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ako	 rýchlo	 ubieha	 čas,	 si	 neraz	
uvedomı́me	 až	 v	 predvianočnom	
zhone.	Vtedy	začıńame	uvažovať,	čo	
sme	 v	 tom	 roku	 urobili,	 čo	 sme	
nestihli,	hodnotıḿe	úspechy	aj	rozo-
beráme	 neuskutočnené	 ciele,	 ich	
dôvody	a	prıč́iny.	

Dovoľte	 mi	 pár	 slov	 k	 činnosti										
v	 našom	 meste.	 Počas	 roka	 ešte	
doznievali	niektoré	činnosti	z	osláv	
600. 	 v ýroč ia 	 prvej 	 pı́ somnej	
zmienky	o	našom	meste,	ale	reali-
zovali	 sme	 aj	 nové	 úlohy.	 Som	
nesmierne	 rád,	 že	 sme	 dokončili	

výstavbu	chodnıḱa	na	Bardejovskej	
ul.	v	dlz� ̌ke	1	km.	Nestihli	sme	rekon-
štrukciu	 verejného	 osvetlenia	 a	
mestského	 rozhlasu,	 aj	 keď	mate-
ri á l 	 je 	 u ž 	 zakúpený. 	 Celková	
hodnota	diela	 je	 cca	 100-tisıć 	 eur.	
Dokončili	 sme	 výstavbu	 12	 bytov	
nižšieho	štandardu	na	Kukučıńovej	
ul.	Do	konca	aprıĺa	2018	dokončıḿe	
práce	 na	 miestnej	 komunikácii	 a	
chodnıḱu	pri	nových	bytoch.	Rozšı-́
rili	sme	kamerový	systém	v	meste		
o	ďalšie	štyri	kamery	(dve	na	Kuku-
čıńovej	ulici	 a	dve	v	Parku	mieru)			

Vážení	spoluobčania,	
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pre	 lepšiu	 bezpečnosť	 občanov	 i	
ochranu	majetku	mesta.	S	pomocou	
eurofondov	 sme	 vybudovali	 novú	
skládku	 biologického	 odpadu										
v	areáli	vodárni	na	Bardejovskej	ul.,	
ktorú	ešte	dovybavıḿe	prıślušným	
strojovým	zariadenıḿ .	Taktiež	sme	
vybudovali	 prı́stavbu	 materskej	
školy	 s	 rozpočtovým	 nákladom	
110-tisıć 	eur.	Vlastnými	finančnými	
prostriedkami	 sme	 začali	 opravu	
budovy	v	Parku	mieru	pri	futbalo-
vom	ihrisku,	kde	boli	opravené	stre-
cha	a	 časť	 fasády.	C� lenovia	 teniso-
vého	 klubu	 ISKRA	 sprevádzkovali	
tenisové	kurty,	pán	 Juraj	Molitoris	
upravil	 prostredie	 okolo	 kurtov,	
plážového	 ihriska	 i	 časti	 budovy.									
V	rámci	operačného	programu	EU� 	–	
Ľudské	 zdroje	 sme	 spustili	 štyri	
projekty	v	meste	–	opatrovateľská	
služba,	 terénna	 sociálna	 práca,	
komunitná	práca	a	miestna	občian-
ska	 poriadková	 služba.	 Z	 operač-
ného	 programu	 EU� 	 –	 Z� ivotné	
prostredie 	 sme	 bol i 	 úspešnı	́																		
v	 projekte	 vybudovania	 šiestich	
stojıśk	s	nádobami	na	TKO	a	úpravy	
starej	 environmentálnej	 záťaže	 na	
skládke	 Na	 Serpentı́nach.	 Druhá	
žiadosť	o	kompostéry	pre	občanov	
je	 v	 druhom	 kole	 posudzovania.										
V	rámci	cezhraničnej	spolupráce	sa	
realizujú	 projekty	 na	 školách	 a											
v	 kultúrno-športovej	 činnosti	 a	
začiatkom	roka	2018	je	to	prezen-
tácia	nášho	mesta	na	dvoch	medzi-

národných	 výstavách	 municipalı́t	
Európy,	v	Nórsku	(Oslo)	a		Belgicku	
(Brusel) , 	 spolu	 s	 družobným	
mestom	 Ustrzyki	 Dolne	 z	 Poľskej	
republiky.	 Podali	 sme	 aj	 veľký	
projekt	 na	 rekonštrukciu	 budovy	
starého	 MsU� 	 pod	 názvom	 Sloven-
sko-Poľský	 dom	 s	 rozpočtovým	
nákladom	 860-tisı́c	 eur.	 V	 roku	
2017	sme	začali	aj	rekonštrukciou	
Domu	 smútku	 a	 to	 úpravou	 a	
zateplenıḿ	 fasády,	 výmenou	 tera-
sovej	dlažby	pri	vstupoch,	a	vybu-
dovanıḿ	nových	spevnených	plôch	
okolo	budovy	s	odvodnenıḿ.	

Vážení	spoluobčania,

chcem	sa	úprimne	poďakovať	všet-
kým,	ktorı	́šıŕia	dobré	meno	nášho	
mesta	v	rámci	Slovenska	i	v	zahra-
ničı.́	Sú	to	žiaci	našich	škôl,	športov-
ci,	 folklóristi,	 členovia	 Dobrovoľ-
ného	 hasičského	 zboru,	 ale	 aj	
ostatnı́ 	 občania	 mesta	 svojou	
prácou.	

Do	nového	roku	2018	prajem	všet-
kým	 občanom	 mesta,	 širokého	
okolia,	 čitateľom	 Spravodajcu	
mesta	 Giraltovce	 a	 vôbec,	 ľuďom	
dobrej	vôle	len	to	najlepšie,	pevné	
zdravie,	úspechy	v	práci	i	osobnom	
živote.	Aby	rok	2018	bol	 lepšı	́ako	
rok,	s	ktorým	sme	sa	práve	rozlúčili,	
aby	 sa	 zlepšila	 životná	 úroveň	 aj										
v	 našom	 krásnom	 regióne	 pod	
Duklou.

Mgr.	Ján	Rubis
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Mgr.	 Ján	Rubis,	primátor	
mesta,	 otvoril	 a	 viedol	
19.	 zasadnutie	 mest-
ského	 zastupiteľstva										
v	roku	2017	posledné.	18	
bodov	programu	navrhol	
doplniť	 poslanec	 Ing.											
F.	Schrenk	o	predloženie	
informáciı	́ 	 k	 uzneseniu	
MsZ	č.	277/2017	o	vykonanı	́inven-
tarizácie	v	CVC� 	a	k	uzneseniu	MsZ	č.	
280/2017	 o	 procese	 menovania	
konateľa	 MsPS	 Giraltovce,	 s.	 r.	 o.									
v	 súlade	 so	 zisteniami	 kontroly	
Najvyššieho	kontrolného	úradu	SR,	
ako	 samostatné	 body	 rokovania.	
Poslanci	 aj	 s	 návrhom	 program	
schválili.

V	 úvode	 programu	 decembrového	
popoludnia	sa	zastupiteľstvo	veno-
valo	 návrhu	 na	 odpredaj	 pozemku	
zastavaného	stavbou	na	novovytvo-
renej	 parcele	 C	 KN	 č . 	 1552/6																	
v	 prospech	 pána	 Milana	 Dulinu.											
V	 ďalšom	 bode	 sa	 riešil	 návrh	 na	
spôsob	predaja	pozemkov	parcely	C	
KN	 č.	 533/13,	 ostatná	 plocha,												
s	výmerou	73	m2,	parcely	č.	531/5,	
zastavané	plochy	a	nádvoria,	s	výme-
rou	 760	 m2	 a	 531/6,	 zastavané	
plochy	 a	 nádvoria,	 s	 výmerou	 106	
m2,	v	k.	ú.	Giraltovce,	formou	verej-
nej	 obchodnej	 súťaže.	Návrh	 pred-
kladal	Ing.	E.	Mati,	vedúci	oddelenia	

výstavby	a	 regionálneho	
rozvoja.	Na	základe	ziste-
ných	 	nových	skutočnos-
tı,́	 ktoré	 sa	 týkajú	 teplo-
vodného	kanála	z	Tehel-
nej	 ul.	 do	 centra	 mesta	
odporu č i l 	 vynechať											
z 	 predaja 	 parcelu 	 č .	
533/13	s	výmerou	73	m².	

Mestská	 rada	 odporučila	 schváliť	
spôsob	 predaja	 pozemkov	 formou	
obchodnej	verejnej	súťaže.	Komisia	
správy	 majetku	 mesta	 odporučila	
schváliť	 spôsob	 predaja	 pozemkov	
formou	 obchodnej	 verejnej	 súťaže,	
ale	za	cenu	50	€/m².	Primátor	mesta	
dal	 o	 tomto	návrhu	komisie	hlaso-
vať.	Návrh	neprešiel	a	tak	primátor	
mesta	 dal	 hlasovať	 o	 pôvodnom	
návrhu	 s	 vyňatıḿ	 parcely	 C	 KN	 č.	
533/13	 a	 s	 úpravou	 minimálnej	
ceny	na	30	310	eur.	Mestské	zastupi-
teľstvo	 schválilo	 spôsob	 predaja	
pozemkov	parcely	C	KN	 č.	531/5	a	
531/6	 formou	 verejnej	 obchodnej	
súťaže,	s	minimálnou	cenou	30	310	
eur.	

K	 schválenému	návrhu	 sa	 viazal	 aj	
ďalšı	́ bod	 a	 to	návrh	na	 schválenie	
podmienok	 verejnej	 obchodnej	
súťaže	 pre	 realizáciu	 vhodného	
investičného	zámeru	za	podmienok,	
ktoré	 poslanci	 schválili.	 Znenie	
súťažných	 podmienok	 a	 základné	

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
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i n fo rm á c i e 	 j e 	 mo žn é 	 z ı́ s kať														
na	adrese	MsU� 	Giraltovce,	na	inter-
netovej	 stránke	 mesta,	 prı́padne												
e - m a i l o m 	 n a 	 a d r e s e 	 –	
emil.mati@giraltovce.sk.	 Siedmy	
bod	programu	bola	úprava	rozpočtu	
mesta	na	 rok	2017.	 S	 jednotlivými	
položkami	 sa	 môžete	 oboznámiť								
na	 stránke	 nášho	 mesta.	 Poslanci										
o	úprave	viedli	polemizujúcu	deba-
tu,	 došlo	 k	 návrhu	 poslanca	 Ing.										
F.	 Schrenka	 vyčiarknuť	 položku	
Slovensko-poľský	 dom	 (projekt								
na	 rekonštrukciu	 budovy	 starého	
mestského	úradu	-	pozn.	red.)	Návrh	
však	 neprešiel.	 Poslanci	 hlasovali						
o	schválenı	́rozpočtového	opatrenia	
č.	4,	tak	ako	bol	predložený	návrh	a	
ten	schválili.		

Program	 pokračoval	 ďalej,	 návrh	
VZN	č.	1/2017	o	určenı	́výšky	dotá-
cie	na	mzdy	a	prevádzku	škôl	a	škol-
ských	zariadenı	́so	sıd́lom	na	územı	́
mesta	Giraltovce	pre	rok	2018	pred-
kladal	Ing.	Pavol	Tchurik,	prednosta	
MsU� .	Mesto	Giraltovce	má	zriadenú	
1	 materskú	 školu,	 1	 základnú	
umeleckú	školu.	Základná	škola	má	
zriadený	školský	klub	detı	́a	školskú	
jed á le ň . 	 Na 	 územı́ 	 mesta 	 má	
súkromný	zriaďovateľ	K.B.REAL,	s.	r.	
o.	 zriadenú	 Súkromnú	 základnú	
školu.	Mesto	má	poskytnúť	na	žiaka	
školského	 klubu	 detı́	 a	 stravnı́ka							
v 	 š ko l s ke j 	 j ed á l n i 	 f i n an č n é	
prostriedky	najmenej	vo	výške	88	%	
zo 	 sumy 	 ur č ene j 	 na 	 mzdy 	 a	

prevádzku	na	dieťa	školského	zaria-
denia	 v	 zriaďovateľskej	 pôsobnosti	
mesta.	 Mestské	 zastupiteľstvo	 sa	
uznieslo	na	VZN	č.	1/2017	a	určilo	
výšku	dotáciı	́pre	rok	2018	takto:	MS� 	
2	064	eur	na	žiaka,	ZUS� 	individuálna	
forma	1	111	eur	na	žiaka,		skupinová	
forma	363	eur	na	žiaka,	školská	jedá-
leň	pri	ZS� 	139	eur	na	žiaka,	školský	
klub	 detı	́ pri	 ZS� 	 418	 eur	 na	 žiaka,	
súkromný	zriaďovateľ	–	S� J	123	eur	
na	žiaka,	S�KD	368	eur.	

Pokračovalo	sa	návrhom	Programo-
vého	rozpočtu	mesta	Giraltovce	na	
roky	2018	–	2020.	Pred	poslancov	
predstúpila	 Ing.	 Iveta	 Kurčová,	
vedúca	 finančného	 oddelenia.	 Pre	
rok	 2018	 je	 rozpočtovaných	 5	
programov	 –	 Služby	 občanom,	
Komunikácie,	 Prostredie	 pre	 život,	
Sociálne	 služby,	 Podporná	 činnosť.	
Celkové	 prıj́my	 rozpočtu	 mesta	 sú	
rozpočtované	 vo	 výške	 7	 545	 975	
eur,	 z	 toho	 bežné	 prıj́my	 vo	 výške									
3	 588	 135	 eur,	 kapitálové	 prı́jmy									
vo	výške	3	352	840	eur	a	 finančné	
operácie	 vo	 výške	 605	 000	 eur.	
Celkové	výdavky	rozpočtu	mesta	sú	
rozpočtované	 vo	 výške	 7	 545	 975	
eur,	z	toho	bežné	výdavky	vo	výške		
3	270	382	eur,	 kapitálové	 výdavky	
vo	výške	4	084	764	eur	a	 finančné	
operácie	vo	výške	190	829	eur.	Mest-
ská	rada	a	finančná	komisia	odporu-
čili	 schváliť	 programový	 rozpočet	
mesta 	 na	 rok	 2018. 	 Niektorı	́
poslanci	 neboli	 stotožnenı	́ s	 návr-
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hom,	snažili	sa	o	zmeny	či	neschvá-
lenie	návrhu.	Táto	 ich	reakcia	však	
nebola	 na	 mieste,	 prıṕadne	 prišla	
dosť	neskoro,	keďže	návrh	rozpočtu	
bol	 prı́stupný	 a	 zverejnený	 dva	
týždne	 vopred,	 a	 do	MsZ	 neprišiel	
nikto	s	pripomienkami,	aby	sa	návrh	
upravil	či	pozmenil.	Po	uvedomenı	́si	
t ýchto	 skutočnost ı́ 	 pr ist úpi l i																
k	hlasovaniu	a	schválili	programový	
rozpočet	 mesta	 Giraltovce	 na	 rok	
2018.	

Po	 vášnivej	 diskusii	 o	 rozpočte	 a	
ďalšıćh	 bodoch	 programu	 prišli	 aj	
na	 rad	 navrhované	 skutočnosti,								
o	ktoré	na	začiatku	požiadal	posla-
nec	 Ing.	 F.	 Schrenk.	 Ing.	 P.	 Tchurik	
informoval	poslancov	o	stave	inven-
tarizácie:	„Rozprávali	sme	sa	s	PhDr.	
Jánom	Vookom,	bývalým	riaditeľom	
CVC� ,	 pozývali	 sme	 ho	 na	 dnešné	
zasadnutie	 v	 zmysle	 uznesenia,	 no	
kvôli	pracovnej	zaneprázdnenosti	si	
nenašiel	čas,	takže	môžem	len	tlmo-

č i ť 	 v ýs ledky 	 kontro ly, 	 k torá	
prebehla	 v	 tomto	 obdobı́.	 Spôsob	
zisťovania	 skutočných	 stavov	 bol	
fyzický,	 prı́loha	 zápisnice	 o	 vyko-
nanı́ 	 inventarizácie	 je	 zoznam	
majetku,	 ktorý	 bol	 skontrolovaný.					
Z	 vykonanej	 kontroly	 vyplynul	
návrh	na	vyradenie	majetku	v	celko-
vej	sume	8	720,	40	eura.	Všetok	maje-
tok,	 ktorý	 bol	 zapıśaný	 v	 zozname	
CVC� ,	bol	presunutý	do	MsU� ,	resp.	do	
Domu	 kultúry.	 Na	 vyradenie	 boli	
určené	 len	 tie	 položky,	 ktoré	 boli	
fakt	 fyzicky	 neupotrebiteľné,	 boli	
zničené. 	 C� o	 sa	 týka	 zvyšného	
majetku	v	hodnote	1	1041,81	eura,	
musıḿe	si	ho	prejsť,	čo	je	funkčné	a	
čo	nie,	nebudeme	vyradzovať,	kým	
nevieme,	v	akom	je	stave.	C�o	fungu-
je,	budeme	použıv́ať	ďalej,	čo	sa	dá	
opraviť	vlastnými	silami,	opravıḿe	
a	čo	nie,	zasa	bude	návrh	na	vyrade-
nie,	ale	až	niekedy	na	budúci	rok.“

K	uznesenie	č.280/2017	zo	dňa	11.	
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09.	2017	o	procese	menovania	kona-
teľa	 Mestského	 podniku	 služieb	
Giraltovce,	s.	r.	o.,	v	súlade	so	ziste-
niami	kontroly	Najvyššieho	kontrol-
ného	 úradu,	 sa	 prednosta	 MsU� 	
vyjadril	takto:	„Konateľa	Mestského	
podniku	 služieb	 Giraltovce,	 s.	 r.	 o.,	
primátor	mesta	vymenoval	v	zmysle	
Obchodného	zákonnıḱa.	Po	konzul-
tácii	s	právnym	zástupcom	ZMOS-u	
JUDr.	Sotolařom	patrı	́vymenovanie	
konateľa	do	rozšıŕenej	kompetencie	
primátora.“	Primátor	mesta	Mgr.	Ján	
Rubis	 ešte	 doplnil:	 „Len	 ešte	 raz	
doplnıḿ,	 že	po	konzultácii	s	našıḿ	
právnym	 zástupcom	 a	 právnym	
zástupcom	ZMOS-u,	ktorı	́sa	jedno-
značne	 zhodujú	 v	 tom,	 že	 to	 patrı	́							
do	 rozšıŕenej	 kompetencie	 primá-
tora	 mesta,	 ak	 ide	 o	 spoločnosť										
so	100	%	účasťou	mesta,	na	základe	
týchto	odporúčanı	́som	konal.“

Skoro	šesťhodinový	maratón	zastu-
piteľstva	sa	chýlil	ku	koncu,	ale	ešte	
bol	na	programe	bod	rôzne.	V	ňom	
vystúpil	primátor	mesta	s	požiadav-
kou	na	poslancov,	aby	porozmýšľali	
čo	 s	 multifunkčným	 ihriskom														
v	 centre	 mesta,	 či	 sa	 tam	 v	 zime	
spravı	́ ľadová	plocha,	alebo	 ihrisko	
rozobrať	a	vytvoriť	 tak	parkovacie	
plochy.	Taktiež	informoval	o	žiados-
ti,	ktorú	mesto	dostalo	od	gréckoka-
tolı́ckej	 cirkvi.	 Z� iadosť	 sa	 týka	
finančnej	podpory	na	opravu	kupo-
lovitej	 veže	 gréckokatolı́ckeho	
kostola.	V	našom	meste	ide	o	opravu	

a	 znovuuvedenie	 veže	 kostola									
do	 pôvodného	 kupolovitého	 tvaru,	
ktorý 	 je 	 charakteristický 	 pre	
východnú	 cirkevnú	 architektúru,	
pretože	v	roku	1995	došlo	vplyvom	
veternej	 smršte	 k	 jej	 poškodeniu.									
V	interpeláciách	zazneli	požiadavky	
poslancov	na	 údržbu	ciest,	chodnı-́
kov,	 kanálov,	 na	 predelenie	 chod-
nıḱa	 a	 cesty	 prvej	 triedy	 na	moste	
cez	rieku	Radomka	kvôli	bezpečnos-
ti,	ďalej	požiadavka	na	odstránenie	
nebezpečných	 stromov	 na	 parko-
visku	v	Parku	mieru,	na	úpravu	scho-
dov	pred	predajnou	MAKOS,	 infor-
movali	sa	aj	o	osvetlenı	́ďalšıćh	prie-
chodov	pre	chodcov	v	našom	meste.	
Na	 túto	 otázku	 odpovedal	 Mgr.	 J.	
Rubis:	 „Uvidıḿe,	 záležı	́ od	 finanč-
ných	 možnostı́.	 "Myslı́m	 si,	 že	 je	
teraz	výzva	z	Ministerstva	vnútra	SR	
na	takéto	osvetlenia."	Doplnil	ho	Ing.	
E.	 Mati:	 „Táto	 akcia	 bola	 dotovaná									
z	 pilotného	 projektu	 bezpečnosti	
chodcov	na	priechodoch	pre	 chod-
cov	 a	 vypracovalo	 to	 Ministerstvo	
dopravy	 SR.	 Boli	 sme	 vybranı	́ ako	
náhradnıći."	 Poslanci	 upozornili	 aj	
na	priechod	pri	 budove	KRUSADO,	
dlažobné	kocky	sú	tam	značne	uvoľ-
nené,	 je	 potrebné	 ich	 opraviť.	
Pracovnıći	mesta	na	tomto	upozor-
nenı	́začali	pracovať	hneď	nasledu-
júci	pracovný	deň.	A	táto	požiadavka	
je	už	teraz	splnená.																																																

Spracovala:	M.	Marcinová,

foto:	M.	Osifová
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Jubileum	–	klasické	slovo	pre	tých,	
čo	 mali	 alebo	 budú	 mať	 nejakú	
vzácnu	 životnú	 zastávku.	 Jubi-
leum	 je	 vzácny	 čas,	 keď	 treba	
vyhodnotiť,	 čo	 život	dal	a	 čo	sme	
prežili.	

Z� ivot	 je	 ako	 kronika,	 do	 ktorej	
myš l ienkami	 alebo	 pı́ smom	
zaznamenávame	jednotlivé	etapy	
života.	Určite	u	každého	z	nás	sú	to	
etapy	priaznivé,	úspešné	a	krásne,	
ale	i	menej	úspešné.	Za	najdôleži-
tejšı	́faktor	pre	hodnotenie	pokla-
dáme	 v	 prvom	 rade	 zdravie.	 To	
dodáva	 záruku	 dobrého	 tempa											
v	tej–ktorej	etape	života.

Na	pozvanie	primátora	mesta	 	sa										
v	druhej	polovici	decembra	stretli	
oslávenci,	ktorı	́sa	za	druhý	polrok	
dožili	svojho	významného	jubilea	
60,	 70,	 80	 a	 90	 rokov.	 Uvıt́acou	
básňou	v	podanı	́M.	Marcinovej	a	
po	 úvodných	 slovách	M.	 Osifovej	
sa	 začala	v	priestoroch	Obradnej	
siene	slávnostná	časť	tohto	stret-
nutia.	Stretli	sa	prakticky	dve	gene-
rácie	Giraltovčanov,	ktoré	 tu	 žijú,	
alebo	sa	z	nejakých	prıč́in	usadili.	
Sl ávnostným	 prı́hovorom	 sa		
primátor	 mesta,	 Mgr.	 Ján	 Rubis,	
poďakoval	 za	 všetko,	 čo	 spravili	
pre	naše	mesto	a	 zaželal	 im,	 aby	
mali	odvahu	zmeniť	všetko,	čo	sa	

zmeniť	dá,	silu	bojovať	s	tým,	čo	sa	
zmeniť	 nedá	 a	 najmä	 múdrosť,	
aby	 dokázal i 	 rozl ı́ š iť 	 jedno											
od	druhého.	

Po	osobitnom	blahoželanı	́jubilan-
tom	 a	 zapı́sanı́	 sa	 do	 pamätnej	
knihy	mesta	ich	pozdravili	členo-
via	 speváckej	 skupiny	 Topľanky,	
ktorı	́do	svojho	programu	zaradili	
aj	vianočné	vinše	 	a	tým	navodili	
čaro	 blı́žiacich	 sa	 sviatkov.	 Pri	
malom	 občerstvenı́ 	 primátor	
mesta	spolu	s	prednostom	Ing.	P.	
Tchurikom	odpovedali	 na	 otázky	
našich	 občanov.	 Trápili	 ich	 témy	
večne	aktuálne	-		vybudovanie	R4,	
kanalizácia,	 zámer	 novej	 budovy	
p r i 	 MsU� 	 č i 	 z á u j em 	 o 	 nov ý	
obchodný	reťazec	v	našom	meste.	

Dúfame,	 že	 táto	 malá	 slávnosť											
v	oslávencoch	zanechala	prıj́emné	
pocity	 a	 	 sviatok	 oslávený	 spolu									
s 	 rovesn ı́ km i 	 o s t ane 	 v 	 i ch	
spomienkach	čo	najdlhšie.

Text:	Mgr.	Mária	Osifová,

foto.	V.	Michalčík

Malá slávnosť našim jubilantom
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Začiatkom	decembra	 sa	 v	 Giral-
tovciach	 uskutočnilo	 slávnostné	
oceňovanie	 darcov	 krvi.	 Svojím	
šľachetným	činom	sú	považovaní	
za	 skutočných	 hrdinov.	 Medzi	
držiteľmi	 vyznamenaní	 sú	 aj	
Giraltovčania	či	občania	z	okoli-
tých	obcí.	

S	 myšlienkou	 Krv	 nad	 zlato	 alebo	
Krv	je	najvzácnejšia	tekutina	prebie-
halo	 ďalšie	 udeľovanie	 bronzových	
(10),	strieborných	(20)	a	zlatých	(30	
ženy,	 40	 muži)	 plakiet	 profesora	
MUDr.	Jana	Janského	za	bezprıśpev-
kové	 darovanie	 krvi.	 Odovzdali	
okrem	 nich	 aj	 dve	 diamantové	 (60	
ženy,	80	muži).	Tento	rok	si	darcovia	
svoje	 vzácne	 ocenenia	 prevzali										
v	 našom	 meste,	 medzi	 ocenenými	
„hrdinami“	 z	 okresov	 Svidnı́k	 a	

S t ropkov, 	 dokonca 	 dvoch 	 a j																
od	Vranova	a	Bardejova,	sa	na	podu-
jatı	́objavili	aj	Giraltovčania	a	obča-
nia	z	blıźkych	dedıń .	Podujatia	orga-
nizuje	U� zemný	 spolok	 Slovenského	
C�erveného	krıź ̌a	vo	Svidnıḱu	na	čele	
s	jeho	riaditeľom	Slavomıŕom	Sakalı-́
kom	 a	 predsedom	 U� zemnej	 rady	
U� zemného	 spolku	 Slovenského	
C�erveného	Krıž́a	vo	Svidnıḱu	dokto-
r om 	 G a b r i e l om 	 K l e b a n om ,																								
v	 spolupráci	 s	Miestnymi	 spolkami	
SC�K	v	Giraltovciach	a	Stropkove.	Už	
tradične	udeľujú	ocenenia	všetkým	
dobrovoľnı́kom	 darcovstva	 ako	
poďakovanie	za	tento	 šľachetný	 čin	
na	základe	počtu	darovanı.́	Ceremo-
niál	 pri	 tejto	 prı́ležitosti	 je	 u	 nás	
každý	 tretı	́ rok.	Keďže	 sa	 striedavo	
oceňuje	 vo	 Svidnı́ku,	 Stropkove	 a	

V Giraltovciach ocenili naozajstných hrdinov 
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Giraltovciach,	 kde	 to	 bolo	 aj	 tento	
rok,	zásluhu	na	organizácii	majú	naši	
členovia	 spolku	 na	 čele	 s	 predsed-
nıč́kou	Danielou	Macákovou.	O	pôso-
bivý	 kultúrny	 program	 sa	 pričinila	
naša	 ZUS� 	 pod	 vedenı́m	 riaditeľa	
Petra	 Zajaca.	 Počas	 ceremoniálu	
udelili	 dokopy	 44	 bronzových,	 26	
strieborných	a	16	zlatých	plakiet	a	2	
diamantové	 plakety	 profesora	
MUDr.	 Jana	 Janského.	 Z	 udelenia	
bronzovej	sa	tešili	aj	Giraltovčan	Jaro-
slav	 S� tefanı́k,	 Zuzana	 Macková																	
z	 	obce	Kalnište,	Mgr.	Marek	C�orba												
z	Okrúhleho	či	Ján	Dovičák	z	Kručo-
va.	Striebornú	zıśkal	z	nášho	mesta	
Ing.	 Vladimı́r	 Lı́ška.	 Diamantová	
plaketa	 bola	 okrem	 šéfa	 okresnej	
polıćie	Jaroslava	Suváka	vo	Svidnıḱu	
udelená	 aj	 občanovi	 obce	 Kalnište	
Marekovi	 Vavrekovi.	 Dobrý	 pocit										

zo	záchrany	života	je	podľa	každého	
darcu	 	na	nezaplatenie.	„Neexistuje	
vzácnejšı	́dar	ako	ten,	ktorý	pomôže	
udržať	 plamienok	 vyhası́najúceho	
života.	 Takýmto	 darom	 práve	 vy	
nezištne	 obdarúvate	 ľudı́,	 ktorı́	 to	
najviac	potrebujú,“	zaznelo	na	podu-
jatı	́	„Všetko	na	Zemi	má	svoje	miesto	
a	 najvyššı́	 stupeň	 jedinečnosti	 je	
ľudská	bytosť.	Tá	je	výsledok	spoje-
nia	 nielen	 fyzických	 zdatnostı́	 a	
predispozıć iı,́	ale	aj	schopnosti	nará-
bať	 so	 svojı́m	 telom,	 nielen	 ako										
s	nástrojom	na	žitie,	ale	ako	s	prame-
ňom	 pre	 pomoc	 iným.	 Prameňom,	
ktorý	prúdi	pomocou	krvi	zo	srdca	
darcu.“	Všetkým	oceneným	blahože-
láme.

TEXT:	Martina	Cigľárová,

FOTO:	Ladislav	Lukáč
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Giraltovská zuška sa spojila pre 

KAMILKU
Počas	adventu	 sa	v	našom	meste	
spojili	 v	 jednej	 z	 inštitúcii	 pre	
dobrú	 vec,	 aby	 pomohli	 ťažko	
chorému	 dievčatku.	 Veľkolepý	
koncert	s	nádhernou	myšlienkou	
podporiť	 trojročnú	 Kamilku	
pripravila	ZUŠ	v	Giraltovciach	na	
čele	s	riaditeľom	Petrom	Zajacom	
a	jeho	manželkou	Ivetou.	

Malej	 Kamilke	 Ungradyovej	 zo	
Záborského	 diagnostikovali	 Drave-
tovej	syndróm	a	má	aj	silnú	fotosen-
zitivitu	 a	 citlivosť	 na	 vzory,	 kvôli	
čomu	musı	́nosiť	špeciálne	okuliare.	
Vďaka	benefičnej	akcii	jej	giraltovská	
Základná	umelecká	škola	venovala	2	
660	 eur. 	 Prı́ spevok	 pozostáva																			
z	 výťažku	 zo	 vstupného,	 dobrovoľ-
ného	 prı́spevku	 počas	 koncertu	 a	
darov	 od	 sponzorov	 (300	 eur												
od	 podnikateľa	 Petra	 Hrušku,	 kraj-
ský	 poslanec	 Ján	 Vook	 daroval	
pulzný	 oxymeter,	 predseda	 PSK	
Milan	Majerský	individuálne	hodiny	
metódy	 Bobath).	 Keď	 sa	 o	 Kamilke	
dopočul	 tı́m	 zušky,	 pedagógovia										

s	pomocou	 tiež	neotáľali	a	nielenže	
sa	 so	 žiakmi	 zapojili	 do	 kvalitného	
programu,	 ale	 rodinku	 podporili	 aj	
finančne	 a	 zozbierali	 ďalšiu	 sumu	
(350	eur).	Z� iaci	ZUS� 	predviedli	dojı-́
mavé	 profesionálne	 čı́sla.	 „Dobrý	
umelecký	 výkon	 je	 takmer	 ako	
vrúcna	modlitba.	Má	obrovskú	silu	a	
malı́	 či	 veľkı́	 umelci	 práve	 vďaka	
svojmu	 umeniu	 rozdávajú	 radosť	 a	
šťastie.	Som	veľmi	rád,	 že	sme	dnes	
nielen	obdarovali	divákov,	 ale	 záro-
veň	 touto	 akciou	 obdarujeme	 aj	
Kamilku,“	uviedol	na	konci	koncertu	
riaditeľ	ZUS� 	Peter	Zajac.	S	iniciatıv́ou	
urobiť	Koncert	pre	Kamilku,	ako	ho	
aj	pomenovali,	však	ako	prvá	prišla	
jeho	 manželka	 Iveta.	 „Keď	 sme	 sa										
o	 tom	 úplnou	 náhodou	 dozvedeli,	
hneď	v	 tom	momente	nám	napadla	
táto	 myšlienka.	 Prostrednı́ctvom	
akcie	 sme	 chceli	 pomôcť,	 ale	 aj	
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poukázať	 na	 jej	 chorobu,	 aby	 sa										
o	tom	ľudia	niečo	dozvedeli.	Vážim	si,	
akú	odozvu	to	malo	u	ľudı	́a	tešıḿ	sa			
z	toho,“	vyjadrila	sa.	Ľudia	jej	nápad	
prijali	s	nadšenıḿ	a	prıb́eh	Kamilky	
silne	 zasiahol	 srdcia	 Giraltovčanov.		
O	dobročinné	podujatie	bol	obrovský	
záujem,	lıśtky	boli	už	pred	jeho	usku-
točnenıḿ	 vypredané.	 Hoci	 to	 nebol	
prvý	 koncert	 zušky,	 vďaka	ktorému	
prispeli	 na	 dobrý	 úmysel,	 prvýkrát	
išlo	o	verejnú	zbierku	pre	jednotliv-
ca,	o	ktorej	ľudia	vedeli,	komu,	ako,	a	
na	čo	prispievajú.	Ivana	Ungradyová	
vytvorila	 videoprezentáciu,	 ktorú	
premietali	 počas	 koncertu	 formou	
smutného	 prı́behu,	 aby	 sa	 ľudia	
niečo	dozvedeli	nielen	o	dcérkinom	
zdravotnom	stave,	ale	aj	o	jej	ťažkej,	
nevyliečiteľnej	 a	 u	 nás	 aj	 pomerne	
zriedkavej	 chorobe.	 Samotný	 riadi-
teľ	prezradil,	prečo	koncert	zorgani-

zovali	v	obdobı	́tesne	pred	Vianoca-
mi.	Bol	to	podľa	neho	vyslaný	signál		
s	 tým,	 aby	 sme	 sa	 naozaj	 zamysleli	
nad	 tým,	ako	 žijeme.	 „Adventný	 čas	
bol	vhodný	na	to	aby	si	všetci	uvedo-
mili,	 akı	́ sú	 šťastnı,́	 že	 majú	 to,	 čo	
majú.	Buďme	za	to	vďačnı,́	vážme	si	
to	 a	 tešme	 sa	 z	 toho.	 Ľudia	 boli	
srdečnı	́ a	 naozaj	 preukázali	 dobro,“	
zdôraznil.	

VENOVAŤ	ČAS	DEŤOM	JE	
TO	NAJLEPŠIE,	ČO	IM	

MÔŽETE	DAŤ
Rodina	také	gesto	od	ľudı	́nečakala	a	
ostala		situáciou	prıj́emne	prekvape-
ná.	Mame	Ivane,		bývalej	žiačke	niek-
dajšej	 „umeleckej“	 školy	 v	Giraltov-
ciach	a	na	pódiu	v	kultúrnom	dome	
sama	 stá la	 už 	 pred	 20	 rokmi,	
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odovzdali	 počas	 koncertu	 symbo-
lické	šeky	a	peniaze	jej	i	po	skončenı	́
akcie	darovali	tı,́	ktorı	́chceli	pomôcť	
bezbrannej	Kamilke.	Počas	koncertu	
sa	poďakovala	všetkým	darcom,	účin-
kujúcim	aj	vyučujúcim	na	čele	s	riadi-
teľom	a	jeho	pani	manželkou.	„Je	mi	
veľmi	 ľúto,	 že	 Kamilka	 tu	 s	 nami	
nemohla	byť.	D� akujem	všetkým,	 od	
najmenšieho	po	„najvyššieho“,	ktorı	́
ste	 nám	 sprı́jemnili	 tento	 krásny	
večer.	 Ste	 skvelı́,	 hrajte,	 spievajte,	
tancujte,	pretože	hudba	lieči,	tak	ako	
Kamilku.	Koncerty	v	Giraltovciach	sú	
vynikajúce.	Učiteľský	tıḿ	to	je	„gro“	
celého	 tohto	 bytia.	 Milı́	 rodičia,	
obetujte	 čas,	 silu,	 peniaze,	 trpezli-
vosť...	na	to,	aby	vaše	deti	mohli	rásť,	
pretože	 chodia	 do	 najlepšej	 školy,	

akú	 ja	 poznám,“	 nešetrila	 slovami.	
„Len	my,	rodičia,	vieme,	čo	to	obnáša,	
žiť	 s	 ťažko	 chorým	dieťaťom,	 vtedy	
nájdete	 tých	 správnych	 priateľov,	
pomocnı́kov,	 ľudı́,	 na	 ktorých	 sa	
môžete	 spoľahnúť	 a	 dnešný	 deň	 je	
venovaný	práve	vám.	Dnes	sa	spolie-
hame	 na	 vás.	 D� akujeme	 všetkým	
darcom	–	od	vás	cez	riaditeľov,	učiteľ-
ský	tıḿ,	sponzorov	až	k	tým	najvyš-
šıḿ	miestam	a	hlavne	Pánu	Bohu	za	
to,	že	sme	tu	dnes	mohli	stáť	a	počú-
vať	 tieto	 krásne	 melódie.	 Za	 celú	
rodinu	z	celého	srdca	ďakujeme,	za	
to,	čo	robıt́e	v	dnešný	deň	pre	Kamil-
ku,	je	to	skvelé,“	dodáva	Ivana	Ungra-
dyová.	

TEXT:	Martina	Cigľárová
FOTO:	Ladislav	Lukáč

KAMILKIN PRÍBEH NAUČIL GIRALTOVČANOV

VÁŽIŤ SI JEDEN DRUHÉHO
Zdravie	je	to	najdôležitejšie,	dieťa	
je	najväčší	dar	a	rodičovská	láska	
je	 nad	 všetky	 choroby	 sveta.	 To	
všetko	 nás	 učí	 Kamilkin	 príbeh,	
ktorý	 bol	 hlavnou	 myšlienkou	
nádherného	adventného	koncertu	
v	 ZUŠ.	 „Otvoril“	 oči	 mnohým	
ľuďom,	ktorí	si	uvedomili	podstatu	
života	 a	 hodnoty,	 ktoré	 sú	 v	 ňom	
najdôležitejšie.	O	tom,	že	zdravie	a	
láska	 sú	 tie	 najvyššie	 méty,	 nás	
presvedčila	 aj	 jej 	 milujúca	 a	
obetavá	mama,	Ivana	Ungradyová,	
bývalá	žiačka	ZUŠ.	Aj	keď	sa	 jej	o	

tom	nehovorí	 ľahko,	 nielen	počas	
akcie,	ale	aj	po	jej	skončení	prezra-
dila	viac	o	ich	príbehu	a	podelila	sa	
s	nami	o	svoje	myšlienky	prostred-
níctvom	doplňujúceho	rozhovoru.	
Vďaka	nej	sme	pochopili,	aká	veľká	
je	sila	lásky	a	že	„víťazí“	nad	všet-
kým.	

Ste	 silná	 žena,	 ktorá	 je	 napriek	
vá šmu 	 ťa žkému 	 ž ivo tnému	
príbehu	 príkladom	 pre	 mnohé	
ženy	 a	 hlavne	matky.	 Na	 začiatku	
nám	prezraďte	niečo	o	vašom	pôso-
bení	v	našej	ZUŠ.
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-	 Pochádzam	 od	 Vranova,	 študovala	
som	tu	2.	stupeň	počas	strednej	školy,	
to	 je	 ako	 prıṕrava	 na	 vysokú.	 Hrala	
som	na	klavıŕi	u	riaditeľovej	manžel-
ky,	pani	Zajacovej,	potom	ma	presved-
čili	aj	na	druhý	 	nástroj,	takže	popri-
tom	 som	 hrala	 na	 kontrabase,																
v	 orchestri,	 v	 ľudovke	 a	 čo	 bolo	
potrebné.	 Moji	 rodičia	 sa	 poznali												
s	 manželmi	 Zajacovcami,	 hrávali											
s	pánom	Zajacom		v	kapele,	takže	ich	
spája	dlhoročné	priateľstvo.	S	mojou	
rod inou 	 chce l i , 	 aby 	 som 	 i š l a																				
na	konzervatórium,	nepodarilo	sa	to,	
preto	mi	načrtli	myšlienku	ıśť	študo-
vať	na	VS� 	učiteľstvo	na	Fakulte	huma-
nitných	a	prıŕodných	vied	v	Prešove.	
Mám	 ukončenú	 hudobnú	 výchovu										
so	slovenským	jazykom	(učiteľstvo	5-
12).	 Moje	 pôsobenie	 už	 bolo	 širo-
kospektrálne	 (orchester,	 miešaný,	
ženský	 spevácky	 zbor...).	 Rok	 som	
učila	 na	 strednej,	 obchodnej	 akadé-
mii,	 potom	 som	 pracovala	 v	 banko-
vom	 sektore.	 Keď	 sa	 narodila	 naša	
prvá	dcéra,	Viktorka,	v	podstate	som	
prestala	učiť,	chodiť	do	práce,	začala	
som	sa	venovať	rodine.	Hudba	je	moje	
hobby,	 môžem	 si	 ju	 vychutnávať	 aj	
mimo	 môjho	 povolania,	 dlhé	 roky	
totiž	 pôsobıḿ	 ako	organistka.	 Počas	
rodičovského	 som	 začala	 pracovať										
v	Prešove,	potom	som	čakala	Kamilku	
a	keď	sa	narodila,	o	štyri	mesiace	sa	
nám	život	celkom	zmenil...

Priblížte	 nám	 Kamilkino	 ochore-
nie	a	ako	ste	sa	o	ňom	dozvedeli.

-	 Kamilka	 prišla	 na	 svet	 ako	 zdravé	
dievčatko.	S� tyri	mesiace	po	jej	naro-

denı,́	 keď	 sme	 mali	 ıśť	 na	 rodinný	
výlet,	sa	všetko	zmenilo.	Keď	sme	sa	
ráno	 zobudili,	 dostala	 prvýkrát	
epileptický	 záchvat.	 V	 	 marci	 bude	
mať	 štyri	 roky.	 Od	 tohto	 prvého	
záchvatu	sa	to	s	ňou	„ťahá“	a	náš	život	
sa	obrátil	hore	nohami.	Radosť	z	naro-
denia	 dieťaťa	 vystriedali	 smútok,	
bolesť,	 plač,	 beznádej.	 Z	 toho,	 že	
neviete	tomu	dieťaťu	pomôcť	a	cıt́ ite,	
že	to	nie	je	klasická	epilepsia,	ale	že	to	
z	niečoho	bude.	Odvtedy	sme	sa	viac-
krát	ocitli	na	pohotovosti.	Na	vyšetre-
niach	 v	 Košiciach	 nevedeli	 povedať,	
čo	 jej	 je.	 Nakoniec	 sme	 skončili															
v	 Bratislave	 (v	 Detskej	 fakultnej	
nemocnici	 s	 poliklinikou	 na	 Klinike	
detskej	 neurológie	 LF	 UK),	 kde	 jej	
prednosta,	 docent	 Sýkora,	 na	 prvej	
vizite	 diagnostikoval	 Dravetovej	
syndróm.	Povedal	nám:	„Dajte	krv	na	
genetiku	a	určite	to	bude	Dravetovej	
syndróm.“	Dodnes	si	pamätám	tú	vetu	
a	 tá	 sa	stala	následne	aj	 	pravdivou.	
Odvtedy	neustále	bojujeme	 s	 choro-
bou,	 so	 všetkými	 prı́znakmi.	 Jeden	
vyliečite,	 druhý	 prı́de.	 Dravetovej	
syndróm	 je	 zriedkavá	 forma	detskej	
epilepsie	dojčiat	(ťažká	myoklonická,	
podmienená	 mutáciou	 génu,	 nazý-
vaná	aj	ako	katastrofická).	Je	to	gene-
tická	 mutácia	 podobná	 Downovmu	
syndrómu,	ale	nemá	typické	prıźnaky.	
Zatiaľ	 čo	 deti	 s	 Downovým	 syndró-
mom	 majú	 poruchu	 chromozómu,		
pri	 Dravetovej	 syndróme	 chýba														
na	druhom	chromozóme	jedna	nožič-
ka,	je	skrátená,	čiže	celý	chromozón	je	
skrátený.	 Bežný	 život	 je	 niekedy	
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utrpenie,	ale	Kamilka	je	aj	jedinečná,	
výnimočná	v	tom,	že	je	možno	prvá	na	
východnom	 Slovensku,	 ktorá	 má	
tento	 syndróm.	 Zároveň	 aj	 prvá	
pacientka	 s	 touto	 chorobou	 na	
Slovensku,	ktorú	takto	skoro	diagnos-
tikovali,	 je	 experimentálne	 liečená						
od	jedného	roka.	Slovenská	medicıńa	
eviduje	len	11	detı	́s	touto	diagnózou,	
pritom	 má	 byť	 u	 nás	 okolo	 sto	
takýchto	ľudı.́	Dravetovej	syndróm	je	
viac	než	epilepsia.	Je	to	nevyliečiteľné	
genetické	ochorenie	s	rôznymi	neuro-
logickými	 prı́znakmi	 začı́najúcimi	
okolo	1.	roku	života.	Pacienti	sa	budú	
po čas 	 ce l ého 	 ž ivota 	 stret ávať																		
s	 rôznymi	 podobami,	 stupňami	
prıźnakov.	Niektoré	odıd́u,	ale	veľkú	
časť	budú	niesť	celý	život.	

Akým	 spôsobom	 sa	 choroba	 u	
Kamilky	prejavuje?	

-	 Kamilka	 nerozpráva,	 rečovo	 je	
približne	na	úrovni	jedného	roka,	má	
aj	 ortopedické	 problémy.	 Do	 dvoch	
rokov	 nevedela	 chodiť,	 keby	 však	
mohla	 byť	 na	 pretekoch	 batoliat,	
vyhrala	by	ich.	Takže	lozı	́ po	štyroch,		
v	súčasnej	dobe	aj	chodı,́	pomáha	jej	
Bobath	koncept.	V	interiéri	po	rovnej	
ploche	prejde,	pohybuje	sa	bez	toho,	
aby	spadla	(priestorovo,	bez	vzorov).	
No	vonku	je	veľa	rušivých	vecı,́	ktoré	
ju	 rozrušia	 a	 sama	 nebude	 chodiť.	
Všade,	kam	sa	pozriete,	ju	môže	niečo	
rozrušiť.	Stačı,́	ak	sa	na	niekoho	alebo	
na	 niečo	 pozrie,	 na	 trávu,	 chodnıḱ,	
oplotenie,	pruhované	tričko,	spôsobı	́
jej	to	výboje.	Je	ich	v	každom	priestore	
veľmi	veľa,	musıḿe	to	ustrážiť.	Blıźke	

predmety	sú	ďalšı	́problém.	Fotosen-
zitivita	má	niečo	 s	 tým	neuropreno-
som	do	mozgu.	Dva	roky	 ju	riešime,	
chodıḿe	po	Slovensku	i	C�echách,	no	
neexistuje	 neurológ,	 ktorý	 by	 nám	
pomohol	a	nikto	nám	nevie	poradiť.

Čo 	 j e j 	 spôsobu je 	 na jväč š i e									
ťažkosti?

-	 Spúšťač	 Kamilkiných	 záchvatov	 je	
teplo	 -	 akékoľvek,	 telesné	 aj	 vonkaj-
šie.	Najväčšia	prekážka	je	fotosenziti-
vita	(citlivosť	kože	na	svetlo	a	slnečné	
žiarenie).	Prvý	fotosenzitıv́ny	epilep-
tický	 záchvat	 dostala	 pri	 sledovanı	́
televıźie,	odvtedy	ho	už	dva	roky	nepo-
zerá,	 videla	 ho	 len	 vypnutý,	 môže	
niečo	sledovať	 len	na	 tablete.	Svetlo	
jej	škodı	́aj	v	domácom	priestore,	keď	
preniká	cez	žalúzie.	My	doma	bývame	
ako	 v	 kine,	 sme	 v	 pološere,	 máme	
zatiahnuté	 žalúzie.	 Keď	 svieti	 slnko,	
ešte	 aj	 závesy	 musı́me	 zatiahnuť.	
Radšej	 zasvietime,	 ako	 ju	 nechať	
takto	trpieť.	Ani	umelé	domáce	svetlo	
nemôže	 byť	 hocijaké,	 najmä	 nie	
žiarivkové,	 ale	 musı́	 byť	 neónové.	
Nedávno	sa	pre	 ňu	podarilo	vyrobiť	
aspoň	 špeciálne	 dioptrické	 okuliare	
so	 špeciálnym	 filtrom,	 aby	 mohla	
vôbec	vyjsť	von.	Nielen	teplo	jej	škodı,́	
aj	leto	je	pre	nás	katastrofa.	Druhý	rok	
máme	 namontovanú	 klimatizáciu,	
musı́	 byť	 v	 stabilnej	 24-hodinovej	
teplote,	 von	 môžeme	 vyjsť,	 až	 keď	
zájde	slnko,	čo	je	okolo	siedmej	večer.	
Svetlo	 nabudzuje	 akýkoľvek	 vzor.	Aj	
cestovanie	 v	 aute	 je	 problematické.	
Sme	v	ňom	komplet	zatemnenı	́vzadu	
a	niekedy	aj	vpredu.	Všetko	jej	škodı	́–	
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mihajúce	sa	priestory,	blikajúce	autá,	
stromoradia,	tunely...	Neraz	sme	kvôli	
tomu	 stáli	 na	 diaľnici,	 našťastie	 nás	
pritom	 nezastavili	 policajti	 a	 ani	
neviem,	čo	by	som	im	vlastne	poveda-
la,	keby	sa	to	stalo.	Kamilka	nemôže	
kvôli	 chorobe	robiť	veľa	vecı,́	naprı-́
klad	 behať,	 tancovať,	 čıt́ať.	 S�kodı	́ jej	
veľa	vecı,́	dokonca	aj	objatie	matky	jej	
môže	veľmi	ublıž́iť.	

Prezraďte,	aké	časté	sú	jej	záchva-
ty,	 v	 akých	 intervaloch?	 Je	možné	
im	nejako	„predísť“	a	zmierniť	ich	
intenzitu?	Čo	treba	v	tom	prípade	
robiť?

-	 Pri	 opakovaných	 záchvatoch	 už	
viete,	čo	robiť.	V	prvom	rade	si	treba	
zachovať	pud	sebazáchovy,	už	nerie-
šite,	 viete,	 čo	 máte	 robiť,	 už	 nepo-
môžu	plač,	krik,	slzy...	Musıḿe	podať	
prvú	pomoc,	dať	ju	do	stabilizovanej	
polohy	na	boku,	ak	by	náhodou	došlo	
k	 vyvráteniu	 zvratkov, 	 aby	 ich	
nevdýchla	do	pľúc,	lebo	pri	tejto	diag-
nóze	 často	dochádza	k	 ich	vdýchnu-
tiu.	C�asté	sú	infekcie	dýchacıćh	ciest	a	
ťažký	 zápal	 pľúc	 a	 každou	 jednou	
infekciou,	 zápalom	 či	 obyčajnou	
nádchou	 je	 	 jednou	 nohou	 v	 hrobe.	
Takže	 treba	 ju	dať	do	 stabilizovanej	
polohy, 	 podať	 diazepam,	 volať	
záchranku,	čakať	a	modliť	sa,	nič	iné.	
Všetko	 to,	 čo	 sa	 naučı́ , 	 však	 po	
záchvate	môže	zabudnúť	a	sme	opäť	
na	 zač iatku	 snaženia . 	 Každým	
záchvatom	sa	posúva	dozadu,	má	 to	
degeneratı́vny	 účinok	 –	 zabudne	
samohlásky,	 spoluhlásky,	 zabudne	
chodiť,	jesť,	piť.	Nevie	nič	samostatne	

urobiť,	 len	si	ublıž́iť.	Sledujem	 ju	24	
hodıń	denne,	ak	nie	svojimi	očami,	tak	
epileptickou	 podložkou.	 Lieky	 jej,	
našťastie,	 zaberajú,	 lebo	 dlhšie	
z á c h v a t y 	 s a 	 n á m 	 p o d a r i l o	
„zredukovať“	 na	 2	 až	 5,	 maximálne						
8	 minút.	 Je	 to	 však	 nevyliečiteľné	 a	
bezzáchvatový	 stav	 neexistuje.											
Na	 začiatku	 mala	 Kamilka	 záchvaty	
raz	až	dvakrát	do	mesiaca.	Od	septem-
bra	sa	jej	však	od	liekov	zhoršili	krvné	
výsledky,	 má	 ich	 približne	 deväť	 za	
mesiac,	 čiže	 zhruba	 každý	 druhý	 až	
tretı	́deň.	Na	jedno	pomáhajú,	v	inom	
škodia.	Lieky,	ktoré	užıv́a,	 jej	navyše	
spôsobujú	vysoké	nechutenstvo,	trpı	́
poruchou	prıj́mu	potravy	a	len	málo	
vecı	́zje.

Ktoré	 liečebné	 metódy	 a	 terapie	
malej	 zaberajú	 a	 čo	 pomáha	 vám						
v	ťažkých	chvíľach?

-	 Dobre	 jej	 robia	 už	 spomı́naný	
Bobath	 koncept,	 therasuit	 metóda,	
canisterapia	 (so	 psıḱmi),	 hydrotera-
pia	(vo	vode).	Založili	sme	s	mužom	
OZ	Dravetka,	názov	sme	si	odvodili	od	
názvu	ochorenia	(dravet	–	Dravetovej	
syndróm)	 v	 kombinácii	 so	 začiatoč-
nými	 pı́smenami	 jej	 mena	 (Ka	 –	
Kamilka).	V	rámci	neho	sme	jej	zakú-
pili	hydromasážnu	vaňu,	kúpanie	 jej	
robı	́dobre.	Tých	metód	je	množstvo,	
ale	vybrať	pre	ňu	tú	správnu	je	ťažké.	
Potrebuje	hlavne	neustále	spevňovať	
a	stimulovať	telo.	Pomáha	jej	akékoľ-
vek	silové	cvičenie,	v	kuse	musı	́cvičiť,	
neexistuje,	 že	 by	 mala	 týždenný	
oddych.	Najlepšie	 jej	 robı	́muzikote-
rapia,	 doma	 si	 s	 Kamilkou	 od	 rána					
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do	 večera	 spievame	 a	 hráme,	 aj	 pre	
mňa	sú	hudba	a	hranie	v	kostole	ten	
najlepšı	́relax.	V	rámci	OZ	sa	snažıḿe	
informovať	 verejnosť	 o	 tomto	
syndróme,	 prekladáme	 	 informácie								
z	angličtiny.	Večer	občas	sedıḿ 	za	počı-́
tačom	a	pıš́em	o	prıźnakoch	choroby,	
aby	 to	 rodičia	 na	 Slovensku	 vedeli	
rozpoznať,	ak	majú	ich	deti	taký	prob-
lém.	

Ako	 vníma	 dcérinu	 chorobu	 jej	
sestra,	ktorá	sa	musí	spolu	s	vami			
v	mnohom	obetovať?

-	 Sedemročná	 Viktorka	 je	 tiež	 silná	
osobnosť,	 možno	 po	 mne,	 možno										
po	otcovi,	ale	v	kútiku	duše	 je	veľmi	
citlivá.	Prežila	skoro	všetky	odchody	
do	nemocnice	s	nami	a	to	ju	strašne	
poznačilo.	Ten	strach,	prečo	mamina	
ide	 preč,	 prečo	 sa	 viac	 venujem	
Kamilke,	prečo	nesmieme	isť	k	vode,	
na	dovolenku,	na	hory...	Ona	trpı,́	je	to	
obeta...	Niekedy	neviete,	koľko	ener-

gie	máte	 dať	 jednej	 a	 koľko	 druhej,	
jedna	 ju	 potrebuje,	 druhá	 ešte	 viac.	
Pritom	sa	venujem	Kamilke	a	musıḿ	
sa	 starať	 aj	 o	 domácnosť.	 Manžel	
chodı	́do	práce	zarába	peniaze.	 Je	to	
ťažké,	 ale	 čo	 iné	 mi	 ostáva?	 Keď	 je	
matka	 nešťastná, 	 tak	 je	 potom	
nešťastná	 celá	 rodina	 a	 ja	 som	 také	
veselé	 slniečko.	 Niekedy	 aj	 ja	 mám	
dosť,	ale	musıḿ	to	ťahať,	aj	keď	som	
chorá,	 naštvaná,	 keď	 ma	 sekne...	 A	
keď	som	ja	nešťastná,	Kamilka	mi	to	
dá	 2-3	 krát	 viac	 pocıt́iť,	 dohryzie	 si	
ruky	a	boli	stavy,	keď	si	búchala	hlavu	
o	stenu.	Lieky	totiž	spôsobujú	i	halu-
cinácie,	ťažké	veci	sa	do	nej	pchajú,	sú	
to	drogy,	na	ktorých	je	závislá	a	keby	
jej	 ich	 vysadili,	 chytı́	 ťažký	 absti-
nenčný	 prı́znak.	 Inak	 je	 to	 veselé	
dievčatko.	

Rodinke	 Ungradyovcov	 želáme	
veľa	 šťastia	 a	 trpezlivosti	 pri	
znášaní	ťažkého	Kamilkinho	zdra-
votného	 stavu.	 Zároveň	 prosíme								
v	 ich	mene	o	pomoc...	Kto	môže	a	
má	 záujem,	 nech	 sa	 na	 rodinku		
obráti	prostredníctvom	kontaktov	
zvere jnených 	 na 	 in ternete ,	
prípadne	 vám	 ich	 aj	 poskytneme.	
Kto	 by	 tiež	 rád	 venoval	 Kamilke									
2	 %	 z	 dane,	 daruje	 tým	 rodinke	
nielen	 finančnú	 pomoc,	 ale	 vyšle		
im 	 svo j ím 	 ges tom 	 a j 	 ve ľkú	
psychickú	 podporu,	 ktorá	 im	
pomáha	 sústrediť	 všetky	 sily	 na		
starostlivosť.	Ďakujeme.		

TEXT:	Martina	Cigľárová

FOTO:	Facebook
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VIANOCE V GIRALTOVCIACH: VIANOCE V GIRALTOVCIACH: VIANOCE V GIRALTOVCIACH: 

Naše námestie počas sviatkov
spestrili unikátne soby

NECHÝBALI VIANOČNÁ 

VÝSTAVA A OSLAVY  

MIKULÁŠA
Pred MsÚ sa pred Vianocami nerozžia-

rili len stromčeky a svetelná výzdoba. 

Krásnu  sviatočnú dennú i večernú 

atmosféru vytvorili aj soby, ktoré sú 

spolu so saňami najnovšia dekorácia 

na námestí.

Nápad pritiahnuť do Giraltoviec sane so 

sobom skrsol v hlave vedúcej oddelenia 

kultúry, Márie Osifovej. Počas vianoč-

ných nákupov v Košiciach naďabila na 

krásne mikulášske sane. „Hneď som si 

ich predstavila na našom malom pódiu 

pred MsÚ a tie rozžiarené detské očká, 

ako ich obdivujú. Presvedčila som vede-

nie, že ich potrebujeme a už som ich 

ťahala z Košíc k nám, bolo to náročné, 

keďže v ten deň nebol ani sneh, ani 

žiadne soby zapriahnuté,“ prezrádza so 

smiechom. K saniam patria podľa nej aj 

soby (Mikuláš si medzitým odskočil 

roznášať darčeky). „Toto umelecké dielo 

zdobí námestie nášho mesta. Zohnať 

ich nebolo ľahké, s vhodnou veľkosťou 

som nenašla v obchodoch žiadne, tak 

mi napadla myšlienka, aby mi ich na 

mieru zhotovili ženy z DSS. Ešte raz sa 

chcem poďakovať za ústretovosť riadi-

teľke DSS Slávke Vojčekovej a pracovní-

kom, ktorí mi pomohli s prevozom saní a 

výrobou unikátnych sobov. Taktiež Ing. 

Pavlovi Paľovi za poskytnutie sena 

potrebného na ich výrobu.“ Obrovskú 

zručnosť predviedli šikovné ruky Márie 

Macichovej z Kukovej a Danky Hviščovej 

z Giraltoviec, ktoré sa pri práci navzá-

jom dopĺňali. „Riaditeľka nás poprosila, 

aby sme urobili soba k saniam, ihneď 

sme sa išli na ne pozrieť a  zostali sme 

prekvapené. Keď sme ich uvideli, mali 

sme obavy, ako to zvládneme a neverili 

sme, že to stihneme. Nakoniec boli soby 

dva a zvládli sme to. Bolo to náročné, 

urobiť ich tesne pred sviatkami, lebo 

sme už boli v časovej tiesni, no stálo to 

za to,“ povedali nám talentované výrob-

kyne. Chlapi im pripravili konštrukciu, 

ktorú bolo treba následne tvarovať a 

postupne  ju vypĺňať senom tak, aby 

boli soby približne rovnaké a zmonto-

vali v nej skrutky. „Bolo to o to ťažšie, no 

pomaličky sme prikladali senko k senku 

a tvarovali ho, formovali, hrali sa s mate-

riálom a seno sme mali všade. Spevňo-

vali ho motúzmi. Pracovali na nich dva 

dni – najprv vo štvrtok od rána do tretej 

popoludnia a potom si v práci odmakali 

celú nedeľu až do večera. Pani Maci-

chová okrem iného prezradila, že to 

nebol jej prvý sob, ale určite je jej 
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najlepšie kolektívne dielo. „Bola to 

piplačka. Vyrobila som už približne 

pätnásť takých sobíkov, no oveľa 

menších, približne 70-centimetrových. 

Prvýkrát som sa jeho výrobou inšpiro-

vala podľa rakúskeho vzoru. Robila som 

už aj zajace, sovy, škriatka, no prírodné 

materiály ma fascinujú, takže som už 

tvorila aj z iných materiálov. Dokopy 

som takto doma i v práci mimo hlavnej 

činnosti zhotovila aj cez stovku výrob-

kov.“ 

ICH RELAX POPRI PRÁCI
Rovnako to baví aj pani Hviščovú, ktorá 

sa o veľkolepé dielo zaslúžila spolu          

s ňou. Práve ona navrhla, aby soby, keď 

už mali byť väčšie, boli rovno dva naraz. 

„Povedala som si: Keď už, tak nech je to 

niečo poriadne. Bol to krok do nezná-

ma. Nevedela som, do čoho idem. Bola 

to pre mňa výzva, ktorú som rada prija-

la. Mali sme však z toho všelijaké pocity, 

bolo nám aj do smiechu, aj do plaču...  

No boli sme šťastné, že sa to podarilo, aj 

riaditeľka sa tešila, že to tak vyšlo. 

Radosť a úsmevy ľudí nás potešili viac 

ako slová, je to pre nás krásna forma 

poďakovania.“ Teší ju, že sa soby páčili aj 

jej rodine, ktorá jej vždy úprimne povie, 

ako sa jej výrobok vydaril, najmä jej 

manžel. Hoci to bolo tiež jej prvé veľké 

dielo, tvorivá činnosť a ručné práce ňu 

nie sú neznáme činnosti ani v domácom 

prostredí. Nemá problém ani so zhoto-

vením darčekov pre blízkych, v DSS 

vyzdobila klientom na Vianoce izby, čo 

ich veľmi potešilo. Pracovníčka DSS so 

špeciálnou pedagogikou vraj najradšej 

tvorí neplánované veci, ktoré robí 

súbežne. Môže sa pochváliť aj výrobou 

postavičiek zo šúpolia. „Som takým 

veciam otvorená. Som rada, že nám dali 

priestor a ďakujem za túto príležitosť. 

Najradšej robím veci za pochodu, podľa 

momentálnej  myšlienky, ktorá mi 
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vtedy napadne a nie vopred vymysle-

né.“ Trúfa si však aj na iné podobné 

dekorácie, napríklad urobiť betlehem. 

DSS mala mať na vianočnej výstave ich 

výrobky anjelov, tie už však nestihli 

dokončiť. Namiesto nich máme v meste 

postavené unikátne soby. Okrem sobov 

a stromčekov skrášľovali celé vianočné 

obdobie v našom meste i ďalšie krásne 

ozdoby a dekorácie. Tradične ho 

spestrujú  sv iet iac i  snehul iak  č i 

adventný veniec. 

VIANOČNÁ VÝSTAVA A 

PRÍCHOD MIKULÁŠA 
Tak ako to u nás býva zvykom, aj tento-

krát si mohli Giraltovčania poriadne 

„popásť oči“ na unikátnej výstave. 

Vianočné dekorácie zručných kolektí-

vov a jednotlivcov priblížili sviatočnú 

atmosféru a čaro Vianoc, ktoré už silno 

„klopali“ na dvere. Každý jeden výrobok 

mal svoje čaro a návštevníkom výstavy 

mal čo povedať a podčiarkoval pravú a 

nefalšovanú atmosféru najkrajších 

sviatkov v roku. Nádherné diela šikov-

ných rúk nás odpútali od reality bežných 

dní a pripomínali kúzelný svet rozpráv-
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ky. Aj príchodu svätého Mikuláša                

s darčekmi sa giraltovské deti dočkali.         

K veľkému davu detí s rodičmi dorazil 

podľa vedúcej oddelenia kultúry aj 

napriek istým komplikáciám, a to              

v sprievode nie jedného, ale hneď 

dvoch anjelov. Následne rozsvietil 

výzdobu a veľký stromček pri mestskom 

úrade „Napriek tomu, že sa Mikuláš 

zdržal na nejakom salaši, kde mu chlapci 

pokazili navigáciu, k nám dorazil. A to 

vďaka peknému programu žiakov ZŠ, 

MŠ a SZŠ, ktorý ho prilákal k nám. 

Atmosféra bola vynikajúca, Mikuláš 

štedrý, čert strašný a anjelici rozkošní,“ 

prezradila. Každý rok im stromček 

niekto daruje. „Tento rok bol mestský, 

nevhodne rástol pri bytových domoch a 

obyvateľom tienil, takže poslúžil ako 

vianočný. Vianočná výzdoba nie je lacný 

špás, mesto dokúpilo tohto roku len 

200 m svetelných reťazí. Sme radi, ak 

nám s výzdobou pomáhajú aj podnika-

telia v meste, ktorí vkusne zdobia svoje 

prevádzky, dokonca prispôsobujú 

výzdobu tej mestskej. Na druhej strane 

sú tu podnikatelia, ktorí za vianočnú 

výzdobu považujú neónové osvetlenie 

svojej predajne“ dodala.

TEXT: Martina Cigľárová

foto: M. Osifová

FAREBNÉ DNI NA NAŠEJ ŠKOLEFAREBNÉ DNI NA NAŠEJ ŠKOLEFAREBNÉ DNI NA NAŠEJ ŠKOLE
V	novembri	prebiehali	na	našej	škole	
farebné	 dni.	 Zelený,	 červený,	 žltý	 a	
pravý	 slovenský	 deň	 už	 máme	 za	
sebou.	Deň	 v	 zelenom	bol	 venovaný	
životnému	 prostrediu,	 zdravému	
životnému	 štýlu	 a	 environmentálnej	
výchove.	Asi	najviac	všetkých	potešila	
ochutnávka	ovocia	a	okrem	iného	aj	
možnosť	neznámkovať	prıŕodovedné	
predmety	 v	 daný	 deň.	 Ako	 červené	
krvinky	 prúdili	 našimi	 priestormi	
školy	 	 žiaci	 v	 červený	 deň.	 Ten	 bol	
venovaný	priateľstvu,	láske,	humani-
tárnym	 činom,	 červenému	 krı́žu	 a	
dobrým	 skutkom.	 Tie	 sme	 naozaj	
konal	 a	 budeme	 konať.	 Z� iaci	 našej	
školy	 venovali	 hračky,	 knihy	 a	 svoje	
obľúbené	„plyšáčiky“,	ktoré	potešia	a	
rozveselia	ďalšıćh	kamarátov.	Krásne	

“farebno“	 bolo	 v	 triedach,	 v	 našich	
zborovniach,	na	chodbách,	v	jedálni	a	
v	celom	areáli	školy...	A	to	ešte	nebol	
koniec.	Z� ltý	deň	bol	venovaný	radosti	
zo	 života,	 optimizmu,	 harmónii	 a	
pohode.	Jednoducho	sme	boli	empa-
t icko-usmievavı́ 	 ako 	 s ln ie čko .	
Niekoľko	 najoriginálnejšı́ch	 žltých	
človiečikov	 sme	 ocenili.	 Posledný		
farebný	deň	na	našej	škole	bol	“pravý	
slovenský“	 -	 ľudový-	 folklórny,	 či	
bielo-modro-červený.	Nová	možnosť,	
nová	výzva,	nový	pohľad.	 	Slovenský	
deň	bol	venovaný	našej	krajine,	našim	
zvykom	a	tradıćiám,	nášmu	folklóru.	
Do	 školy	sme	prišli	v	ľudovom	oble-
čenı́	 alebo	 vo	 farbách	 našej	 vlajky.	
Tento	 deň	 nám	 svojı́m	 ľudovým	
pásmom	 sprıj́emnili	 žiaci,	 ktorı	́ nás	
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reprezentujú	na	rôznych	speváckych	
súťažiach.	 Na	 hodinách	 hudobnej	
výchovy	sme	si	zaspievali	ľudové	pies-
ne,	 na	 hodinách	 výtvarnej	 výchovy	
sme	sa	pokúsili	o	vytvorenie	ilustráciı	́
ľudových	piesnı	́a	na	hodine	sloven-
ského	 jazyka	 sme	 vytvárali	 básne								
o	 Slovensku,	 o	 živote	 v	 našej	 vlasti.	
Dejepis	 nás	 posunul	 do	 histórie	

Slovenska	 a	 geografia	 či	 vlastiveda	
nám	ukázala	krásy	našej	krajiny.

Pevne	verıḿe,	 že	 to	neboli	posledné	
farebné	 či	 zaujıḿavé	 chvıĺe	na	našej	
škole.	 Už	 teraz	 sa	 tešıḿe	 na	 ďalšie	
farebné	a	kreatıv́ne	„dnıč́ky“	v	našom	
školskom	živote.

Mgr.	Miriam	Eliašová

Mražik po šariski 
Legendárny	Mrázik	je	nielen	jedna		
z	 najobľúbenejšı́ch	 rozprávok,	 ale									
i	veľká	studnica	prekvapenı!́

Vianoce	bez	Mrázika	by	boli	ako	bez	
stromčeka.	 Ruská	 rozprávka	 sa	
stala	súčasťou	najkrajšıćh	sviatkov	
tak	 ako	 zemiakový	 šalát,	 kapor,	
darčeky	 a	 Popoluška.	 Mrázika,	
Nastenku,	 Ivana	 a	 Marfu	 poznajú	
všetky	 vekové	 kategórie	 a	 už	

tradične	pritiahnu	aj	 tých,	 ktorı	́ to	
poznajú	naspamäť.	

Aj	 naši	 žiaci	 sa	 vžili	 do	 deja	 tejto	
obľúbenej	 rozprávky	 prostrednı́c-
tvom	 muzikálu,	 ktorý	 pripravili								
s	 vyučujúcimi	 v	 šarišskom	 nárečı.́								
O	réžiu	sa	postarali	učitelia	Andrej	
C�orba	a	Martina	S�vrčková.	Tanečnú	
choreografiu	nacvičila	pani	učiteľka	
Miriam	 Eliášová,	 hudbu	 spracoval	
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pán	 Martin	 Miháľ	 a	 o	 kulisy	 sa	
postaral	Andrej	Spišák	ml.

Z� eláme	vám,	aby	ste	aj	 tohtoročné	
Vianoce	prežili	v	duchu	slovanských	
tradıćiı.́

Mgr.	Martina	Švrčková,	

foto:	L.	Lukáč
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(Zahraničnou odbornou stážou pre praktický život)
Nezabudnuteľné Miláno 
Za	nami	sú	tri	krásne	týždne,	pre	mňa	
z	 najkrajšı́ch,	 aké	 som	 prežil.	 Boli	
neskutočne	 bohaté 	 na	 zá ž i tky.														
V	Miláne	 som	predtým	nikdy	nebol,	
no	očakávania	som	mal	vysoké.	Je	to		
predsa	 jedno	 z	 najkrajšı́ch	 miest													
v	Európe.	Ale	keď	sme	po	dlhej	únav-
nej	ceste	konečne	dorazili	do	Milána,	
moje	prvé	pocity	neboli	práve	najlep-
šie.	 Nič	 mimoriadne,	 nič	 záživné.	
Našťastie	 to	 bol	 len	 prvý	 dojem,	
zvyšok	bol	už	o	niečom	inom.	

Počas	ďalšıćh	dnı	́sme	navštıv́ili	veľa	
krásnych	 miest.	 Každé	 bolo	 niečı́m	
výnimočné.	 Jedno	z	najkrajšıćh	bolo	
určite	Duomo.	Pýcha	Milána,	 krásna	
katedrála,	 ktorá	 púta	 pozornosť	 nie	
jedného	 človeka,	 hlavne	 svojı́m	
vonkajšı́m	 vzhľadom.	 Gigantická	
veľkosť	 kontrastovala	 s	 vypracova-
nými	detailmi.	A	interiér	je	skutočný	
poklad. 	 Hneď	 ako	 som	 vstúpil	
dovnútra,	ostal	som	v	nemom	úžase.	

Upútalo	 ma	 bohatstvo	 obrazov	 a	
fresiek.	 A	 čo	 	ma	na	Duome	najviac	
prekvapilo,	 bol	 	 výhľad	 zo	 samého	
vrchu.	 Slovami	 ho	 neviem	 opı́sať,	
ostal	som	 len	stáť...	pred	očami	som	
mal	 takmer	 celé	 Miláno.	 Očarujúce	
boli	aj	ďalšie	 	miesta	-	Castello	Sfor-
zesco,	Sempione	park	a	Naviglio	Gran-
de.	

Najkrajšı	́ zážitok	bol	pre	mňa	 futba-
lový	zápas	na		štadióne	San	Siro,	ktorý	
hostil	nejeden	výnimočný	zápas.	Ten	
náš	nebol	výnimkou.	Hral	Inter	proti	
Torinu.	Hoci	prvý	polčas	nebol	bohatý	
na	góly,	ten	druhý	bol	už	o	niečo	lepšı.́	
Zápas	sa	skončil		remıźou	1:1.	Fanúši-
kovia	 Interu	 tvorili	 neskutočnú	
atmosféru,	ako	je	to	ich	zvykom.

Cieľ	 projektu	 Zahraničná	 odborná		
stáž	 pre	 praktický	 život	 je	 zı́skať	
pracovné	 skúsenosti	 a	 zlepšiť	 sa	 po	
jazykovej	stránke.	A	tak	sme	nemohli	
len	obdivovať	krásy	talianskej	metro-
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Od	 Lucie	 do	 Vianoc,	 každá	 noc	 má	
svoju	moc.	Jednu	„čarovnú	noc“	sme	
na	Luciu,	13.	12.	2017	prežili	aj	v	našej	
materskej	 škole.	 Kúzlilo	 sa	 v	 každej	
triede.	 Deti	 pod	 vedenı́m	 svojich	
učiteliek	 pripravili,	 nielen	 pre	 rodi-
čov,	ale	aj	starých	rodičov	a	priateľov,	
prı́jemné	 prekvapenie	 v	 podobe	
rôznych	 veselých	 piesni,	 kolied,	
rečňovaniek,	riekaniek,	básnı,́	vinšov	
a	 tancov.	 Ponuka	 bola	 vďaka	 kreati-
vite	triednych	učiteliek	naozaj	pestrá,	
ako	na	vianočnom	stole.	Bolo	obdivu-
hodné	 pozorovať	 snahu	 a	 odvahu	
detı,́	 	 ako	 vystúpili	 pred	 početným	
publikom.	Pre	niektoré	z	nich	po	prvý	
raz	v	živote.	

Nadšenie	 v	 očkách	 detı́ , 	 dojaté	
pohľady	rodičov	a	spokojnosť	v	tvári	
učiteliek	 prezrádzali,	 že	 všetka	 tá	
námaha	nebola	zbytočná.

Na	záver	vystúpenia	boli	rodičia	obda-
rovanı	́darčekom	v	podobe	svietnika,	
ktorým	 si	 môžu	 spestriť	 štedrove-
černý	 stôl.	A	aby	prekvapenı	́nebolo	
málo,	všetci	prıt́omnı	́boli	pozvanı	́na	
malé	 pohostenie,	 ktoré	 vykúzlili	
šikovné	 kuchárky	 z	 našej	materskej	
školy.

Za	 všetkých	 rodičov	 vyslovujem	
veľké	D� AKUJEM!

Antónia	Juhová

poly,	 ale	 tiež	 plniť	 pracovné	 povin-
nosti.	Vďaka	stáži	som		lepšie	spoznal	
mojich	spolužiakov.	Mám	s	nimi	veľa	
zážitkov,	 na	 ktoré	 len	 tak	 nezabud-

nem.	 	Stáž	 	v	Miláne	len	dokazuje,	že	
stredná	 škola	 je	 najkrajšie	 obdobie						
v	mojom		živote.	

Jozef	Vadoc,	SSOŠ	Giraltovce

Vianočné prekvapenie... 
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GYMNAZISTI SA STALI VÍŤAZMI EUROSCOLY
Ako	sme	Vás	už	informovali,	študenti	
druhého	ročnıḱa	Gymnázia	z	Giralto-
viec	 sa	 zapojili	 do	 súťaže	 Euroscola	
2018.	 V	 piatok	 15.12.2017	 Infor-
mačná	kancelária	Európskeho	parla-
mentu	v	Bratislave	vyhlásila	výsledky.	
Na	toto	podujatie	sme	boli	pozvanı	́aj	
my,	 piati	 zástupcovia	 našej	 triedy.				
Na	slávnostnom	vyhlásenı	́výsledkov		
za	účasti	poslancov		EP	Moniky	Beňo-
vej,	Vladimıŕ a	Maňku,	Ivana	S� tefanca	
a	Jany	Z� itňanskej	sme	sa	dozvedeli,	že	
vı́ťazmi	 dvanásteho	 ročnı́ka	 Euros-
cola	sa	stáva	naša	trieda.

Pod	vedenıḿ	našej	 triednej	učiteľky	
Janky	 C�orbovej	 sme	 sa	 vo	 svojom	
projekte	 venovali	 téme	 kultúrneho	
dedičstva	a	zorganizovali	sme	množ-
stvo	 aktivı́t,	 vrátane	 prezentáciı́	 na	
iných	 školách,	 vedomostných	 testov,	
dotaznı́kov,	 európskeho	 pexesa	 či	
„eurolavičiek“.	Vrámci	projektu	sme	si	
pozvali	 viacero	 hostı́ ,	 naprı́klad	
ministra	 zahraničných	 vecı́	 a	 pred-
sedu	 72.	 zasadnutia	 Valného	 zhro-
maždenia	 OSN	 Miroslava	 Lajčáka,	
europoslankyňu	 Moniku	 Smolkovú,	
poslanca	NR	SR	Mikuláša	Krajkoviča	a	
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podpredsedu	 vlády	 pre	 investıćie	 a	
informatizáciu	 Petra	 Pellegriniho.	
Oslovili	 sme	 ľudı́	 prostrednı́ctvom	
ankiet	 či 	 vedomostných	 testov.												
O	 našich	 aktivitách	 sme	 informovali	
na	webovej	stránke	školy,	v	miestnych	
a	regionálnych	novinách.

Tento	 rok	 sa	 do	 súťaže	 zapojilo	 22	
stredných	škôl,	najviac	z	východného	
Slovenska.	 Ako	 vıť́azi	 sa	 zúčastnıḿe	
na	 špeciálnom	 podujatı́	 	 European	

Youth	 Event	 za	 účasti	 poslancov	
Európskeho	parlamentu	ako	aj	iných	
vplyvných	 osobnostı́,	 ktoré	 organi-
zuje	 Európsky	 parlament	 začiatkom	
júna	 v	 S� trasburgu.	 D� alšı́ch	 osem		
stredných	 škôl	 sa	 zúčastnı́	 pracov-
ného	 stretnutia	 v	 Európskom	parla-
mente	v	prvom	polroku	2018.

Týmto	 by	 sme	 sa	 chceli	 poďakovať	
všetkým,	ktorı	́nám	pomohli	pri	reali-
zovanı	́nášho	projektu.

2.A,	Gymnázium	Giraltovce

ODBORNÍK NA STROMY
ISTIL GIRALTOVSKÝ DUB
V	našom	meste	prednedávnom	 istili	
dub,	konkrétne	dynamickou	väzbou.	
Išlo	 o	 upevňovanie	 konára	 (nad	
cestou)	 dvoma	 lanami.	 Prı́tomný	
počas	 tejto	 činnosti	 bol	 prešovský	

znalec	 v	 odvetvı	́ ochrana	 prıŕody	 a	
krajiny	Martin	Kolnıḱ	(Veles).	

V	 regióne	 S� ariš	 patrı́	 náš	 vzácny,	
približne	600	rokov	starý	dub,	medzi	
36	chránených	stromov.	S	výškou	cca	
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17	m	 a	 obvodom	 kmeňa	 607	 cm	 je	
zároveň	 jedným	z	najstaršıćh	uniká-
tov	v	okrese	Svidnıḱ.	 Je	potrebné	 sa					
o	 neho	 aj	 patrične	 starať.	 Certifiko-
vaný	arborista	Martin	Veles,	ktorý	bol	
u	nás	pred	pár	týždňami	istiť	konár,				
priblı́žil,	 ako	 to	 celé	 prebiehalo.	
„Dynamická	 väzba	 je	 špeciálne	 lano	
vyrobené	 tak,	 aby	 zvládlo	 poveter-
nostné	 podmienky	 a	minimálne	 päť	
rokov	 nezmenilo	 svoje	 vlastnosti.									
S	 tým,	 že	 väčšinou	 je	 do	 desiatich	
rokov 	 garantovan á 	 po lov i čn á	
nosnosť.	Funguje	tak,	že	je	na	strome	
uviazané	s	previsom,	aby	strom	o	jeho	
existencii	nevedel	a	vytváral	naďalej	
spevňujúce	 pletivá	 v	 konároch.	
Dôsledná	 kontrola	 takéhoto	 lana	 by	
mala	 prebiehať	 aspoň	 každých	 päť	

rokov,	v	prıṕade	potreby	aj	jeho	výme-
na.	V	 tomto	prıṕade	 sa	použilo	 lano											
s	 nosnosťou	 štyri	 tony.“	 Táto	 väzba	
istenú	časť	zadržı	́v	prıṕade	nejakého	
extrému	–	poveternostného,	klimatic-
kého,	kedy	by	mohlo	dôjsť	k	zlyhaniu	
dreva.	Nie	je	to	vraj	jednoduchá	akcia,	
je	 náročná	 hlavne	 na	 vedomosti	 a	
skúsenosti,	 no	 praxou	 sa	 efektivita	
práce	zvyšuje,	Okrem	toho	prezradil,	
že	 aj	 do	 budúcna	 je	 vhodné	 poistiť	
ďalšie	dva	konáre	(zo	strany	budovy),	
ktoré	majú	 z	vrchnej	 strany	defekty.	
Vysvetlil	tiež	rozdiel	medzi	istenıḿ	a	
sanáciou	stromu.	„Sanácia	je	chápaná	
skôr	ako	odstraňovanie	niečo	poško-
deného,	alebo	celého	stromu,“	dodáva	
Kolnıḱ.

Text	a	foto:	Martina	Cigľárová

ZA HRANICAMI NÁŠHO MESTA A EŠTE ĎALEJ... ZA HRANICAMI NÁŠHO MESTA A EŠTE ĎALEJ... ZA HRANICAMI NÁŠHO MESTA A EŠTE ĎALEJ... 
V	nasledujúcom	roku	2018	sme	si	
pre	 vás	 pripravili	 novú	 rubriku,						
v	ktorej	by	sme	vám	chceli	predsta-
viť	mladých	 ľudí,	 našich	Giraltov-
čanov,	ktorí	 sa	 tu	narodili,	 prežili	
časť	 života	 a	 teraz	 sú	 od	 svojich	
rodín	 a	 nášho	 mesta	 vzdialení	
stovky	až	 tisícky	kilometrov.	Prvý	
rozhovor	 nás	 zavial	 do	 Anglicka,	
kde	žije	Vierka	Kozák,	rodená	Stan-
kovičová,	 so	 svojím	 manželom.	
Podelila	 sa	 s	 nami	 o	 svoje	 pocity,	
skúsenosti	so	životom	mimo	nášho	
mesta , 	 dokonca	 mimo	 našej	
krajiny	 a	 o	 spomienky	 na	 naše	
Giraltovce.		

Ako	si	spomínaš	na	deň,	keď	padlo	
tvoje	rozhodnutie	odísť	do	zahrani-
čia	 a	 prvýkrát	 si 	 odchádzala											
od		rodiny		a		z		nášho		mesta?	

Aj	keď	to	bolo	pred	viac	ako	8	rokmi	
veľmi	dobre	si	nato	spomıńam.	Tesne	
po	 ukončenı	́ strednej	 školy	 sme	 sa	
vtedy	 -	 ešte	 s	 priateľom	 -	 rozhodli	
odı́sť	 do	 zahraničia	 hlavne	 kvôli	
lepšej	 finančnej	 situácii	a	 tiež	preto,	
že	sme	chceli	vidieť	svet	a	mať	nové	
zážitky.	Odchod	od	rodiny	v	tom	čase	
pre	 mňa	 nebol	 až	 tak	 ťažký	 z	 toho	
dôvodu,	že	som	bola	plná	očakávanı	́a	
tešila	 som	 sa	 na	 nový,	 samostatný	
život	v	inej	krajine.
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Pri	 prvej	 ceste	 do	 sveta	 si	 možno	
ešte	 netušila,	 na	 ako	 dlho	 odchá-
dzaš.	 Kedy	 a	 prečo	 si	 sa	 rozhodla	
ostať	 žiť	 v	 zahraničí	 a	 prečo	 si	 si	
vybrala	Anglicko?	

Do	Anglicka	 sme	prišli	 iba	 preto,	 že	
sme	nemali	nikoho	známeho	v	zahra-
ničı,́	 tak	sme	odcestovali	cez	sloven-
skú	agentúru,	ktorá	nemala	v	ponuke	
inú	krajinu.	Keď	sme	odchádzali,	tak	
sme	 presne	 vedeli,	 že	 ideme	 do	
Anglicka	iba	na	2	roky.	Chceli	sme	si	
zarobiť	 na	 nejaké	 vlastné	 bývanie	 a	
vrátiť	 sa	 naspäť.	 No	 nestalo	 sa	 tak.	
C�asom	 sme	 pochopili,	 že	 nám	 tu	 je	
fajn	a	že	nám	nič	nechýba.	Preto	sme	
začali	na	sebe	pracovať	ešte	viac	a	po	
4	rokoch	sme	si	kúpili	dom	v	anglic-
kom	Bradforde.	Aj	to	je	jeden	z	dôvo-
dov,	prečo	sme	stále	ešte	tu.

Aký	 je	 podľa	 teba	 svet	 a	 život	 v	
zahraničí,	 mimo	 nášho	 mesta?	
Konkrétne	aj	v	Anglicku?	

Keďže	 s	 manželom	 veľa	 cestujeme,	
tak	 musıḿ	 uznať,	 že	 svet	 je	 krásny.	
Osobne	 si	 myslıḿ ,	 že	 život	 v	 UK	 je	
oveľa	jednoduchšı	́než	na	Slovensku.	
Aj	keď	musıḿ	priznať,	že	začiatky	boli	
naozaj	ťažké.	Museli	sme	sa	obracať,	
aby	sme	mali	z	čoho	žiť.	No	časom	sme	
sa	 naučili	 plynule	 rozprávať	 po	
anglicky,	spoznali	sme	kopec	nových	
ľudı́	 a	 život	 v	 Anglicku	 začal	 byť								
pre	nás	zaujıḿavejšı	́a	jednoduchšı.́

Aké	 sú	 tvoje	 spomienky	 na	 rodné	
Giraltovce?	

Spomienky	 na	 rodné	 Giraltovce	 sú	
pre	 mňa	 veľmi	 vzácne.	 Keďže	 som	
tam	žila	od	narodenia	do	20.	roku	živo-

ta,	 dalo	 mi	 to	 veľa.	 Nebolo	 by	 dňa,	
kedy	 by	 som	 si	 aspoň	 na	 minútu	
nespomenula,	 odkiaľ	 pochádzam.	
Navštevovala	 som	 tam	 základnú	
školu, 	 preži la	 som	 tam	 krásne	
detstvo,	prvé	lásky,	prvé	sklamania...	
Za	 tých	 20	 rokov	 toho	 bolo	 naozaj	
veľa.

Ako	často	sa	vraciaš	domov?	A	čo	ťa	
tu	vždy	poteší?	

Snažıḿ	 sa	 chodiť	 domov	 aspoň	 2-3	
krát	do	roka.	Aj	keď	čas	doma	rýchle	
ubehne,	tak	stále	sa	na	to	veľmi	tešıḿ.	
Počas	dovolenky	sa	môžem	venovať	
mojej	rodine	a	známym	naplno.	Ako	
každého	 človeka	 v	 zahraničı,́	 tak	 aj	
mňa	 dokáže	 veľmi	 potešiť	 dobré	
jedlo.	Zbožňujem	naše	sladkosti,	kolá-
če,	 pirohy	 či	 bryndzové	 halušky.	
Z� iadna	moja	 dovolenka	 sa	 bez	 toho	
nezaobıd́e.

Čo	máš	na	rada	na	svojom	rodnom	
meste	a	na	meste,	v	ktorom	momen-
tálne	žiješ?	

Na	 rodnom	 meste	 mám	 rada	 ten	
pokoj.	 Pretože	 v	 meste,	 v	 ktorom	
bývam,	 to	 chýba.	 Je	 to	 väčšie	mesto	
plné	 ľudı́,	 kde	 stále	 vládne	 chaos.	
Hlavne	milujem	večerné	prechádzky	
po	Giraltovciach	a		je	jedno,	či	je	leto	a	
či	zima	s	mojou	kamarátkou	Mirkou,	
ktorá	 aj	 napriek	 tomu	 že	 žijeme													
v	iných	krajinách	a	nie	sme	spolu	tak	
často,	 ako	by	 sme	 chceli,	 je	mi	 stále	
veľkou	 oporou.	 V	 Bradforde	 mám	
rada	 to,	 že	 keď	 prı́dem	 do	 centra	
mesta,	nájdem	tam	všetko	a	nemusıḿ	
cestovať	do	iného	mesta	či	už	za	naku-
povanıḿ,	zábavou	alebo	kultúrou.
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Ak	by	si	mala	jeden	deň,	aby	si	nám	
predstavila	Bradford,	kam	by	si	nás	
vzala?

Zobrala	by	som	vás	k	farebne	menia-
cej	 sa	 fontáne	 v	 centre	 mesta,	 do	
Horton	 parku,	 do	 Lister	 parku	 na	
plavbu	 loďkou	 po	 jazere,	 do	 múzea	
vedy	 a	 techniky,	 do	 dopravného	
múzea	a	na	futbalový	alebo	rugbyový	
štadión.

Pre	našich	domácich	Giraltovčanov,	
ktorí	 ešte	 v	 UK	 neboli,	 urob	 nám,	
prosím	ťa,	takú	malú	exkurziu.	Akí	
sú	 Angličania,	 ich	 obyčaje,	 zvyky,	
aké	je	Anglicko?	

Angličania	 sú	 fajn.	 Sú	 zvyknutı́	 na	
cudzincov.	 Vedia	 aj	 pomôcť.	 Z� ijú	 iný	
život.	A	to	hlavne	v	tom,	že	si	odpra-
cujú	5	dni	v	týždni	a	celý	vıḱend	"žijú".	
Nestarajú	sa	o	to,	či	je	doma	upratané,	
navarené	či	opraté.	Aj	keď	v	Anglicku	
nie	 je	 až	 toľko	 horúcich	 dnı́	 ako												
na	 Slovensku,	 je	 tu	 naozaj	 krásne.	
Zaujı́mavosti 	 s ú 	 červený 	 dvoj-
podlažný	 autobus,	 jazdenie	 vľavo,	
otváranie	okien	do	vonkajšej	strany	a	
t i e ž 	 dva 	 vodovodn é 	 koh ú t iky																							
v	 umývadle.	 Je	 tu	 kopec	 zámkov,	
nádherné	 more,	 veľa	 atrakciı́.	 Ich	
národné	jedlo	je	fish	and	chips.

Ako	 vnímaš	 naše	 malé	 mestečko											
s	odstupom	času,	keď	si	odchádzala	
a	keď	teraz	prichádzaš?	

C� ıḿ	dlhšie	som	v	zahraničı,́	tým	viac	
mi	 všetko	 doma	 chýba.	 Dokážu	 ma	
potešiť	aj	úplné	maličkosti,	ktoré	som	
si	 dovtedy	 nevážila	 a	 brala	 to	 ako	
samozrejmosť.	Rada	sa	tam	vraciam	a	
stále	budem...

Na	záver	ti	ponúkam	priestor	odká-
zať 	 n iečo 	 svo j im	 pr iateľom,	
známym	 –	 Giraltovčanom,	 máš	
možnosť	ich	pozdraviť:	

Hlavne	by	 som	sa	 chcela	poďakovať	
mojim	 rodičom	 za	 všetko,	 čo	 mi											
v	 živote	 dali.	 D� akujem	 tiež	 mojej	
sestre	Janke,	ktorej	môžem	kedykoľ-
vek	zavolať,	vždy	mi	poradı	́a	pomôže,	
ako	len	vie.	D� akujem	mojej	najlepšej	
kamarátke	Mirke,	s	ktorou	stále	preži-
jem	super	dovolenku	plnú	zážitkov,	o	
ktorej	hovorıḿe	ešte	pár	mesiacov.	A	
taktiež	týmto	pozdravujem	celú	rodi-
nu,	kamarátov,	známych	a	susedov.	

D� akujeme	 krásne	 za	 čas	 a	 ochotu	
prispieť	 do	 nášho	 mesačnı́ka	 našej	
rodáčke	Vierke	Kozák	Stankovičovej.	
Veľmi	 si	 to	 cenıḿe.	 Prajeme	 jej	 veľa	
úspechov	 v	 osobnom	 i	 pracovnom	
živote,	 šťastie	 na	 dobrých	 ľudı	́																	
v	 zahraničı́	 a	 časté	 návraty	 k	 nám										
do	rodných	Giraltoviec.		

Text:	M.	Marcinová,	M.	Kundrová
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Katarínska v JD 
Už sme v novom roku 2018 a predsa 

sa musím vrátiť o mesiac naspäť, 

aby som pripomenula niektoré 

udalosti v závere roka. Hovorím len 

niektoré, lebo v závere roka ich býva 

vždy viac. Veď kalendárny rok chcú 

čo najdôstojnejšie uzavrieť školy, 

pracoviská a iné inštitúcie.

Spomeniem našu Jednotu dôchod-

cov, naše tradičné Katarínske pose-

denie, ktoré sme sa aj tentoraz 

snažili oživiť programom aspoň 

trocha „katarínskym“. Bolo to účas-

ťou bohaté stretnutie, pozvanie 

prijali zástupcovia MsÚ s primáto-

rom, riaditelia škôl, zástupcovia 

denného stacionára, rovnako aj 

hostia zo Svidníka a Bardejova.         

V kultúrnom programe tentoraz 

vystúpili tí, ktorí sa zúčastnili 

prehliadky, alebo súťaže v svojich 

disciplínach: Rozkošní speváčikovia 

z MŠ, úspešní účastníci nášho Giral-

tovského hudáka v tej najmladšej 

kategórii, s hudobným sprievodom 

učiteľky Ľ. Tušekovej. Už skúsená a 

úspešná v rôznych súťažiach aj 

mimo Giraltoviec, aj tentoraz 

zaujala Ivanka Koreňová, deviatačka 

zo súkromnej základnej školy, tohto-

ročná víťazka nášho GH a rovnako aj 

v Medzilaborciach v rovnakej súťaži.  

S hudobným sprievodom D. Maťa-

ša. Anna Mitaľová, členka našej JD, 

ktorá sa prvýkrát zúčastnila súťaže  

v prednese poézie a prózy v Popra-

de. Ona ale súťažila v kategórii vlast-

nej tvorby. Dostalo sa jej vysokého 

ocenenia a uznania. Aj Topľanky 

reprezentovali Prešovský kraj na 

celoslovenskej prehliadke súborov  

v Pezinku. Aj nám sa dostalo ocene-

nia a uznania pri vyhodnocovaní 

všetkých súborov.

Naše poďakovanie patrí všetkým, 

ktorí sa podieľali na príprave a prie-

behu tohto stretnutia. Ondrejovi 

Majerovi, ktorý sa aj tentoraz posta-

ral o veselšiu atmosféru a dobrú 

náladu. Našim členom, ktorí oboha-

tili stoly o chutné dobroty pripra-

vené doma. Rovnako ďakujeme aj 

sponzorom: p. Bakaľárovej - potra-

viny ul. Budovateľská, M. Mikulovi, 

p. Vaňkovej - potraviny na AS,          

p. Mitaľovej - kaderníctvo, p. Marcin 

- stolárstvo, p. Ing. P. Paľa – Agro-

služby VK Giraltovce. 
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Najmilšie	a	najpôsobivejšie	prejavy,	ktoré	vedia	osloviť	dospelých	a	ešte	
viac	staršıćh,	sú	prejavy	detı.́	Po	zhliadnutı	́pásma	v	podanı	́najstaršej	
skupiny	detı	́z	MS� 	sme	boli	právom	prekvapenı	́až	dojatı.́	Pásmo	bolo	
bohaté	na	hovorené	slovo,	vinše,	priania,	želania	a	piesne.	Ale...	ale	treba	
dodať,	že	náročné	na	čas,	na	zapamätanie	si	a	náročné	na	celé	podanie.		A	
oni	to	zvládli,	aj	hlasno,	aj	zreteľne	a	aj	s	chuťou	a	oduševnenıḿ.	Tıt́o	malı	́
kolednı́ci	 prišli	 pozdraviť	 staršı́ch	 do	 denného	 stacionára.	 Bol	 to	
nevšedný	 deň,	 skôr	 sviatok,	 aj	 vďaka	 týmto	 malým	 vinšovačom,																	
od	 septembra	 prvákom.	 Po	 takejto	 prı́prave,	 akú	 v	 MS� 	 dostávajú,										
pre	nich	ešte	aj	prvý	ročnıḱ	bude	hrou.	Poďakovanie	za	tento	deň,	duši	
lahodiaci	zážitok,	patrı	́ 	učiteľkám	M.	Eštokovej	a	J.	Mašlejovej,	ktoré	to							
s	nimi	vedia.		

A	našim	čitateľom	posielajú	tento	vinš:

Nech	sa	starosť	všetka	zrušı,́

nech	vám	pokoj	vládne	v	duši.	

C�o	bolelo,	nech	sa	zhojı,́

čo	tešilo,	nech	sa	zdvojı,́

aby	boli	v	novom	roku,

iba	slzy	šťastia	v	oku.

MALÍ VINŠOVNÍCI

V	 poradı	́ ďalšı	́ bol	 sviatok	 pre	 všet-
kých,	ktorı	́sa	zúčastnili	predstavenia	
Mrázik	v	podanı	́ žiakov	mestskej	ZS� .	
Táto	 rozprávka	 je	 známa	 mnohým,	
veď	 patrı́	 k	 vybraným	 programom,	
rozprávkam	aj	v	čase	predvianočnom.	
Ale	naši	sa	rozhodli	ináč,	zmenili	reč	a	
my	sme	si	ju	vypočuli	v	našom	šariš-
skom	nárečı.́	Vraj	chceli	zmenu	a	iste	
aj	trochu	inakosti.	Od	nápadu	k	reali-
zácii	bola	dlhá	cesta	a	iste	aj	neľahká,	
veď	 jej	záver,	výsledok	sme	si	mohli							
v	 jedno	 predvianočné	 popoludnie	
pozrieť.	

A	 tá	 inakosť	 zmenila	 rozprávku	 nie	
obsahovo,	 ale	 obohatila	 ju	 o	mnoho	
vtipných	 situácii,	 momentov,	 ı́reči-
tých	výrazov,	aké	sa	nájdu	len	v	našom	
nárečı́.	 Toto	 spestrilo,	 obohatilo,		
pobavilo	publikum	v	priebehu	celého	
predstavenia.	Až	sme	občas	zapochy-
bovali,	či	sú	to	naozaj	naši	žiaci,	našej	
ZS� ,	ktorı	́sú	schopnı	́takýchto	výkonov.	
Ale	obdiv	a	uznanie	právom	patrı	́tvor-
com,	ktorı	́dokázali	toto,	čo	sme	v	to	
popoludnie	 mohli	 zažiť.	 Je	 to	 veľké	
poďakovanie	za	mňa	i	iste	za	všetkých	
v	preplnenej	sále	Domu	kultúry.	

Text:	Margita	Gazdičová

MRÁZIK
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Koledovanie v Giraltovciach
Samotné	slovo	koleda	označuje	pies-
ne,	 resp.	 hovorené	 či	 deklamované	
vinše	a	želania	hojnosti	vo	vianočnom	
obdobı.́	

Koledovanie	 má	 svoj	 pôvod	 ešte													
z	 predkresťanských	 čias	 v	 Rı́mskej	
rıš́i,	kedy	tieto	oslavné	piesne	nového	
roka	 (calendae)	 spievali	 pohanskı	́
kňazi,	 aby	 priniesli	 domácnostiam	
blahobyt.	 Nastupujúce	 kresťanstvo	
tento	 prastarý	 zvyk	 prevzalo,	 avšak	
spojilo	 ho	 okrem	 priania	 šťastia	 a	
hojnosti	 so	 zvestovanı́m	 radosti													
z	narodenia	Ježiša	Krista.	

Súčasné	 koledovanie	 v	Giraltovciach	
sa	uskutočnilo	vrámci	projektu	Dobrá	
novina.	Tento	projekt	sa	realizuje	pod	
záštitou	 sestier	 z	 kongregácie	 Dcér	
kresťanskej	lásky	sv.	Vincenta	de	Paul,	
ktoré	pôsobia	v	Etiópii,	od	roku	1973.	
Tohtoročná	 téma	23.	 ročnıḱa	Dobrej	
noviny	mala	názov	Na	ceste	k	životu	a	

na	Slovensku	sa	do	nej	 zapojilo	749	
farnostı.́	

Na	tomto	projekte	sa	v	Giraltovciach	
podieľalo	 22	 kolednı́kov,	 ktorých	
pripravovala	už	šiestykrát	po	sebe	Bc.	
Dominika	 Pališinová.	 S	 koledami,	
vinšami,	hudbou	a	zvestovanıḿ	naro-
denia	 Božieho	 Syna	 prišli	 kolednıć i	
25.	decembra	nielen	ku	kňazom	našej	
farnosti,	ale	aj	k	35	rodinám	v	Giral-
tovciach.	 A	 ako	 býva	 zvykom,	 ani	
rodiny	sa	nenechali	zahanbiť	a	okrem	
finančného	 daru	 pre	 Dobrú	 novinu	
pohostili	kolednıḱ ov.		

Spoločne	vyzbierané	peniaze	v	sume	
604,75	 €	 poputujú	 pre	 zdravotné			
stredisko	 zamerané	 na	 starostlivosť									
o	 matky	 s	 deťmi	 v	 meste	 Alitene													
v	Etiópii.	

Autor:	Mgr.	Matúš	Kmec

Foto:	Mgr.	Jozef	Mager
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AKÝ BOL ROK 2017
A ČO SA DOSTALO NA STRÁNKY

NÁŠHO MESAČNÍKA? 
V	 januári	 vyšiel	 náš 	 mesačnı́k	
približne	tak,	ako	kedysi.	Titulka	časo-
pisu	 mala	 podobu	 obálky	 spred	
tridsiatich	 rokov,	 z	 roku	 1986.											
Pri	 prı́ležitosti	 30.	 výročia	 Spravo-
dajcu	 sme	 mu	 venovali	 aj	 články,	
prostrednı́ctvom	 ktorých	 si	 mnohı	́
bývalı	́ či	 súčasnı	́ redaktori	 zaspomı-́
nali	 aj	 na	 tieto	 časy	 v	 rámci	 svojho	
pôsobenia	 pri	 tvorbe	 magazı́nu	 a	
priniesli	sme	vám	tiež	špeciálne	stra-
ny,	 na	 ktorých	 ste	 si	 mali	 možnosť	
nájsť	autentické	texty	z	daného	obdo-
bia	 (jeden	 z	 nich	 bol	 aj	 prı́hovor	
vtedajšieho	 primátora	 Ladislava	
Hajdu	 z	 roku	 1989.	 Primátorské	
prı́hovory	 sa	 dodnes	 podobným	
spôsobom	 v	 mesačnı́ku	 publikujú).	
Náš	 mesačnı́k	 okrem	 pamätných	
správ	 priniesol	 aj	 množstvo	 nových	
zaujı́mavostı́.	 Začiatkom	 roka	 sme	
okrem	 iného	 priniesli	 naprı́klad	 aj	
informáciu	o	výskyte	bobrov	v	ovoc-
nom	 sade	 pri	 rieke	 Radomka.	 Pıśali	
sme	 aj	 o	 úspechoch	 a	 talentoch	
mladých	 Giraltovčanov.	 V	 úvodnom	
čıśle	 Spravodajcu	 z	 roku	 2017	 sme	
v ám 	 t i e ž 	 po sky t l i 	 ro zhovory																		
so	 známymi	 ľuďmi, 	 ktorı́ 	 majú															
v	 našom	 meste	 svoje	 korene.	 Takto	
sme	 začiatkom	 roka	 vyspovedali	
herečku	 Michaelu	 Kaprál ikovú	
Medvecov ú 	 č i 	 Bra ňa 	 Mojse ja .										
Februárové	 čıślo	 prinieslo	 zaujıḿa-

vosti	 z	 ďalšieho	 ročnıḱa	 Mestského	
fašiangového	 plesu.	 Dočı́tali	 ste	 sa										
o	vıŕuse	vtáčej	chrıṕky	v	okolı	́Giralto-
viec,	 rabovanı́ 	 kontajnerov,	 ale	
spomenuli	 sme	 si	 aj	 na	 72	 rokov										
od	 oslobodenia	 mesta,	 významné	
životné	jubileá	jednotlivcov	z	Giralto-
viec	 či	 narodenie	 prvých	 občanov	
mesta.	 Priniesli	 sme	 tiež	 informácie								
o	 zvýšenı́	 poplatku	 za	 komunálny	
odpad	 v	 našom	 meste.	 V	 marci	 sa									
na	 zasadnutı	́ MsZ	 prerokúval	 návrh	
na	 schválenie	 predaja	 budov	 domu	
služieb,	 ktorý	 neprešiel,	 lebo	 ho	
poslanci	 neodhlasovali	 a	 pri	 hlaso-
vanı́	 rozhodli	 o	 tom,	 že	 sa	 budova	
nepredá.	 Obsah	 tohto	 čı́sla	 boli	 aj	
fašiangy,	 výstava,	 nedisciplinovanı	́
psıč́kari,	vystúpenie	Donských	kozá-
kov,	 výskyt	 srnky	 pri	 kontajneroch,	
otvorenie	novej	predajne	zdravotnıć-
kych	pomôcok.	Rozbehli	sme	viditeľ-
nejšie	plošnú	inzerciu.	Dočıt́ali	ste	sa	
tiež	 o	 MDZ� ,	 o	 novom	 futbalovom	
trénerovi	 Slovana	 a	 o	 tom,	 že	 SD	
vysielanie	sa	pomaly	končı	́a	nahradı	́
ho	 postupne	 HD	 (v	 novej	 kvalite).									
V	 apríli	 sa	 poslanci	 MsZ	 zaoberali	
úpravou	rozpočtu,	mesto	sa	na	strán-
kach	časopisu	„pochválilo“	zmoderni-
zovaným	 rozhlasovým	 vysielanı́m.	
Vynorili	sa	aj	spomienky	na	Hlovıḱa,	
ktorého	 si	 uctili	 literárnou	 súťažou.	
Mohl i 	 s te 	 s i 	 n á j sť 	 in formác ie																				
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o	možnostiach	zrenovovania	radnice	
a	plavárne,	 	o	výskyte	lıš́ky	neďaleko	
mestského	 úradu,	 medzinárodnom	
festivale	 dokumentárnych	 filmov,	
schôdzi 	 Jednoty 	 dôchodcov	 č i														
o	 plnenı́	 Akčného	 plánu	 rozvoja	
okresu	Svidnıḱ	za	naše	mesto.	Pripra-
vili	sme	pre	vás	zaujıḿavé	rozhovory,	
tentoraz	s	hercom	Mikulášom	Dzuri-
kom	 či	 kukovskou	 spisovateľkou.	
Súčasť	májového	vydania	boli	infor-
mácie	o	ukradnutom	merači	rýchlos-
ti, 	 vytvorenı́ 	 nového	 priechodu											
pre	 chodcov,	 veľkonočnej	 výstave	 a	
ďalšı́ch	 kultúrnych	 akciách,	 oceňo-
vanı́	 učiteľov	 pri	 prı́ležitosti	 Dňa	
učiteľov.	Poskytli	 sme	vám	 rozhovor	
so	 spisovateľkou	 z	 obce	 Matovce.	
Prostrednı́ctvom	 nášho	 mesačnı́ka	
ste	sa	mohli	dozvedieť	viac	o	otvorenı	́
detskej	 kaviarne,	 zapojenı	́ sa	 dvoch	
Giraltovčanov	do	relácie	 Inkognito	a	
Mestský	 podnik	 služieb	 informoval										
o	vytváranı	́skládok	odpadu	a	robenı	́
neporiadku	 niektorými	 občanmi	
mesta.	V	tomto	mesiaci	sme	si	mohli	
pripomenúť	Deň	vıť́azstva	nad	fašiz-
mom.	 V	 júni	 sa	 uskutočnili	 akcie										
pri	prıĺežitosti	osláv	MDZ� ,	zorganizo-
vala	sa	výstava	školákov	a	Giraltovča-
nia	 si	 užili	 rôzne	 hudobné	 akcie.	
Nechýbali	 Folklórny	 festival	 Topľan-
skej	doliny,	podujatie	na	1.	mája,	ďalšı	́
filmový	 festival,	 úspechy	 a	 ocenenia	
žiakov,	dokonca	aj	stretnutie	s	prezi-
dentom.	 Zverejnili	 sme	 rozhovor												
so	šikovnou	cukrárkou	z	Lúčky,	ale	aj	
nové	 informácie	 oprave	 a	 ciest,	
op ä tovnom	 fungovan ı́ 	 kur tov																

po	rokoch	a	ďalšom	boji	za	výstavbu	
R4,	 novinkách	 v	 triedenı́	 odpadu,	
sviatku	Deň	otcov.	Naše	mesto	v	tom	
obdobı	́navštıv́il	profesionálny	boxer	
Tomi	 Kid	 Kovács.	 Júl	 a	 august	 ako	
dvojčıślo	 prinieslo	 svojıḿ	 čitateľom	
dvojitú	dávku	čıt́ania	s	nabitými	stra-
nami	 plnými	 správ	 z	 Giraltoviec	 a	
okolia.	Občania	obcı	́Kobylnice	a	Miča-
kovce	 zazreli	 v	 lese	neďaleko	obydlı	́ 								
v 	 t ýchto 	 mesiacoch 	 medveďa .														
V	letnom	čıśle	sme	vás	poinformovali	
o	 tohtoročnej	 súťaži	 a	 ochutnávke	
ovocných	destilátov,	výstavách,	muzi-
káli	S� ialene	smutný	princ,	výlete	SZPB	
v	 Bielorusku,	 športovanı́	 seniorov,	
jubilejných	 stretnutiach	 maturantov	
po	rokoch,	zaujıḿavostiach	z	histórie	
duba	 či	 misiách	 v	 rı́mskokatolı́ckej	
farnosti.	Vrátili	sme	sa	k	téme	festiva-
lu,	 kde	 sme	 spomenuli	 zaujı́mavú	
tvorbu	remeselnıḱ ov	a	čıślo	obohatil	
rozhovor	s	českou	herečkou,	známou	
z	 československého	filmového	muzi-
kálu	 Diskoprı́beh.	 Naše	 články	 vás	
oboznámili	 s	 akciou	 MDD,	 obnovou	
malého	 giraltovského	 hradu,	 pláno-
vanými	zmenami	na	Domaši,	preplá-
vanıḿ	srnky	z	jedného	brehu	Domaše	
na	druhý,	akciami	v	knižnici,	súťažou	
Giraltovský	silák.	Téma	mesiaca	bola	
blokácia	 dopravy,	 ktorá	 bránila	
prejazdu	 kamiónov	 v	 našom	meste.	
C�o	priniesol	deviaty	mesiac,	septem-
ber?	 Výročie	 SNP,	 jubilejný	 koncert	
Marky	 Mačoškovej	 a	 krst	 jej	 DVD,	
úspechy	 žiakov,	 otvorenie	 nového	
pavilónu	 v	 MS� ,	 stretnutie	 priateľov								
s	Mojsejom	v	našom	meste,	jubileum	
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spravodajcu,	 havária	 amerického	
armádneho	vozidla	pri	Giraltovciach,	
rodáčka	 z	 nášho	mesta	 v	 Karlových	
Varoch	na	festivale,	článok	o	koncerte	
U2	v	Barcelone,	závadnosť	a	znečiste-
nie	 pieskoviska	 psıḿi	 exkrementmi,	
giraltovskı́	 furmani,	 odstraňovanie	
skládky	odpadu	v	Brezove	–	aj	 tieto	
témy	zaplnili	náš	časopis.	Občania	sa	
však	v	tom	 	mesiaci	aj	kultúrne	vyžı-́
vali	 na	 podujatı́	 Rodný	 môj	 kraj													
so	 spevákom	 Máriom	 Kulym	 Kollá-
rom.	 Prezradil,	 že	 sa	 tešia	 novému	
albumu.	 „Album	 ma	 úspech,	 tak	 sa	
veľmi	 tešı́me.	 Teraz	 žijeme	 hlavne	
nıḿ,	promo,	turné	a	všetko,	čo	k	tomu	
patrı.́“	V	našich	končinách	sa	im	vraj	
páčilo.	Na	východ	chodıḿe	radi,	tu	je	
vždy	dobre	a	máme	tu	veľa	fanúšikov	
a	kamarátov.	Je	nám	tu	dobre,	vždy	sa	
tu	so	skupinou	radi	vrátime.	Pesničky	
Karola	 Duchoňa	 mám	 rád	 a	 mám									
k	nim	špecifický	vzťah.“	V	októbri	ste	
sa	na	našich	stránkach	dočıt́ali	o	tom,	
že	o	bezpečnosť	 	 sa	v	našom	meste	
opäť	 postarajú	 občianske	 hliadky.	
Mestu	 Giraltovce	 bola	 v	 tom	 čase	
schválená	 žiadosť	 o	 nenávratný	
finančný	 prı ́spevok	 pod	 názvom	
Miestne	občianske	poriadkové	služby	
v	 meste	 Giraltovce	 (rómske	 občian-
ske	 hliadky).	 Uskutočnili	 sa	 záhrad-
kárska	 aj	 chovateľská	 výstava,	 ďalšı	́								
z	futbalistov	jubiloval	a	akordeonista	
Jozef	Chovanec	vydal	CD.	V	atletickej	
súťaži	bol	úspešný	jednotlivec	 	zo	ZS� ,	
zaujalo	aj	prestıž́ne	ocenenie	gymna-
zistov	či	názov	Geralt	bar	v	Barcelone	
a	 článok	 o	 tetovanı́	 pre	 mladých.	

November	 je	 dušičkové	 obdobie,	
tak že 	 a j 	 teraz 	 sme 	 spomı́na l i														
na	 našich	 blıźkych.	 Uplynul	 tiež	 rok	
od	smrti	nášho	kolegu	z	redakčného	
tı́mu,	 skvelého	 novinára	 Františka	
Džalaia,	ktorého	stratu	pociťuje	ešte	
viac	ako	mesačnıḱ	jeho	rodina.	Mesto	
Giraltovce	 začalo	 v	 tomto	 obdobı	́										
s	 rekonštrukciou	 vonkajšej	 fasády	
Domu	 smútku,	 mestský	 podnik	
služieb	 zveľadil	 okolie	 pri	 vstupe.	
Uskutočnila	sa	kolaudácia	novovybu-
dovanej	triedy	materskej	školy.	Infor-
movali	 sme	 vás	 o	 svadbe	 členov	
hudobnej	skupiny	CH	Primáš	blıž́iacej	
sa	 retrovýstave	predmetov,	 zaujıḿa-
vých	aktivitách	v	jednotlivých	školách	
a	 v	 špeciálnej	 prıĺohe	 ste	 sa	 mohli	
inšpirovať	bohatou	ponukou	predvia-
nočných	 receptov	 na	 chutné	 koláče								
z	výstavy	záhradkárov.	V	decembro-
vom,	poslednom	čıśle	minulého	roku,	
sme	 sa	 vrátili	 k	 téme	 retrovýstavy,	
ktorá	zaujala	verejnosť.	Deti	si	zasú-
ťažili	 v	 speve	 i	 v	 tomto	 ročnı́ku												
na	 Giraltovskom	 hudákovi	 2017,	
reportáž	 o	 výsledkoch	 sme	 priniesli	
pred	 sklonkom	 toho	 roka.	 V	 obdobı	́
pred	Vianocami	sme	si	mohli	tradične	
užiť	 Katarıńske	 	 predajné	 trhy.	 Boli	
sme	 pri	 tom,	 aby	 sme	 vám	 priniesli	
zaujıḿavosti.	Budeme	sa	o	to	snažiť	aj	
naďalej.	 D� akujeme	 za	 vašu	 priazeň,	
želáme	 pekné	 dni	 a	 všetko	 dobré											
v	novom	roku.

TEXT:	Martina	Cigľárová

FOTO:	Ladislav	Lukáč
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Pred	 pár	 mesiacmi	 zarezonovali	
informácie	 z	 nášho	mesta	 v	 sprá-
vach	aj	v	inom	ako	vyslovene	pozi-
tívnom	zmysle.	V	Televíznych	novi-
nách 	 TV 	 Mark í za 	 sme 	 ma l i	
možnosť	 pozrieť	 si	 reportáž,												
v 	 k tore j 	 sa 	 ob jav i la 	 t ro j i ca	
rómskych		tínedžeriek.	

Tie	 sa	 stali	 hlavnými	 „hrdinkami“	
večerného	 spravodajstva.	 Svojich	
„päť	minút	slávy“	zažili	vďaka	zinsce-
novanému	prıb́ehu	o	vlastnom	únose.	
Maloleté	dievčatá	–	15-ročná	Vanesa,	
14-ročná	Mária	a	ich	kamarátka	Jana,	
ktorá	 je	 v	 približne	 rovnakom	veku,	
tvrdili,	že	ich	vraj	za	mestom	prepadli	
zamaskovanı	́muži,	 ktorı	́ ich	 násilne	
naložili	 do	 auta,	 keď	 doň	 nechceli	
nastúpiť	 dobrovoľne.	 Podľa	 ich	 slov	
im	dali	aj	nejakú	drogu	a	 údajne	 ich	
chceli	 aj	 znásilniť.	 „Zastavila	 nás	
dodávka	 s	 mužmi,	 rozprávali	 sa											
po	česky.	Na	hlavách	mali	kukly,	báli	
sme	sa	ich.	Núkali	nám	sto	eur	a	keď	
sme	nechceli	ıśť	s	nimi,	tak	nás	zobrali	
preč.	 Potom	 nás	 pustili,“	 približne	
takto	znel	„prıb́eh“	troch	maloletých	
žiačok	 špeciálnej	 školy	v	osade,	keď	
neprišli	jedného	dňa	zo	školy.	Rodina	
sa	 o	 nich	 bála	 a	 trápila	 sa	 pre	 nich,	
hľadali	 ich	márne.	Dievčatá	 sa	 v	 ten	
deň	 doma	 neukázali.	 Na	 druhý	 deň	

ráno	 ich	mali	nájsť	v	okolı	́benzıńky					
s	 roztrhanými	 šatami,	 cudzinci	 ich	
vraj	pustili	bez	 toho,	aby	 im	ublıž́ili.	
„Klamárky,	či	obete	únosu?“	uvádzalo	
sa	 v	 reportáži . 	 Hoci	 im	 mnohı́ ,	
dokonca	aj	ich	rodičia	uverili,	že	by	si	
n i e č o 	 t ak é 	 d i ev č a t á 	 n emoh l i	
vymyslieť,	 podľa	 polı́cie	 celý	 únos	
zinscenovali,	pretože	 sa	báli	priznať	
za	záškoláctvo,	keď	sa	vrátili	domov	
neskoro	 večer	 a	 následného	 trestu						
od	rodičov.	Hoci	sa	im	v	osade	poda-
rilo	 všetkých	 úspešne	 oklamať,	 na	
polıćii	 sa	priznali.	 „Nakoľko	nedošlo																
k	spáchaniu	žiadneho	trestného	činu	
ani	 priestupku,	 polıćia	 sa	 prıṕadom	
ďalej	 nezaoberá,“	 vyjadrila	 sa	 v	 tom	
čase	pred	médiami	krajská	policajná	
hovorkyňa	 Jana	 Migaľová.	 Niečo	
podobné	 sa	 stalo	 zhruba	 aj	 pred	
ôsmimi	 rokmi	 v	 inej	 časti	 Európy.		
Svojrázny	 spôsob,	 ako	 sa	 uliať													
zo	 školy,	 vymysleli	 aj	 dve	 dievčatá											
z	Bavorska	a	tiež	si	vymysleli,	 že	ich	
niekto	uniesol.	Dievčatá	nešli	do	školy	
a	namiesto	toho	zavolali	domov,	že	ich	
neznámy	muž	naložil	do	auta	a	odvie-
zol	so	sebou.	Je	možné,	že	sa	vymysle-
ným	prıṕadom	inšpirovali	aj	giraltov-
ské	dievčatá	a	dobrodružným	spôso-
bom	 nıḿ	 zakryli	 svoj	 únik	 z	 domu,										
z	ktorého	sa	stal	nočný	výlet.	Hoci	bol	

Rómske dievčatá z Giraltoviec boli hviezdy televíznych správ
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tento	prıṕad	z	nášho	mesta	podľa	polı-́
cie	 fiktı́vny	 a	 prestali	 ho	 ďalej	
prešetrovať	 a	 zaoberať	 sa	 s	 nı́m,										
vo	 svete	 nie	 sú	 podobné	 prı́pady								
so	slovenskými	Rómkami	vždy	nere-
álne.	 Mnohé	 mladé	 dievčatá	 zo	 slo-
venských	osád	končia	v	zahraničı,́	kde	
sa	nevenujú	„iba“	drobnej	prostitúcii,	
ale	„pracujú“	tam	aj	ako	spoločnıč́ky	
pre	bohatých	mužov	a	sú	za	niekoľko	
desiatok	 eur	 zneužı́vané	 priekup-
nıḱmi	 s	 bielym	 mäsom,	 dokonca	 aj	
predávané	 vlastnými	 prı́buznými.		
Podľa	odhadov	sú	v	80	až	95	percen-
tách	 slovenských	 prostitútok	 práve	
chudobné	 rómske	 dievčatá	 z	 osád,	
väčšina	 je	 zneužıv́aná	 svojimi	 rodi-

nami	najmä	do	cudziny,	kde	sa	nimi	
„obchoduje“.	Predávajú	ich	najčastej-
šie	do	C�R,	Veľkej	Británie,	Talianska,	
Nemecka,	Rakúska,	S�kótska,	Belgicka	
či	Holandska,	no	veľakrát	sa	stanú	aj	
nedobrovoľnými 	 „neves tami “																	
pre	Pakistancov.	Ide	o	mladé	dievčatá,	
v	niektorých	prıṕadoch	aj	deti	pod	15	
rokov.	 Slovenská	 republika	 je	 podľa	
polı́cie	 považovaná	 prevažne	 za	
krajinu	 pôvodu,	 respektıv́e	 „len“	 za	
zdrojovú	krajinu	obetı,́	obchodovanie	
s 	 ľuďmi	 ani	 na	 územı́ 	 SR	 však	
nemožno	 vylúčiť	 a	 štatistické	 údaje	
dokazujú	 jeho	 existenciu	 i	 v	 rámci	
našej	krajiny.			(mc,	zdroj:	TV	noviny)

Giraltovce sa stali miestom kšeftovania s drogami
V	novembri,	pred	koncom	starého	
roka,	vyšetrovali	v	krajskom	meste	
prípad	 súvisiaci	 s	 Giraltovcami.	
Dvoch	mladíkov	obvinili	z	držania	
a	obchodovania	s	drogami.	

Prešovský	 krajský	 vyšetrovateľ	
vzniesol	podľa	informáciı	́z	médiı	́obvi-
nenie	 z	 obzvlášť	 závažného	 zločinu	
nedovolenej	 výroby	 omamných	 a	
psychotropných	 látok,	 jedov	 alebo	
prekurzorov,	 ich	držania	a	obchodo-
vania	s	nimi	voči	mladıḱom	z	Giralto-
viec	(22)	a	obce	Brezov	(19).	Krajský	
policajný	 hovorca	 Daniel	 Džobanik	
informoval,	že	obaja	obvinenı	́si	mali	
približne	od	februára	2017	kupovať	a	
zadovažovať	 omamné	 a	 psycho-
tropné	 látky,	 hlavne	 sušinu	 rastliny	
rodu	 Cannabis	 (konope),	 od	 osôb									
z	nášho	kraja	a	z	C�R,	aj	seba	navzájom	

a	ďalej	 	 predávať	 viacerým	 užıv́ate-
ľom.	Mladıḱ a	z	nášho	mesta	už	pritom	
za	takýto	čin	odsúdili	aj	v	roku	2014.	
Okrem	 iných	 vecı́	 boli	 odňaté	 aj	
zelené	igelitové	vrecúška	s	obsahom	
zelenej	sušiny,	sklenená	vodná	fajka,	
čierna	digitálna	váha	a	 žltá	plastová	
nádoba	s	obsahom	zelených	semien.	
„Podľa	predbežného	výsledku	Krimi-
nalistického	 a	 expertı́zneho	 ústavu	
PZ	 Košice	 išlo	 o	 vysušené	 vrcholco-
vité	časti	rastliny	konope	(Cannabis)	
o	celkovej	hmotnosti	2,36	g.	Z	nich	by	
sa	dalo	vyrobiť	najmenej	10	obvykle	
jednorazových	dávok	drogy.“	Takého	
konania	sa	mal	Giraltovčan	dopustiť									
i	 napriek	 tomu,	 že	 bol	 za	 taký	 čin										
v	 roku	 2014	 rozsudkom	 Okresného	
súdu	vo	Svidnıḱu	právoplatne	odsú-
dený,“	 potvrdil	 Džobanik.	 Tentokrát	
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ich	neoprávnene	prechovával	u	seba								
i	na	iných	miestach	v	rôznych	množ-
stvách.	Po	vykonanı	́úkonov	boli	obaja	
obvinenı	́umiestnenı	́do	cely	policaj-
ného	zaistenia	a	vyšetrovateľ	spraco-
val	 podnet	 na	 ich	 vzatie	 do	 väzby.										
Pri	 dokázanı́	 tohto	 činu	 si	 môžu											
vo	väzenı	́odsedieť	10	až	15	rokov.

Podobné prípady sa u nás objavili aj v minulosti
Svidnı́cki	 policajti	 v	 spolupráci															
s	 protidrogovým	 oddelenı́m	 U� radu	
boja	proti	organizovanej	kriminalite	a	
prešovským	pohotovostným	policaj-
ným	 útvarom	vykonali	v	marci	 roku	
2012	podľa	informácie	z	Korzára	dve	
razie	zamerané	na	odhalenie	pácha-
teľov	 drogovej	 trestnej	 činnosti	 –	
jednu	 v	 našom	 meste	 a	 druhú												
pri	 C� epcove.	 Obvinili	 vtedy	 troch	
Giraltovčanov,	 ktorı	́mali	 v	 tom	 čase	
približne	 	do	30	rokov.	Páchatelia	si	
mali	zadovažovať	omamné	a	psycho-
tropné	 látky,	 ktoré	 následne	 predá-
vali	v	našom	meste	viacerým	dohod-
nutým	záujemcom.	Policajti	 ich	auto	
zastavili	pri	motoreste	C�epcov	a	našli	
v	 ňom	 ukrytú	 plastovú	 nádobu,											
v	ktorej	bolo	približne	100	g	rastliny	
konope.	 Po	 zadržanı́	 a	 predvedenı	́											
na	 policajné	 oddelenie	 vyšetrovateľ	
dvoch	 z	 nich	 prepustil	 a	 zo	 zločinu	
nedovolenej	 výroby	 omamných	 a	
psychotropných	 l á tok, 	 jedov	 a	
prekurzorov,	 ich	držania	a	obchodo-
vania	 s	 nimi	 obvinil	 iba	 jedného													
z	trojice.	Po	tejto	akcii	na	ceste	polıćia	
zasiahla	aj	v	jednej	z	firiem	v	Giraltov-

ciach.	 V	 skrini	 kancelárie	 odhalili	 a	
zaistili	 rastliny	 konope	 zabalené															
v	igelitovom	vrecúšku.	Zadržali	za	to	
štyri	osoby,	z	ktorých	dve	prepustili	a	
dve,	podobne	ako	v	predošlom	prıṕa-
de,	 obvinili	 zo	 zločinu	 nedovolenej	
výroby	omamných	a	psychotropných	
látok,	 jedov	a	prekurzorov,	 ich	drža-
nia	a	obchodovania	s	nimi.	Prešovskı	́
policajti	vzniesli	v	roku	2014	aj	obvi-
nenie	 voči	 piatim	 mužom	 z	 rovna-
kého	trestného	činu.	„Obvinenı	́si	mali	
pre	vlastnú	potrebu,	ale	aj	pre	iných	
zadovažovať	 omamné	 a	 psycho-
tropné	látky	a	distribuovať	ich	ďalšıḿ	
osobám.	Okrem	iných	množstiev	bolo	
zaistených	aj	257	gramov	marihuany,	
z	 ktorej	 by	 bolo	 možné	 pripraviť											
od	514	do	1	362	obvykle	jednorazo-
vých	dávok	drogy,	ktoré	sú	spôsobilé	
po	 aplikovanı́	 ovplyvniť	 psychiku	
užıv́ateľa,“	 informovala	 vtedy	hovor-
kyňa	 Krajského	 riaditeľstva	 Policaj-
ného	zboru	v	Prešove	Jana	Migaľová.	
Troch	mladých	mužov	z	 tejto	pätice,								
z	 toho	 dvoch	 Giraltovčanov,	 poslal	
vtedy	podľa	informáciı	́polıćie	proku-
rátor	 do	 väzenia.	 D� alšı́ch	 dvoch	
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prepustil	na	slobodu	(jedného	z	Giral-
toviec	a	druhého	z	obce	Francovce).	
Rok	predtým	si	obvinenia	z	drogovej	
trestnej	 činnosti	 vyslúžili	 aj	 dvaja	
mladı́c i 	 z 	 Prešovského	 kraja	 –																
zo	 Stropkova	 a	 Svidnı́ka,	 ktorı́	 sa	

„preslávili“	kšeftovanıḿ	s	drogami	aj	
v	 našom	 meste,	 išlo	 o	 nakupovanie	
pervitıńu	a	marihuany	u	nás,	vo	Svid-
nı́ku	 i	 Stropkove,	 ktoré	 následne	
distribuovali	 ďalej.	 (mc,	 zdroj:	
minv.sk)

Január v záhradke 
Je	ťažké	určiť,	kedy	sa	začıńa	a	kedy	
končı	́rok	v	záhrade.	Niekto	považuje	
za	začiatok	 	jesennú	prıṕravu	pôdy,	
inı́ 	 zase	 nástup	 jarných	 prác .																			
V	 skutočnosti	 sú	 práce	 vzájomne	
prepojené	a	pokračujú	stále	dooko-
la.	Záhrada	v	januári	býva	väčšinou	
pokrytá	snehom,	počasie	je	sychravé	
a	 mrazivé.	 Záhradkári	 využı́vajú	
tento	 čas	 na	 plánovanie	 využitia	
pestovateľských	 plôch.	 Je	 vhodné	
urobiť	inventúru	pomôcok,	venovať	
sa	 čisteniu	a	oprave	náradia.	 Skon-
trolujeme	 aj	 zásoby	 osıv́,	 hnojıv́	 a	
prıṕravkov	na	ochranu	rastlıń.	Neza-
búdajme	na	pivnicu,	kde	ešte	skladu-
jeme	 zásoby	 zeleninových	 a	 ovoc-
ných	 druhov.	 Robı́me	 prebierku	
uchovaných	 produktov,	 pričom	
treba	odstraňovať	poškodené,	ples-
nivé	a	nahnité	kusy.	

Použitie	 kvalitných	 substrátov	 má	
priaznivý	vplyv	na	zıśkanie	zdravej	
priesady.	 Po	 vysiatı́	 semeno	 zasy-
peme	 slabou	 vrstvou	 substrátu,	
ľahko	pritlačıḿe	 a	 opatrne	 zavlažı-́
me,	nádoby	s	výsevom	umiestnime						
v	parenisku	alebo	miestnosti	s	teplo-
tou	 okolo	 18	 stupňov	 Celzia.	 Kým	

semená	 vzıd́u,	 môžu	 byť	 aj	 v	 tme.		
Len	 čo	 začnú	 	 klıč́iť,	 premiestnime	
ich	na	svetlo.	Záhrada	by	mala	slúžiť	
pre	 úžitok,	 oddych	 a	 potešenie.	
Podľa	toho,	čo	v	nej	chceme	mať,	ju	
rozdelı́me	 na	 zeleninovú,	 ovocnú,	
okrasnú	 a	 oddychovú	 časť.	 Zeleni-
novú	 záhradu	 rozdelı́me	 na	 tri	
hlavné	časti.	Prvá	sa	pohnojı	́maštaľ-
ným	hnojom	pre	pestovanie	druhov	
1.	 trate,	 napr.	 hlúboviny,	 plodová	
zelenina,	zeler	a	pór.	Druhú	hnojıḿe	
len	 kompostom	 a	 premyselnými	
hnojivami	 a	 pestujeme	 plodiny									
2.	 trate,	 napr.	 cibuľu,	 petržlen,	
mrkvu,	hrášok,	cviklu.	V	tretej	časti	
pestujeme	najmenej	náročné	plodi-
ny,	 napr.	 fazuľu,	 reďkev,	 mangold,	
cesnak,	šalát,	špenát,	špargľu,	chren,	
pažıt́ku.			

Ľubomír	Krupa
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NARODILI SA:

 Ľubomíra Dávidová                              Bathsheba Vachaľová

 Lea Poperníková                          Patrik Kurej 

   Radka Gdovinová

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

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Emil Mati   1940   04.12.2017

Monika Daňová   1973   06.12.2017

Zuzana Tomková  1990   25.12.2017

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

ZPOZ

85 rokov    Zuzana Kmecová         

80 rokov Mária Krupová  

75 rokov    Anna Hanková

                   Alžbeta Žultaková                                                        

70 rokov Juraj Sukovský 

             

65 rokov Jolana Bolvanová     

  Anna Kaňuchová    

  Mária Marcinová

  Ján Onufer

  Ľudmila Sabolčíková

Svoje životné jubileá v mesiaci január oslávia:



MANŽELSTVO UZAVRELI: 

  Blažej Hegedüš  a  Veronika Tkáčová

  Kurima    Giraltovce

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.

Prosíme obyvateľov ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej          
rubrike, aby oznámili svoju vôľu telefonicky alebo písomne na MsÚ, 

odd. kultúry - Mgr. Mária Osifová, tel. kontakt: 054/4863909,
e-mail: maria.osifova@giraltovce.sk

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová

60 rokov Ján Cigan

  Jozef Fenič

  Anna Kaňuchová

  Antónia Kočišová

  Mária Marková

  Milka Ondečková

  Helena Repková

  Helena Šoltysová

	 	 Dušan Šváč

  Emília Vaľanyová

55 rokov    Tatiana Birošová   

                   Štefan Juha

                   Anna Makulová

50 rokov    Ján Čigáš

  Viliam Hamara

  Ján Katuščak

  Anna Kožariková

  Mária Seidlová

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. 
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V	TJ	Iskra	KZ	Giraltovce	sa	venovala	
veľká	 pozornosť	 aj	 iným,	 menej	
populárnym	športom.	Do	tejto	kate-
górie	 patrili	 stolný	 tenis	 a	 šach.	 Za	
zelenými	 stolmi	 sa	 Giraltovčania	
držali	 veľmi	 dobre	 v	 okresných	
majstrovstvách	 pod	 vedenı́m	 Jána	
S�vača.	 Okrem	 účasti	 v	 dlhodobých	
súťažiach	 sa	 organizovali	 aj	 pravi-
delné	 turnaje	 pre	 hráčov	 rôznych	
vekových	 kategóriı.́	 Na	 konci	 roka	
1979	 sa	 uskutočnil	 Silvestrovský	
turnaj		amatérov.

V	 telocvični	ZDS� 	 sa	hralo	v	 štyroch	
skupinách	 a	 celkový	 vıť́az	 zo	 šest-
nástich	zúčastnených	sa	stal	Tomáš	
Končár.	 Na	 druhom	 mieste	 skončil	
Ján	Kusek	a	tretı	́bol	Juraj	Pališin.

Veľkú	 aktivitu	 vykazovali	 šachisti.	
Mali	viac	družstiev	a	najlepšie	z	nich	
hralo	v	krajských	súťažiach.	S�achový	
oddiel	 viedol	 profesor	 Gymnázia	
Marek	 Mojdis.	 C� len	 tohto	 oddielu	
Jozef	 Kozák	 obsadil	 na	 veľkom	
turnaji	o	S� tıt́	Vihorlatu	pekné	šieste	
miesto.	 V	 družstve	 ho	 doplnili	 M.	
Mojdis,	M.	Pajdi,	L.	Zvodz	a	R.	Zajac.	
Bolo	to	v	roku	1978.	S�achu	sa	aktıv́ne	
venovali	aj	ďalšı	́ako	prof.	K.	Sláde-
ček,	 súrodenci	 Maťašovci,	 J.	 Pantli-
káš	a	ďalšı.́	Historická	udalosť	bolo	
zorganizovanie	 simultánky	 proti	

veľkej	 šachovej	 osobnosti	 v	 C�esko-
slovensku,	veľmajstrovi	Vlastimilovi	
Hortovi.	Tento	rodák	z	Kladna	dosia-
hol	úspechy	vo	svetových	turnajoch	
a	dokonca	bojoval	v	kandidátskych	
zápasoch	o	právo	vyzvať	svetového	
velikána	Anatolija	Karpova	na	duel		
o	 majstra	 sveta.	 Prehra	 s	 ďalšı́m	
veľkým	 esom,	 Borisom	 Spasským,	
mu	 túto	 možnosť	 vzala. 	 Proti																		
V.	 Hortovi	 sa	 2.	 12.	 1978	 postavilo	
rekordných	 38	 šachistov	 z	 Giralto-
viec	 a	 okolia.	 Všetci	 však	 s	 veľmaj-
strom	 prehrali	 	 TJ	 Iskra	 KZ	 Giral-
tovce	 na	 jedno	 úspešné	 obdobie	
obohatila	športový	život	 	v	Giraltov-
ciach	a		jej	veľký	prıńos	pre	giraltov-
ský	 šport	 jej	 už	 nikto	 nevezme.										
V	Kronike	Iskry	KZ	sme	objavili	nafo-
tené	 tablo	 s	 ďalšı́mi	 športovcami,	
ktorı	́sa	pričinili	o	úspech	basketbalu	
v	Iskre	KZ.	Sú	to:	Ján	Goliáš	 ,Tomáš	
Hliboký,	 Tomáš	 Mitaľ,	 Andrej	 Goč,	
Daniel	Digoň,	Pavol	S�vač,	Pavol	Paľa,	
Anton	 Mikita,	 Jozef	 Hreha,	 Ondrej	
Kováč,	 Jozef	 Hermanovský,	 Rudolf	
Schrenk,	Dušan	Vaško,	Jozef	Krajčıḱ,	
František	 S� alantay,	 Fedor	 Beniač,	
František	Paľa.

Z	Kroniky	TJ	Iskra	Giraltovce	
vybral	Miroslav	Deutsch

ŠPORT
  38 ŠACHISTOV SÚPERILO S VEĽMAJSTROM
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Futbalisti	 MFK	 Slovan	 Giraltovce	
ukončili	prehrou	0:1	v	Bardejovskej	
Novej	Vsi	5.	novembra	2017	jesennú	
časť	III.	futbalovej	ligy.	Umiestnenie	
na	 12.	mieste	 so	 ziskom	 18	 bodov	
určite	 nie	 je	 	 lichotivé.	 Futbalový	
život	však	ide	ďalej	a	pred	Giraltov-
čanmi	 stojı́	 nová	 výzva	 v	 podobe	
odvetnej	časti	najvyššej	regionálnej	
súťaže.	 O	 novinkách	 v	 klube	 už	
tradične	 informoval	 Spravodajcu	
manažér	 MFK	 Slovan	 Jozef	 Mati:									
"V	 prvom	 rade	 chcem	 povedať,	 že							
s	umiestnenıḿ	po	prvej	časti	nie	sme	
spokojnı.́	 Toto	 nie	 je	 naša	 pozıćia.	
Zbabrali 	 sme	 hlavne	 niektoré	
domáce	zápasy,	v	ktorých	sme	mali	
byť	 jednoznačne	 úspešnejšı́.	 Mrzı	́
remıźa	 so	 Svitom	 a	 všetky	 domáce	
prehry 	 bol i 	 zbyto čn é . 	 Bodov													
na	našom	konte	malo	byť	oveľa	viac.	
Naopak,	 s	 výkonmi	 i	 výsledkami										
na	 súperových	 ihriskách	 vládne	
spokojnosť.	 O	 ukončenı	́ spolupráce		
s	trénerom	Jozefom	Kukulským	bola	
verejnosť	už	informovaná.

Ako	náhradu	sme	si	vyhliadli	nášho	
dlhoročného	futbalistu	i	mládežnıć-
keho	 trénera	 Patrika	 Parti lu .											
Do	ďalšieho	obdobia	by	 sme	 chceli	
dať	 priestor	 vlastným	 odchovan-
com.	S	nimi	prakticky	tréner	Partila	
pracoval	v	žiackych	alebo	drastenec-
kých	 kategóriách.	 Pozná	 ich	 veľmi	
dobre	 a	 verıḿe,	 že	 tieto	 poznatky	

využije	priamo	v	súťaži.	Po	polroku	
spoločne	účinkovanie	treťoligového	
tıḿu	 prehodnotıḿe.	 V	 kádri	 určité	
nastanú	zmeny.	Ukončili	sme	hosťo-
vanie	Jurajovi	Kuhajdıḱovi,	Mirosla-
vovi	Hanuščákovi	a	Matejovi	Mašle-
jovi.	Do	Soli	 idú	bratia	Dvorjakovci.	
Mu žs tvo 	 dop ln ı́me 	 o 	 ďa l š ı́ ch	
dorastencov	 a	 poobzeráme	 sa											
po	talentovaných	chlapcoch	z	okolia.	
Takto	 by	 sme	 chceli	 vybudovať	
perspektıv́ne	mužstvo.

Zimná	prıṕrava	sa		začne	13.	januára	
2018	 a	 tu	 je	 prehľad	 prı́pravných	
zápasov.

UT	-	umelá	tráva,	

27.	1.	2018:	Spišská	Belá,	UT

3.	2.	2018:		Prešov	U19,	UT

10.	2.	2018:		Snina,		UT

17.	2.	2018:		Vranov,		UT

25.	2.	2018:	Liptovský	Hrádok	

	 							-	v	Stropkove,	UT

28.	2.	2018:		Stropkov,	UT

3.	3.	2018:		Stará	Ľubovňa,	UT	

10.	3.	2018:		Kračúnovce

17.	3.	2018:	Sabinov

	 -	majstrovský	zápas	doma

Miroslav	Deutsch

SLOVAN VERÍ SVOJIM ODCHOVANCOM
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Giraltovský	 futbal	 prežil	 v	 posled-
nom	 mesiaci	 roku	 2017	 smutné	
obdobie.	Jeho	rady	 	opustil	vo	veku	
77	 rokov	 pán	 Emil	 MATI	 st.	 jedna									
z	 najväčšıćh	 osobnostı	́MFK	 Slovan	
Giraltovce.	 Začı́nal	 v	 doraste	 a	 už								
vo	veku	17	rokov	hral	za	dospelých.	
Mal	 neuveriteľný	 talent,	 s	 loptou	
stváral	čarodejné	kúsky,	skrátka,	bol	
to	futbalový	kúzelnıḱ .	Všimli	si	ho	aj	
v	 prvoligovom	 Tatrane	 Prešov,	 kde	
bola	 však	 veľmi	 silná	 generácia	
futbalistov	okolo	bratov	Pavlovičov-
cov.	Emil	prıĺežitosť	v	lige	nedostal,	
čo	ho	mrzelo	po	celý	život.

Skvelé	 časy	 prežil	 v	 Stropkove.	 Bol	
kľúčový	 hráč	 a	 svojou	 technikou	
bavil	 náročných	 divákov.	 Potom	

zakotvil	v	rodných	Giraltovciach,	kde	
odviedol	 Slovanu	 veľké	 služby.	
Bývalı	́spoluhráči	mu	neustále	vytý-
kali,	 že	 loptu	 prihral	 až	 vtedy,	 keď	
musel.	 V	 Giraltovciach	 rozdával	
radosť	z	futbalu,	potom	bol	tréner	aj	
funkcionár.	 Dobrá	 nálada	 ho	 nikdy	
neopustila	a	aj	napriek	chorobe	bol	
vždy	mysľou	so	svojıḿ	Slovanom	až	
do	posledného	vydýchnutia.	Slovan	
stratil	veľkú	postavu,	ktorá	sa	stala	
legendou.

Emilko,	ak	raz	-	všetci	tomu	veríme	-	
založí	 MFK	 Slovan	 Giraltovce	 Sieň	
slávy,	tak	ty	budeš	mať	v	nej	popredné	
miesto.	Budeš	nám	veľmi	chýbať.	Česť	
tvojej	pamiatke	a	odpočívaj	v	pokoji!

	Miroslav	Deutsch

Prvoligový	futbalový	tím	Tatrana	Prešov	zo	60.	rokov	minulého	storočia.
Horný	rad	v	strede	–	Rudolf	Pavlovič.	
Dolný	rad	zľava	-	druhý	Jozef	Bomba,	tretí	Emil	Mati,	piaty	Ladislav	Pavlovič.	

KÚZELNÍK ODIŠIEL DO FUTBALOVÉHO NEBA 
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Sokolky s prehľadom

1.	liga	žien	vo	volejbale	pokračovala	
18.	 kolom.	 Do	 Giraltoviec	 prišli	 9.	
decembra	2017	mladé	volejbalistky	
z	Prešova.	Domáce	Sokolky	im	nedali	
veľa	 šancı́	 na	 uchmatnutie	 aspoň	
setu	a	bez	problémov	zvıť́azili.

TJ	Sokol	Giraltovce	-	S�K	Elba	Prešov	
3:0	(15,	13,	14)	a	3:0	(18,	11,	17).

Sokol:	

2	Harčárová	(K),						14	Paňková,	

1	Ružbarská	(L),								5	Mitaľová,	

10	Oravcová,												12	Salamonová,	

9	Mitrová,																	11	Keselicová,	

6	Drábiková.	

Tréner:	Chymičová

S�K	Elba	Prešov:	

14	Polačková	(K),					15	Okresová,

10	Vaňová,		 										3	S� tefanıḱová,

4	Treťjaková,														12	Lechová,	

13	Danielová-C�arná,		5	Tomečková,

11	Kurillová,																	8	Vagaská,

7	Caľová,		 			9	Kolarčıḱová	(L),

6	Danielová-C�arná	B.	(L),	

16	Dzurjuvová.	

Tréner:	N� achaj

Text	a	foto:	L.	Lukáč
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