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SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

Nedávno	 som	 čı́ tala	 zaujı́mavý	
prı́beh,	 ktorého	 ideou	 bolo	 ľudské	
objatie.	Mladú	ženu	v	istý	deň	čakalo	
vážne	vyšetrenie,	ktoré	malo	potvrdiť	
a l ebo 	 vyvr á t i ť 	 kompl ikovaný	
operačný	 zákrok.	 Po	 prebdenej	 noci	
sa	 už	 v	 skorých	 ranných	 hodinách,		
keď	 za 	 oknom	 e š te 	 bo la 	 tma ,	
bezcieľne	potulovala	po	dome,	keďže	
na	 spánok	už	 nemala	pomyslenie.	V	
tom	 istom	 čase	 sa	 ulicami	 mesta	
prechádzala	 stará	 žena.	 Bezcieľne.	
Sem	a	tam.	Zvonila	na	dvere,	ale	nik	jej	
neotváral.	Mladá	žena	počula	zvonček	
pri	dverách,	s	prekvapenıḿ	otvorila	a	
pozerala	sa	na	uzimenú	starenku.	Tá	
vošla	do	domu	s	výčitkou,	konečne	si	
mi	 otvorila,	 idem	 si	 ľahnúť.	 Z� ena	
uložila	 starenku	 na	 gauč,	 aby	 sa	
zohriala	a	zavolala	polıćiu.	

Pátranie	po	starenke	s	 	Alzheimerom	
bolo	 ukončené.	 Opäť	 zazvonil	 zvon-
ček	a	vo	dverách	
s t á l a 	 d c é r a	
starenky.	Nasle-
dovalo	 objatie,			
v	ktorom	sa	skrý-
vali	 vďačnosť,	
výdych,	 úľava,	
s r d e č n o s ť 	 a	
opäť	 vďačnosť.	
Náhoda,	 osud,	
božia	prozreteľ-
nosť, 	 kto	 ako	
chce,	 sa	 posta-
rali 	 o	 šťastný	
koniec	 prı́behu,	

nielen	pre	starenku	a	jej	dcéru,	ale	aj	
pre	mladú	ženu.	Náhodné	stretnutie	a	
objatie	jej	pomohli	nájsť	cestu	k	uzná-
vanému	 a	 špičkovému	 lekárovi,	
ktorého	poznala	dcéra	starenky	a	tak	
na	vyšetrenie	kráčala	s	trocha	väčšou	
odvahou.	

Koľko	vecı	́môže	zmeniť	ľudské	obja-
tie?	Objatie,	ktoré	v	sebe	nesie	lásku,	
dôveru,	 porozumenie,	 empatiu,	
všıḿavosť,	dôležitosť,	 že	 som	 tu	pre	
druhých.	To	všetko	potrebujeme	pre	
svoj	život.	V	čase	adventu,	ktorý	teraz	
na	nás	dýcha	vo	vianočnej	atmosfére,	
vám	preto	prajem	každodenné	obja-
tia	 v	 kruhu	 rodiny,	 priateľov,	 zná-
mych,	 ale	 aj	 tých,	 ktorých	 sme	 už	
dávno	nevideli	či	nestretli.

Pokojné	 a	 radostné	 decembrové	 dni	
vám	praje	

Michaela	Marcinová

Milí	čitatelia!		
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 počasie	 minulého	 mesiaca	 bolo	
mierne	teplejšie,	než	na	aké	sme	zvyk-
nutı́ 	 v	 novembri?	 Ale	 mı́nusové	
teploty	a	snehová	nádielka	sa	predsa	
len	v	jeho	posledných	dňoch	dostavili.

 24.	 ročnı́k	 študentskej	 kvapky	

krvi	neobišlo	ani	naše	mesto?	Vesti-
bul	MsU� 	 	sa	vo	štvrtok	22.	novembra		
ráno	 začal	 zaplňovať	 plnoletými	
žiakmi	našich	škôl,	aby	darovali	to	naj-
cennejšie,	svoju	krv.	 	K	nim	sa	pridali	
aj	stáli	darcovia	a	poďakovať	sa	určite	

patrı	́ všetkým	30	
zúčastneným,	 z	
ktorých	krv	daro-
valo	 19	 a	 prvo-
darcov	bolo	5.

 určite	 nepre-
h l i adnuteľnou	
d e k o r á c i o u	
obchodného	 cen-

tra	 TOBI	 je	 reklamná	 obrazovka	
nachádzajúca	sa	v	strede	budovy	nad	
vstupom?	 Svetelný	 výkon	 je	 oveľa	
menšı	́ako	na	tej	pôvodnej,	umiestne-
nej	na	autobusovej	stanici,	nadmerne	
nesvieti	do	bytov	a	neovplyvňuje	oko-

loidúcich	vodičov.	

 sa	 dá	 parkovať	 aj	
m imo 	 p a rkova c ı́ c h	
miest,	 takmer	 na	 pre-
chode	 pre	 chodcov	 na	
dlažbe?	 Vodič	 modrej	
Fabie		mal	zrejme	veľmi	
naponáhlo	 na	 poštu,	
keď	 	 takto	 zaparkoval	
svoje	vozidlo,	za	ktorým	
sa	začala	 tvoriť	kolóna.	
Pôsobil 	 dojmom,	 že	
odbočuje	 na	 hlavnú	

cestu.	 Je	mu	odpustené,	 ak	na	pošte	
podával	list	pre	Ježiška,	to	už	naozaj	
veľa	času	nemal.	Ale	musı	́sa	zmieriť	s	
tým,	že	pod	stromček	dostane	uhlie...

Mgr.	Mária	Osifová

VIETE, ŽE...
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Opýtali sme sa primátora mesta Mgr. Jána Rubisa 
Pán	primátor,	blahoželáme	vám	k		
zvoleniu	na	post	primátora	mesta	
Giraltovce.	 Ako	 vnímate	 vaše	
opätovné	 zvolenie	 už	 v	 6.	 voleb-
nom	období?	

Vážení	spoluobčania,

	 	 	 	 	úvodom	svojich	pár	viet	sa	 	vám	
chcem	 úprimne	 poďakovať	 za	 vašu	
podporu	v	komunálnych	voľbách		10.	
novembra	 2018.	 D� akujem	 všetkým,	
ktorı́	 prišli	 k	 volebným	 urnám	 a	
využili	svoje	občianske	právo	rozhod-
núť	o	tých,	ktorı	́budú	počas	ďalšieho	
volebného	 obdobia	 obhajovať	 ich	
záujmy	 v	 pri	 správe	 vecı	́ verejných.	
Verıḿ,	že	spolu	so	zvolenými	poslan-
cami	 mestského	 zastupiteľstva	
budeme	 realizovať	 projekty	 na	
podporu	 lepšieho	 života	 v	 našom	
meste.	Tým	kandidátom,	ktorı	́neboli	
úspešnı	́vo	voľbách	a	majú	záujem	o	
prácu	 v	 komisiách	 pri	 mestskom	
zastupiteľstve	a	 chcú	 sa	podieľať	na	
verejnom	 živote	 v	 meste,	 ponúkam		
tiež	spoluprácu.

Aké	bolo	vaše	pracovné	zaradenie	
predtým,	ako	ste	sa	vôbec	prvýkrát	
uchádzali	o	primátorské	kreslo?

Po	 ukončenı́	 základnej	 vojenskej	
služby	 som	 dňa	 15.	 4.	 1984	 začal	
pracovať	na	ONV	Bardejov.	1.	5.	1984	
som	 bol	 preradený	 na	 MNV	 Miča-
kovce	a	po	doplnkových	voľbách	som	
bol	 1.	 6.	 1984	 zvolený	 za	 tajomnıḱa	
MNV	 Mičakovce.	 Túto	 funkciu	 som	
zastával	 do	marca	 1990.	 Pokračoval	

som	 na	 Obvodnom	 úrade	 miestnej	
štátnej	 správy	na	právnom	oddelenı	́
ako	 referent	 pre	miestnu	 správu	 do	
roku	 1998.	 V	 roku	 1990	 som	 bol	
zvolený	 za	poslanca	MsZ	v	Giraltov-
ciach	 a	 predsedu	 Komisie	 správy	
majetku	 mesta.	 V	 komunálnych	
voľbách	v	roku	1998	som	bol	zvolený	
za	primátora	mesta	Giraltovce	a	túto	
funkciu	vykonávam	dodnes.	V	miest-
nej	 samospráve	 som	už	 viac	 ako	 34	
rokov	a	komunálnu	prácu	a	politiku	
realizujem	pre	občanov	mesta	i	regió-
nu.

Aký	 je	 primátor	 mesta,	 ak	 práve	
nepracuje?	 Čomu	 venujete	 svoj	
voľný	čas?

Som	 obyčajný	 človek,	 ako	 mnoho	
ďalšıćh	 v	 tomto	 meste.	 V	 mladšom	
veku	som	sa	venoval	aj	športu,	záhra-
de,	 no	 hlavne	 rodine.	 Teraz,	 keď	 sú	
deti	 dospelé,	 s	 manželkou	 najviac	
času	 venujeme	 záhrade,	 učı́me	 sa	
včeláriť,	chovám	drobné	domáce	zvie-
ratá	a	relaxujeme	vo	včelnici	v	Z� elez-
nıḱu.	Občas	si	 	doprajeme	turistiku	či	
lyžovačku	 s	 rodinou.	 No	 najviac	 sa	
tešıḿe	na	prıćhod	detı	́domov,	hlavne	
našich	dvoch	vnučiek.	

Čo	by	ste	odkázali	našim	spoluob-
čanom?	

Môj	volebný	program	na	roky	2018	–	
2022,	 s	 ktorým	 som	 sa	 uchádzal	 o		
vašu	 priazeň	 a	 zaslal	 som	 	 vám	 ho	
počas	volebnej	kampane,	je	otvorený	
dokument,	ktorý	budem	určite	dopl-�
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ňať	 o	 návrhy	 poslancov	 mestského	
zastupiteľstva,	 ale	 aj	 o	 požiadavky	
bežného	 života	 v	 meste.	 Urobı́m	
všetko	preto,	aby	som	v	závere	voleb-
ného	obdobia	mohol	zložiť	účty	s	čo	
najlepšı́m	 výsledkom	 svojej	 práce,	
práce	poslancov	mestského	 zastupi-
teľstva,	členov	komisiı,́ 	ale	aj	zamest-
nancov	mestského	úradu.	

Spoločným	úsilıḿ 	všetkých	musı	́byť	
jediný	 cieľ	 –	 lepší	 život	 v	 našom	

meste	pre	všetkých	spoluobčanov	
–	 vo	 všetkých	 oblastiach	 verejného	
života.

Do	 spoločnej	 práce	 nám	 všetkým	
želám	 pevné	 zdravie,	 šťastie	 a	 veľa	
úspechov.	

My	ďakujeme	 za	 rozhovor	 a	 želáme	
veľa		úspechov	v	práci	aj	v	súkromı.́	

Text:	M.	Osifová,	M.	Marcinová,

foto:	L.	Lukáč	

A	tie	piesne	môjho	ľudu	-	krása,		akých	v	svete	druhých	nenie…
Každá	jarku	podobá	sa,	ktorým	žblnká	potešenie…		

OPÄŤ NÁM BOLO VESELOOPÄŤ NÁM BOLO VESELOOPÄŤ NÁM BOLO VESELOOPÄŤ NÁM BOLO VESELOOPÄŤ NÁM BOLO VESELOOPÄŤ NÁM BOLO VESELO

Týmito	slovami	opıśal	krásu	Sloven-
ských	 ľudových	 piesnı	́ básnik	 Pavol	
Országh	 Hviezdoslav.	 A	 musı́me	

uznať,	 že	 mal	 pravdu.	 Veď	 ľudové	
piesne	patria	k	tomu	najkrajšiemu,	čo	
v	minulosti	naši	predkovia	v	ľudovej	
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slovesnosti	 vytvorili.	 Sú	 klenotnicou	
našej	národnej	kultúry,	našou	pýchou	
i	 životom.	 Tvoria	 neoddeliteľnú	
súčasť	života	človeka,	rodiny	i	spoloč-
nosti	a	sprevádzajú	nás	od	kolıśky	až	
po	hrob.	Kde	znie	pieseň,	tam	sú	svia-
tok,	radosť,	krása,	cit,	pohoda,	oslava		
i	šťastie.	

Už	24.	ročnıḱ	súťaže	v	speve	ľudových	
piesni 	 Giraltovský	 hudák 	 bol	
skutočnou	 oslavou	 Slovenskej	 ľudo-
vej	piesne.	Speváci	vo	veku	od	5	do	18	
rokov	 sa	 v	 piatok	 16.	 novembra	
pomaly	 schádzali	 vo	 vestibule	 MsU� ,	
aby	 sa	 popasovali	 tým	 najmilšı́m	
spôsobom,	 piesňou.	Najmladšı	́ súťa-
žiaci	 v	 kategórii	 do	 6	 rokov	 najviac	
pútali	pozornosť	svojıḿ	nebojácnym	
prejavom.	Pre	väčšinu	z	nich	to	bolo	
prvé	vystúpenie	pred	porotou	vôbec.	
Súťažiaci	v	ďalšıćh	 štyroch	kategóri-
ách	k	nám	pricestovali	zo	svidnıćke-
ho,	 bardejovského	 a	 stropkovského	
okresu	 a	 svojıḿ	 spevom	 preukázali	
nielen	 talent,	 ale	 aj	 lásku	k	podaniu	
ľudovej	piesne.	 	K	umocneniu	súťaže	
určite	 prispeli	 aj	 nádherné	 kroje,																
v	 ktorých	 účinkujúci	 prezentovali	
svoj	 kraj.	 Odborná	 porota	 v	 zloženı	́
predseda	-		Marianna	Z� elezná	a	členo-
via	Matúš	Pavelčák	a	Stanislav	Baka-
ľár	mala	pri		rozhodovanı	́ťažkú	úlohu	
a	 v	 niektorých	 prı́padoch	 museli	
udeliť	viacero	ocenenı.́	

Takto	sa	umiestnili	speváci	a	speváči-
kovia:

I.	Kategória	do	6	rokov

1.	miesto:	Filip	Hegeduš

2.	miesto:	Jakub	Lipinský

3.	 miesto:	 Klaudia	 Kurimčáková	 a	
Stella	Vojčeková

II.	Kategória		do	9	rokov

1.	miesto:		Laura	C�ušková

2.	miesto:	Charlotte	S� tofková

3.	miesto:	Timea	Tvardziková	a	Natá-
lia	Miková

III.	Kategória	do	12	rokov

1.	miesto:	Lucia	Onofrejová

2.	miesto:	Adam	Nemec	a	Timea	Lech-
manová

3.	miesto:	Bibiana	Vaňová	a	Faustina	
Maťašová

IV.	Kategória	do	15	rokov

1.	miesto:	Amália	Plavčáková

2.	miesto:	 René	 Havrila	 a	 Stephanie	
Kováčová

3.	miesto:	Daniela	Koreňová	 a	Vero-
nika	Ferencová

V.	Kategória	do	18	rokov

2.	miesto:	Denisa	Jakočková

Cena	poroty:	Sebastián	Tkáč

Ľudová	pieseň	má	svoje	neopıśateľné	
čaro.	Vie	potešiť	dušu,	vliať	novú	ener-
giu	a	vniesť	dobrú	náladu.	To	všetko	
sme	vďaka	mladým	interpretom	zaži-
li.	Srdečne	im	všetkým	blahoželáme	a	
ďakujeme	za	účasť.	

	Text:	Mária	Osifová,	

foto:	V.	Michalčík
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B l ı́ ž i a c e 	 s a	
v i a n o č n é	
sviatky	 vylá-
ka l i 	 do 	 u l ı́ c	
nášho	 mesta	
všetkých	 tých,	
ktorı	́ si	 chceli		
v	 pouličných	
stánkoch	čo-to	
nakúpiť	 alebo	
si	 pochutnať	
na	 voňavých	
d o b r o t á c h .	
Mes to 	 to t i ž	

organizovalo	 tradičné	 Katarı́nske	
vianočné	 trhy	 s	 množstvom	 predaj-
ných	stánkov.	To,	že	sa	trhy	konajú	na	
Katarıńu,	 má	 svoj	 význam.	 Vtedy	 je	
totiž	v	našom	meste	hostina	a	hoduje	
sa	po	celý	vıḱend.	

Návštevnı́ci	 trhoviska	 mali	 z	 čoho	
vyberať.	 Predajné	 stánky	 ponúkali	

prútené	 košı́ky,	 výrobky	 z	 dreva,	
hračky	 od	 výmyslu	 sveta,	 záclony,	
obuv,	 zimnú	 kolekciu	 oblečenia,	
módne	doplnky,	bylinky	či	cukrovin-
ky.	Stále	populárne	sú	stánky	s	trdel-
nıḱmi	rôznych	prıćhutı	́a	novinku	na	
našich	trhoch	–	zemiakovú	špirálu	či	
teplé	varené	pivo	-	si	pochvaľovali	 tı	́
staršı.́	Do	neskorých	večerných	hodıń	
boli	 najviac	 navštevované	 stánky	 s	
občerstvenı́m.	 Grilované	 a	 zabı́jač-
kové	 špeciality	 sa	 zapı́jali	 vareným	
vıńkom,	punčom	či	medovinou.		

Organizácie	 v	 našom	 meste	 sa	 tiež	
úspešne	 prezentovali.	 DSS	 si	 vo	
svojom	 reprezentačnom	 stánku	
vyslúžil	obdiv	za	krásne	ručne	robené	
vianočné	ozdoby,	voňavé	mydielka	či	
tkané	 koberce.	 Komunitné	 centrum	
rozprúdilo	 nevıd́anú	 zábavu.	 Bližšie		
o	 svojom	 stanovišti	 na	 trhoch	 nám	
porozprávala	 odborná	 garantka	

KATARÍNSKE PREDAJNÉ TRHY
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c en t ra 	 Mg r. 	 J a n e t t 	 Bu č kov á :	
„Komunitné 	 centrum	 sa	 znovu	
zúčastnilo	 Katarı́nskych	 trhov	 a	
úspešne	 odštartovalo	 2.	 ročnı́k	
predajného	 stánku	 s	 názvom	 Tuňo	
lacho	(lacné	a	chutné	jedlo),	ktorý	ho	
presne	 vystihoval.	 Za	 veľkorysej	
pomoci	 našich	 sponzorov	 sme	 sa	
dôsledne	pripravili	a	nachystali	 sme	
chutné,	 tradičné	 a	 rómske	 jedlá		
známe	 ako	 goja,	 marikľa,	 pečený	
plnený	 piroh.	 Nechýbal	 ani	 chutný	
poľovnıćky	guláš	a	všetko	sa	zapıj́alo	
sladkým	 vareným	 vıńkom.	 K	 dobrej	
zábave	 a	 všetkým	 hosťom	 do	 tanca	
hrala	známa	hudobná	skupina	Melo-
dic.	U� časť	na	našej	akcii	je	z	roka	na	
rok	vyššia	a	ľudia	si	zvykajú,	že	komu-
nitné	 centrum	 pod	 záštitou	 mesta	
Giraltovce	 organizuje	 takú	 aktivitu,	
kde	sa	nerobia	rozdiely	medzi	majori-
tou	a	minoritou.	Dôkazom	toho	je	aj	
krásny	večer	plný	zábavy,	ktorý	sme	

spolu	 prežili.	 V	 konečnom	 dôsledku	
za	 zamestnancov	 komunitného	
centra	by	sme	chceli	pochváliť	všet-
kých	 občanov,	 ktorı́	 sa	 tejto	 akcie	
zúčastnili	a	tým	sa	ukázalo,	 že	sa	dá	
fungovať,	 spolunažıv́ať	 a	 nerobia	 sa	
rozdiely	medzi	vekovými	kategóriami	
bez	rasových	predsudkov.	Zároveň	sa	
chceme	 poďakovať	 všetkým	 mest-
ským	 zamestnancom,	 ktorı́ 	 nám													
s	 touto	 akciou	 ústretovo	 pomohli.	
Dúfame,	že	tieto	ročnıḱy	stánku	Tuňo	
lacho	budú	pokračovať	aj	do	budúcna	
a	uchová	sa	táto	tradıćia	pre	spoluna-
žıv́anie	všetkých	obyvateľov.“

Vianočné	trhy	splnili	svoj	účel.	Stret-
núť	sa	s	rodinou,	priateľmi,	susedmi	
či	 starými	 známymi	 má	 svoje	 čaro.		
Spomaliť	a	nabiť	sa	dobrou	náladou	a	
radosťou	 a	 uložiť	 si	 ich	 v	 sebe,	 aby	
vydržali	čo	najdlhšie....

Text	a	foto:	Mária	Osifová
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Na	 dva	 novembrové	 týždne	 sa	 stal	
priestor	detského	oddelenia	Mestskej	
knižnice	 v	 Giraltovciach	 domovom	
pre	 putovnú	 výstavu	 s	 názvom	
Slovensko	 –	 krajina	 plná	 tajomstiev.	
Výstava	pozostáva	z	 	ilustráciı	́z	knıh́	
vydavateľstva	Class	určených	predo-
všetkým	pre	detského	čitateľa.	

Oživenı́m	 výstavy	 obrazov	 ilustrá-
torky	Zuzany	Fuskovej	bola	návšteva	
majiteľky	 vydavateľstva,	 pani	 Lenky	
S� ingovskej.	Tá	žiakom	tretieho	a	štvr-
tého	 ročnıḱa	našich	 škôl	predstavila	
dva	 knižné	 tituly,	 ktoré	 obsahujú	
vystavené	 ilustrácie.	 Ide	 o	 prázdni-
nové	 knihy	 Slovensko	 -	 krajina	 plná	
tajomstiev	–	Prázdniny	s	deduškom	a	
Prázdniny	s	deduškom	2.	Pani	Lenka	
nám	prezradila,	 že	myšlienka	vytvo-
riť	 takéto	 publi-
k á c i e 	 s a 	 j e j	
zrodila	v	hlave	už	
v	 čase,	 kedy	 žila	
i s t é 	 o b d o b i e	
mimo	 Slovenska.	
Uvedomila	 si,	 že	
rodné	 Slovensko	
jej	veľmi	chýbalo	
a	 takto	 je	 to	 aj	 u	
mnohých	 ďalšıćh	
Slovákov	 žijúcich	
v	 zahraničı́ . 	 Po	
návrate	 domov	
navštı́vila	 rôzne	

kúty	 Slovenska,	 stretla	 zaujıḿavých	
ľudı,́	ktorı	́ju	týmito	miestami	sprevá-
dzali,	 fotila,	 zapisovala.	 Materiál	
dostal	 podobu	 detskej	 knihy	 pomo-
cou	tıḿu	ľudı	́z	vydavateľstva	a	tak	aj	
ten	najmladšı	́čitateľ	si	môže	zmapo-
vať	cez	prıb́ehy	kultúrny	a	historický	
poklad	svojej	rodnej	krajiny.	

„Prostrednı́ctvom	 dobrodružných	
výletov	 malej 	 Sarah	 spoznáme	
rozmanité	historické	dedičstvo	niek-
tor ých 	 s lovensk ých 	 reg i ónov,	
spoznáme	 známe	 legendy,	 ktoré	
čerpajú	 námet	 z	 miestnych	 tradıćiı.́	
Sarah	 je	 Slovenka	 žijúca	 so	 svojimi	
rodičmi	v	Anglicku.	Jedno	leto	prežije	
spolu	s	deduškom	prázdniny	v	tábore	
na	Slovensku,“	takto	sa	prihovorila	v	
úvode	návštevnıḱom	výstavy	a	podu-

Tajomstvá Slovenska   

V MESTSKEJ KNIŽNICI
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Vo	 všeobecnosti	 je	 známe,	 že	 my,	
ľudia,	 radi	oslavujeme	rôzne	sviatky		
a	 pamätné	 dni.	 O	 to	 srdečnejšie,	
úprimnejšie	 a	 s	 radosťou	 oslavujú	

svoje	sviatky	deti.	Nebolo		to	inak	ani	
v	 pondelok	 5.	 11.	 2018.	 Celá	 naša	
materská	 škola	 oslávila	 Deň	 mater-
ských	škôl.	

jatia	pani	Lenka	S� ingovská.		Začalo	sa	
putovanie,	 každá	 ilustrácia	 či	 obraz	
majú	v	knihe	svoj	prıb́eh,	cez	ktorý	sa	
deti	 prenesú	 na	 dané	 miesto	 a	 tak	
majú	 možnosť	 uvedomiť	 si	 regio-
nálnu	rozmanitosť	Slovenska	a	rozvı-́
jať	všeľudské	hodnoty.	Niektorı	́žiaci	
už	spomıńané	miesta	navštıv́ili,	ale	aj	
pri	takomto	stretnutı	́zistili,	že	ešte	je	
čo	spoznávať.		

Výstava	 takéhoto	 typu	 navštıv́ila	 už	
rôzne	miesta	–	Zemplıń sku	knižnicu		
v	 Trebišove,	 Výtvarné	 centrum	
Andreja	Smoláka	v	Snine,	Vihorlatskú	

knižnicu	 v	Humennom,	 ale	 aj	 Z� itno-
ostrovskú	knižnicu	v	Dunajskej	Stre-
de.	A	pretože	 táto	kniha	obsahuje	aj	
anglický	 text	popri	 tom	slovenskom,	
samozrejme,	 navštıv́ila	 aj	 slovenské	
deti	 v	 krajinách	 ako	 Anglicko,	 Nový	
Zéland	 či	 Austrália.	 Sme	 radi,	 že	 k	
týmto	miestam,	na	ktorých	už	ilustrá-
cie	boli,	môžeme	pridať	ja	našu	Mest-
skú	knižnicu	v	Giraltovciach	a	ďaku-
jeme	Lenke	S� ingovskej	za	pútavé	pred-
stavenie	knıh́ 	detským	návštevnıḱom	
výstavy.	

Michaela	Marinová
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Pani 	 uč i teľky	 pripravil i 	 rôzne	
projekty	pre	jednotlivé	triedy	a	reali-
zovali	ich	spolu	s	deťmi	počas	celého	
dňa.	Mladšie	skupiny	plnili	svoje	akti-
vity	v	areáli	materskej	 školy.	V	jaho-
dovej	triede	deti	prežıv́ali	 	Balónovú	
párty	v	balónovom	kráľovstve	a	nako-
niec	 	 farebnými	 balónmi	 ozdobili	
strom	 pod	 oknami	 svojej	 triedy.														
V	 čerešňovej	triede	si	deti	 	zhotovo-
vali	 farebné	 klobúky	 a	 tešili	 sa																	
z	„klobúkovej	show“.	Projekt		S�portu-
jeme	a	oslavujeme	sa	vydaril	deťom									
v	 jablkovej	 triede.	 Celé	 dopoludnie	
súťažili,	 behali	 a	 cvičili.	 Tı	́ najmenšı	́											
v	hroznovej	triede	tancom	a	spevom	
naplnili	 svoj	 projekt	 Veselý	 škôlkar-
sky	deň.

Staršie	 skupiny	 	 detı́ , 	 hruškáci,	
marhuľkáci	 a	 slivkáci,	 to	dali	 vedieť	
celému	mestu.	Ako	mávadlá	im	poslú-
žili	oranžové	balóny	s	modrým	nápi-
som	 DEN� 	 MS� ,	 ktoré	 symbolizovali	
farby	našej	materskej	školy.	Za	skan-
dovania	hesla	TOTO	JE	NA� S� 	DEN� !	sa	

presunuli	do	ZS� 	na	Budovateľskej	ulici	
a	tam	sa	stretli	s	prvákmi.	Spoločne	si	
zaspievali	 a	do	kvetináča	na	 chodbe	
im	 osadili	 spomienkovú	 balónovú	
zdravicu.	Pochod	veselých	 škôlkarov	
viedol	cez	celé	mesto	až	k	MsU� .	Počas	
sprievodu	 spievali,	 skandovali	 a	
rozdávali	 okoloidúcim	 spomienkové	
darčeky	 a	 zdravice.	 Schodisko	 pred	
MsU� 	deti	ozdobili	 výstavkou	výtvar-
ných	prác	so	symbolickými	balónmi.	
Pred	mestským	úradom	sa	deti	stretli	
a	odfotili	s	primátorom	mesta,	ktorý	
ich	 počastoval	 sladkými	 dobrotami.	
Svoj	radostný	deň	sme	všetci	v	škôlke	
zav ŕ š i l i 	 s l ávnostným	 obedom.	
Výstavu	 detských	 výtvarných	 prác	
detı	́z	celej	materskej	školy	vytvorili	aj	
naše	pani	učiteľky	v	pešej	zóne	pred	
Domom	 služieb.	 Zostala	 tam	 dva	
týždne.

Nech	 spev	 a	 džavot	 detı́	 je	 počuť														
v	našom	meste	každý	deň,	veď	deťom	
patrı	́budúcnosť.

Magdaléna	Eštoková
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ZS� 	 v	 Giraltovciach	 v	 spolupráci	 s	
mestom	 Giraltovce	 9.	 novembra	
zorganizovala	 na	 počesť	 Igora	
Nováka	pre	základné	školy	z	blıźkeho	
okolia	 futbalový	 turnaj	 NOVA� K	 CUP.	
Konal	 sa	 v	 športovej	 hale	 Igora	
Nováka	 v	 Giraltovciach.	 Predstavilo	

sa	na	ňom	5	škôl	a	 	50	žiakov.	
Turnaj	 sa	 hral	 systémom	
každý	 s	 každým.	 Kto	 zı́skal	
najviac	 bodov,	 ten	 vyhral.	
Našu	 školu	 reprezentovali	
žiaci	5.,	6.	a	7.	ročnıḱa.	Tento	
rok	 bol	 pre	 našich	 chlapcov	
celkom	 úspešný.	 Zo	 štyroch	
duelov	 dvakrát	 vyhrali	 a	
dvakrát	prehrali,	nastrieľali	až	

Futbalový turnaj Novák cup 

v réžii ZŠ v Giraltovciach 
17	 gólov,	 inkasovali	 jedenásťkrát	 a	
tak	 obsadili	 druhé	 miesto.	 Gratulu-
jeme	 a	prajeme	veľa	ďalšıćh	 športo-
vých	úspechov.	Konečné	poradie	druž-
stiev:	1.	ZS� 	Kurima,	2.	ZS� 	Giraltovce,									
3.	 ZS� 	 Kračúnovce,	 4.	 SZS� 	 Giraltovce,										
5.	ZS� 	Okrúhle.

Mgr.	Patrik	
Partila
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V	 piatok	 23.	 novembra	 2018	 sa													
v	 ZS� 	 v	 Giraltovciach	 konal	 nový	
farebný	 deň,	 nová	 možnosť,	 nová	
výzva,	 nový	 pohľad...	 C� ierno-biely	
piatok/Friday.	 Deň	 zachytával	
protiklady	v	našom	živote.	Zmysel	
tohto	dňa,	 okrem	 toho,	 že	 sme	 sa	
obliekli	do	čierneho,	bieleho	alebo	
čierno-bieleho	 oblečenia,	 bol											
v	 	 kontrastoch,	 ktoré	 sme	 hľadali		
so	 svojimi	 učiteľmi	 na	 hodinách.	
Dobro	–	zlo,	smútok	–	radosť,	plač	–	
smiech,	 deň	 –	 noc,	 veci	 možné	 aj	
nemožné...

Na	 hodinách	 výtvarnej	 výchovy	
sme	vytvorili	čierno-biele	obrázky,	
na	 hodinách	 slovenského	 jazyka	
básne	 o	 protikladoch. 	 Medzi	
najkrajšie	 výtvarné	 práce	 patrili	
obrázky	8.	A.	Báseň	dievčat	z	8.	B					
s	 názvom	 Pes	 a	 mačka	 a	 báseň	
Realita	L.	Malıḱovej	patrili		ku	krea-
tıv́nym	výtvorom	v	poetickej	tvor-
be.	Celý	deň	prebiehalo	bodovanie	
tried	 čierno-bieleho	 oblečenia.	
Ocenené	boli:	1.	A,	2.	A-B,	3.	A,	5.	A,	
6.	B	a	9.	C.	Všetkým	žiakom	a	učite-
ľom	ďakujeme...

Mgr.	Miriam	Eliašová

Čierno-biely deň 
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Giraltovský	hudák	bol	
úspešný	pre	piatačku	Timku

V	 strede	 mesiaca	 mestom	 znela	
ľudová	 pieseň	 zo	 všetkých	 strán.	
Odborná	 porota	 súťaže	 Giraltovský	
hudák	v	tretej	kategórii	ocenila	medzi	
súťažiacimi	 aj	 našu	 piatačku	 Timeu	
Lechmanovú.	Jej	talent	v	speve	ľudo-
viek	zaujal	a	diplom	za	druhé	miesto		
v	 tejto	 súťaži	 obohatı	́ jej	 domácu	 a	
školskú	zbierku.

Ľudové	tradície	ožili	vďaka	
našim	rukám	vo	Svidníku							

i	vo	Vranove

Zatiaľ	čo	si	naši	piataci	merali	sily	na	
Testovanı	́ 5,	 žiaci	 6.	 -	 9.	 ročnıḱa	 sa	
vďaka	projektu	Erasmus	+	s	názvom	
Edupaths	rozpŕchli	rôznymi	smermi.

O	exkurzii	vo	Svidnıḱu	hovorı	́Timea	
Kravcová,	 žiačka	 9.	 A:	 ,,Naša	 zaují-
mavá	 exkurzia,	 ktorej	 sa	 zúčastnili	
ôsmaci	a	deviataci,	sa	začala	v	Skan-
zene	vo	Svidníku.	Časť,	v	ktorej	prebie-
hala	 exkurzia,	 bola	 poprepletaná	
nádhernými	drevenými	stavbami,	ako	
sú	 napríklad	 rôzne	 drevené	 kostolíky			
s	prenádherným	zachovaným	 interié-
rom,	drevené	 farmy	a	v	neposlednom	
rade	 aj	 obytné	 domčeky.	 Po	 anglicky	
komunikujúci	 lektor	 nám	 bližšie	
ukázal	 život	 v	 takýchto	 domčekoch,	
ktorý	 bol	 pomerne	 ťažký,	 keďže	 do	
malých	 priestorov	 týchto	 stavieb	 sa	

muselo	pomestiť	9	až	15	ľudí.	Lektor	
tiež	zaujímavým	spôsobom	popísal	aj	
rôzne	 druhy	 náradia	 na	 úpravu	
vonkajšieho	 terénu,	 ako	 napríklad	
hrable,	motyky	či	lopaty.	Po	obhliadke	
domčekov	sa	žiaci	presunuli	na	krea-
tívnejšiu	časť	a	tou	bolo	maľovanie	na	
tričká.	Celú	exkurziu	sme	uzavreli	súťa-
žou	v	mútení	masla.“	

Mladšı	́žiaci	–	šiestaci	a	siedmaci	-	zas	
navš t ı́v i l i 	 Vranov	 nad	 Topľou.																		
O	 svojich	 zážitkoch	 hovorı	́ Viktória	
Kecerová,	žiačka	6.	A:	„Vo	Vranove	nás	
očarili	tanečníci	zo	súboru	Vranovčan,	
ktorí	nám	predviedli	najprv	parkovan-
ský	 čardáš,	 neskôr	 šarišskú	 polku,	
zamutovský	čardáš	a	svoje	vystúpenie	
ukončili	tancom	uja	Šafu.	Po	tanečnom	
vystúpení	 nasledovala	 ukážka	 krojov		
z	 rôznych	 častí	 Zemplína	 a	 Šariša.	
Vďaka	 vyčerpávajúcim	 informáciám	
sme	sa	veľa	dozvedeli	o	 týchto	regió-
noch	a	ich	histórii,	ktorá	sa	premietla	
aj	 do	 vzhľadu	 jednotlivých	 krojov.										
Po	 tejto	 prednáške	 sme	 sa	 rozdelili														
do	štyroch	skupín	a	každá	z	nich	praco-
vala	na	jednom	stanovišti.		Na	každom	
sme	 robili	 niečo	 iné.	 Na	 prvom	 bolo	
maľovanie	na	 tričká,	na	druhom	sme	
sa	učili	pliesť	košíky.	Tretie	stanovište	
bolo	hádam	najťažšie,	pretože	sa	tam	
háčkovalo	a	štvrté	zas	bolo	zo	všetkých	
najlepšie.	 Zdobili	 sme	 tam	 perníky.	
Pomocou	polevy	sme	na	perníky	kres-
lili	rôzne	vzory.“

NETRADIČNÉ VARIÁCIE VYUČOVANIA A NOVÉ ÚSPECHY

V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE 
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Žilina	 aj	 tentokrát	 privíta	
našich	tvorcov

Detská	 rozprávková	 Z� ilina	 je	 názov	
súťaže,	ktorú	už	jedenásty	rok	vyhla-
suje	 Z� ilinský	 samosprávny	 kraj	 pre	
šikovných	detských	literárnych	tvor-
cov	na	Slovensku.	Môžu	sa	jej	zúčast-
niť 	 všetci 	 ž iaci 	 od	 ôsmeho	 do	
trinásteho	 roku	 veku	 a	 súťažia													
v	 dvoch	 kategóriách.	 Ich	 vlastnú	
tvorbu	 hodnotı́ 	 odborná	 porota	
zložená	zo	spisovateľov	zo	Slovenska.	
Naše	 dve	 žiačky,	 Darina	 Klémová													
z	2.	A	a	Viktória	Rozputinská	zo	7.A,	
svojou	 literárnou	 tvorbou	 porotu	
presvedčili,	že	ich	literárne	črevo	má	
potenciál	a	to,	čo	dali	na	papier	začiat-
kom	októbra,	 	 ocenili	 28.	 novembra										
v	historickej	budove	radnice	v	meste	

Z� ilina.	 Darinka	 v	 tejto	 súťaži	 tvorila	
prvýkrát	 a	 porota	 jej	 rozprávku	
Nočná	 nehoda	 umiestnila	 na	 2.	
miesto	 v	 prvej	 kategórii.	 Viktóriinu	
prózu	 Hľadám	 lepšiu	 školu,	 kde	 je	
možné	 všetko,	 no	 najlepšie	 bude	
smoothie	 z	 lesnej	 zmesi,	 porota	
ocenila	 zase	 čestným	 uznanı́m																
v		druhej		kategórii.

Okrem	 skvele	 prežitého	 novembro-
vého	 dopoludnia	 a	 pamätných	 foto-
grafiı	́si	žiačky	odniesli	aj	knihy,	ktoré	
im	 budú	 pripomıńať	 fakt,	 že	 každá	
práca	 aj	 mimo	 školy	 sa	 vyplatı́	 a	
prináša	 ovocie.	 To	 v	 Z� iline	 malo	
rozprávkovú	prıćhuť	jesene.	

Text	a	foto:	Mgr.	Andrea	Kytiková,	
Mgr.	Emily	Tchuríková
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z	pripravenej	literatúry	informácie	a	
pripravovali	 obrazové	 postery	 o	
vybraných	 spisovateľoch:	 Janko	
Jesenský,	 Ivan	 Krasko,	 Ján	 Smrek,	
Margi ta 	 F igul i , 	 k toré 	 doplni l i	
beletriou.	Túto	aktivitu	nazvali	Naši	
slovenskí...	D� alšıćh	študentov	zaujali	
fotografie	starých	Giraltoviec.	Identi-
fikovali	miesta	na	nich,	vyhľadali	ich	a	
odfotili.	 Dvojice	 fotografiı	́ nainštalo-
vali	na	stojany.	Vznikla	tak	hodnotná	
výstava	s	názvom	Giraltovce	kedysi	
a	dnes.	Iná	skupina	žiakov	pripravo-
vala	pojazdnú	knižnicu,	Knižnicu	na	
kolieskach,	 súčasťou	 ktorej	 okrem	
knıh́	 	boli	aj	zaujıḿavosti	o	spolužitı	́
C�echov	 a	 Slovákov.	 „Naučil	 som	 sa	
novým	zručnostiam.	A	 tiež	som	zistil,	
že	všetko	je	možné,	ak	sa	chce,“	pripo-
mı́na	 Michal	 Pavlı́k.	 S	 ňou	 žiaci,	
vyzbrojenı	́vedomosťami,	vyrazili	do	

Medzinárodný	deň	školských	knižnıć,	
22.	 október	 2018,	 si	 zobrali	 pod	
patronát	 žiaci	 septimy	 a	 3.	 A.	 Ich	
cieľom	v	tento	deň	bolo	vzdelávať	sa	i	
vzdelávať.	A	tomu	prispôsobili	všetky	
aktivity.

Tretiaci	svoje	úlohy	plnili	vo	vestibule	
školy.	 Poznávajme	 skvost	 –	 SND.	
Z� iaci	si	čıt́ali	o	SND	a	jeho	fungovanı	́		
v	 medzivojnovom	 obdobı́,	 vyhľadá-
vali	 najstaršiu	 slovenskú	 hereckú	
generáciu.	Vytvorili	obrazové	prezen-
tácie	doplnené	o	 úryvky	 televıźnych	
inscenáciı.́	 „Každý	 z	 nás	 získal	 zopár	
nových	vedomostí.	Niektorí	sa	zapojili	
s	 veľkou	 kreativitou	 a	 odhodlaním	 a	
dali	si	veľa	námahy,	aby	tento	projekt	
dokončili.	U	niekoho	sa	možno	zlepšila	
schopnosť	spolupracovať	a	komuniko-
vať	 medzi	 sebou,“	 myslı́	 si	 Adrián	
Grela.	V	inom	stánku	žiaci	vyhľadávali		

VZDELÁVALI SA I GIRALTOVSKÍ GYMNAZISTI VZDELÁVALI SA I GIRALTOVSKÍ GYMNAZISTI VZDELÁVALI SA I GIRALTOVSKÍ GYMNAZISTI 
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ulı́c	 mesta,	 aby	 informovali	 širokú	
verejnosť	 o	 projekte,	 o	 tom,	 čo	 sa	
naučili	 a	 zı́skavali	 ľudı́	 pre	 čı́tanie.	
Vybrali	 im	 vtipný	 text	 o	 volebných	
praktikách	kedysi.	Podarilo	sa	zaujať	
22	ľudı,́	ktorı	́prečıt́ali	 úryvok.	 „Dalo	
mi	 to	 obrovskú	 skúsenosť	 oslovovať	
cudzích	ľudí.	Naučil	som	sa	prekonať	
blok	 z	 odmietnutia,“	 hovorı́	 Tobiáš	
Hamara.

V	Medzinárodný	deň	školských	kniž-
nıć	septimáni	prišli	do	školy	dobovo	
oblečenı	́a	premenili	školskú	knižnicu	
na	učebňu	starých	čias;	krieda,	špon-
gia,	počıt́adlo,	obrázky,	trstenica,	atra-
ment,	 aktovky	 na	 plecia,	 okná	 plné	
zelene.	 Miestnosť	 skutočne	 dýchala	
históriou.	 V	 nej	 prebiehali	 aktivity,	
pomocou	 ktorých	 žiaci	 spoznávali	
spoločnú	históriu	C�echov		a	Slovákov.		
Druháci	 a	 tretiaci	 čı́tali	 na	 metre	
úryvky	z	knıh́	a	súčasne	si	priprave-

nými	otázkami	preverovali,	 či	 vedia,		
o	 čom	 čıt́ajú.	 S� tvrtáci	 a	 oktaváni	 sa	
zase	vzdelávali	v	kvıźe	o	C�eskosloven-
sku.	 Vyberali	 si	 otázky	 z	 rôznych	
oblastı́	 života:	 história,	 literatúra,	
osobnosti,	umenie.	Prváci	sa	dali	zase	
na	 divadlo.	 Stvárnili	 úryvok	 z	 hry	
Matka	od	Júliusa	Barča-Ivana.	Pripra-
vili	si	scénu,	kostýmy,	študovali	repli-
ky.	A	potom	ostrá...	S� tudenti	nezapreli	
seba	a	kúsok	hry	preniesli	aj	do	súčas-
nosti.

„Myslím	si,	že	týmto	projektom	sme	sa	
naučili	 pracovať	 v	 skupinách,	 v	 tíme.	
Každý	 vedel,	 akú	 funkciu	 v	 skupine	
zastáva.	 Každý	 z	 nás	 mal	 presne	
určené	 úlohy	 a	 vedel,	 čo	 bude	 robiť.	
Ďakujem	 za	 spoluprácu,“	 dodáva	
Adrián	Kačur.

PhDr.	Blanka	Vaľovská		Foto:	Eva	
Chalupková	a	Diana	Tomková

Projekt Klíma nás spája Projekt Klíma nás spája Projekt Klíma nás spája Projekt Klíma nás spája Projekt Klíma nás spája Projekt Klíma nás spája 
SSOŠ	 Giraltovce	 sa	 opäť	 podarilo	
zapojiť	 do	 projektu,	 tentokrát	 ale											
z	iného	„súdka“.	Ide	o	projekt	Klíma	
nás	spája,	ktorý	je	ladený	v	environ-
mentálnom	 duchu.	 Výstupom	 bude	
revitalizácia	školského	priestoru.

V	dňoch	12.	-	14.	11.	2018	sa	 	žiačky	
školy	Stela	C�milňáková	(3.	A)	a	Vero-
nika	Bernacká	(2.	A)	spolu	s	učiteľkou	
PaedDr.	 Matildou	 Rozputinskou	
zúčastnili 	 vzdelávacieho	 kurzu															
k	 projektu	 vo	 vzdelávacom	 centre	
Zaježová	(okres	Zvolen).	V	rámci	troj-

dňového	 environmentálneho	
pobytu	 žiaci	 z	 rôznych	 kútov	
Slovenska	 získavali	 cenné	 infor-
mácie	 z	 oblasti	 klimatických	
prvkov,	práce	s	médiami,	vyskúšali	
s i 	 rovesnícke 	 vzdelávanie 	 a	
užitočne	a	zmysluplne	strávili	svoj	
čas	 netradičným	 inovatívnym		
vzdelávaním.	Každá	voľná	chvíľka	
bola	 využitá	 formou	 rôznych	hier									
v	 interiéri	 či	 exteriéri	 krásneho	
strediska.	

Stela	 Čmilňáková	 sa	 ku	 kurzu	
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vyjadrila	takto:	„Počas	dní,	ktoré	sme	
tam	strávili,	sme	sa		naučili,	ako	praco-
vať	s	médiami,	 	hrali	sme	rôzne	team-
buildingové	 hry,	 WorldCafé.	 V	 skupi-
nách	sme	sa	rozprávali	o	FailMarkete	
(projekty,	 ktoré	 zlyhali),	 	 kde	 sme	 sa	
učili,	ako	predísť		chybám,	ktoré	môžu	
pri	plánovaní	nastať.	 	Ďalšou	zo	zaují-

mavých	 činností	 bola	 prednáška	 o	
klimatických	zmenách	a	ako	ich	ľudia	
ovplyvňujú.	 Neskôr	 sme	 pred	 archi-
tektkou	predstavili	nápad	na	projekt		a	
architektka	nám	poskytla		mnoho	vzác-
nych	rád.	Celý		projekt	bol	veľmi	zaují-
mavý		a	náučný.	“

	Stela	Čmilňáková

Ako	 správca	 mestského	 športového	
areálu	-	tenisových	kurtov,	plážového	
ihriska	a	priľahlého	okolia	-	sa	chcem	
úprimne	 poďakovať	 všetkým	 obča-
nom	mesta,	ktorı	́tieto	športoviská	za	
posledné	roky	navštevovali.	Verıḿ,	že	
sa	 im	 prostredie	 páčilo	 a	 kvalita	
pripravenosti	 ihrı́sk	 splnila	 ich	

POĎAKOVANIE 

 
(a reakcia na tzv. „zveľaďovateľov“ z TK ISKRA)

nároky	a	očakávania.	Zároveň	ďaku-
jem	aj	primátorovi	mesta	Mgr.	J.	Rubi-
sovi	 ako	 aj	 prednostovi	 MsU� 	 Ing.	 P.	
Tchurı́kovi	 za	 dobrú	 spoluprácu	 a	
verıḿ,	že	som	ich	dôveru	ako	správca	
nesklamal.	

Zároveň	 v	 tomto	 článku	oznamujem	
širokej	verejnosti,	že	v	budúcom	roku	
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kvôli	nezhodám	s	predstaviteľmi	TK	
ISKRA	 už	 vo	 svojej	 činnosti	 ako	
správca	pokračovať	nechcem	a	nebu-
dem.	Uvediem	dôvody:	Na	tenisových	
kurtoch	a	plážovom	ihrisku	pracujem	
od	roku	2016	ako	dôchodca	a	verıḿ,	
že	za	to	obdobie	sa	mi	podarilo	zveľa-
diť	nielen	tieto	dve	športoviská,	ale	aj	
ich	okolie,	kam	-	súdiac	podľa	veľkého	
množstva	 kladných	 ohlasov	 -	 ľudia	
radi	chodili	a	páčilo	sa	im	tam.	Tohto	
roku	sa	začalo	s	rekonštrukciou	teni-
sových	kurtov.	Myšlienka	od	tenistov	
z	ISKRY	dobrá,	ale	reči	nie	sú	 činy!!!	
Asi	 si	 mysleli,	 že	 mávnu	 čarovným	
prútikom	 a	 kurty	 sa	 otočia	 samy!	
Nasľubovali	 vedeniu	 mesta,	 ako	 mi	
pomôžu,	ale	opak	bol	pravdou.

Prepis	časti	príspevkov	na	FB	
stránke	súkromného	TK	ISKRA:

12.06.2018

Prvá	brigáda	na	kurtoch,	začíname	ich	
otáčať	o	90°,	čo	zabezpečí	komfortné	
hranie	 na	 oboch	 stranách	 dvorca	
počas	celého	dňa.

Bohužiaľ	celý	mesiac	sa	nič	na	kurtoch	
nedialo,	tak	ako	vlani	to	znova	museli	
zobrať	do	svojich	rúk	dobrovoľníci	...

20.06.2018

Aj	keď	s	mesačným	omeškaním	(ktoré	
nebolo	na	našej	strane),	ale	predsa!!

Tento	rok	sú	kurty	pripravené	najlep-
šie	vo	svojej	histórii...

...Tenisový	 klub	 ISKRA	 zabezpečil	 a	
zafinancoval	profesionálov	na	úpravu	
antukového	 povrchu	 a	 osadenie	
nových	čiar...

Spravodajca	 mesta	 Giraltovce,	
september	 2018,	 časť	 článku,	 str.	
37

Členom	TK	ISKRA	sa	podarilo	postup-
nými	 krokmi	 zveľadiť	 tento	 areál	 do	
stavu,	 ktorý	 nám	 umožnil	 realizovať	
prvé	regionálne	súťaže...

Od	10.	aprıĺa	do	11.	mája	tohto	roku,	
kedy	som	sám	zoškraboval	a	vyvážal	
potrebnú	 vrstvu	 antuky,	 sa	 z	 týchto	
tzv.	 zveľaďovateľov	 nielenže	 nikto	
neukázal,	ale	ani	nezavolal,	ako	som	s	
prácami	na	kurtoch	pokročil.	Okrem	
týchto	prác	som	mal	v	areáli	aj	kopec	
inej	roboty	mimo	kurtov.

C�uduj	 sa	 svete,	 12.	mája	 prišlo	 až	 7	
„zveľaďovateľov“	z	ISKRY	na	vybratie	
a	zabetónovanie	4	stlp� ikov	a	vyhode-
nie	starých	čiar.

Kto	mi	z	 ISKRY	na	kurtoch	pomohol	
(po	 12.	 máji!)	 boli	 páni	 Franko	 a		
Kosár.	Sami	od	seba	mi	volali	a	ponú-
kali	 svoju	 pomoc,	 za	 čo	 si	 ich	 veľmi	
vážim	a	zaslúžia	si	tiež	moje	poďako-
vanie.	

Veľmi	neúctivé	bolo	tiež	vykrikovanie	
na	moju	osobu,	že	ja	som	v	areáli	iba	
ležal	a	nič	neurobil.	Rozumiem,	páni	
„zveľaďovatelia“	 mávli	 čarovným	
prútikom	 a	 všetko	 sa	 urobilo	 samo!		
Nech	 si	 o	 tom	 verejnosť	 urobı	́ svoj	
vlastný	 názor,	 čo	 je	 vaša	 skutočná	
zásluha,	 páni	 „zveľaďovatelia“.	 Podľa	
mňa	vám	však	mesto	okrem	finančnej	
dotácie	 veľa	 pomohlo	 aj	 cez	 moju	
osobu,	keďže	ja	ako	správca	som	bol	
zamestnancom	MsU� .	

Do	 vynovenej	 budovy	 vrazilo	mesto	
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nemalé	peniaze,	urobila	sa	nová	stre-
cha,	obnovený	prıśtrešok	s	novou	stre-
chou,	 ohnisko,	 skalky,	 obnovené	
nátery	na	oplotenı	́tenisových	kurtov,	
obrubnı́ky	 plážového	 ihriska,	 nová	
tribúna,	 vymaľovanie	 futbalovej	
tribúny	pri	vstupe	do	areálu	a	skoro	
celého	oplotenia	okolo	 ihriska,	 celo-
ročná	 starostlivosť	 o	 zeleň,	 výsadba	
kvetov	a	skalničiek,	polievanie	a	kose-
nie	 –	 žiadna	 vaša	 zásluha!	 A� no,	
zásluhu	máte	na	vysadenı	́pár	strom-
čekov	aj	to	s	mojou	pomocou,	ostatné	
som	 vysadil	 sám.	 Nech	 si	 občania	
nášho	 mesta	 urobia	 aj	 o	 tom	 svoj	
vlastný	názor.	

Za	všetky	obdobia	svojho	pôsobenia	
som	bol	ústretový	v	ktorýkoľvek	deň	
aj	hodinu,	či	už	k	tenistom,	volejbalis-
tom,	ako	aj	ku	všetkým	organizáciám,	
ktoré	tam	mali	športové	aktivity.	Ja	sa	
mojou	prácou	nechválim,	ale	zároveň	
sa	za	svoje	ruky	nehanbıḿ	a	končıḿ	

so	 vztýčenou	 hlavou.	 Táto	 práca	ma	
bavila	a	robil	som	ju	s	veľkým	zápa-
lom	 a	 prakticky	 nepretržite,	 keďže	
momentálne	 nie	 som	 viazaný	 na	
nikoho	 a	 nik	 sa	 neviaže	 na	 mňa.	
Novému	správcovi	preto	držıḿ	palce	
a	 prajem	 veľa	 sı́l	 a	 	 hlavne	 pevné	
nervy!	Svoju	činnosť	na	kurtoch	som	
chcel	ukončiť	už	v	júni,	bral	som	ale	
ohľad	 na	 primátora	 a	 prednostu	
mesta,	aby	 	som	im	nenarobil	svojıḿ	
odchodom	starosti,	 taktiež	 som	bral	
ohľad	 na	 občanov	 mesta	 a	 Plážovú	
volejbalovú	ligu.

V	 závere	 svojho	 článku	 sa	 ešte	 raz	
pýtam	 tzv.	 zveľaďovateľov	 z	 TK	
ISKRA:	 Prečo	 ste	 športový	 areál	
nezveľaďovali	 ešte	 pred	 mojı́m	
prı́chodom,	 ale	 teraz	 sa	 chválite	
prácou	iných?

Pokladám	 to	 prinajmenšom	 za	
neetické	a	nemorálne!

Juraj	Molitoris

korektor	1	-ra	pl.	N	-ri	m.	 lat.  kto	
robı́	 korektúry,	 opravuje	 tlačové	
chyby	 (Slovník	 súčasného	 sloven-
ského	jazyka,	r.	2006,	2011,	2016)

V	 printových	 médiách	 je	 poslanie	
jazykového	korektora	špecifické,	ba	
priam	nezastupiteľné.	Vďaka	nemu	

totiž	 redaktori	 v	 očiach	 verejnosti	
budia	 dojem,	 že	 svoj	 materinský	

jazyk	skutočne	ovládajú.	No...	určite	
sa	nájdu	aj	 takı.́	A	o	tom	zvyšku	 je	
táto	rubrika.

Pozn.:	 Nasledujúce	 "perly"	 korektor	
zachyti l , 	 teda	 sa	 na	 verejnosť	
nedostali.	Vydavateľ	je	spokojný...	ale	
svet	prišiel	o	slušnú	porciu	úsmevov.	
C�o	je	škoda.	Skúsme	to	aspoň	trochu	
napraviť.

Ó, mojej matky reč je krásota...
Zo	spomienok	korektora
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10/12/2015	Kto	skoro	vstáva...	možno	
vyhrá	aj	branné	preteky!

Pretekári	z	Parchovian	boli	ocenenı	́aj	
medailami

...	 si	 pamätnú	 medailu	 prevzala	 aj	
členka	Zuzana	Tellová	za	dosahované	
výsledky	 v	 rannom	 viacboji	 žiakov	
zmiešaných	družstiev...

13/05/2016			Keď	má	hádzanár	hnač-
ku,	spolupracuje?

Prešov	 vkročil	 do	 finále	 ráznym	
krokom

„Ukázalo	sa,	 že	ak	je	Oli	zdravotne	v	
poriedku,	vie	spolupracovať..."

17/06/2016		Žeby	naftalínová	liečba?

Topiacu	 sa	 ženu	 vytiahli,	 bojuje	 o	
život

Záchranári	 prevzali	 opateru	 postih-
nutej	ženy,	ktorá	bola	na	mole.

23/10/2015		Krvavé	oslavy?

Centrum	 voľného	 času	 oslavuje	 60.	
výročie

"Pri	 tejto	 prı́ležitosti	 sme	 pre	 deti	
pripravili	 v	 doobedňajšıćh	 hodinách	
tvorivé	 dielne,	 vyrezávanie	 tekvı́c,	
vyrezávanie	na	tvár	a	množstvo	iných	
aktivı́t ,“	 uviedla	 riaditeľka	 CVC� 													
v	Rožňave.

05/09/2016	Hádam	-	dvoch	košických	
ženstiev!

Na	Dunajskom	pohári	triumfovali	S�K	
Hornets	Košice

Okrem	dvoch	košicických	mužstiev	sa	
na	turnaji	predstavili	aj...

Daniel	Lednický

Vážená	poisťovňa,

na	vašu	žiadosť	(aj	keď	nie	som	si	istý,	
či	 formulácia:	 "To	 myslı́te	 vážne??	
Uveďte	 podrobnosti	 úrazu!!"	 sa	 dá	
nazvať	 žiadosťou...)	 uvádzam	 popis	
úrazu:

V	oznámenı	́o	 úraze	som	uviedol,	 že	
som	 si	 úraz	 spôsobil	 sám.	 Som	
zamestnaný	 ako	murár	 a	 v	 uvedený	
deň	 som	 pracoval	 úplne	 sám	 na	
stavbe	 viacpodlažného	 domu.	 Po	
ukončenı	́práce	mi	na	streche	ostalo	
cca	250	kg	tehál.	Zišiel	som	teda	nadol	
a	pomocou	pripravenej	kladky	som	k	
streche	vytiahol	prázdny	kovový	sud,	
pomocou	 ktorého	 som	 chcel	 tehly	
dopraviť	 na	 zem.	 Lano	 som	 dolu	

Opis	pracovného	úrazu	pre	zdravotnú	poisťovňu

poriadne	zabezpečil	a	šiel	som	na	stre-
chu	naložiť	tehly	do	suda.	Po	naloženı	́
všetkých	tehál	som	opäť	zišiel	nadol,	
aby	som	sud	spustil.	

V	poistnej	 zmluve	máte	uvedené,	 že	
vážim	cca	75	kg.	V	momente,	keď	som	
lano	odviazal	a	držal	iba	v	ruke,	zıśkal	
som	priamy	dôkaz,	že	gravitácia	exis-
tuje.	Ako	som	už	vyššie	uviedol,	sud,	
ktorý	má	sám	o	sebe	25	kg,	bol	nalo-
žený	váhou	250	kg	tehál.	Iste	si	ľahko	
domyslıt́ e	a	predstavıt́e,	bol	to	márny	
súboj:	 Moja	 váha	 75	 kg	 nemohla	
odolať	 váhe	 naloženého	 suda.	 Než	
som	si	 tieto	 súvislosti	uvedomil,	 bol	
som	 v	 prudkom	 pohybe	 nahor	
(pomer	 sı́l	 cca	 1:4)	 a	 sud	 (sviňa	
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jedna),	ktorý	bol	pôvodne	na	 úrovni	
strechy	 domu,	 sa	 prudko	 pohyboval	
smerom	nadol.	Prirodzene,	približne	
na	 úrovni	 tretieho	 podlažia	 sme	 sa	
stretli	 -	 menovaný	 sud	 a	 ja.	 To	
vysvetľuje	zlomeniny	lebečnej	a	lıćnej	
kosti,	ako	aj	vyklb� enie	ramena.	

Po	 tomto	 stretnutı́	 som	 však	 stále	
pokračoval	smerom	nahor,	až	som	sa	
zastavil	 -	 pomocou	 prstov	 uviaznu-
tých	v	 	kladke.	Napriek	veľkej	bolesti	
a	náhle	plochým	prstom	som	sa	stále	
držal	lana	-	nebolo	totiž	čoho	iného	sa	
držať.	

V	tom	momente	sud	s	tehlami	dopa-
dol	na	zem	a	nárazom	sa	mu	uvoľnilo	
dno.	 Ako	 som	 už	 uviedol,	 sud	 sám														
o	sebe	váži	25	kg	a	ja	-	ako	vyplýva	aj							
z	poistnej	zmluvy	-	75	kg.	No	a	keďže	
gravitačný	zákon	medzitým	nezrušili	
ani	 nenovelizovali,	 platı́	 naďalej.	
Ľahko	si	domyslıt́ e	nasledujúci	prie-
beh	udalosti:	Ja	s	mojimi	75	kg	hore	na	
kladke	a	sviňa	sud	-	už	vyprázdnený	a	
vážiaci	 iba	 25	 kg	 -	 dolu	 na	 zemi.	
Neviem,	 koľko	 to	 trvalo	 presne,	 ale	
bolo	 to	 rýchle.	 Ja	 (75	 kg)	 padajúci	
nadol	a	sviňa	sud	(25	kg,	 r.	v.	1978)	
stúpajúci	 nahor,	 sme	 sa	 v	 okolı	́

tretieho	podlažia	stretli	opäť.	Násle-
dok	 sú	 zlomeniny	 oboch	 členkov	
(padal	som	v	pozore).

Po	 druhom	 stretnutı	́ so	 sudom	 som	
pokračoval	 smerom	 nadol,	 kde	 som	
prudko	dopadol	na	zem	(tvrdú,	nepr-
šalo	cca	dva	mesiace),	 čıḿ	vysvetľu-
jem	 rozdrvenú	 panvu	 a	 kolená.	
Následkom	 strašnej	 bolesti	 som	
nebol	 schopný	 ďalej	 v	 rukách	 držať	
lano,	preto	som	ho	pustil.	Priznávam,	
mal	 som	 viac	 uvažovať,	 ale	 už	 to		
nešlo.	 Tak	 sa	 stalo,	 že	 sviňa	 sud	 sa													
v	ocitol	v	spolupráci	so	sviňa	gravitá-
ciou	 v	 prudkom	 pohybe	 smerom	
nadol,	presne	na	miesto	môjho	výsky-
tu.	To	vysvetľuje	mojich	 šesť	zlome-
n ý c h 	 r e b i e r. 	 M o j a 	 p o s l e d n á	
spomienka	 pred	 absolútnym	 zatme-
nıḿ	 patrı	́ sudu	 kotúľajúcemu	 sa	 zo	
mňa	a	lámucemu	mi	palec	na	pravej	
ruke...

Verı́m,	 že	 týmto	 som	 dostatočne	
objasnil	priebeh	poistnej	udalosti.

	

Na	ďalšiu	spoluprácu	sa	teší	a	za	
porozumenie	ďakuje

Daniel	Lednický	

Čo	dokáže	ľudská	logika
NEUVERITEĽNÉ FAKTY

Homo	sapiens	 /	 človek	 rozumný	 je	
jediný	recentný	(súčasný,	pozn.	red.)	
druh	rodu	človek.	V	súčasnosti	obýva	
planétu	 Zem	 a	 Medzinárodnú	 ves-
mı́rnu	 stanicu	 na	 obežnej	 dráhe	
Zeme.	

Hm.	 Rozumný...	 to	 by	 sme	 si	 mohli	
dovoliť	 pochybovať.	 Iste,	 existujú	
výnimky,	v	dejinách	sa	objavilo	zopár	
géniov.	 Ale	 vyrátal	 už	 niekto,	 koľko	
hlupákov	pripadá	na	jedného	takého	
génia?	
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Ľudský	duch	zbavený	okov	konvencie	
dokáže	veľké	veci.	Ale	dokáže	splodiť	
aj	neuveriteľné...	no,	povedzme	sluš-
ne,	nezmysly.	Zaujıḿavé	je,	že	tieto	sa	

vyskytujú	 hlavne	 vo	 forme	 rôznych	
prıḱazov,	zákazov,	nariadenı	́a	vyhlá-
šok.	Z� eby	náhoda?

Dnes	letom	svetom

Thajsko	

...	 je	 iste	 obľúbená	 destinácia.	 Ale	
pozor.	 Z� iadny	 obyvateľ	 ani	 turista	
nesmie	 opustiť	 obydlie,	 ak	 na	 sebe	
nemá	spodné	prádlo.	(Tam	raz	budem	
robiť	policajta!)	

Austrália

...	má	tiež	zákon	o	spodnom	prádle.	V	
nedeľu	popoludnı	́ je	nelegálne	nosiť	
vyzývavé	 ružové	 nohavičky.	 Platı	́ to	
bez	rozdielu	pohlavia.	 (Alebo	budem	
robiť	policajta	tam?)

Singapur

...	 je	 krásny	 a	 zaujı́mavý	 mestský	
štátik,	kde	sú	nezákonné	bandži	džam-
ping,	 fajčenie	 na	 ulici,	 močenie	 vo	
výťahu	alebo	zvracanie	na	verejnom	
priestranstve	 (pod	 hrozbou	 uprato-
vania	ulıć,	pričom	v	ruke	musıt́e	držať	
Bibliu).	 Tiež	 sú	 nelegálne	pornogra-
fia,	 homosexualita	 a	 orálny	 sex	 je	
povolený	iba	v	prıṕade,	že	je	súčasťou	
erotickej	predohry.

Vo	Francúzsku

...nesmie	 žiaden	majiteľ	 dať	 svojmu	
prasaťu	 meno	 Napoleon.	 Išlo	 by	 o	
urážku	 štátu.	 (Tam	 policajta	 robiť	
nechcem.)

Vari	 najbizarnejšı	́ francúzsky	 zákon	
povoľuje	 uzavrieť	 sňatok	 s	 mŕtvym	
človekom.	 Naozaj,	 ak	 váš	 snúbenec	
alebo	 snúbenica	 zomrie,	 zo	 zákona	
máte	právo	napriek	tomu	manželstvo	
uzavrieť.

Spojené	 štáty	 americké	 sú	 povestné	
zvláštnymi	zákonmi.

V 	 š t á te 	 Alabama 	 j e 	 zak á zaný	
wrestling	 s	medveďmi,	 ale	 sú	 povo-
lené	incestné	manželstvá.	V	nedeľu	sa	
nesmie	hrať	domino	a	ak	nasypete	na	
koľajnice	soľ,	hrozı	́vám	trest	smrti.				

S� tát	Texas	zakazuje	a	prikazuje	množ-
stvo	vecı.́	Nesmiete	predať	svoje	oko,	
podojiť	cudziu	kravu	alebo	vypiť	viac	
ako	 tri	 pivá	 postojačky.	 Tiež	 sa	
vyhnite	 strieľaniu	 býkov	 z	 druhého	
poschodia	hotela.	Aj	to	je	totiž	ilegál-
ne.

Naozaj	zvláštny	americký	štát	je	Flori-
da,	kde	sa	mnoho	zákonov	točı	́okolo	
sexu.	Všetky	sexuálne	polohy	okrem	
základnej	(tzv.	misionárskej)	sú	nezá-
konné.	 Nezosobášené	 páry	 nesmú	
mať	rovnaké	bydlisko.	A	čo	je	najdôle-
žitejšie,	podľa	zákona	je	tiež	nelegálne	
mať	pohlavný	styk	s	dikobrazom.										

Zaujalo	 vás	 to?	 Nezúfajte,	 vo	 výbere	
neuveriteľných	zákonov	a	skutočností	
budeme	pokračovať	v	budúcom	vyda-
ní.

Daniel	Lednický



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

25

  

A OKOLIAA OKOLIA

 

A OKOLIA
Podnikatelia	z	Giraltoviec	sa	obávajú	o	svoje	prevádzky

Podľa	 informácií	 od	 Krajského	
riaditeľstva	PZ	SR	v	Prešove	došlo	
koncom	novembra	k	vlámaniu	do	
predajne	Makos.	

„Počas	 noci	 z	 21.	 na	 22.	 11.	 2018	
došlo	 v	 Giraltovciach	 ku	 krádeži	
vlámanıḿ	 do	 objektu	 na	 Dukelskej	
ulici.	Doposiaľ	neznámy	páchateľ	po	
vylomenı́	 dverı́	 na	 pohrebnı́ctve	
vošiel	 dnu,	 kde	 vylomil	 aj	 ďalšie	
dvoje	 dverı,́	 nič	 tam	 však	
neodcudzil	ani	nepoškodil.	
Potom	sa	dostal	na	chodbu	
a	 vylomil	 vchodové	 dvere	
do	 prevádzky	 potravı́n.	
Následne	 vylomil	 vstupné	
dvere	 do	 kancelárie	 vedú-
cej	predajne,	kde	poškodil	
plechovú	skriňu	a	odcudzil	
odtiaľ	 peniaze	 a	 stravné	
lı́stky	 a	 zo	 steny	 vytrhol	
zar iadenie 	 nez is tenej	
značky	a	hodnoty	monito-
rujúce	 a	 zaznamenávajúce	
pohyb 	 z ákazn ı́ kov 	 na	
prevádzke.	 Napokon	 vylo-

mil	 dvere	 do	 šatne	 a	 skladu	 na	
predajni	 mäsa,	 priestor	 prehľadal,	
nič	 však	neodcudzil.	Celková	 škoda	
spôsobená	krádežou	a	poškodenıḿ	
bola	vyčıślená	na	9	710	 	€.	Vyšetro-
vateľom	 OR	 PZ	 SR	 Svidnı́k	 bolo															
v	tomto	prıṕade	začaté	trestné	stıh́a-
nie	za	zločin	krádeže	a	prečin	poško-
dzovania	 cudzej	 veci,“	 informoval	
hovorca	 KR	 PZ	 SR	 v	 Prešove,	 mjr.	
Mgr.	Daniel	Džobanik.

Nebola	 to	 však	 prvá	 krádež	 v	
tomto	 mesiaci.	 Pár	 dní	 predtým	
vyčíňal	 neznámy	 páchateľ	 v	
prevádzke	na	autobusovej	stanici.	

Hovorca	KR	PZ	SR	v	Prešove	 	Daniel	
Džobanik	 uviedol,	 že	 dňa	 19.	 11.	

2018	poverený	prıślušnıḱ	OO	PZ	SR	
Giraltovce	začal	trestné	stıh́anie	pre		
trestný	 čin	 krádeže	 z	 dôvodu,	 že	
doposiaľ	 nezistený	 páchateľ	 v	 noci							
z	 18.	 na	19.	 11.	 2018	 sa	 vlámal	do	
prevádzky	 kebabu	 a	 zmrzliny	 na	
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Dukelskej	 ulici	 v	 Giraltovciach.														
Do	budovy	vošiel	cez	okno,	pričom								

-	 Vianoce	 by	 mali	 byť	 prıĺežitosťou	
spomaliť	tempo	a	užıv́ať	si	sviatočnú	
atmosféru.	 Dokonca	 i	 záhradkári,	
ktorı	́sa	väčšinu	roka	nezastavia,	majú	
menej	 práce.	 Aj	 keď	 zimy	 nie	 sú															
v	 posledných	 rokoch	veľmi	 výdatné,										
v	decembri	už	záhrada	zvyčajne	spı.́	
Ale	pozor,	stále	máme	priestor	pesto-
vať	rastliny	v	byte.	Zimný	nečas	nám	
nemusı́	 robiť	 úplne	 dobre	 a	 tak	 si	
nájdeme	 zamestnanie	 vo	 vnútri.	
Gazdinky	majú	plno	práce	s	prıṕravou	
jedál.	 Tradıćia	 si	 žiada	 svoje.	 Lenže	
práve	 v	 nich	 sa	 skrývajú	 krása	 a	
upokojenie. 	 Možno	 vám	 v	 tom	
pomôžu	 nejaký	 recept	 alebo	 rada.		
Záhrada	 môže	 byť	 krásna	 a	 plná	
farieb	 i	 v	decembri.	Aj	 keď	opadavé	
stromy	 a	 kry	 zhodili	 šaty,	 vynikne	
kresba	ich	vetiev.	Záhradu	nespaľuje	
slnko,	ale	rastliny	majú	smäd	i	v	zime.	
Nepotrebujú	už	toľko	vody	ako	v	dobe	

tepla	a	rastu,	ale	
keď	listy	nezho-
dili,	vlahu	potre-
bujú	 stále,	 hlavne	
mladšie	 sýtozelené	 rastliny,	 ako	 sú	
rododendrony,	 	 buxusy,	 skalničky	 či	
cezmı́ny.	 Ochrana	 z	 bielej	 netkanej	
textıĺie	alebo	ihličia	prospieva	otuže-
nej	 zelenine,	 ktorú	 zberáme	 v	 prie-
behu	 zimy.	Vtáci	 na	 kŕmidle	 donesú	
do	zimných	dnı	́mnoho	radostı.́	Prikr-
movanie	 je	 veľmi	 dôležité,	 podobne	
ako	zavesenie	vtáčıćh	búdok	a	napá-
jadiel.	December	je	vhodný	mesiac	na	
rezanie	 vrúbľov,	 ovocných	 stromov,	
najmä	 kôstkovı́n,	 ako	 sú	 čerešne	 a	
vi šne. 	 Odoberáme	 jednorazové	
výhony	a	uskladnıḿe	 ich	 v	 chlade	 a	
vlhku.	Ak	nie	sú	silné	mrazy,	môžeme	
prerezávať	 staršie	 jablone,	 hrušky,	
kry	rıb́ezlı	́ a	egrešov.

Ľubomír	Krupa

Záhradkárske okienko 

z	 prevádzky	 kebabu	 z	 registračnej	
pokladne	ukradol	finančnú	hotovosť	

a	z	prevádzky	zmrz-
l iny 	 ukradol 	 dve	
kovové	 pokladničky	
s 	 h o t o v o s ť o u ,	
s t ravn é 	 l ı́ s t ky 	 a	
rekord é r 	 s 	 ha rd	
diskom	 ku	 kamero-
v é m u 	 s y s t é m u .	
Celková	 škoda	 bola	
vyčıślená	na	810	€.

Mária	Osifová
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NARODILI SA:

 Bruno Melkovič          Barbora Peštová

        Viktória Kristiňáková          Jakub Petrovčík

Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie ich dieťatka             
prinesie do rodiny veľa lásky, smiechu a nehy. 

ZPOZ

Anna Bakaľarová

Anna Čepová

Helene Čordášová

Margita Kurečajová

Soňa Moravčíková

Miloš Pavúk

Ján Kmec

Mária Fiľová

Ing. Mária Juhová

Mgr. Slávka Vojčeková

Eva Dreveňaková

Jozef Novák

Stanislav Pasternák

Janka Straňáková

Ján Šima

Štefan Čmilňák

Ján Fedák

Ľudmila Ivanová

Štefan Kusek

Jaroslav Mitráš

Mária Potičná

Silvester Zvodz

Anna Zvodzová 

Vážení jubilanti, pri príležitosti vášho životného jubilea vám želáme 
do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, elánu, Božieho            

požehnania a veľa dobrej nálady do každého dňa. 

Svoje životné jubileá v mesiaci NOVEMBER oslávia:

MANŽELSTVO UZAVRELI:

  Ing. Ján Čabala   a  Ing. Dominika Obitková 

  Martin Bakaľár   a  Mgr. Veronika Gregová

  Mário Kundrát  a  Ivana Partilová

  Lukáš Jurč      a  Bc. Zuzana Kočiščáková - Paľová

  Dominik Halek   a  Ing. Anna Nazarejová

Novomanželom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň dňom, ktorý 
im otvorí bránu do sveta pokoja a lásky. Nech ich manželstvo naplní život-

ným šťastím, nech vytvorí puto, ktoré nič na svete nepretrhne a nech je 
prameňom sily, ktorý im vždy pomôže vyhrať nad nástrahami života.

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová
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ŠPORT

Chcel	 by	 som	 zhodnotiť	 celoročnú	
prácu	 MBK	 Giraltovce	 počas	 súťaž-
ného	roku	2018.

Táto	 súťaž	 sa	 začı́na	 od	 januára	
druholigovými	zápasmi,	v	ktorých	sa	
súťažı	́turnajovým	spôsobom,	koná	sa	
10	 turnajových	 podujatı́.	 Boxujú	
prevažne	zápasnıći,	ktorı	́majú	menej	
než	10	zápasov.

Od	februára	sa	začıńa	medzinárodná	
liga	 boxu	 (MLB),	 prebieha	 taktiež	
turnajovým	 spôsobom.	 Týchto	
turnajov	 je	 osem.	 Zúčastňujú	 sa	 na	
nich	 okolité	 štáty	 (Poľsko,	 C� eská	
republika,	 Maďarsko,	 Ukrajina	 a		
Slovensko).	 Súťaže	medzinárodného	
turnaja	 prebiehajú	 počas	 dvoch	dnı,́	
prevažne	v	sobotu	a	nedeľu.	V	našej	
republike	 je	súťažiacich	klubov	vyše	
40.	

V	tomto	roku	mladšı	́žiaci	MBK	Giral-
tovce	 skončili	 na	 druhom	mieste	 za	
klubom	 z	 Vranova	 nad	 Topľou.	
Dievčatá	–	mladšie	dorastenky	-	skon-
čili	na	treťom	mieste	za	Nitrou	a	Levi-
cami.	V	týchto	súťažiach	sa	boxuje	od	
žiackych	až	po	mužské	kategórie.	Náš	
klub	prevažne	boxuje	 	s	chlapcami	a	
dievčatami	vo	veku	do	18	rokov	a	to	z	
dôvodu,	že	dorastenci	odchádzajú	na	
stredné	 a	 vysoké	 školy	 a	 muži	 za	
pr á cou 	 a 	 pre to 	 nemaj ú 	 toľko	
možnostı	́ zúčastňovať	 sa	 na	 trénin-

goch,	 aby	 sa	 mohli	 	 tomuto	 športu	
venovať,	pretože	táto	súťaž	je	náročná	
na	 kondičnú	 a	 fyzickú	 prıṕravu.	 Sú	
niektorı,́	ktorı	́trénujú	iba	pre	vlastnú	
potrebu.	

V	júni		tohto	roku	usporiadal	mestský	
boxerský	 klub	 Giraltovce	 majstrov-
stvá	SR	v	boxe.	Zúčastnilo	sa	ich	118	
športovcov.	Súťažilo	sa	v	kategóriách	
mladšı́	 žiaci,	 staršı́	 žiaci,	 mladšı	́
dorastenci	 a	 mladšie	 dorastenky	
(dievčatá).	 Za	MBK	Giraltovce	 sa	 na	
tomto	 podujatı́	 zúčastnili	 Natália	
C�erveňáková,	 Aaron	 Bzdiľ,	 Timotej	
Bajcura,	Nikolas	Kmec,	tıt́o	skončili	vo	
finále	na	druhom	mieste.	Na	 treťom	
mieste	 skončil	 Tomáš	 Handzuš.	 Na	
podujatı	́nebol	umožnený	štart	našim		
borcom	 	 Samuelovi	 Lukačišinovi	 a	
Jánovi	Kristiánovi	Hrinkovi	z	dôvodu	
nedodržania	 váhovej	 hmotnosti	 vo	
svojich	 kategóriách.	 Posunúť	 ich	 do	
vyššı́ch	 váhových	 kategóriı́	 bolo	
riskantné	 z	 dôvodu	 nedostatku	
skúsenosti	v	 	takejto	váhovej	kategó-
rii.	

Touto	cestou	by	som	sa	chcel	poďako-
vať	 všetkým	 našim	 borcom,	 ktorı	́
úspešne	 reprezentujú	 mesto	 Giral-
tovce	 na	 týchto	 turnajoch	 (II.	 SLB,	
MlB).

Zároveň	by	 som	sa	 chcel	poďakovať	
vedeniu	mesta	na	čele	s	primátorom	

MESTSKÝ BOXERSKÝ KLUB  GIRALTOVCE 
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Jánom	 Rubisom	 aj	 všetkým	 poslan-
com	mestského	zastupiteľstva,	že	nás	
podporili	 a	 	 schválili	 nám	 rozpočet	
pre	tento	rok,	ktorý	bol	navrhnutý	vo	
výške	 3	 300	 €.	 Poskytnutú	 dotáciu	
sme	použili	na	tieto	účely:

-	 1	800	€	 sme	použili	 na	 zaplatenie	
energiı	́za	prenajaté	tréningové	pries-
tory	 v	 budove	 bývalého	 Centra	
voľného	času	(	tzv.	divadielko)

-	570	€	sme	zaplatili	za	mestskú	špor-
tovú	 halu,	 kde	 sme	 usporiadali	
majstrovstvá	SR,	ktoré	 trvali	2	dni	a	
jeden	turnaj	2.	SLB,	ktorý	trval	jeden	
deň

-	 sumou	 467	 eur	 sme	 vyrovnali	
nedoplatok	za	energie	za	rok	2017

Po	 zaplatenı	́ všetkých	 týchto	 výdav-

kov	nám	ostalo	na	chod	súťaže,	ktorá	
sa	koná	po	celej	republike,	niečo	vyše	
400	€.	

Aj	 touto	cestou	by	sme	chceli	požia-
dať	 vedenie	 a	 poslancov	mesta,	 aby	
zvažovali	návrh	rozpočtu,	ktorý	podá	
MBK	 Giraltovce	 pre	 budúci	 súťažný	
ročnıḱ	2019.

Na	záver	by	sme	sa	chceli	poďakovať	
sponzorom,	 ktorı́	 nás	 počas	 tejto	
sezóny	podporili:

Stanislav	 Mihok,	 Martin	 Mikula,	
Autoškola	 Handz,	 Stavebná	 firma	
Marián	Gerko	a	Vagašský,	Ján	Onufer,	
Rastislav	Onufer,	Jakub	Labanc,	Peter	
Kačmár	a	J.	Jarkovský

	MBK	Giraltovce

Tréner		zľava	–	Jozef	Onufer
S�portovci:	 Majka	 Pizurová,	 Timotej	 Bajcura,	 Natália	 C�erveňáková,	 Katarıńa	
Lakomá,	Teodor	Babej,	Aaron	Bzdiľ,	Samuel	Lukačišin,	Tomáš	Handzuš,
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V	 nedeľu	 11.novembra	 zatvorila	
dočasne	svoje	brány	III.	futbalová	liga.	
Jednotlivé	mužstvá	 čaká	 dlhá	 zimná	
prestávka	 až	 do	 23.	 marca	 2019.	
Futbalisti	 MFK	 Slovan	 Giraltovce	 si	
svoju	pošramotenú	povesť	napravili	v	
závere	jesennej	časti.	Po	dvoch	obdi-
vuhodných	výkonoch	proti	favoritom	
súťaže	Vranovu	 a	Košiciam	dokázali	
ukoristiť	 cenný	 bod	 aj	 v	 Snine.	 Aj	
napriek	 nepriaznivému	 stavu	 0:2	 to	
nezabalili	 a	 aktıv́nou	 hrou	 dokázali	
vyrovnať	a	k	trom	bodom	im	naozaj	
veľa	nechýbalo.	Karty	v	najvyššej	regi-
onálnej	súťaži	sú	pred	zimným	spán-
kom	rozdané	a	MFK	Slovan	čaká	tuhý	
boj	o	zotrvanie	v	treťoligovej	spoloč-
nosti.	 Je	 dobré,	 že	 v	 giraltovskom	
klube	 myslia	 na	 náročnú	 odvetu	 už	
teraz.	Hovorı	́manažér	 Slovana	 Jozef	
Mati:	 "Máme	 za	 sebou	 nevydarenú	
jeseň.	Niečo	podobné	sa	udialo	pred	
takmer	 dvadsiatimi	 rokmi.	 Nechce-
me,	 aby	 sa	 situácia	 opakovala	 a	
urobı́me	 všetko,	 aby	 sa	 tretia	 liga	
hrala	v	Giraltovciach	aj	v	budúcej	sezó-
ne.	 Pracujeme	 na	 zimnej	 prı́prave	
mužstva.	 Táto	 sa	 začne	 11.	 januára	
2019 	 a 	 prebehne 	 v 	 domác ich	
podmienkach.	 Doplnia	 ju	 prıṕravné	
zápasy,	 ktorých	 program	 už	 máme	

dohodnutý.	 Bude	 ich	 spolu	 desať	 a	
odohrajú	 sa	 na	 ihriskách	 s	 umelou	
trávou.	 Ten	 posledný	 so	 Záhradným	
by	sme	chceli	odohrať	už	na	prıŕodnej	
tráve.	Fanúšikovia	sú	iste	zvedavı	́na	
vhodné	doplnenie	tıḿu.	Teraz	je	ešte	
predčasné	o	tom	hovoriť,	ale	máme	v	
pláne	posilniť	kolektıv́	o	dvoch,	alebo	
troch	hráčov	podľa	predstáv	trénera	
ľubomıŕa	 Puháka.	 Snažıḿe	 sa	 o	 to,	
aby	sa	chlapci	nerušene	mohli	pripra-
vovať	a	preto	sa	všetko	musı	́pripraviť	
u ž 	 v 	 decembr i . 	 O 	 pr ı́ padných	
zmenách 	 budeme	 pr iaznivcov	
Slovana	i	čitateľov	Spravodajcu	infor-
movať.."
PROGRAM	PRI�PRAVNY�CH	ZA� PASOV
19.1.2019		Sp.N.Ves		-		Slovan
26.1.2019		Ľubotice	-	Slovan	/*/
2.2.2019		Kračúnovce	-	Slovan/*/
9.2.2019				Snina		-		Slovan
16.2.2019		Sp.Podhradie	-	Slovan	/*/
20.2.2019			Trebišov		-		Slovan/*/
23.2.2019			Lipany		-		Slovan
2.3.2019					Sabinov		-		Slovan
9.3.2019					Stará	Ľubovňa		-		Slovan
16.3.2019			Slovan		-		Záhradné
/*	-	hrá	sa	v	Sabinove/

18.	kolo	III.	liga
23.3.2019			SLOVAN	-	KROMPACHY				

Miroslav	Deutsch

 V SLOVANE UŽ TERAZ MYSLIA NA JAR

Váženı	́spoluobčania!

Dovoľte	mi	touto	cestou	sa	poďakovať	
všetkým	voličom,	ktorı	́sa	10.	novem-
bra	zúčastnili	volieb	a	odovzdali		hlas	
vybraným	 kandidátom.	 Osobitne	 sa	

chcem	 poďakovať	 voličom,	 ktorı	́
svojı́m	 platným	 hlasom	 prispeli	 k	
môjmu	 opätovnému	 zvoleniu	 za	
poslankyňu	 Mestského	 zastupiteľ-
stva	v	Giraltovciach.	D� akujem!

Mgr.	Slávka	Vojčeková

POĎAKOVANIE
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Vykonávať	svoju	prácu	dobre,	zodpo-
vedne	a	s	plným	nasadenıḿ	by	malo	
byť	samozrejmosťou.

Ak	 sme	 na	 strane	 zamestnávateľa,	
budeme	 to,	 samozrejme,	 od	 svojich	
zamestnancov	vyžadovať.

Zamestnanec	 zasa	 často	 frfle,	 že	
pracuje	len	tak,	ako	je	platený,	pričom	
z	jeho	pohľadu	to	nikdy	nie	je	dosť	a	
teda	 je	 oprávnený	 uberať	 zo	 svojho	
pracovného	výkonu.

Nájsť	zamestnanca,	ktorý	by	pracoval	
aj	 nad	 rámec	 svojich	 pracovných	
povinnostı,́	v	práci	by	hľadal	spôsob,	
ako	niečo	urobiť	naviac,	urobiť	niečo	
pre	 iných	 a	 nehľadieť	 na	 pracovnú	
dobu,	to	sa	javı	́ako	fikcia.

V	dnešnej	uponáhľanej	dobe,	kedy	sú	
peniaze	jediným	meradlom	úspechu,	
sa	niečo	také	„nenosı“́.

A	predsa	sa	taký	človek	objavil.	

Pani	 Martina	 Cigľárová,	 autorka	
jedného	z	 článkov	júnového	vydania	
Spravodajcu 	 mesta 	 Gira l tovce	
(06/2017),	veľmi	správne	pozname-
nala:	 „Z� ivot	 do	 zanedbaného	 teniso-
vého	 areálu	 prinavrátil	 dôchodca	
Juraj	Molitoris“.

D� uro	(verıḿ,	že	sa	nebude	hnevať,	že	
ho	 volám	 tak	 familiárne)	 v	 	 areáli	

ihriska	 v	 Parku	 mieru	 za	 posledné	
roky	 vykonal	 obrovský	 kus	 práce.	
Prostredie	okolo	tenisových	kurtov	a	
ihriska	na	plážový	volejbal	profesio-
nálne	 upravil	 a	 vyšperkoval	 ho	
nádherným	 zákutı́m	 vhodným	 na	
posedenie	a	relax.

Ako	správca	športového	areálu,	ktorý	
je	oddaný	práci	telom	aj	dušou,	nehľa-
del	na	to,	či	jeho	rodine	nechýba	otec,	
resp.	dedko,	záujmy	 iných	vyzdvihol	
nad	záujmy	osobné.

Rád	by	som	sa	mu	touto	cestou	poďa-
koval	 za	 jeho	 entuziazmus,	 osobný	
prıńos	a	trpezlivosť.

Verı́m, 	 že 	 spolo čne	 nastavı́me	
podmienky	tak,	aby	sme	v	budúcom	
roku	 neprišli	 o	 tohto	 obetavého	
človeka	a	že	sa	v	jari	znova	stretneme	
pri	prıṕrave	kurtov	a	ihriska	na	novú	
sezónu.

Pavol	Tchurík

prednosta	MsÚ	Giraltovce

Poďakovanie „Ďurkovi“ Poďakovanie „Ďurkovi“ 

V	minulom	mesiaci	Spravodajcu	mesta	Giraltovce	v	článku	s	názvom	Po	
rokoch	 nedopatrenıḿ	 chýbalo	meno	niekdajšej	 pani	 učiteľky	 Jolany	
Michalkovej.	Autor	 článku	sa	ospravedlňuje	a	uvádza	 túto	poznámku	
teraz.	Do	skupiny	učiteľov,	ktorı	́sa	so	svojimi	žiakmi	po	45.	rokoch	ukon-
čenia	9.	ročnıḱa	stretli	patrila	aj	pani	učiteľka	Jolana	Michalková.	
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vás	srdečne	pozýva	na

HISTORICKÝ	SEMINÁR
POZNAJ	SVOJU	MINULOSŤ

pri	prıĺežitosti	100.	výročia	ukončenia	 I.	 svetovej	vojny	a	realizácii	projektu	
S�ariš	ľuďom,	ktorý	sa	bude	konať	za	prıt́omnosti	odbornıḱov	v	oblasti	histórie

Kedy:	13.	decembra	2018	o	13.00	hod.

Kde:	v	zasadačke	MsU� 	Giraltovce	
Program:

1.	História	mesta	Giraltovce,	významné	osobnosti,	svetské	a	sakrálne	pamiatky																				
v	meste	a	jeho	okolí	–	Mgr.	Adrián	Eštok	(historik	mesta	Giraltovce)

2.	Mohyly	východného	Slovenska	z	obdobia	mladého	eneolitu																																																						
–	Mgr.	Peter	Harčar	(Krajský	pamiatkový	úrad	Prešov)

3.	I.	a	II.	svetová	vojna	na	severovýchode	Slovenska		–	Mgr.	Martin	Drobňák																							
(Klub	vojenskej	histórie	Beskydy)

4.	Ochrana	Národných	kultúrnych	pamiatok	–	Martin	Kutný																																																				
(akademický	sochár	a	reštaurátor)

5.	Budúci	rozvoj	mesta	Giraltovce		–	Mgr.	Ján	Rubis	(primátor	mesta	Giraltovce)

Nezisková	organizácia	Vidiek,	n.	o.,	
v	spolupráci	s	mestom	Giraltovce






