Samozrejme, vzápätí dodáva, že je to ťažká a
časovo náročná práca, zvlášť, keď
sa človek venuje aj iným oblastiam
v práci, ale je to aj hobby a záľuba.
„Bez toho by sa to nedalo robiť.
Je to učenie o procesoch výroby,
o prírode, ako všetko so všetkým
pôsobí, ako z hliny vzniká nápoj,
pretože konečný produkt - víno sa
rodí už vo vinohrade.
Víno je báseň napísaná prírodou.
Človek a príroda sú spolu neoddeliteľne spätý, a tak to vždy bude.
Víno je súčasťou môjho života vraví sa, že víno sa nepýta hlúpe
otázky, víno človeku rozumie,“
usmial sa muž, ktorý prvé víno dorábal ešte s asistenciou otca.
Vtedy však nebola technológia na
spracovanie ako teraz, preto v tom
čase sa ešte nakupoval mušt, teda
už vylisované hrozno, ktorý následne
spracovali. „Bolo to jednoduchšie,
keďže viacero úkonov nebolo
potrebné robiť, avšak celý proces
kvasenia, teda premeny muštu na
víno, bolo treba ustrážiť, napríklad
aby v procese tzv. búrlivého kvasenia nevytiekol burčiak, ustrážiť
správnu teplotu, následne správne
sírenie mladého vína a tak ďalej.“
Otec a syn Duchoslavovci sa neskôr
dostali k vypožičaniu hydraulického
lisu a neskôr zakúpili hydrolis, takže
víno sa už vyrába priamo z hrozna a
teda väčšinu procesov už mohli riadiť
pod vlastným dohľadom.
Víno z Vinárstva Duchoslav je
najčastejšie z hrozna a konkrétne z
bielych odrôd. Doplnkovo sa vyrába
aj z ovocia ako ríbezľa, višňa a jahoda, ale prioritne z hrozna, pretože
víno ako také, je vyrábané z hrozna.
„Legislatíva vraví že víno je nápoj
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V Mestisku je najsevernejšie položené vinárstvo na Slovensku, produkujú remeselné vína
vyrobený z hrozna z viniča hroznorodého. To je gro mojej činnosti,
ale, samozrejme, medzi zákazníkmi
sú obľúbené aj ovocné vína a červené hroznové.“
***
KAŽDÝ KROK PRI VÝROBE
VÍNA JE ROVNAKO DÔLEŽITÝ
Vinárstvo Jaroslava Duchoslava
sa dá označiť ako najsevernejšie
umiestnené vinárstvo na Slovensku.
V našom rozhovore priznal, že sa
nedá priamo a jasne povedať, čo
je najdôležitejšie. On sám tvrdí, že
každý krok pri výrobe vína je rovnako
dôležitý. Tak ako treba klásť precíznosť pri mletí či lisovaní, tak podľa
neho treba byť precízny pri kvasení
a rovnako aj pri fľašovaní.
„Od prvého vyrobeného vína som
sa technologicky už posunul. Hrozno sa v prvom rade spracúva na nerezovom mlynkoodstopkovači, čo
je stroj, ktorý šetrným spôsobom
oddelí strapinu hrozna od bobuliek
a zároveň hrozno pomelie. Vznikne
rmut, ktorý sa následne spracúva
podľa toho, či sa jedná o rmut z
bieleho alebo modrého hrozna.
Rozdiel je v tom, že rmut z modrého
hrozna sa necháva nakvášať.
To znamená že pomleté a odstrapené hrozno sa necháva v nádrži,
a to preto, aby sa zo šupiek vyluhovalo čím viac prírodného farbiva,
ktoré sa nachádza v šupkách.
Biele hrozno nenakvášam, aj keď
aj to je možné, ale zaujímavé je to
skôr pri iných odrodách, ako ja
spracuvávam.“
Následne hrozno putuje do nerezového hydrolisu, kde sa vďaka vaku,
ktorý sa naplní vodou a ňou sa udržia-

va tlak, lisuje a tým sa získava šťava,
tzv. mušt. Mušt následne putuje do
nádrží, kde dochádza ku kvaseniu
muštu a jeho premene na víno.
Pri týchto procesoch Jaroslav Duchoslav nevyužíva ani kvasinky, ani
enzýmy, ani iné prípravky, nakoľko
produkuje prírodné, tzv. remeselné
vína. „Na kvasenie je potrebná
vyššia teplota, než aká sa udržiava
v skladovacej časti výrobne, preto
tento proces prebieha v „teplej“
časti až do chvíle, kedy mušt neprekvasí do vína. Teda, to len v
tom prípade, ak sa nevypije ako
burčiak,“ zasmial sa mladý vinár a
vysvetlil, že burčiak je totiž medziprodukt medzi muštom a vínom.
***
DOBRÁ NÁLADA, CHUŤ
DO PRÁCE,
DEGUSTAČNÝ POHÁR
A VÁŠEŇ PRE VÍNO
V dobrom vinárstve podľa Jaroslava
Duchoslava nesmie chýbať dobrá
nálada, chuť do práce, degustačný
pohár pre každý prípad a vášeň pre
víno.
Priznáva, že sú dni, kedy je človek
unavený a má toho plné zuby a nič
nie je len ružové a nič nie je len zlé.
„To sú dni, kedy je potrebné pripomenúť si, prečo som s tým začal.
Bolo to niečo nové, čo sa v našom
kraji nerobí. Snáď aj nadšenie robiť
niečo iné, robiť, čo som študoval,
robiť to, k čomu mám blízko a to,
či to robiť viem, už posúdia iní,“
šibalsky sa znovu usmial vinár, pre
ktorého je to najväčšie plus a zároveň
to najväčšie mínus jedno a to isté,
že to v okolí nikto nerobí. „Ľudia sú
zvyknutí nakupovať v marketoch, a

tak získať si zákazníkov je náročné.
Ja to však robiť budem, pretože je
to produkt, ktorý sa tu nerobí, je
regionálny, je netradičný, je prírodný a je náš - ľudí nášho kraja, čo
som sa snažil preniesť aj do vzoru
etikiet, ktoré nesú prvky ľudovej

V dobrom vinárstve podľa Jaroslava Duchoslava
nesmie chýbať dobrá nálada, chuť do práce, degustačný pohár pre každý prípad a vášeň pre víno

kultúry, ktorá je pre náš kraj tak
typická.“
Jaroslav Duchoslav má viacero
plánov a zdôrazňuje, že by sa o nich
nemalo hovoriť, lebo sa vraví, že sa
potom nemusia splniť.
Niečo však v našom rozhovore predsa len prezradil. „Mám plán prihlásiť
vína na vinárske súťaže a možno,
keď sa zadarí, uchmatnúť nejakú
medailu vinárom z vinárskych
oblastí a ukázať, že aj u nás sa
robí dobré víno. V každom prípade,
bude to niečo ako recenzia alebo
pohľad odborníkov na kvalitu mojich vín,“ netajil svoje očakávania
vinár z najsevernejšie položeného
vinárstva na Slovensku, ktorý ako
milovník vína má rád, jednoducho
povedané, dobré vína.
A dobré víno je podľa neho v prvom
rade víno vypité v kruhu priateľov. „Ak
by som sa však mal rozhodnúť,
tak z bielych vín dávam prednosť
polosuchým a z červených vín
harmonickým suchým vínam. A či
je vo víne pravda? Jasné, že áno a
dokonca viac než to. Závisí to len
od vypitého množstva,“ zasmial sa
Jaroslav Duchoslav a náš rozhovor
uzavrel s tým, že vo víne je pravda, vo
víne je láska a vo víne sú príbehy.
(ps)
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Darcov krvi otestujú v nemocnici v deň odberu bezplatne
V súvislosti s aktuálnou COVID situáciou Nemocnica Svet
zdravia Svidník prijala ďalšie opatrenia na zabezpečenie ochrany
zdravia darcov krvi, ochrany zdravia personálu Hematologickotransfúzneho oddelenia a celkovej bezpečnosti transfúznych
prípravkov.

Od 22. septembra 2021 platí pre darcov krvi:
Pred darovaním krvi v deň odberu (odberová streda na transfúziologickom
oddelení svidníckej nemocnice) darca krvi po príchode do nemocnice cez
hlavný pohotovostný vstup absolvuje antigénové testovanie na ochorenie
COVID-19. Odber je pre darcov krvi v deň odberu bezplatný. Ag testovanie
realizuje personál Nemocnice Svet zdravia Svidník v ambulancii pôvodnej
pohotovosti pre dospelých (oproti chirurgickej ambulancii) v čase od 6.00 do
8.30 hod. Požiadavka sa netýka kompletne očkovaných osôb proti ochoreniu
COVID -19, resp. osôb do 180 dní po prekonanom ochorení COVID -19.
Darca krvi, ktorý absolvoval očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
môže znovu darovať krv:
- najskôr 14 dní po aplikácii očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech,
Moderna) alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi)
- najskôr 28 dní po aplikácii očkovacej dávky vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson&Johnson).
Darca, ktorý sa vrátil zo zahraničia, nemôže darovať krv 14 dní, aj keď sa
cíti zdravý a nemá žiadne ochorenie dýchacích ciest (v rámci EU 14 dní,
mimoeurópske krajiny 28 dní).
Darca, ktorý prekonal COVID-19 alebo akúkoľvek inú infekciu dýchacích ciest
či zápal pľúc, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení.
Darca, ktorý bol v kontakte s človekom infikovaným ochorením COVID-19,
nemôže darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.
Bianka Krejčíová, PR špecialistka

Voľnejší režim na hraniciach s Poľskom
S účinnosťou od 20. septembra schválila vláda SR svojim uznesením prechod z II. stupňa na I. stupeň v rámci Alert systému pre
prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach
Slovenskej republiky.
V súvislosti s touto zmenou sa znížil rozsah výkonu preventívno-bezpečnostných kontrol na vnútorných hraniciach a kontroly už vykonávajú len príslušníci
Policajného zboru. Znamená, to, že aj zo slovensko-poľského hraničného
priechodu Vyšný Komárnik - Barwinek už odišli vojaci.
„Upozorňujeme však, že aj napriek zníženiu rozsahu kontrol, sú osoby
prichádzajúce zo zahraničia povinné dodržiavať karanténne povinnosti.

Tie sú upravené v platnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe
na územie Slovenskej republiky v platnom znení. Pri kontrolách budú
príslušníci Policajného zboru aj naďalej preverovať splnenie povinnosti
registrácie na webe e-hranica a splnenie podmienok na uplatnenie výnimky z karanténnych povinností,“ upozornila hovorkyňa Prezídia Policajného
zboru SR Denisa Bárdyová.
V praxi to znamená, že policajné kontroly na hraniciach už nefungujú v režime
24 hodín denne a sedem dní v týždni. Podľa Denisy Bárdyovej uvoľnené sily
Policajného zboru a Ozbrojených síl SR budú využívané na kontroly dodržiavania opatrení v súčinnosti v regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva
najmä v červených a bordových okresoch.
(ps)

Rozbité okná na základnej škole
Na jednej zo základných škôl vo Svidníku došlo k poškodeniu piatich sklenených výplní okien. Škola škodu vyčíslila na takmer 300 eur. Stať sa tak malo v
dobe od júla do 5. augusta tohto roku. Na základe tejto skutočnosti poverený
príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svidníku začal trestné
stíhanie pre trestný čin poškodzovanie cudzej veci.
(krpz)

Neznámy páchateľ posiela podvodný email v mene finančnej správy
Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa
snažia oklamať daňovníkov a zasielajú im podvodný email.
Ponúkajú im vrátenie sumy vo výške 136,99 eura, ak vyplnia priložený
formulár žiadosti. Finančná správa takéto maily neodosiela a daňovníkom
odporúča, aby na ne nereagovali ani neposkytovali žiadne svoje údaje.
Finančná správa eviduje v posledných dňoch podnety od občanov, že dostali
email s informáciou, aby vyplnili priložený formulár a následne im bude vrátená
suma 136,99 eura. Finančná správa apeluje na občanov, aby sa nenechali
nachytať. Ide o podvodný email, ktorý odosiela neznámy odosielateľ v mene
finančnej správy.
Daňovníkov informujeme o týchto podvodných praktikách, aby zbytočne
neprichádzali o svoje peniaze a nenaleteli podvodníkom, ktorí ich chcú len

zneužiť. Finančná správa vyzýva verejnosť, aby na takéto
emaily nereagovali, neklikali
na priložené linky a nevypĺňali
žiadny „formulár žiadosti“ a
obrátili sa na políciu. Žiadne
takéto emaily finančná správa
nerozposiela.
Najnovší pokus podvodníkov
bude Finančná správa riešiť v
spolupráci s kompetentnými
orgánmi.
(fs)
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Tak sme sa konečne dočkali: parkovisko pri pošte opravujú!
Zvyšovanie poplatkov hneď, no zvyšovanie komfortu zákazníkov len veľmi pomaly. Zákazníci Slovenskej pošty vo Svidníku
sa sťažujú už roky. A nielen na čakanie pri okienkach, ale hlavne
na prístup k budove.
„Strašné, strašné je to parkovisko,“ poznamenal Svidníčan za volantom auta na rozbitom parkovisku pri budove pošty vo Svidníku. „To už ani
nenachádzam slová na to, čo to tu je,“ pridala sa ďalšia Svidníčanka,
ktorú doplnil aj ďalší šofér. „Je v dezolátnom stave a je to, bohužiaľ,
už niekoľko rokov.“ Toto hovorili ľudia na parkovisku pri pošte vo Svidníku
minulý týždeň.
Rovnaké slová sme mohli počuť pred tromi rokmi, dvomi i pred rokom. Od
ľudí si pritom svoje vypočulo aj mesto. Mnohí totiž ani len netušili, že toto
parkovisko v centre nie je mestské. „Robíme úseky, ktoré sú mestské, či
už sú to chodníky alebo cesty a úsek, ktorý bol permanentne využívaný
veľkým počtom ľudí, ten sme nemohli dať opraviť, lebo nie je náš,“
ozrejmila PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
Svidníčania a ľudia z okolia z roka na rok hundrali viac a viac, no a pošta z

obmedzenými investičnými prostriedkami, preto k investičným akciám
musíme pristupovať postupne,“ ozrejmila hovorkyňa Slovenskej pošty
Jana Lukáčová to, prečo začiatok toľko sľubovanej rekonštrukcie parkoviska
pri pošte vo Svidníku trval tak dlho. „Videl som už toho veľa, ale pri takejto
verejnej budove, toľko navštevovanej ľuďmi, tak je to akože...“ nedokončil
hodnotenie stavu parkoviska majiteľ stavebnej firmy z Lučenca, ktorá začala
rekonštrukčné práce realizovať, Milan Mrva. Minulý týždeň firma ohradila
celé parkoviska a ľudia nemali kde parkovať. Svoje autá preto parkovali na
Poštovej ulici a vznikali problémy.
Mestská poslankyňa Katarína Siváková na to upozornila mestských policajtov. Tí dospeli so stavebnou firmou k dohode, že kým nepotrebujú mať celé
parkovisko uzatvorené, tak jeho časť sprístupnia aj verejnosti, a tak sa aj
stalo. Aj samotný začiatok rekonštrukcie parkoviska však poznačili problémy.
Stavbári totiž prišli na to, že pod zemou je poškodená kanalizácia.
„Áno, plánovanej rekonštrukcii celého parkoviska vo Svidníku predchádza nevyhnutná výmena alebo rekonštrukcia zemnej kanalizácie vrátane
jestvujúcich šácht. Kanalizácia bola poškodená na viacerých miestach,
a preto nebola plne funkčná,“ potvrdila hovorkyňa Slovenskej pošty Jana
Lukáčová a Milan Mrva zo stavebnej firme bol ešte konkrétnejší.
„Prieskumom sa zistilo, že na piatich miestach je kanalizácia prepadnutá,
tak sa musí vymeniť kompletne na tom úseku. Potom sa to vyspraví,
odfrézuje a zaasfaltuje. Komplexná bude to obnova,“ vyhlásil majiteľ
stavebnej firmy z Lučenca Milan Mrva a hovorkyňa Slovenskej pošty ho
doplnila:
„Po oprave kanalizačného systému realizátor diela z celého povrchu
parkoviska a aj z dvora pošty vyfrézuje a odstráni asfalt a položí nový asfaltobetón. Potom bude namaľované vodorovné dopravné značenie.“
Na margo celkového dlhého čakania na opravu parkoviska ešte Jana Lukáčová dodala: „Z časového hľadiska prípravu a realizáciu stavebnej
Aj samotný začiatok rekonštrukcie parkoviska však poznačili problémy.
Stavbári totiž prišli na to, že pod zemou je poškodená kanalizácia...

roka na rok odkladala opravu. „Za predošlého vedenia sa písal list, vzápätí
na to sa vedenie pošty zmenilo, písal sa ďalší list, vyvolalo sa viacero
stretnutí nielen na Mestskom úrade u nás, vo Svidníku, ale aj priamo v
sídle Slovenskej pošty v Banskej Bystrici,“ podotkla Kristína Tchirová.
Neustále odkladanie opravy teraz vyvrcholilo.
Svidníčanom sa až nechce veriť, že obrovské krátery z parkoviska pri pošte
už čoskoro zmiznú.
„Vyzerá to otrasne, no ale už vidím, že sú tu pásky, tak asi sa to zlepší,“
poznamenala Svidníčania. „Slovenská pošta, a.s. má vo svojom vlastníctve a priamej správe cca 540 nehnuteľností. Disponujeme však len

Svidníčanom sa až nechce veriť, že obrovské krátery z parkoviska pri pošte už čoskoro zmiznú...

akcie ovplyvňuje to, že Slovenská
pošta, a. s., ako obstarávateľ podľa
zákona o verejnom obstarávaní na
obstaranie dodávateľa stavebných
prác musí aplikovať postupy tohto
zákona. Potom Ministerstvo dopravy a výstavby SR musí vydať
súhlas s týmto obstaraním a po
obstaraní dodávateľa stavebných
prác musí Ministerstvo dopravy a
výstavby SR dať súhlas s podpisom zmluvy o dielo.“
Toto všetko sa napokon podarilo a po
dlhých, predlhých rokoch sa pri pošte
vo Svidníku dočkáme priam novučičkého parkoviska a rovnako aj nového
chodníka smerom k hlavnému vchodu
do budovy pošty.
Predpokladaný termín ukončenia
práce je podľa hovorkyne Slovenskej
pošty Jany Lukáčovej do konca októbra tohto roku.
(ps)
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Ivan Sentipal „in memoriam“, Peter Blicha „in memoriam“,
Eva Bissová „in memoriam“ a Michal Pich získajú Cenu mesta
Ivan Sentipal „in memoriam“, Peter Blicha „in memoriam“,
Eva Bissová „in memoriam“ a Michal Pich získajú Cenu mesta.
Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva vo Svidníku
v piatok uplynulý týždeň. Mesto Svidník udelilo od roku 1995
Cenu mesta 34-krát, z toho 7-krát organizáciám.
Primátorka mesta Svidník na základe odporúčania Komisie pre udelenie cien
mesta navrhla mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku udeliť štyri Ceny mesta
Svidník za rok 2021. Predstavme si jednotlivých ocenených.
PRE IVANA SENTIPALA
BOLA ATLETIKA CELOŽIVOTNOU LÁSKOU
Ivan Sentipal sa narodil 13. januára 1935, v roľníckej rodine, manželom
Alžbete a Michalovi Sentipalovým v Dravciach, neďaleko Užhodorodu. Veľmi
skoro osirel, otec mu zomrel v Amerike za nejasných okolností, kde odcestoval
za prácou.
Od mladosti mal zdravý vzťah k
športu. Do strednej školy v Užhorode
chodieval vždy peši, čo bolo takmer
12 km denne. Jeho životné poslanie
bolo spečatené momentom, keď ich
školu navštívil vyhľadávač mladých
športových talentov. Ten si ihneď
všimol talentovaného mladíka so
skvelým odrazom, ktorému navrhol
štúdium na telovýchovnom inštitúte vo
Ľvove. Po ukončení vysokoškolských
štúdií v rokoch 1957-1959 začal Ivan
Sentipal pracovať ako telocvikár na
strednej škole vo Veľkých Lazoch,
okres Užhorod. V rokoch 1959-1965
pôsobil na I. strednej škole Ševčenka v Užhorode. V roku 1960 sa oženil s
vtedy ešte študentkou medicíny, Margitou Gibejovou, rodáčkou z Jurkovej Vole
a v roku 1965 sa spolu vrátili späť do Československa, priamo do Svidníka. V
roku 1966 Ivan Sentipal nastúpil ako učiteľ telesnej výchovy na I. ZDŠ Svidník,
neskôr a až do dôchodku pôsobil na III. ZŠ Svidník.
Atletika bola jeho celoživotnou láskou. Rozvíjal ju v rámci svidníckych možností. Pravidelné atletické tréningy sa stali neodmysliteľnou súčasťou jeho života. Pritom však nezabúdal ani na iné športové odvetvia ako volejbal, basketbal,
alebo streľbu. Svojimi schopnosťami a svedomitým prístupom vedel vždy v
žiakoch vzbudiť záujem o šport a správne ich motivovať. Výsledky nenechali
na seba dlho čakať. Žiaci
pod jeho vedením dosiahli pozoruhodné výsledky,
dostavili sa víťazstvá na
okresných, krajských, ale
aj celoslovenských podujatiach. Svojich športovcov
si pamätal aj po dlhých
rokoch, a to nielen po mene,
ale aj v spojitosti s ich výkonmi. U jedného oceňoval
vynikajúci švih, u druhého
zase rýchlosť, alebo skvelý
odraz. Mal talent zistiť, kto
sa na čo hodí. Práca bola
preňho všetkým. Nedajú sa
snáď ani zrátať hodiny tréningov, súťaží a stráveného času aj počas voľna a
víkendov. Nikdy sa nesťažoval, všetky životné „boľačky“ mu liečili dosiahnuté
úspechy a radosť z vykonanej práce.
Ivan Sentipal robil svoju prácu s oduševnením a veľkou láskou, bol to jednoducho človek, ktorý vo Vás navždy zanechá pečať. Zomrel vo veku 84 rokov.
„Život je šťastím, ak je práca potešením“, takto znelo životné motto Ivana
Sentipala.
Cenu mesta Svidník mestské zastupiteľstvo Ivanovi Sentipalovi „in memoriam“ schválilo za osobný prínos a starostlivosť o mládež v oblasti športu,
ktorou sa významným spôsobom pričinil o športový a kultúrny rozvoj mesta.

***
LEKÁR PETER BLICHA SA ZASLÚŽIL O ROZVOJ TRADÍCIE
OTORINOLARINGOLOGICKÝCH SLUŽIEB V NAŠEJ NEMOCNICI
Doktor medicíny Peter Blicha sa narodil 5. januára v roku 1945 v obci Bystrá
pri Stropkove do skromných pomerov. Na základnú školu chodil do susednej
dedinky Havaj a strednú školu ukončil na gymnáziu v neďalekých Medzilaborciach. V roku 1963 začal študovať
na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach.
Po nadobudnutí lekárskeho vzdelania
v roku 1971 sa zamestnal vo svidníckej
nemocnici, kde sa rozhodol venovať sa
otorinolaryngologickému odboru, teda
diagnostike a liečbe uší, nosa a hrdla.
Predatestačnú prípravu absolvoval na
otorinolaryngologickej klinike v Košiciach a skúsenosti zbieral aj na oddelení
Vojenskej nemocnice v Košiciach.
V roku 1976 začal pracovať na ORL
ambulancii vo Svidníku na plný úväzok. Keď v roku 1981 otvorili lôžkovú
časť oddelenia, bol doktor Blicha poverený jeho vedením a v roku 1983 sa
stal jeho primárom. Na tomto poste zotrval až do roku 2011, keď sa rozhodol
odísť do dôchodku. Spolu s jeho odchodom zaniklo aj ušné, nosné, krčné
oddelenie s lôžkovou časťou.
História otorinolaryngologického oddelenia v Nemocnici s poliklinikou armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku je úzko spätá s výnimočnou
prácou a menom doktora Petra Blichu. Oddelenie vo Svidníku pretrvalo pod
jeho vedením viac ako 30 rokov. Nepretržite poskytovalo špičkovú lekársku
starostlivosť pre okresy Svidník, Stropkov, Bardejov a širšie okolie. Ročne tu
bolo hospitalizovaných okolo 800 pacientov. Doktor Blicha sa výrazne zaslúžil
o rozvoj tradície otorinolaringologických služieb v našej nemocnici a o svojich pacientov sa
vždy staral najlepšie ako mohol.
Svojej práci zasvätil celý život.
Bol precíznym a veľmi zručným
operatérom s človečenským
prístupom.
V roku 1994 bol doktor Blicha
zvolený za poslanca do Mestského zastupiteľstva vo Svidníku.
Regionálnej politike sa venoval
tri volebné obdobia. Aktívne sa
zapájal do politiky a života v
meste Svidník.
Popri práci nezabúdal na svojich
dvoch synov a v rámci svojich možností sa im aktívne venoval a odovzdal im
zo seba to najlepšie. Okrem práce a rodiny, boli jeho veľkou vášňou aj futbal,
turistika, hubárčenie a rodný dom v obci Bystrá. Zomrel vo veku 75 rokov.
Pochovaný je na ústrednom svidníckom cintoríne.
Cenu mesta Svidník MUDr. Petrovi Blichovi „in memoriam“ mestské zastupiteľstvo schválilo za vynikajúce výkony a významné výsledky vo verejnoprospešnej činnosti zameranú na kvalitu zdravotnej starostlivosti pre občanov
nášho mesta.
***
AKADEMICKÁ MALIARKA EVA BISSOVÁ JE AUTORKOU MNOŽSTVA
VÝTVARNÝCH DIEL, KTORÉ ZOŽALI ÚSPECH
Akademická maliarka Eva Bissová (Kapišovská) sa narodila 18. 6. 1920 v
obci Jarabina pri Starej Ľubovni do úradníckej rodiny. Maľovať začala ako
5-ročná. V roku 1938 ukončila učiteľský seminár v Prešove.
Svoje prvé pedagogické skúsenosti zbierala v rodnej Jarabine. V roku 1946
prišla žiť do Prešova, kde sa aktívne zapájala do kultúrno-spoločenského
života Ukrajincov na Slovensku. Začala pracovať ako redaktorka a ilustrátorka
týždenníka Prjašivčina a Kolokoľčik a ako tajomníčka Ukrajinskej n národnej
rady Prjašivčiny. V roku 1950 sa jej naskytla možnosť študovať maliarstvo u
Ivana Kuleca na oddelení výtvarného umenia Ľudovej akadémie v Prahe. O
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Ivan Sentipal „in memoriam“, Peter Blicha „in memoriam“,
Eva Bissová „in memoriam“ a Michal Pich získajú Cenu mesta
tri roky však školu zrušili a titul akademická maliarka
získala až svojou vytrvalou prácou a prezentáciou. Po
návrate z Prahy do Prešova sa začala venovať profesionálnej maliarskej činnosti a literárnej tvorbe. Taktiež
pracovala ako dramaturgička a hudobná redaktorka
Ukrajinského štúdia Československého rozhlasu v
Prešove. V roku 1966 ju zlákal kraj pod Duklou a
presťahovala sa do Svidníka, kde vyučovala výtvarnú
výchovu na Ľudovej škole umenia. Od roku 1973 žila
opäť v Prahe, kde v roku 2005 zomrela. Pochovaná je
na svidníckom cintoríne.
Literárnu a umeleckú činnosť Evy Bissovej
najviac ovplyvnili ťažké životné podmienky
na Podkarpatskej Rusi za 1. Československej republiky, udalosti 2. svetovej vojny a
povojnový socialistický život. Písala divadelné hry, z ktorých každá bola uvedená
na scéne Ukrajinského národného divadla
v Prešove, napríklad Prišla jar, Brloh, Biely
vlk, Ester.
Napísala zbierky poviedok ako sú Sto
sedem moderných účesov, Apartmán s
oknom na hlavnú ulicu. Nesporne posunula
ukrajinskú povojnovú prózu na Slovensku
na vyššiu umeleckú úroveň. Vyvrcholením
autorkinho tvorivého snaženia je zbierka
poviedok Krčma pod bocianím hniezdom s
množstvom námetov z reálneho života, dramatických situácií a svojráznym pohľadom
na okolitý život. Po jej smrti vyšla zbierka
noviel Útek od Minotaura.
Ako výtvarníčka sa venovala komornej
maľbe, kresbe, grafike, knižnej ilustrácii,
scénickému výtvarníctvu, navrhovaniu
divadelných kostýmov, plagátovej a ikonopisnej tvorbe. Maľovala figury, krajinomaľby,
dedinské veduty, portréty a zátišia. Najznámejšie obrazy sú S raňajkami za koscami,
Zátišie, Tokajíčania pred popravou, My sa
ešte vrátime, Portrét Alexandra Duchnoviča
a iné.
Ako študentka sa pripravovala na učiteľskú dráhu. Smrť otca, sťahovanie do
Prešova, vojna a Slovenské národné povstanie sú len stručnými medzníkmi,
ktoré sformovali autorskú optiku jednej z najvýraznejších osobností ukrajinskej
prózy a drámy na Slovensku. Za cyklus obrazov s vojnovou tematikou bola
v roku 1957 ocenená Československou cenou mieru. V čase normalizácie
Československa až do roku 1985 nesmela publikovať. Bola vylúčená zo Zväzu
slovenských spisovateľov a Zväzu slovenských výtvarných umelcov.
Je autorkou množstva výtvarných diel, ktoré zožali úspech v českých, maďarských i amerických galériách.
Mestské zastupiteľstvo schválilo udeliť Cenu mesta Svidník akademickej
maliarke Eve Bissovej „in memoriam“ za vynikajúce výkony a významné
výsledky v umeleckej a publicistickej činnosti.
***
MICHAL PICH - ČLOVEK, KTORÝ ZNAČNÚ ČASŤ SVOJHO ŽIVOTA
ZASVÄTIL TECHNICKÝM SLUŽBÁM
Michal Pich sa narodil 24.10.1957 vo Svidníku. Základnú školu navštevoval
v Kružlovej. Po jej ukončení študoval na Strednej škole pre pracujúcich v
Hornom Smokovci. Po skončení povinnej základnej vojenskej služby pracoval
v hoteli Dukla vo Svidníku na poste prevádzkara.
Michal Pich, muž plný energie, typický svojim širokým úsmevom, vtipom a
nadhľadom. Človek, ktorý značnú časť svojho života zasvätil Technickým
službám. Svojim bystrým okom takmer 30 rokov dohliadal na zveľaďovanie
a skrášľovanie mesta Svidník.
V osemdesiatych rokoch pôsobil aj ako poslanec Mestského národného
výboru vo Svidníku a zároveň bol členom Ľudovej kontroly. V roku 1982 jeho
kroky smerovali na Technické služby, kde nastúpil ako hlavný majster. Vyme-

novaný za riaditeľa TS mesta Svidník bol v r. 1992, kde tento post zastával
až do roku 2020, kedy odišiel do starobného dôchodku.
„Začiatky neboli vôbec jednoduché“, ako
sám vraví. Po likvidácii
komunálnych služieb
dostali technické služby
do správy aj chemickú
čistiareň, pohrebníctvo
a stavebníctvo.
Technické služby prevádzkovali aj miestnu
prevádzkareň, klzisko
i kúpalisko. V deväťdesiatych rokoch pribudli
pod správu technických služieb miestne
komunikácie, trhovisko,
letisko a Dom smútku.
Postupne sa niektoré
časti odčlenili, odpredali
alebo v prenájme ich
majú doteraz miestne
podnikateľské subjekty.
Takto je to v prípade kúpaliska, miestnej prevádzkarne alebo tiež Domu smútku. Naopak v posledných
rokoch pribudol Zberný dvor a Kompostáreň. Do roku 2008 technické služby
prevádzkovali aj skládku TKO v Hrabovčíku.
Počas funkčného obdobia Michala Picha došlo na Technických službách ku
kompletnej obnove vozového parku. Vždy sa zaujímal o najnovšie technológie
a hľadal možnosti, ako čo najkvalitnejšie a najlepšie jednotlivé úlohy vykonať.
Zrekonštruoval sa taktiež interiér budovy Technických služieb a vylepšili pracovné podmienky pre zamestnancov, na čo vždy kládol veľký dôraz.
Počas týchto dlhých rokov sa mu podarilo vytvoriť dobrý a zohratý pracovný
kolektív, na ktorý je právom pyšný. Práca s ľuďmi ho vždy napĺňala, k práci
pristupoval zodpovedne a svoju prácu si nesmierne vážil. Michal Pich sa aj
ako riaditeľ aktívne zúčastňoval prác v teréne, zapájal sa do výsadby zelene,
záhonov a kvetov i samotného kosenia. Keďže k prírode, zeleni a kvetom mal
a má veľmi blízko, svoju prácu vždy miloval. Tešilo ho, keď mohol akýmkoľvek
spôsobom prispieť k skrášleniu mesta. Dbal na to, aby bolo mesto vždy čisté,
vykosené a zakvitnuté. Najväčším uznaním a zadosťučinením boli a sú preňho
spokojní Svidníčania i návštevníci nášho krásneho mesta.
A na záver slová Michala Picha: „Žil som pre mesto. Snažil som sa, aby rozkvitalo, aby sa v ňom ľudia cítili dobre.“ Mestské zastupiteľstvo udeľuje Cenu
mesta Svidník Michalovi Pichovi za všestranný rozvoj mesta Svidník.
(pn)
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Spájame moderné umenie s históriou
V starobe nemusíme len strácať, ale môžeme aj získať. Preto
naša Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo
Svidníku chce urobiť svojim členom život radostnejším a slobodným.
Človek nemusí precestovať pol sveta, aby vychutnal sladkosť svojho domova.
My máme výhodu, že sme obklopení krásnou prírodou a máme veľa možností
niečo obdivovať. Stačí sa zastaviť, popozerať a potešiť sa. Severovýchod
nášho kraja je známy svojim kultúrnym a historickým bohatstvom.
V auguste naši seniori navštívili hrad Čičva, vystúpili na hrad Jasenov odkiaľ
mali nádherný výhľad na Humenné. Tam sme navštívili humenský zámok renesančný kaštieľ, kde je sídlo Vihorlatského múzea. Všetkým seniorom sa
tam veľmi páčilo.
Začiatkom septembra sme po trase Horného Zemplína vykonali okružnú
jazdu. Prvou zástavkou bol Krásnobrodský kláštor - Monastier, ktorý bol postavený v 14. storočí na mieste, kde sa zázračne uzdravil slepý žobrák. Patrí
reholi Baziliánom a je označovaný za „rusnácky Devín“.
Odtiaľ sme pokračovali do obce Osadné, kde pod oltárnou časťou pravoslávneho chrámu sa nachádza Krypta - najväčšie podchrámové pohrebisko
na Slovensku. Sú tam kosti 1025 vojakov z I. sv. vojny, ktoré tam boli uložené
v r. 1933 -34 (chrám bol postávený v r. 1930). Krypta je dôstojnou pamiatkou na hrôzy I. sv. vojny. Na stavbe krypty sa podieľal aj samotný prezident
Československa T. G. Masárik. Pomohol vydať stavebné povolenie a sám aj

finančne prispel na stavbu krypty. Krypta bola zrekonštruovaná až v r. 2005
a o to sa postaral duchovný o. Peter Soroka (rodák zo Svidníka).
V Medzilaborciach už 30 rokov funguje Múzeum moderného umenia A. Warhola. Ponúka niekoľko expozícií, ktoré predstavujú nielen život, ale aj revolučné
diela zakladateľa Pop-artu. V múzeu sme mali výbornú sprievodkyňu, ktorá o
A. Warholovi vedela veľmi veľa. Upozornila nás aj na jeho najkontroverznejšie
sprístupnené práce - Kosák a kladivo a Červený Lenin. Boli tam aj diela iných
súčasných domácich i zahraničných umelcov.
Po prehliadke múzea sme pokračovali do obce Habura. Nad obcou Habura
je umiestnená bronzová socha kniežaťa Laborca, ktorá je postavená ako
symbol jednoty Rusínov. Ďalej sme si obzreli drevený chrám (vernú kópiu)
pôvodného chrámu, ktorý bol predaný do Hradca Králové. Ten pôvodný chrám
v ČR dnes slúži len na muzeálne účely.
Výlet sme ukončili v Penzióne Driečna, kde sa všetci seniori občerstvili.
Po skončení okružnej cesty sme skonštatovali, že netreba byť zatvorený vo
svojej ulite, nekráčať osamelý... Stačí nám ukázať správnu cestu a život je
odrazu radostnejším.
Anna Hužvejová, predseda ZO JDS vo Svidníku
(foto: Oľga Brudňáková)
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Prešli sme časť cesty SNP, počas ktorej sme spoznávali rôzne zákutia
svidníckeho okresu. Na úvod sme si prebrali bagety zo školskej jedálne a
následne sme sa rozdelili do dvoch skupín. Autobus nás priviezol k pamätníku
na Dukle, kde sme začali túru. Po červenej trase sme prešli cez Medvedie až
do Vyšnej Písanej, kde sme sa napojili na modrú trasu.
Pokračovali sme smerom do Nižnej Písanej a následne sme prešli Údolím
smrti, kde začala svoju cestu druhá skupina. Tu sme si vypočuli krátky výklad
o bojoch, ktoré sa odohrali v Údolí smrti počas 2. svetovej vojny. Po načerpaní
síl naša cesta pokračovala do Kapišovej, kde sme prešli na poľnú cestu. Vyšli
sme v Nižnej Jedľovej, odkiaľ sme sa po chvíli chôdze dostali do svidníckeho
lesoparku. Netrvalo dlho a ocitli sme
sa v cieli.
Našu cestu sme ukončili pri Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku.
Tu sme si spravili spoločné fotky a
následne sa pobrali domov. Počasie
nám takmer celý čas prialo, no tesne pred príchodom do cieľa sme sa
nevyhli krátkej prehánke. Aj napriek
prekvapeniu v podobe dažďa sme si
turistiku užili a s radosťou by sme si ju
zopakovali ešte raz.
Pri príležitosti príchodu pápeža
Františka na Slovensko sme dostali
riaditeľské voľno, ktorému sme sa
všetci potešili. Tento deň sme využili
na regeneráciu po túrach, ktoré sme
v pondelok absolvovali. Zaslúžene
sme si oddýchli a načerpali množstvo
nových síl, ktoré budeme v nasledujúcich dňoch potrebovať, aby sme podali
skvelé výkony pri nástupe do školy.
Zuzana Hajduková,
Tamara Džupinová,
Gymnázium DH Svidník

Učitelia Spojenej školy v rumunskom Sibiu
Spojená škola je partnerom Erasmus+ projektu s názvom „Joyful Jump On-board Your Fully Unprejudiced Life“ spoločne so
školami z tureckého Izmiru, gréckych Atén, poľského Bialystoku,
rumunského Turnu Rosu a bulharského Velingradu.
Aj napriek pandémii koronavírusu, projektové aktivity, ktoré sú zamerané na
sociálnu inklúziu, pokračujú. Jednou z nich bolo aj prvé nadnárodné stretnutie
zamestnancov škôl zapojených do projektu, ktoré sa konalo v dňoch 5. až 10.
septembra. Miestom stretnutia bolo nádherné mesto Sibiu v centrálnej časti
Rumunska, v juhozápadnej Transylvánii.

Cieľom stretnutia bolo prediskutovať aktivity, ktoré nás ešte čakajú a prispôsobiť fungovanie projektu kvôli pretrvávajúcej pandémii. V rámci programu
stretnutia sa diskutovalo aj o efektívnom využívaní metódy CLIL digitálnych
zručností 21. storočia a eTwinningu na vyučovacích hodinách pri inklúzii
žiakov.
Samozrejme, projekt nepriniesol iba teóriu a výmenu skúseností. Mali sme
možnosť navštíviť hrad Bran, historické časti miest Brašov, Alba Julia a Kluž.
Musíme dodať, že Rumunsko je krásna krajina s množstvom prírodných krás
i historických pamiatok.
Projektový tím Spojenej školy ZŠ vo Svidníku
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Medziokresná súťaž mužstiev
V uplynulú nedeľu sa hrali majstrovské stretnutia ďalšieho kola
medziokresnej futbalovej súťaže a my prinášame kompletný
výsledkový a tabuľkový servis.
Sitníky - Rovné 8:2 (6:0)
Góly: D. Durkač 4, D. Polaščik 2,
M. Belina, D. Danko - T. Simko, P.
Vansa.
ŽK: D. Polaščik.

Tisinec - Mestisko 2:1 (2:1)
Góly: F. Jačisko 2 - R. Červeňák.
ŽK: R. Vateha - M. Malenký, R.
Sadiv, F. Kandalik, R. Vasilenko, ČK:

F. Kandalik.

V. Orlík - Miňovce 4:0 (3:0)
Góly: M. Kovalik 2, E. Slavik, E.
Želizňák.

Breznica - Stročín 6:1 (2:0)
Góly: L. Bilý 2, M. Korba, T. Korba,
R. Antol, Š. Pundžák (pk) - D. Hnát
(pk).
ŽK: - J. Kačmár.

Bukovce - Lúčka 3:4 (1:2)
Góly: T. Olah 2, P. Špak - S. Talian,
J. Mihaľ, Ľ. Argay, A. Mikula.
ŽK: - Ľ. Argay.

Chotča - Radomka 0:3 (0:3)
Góly: D. Haspra, J. Hubáč, M. Labuda.
ŽK: M. Cviklik.

Kalnište - Kuková 3:0 (2:0)
Góly: D. Sabol, F. Halek (pk) - M.
Fedor (vlastný).

1. Lúčka
2. Sitníky
3. Breznica
4. Rovné
5. Tisinec
6. Radoma
7. V. Orlík
8. Mestisko
9. Kuková
10. Stročín
11. Kalnište
12. Bukovce
13. Miňovce
14. Chotča

8
8
8
7
7
8
7
8
7
8
8
8
8
8

710
701
611
601
412
404
322
323
313
215
215
206
008
008

27:10
46:11
36:11
20:13
21:10
19:19
19:12
19:16
15:20
14:24
11:25
22:35
8:35
4:40

22
21
19
18
13
12
11
11
10
7
7
6
0
0

HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA
HbK Lion Svidník - Popradskí Piráti 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Extraligovým hokejbalistom HbK
Lion Svidník sa v novej sezóne
príliš nedarí. V uplynulú sobotu sa
predstavili v domácej GMT projekt
Aréne a súperom im boli hokejbalisti
spod Tatier.
Domáci hráči vstúpili do duelu s Popradom veľmi dobre. V 9. minúte sa

zásluhou gólu Antala, keď asistencie
si pripísali Jožiov a Vook, ujali vedenia
a dlho sa zdalo, že zápas bude plne v
ich réžii. Dlho Svidníčania vyhrávali,
no zlom prišiel v záverečnej tretine.
Hostia najprv v 34. minúte vyrovnali,
aby potom v 42. a v 43. minúte strhli
víťazstvo na svoju stranu. Podpísali

sa pod to aj vylúčenia, no nič to nemení na tom, že Popradčania strelili viac
gólov a vo Svidníku zvíťazili.
Góly: 9. Antal (Jožiov, Vook) - 34.
Kuzmik (Svitana), 42. Korvín (Cvejn),
43. Hudák (Korvín)
Rozhodovali: Sála - Hriško, vylúčení: 6:3 na 2 min, navyše Zbuňák

10 min za nešportové správanie,
presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.
Zostava Svidníka: Trnka - Parnica, Ondria, Habovčík, Zbuňák,
Zahuranec, Hrušovský, Lukáč, Vook,
Kmetony, Antal, M. Balogáč, Jožiov,
Janík, Novák.
(pn)

Štartuje extraliga - Svidníčania s novým trénerom i s navrátilcami
Už v uplynulú sobotu sa úvodnými zápasmi začal jubilejný 30. ročník slovenskej volejbalovej extraligy mužov!
Oficiálny portál Slovenskej volejbalovej federácie svf.sk zhrnul pred štartom
novej sezóny všetky novinky v tímoch.
Pokiaľ ide o trénerov, spomenuli aj fakt, že Petra Tholta, ktorý bude pôsobiť
pri mládeži, zastúpi na lavičke Svidníka Rastislav Paňko.
V súvislosti s príchodmi, odchodmi a osobnosťami v tímoch portál svf.sk
spomenul, že Prešov sa rozlúčil aj s Ľubošom Mackom, ktorý si bude opäť
obliekať dres rodného Svidníka. Do Slávie sa vracia aj Martin Sopko ml.,
tím však opustili poľský bombardér Lukasz Pietrzak aj Michal Petráš, ktorý
zamieril do talianskej Serie A3.
Na súpiskách slovenských extraligistov sú len dvaja legionári. Jeden vo
VKP Bratislava a druhý vo Svidníku. Po sezóne vo francúzskom Avignone sa
do Svidníka vracia ukrajinský smečiar Dmytro Fedorenko.

No a tu je súpiska TJ Slávia Svidník - nahrávači: Radovan Vitko, Juraj Jurko,
Ľuboš Skasko, Roland Magera, smečiari: Dmytro Fedorenko (Ukr.), Martin
Sopko ml., Šimon Gula, Erik Gulák, Branislav Skasko, blokári: Ľuboš Macko,
Daniel Šellong, Patrik Marjov, Adrián Kurtiš, univerzáli: Šimon Kozák, Bazil
Horňák, liberá: Marián Vitko, Branislav Paňko, Adam Králik, tréner: Rastislav
Paňko, asistent: Peter Mihálik.
Príchody: Ľuboš Macko (Prešov), Martin Sopko ml. (Košice), Dmytro Fedorenko (Ukr., Avignon/Fr.), Ľuboš Skasko, Roland Magera, Adrián Kurtiš, Adam
Králik (všetci z mládeže). Odchody: Lukasz Pietrzak (Poľsko), Michal Petráš
(Casarano/Tal.), Tibor Matušovský (koniec kariéry).
Svidnícki extraligoví volejbalisti začínajú novú sezónu v sobotu 2. októbra.
Od 17. hodiny na domácej palubovke v športovej hale na Ul. gen. Svobodu
ich súperom budú volejbalisti Prievidze.
(ps)

FOTO: Peter Majurník
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III. LIGA / 1. FK Svidník - MFK Spišské Podhradie 0:2 (0:0)
Po prehre v Snine ďalšia prehra. Tentoraz na domácom trávniku,
no pozitívom je to, že prehra nie je mimoriadne výrazná.

Najbližšiu sobotu 2. októbra je na programe okresné derby. Futbalisti Svidníka

sa od 14.30 predstavia na ihrisku MFK
Slovan Giraltovce.
(pn)

Mihalkanin, Tibor Hanušin, Jakub
Slivka. Tréner: T. Vinjar.
STARŠÍ ŽIACI - U15
1. FK Svidník - FK Široké 2:2 (2:0)
Mužstvo starších žiakov Svidníka
nastúpilo na toto stretnutie neúplné
pre zranenie a liečenie hráčov (O.
Porizaník, P. Halaj, J. Stronček, M.
Koudelka) v oklieštenej zostave. Od
úvodu zápasu to bolo vyrovnané
stretnutie. V 25.minúte domáci hráč
Vl. Hij otvoril skóre stretnutia peknou technickou po zemi. Domáce
mužstvo zatlačilo súpera v závere
prvého polčasu a v 30. minúte Vl.
Hij pridal svoj druhý gól, keď peknou strelou nedal šancu brankárovi
hostí. Polčasový výsledok ostal pre

domácich 2:0.Na začiatku druhého
polčasu sa podarilo hosťom dať gól
a znížiť na 2:1. V 57. minúte po nedorozumení domácej obrany hostia
vyrovnali na 2:2. V závere stretnutia
mali domáci útočník výbornú šancu
na skórovanie, ale tá ostala nevyužitá, a tak body sa delili pre obidve
mužstvá.
Zostava Svidníka: Rastislav Marčišin, Filip Cuprišin, Dávid Mihaľ,
Slavomír Haluška, Šimon Pančák,
Tobias Cina, Matúš Fedák, Matej
Slivka, Vladimír Hij, Michal Olčák,
Tobias Koudelka, lavička: Lukáš
Medviď, Jozef Ščerba, Oleksander
Lemak. Tréner: M. Klimik.
(mk)

Treťoligoví futbalisti Svidníka sa v uplynulú nedeľu predstavili na domácom trávniku. Súperom im boli hráči zo Spišského
Podhradia. Ak by Svidníčania zvíťazili,
mohli sa odraziť od posledného miesta
v tabuľke, no nevyšlo im to. Hostia spod
Spišského hradu sa vo Svidníku dvakrát
strelecky presadili a zvíťazili. Domáci
brankár Dzupina vyberal loptu zo siete
v 58. a v 63. minúte. Svidníčania sú tak
aj po desiatom kole stále na poslednej
priečke tabuľky so skóre 3:54.
Zostava Svidníka: Dzupina - Guman,
Kasperkowicz, Jucha, Shliakhov (67. D.
Čabala), Oravec (55. Kubis), T. Čabala,
Makara (72. Wszola), Ducár, Haško (72.
S. Gajdoš), Košč.

Žiaci v kopačkách
Svoje majstrovské stretnutia III. ligy skupiny B Východoslovenského futbalového zväzu odohrali minulý týždeň aj mladší
a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu sú výsledky.
MLADŠÍ ŽIACI - U13
1. FK Svidník - FK Široké 1:1 (1:1)
Proti druhému tímu sme podali veľmi dobrý bojovný výkon. Od úvodu
sme boli lepší s výborným štartom
na loptu, ale do šancí sme sa dostávali ťažšie. Hostia boli svojou
agresívnou hrou, ktorá bola viackrát
na hrane fairplay, veľmi nepríjemní.
Chlapci sa však nezľakli a v 22.
minúte sa presadil Jožko Husák.
Hosťom sa však v poslednej minúte

polčasu podarilo vyrovnať.
V druhom polčase aj napriek viacerým šanciam sa skóre zápasu
nezmenilo. A tak si oba tímy odniesli
po bode. Chlapcom za predvedený
výkon patrí veľká vďaka.
Zostava Svidníka: Stephan
Bojkas - Martin Pojezdal, Matúš
Jurečko, Dominik Majda - Jakub
Žemlička, Jozef Husák, Jakub Kucer
- Sebastián Slivovič, Michal Kuce,
striedali: Sofi a Šamková, Martin

Úradná správa č. 10 zo dňa 23. septembra 2021
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
Usmernenie : Organizačné pokyny pre amatérsky futbal
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/vsfz/spravy/usmernenie-organizacne-pokyny-pre-amatersky-futbal/
Dôrazne upozorňuje kluby na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavných usporiadateľov, videotechník, hlásateľ, tréner, vedúci mužstva, lekár,
masér) a ich následné schválenie - súhlas.
Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť
na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí
(viď. hlavička a druhá strana zápisu). V prípade akýchkoľvek nejasností z
registrom osôb kontaktujte sekretariát OOFZ.
Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v
podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.
ŠTK OOFZ:
1. Schválila výsledky 7. kola 6. ligy dospelých, 3. kola 5. ligy dorastu a 3.
kola 4. ligy žiakov
2. Schválila vzájomnú dohodu klubov o odohratí odložených stretnutí 6.
kola 6. ligy dospelých V. Orlík - Rovné a Tisinec - Kuková dňa 14.11.2021 o
13.30 hod.
3. Pokračuje v šetrení námietky TJ Družstevník Breznica
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
DK OOFZ:
Trestá hráča TJ Družstevník Kuková - Ľuboš Antolík - 1140488 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od
23.09.2021, podľa DP čl. 45/1a,2, poplatok 10,- EUR

Trestá hráča FK Bukovce - Jaroslav Ceperko - 1268884 - DO pozastavením
výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 23.09.2021, podľa
DP čl. 45/1a,2, poplatok 10,- EUR
Ukončuje disciplinárne konanie voči OŠK Mestisko na základe predloženia
dohody medzi klubmi vo veci odstupného za hráča - Filip Kandalik - 1278648,
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
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
KR OOFZ:
9. kolo - 6. liga dospelí - 3.10.2021 o 14.30 hod.:
Radoma - Lúčka (Džavoronok, Seman - Brendza), Kuková - Chotča (Malačina, F. Zápotocký - Feč), Rovné - Kalnište (Ľ. Suchanič, Čonka - Vaško),
Mestisko - Sitníky (A. Špak, Dovičák - OOFZ), Miňovce - Tisinec (Baláž, Znoj
- Mackanin), Stročín - V. Orlík (Hamřik, Šugár, Babiarčík - Burcák), Bukovce
- Breznica (Hubáč, L. Zápotocký, Sidorová - Šafranko).
5. kolo - 5. liga dorast - 2.10.2021 o 14.00 hod.:
Miňovce - Rovné (Malačina), Bukovce - Breznica (Znoj), Radoma - Chotča
(Babiarčik).
5. kolo - 4. liga žiaci - skupina A - 30.9.2021 o 17.00 hod.:
Kuková - Giraltovce (Laik), Kalnište - Koprivnica (Laik)
5. kolo - 4. liga žiaci - skupina B - 2.10.2021 o 10.00 hod.:
Stročín - V. Orlík (Korba), Mestisko - Tisinec (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.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník
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Vyhrali Ondavský pohár v Stropkove

Bez straty setu zdvihli nad hlavy víťaznú trofej. Volejbalové staršie žiačky ŠK
Komenského Svidník dosiahli v uplynulú
sobotu 25. septembra veľký úspech. V
Stropkove vyhrali 29. ročník Ondavského
pohára.
Tento tradičný volejbalový turnaj sa v susednom
Stropkove hral v dvoch skupinách. Svidnícke
volejbalistky v tej svojej skupine porazili Stropkov
B a Humenné. V semifinále sa stretli so Stropkovom A vo finále druhýkrát so Stropkov B. Všetky
zápas nádejné volejbalistky Svidníky vyhrali 2:0
a zaslúžene získali trofej a medaily za víťazstvo.
Zverenkyne trénera Roberta Franka tak dosiahli
v skutku veľký úspech, keďže v prípade Ondavského pohára ide naozaj o prestížny mládežnícky
volejbalový turnaj.
Zostava ŠK Komenského Svidník: Vooková,
Gulová, Vaškaninová, Rodáková, Siváková,
Bokšanská, Paligová, Keselicová, Bilá, Zozuľáková, Šuťaková.
(ps)

Budú alebo nebudú predvianočné trhy?
Predvianočné predajné trhy, na ktoré sú Svidníčania už začiatkom novembra
zvyknutí, nemusia byť ani tohto roku. Vyplýva to z vyjadrenia PR manažérky
mesta Svidník Kristíny Tchirovej. „V týchto dňoch sme vo fáze zvažovania, veľmi citlivo vnímame pandemickú situáciu. Nárast chorých má bytostný vplyv na
usporadúvanie akýchkoľvek podujatí, preto sa k organizovaniu trhov nevieme
stopercentne vyjadriť,“ reagovala v závere minulého týždňa Kristína Tchirová.
Dodajme, že Predvianočné predajné trhy sa pre nepriaznivú pandemickú
situáciu nekonali ani v minulom roku.
(ps)

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Ako ticho žila, tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
4. júla 2021 nás navždy opustila naša milovaná
mamka, babka a prababka
ANNA CIMBALOVÁ zo Svidníka
30. septembra 2021 by sa dožila 87 rokov.

Kto daroval krv?
V stredu 22. septembra prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 36 bezpríspevkových darcov:
Ján Hlavinka (90), Ľuboslav Čakurka (35), Peter Gula (49), Ladislav Gajdoš
(58), Ján Troščák (65), Vladislav Kundrát (73), Peter Demjanovič (2), Marián
Sahajda (26), Ľuboš Sahajda (11), Marián Danko (11), Peter Gula (86), Renáta
Kostová (3), Tobias Kost (3), Lenka Šimková (16), Martina Hašková (3),
Gabriela Kaliňaková (11), Igor Tabiš (57), Štefan Teraz (46), Jaroslav Genco
(30), Vladimír Perháč (88), Lukáš Šalap (8), Kamil Hošák (2), Anna Ivančová
(18), Jana Malačinová (8), Kamil Ripper (19), Ján Siňár (37), Jozef Capko
(15), Adrián Slivovič (6), Katarína Keselicová (15), Rastislav Sivulič (4), Jozef
Adamica (41), Jozef Adamica (11), Martin Močilenko (46), Andrej Franko (12),
Miroslava Blacha Vansová (prvodarca), Mária Kandrová (2).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku

Touto cestou ďakujeme rodine a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť s našou mamkou.
Dcéry Anna, syn Ján, vnúčatá a pravnúčatá

SPOMIENKA
Odišiel, ako si to osud prial,
v našich srdciach zostáva žiaľ.
Spomienka živá a láskavá,
navždy v nás ostáva.
22. septembra 2021 uplynuli tri roky odkedy
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
TOMÁŠ BOGĽARSKÝ z Okrúhleho
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s
nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, deti Igor, Zlata a Mikuláš
s rodinami a vnuci
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku.
Pohotovostná služba je do 19. hodiny.
STOMATOLÓGOVIA:
2. a 3. októbra: MUDr. M. Jánošík - Jilemnického 309 v Stropkove.
Kontakt: 054/756 26 45.
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.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Utorok 28.9.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu,
Streda 29.9.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša, Adrianu a
Alexandru, Štvrtok 30.9.: 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Stelu,
Piatok 1.10.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva
sv. ruženca, Sobota 2.10.: 7:00 + Ján a Helena Džoganoví, Nedeľa 3.10.:
9:30 Za farnosť.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - MESTO
Utorok 28.9.: 6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 * Anna, 18.00 + Já,
Vladislav / + Ján a Anna Cimbaloví (panychída), Streda 29.9.: 6.30 + Jozef,
Mária, Jozef, 18.00 + Ján, Mária, Anna / + Emília, Ján, Tobiáš, Štvrtok 30.9.:
6.00 Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 + Michal Peľak / + Ján Gundza, 17.15
Ruženec za závislých s komunitou Cenacolo, 18.00 + Ján, Anna, Juraj,
Mária, Michal, Mária (panychída). Tichá adorácia do 20.00 hod., Piatok 1.10
- Presvätá Bohorodočiak Ochrankyňa - Pokrov: 6.30 csl. sv. liturgia, 12.00
za kňazov farnosti, 18.00 * Jozef, Katarína, Viktoria, Zuzana, Eucharistická
adorácia, Sobota 2.10.: 7.30 Ruženec, 8.00 + Arcibiskupstvo / + Michal Kostík
(panychída), 18.00 slov. sv. liturgia s platnosťou na nedeľu, Nedeľa 3.10.: 8.00
* o. Martin a Janka OTP, 9.15 * Peter a Miroslava, 10.30 * Za farnosť, 18.00
* Ľuboš, Dana, Kamil, Ľuboš, Patrícia.
V piatok 1.10. je sviatok presvätej Bohorodičky Ochrankyne - Pokrov. Bohoslužby sú 6.30 csl., 12.00, 18.00 slov.
V sobotu o 18.00, v nedeľu o 9.15 sú bohoslužby pridané kvôli pandémii.
Prosíme o nosenie respirátorov, dezinfekciu a rozostupy v chráme.
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK
Utorok 28.9.: 18.00 + Terézia, Ján, Ján / + Jozef, Streda 29.9.: 6.30 + Michal, 18.00 + Michal, Štvrtok 30.9.: 6.30 + Štefan, 18.00 po sv. omši adorácia:
ZBP Pavol Katarína / ZBP Jakub, Piatok 1.10.: 6.30 + Ján, 18.00 + Michal,
Sobota 2.10.: 8.00 Za ružencové bratstvo, 15.00 Sobášna sv. omša, Domov
dôchodcov: 15.30 ZBP Michal s rod, Nedeľa 3.10.: 8.00 ZBP František s rod.,
10.30 + Zuzana, 18.00 ZBP Peter s rod.
Počas celého septembra ešte prebieha zápis na prijatie sv. Birmovania.
Zapisujeme od 8. ročníka základnej školy vyššie. Príprava začne od októbra.
Prihlášky sú v zakrestii kostola.
Okres Svidník od 27.9. je stále v červenej farbe. Nedeľné sv. omše ráno
o 8.00 pre zaočkovaných. 10.30 a 18.00 pre OTP. Povinnosť mať zoznam
veriacich na sv. omši.
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 kvalifikovaní 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.

o d 27. s e p t e m b r a 2 0 21
CAMPBELL, Anna:
Sedem hriešnych nocí.
Bratislava, Ikar 2021. 325 s.
Sidonie Forsythová chce zúfalo zachrániť
život svojej sestry, preto súhlasí s desivým
osudom. Za múrmi hradu Craven žije Jonas
Merrick, notoricky známy darebák a zvodca,
ktorému sa má oddať na sedem hriešnych
nocí. Lenže počas toho týždňa si zrazu uvedomí, že jej na tom darebákovi napriek všetkému
záleží. Navonok drsný, osamelý Jonas by
chcel aspoň na chvíľu zabudnúť na svoj údel,
ale ten mu ustavične pripomínajú odrazy v
zrkadlách, ktorými si vyzdobil izbu. Keď sa
na prahu jeho dverí objaví Sidonie, predstava,
ako ju bude zvádzať, v ňom vzbudí sladké očakávania. Po niekoľkých dňoch v jej spoločnosti
sa jeho srdca dotkne Sidoniina nevinná krása,
múdrosť, ale aj nečakaná odvaha. Za bránami hradu však stoja nepriatelia s
odhodlaním všetko zničiť. Prežije to ich rodiaca sa krehká láska?

RADAČOVSKÝ, Mário
Mário Radačovský sa narodil 29. septembra 1971. Je slovenský tanečník a
choreograf. Absolvoval Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave, po
absolvovaní získal angažmá v Balete SND. V roku 1990 vyhral Československú baletnú súťaž v kategórii A. Onedlho sa v SND stal sólistom. Účinkoval
v baletoch ako Rómeo a Júlia, Carmen, Giselle a Dáma s kaméliami. V roku
2005 bol choreografom baletu Zmena. Na miesto riaditeľa Baletu SND nastúpil
17. októbra 2006. V sezóne 2006/2007 priniesol balet inšpirovaný príbehom
umelca Andyho Warhola. V júni 2010 založil vlastný súbor, Balet Bratislava,
zaoberajúci sa neoklasickým baletom. Súbor viedol až do jeho zániku v roku
2013. V Balete Bratislava vytvoril diela Monos, Queen a muzikál Mata Hari.
V roku 2015 získal bakalársky titul z choreografie na Hudobnej a tanečnej
fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Vo veku 27 rokov prekonal onkologické ochorenie a v roku 2008 založil tradíciu baletných gala na podporu
liečby tohto ochorenia. V septembri 2015 sa oženil s bývalou sólistkou Baletu
SND Klaudiou Bittererovou.

ŠKVORECKÝ, Josef (27.9.1924 - 3.1.2012)
Český prozaik, esejista, prekladateľ a vydavateľ českej a slovenskej exilovej
prózy v Toronte. Patril k najvýznamnejším povojnovým českým prozaikom. Po
absolvovaní filozofickej fakulty - odbor angličtina a filozofia, pôsobil ako učiteľ,
neskôr ako redaktor. Spisovateľom z povolania sa stal v roku 1963. V roku
1969 odišiel pracovne do Ameriky, neskôr sa usadil v Toronte, kde na univerzite
vyučoval americkú a modernú anglickú literatúru. Do literatúry vstúpil poéziou
s prvkami civilizmu a poviedkami. Ohlas však vzbudil až románom Zbabelci
(prvá časť pentalógie). Významná je i jeho prekladateľská činnosť, prekladal
popredných moderných amerických autorov (Raymonda Chandlera, Ernesta
Hemingwaya, Williama Faulknera, Henryho Jamesa a iných).

- Pani vodička, bude to 20 €! Prešli ste na červenú.
- Ale, pán policajt, nebuďte taký prísny!
Berte, prosím, do úvahy
aj to, koľkokrát som prešla na zelenú.
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ČO PREMIETA KINO DUKLA?
NIE JE ČAS ZOMRIEŤ
PIATOK 1. OKTÓBRA O 19. HODINE
BOND. JAMES BOND.
Réžia: Cary Joji Fukunaga • Hrajú: Daniel Craig, Rami Malek, Ana de Armas, Ralph Fiennes,
Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Naomie Harris,
Léa Seydoux, Rory Kinnear, Billy Magnussen,
David Dencik, Lashana Lynch, Christoph Waltz,
Dali Benssalah
James Bond, agent 007, skončil aktívnu službu
a užíva si zaslúžený oddych na Jamajke. Pokoj
však nemá dlhé trvanie - objaví sa totiž jeho starý
priateľ Felix Leiter z CIA a požiada ho o pomoc.
Misia na záchranu uneseného vedca sa ukáže
byť oveľa zradnejšou, ako spočiatku vyzerala.
Bond sa počas nej dostane na stopu nevyspytateľného zločinca, ktorý disponuje nebezpečnou a veľmi ničivou novou technológiou.
Rok výroby: 2020, dátum lokálnej premiéry: 30. september 2021, Krajina pôvodu: USA, Veľká Británia, triler, akcia, 163 minút, vstupné: 5 eur
***
ZÁTOPEK
SOBOTA 2. OKTÓBRA O 19. HODINE
Nový film Davida Ondřička.
Réžia: David Ondříček • Scenár: Alice Nellis, David
Ondříček, Štěpán Kučera • Hrajú:Václav Neužil ml.,
Martha Issová, Robert Mikluš, James Frecheville,
Jiří Šimek, Milan Mikulčík, Peter Nádasdi, Štěpán
Kozub
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, ktorý je venovaný nielen športovému, ale aj životnému príbehu
jedného z najväčších atlétov všetkých čias, štvornásobného olympijského víťaza Emila Zátopka. Snímka
rozpráva príbeh o víťazstvách v láske aj v športe,
ktoré si vyžadujú predovšetkým veľké srdce.
Dej filmu sa začína v pohnutom roku 1968. Austrálsky rekordér Ron Clarke práve navzdory všetkým
očakávaniam premárnil pravdepodobne svoju poslednú šancu na olympijskú
medailu, keď počas kľúčových pretekov utrpel vážny zdravotný kolaps. Následne na to prepadáva pochybnostiam o zmysle vlastnej kariéry. Nakoniec
sa vydáva do Prahy za legendárnym bežcom Emilom Zátopkom, ktorého bezmedzne obdivuje. Príbehová línia rozhovoru medzi Ronom Clarkom a Emilom
Zátopkom nás retrospektívne vracia ku kľúčovým momentom Zátopkovho
športového i súkromného života. Tie sa navzájom prepájajú v komplexnom
portréte muža, ktorý svoju rýchlosť a vytrvalosť nestratil ani potom, ako sa
jeho posledné preteky skončili, a ktorý dokázal tvrdo bojovať nielen na atletickom ovále. Zátopek je príbehom o prerode neduživého chlapca na muža,
ktorý na olympiáde v roku 1952 získal tri zlaté medaily a zároveň zlomil tri
svetové rekordy. Je to tiež príbeh o nezlomnej sile vôle, ktorá dodnes inšpiruje
tisíce športovcov na celom svete. Film však nerozpráva len o športe, ale aj o
osudovom stretnutí a celoživotnej láske dvoch ľudí, ktorú nedokázali zlomiť
ani športové či životné prehry.
Rok výroby: 2021, Dátum lokálnej premiéry: 9. september 2021,
Krajina pôvodu: Česká republika, Slovensko, dráma, životopisný,
130 minút, vstupné: 5 eur
100 % VLK
NEDEĽA 3. OKTÓBRA O 15. HODINE
Každá svorka potrebuje vodcu.
Réžia: Alexs Stadermann
Tento Halloween bude stopercentne zábavný a stopercentne chlpatý. Freddy

Lupine vyzerá ako obyčajný mladý chlapec, akurát nie je obyčajný a nie je
ani tak celkom chlapec. Má štrnásť a je... vlkolak. Alebo skôr bude. Freddy
je súčasťou hrdého starého rodu vlkolakov a všetci
očakávajú, že sa raz z neho stane vodca svorky
- rovnako ako kedysi jeho otec. Keď nadíde slávnostná noc jeho prvej premeny, Freddy je pripravený
stať sa hrôzostrašným a silným vlkom. Niečo sa však
zvrtne a Freddy sa zmení sa na nie príliš dravého
ani veľmi strašidelného, zato ale mimoriadne rozkošného... pudlíka.
Toto je stopercentné sklamanie pre všetkých. Keďže
vlci a psi sebou navzájom pohŕdajú, Freddy sa stáva hanbou rodiny a končí na ulici. Zatiaľ. Čarovná
noc a spln prvej premeny stále trvá a Freddy musí
do rána dokázať, že je skutočným stopercentným
vlkolakom, inak bude navždy vylúčený zo svorky.
So srdcom vlka a ružovou natupírovanou frizúrou
sa pudel Freddy vydáva do ulíc za dobrodružstvom a kopou zábavy. Stretne
pár túlavých psích kamošov, šialeného zmrzlinára, zažije psie väzenie, odhalí
jedno dávne tajomstvo a napokon všetkým dokáže, že stopercentný vlkolak
môže byť drsný ako vlk a zároveň rozkošný a kučeravý ako pudlík.
100 % vlkolak nadväzuje na úspešné animované filmy, ktoré kombinujú príšery
a hrôzostrašné kulisy so „strašidelne“ veľkou dávkou zábavy. Vlkolak s tvárou
pudlíka Freddy sa môže smelo zaradiť do panteónu monštier ako Drakula
a jeho partička z Hotelu Transylvánia alebo celá Rodina Addamsovcov či
Príšerákovcov, bez problémov by ho zobrali na Monster High: Školu duchov
a jeho životopis aj pôvod je skvelý na prácu medzi Príšerkami s ručením
obmedzeným.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 23. september 2021,
Krajina pôvodu: Austrália, rodinný, animovaný, slovenský dabing,
vstupné: 5 eur
SPRÁVA
NEDEĽA 3. OKTÓBRA O 19. HODINE
Réžia: Peter Bebjak • Scenár: Jozef Paštéka, Tomáš Bombík, Peter Bebjak
• Kamera: Martin Žiaran • Strih: Marek Kráľovský • Hudba: Mário Schneider • Hrajú: Noel Czuczor,
Peter Ondrejička, Wojciech
Mecwaldowsky, Christoph Bach,
Florian Panzner, Lars Rudolf,
Aleksander Mincer, Jan Nedbal,
John Hannah
Siedmeho apríla 1944 sa
Alfrédovi Wetzlerovi podarilo
čosi jedinečné - unikol spolu
s mladším väzňom Vrbom z
prísne stráženého tábora smrti
Osvienčimu. Cieľom úteku však nebolo zachrániť si vlastný život, ale zabrániť
umieraniu tisícov ľudí. Po smrteľne nebezpečnom putovaní došli na Slovensko,
kde vznikla správa o genocíde. Tajnými cestami sa dostala až do rúk Winstona
Churchilla a Franklina D. Roosevelta a zasiahla do vývoja 2. svetovej vojny.
Príbeh plný napätia a emócií osloví diváka napínavou drámou úteku, absurditou vývoja dejín, ale aj vnútornou
silou muža, ktorý sa postavil proti
zvrátenosti systému.
Rok výroby: 2020, Dátum lokálnej premiéry: 23. september
2021, Krajina pôvodu: Slovensko, dráma, 93 minút,
vstupné: 5 eur
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