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V	 istom	 časopise	 som	 čı́tala,	 že	
šťastná	 rodina	 nemusı́	 vyzerať	
tak,	 akoby	 robila	 reklamu	 na	
dobrú	náladu.	S� ťastná	rodina	je	tá,	
ktorej	 členovia	vedia,	 že	doma	 je	
naozaj	 najlepšie.	 A	 to	 je	 presné.	
Môžete	 mať	 neviem	 aký	 zlý	 a	
ťažký	deň,	 keď	sa	vrátite	domov,	
všetko	 z	 vás	 opadne,	 hodı́te	
starosti	 sveta	 a	 práce	 za	 hlavu	 a	
venujete	sa	tým	rodinným.	Ani	tie	
nie	sú	zväčša	jednoduché,	ale	keď	
si	 ich	 robıḿe	 so	 svojimi	 najbliž-
šıḿi	a	pre	svojich	milovaných,	tak	
to	 neriešime.	 A	 možno	 v	 tomto	
mesiaci	 zvlášť,	 keďže	 si	 viac	
spomenieme	na	lásku,	napr.	aj	pod	
rozkvitnutou	prvomájovou	čereš-
ňou	 či	 v	 májovú	 nedeľu,	 ktorá	
bude	patriť	mamám.	A	 rodina	 je	

predsa	 o	 láske	 a	 láska	 je	 predsa											
o	 rodine.	Nie	 je	možné,	 aby	 tieto	
dve	 „inštitúcie“	 nekráčali	 ruka														
v	ruke.

Naša	 redakčná	 rodina	 si	 pre	 vás										
z	 láskou	 opäť	 pripravila	 zaujı-́
mavé	 články.	 Napr.	 o	 návšteve	
bábkoherečky	 Barbory	 Krajč	
Zamiškovej	 z	 organizácie	 Osmi-
janko,	o	zážitkoch	našich	Giraltov-
čanov	 na	 koncerte	 Metallicy,																
o	 úspechoch	 našich	 športovcov,									
o	 tom	 aké	 je	 naše	 zdravie,	 či												
o	 nebezpečenstvách	 čı́hajúcich						
na	naše	deti.

Krásne	májové	čıt́anie	vám	praje	

Michaela Marcinová 

foto:	internet

Milí	čitatelia!		
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Regionálny	 úrad	 verejného	 zdra-
votníctva	 so	 sídlom	 vo	 Svidníku										
v	 spolupráci	 s	 Podduklianskym	
osvetovým	strediskom	zrealizoval	
v	 našom	meste	 vyšetrenie	 riziko-
vých	 faktorov	 srdcovo-cievnych	
chorôb.	 Vyšetrili	 skoro	 tridsiatku	
občanov.	

Akcia	 sa	 uskutočnila	 v	 priestoroch	
giraltovského	 mestského	 úradu	 17.	
aprıĺa	a	prebiehala	od	rána	do	polud-
nia.	Pripravili	ju	pri	prıĺežitosti	Sveto-
vého	dňa	zdravia	v	rámci	výjazdovej	

poradne	zdravia	pre	našich	obyvate-
ľov.	 Vyšetrili	 28	 záujemcov,	 medzi	
n imi 	 a j 	 zamestnancov 	 ú radu .	
„Prıśtrojom	Reflotron	sme	z	kapilár-
nej	krvi	vyšetrovali	celkový	choleste-
rol , 	 glukózu, 	 triglyceridy, 	 HDL	
cholesterol,	merali	krvný	tlak,	antro-
pometrické	 ukazovatele	 a	 poskyto-
vali	 odborné	 poradenstvo	 každému	
klientovi	 na	 základe	 výsledkov	
vyšetrenı́,“	 uviedla	 Edita	 Podaná											
z	Oddelenia	epidemiológie	a	výchovy	
k	zdraviu	RU� VZ	vo	Svidnıḱu.

Na MsÚ vyšetrovali občanov zdravotníci
z Poradne zdravia RÚVZ 

Vyšetrované	ukazovatele	sa	podľa	jej	
slov	 nazývajú 	 aj 	 tichı́ 	 zabijaci .	
„Nebolia	a	 človek	 často	nevie,	 že	 ich	
má	 dlhodobo	 zvýšené.	 Mnohı	́ neab-
solvujú	preventıv́ne	prehliadky,	takže	
boli	 viac	 či	 menej	 prekvapenı́	 z	
výsledkov.“	 D� alej	 informovala,	 že	
cieľom	 tejto	 akcie	 bolo	 zvýšiť	 infor-

movanosť	 verejnosti	 o	 rizikách	
nadváhy	 a	 obezity	 a	 poukázať	 na	
možnosti	prevencie	so	zameranıḿ	na	
zdravý	 životný	 štýl . 	 „Prevencia	
nadváhy	 a	 obezity	 je	 ústrednou	
témou	 Svetového	 dňa	 zdravia	 pre	
tento	 rok.	 Sú	 to	 významné	 rizikové	
faktory	civilizačných	ochorenı.́	Obez-

ŤAŽKOSTI	ZVANÉ	TICHÍ	ZABIJACI
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ita	ako	celosvetový	problém	sa	netýka	
len	dospelej	časti	populácie,	ale	aj	detı	́
a	 adolescentov.	 Vzniká	 v	 dôsledku	
nerovnováhy	medzi	prıj́mom	a	výda-
jom	 energie.	 Patrı	́ medzi	 chronické	
progresıv́ne	 ochorenia,	 ktoré	 skra-
cujú	dlz� ̌ku	života	a	významne	znižujú	
jeho	 kvalitu.	 Najlepšou	 a	 najefektıv́-
nejšou	 liečbou	obezity	 je	 jej	preven-
cia.“	Zásada	zdravého	životného	štýlu	
podľa	rád	RU� VZ	znie:	Všetko	s	mierou.	

„Z� iť	zdravo	neznamená	vzdať	sa	vecı,́	
ktoré	máme	radi	a	držať	prıśne	diéty		
ub l i žu j ú ce 	 n á šmu	 organizmu.	
Naopak,	je	potrebné	dodržiavať	v	stra-
vovanı	́pravidelnosť,	pestrosť,	prime-
ranosť,	pitný	režim,	pohodu	a	zapojiť	
pohybovú	aktivitu,“	dodáva	E.	Podaná	
z	RU� VZ	vo	Svidnıḱu.

TEXT:	Martina	Cigľárová,	

zdroj:	RÚVZ	Svidník,	

FOTO:	Mária	Osifová

SA OBJAVILA V GIRALTOVCIACH SA OBJAVILA V GIRALTOVCIACH SA OBJAVILA V GIRALTOVCIACH 
PIPPI DLHÁ PANČUCHAPIPPI DLHÁ PANČUCHAPIPPI DLHÁ PANČUCHA

Nezisková	 organizácia	 OSMIJANKO	
už	desať	 rokov	 realizuje	 celosloven-
ský	čitateľský	projekt	C� ıt́ame	s	Osmi-
jankom	–	pridaj	sa	aj	ty!	prostrednıć-
tvom	celoslovenskej	čitateľskej	súťa-
že.	K	tejto	výzve	neostala	ľahostajná	
ani	 naša	 mestská	 knižnica.	 Okrem	
zapojenia	 sa	 našich	 žiakov	 základ-

ných	 škôl	 do	 čitateľských	 aktivıt́	 (tı	́
nám	 koncom	 aprıĺa	 odovzdali	 svoje	
práce		a	my	sme	ich	zaslali	do	organi-
zácie	 Osmijanko)	 sme	 sa	 23.	 aprıĺa	
2018	stretli	na	pôde	nášho	mesta	aj	s	
bábkoherečkou	 Barborou	 Krajč	
Zamiškovou.	
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Podujatie	 DIEVC� ATKO	 S	 VEĽKOU	
FANTA� ZIOU	 sa	 nieslo	 vo	 forme	
dramatizovaného	 čıt́ania	 na	 motıv́y	
knižky	Astrid	Lindgrenovej	Pipi	Dlhá	
Pančucha	 a	 bolo	 spojené	 s	 tvorivou	
dielňou.	Deťom	bola	postavička	PIPI	
viac	známa	z	televıźnych	obrazoviek,	
ale	 keď	 si	 ju	 poskladali	 a	 vytvorili	
sami,	zdala	sa	im	zábavnejšou	a	bliž-
šou.	Pomocou	svojej	vlastnej	fantázie	
si	dokázali	zajazdiť	na	koni	ako	Pippi	
napriek	tomu,	že	to	bola	iba	stolička.	
Zábavné,	 veselé,	 humorné	 a	 hrané	
čıt́anie		im	ukázalo,	že	kniha	fakt	nie	je	
nuda,	ako	to	hovoria	mnohı	́kamaráti.	

Vo	 vykreslených	 situáciách	 ako	 sa	
Pipi	nechcelo	chodiť	do	školy	a	ako	sa	
v	škole	mala,	sa	možno	viacerı	́aj	našli	
sami.	 Svoje	 schopnosti	 súvisiace										
s	 	 vymýšľanı́m	 a	 fantáziou	 vedeli	
celkom	úspešne	predviesť	aj	na	tvori-
vých	 dielňach.	 Odchádzali	 spokojnı,́								
s	úsmevom	na	tvári	a	v	ruke	so	zálož-
kou,	ktorú	si	doma	odložia	do	rozčıt́a-
nej	knihy.	Verıḿe,	že	navštıv́ia	aj	kniž-
nicu,	 pretože	 PIPI	 na	 nich	 čaká													
na	 našich	 knižných	 poličkách,	 aby	
dobrodružstvo	mohlo	pokračovať.

Text:	Michaela	Marcinová,
	foto:	M.	Osifová



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

6

Nie	nadarmo	sa	hovorı,́	 že	 škola	je	

základ	života.	Akı	́sme	a	akı	́budeme,		

záležı́	 nielen	 od	 našich	 rodičov	 a	

rodinného	 zázemia,	 ale	 tiež	 aj	 od	

našich	učiteľov	a	školského	prostre-

dia.	

K e ďž e 	 j e 	 š k o l a 	 v ý c h o v n o -

vzdelávacia	 inštitúcia,	 ktorá	 patrı	́

medzi	primárne	 činitele	pôsobiace	

na	 zdravý	 vývin	 dieťaťa,	 aj	 naša	

Základná	 škola	 v	 Giraltovciach	 sa	

snažı	́túto	jej	prioritnú	úlohu	čo	naje-

fektıv́nejšie	mať	na	zreteli.	4.	aprıĺ a	

2018	 sme	privıt́ali	 budúcich	 prvá-

čikov	spolu	s	ich	rodičmi	a	starými	

rodičmi,	 ktorı	́ svoje	detičky	 zverili	

pod	naše	ochranné	 krıd́la.	Verıḿe,	

že	 sa	 prvákom	bude	 v	 našej	 škole	

páčiť	a	dúfame,	že	z	nich	vychováme	

zodpovedných	a	mravných	ľudı,́	na	

ktorých	budeme	spolu	s	ich	rodičmi	

hrdı.́	Veď	oni	sú	naša	budúcnosť.					

S� iestaci	sa	mali	možnosť	zúčastniť	

podnetnej	 prednášky	 s	 názvom	

Bezpečnosť	 na	 internete,	 ktorú	

zorganizovali	 žiaci	 giraltovského	

gymnázia	a	vzišla	z	nadácie	Orange.	

Okrem	 mnohých	 zaujı́mavostı́	 si	

šiestaci	mohli	otestovať	svoje	vedo-

mosti	 zo	 sveta	 počı́tačov	 a	 inter-

netu.	 Zamysleli	 sa	 nad	 mnohými	

javmi,	ktoré	sa	spájajú	s	použıv́anıḿ	

internetovej	 siete,	 ako	 sú	 heslo,	

vıŕus,	 spam,	 bezpečnosť	 a	 mnohé	

iné.	 Spoločne	 s	 prednášajúcim	

uvažovali	 nad	 pozitıv́ami	 a	 negatı-́

vami	 internetu.	 Rozmýšľali	 o	 čase,	

ktorý	trávia	pri	počıt́ači	či	mobile	a	

zistili,	aké	nebezpečenstvo	sa	za	pár	

„ťuknutiami“	 ukrýva.	 D� akujeme	

žiakom	gymnázia,	že	nám	pootvorili	

dvere	do	tejto	vážnej	problematiky.

10.	aprıĺa	2018	sa	siedmaci	zúčast-

ni l i 	 predná šky	 o	 dospievanı́ .	

Lektorka 	 sa 	 venovala 	 zvl á š ť	

dievčatám	v	prednáške	C�as	premien	

a	 chlapcom	v	prednáške	Na	 štarte						

k	 mužnosti.	 Prednášky	 boli	 veľmi	

zaujıḿavé,	dozvedeli	sme	sa	v	nich			

o	dospievanı,́	hygiene,	puberte,	o	jej	

duševnom	 aj	 telesnom	 prežıv́anı́.		

11.	aprıĺa	2018	sa	v	našej	škole	usku-

točnilo	 okresné	 kolo	 Biologickej	

olympiády	v	kategórii	E,	ktorá	nesie	

podtitul	 Poznaj	 a	 chráň,	 v	 odbor-

nostiach	 botanika	 a	 zoológia.									

Do	súťaže	sa	zapojili	tri	školy	a	 	tú	

našu	 reprezentovali	 štyria	 žiaci.											

V	 odbornosti	 botanika	 zı́skali											

1.	miesto	 	Vanesa	Rubisová	(7.	B)	a	

3.	 miesto	 Natália	 Tkáčová	 (7.	 B).									

V	odbornosti	zoológia	sa	umiestnili	

na	 2.	 mieste	 Vanessa	 Kačmárová										

(7.	B)	a	na	3.	mieste	Erik	Tkáč	(9.	B).		

Vanesa	Rubisová	a	Vanessa	Kačmá-

rová	 	postupujú	do	krajského	kola,	

k to r é 	 s a 	 u sku to č n ı́ 	 9 . 	 m á j a																		

v	 Prešove.	 Vı́ťazom	 blahoželáme,	
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ďakujeme	 za	 úspešnú	 reprezen-

táciu	školy	a	prajeme	veľa	úspechov	

v	krajskom	kole	Biologickej	olympi-

ády.	 	V	ten	istý	deň	sa	žiaci	prvého	

ročnıḱa	stretli	s	pánom	S� tefanıḱom,	

ktorý	sa	venuje	včelám	už	niekoľko	

rokov.	Pán	včelár	oboznámil	žiakov	

s	namáhavou,	no	veľmi	nádhernou	

prácou.	Priblıž́il	žiakom	život	včiel	a	

spolunažı́vanie	 včeličiek	 v	 úli.													

Z	prezentácie	sa	dozvedeli	niečo	aj		

o 	 v ývine	 včely 	 od	 vaj ı́ čka 	 a ž																

po 	 dospel ú 	 vče lu . 	 Nazrel i 	 a j													

do	 odbornej	 literatúry,	 ako	 je	

časopis	Včelár,	ktorý	nám	pán	včelár	

v	 triede	 aj	 ponechal.	 Najzaujı́ma-

vejšia	časť	besedy	bola	aj	tak	ochut-

návka	medu,	ktorý	pre	nás	včielky	

produkujú.	 20.	 aprı́la	 2018	 žiaci	

druhých	ročnıḱov	so	svojimi	vyuču-

júcimi		zorganizovali	spoločné	dopo-

ludnie	pri	prıĺežitosti	Dňa	Zeme,	aj	

keď	 trocha	 skôr.	 Tento	 sviatok		

pripadol	 na	 nedeľu,	 preto	 sme	

využili	krásny	slnečný	deň	–	piatok.	

Pri	 spoločnom	 stretnutı́	 sme	 si	

rozdali	zelené	náramky	a	 	učiteľka	

pani	S�oltýsová	pozdravila	 žiakov	a	

učiteľky	miestnej	MS� .	Vysvetlila	im	

účel	 stretnutia	 a	 keďže	 nás	 bolo	

ne ú rekom, 	 rozde l i l i 	 sme 	 sa													

do	 dvoch	 skupıń.	 Jedna	 sa	 vydala	

cestou	 po	 Družstevnej	 a	 druhá									

po	Fučıḱovej	ulici.	Na	ich	konci		sme	

s a 	 s t r e t l i 	 a 	 u k á z a l i 	 d e ťom	

znečistenú	 Radomku.	 S	 plnými	

vrecami	odpadkov	sme	sa	spoločne	

vrátili	do	areálu	 škôlky.	Tu	sme	sa	

rozlúčili	a	vrecia	skončili	v	kontaj-

nerových	nádobách.

Konečne	k	nám	zavıt́ala	 jar	a	 žiaci							

v	 rámci	 Literárno-dramatického	

krúžku	 sa	 rozhodli,	 že	 priestory	

školy	aspoň	na	pár	hodıń	vymenıḿe	

za	miesto,	 ktoré	 dýcha	 históriou	 a	

ponúka	 prežiť	 nevšedné	 zážitky.	

Košice	 sa	 na	 krátku	 chvı́ľu	 stali	

na š ı́m 	 stredobodom	 z áu jmu.	

Prechádzali	sme	centrom	i	uličkami	

mesta	a	vdychovali	tú	jeho	čarovnú	

atmosféru.	 	 Oboznámili	 sme	 sa														

s	 mnohými	 budovami,	 ktoré	 sú	

neodmysliteľnou	 súčasťou	 Košı́c,		

ako	 napr.	 Dóm	 sv.	 Alžbety,	 S� tátne	

divadlo,	 Jakabov	 palác	 či	 budova	

radnice . 	 Na še 	 potu lky 	 ďa le j	

smerovali	do	Verejnej	knižnice	Jána	

Bocatia,	 ktorá	 nás	 ohúrila	 nielen	

svojou	 veľkosťou,	 ale	 i	 tvorivou	

atmosférou.	 Postupne	 sme	 sa	

presunuli	 do	 Východoslovenského	

m ú z e a , 	 k d e 	 sme 	 n av š t ı́ v i l i	

h i s t o r i c k ú 	 i 	 p r ı́ r o d ove dn ú	

expozı́ciu,	 ktoré	 boli	 bohaté	 na	

mnohé	exponáty.	C�as	sa	krátil	a	my	

sme	 sa	 museli	 pobrať	 domov,	 no	

ešte	na		"Mostıḱu	priateľstva“	sme	si	

sľúbili,	že	na	toto	čarovné	miesto	sa	

ešte	raz	vrátime.

Učitelia	ZŠ	Giraltovce
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Všetko	 to	 odštartovala	 Expedičná	
kamera,	 kde	 si	 žiaci	 mohli	 pozrieť	
ž ivoty	 ľudı́ 	 a 	 ich	 vzťah	 k	 vode.	
Dvojročný	 medzinárodný	 projekt	
Erasmus+	H O	not	wasted,	do	ktorého	2

je	 zapojená	 naša	 škola	 spolu	 so	
školami	 z	 Islandu	 a	 S� panielska,	
pokračoval	 mobilitou	 v	 S� panielsku.	
Pobyt	 sa	 uskutočnil	 v	 dňoch	 8.	 –	 15.	
aprıĺa	2018.	Program	pracovnej	cesty	
bol	 fyzicky	 aj	 psychicky	 náročný,	 ale	
veľmi	 zaujı́mavý.	 Nebola	 to	 žiadna	
dovolenka. 	 Aj 	 preto, 	 že 	 s 	 nami	
cestovalo	11	našich	žiakov.	A	tıt́o	svoje	
dojmy	z	pobytu	v	S�panielsku	vyjadrili	
takto:
„Máme	 za	 sebou	 neuveriteľne	 skvelú	
mobilitu.	 Po	 pristátí	 v	 Alicante	 sme	
vyrazili	 do	 mesta	 Alcoy.	 Tam	 nás	 už	
čakali	rodiny,	v	ktorých	sme	boli	 	celý	
týždeň	 ubytovaní.	 Najprv	 sme	 mali	
obavy,	ako	to	zvládneme,	niektorí	z	nás	
mali	aj	slzy	na	krajíčku,	ale	dopadlo	to	

celkom	 v	 pohode.	 Rodiny	 boli	 skvelé,	
veľmi	dobre	sme	s	nimi	vychádzali.“				 	 	

Anna
„V	 meste	 	 Valencia	 sme	 navštívili		
n a j v ä č š i e 	 a k vá r i um 	 v 	 Eu róp e	
Oceanographic.	Videli	sme	rôzne	druhy	
rýb	 z	 mnohých	 morí	 alebo	 oceánov.	
Prechádzali	sme	aj	tunelmi,	kde	plávali	
ryby	všade	okolo	nás	a	nad	nami.	Ďalší	
úžasný	 zážitok	 bola	 dolphin	 show.	
Tréneri	 s	 delfínmi	 predvádzali	 rôzne	
triky	 či	 tance,	 naozaj	 zaujímavé	 a	
pútavé...“													

Ivana	
„V	 	priestoroch	našej	partnerskej	školy	
sme	mali	prezentáciu	týkajúcu	sa	vody	
v	Španielsku,	o		jej	využití,	čistení	a	pod.		
Pozreli	 sme	 si	 El	Molinar	 -	 zásobáreň	
vody	pre	mesto.	V	školskom	laboratóriu	
sme 	 s i 	 sami 	 pokusmi 	 vyskúšal i	
znečistenie	 vody	 a	 do	 clil	 materiálov	
zaznačili	znečistené	miesta	v	Alcoy.“			 	 	 	 				

Lucia

Súkromná základná škola v Španielsku
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„Mesto	 Alcoy	 je	 známe	 aj	 tým,	 že	 sa										
v	 ňom	nachádza	 asi	 23	mostov,	 ktoré	
však	 nespájajú	 jeden	 breh	 rieky																	
s	druhým,	ale	sú	postavené	ponad	akúsi	
roklinu	v	meste.“		

Kristína
„Po	 lagúne	 Abulfera	 –	 sladkovodnom	
jazere,	 do	 ktorého	 sa	 vlieva	 morská	
voda	 -	 sme	 sa	 plavili	 loďkami	 a	
pozorovali	 tamojší	 biosystém.	 Počasie	
nám	veľmi	neprialo,	bolo	veľmi	veterno	
a	chladno.	Okolo	10	stupňov.	V	meste	El	
Palmar	 	sme	si	pozreli	ryžové	polia	či	
market ,	 kde	 sa	 predávajú	 úhory			
používané	 v	 pochúťke	 zvanej	 garlic	
and	pepper.		

Peter
„Navštívili	 sme	 hasičskú	 stanicu	 –	
romberov.	Hasiči	nám	dali	svoje	prilby	a	
bundy,	v	ktorých	sme	hasili	oheň.	Mohli	
sme	sa	zošmyknúť	 	nadol	po	hasičskej	
tyči	a	povozili	sme	sa	na	záchranárskej	
plošine.	 Po	 tomto	 veľmi	 zaujímavom	
dopoludní	sme	si	zaplávali	v	plavárni	i	
zacvičili	 spinning.	 Bolo	 to	 unavujúce,	
ale	aj	zábavné.“			 	 	 	 	

Veronika
„V	dedinke	Agres	nám	ukázali	starobylú	
práčovňu,	 do	 ktorej	 tiekla	 voda	 z	
prameňa.	 Zdolali	 sme	 dvojhodinovú	
túru	 na	 vrch	 vysoký	 1	 334	 m	 n.	 m.	
Cieľom	našej	túry	boli	snehové	jamy,	v	
ktorých	 ľudia	 utláčali 	 sneh,	 tak	
vytvárali	ľad,	ktorý	potom		predávali.“		

Vlado
„V	múzeu	Saint	George	nám	predstavili	
históriu	mesta	Alcoy,	 ktorá	 je	 spájaná	
so	 sv.	 Jurajom.	 Oslobodil	 mesto	 spod	
nadvlády	 moslimov.	 Na	 jeho	 počesť	
každoročne	 usporadúvajú	 	 festival	 v	
tradičných	 kostýmoch.	 Po	 festivale	 je	

tento	 kostým	 odložený	 v	 múzeu.	 Po	
spoločnej 	 večeri , 	 na	 ktorej 	 sme	
ochutnali	 tradičné	 jedlá,	 sme	 šli	 na	
generá lku 	 fes t i va lu , 	 kde 	 hra la	
dychovka,	 pochodovalo	 sa,	 spievalo.	
Festivalom	žije	celé	mesto.	Veľmi	sa	mi	
to	 páčilo.	 Páčila	 sa	 mi	 ich	 škola,	 kde	
majú	 	 veľa	 odborných	 	 učební,	 veľa	
ihrísk	i	školské	divadlo.“									

Zuzana
„Bol	to	úžasný	zážitok.	Niekedy	to	síce	
bolo	ťažšie,	ale	všetko	sme	zvládli.	Dosť	
to	 obohatilo	 aj	 moju	 anglickú	 slovnú	
zásobu , 	 keďže 	 sme 	 bo l i 	 núten í	
dorozumievať	 sa	 iba	 	 po	 anglicky.	
Myslím	 si , 	 že	 je 	 to	 veľmi	 dobrá	
skúsenosť	do	života.“	 	

Timea
„Naučil	 som	 sa	 veľa	 zaujímavých	 vecí								
o	 vode,	 ktoré	 by	 som	 si	 neprečítal															
v	 žiadnej	 encyklopédii. 	 Mal	 som	
možnosť	vidieť	a	dozvedieť	sa	to	všetko	
práve	vďaka	pobytu	v	 tejto	nádhernej	
krajine	a	uvedomil	som	si,	aká	je	voda	
vzácna	pre	ľudí.“	

Ján
„Z	 tohto	 pobytu	 v	 Španielsku	 mám	
úžasné	 zážitky	 a	 keby	 som	 mala	
príležitosť	ísť	niekedy	späť,	tak	by	som	
šla“.					

Tamara
Bola	to	perfektná	pracovná	cesta	plná	
zážitkov.	Spoznali	sme	Španielsko	aj	na	
vlastnej	 koži	 a	 získali	 sme	 informácie	
na	 nezaplatenie.	 Aj	 táto	 cesta	 nás	
utvrdila	 v	 tom,	 že	 voda	 je	 vzácna	
životodarná	tekutina	a	ak	ju	nebudeme	
chrániť,	 podpiľujeme	 si	 pod	 sebou	
vlastný	konár.

	Mgr.	Helena	Semánová
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14 . 	 r o č n í k 	 Med z i n á rodne j	
prehliadky	cvičných	a	JA	firiem	sa	
konal	21.	februára	2018	v	priesto-
roch	 Spojenej	 školy	 vo	 Svidníku.	
Svoje	 podnikateľské	 zručnosti	 si	
otestovalo	 12	 cvičných	 firiem	 a	
jedna	JA	firma	z	Prešovského	kraja	
a	 z	 družobných	 škôl	 z	 Centra	
Ksztalcenia	zawodowego	i	ustawic-
znego	 w	 Przemyslu	 z	 Poľskej	
republiky	 a	 Užhorodskeho	 torho-
veľno	ekonomičneho	koledž	z	Ukra-
jiny.	

P r av i d e l n ı́ 	 ú č a s t n ı́ c i 	 t ý c h t o	
prehliadok	 sú	 aj	 CF	 zo	 Súkromnej	
strednej	 odbornej	 školy	 v	 Giraltov-
ciach.	 Tentokrát	 to	 boli	 dve	 cvičné	
firmy:	 Elit´s,	 s.	 r.	 o.,	 /cateringová	
spoločnosť/	 a	 Wallpapers,	 s.	 r.	 o.,	
/tapetové	 štúdio/.	 Ich	 reprezentanti	
–	žiaci		3.	ročnıḱa	odboru	škola	podni-
kania	 si	 otestovali	 svoje	 podnika-
teľské	 zručnosti,	prácu	v	kolektıv́e	a	

v y u ž i l i 	 s v o j e 	 m a r k e t i n g o v é	
prostriedky	v	praxi.

Porotcovia	 na	 základe	 stanovených		
kritériı	́ hodnotili	 jednotlivé	 firmy	 a	
spôsoby	 ich	 prezentovania.	 V	 strie-
bornom	 pásme	 sa	 umiestnili	 3	 CF,	
jedna	z	nich	bola	CF	Wallpapers,	s.	r.	o.		
CF	Elit´s,	s.	r.	o.,	sa	umiestnila	v	bron-
zovom	pásme.	

Organizovanie	 takýchto	 podujatı	́
výrazne	 pomáha	 študentom	 v	 ich	
kariérnej	 ceste,	 pomáha	 im	 kriticky	
myslieť,	 rozvı́ja	 ich	 schopnosti	 byť	
pohotovı	́ a	 kreatıv́ni.	Majú	možnosť	
komunikovať	v	cudzom	jazyku,	riešiť	
obchodné	 prı́pady, 	 nadväzovať	
obchodné	 a	 partnerské	 vzťahy	 aj													
s	podporou	reálnych	partnerov,	prak-
ticky	 využiť	 zı́skané	 vedomosti													
v	 konkurenčnom	 podnikateľskom	
prostredı.́

	Damián	Eliáš

14. ročník Medzinárodnej prehliadky14. ročník Medzinárodnej prehliadky

cvičných firiem a JA firiem cvičných firiem a JA firiem 

14. ročník Medzinárodnej prehliadky

cvičných firiem a JA firiem 
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Pod	záštitou	Slovenskej	barmanskej	
asociácie	 sa	 	 koncom	 februára											
v	 priestoroch	 Hotelovej	 akadémie	
na	 Južnej	 triede	 v	 Košiciach	 konal	
XII.	 ročnı́k	 barmanskej	 súťaže	
Cassovia	 Koniferum	 Cup	 2018.	
SSOS� 	 Giraltovce	 reprezentovali	
študenti	odboru	hostinský	S� tefánia	
Partilová	a	Kristián	Sabol.	Súťažiaci	
pripravovali	aperitıv́ový	long	nápoj,	
ktorého	základom	musela	byť	Koni-
ferum	 borovička	 a	 soft	 drink																						
s	 pridanı́m	 Mattoni.	 Nápoje	 Sen																	
z	kiwi	a	Borovic	Dáma,	ktoré	namie-
šala	 S� tefánia	 Partilová	 chutili	 -	 a	
S� tefánia	 odchádzala	 zo	 súťaže																	
s	diplomom	za	3.	miesto.	

3. miesto študentky SSOŠ Giraltovce3. miesto študentky SSOŠ Giraltovce3. miesto študentky SSOŠ Giraltovce

 V BARMANSKEJ SÚŤAŽI V BARMANSKEJ SÚŤAŽI V BARMANSKEJ SÚŤAŽI

				A.Kalafová

KU DŇU MATIEK 
Sila	krajiny	závisí	od	sily	rodiny,	

preto	 oslabenie	 rodiny	 predstavuje	

zároveň	aj	oslabenie	národa.

Martin	Kukučín

V	poslednej	 dobe	 sa	 v	 spoločnosti	

mnoho	 hovorı	́ o	 rodine.	 Spoločen-

stvá	 a	 štátnici	 sa	 vážne	 zamýšľajú	

nad	alarmujúcou	krıźou	rodıń.	

	Nemožno	sa	tomu	diviť,	veď	rodina	

je	 základnou	 bunkou	 ľudskej	

spoločnosti.	 Rodinné	 prostredie	

najviac	ovplyvňuje	duchovný	vývin	

č loveka . 	 Z 	 rodı́n 	 vychádzaj ú	

duchovnı́ 	 velikáni,	 dobrodinci	

ľudstva,	 ale	 aj	 jeho	 nepriatelia	 a	

vrahovia	ľudského	šťastia.		

Keď	 sa	 kladú	 základy	 pre	 novú	

rodinu,	musı	́sa	pamätať	na	šťastie	

nielen	tých,	ktorı	́v	nej	budú	žiť,	z	nej	

vychádzať,	 ale	 ja	 na	 tých,	 ktorých	

budú	ovplyvňovať.	S� ťastná	a	uspo-

riadaná	 rodina	 má	 pre	 človeka	

rozhodne	 väč šiu	 hodnotu	 ako	
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všetky	poklady	sveta.	Zdalo	by	sa,	že	

je	 to	 prehnané.	 Ale	 nie	 je	 to	 tak.		

Nechcem	zoširoka	rozoberať	vlast-

nosti	 dobrej,	 zdravej	 rodiny.	To	by	

vyžadovalo	 rozsiahlu,	 podrobnú	

štúdiu.	 Nemôžem	 však	 nespo-

menúť	 tú	 najzákladnejšiu	 okrasu	

rodiny,	ktorá	je	zlatým	pokladom	a	

jej	dušou.	Tou	je	Z� ENA	–	MATKA.	

	Z� eny	prinášajú	životu	krásu,	lásku,	

hlas	 detı́.	 V	 matke	 je	 veľká	 sila.	

Matka	je	symbol	pravého	rodinného	

šťastia,	 ktoré	 sa	 napln� ̌ a	 v	 deťoch,									

v	spokojnosti,	porozumenı,́	 láske	a	

šťastı	́rodıń.	

Milé	mamičky!
	 V	mene	 lásky,	 ktorú	 preukazujete	

nám	všetkým	a	v	mene	lásky,	ktorú	

vám	 opätujeme,	 vám	 úprimne	

blahoželáme	 k	 vášmu	 sviatku	 a	

želáme	vám	veľa	lásky,	trpezlivosti,	

dobrotivosti	a	porozumenia,	mate-

rinskej	 nežnosti,	 ktoré	 v	 rodine	

rozdávate.	 D� akujeme	 vám	 za	 vaše	

ľudské	 vlastnosti,	 ktoré	 sú	 jedi-

nečné	 práve	 pre	 matky. 	 Naša	

úprimná	vďaka	a	úcta	nech	potešia	

srdce	každej	z	vás.

Jozef	Varga,	

prevzaté	z	Človek	–	človeku,	

foto:	M.	Osifová
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Vo	štvrtok	12.	aprıĺa	sa	o.	Gustáv	Nagy	
dožil	okrúhleho	40.	životného	jubilea.	
Narodil	sa	v	Košiciach,	po	absolvovanı	́
základnej	a	strednej	školy	bol	prijatý	
v	 roku	 1999	 na	 Teologickú	 fakultu	

Katolıćkej	univerzity	v	Ružomberku	a	
do	 Kňazského	 seminára	 sv.	 Karola	
Boromejského	v	Košiciach.	Za	kňaza	
ho	 vysvätil	 vtedajšı	́ košický	 arcibis-
kup,	 metropolita	 Mons.	 Alojz	 Tkáč,		
17.	júna	2006	v	Katedrále	sv.	Alžbety	
v	Košiciach.	Svoju	primičnú	sv.	omšu	
slúžil	 v	práve	 spomıńanej	katedrále.	
Ako	kaplán	pôsobil	v	Ruskove,	Hanu-
šovciach	nad	Topľou,	 Prešove	 -	 Soli-
var,	 Soli,	 Lipanoch,	 Moldave	 nad	
Bodvou.	 	 V	 giraltovskej	 farnosti	
pôsobı	́od	júla	2016.	

Za	toto	dožité	jubileum	sa	poďakoval	
Bohu	 sv.	 omšou	 práve	 12.	 aprı́la											
o	 17.30	 hod.	 Na	 konci	 sv.	 omše	mu												
k	 jeho	 narodeninám	 zablahoželala											
v	mene	 ružencového	bratstva	Mária	
Jurčová.	

	Autor:	Mgr.	Matúš	Kmec
Foto:	autor	

40. jubileum o. Gustáva Nagyho40. jubileum o. Gustáva Nagyho40. jubileum o. Gustáva Nagyho

Začiatkom	 aprıĺa	 si	 Rómovia	 pripo-
menuli	 svoj	 sviatok	 -	Medzinárodný	
deň	 Rómov.	 Rodina	 Juhásovcov												
z	 Giraltoviec	 sa	 pri	 tejto	 prıĺežitosti	
zúčastnila	 zaujı́mavého	 podujatia												
v	 priestoroch	 Prešovskej	 univerzity											
s	názvom	Nezabudnutý	rómsky	holo-
kaust.	

V	 rámci	 podujatı́	 venovaných	 Dňu	
Rómov	 na	 celom	 Slovensku,	 si	 aj										
v	Prešove	pripomenuli	rómsky	holo-
kaust.	Cieľom	je	uznať,	 že	 i	Rómovia	

ako	etnická	skupina	boli	v	čase	druhej	
svetovej	vojny	vystavenı	́deportáciám	
a	likvidácii.	Tento	deň	sa	považuje	za	
oslavu	rómskej	kultúry	a	 jej	vplyvov	
na	umenie,	hudbu,	divadlo,	literatúru	
či	 tanec,	 ale	 je	 aj	 o	hrdosti,	 identite.	
U� častnı́ci	 mali	 možnosť	 vypočuť	 si	
syna	muža,	ktorý	toto	všetko	prežil	a	
takýmto	 spôsobom	 zı́skali	 nové	
poznatky,	ktoré	v	nich	vyvolali	zimo-
mriavky	a	ľútosť	a	smútok	nad	tým,	čo	
týchto	 ľudı	́ postihlo.	 „Pri	 prıĺežitosti	
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Dňa	 Rómov	 som	 s	 vďakou	 prijala	
pozvanie	 na	 vernisáž	 Nezabudnutý	
rómsky	 holokaust.	 Je	 dobré,	 že	 si	
pripomı́name	 aj	 takéto	 smutné	
momenty	histórie,“	uviedla	prešovská	
primátorka	 Andrea	 Turčanová.	 Ako	
študentka	 fakulty	 Manažmentu										
na	Prešovskej	Univerzite	v	Prešove	a	
štipendistka	 Rómskeho	 vzdeláva-
cieho	 fondu	 sa	 9.	 aprı́la	 zúčastnila	
akcie	pri	tejto	prıĺežitosti	aj	dvadsať-
ročná	 Jessica	 Juhasová.	 „Akciu	 sme	
organizoval i 	 prostrednı́ c tvom	
spomienky	 na	 významnú	 udalosť,	
ktorou	je	nezabudnutý	rómsky	holo-
kaust.	Hlavná	myšlienka	bola	pripo-
menúť	si	ju	a	spomenúť	si	na	všetkých	
Rómov,	ktorı	́zažili	holokaust.	Týmto	
spôsobom	 chceme	 zároveň	 zvýšiť	
myšlienku	symbiózy	medzi	Rómami	a	
nerómami,“	 prezradila.	 K	 prı́prave	
podujatia	 sa	 dostala	 cez	 nadáciu	

Rómsky	 vzdelávacı́	 fond,	 v	 ktorom	
pôsobı	́už	päť	rokov.	„V	tejto	organi-
zácii	 sa	 robia	 rôzne	 aktivity	 pre	
študentov,	ktoré	sú	spojené	so	vzdelá-
vanıḿ.	Do	harmonogramu	sme	preto	
zaviedli	 živé	knižnice,	ktoré	obsaho-
vali	 prı́behy	 zo	 života,	 nechýbali	
výstava	s	fotografiami	a	hudba,	ktorá	
zahrala	rómsku	hymnu.“	Zdôraznila	aj	
význam	 a	 vplyv	 rómskej	 kultúry.	
„Väčšina	 ľudı́	 myslı́,	 že	 život	 nás,	
Rómov,	je	len	o	speve	a	tanci.	No	nie	je	
to	tak.	Je	o	tom,	aby	sme	si	pripomıńali	
našu	kultúru.	A	hlavne	nezabúdali	na	
také	 historické	 udalosti,	 ako	 je	 aj	
rómsky	holokaust,“	dodala.	Jej	rodina	
ju	na	podujatı	́sprevádzala	tiež.	Mama	
Danka	 Juhásová	(40)	zároveň	repre-
zentovala	v	Prešove	giraltovské	Komu-
nitné	centrum,	kde	pracuje.

TEXT:	Martina	Cigľárová,	
FOTO:	internet
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Giraltovčanka	 Katarína	 Gulová	
(36)	je	mamička	dvoch	malých	detí	
a	 v	 práci	 sa	 venuje	 drobcom																			
v	materskej	škôlke.	Okrem	toho	je	
jej	 veľkou	 láskou	vo	voľnom	čase	
kamarátka	 zvaná	 ručná	 práca.	
Najväčšiu	 záľubu	 našla	 v	 renovo-
vaním	 starých	 vecí	 a	 dekorovaní.	
Starým	 veciam	 dáva	 nový	 dych														
v	 podobe	 originálnych	 kúskov.	
Kým	 jej	 ratolesti	 večer	 spia,	 ona	
usilovne	 tvorí.	 Z	 fliaš,	 ktoré	 sú													
na	 vyhodenie,	 vám	 vyrobí	 krásne	
ozdobné	 fľaše	vhodné	ako	darček	
pri	rôznych	príležitostiach	a	z	nepo-
trebných	 starých	 vecí	 unikátne	
dekorácie,	 ktoré	 sú	 hotovými	
umeleckými	 dielami.	 Je	 taktiež	
hudobne	 nadaná.	 O	 svojich	 záľu-
bách	prezradila	viac.	

Ako	ste	sa	dostali	k	tejto	zaujímavej	
činnosti,	zdobeniu	fliaš?

Som	 mama	 12-ročnej	 Laury	 a	 6-
ročného	Jána	Maximiliána	a	učiteľka	
Materskej	 školy	 v	 Lascove.	 K	 maľo-
vaniu	 fliaš	 sa	 dostala	 v	 obdobı,́	 keď	
som	 bola	 so	 svojı́m	 synčekom	 na	
materskej	dovolenke.	Napadlo	mi,	že	
skúsim	niečo	 netradičné,	 čo	 nebude	
bežné.	 Zaujali	 ma	 fľaše,	 darčekové	
balenia	 fliaš.	Keď	už	deti	spali,	 stále	
som	 niečo	 vyrábala	 a	 vyzdobovala.	

Niekto	sladko	spı,́	ja	po	nociach	maľu-
jem.	Pohrávala	som	sa	s	myšlienkou,	
ako	fľaše	ozdobiť	tak,	aby	boli	zaujı-́
mavé	niečıḿ	iným,	ako	keď	sú	zaba-
lené	 v	 celofáne	 či	 darčekovej	 taške.	
Skúšala	 som	 a	 vymýšľala	 rôzne	
spôsoby,	 ako	 na	 to.	 Oslovovala	 som	
predajne	 	 s	 alkoholom,	 či	by	nemali	
záujem	 o	 takéto	 darčekové	 balenia	
fliaš	a	dezertov.	Dostala	som	ponuku,	
výzvu,	či	by	som		nemaľovala	na	fľaše.	
Ponuku	som	prijala,	aj	keď	s	malými	
obavami,	či	to	zvládnem.	
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Zdedili	 ste	 po	 niekom	 takéto	
úžasné	 nadanie,	 alebo	 kde	 ste	 sa	
inšpirovali?

Vo	všetkom	som	samouk,	inšpirovala	
som	sa	internetom	i	fantáziou.	Vzory	
si	 navrhujem	sama,	no	nemám	 rada	
kopıŕovanie.	Už	medzi	moje	obľúbené	
predmety	 na	 strednej	 pedagogickej	
škole	 patrili	 výtvarná,	 hudobná	 a	
telesná	výchova	a	bavı	́ma	to	doposiaľ.	
Počas	 stredoškolských	 čias	 som	 sa	
venovala	tvorivým	veciam.	Vždy	som	
niečo	 vyrábala,	 kreslila,	 vymýšľala	 a	
tvorila	veci	všetkého	druhu.	Bolo	pre	
mňa	výzvou	vymýšľať	vždy	niečo	iné	
a	nové,	dekorovať	a	zdobiť	pri	akej-
koľvek	 prı́ležitosti.	 Chodila	 som	 i	
vyzdobovať	 miestnosti	 na	 svadby	 a	
využı́vala	 každú	 voľnú	 chvı́ľku	
naplno.	

Ako	si	spomínate	na	začiatky	tejto	
činnosti?

Dostala	som	farby,	štetce	a	bez	akého-
koľvek	návodu,	inštrukciı,́	som	sa	do	
toho	pustila.	Keď	som	 	 išla	maľovať,	
najprv	som	si	navrhla	vzor	ceruzou	na	
papier,	 a	 tak	 so	 to	 skúšala	 na	 fľašu.	
Boli	to	hodiny	a	prebdené	noci	skúša-
nı́m,	 maľovanı́m,	 držanı́m	 štetca,	
použıv́anıḿ	farieb	držať	v	ruke	plnú	
fľašu	a	maľovať.	Technika	a	postup	pri	
maľovanı	́sa	zıśkajú	 	iba	maľovanıḿ	a	
maľovanı́m	 -	 skúšanı́m.	 Farby	 –	
štetec...	 a	 maľovať...	 Keď	 si	 dnes	
spomeniem	na	svoju	prvú	fľašu,	teraz	
sa	už	len	zasmejem	nad	tým,	ako	som	
vraj	mohla	niečo	také	strašné	namaľo-
vať.	Ale	vtedy	mi	bolo	do	plaču,	keď	
som	nevedela,	ako	sa	to	dá	a	myslela	
som	 si,	 že	 to	 nedokážem.	 Naozaj	 to	
nebolo	 ľahké,	 ale	 maľujem	 na	 fľaše	
štyri	roky.	

Prezraďte	nám,	aké	motívy	zdobia	
vaše	 diela?	 Ktoré	 boli	 pre	 vás	
„nezabudnuteľné“	a	mali	špeciálny	
význam?

Maľujem	podľa	 požiadaviek	 ľudı,́	 na	
základe	toho,	aký	motıv́	chcú	mať	na	
fľaši,	akej	farby	a	pri	akej	prıĺežitosti,	
či	ide	o	svadobné,	jubilejné,	ku	krstu,	
1.	 svätému	 prijı́maniu,	 birmovke,	
tematické,	poľovnıćke,	rybárske,	erby	
pre	 mestá	 a	 dediny,	 detské	 motıv́y,	
žartovné	 a	 pıśané	 blahoželania	 atď.							
K	najkurióznejšıḿ	zážitkom	ohľadom	
mojej	 tvorby	 patrı́	 maľovanie	 fľaše											
k	životnému	jubileu	-	100	rokov,	bolo	
to	 pre	 mňa	 vzácne	 a	 obdivuhodné.	
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Taktiež	robıḿ	darčekové	koše	akého-
koľvek	druhu,	vypisujem	košieľky	na	
krst.	Keď	už	nemám	žiadnu	aktivitu,	
relaxujem	 pı́sanı́m,	 kreslenı́m	 i	
uvažovanıḿ	nad	novými	motıv́mi	na	
fľaše.	 Rada	 tiež	 skrášľujem	 a	 zaria-
ďujem	 svoju	 domácnosť	 vlastno-
ručne	zhotovenými	vecami.	Keď	sa	u	
nás	doma	niečo	vyhadzuje	do	smetı,́	
najprv	sa	ma	pýtajú,	či	to	potrebujem	
a	vyrobıḿ	z	toho	niečo.

Je	neuveriteľné,	že	samouk	dokáže	
vytvoriť	niečo	 také	úžasné.	 Čomu	
sa	 ešte	 venujete,	 stíhate	 i	 niečo	
ďalšie?

Medzi	moje	obľúbené	činnosti	patrı	́aj	
výroba	 učebných	 pomôcok,	 tvorba	
pracovných	 listov,	 grafomotorických	
zručnostı	́detı	́materskej	školy.	Veľmi	
rada	 robı́m, 	 tvorı́m, 	 vymýšľam	
učebné	 pomôcky,	 hlavne	 z	 odpado-
vého	 materiálu	 -	 ako	 sa	 dá	 využiť	
odpadový	 materiál,	 ktorým	 sme	
obklopenı.́	Deťom	tým	urobiť	nielen	
radosť,	ale	aj	ukázať,	čo	všetko	sa	dá	z	
odpadového	materiálu	vyrobiť	a	ako	

ho	 hravo	 využiť.	 	 Krédo	 pri	 tvorbe	
znie:	Jednoducho,	zaujıḿavo	a	lacno.	
Absolvovala	som		1	atestačnú		skúšku	
pre	 predprimárne	 vzdelávanie,	 kde	
som	 sa	 tejto	 problematike	 -	 Učebné	
pomôcky	 z	 odpadového	 materiálu	 -	
venovala.	Už	dva	roky	zbiera	nápady		
z	internetu,	ktoré	prepája	so	svojimi	
vlastnými. 	 Chystám	 sa	 ich	 dať														
do	knižnej	podoby.	Robıḿ	 to,	 čo	ma	
bavı,́	z	 čoho	mám	potešenie	a	 čo	ma	
napln� ̌ a.	D� akujem	za	dar,	ktorý	mám,	
lebo	ku	všetkému,	 čo	 robıḿ,	 som	sa	
dopracovala	 ako	 samouk.	 Ibaže		
všetko	 si	 vyžaduje	 svoj	 čas	 -	 stıh́ať	
rodinu,	deti,	prácu	a	aktivity,	ktorým	
sa		venujem.	

Hudba	a	šport	sú	vaše	ďalšie	veľké	
koníčky.	Odkedy	sa	im	venujete?

Sama	som	sa	naučila	hrať	na	klavıŕi,	
orgáne	 a	 flaute.	 Boli	 to	 hodiny	 strá-
vené	hranıḿ,	veľmi	ma	to	bavilo.	Ten	
čas	som	pri	tom	nevnıḿala,	lebo	som	
hrala	s	myšlienkou,	že	chcem	a	nie	že	
musı́m.	 Počas	 strednej	 školy	 som	
hrávala	 na	 organe	 v	 miestnom	
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rı́mskokatolı́ckom	 kostole.	 Po	 20	
rokoch	 som	 sa	 opäť	 k	 tejto	 činnosti	
vrátila,	 	začala	som	opäť	kantorovať,	
teda	 hrať	 v	 giraltovskom	 kostole.	
Keďže	 mám	 rada	 ľudovú	 hudbu,	
mojıḿ	snom	bolo	naučiť	sa	hrať	aj	na	
akordeóne,	 tento	 sen	 som	 si	 taktiež	
splnila.	 Kamarátka	 mi	 nakreslila	 na	
papier	 základný	 hmat	 ľavej	 ruky	 a	
skúšala	som	to,	kým	sa	mi	to	nepoda-
rilo.	Všetko	hrám	podľa	sluchu,	noty	k	
tomu	nepotrebujem.	Tešıḿ	sa	z	toho	a		
tešia	 sa	 aj	 deti,	 u	 nás	 v	 MS� 	 je	 vždy	
veselo	a	spieva	nám	to.	Láka	ma	ešte	

naučiť	sa	hrať	na	cimbale,	snáď	sa	mi	
to	niekedy	podarı.́ 	Mám	rada	aj	volej-
bal.	 Ešte	 minulú	 sezónu	 som	 bola	
aktıv́nou	hráčkou	1	ligy	žien	Východ.	
Vzhľadom	 na	 čas,	 rodinné	 dôvody	 a	
viacero	mojich	 ďalšıćh	 aktivıt́	 sa	mi	
nedarı	́aktıv́ne	hrať	volejbal.	No	úplne	
som	naň	nezanevrela,	 chodıḿ	 si	 raz								
v	 týždni	 s	 dievčatami	 zatrénovať	 a	
robı́m	 volejbalovú 	 informačnú	
mestskú	tabuľu	v	meste.	

TEXT:	Martina	Cigľárová,	

FOTO:	(kg)

28.	októbra	2018	si	Slovensko	a	C�esko	
pripomenú	 100.	 výročie	 vzniku	
C�eskoslovenskej	republiky,	ktorá	bola	
vyvrcholenı́m	 dlhoročných	 snáh	
našich	 národov	 o	 vlastnú	 štátnosť.	
Prvá	C�eskoslovenská	republika	umož-
nila	dovtedy	nebývalý	rozvoj	kultúry,	
umenia	 a	 vzdelanosti.	 Spojenie	
Slovákov	 a	 C�echov	 v	 samostatnom	
štáte	 navrhovali	 Clevelandská	 a	
neskôr	 Pittsburská	 dohoda	 podpı-́
saná	 v	 USA	 31.	 mája	 1918.	 Dohoda	
S l ov á kom 	 z a ru č ova l a 	 š i r o k ú	
samosprávu	a	slovenčinu	ako	úradný	
jazyk	 	 v	 školách,	 úradoch	 a	 vo	
verejnom	 živote.	 Prvý	 českoslo-
venský	prezident	v	 spoločnom	 štáte	
C� echov 	 a 	 S lovákov 	 bol 	 Tomá š	
Garrigue	Masaryk,	ktorého	na	svojom	
prvom	zasadnutı	́14.	11.	1918	zvolilo	

Národné	 zhromaždenie	 v	 Prahe.		
Snahou	 prezidenta	 bolo	 vybudovať	
československý	 štát	 ako	 demokra-
tickú	 republiku	 podľa	 západoeuróp-
skych	vzorov.	Presadzoval	politickú	a	
občiansku	 toleranciu.	 Združil	 okolo	
seba	 okruh	 intelektuálov,	 národo-
hospodárov,	 bankárov,	 ľudı	́ rôzneho	
politického	presvedčenia	a	nábožen-
ského	 vierovyznania.	 	 Osobná	 čest-
nosť	 a	 skromnosť,	 jeho	 vysoká	
postava	 či	 typický	 obraz	 prezidenta	
sediaceho	na	koni	dali	pečať	dobe,	v	
ktorej	 žil,	 ale	 aj	 republike,	 ktorú	
spoluvytvoril	 a	 najmä	 vďaka	 ktorej	
Slovensko	 ako	 krajina	 	 mohlo	 exis-
tovať	 samostatne.	 Podduklianska	
knižnica	vo	Svidnıḱu	v	máji	2018	sláv-
nostne	otvorı	́jedinečnú	výstavu	pod	
názvom	 T.	 G.	 Masaryk	 vo	 fotografii,	

MASARYK VO FOTOGRAFII
V PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICI 
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ktorá	je	svojıḿ	obsahom	výnimočná.	
Prezentuje	osobnosť	T.	G.	Masaryka,	
jeho	 rodinu	 a	 spoločensko-politické	
udalosti	 jeho	 života.	Výstava	bola	už	
predstavená	 vo	 Varšave,	 Bratislave,	
Bruseli,	Berlıńe,	Giessene	a	vo	Viedni.	
Okrem	panelov	 s	dobovými	 fotogra-
fiami	záujemcovia	budú	môcť	vidieť	
Masarykov	biely	jazdecký	oblek,	vyre-
závaný	 krıž́ik	 	 a	 keramickú	 kačičku									
z	jeho	pracovného	stola	a	kópie	jeho	
spisov.	 Túto	 výstavu	Podduklianskej	
knižnici	 zapožičalo	 Múzeum	 T.G.M.	
Rakovnı́ k 	 z 	 C� e ske j 	 repub l iky.																					
Z	histórie	sa	tiež	dozvedáme,	že	vznik	

C�SR	s	radosťou	privıt́ali	aj	obyvatelia	
Svidnıḱa	a	jeho	okolia.	Svidnıč́ania	na	
počesť	10.	výročia	vzniku	C�SR	posta-
vili	vo	Vyšnom	Svidnıḱu	pamätnıḱ	na	
vtedajšom	 trhovisku	 –	 pľaci.	 Sláv-
nostne	bol	odhalený	28.	10.	1928	za	
veľkej	 účasti	 obyvateľov	 Svidnı́ka.	
Zaspomıńajme	 si	 touto	 výstavou	 na	
minulé	časy,	ktoré	priniesli	C�echom	a	
Slovákom	oslobodenie	spod	rakúsko-
uhorskej 	 monarchie 	 a 	 ukázal i	
riešenie	 na	 vytvorenı́m	 spoločného	
štátu	dvoch	bratských	národov.

Mgr.	Kamil	Beňko
riaditeľ	Podduklianskej	knižnice

BOLI SME PRI TOMBOLI SME PRI TOMBOLI SME PRI TOM
METALLICA	

WORLDWIRED	TOUR	2018
2.	4.	2018	O2	Aréna,	Praha

Fantastický koncert pred rekordnou návštevou
 a Jožin z bažin k tomu.
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Keď	sa	slávna	Metallica	zo	San	Fran-
ciska	 objavı́	 v	 Európe,	 je	 to	 vždy	
udalosť,	 ktorá	 láka	 a	 po	 lıśtkoch	 na	
koncert	 sa	 zvyčajne	 len	 tak	 zapráši.	
Inak	to	nebolo	ani	tentoraz,	poriadne	
drahé	vstupenky	sme	si	cez	internet	
zabezpečili	už	s	ročným	predstihom	a	
urobili	sme	dobre,	pretože	vypredaná	
O2	 Aréna	 na	 veľkonočný	 pondelok	
zlomila	svoj	rekord,	od	jej	otvorenia	v	
roku	2004	v	nej	bolo	na	jednu	akciu	
viac	 ako	20-tisıć 	 návštevnıḱov	prvý-
krát	v	jej	histórii	a	to	aj	vďaka	origi-
nálne	 vyriešenému	pódiu	 umiestne-
nému	 uprostred	 hokejovej	 plochy,	
kde	 hráva	 svoje	 domáce	 zápasy	
pražská	 Sparta.	 Ale	 -	 pekne	 po	
poriadku.

Metallica	 sa	 so	 svojı́m	 Hardwired	
Tour	 2018	 už	 tradične	 rafinovane	
vyhla	 Slovensku,	 kde	 hrala	 za	 celú	
kariéru	 len	 raz	 a	 to	 už	 poriadne	

dávno,	v	júni	1993	na	bratislavských	
Pasienkoch.

Už	deň	pred	koncertom	dávalo	parko-
visko	pri	majestátnej	O2	Aréne	tušiť,	
že	 to	 bude	 veľké,	 z	 Viedne	 dorazila	
celá	ekipáž	na	tridsiatich	kamiónoch	
a	giraltovský	uvıt́acı	́výbor	(bolo	nás	
sedem)	 pri	 tom	 nemohol	 chýbať.									
S	 členmi	 kapely	 bolo	 nemožné	 sa	
stretnúť,	 ale	 pred	 halou	 sme	 stretli	
manažéra	 logistiky	 turné	 Tonny	
Brauna	 a	 ten	prezradil,	 že	 na	 celom	
tomto	cirkuse	sa	podieľa	113	ľudı.́

V	 deň	 koncertu	 sme	 vysmiateho	
Tonnyho	stretli	ešte	raz	spolu	s	dlho-
ročným	 zvukárom	 kapely	 Mickom	
Hughesom,	ktorý	vyzerá	ako	Gandalf	
z	Pána	prsteňov	a	obaja	nám	garanto-
vali,	že	sa	máme	na	čo	tešiť.	A	nekla-
mali.

Aréna	 sa	 zaplnila	 do	 posledného	
miesta	 a	 ako	 návnadu	 si	 Metallica	
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pripravila	 nórsku	 emo-core	 úderku	
Kvelertak	 z	 Bergenu.	 Tı́	 bojovali	
štyridsať	minút	s	plochým	zvukom	a	
strohým	osvetlenıḿ,	ale	mali	celkom	
slušnú	odozvu	publika,	lenže	to	prišlo	
aj	tak	na	iné.

Metallica	vybehla	na	pódium	presne		
o	deviatej	ako	veľká	voda	a	tradične	
sa	 s	 ničı́m	 namaznala.	 Po	 hypno-
tickom	 	 intre	od	Ennia	Morriconeho	
spustila	urputnú	paľbu	v	podobe	agre-
sı́vnych	 Hardwired	 a	 Atlas,	 Rise!	

žiek	 a	 nechýbali	 ani	 prekvapenia.	
Metalllica	 odohrala	 hneď	 polovicu	
posledného, 	 sol ı́dne	 pri jat ého	
albumu	Hardwired...	To	Selfdestruct,	
ale	 veľmi	potešila	 	naprıḱlad	naživo	
málo	 hraná	 perla	 Lepper	 Messiah.	
Zvyšok	 bola	 stávka	 na	 istotu	 a	
klasické,	 neprekonateľné	 kusy	 z	 liet	
osemdesiataych,	kedy	bola	táto	partia	
na	 svojom	 tvorivom	 vrchole	 (For	
Whom	 The	 Bell	 Tolls,	 Am	 I	 Evil?,	
Master	Of	Puppets,	One).

K	 neuveriteľnému,	 až	 bizarnému	
momentu,	ktorý	sa	zrejme	bude	ešte	
dlho	rozoberať,	došlo	presne	v	polo-
vici	 setu,	 keď	 na	 pódiu	 ostali	 pod	
dvoma 	 r e f l e k t o rm i 	 l e n 	 K i r k																			
s	Robertom	a	vo	veľmi	ležérnej	verzii	

spojených	akoby	do	jednej	skladby	a	
tá	zvuková	guľa,	čo	sa	vyvalila	na	tých	
20	 176	 divákov,	 doslova	 drvila.												
Od	 tretej	 Seek	 &	 Destroy	 bol	 zvuk											
o	 poznanie	 čitateľnejšı́,	 teda	 aspoň	
dolu	 na	 ploche.	 Ono	 celkovo	 znie	
Metallica	 naživo	 ináč	 ako	 na	 albu-
moch	a	ich	live	produkcia	má	v	tých	
decibeloch	 väčšiu	 dynamiku.	 Sú	 to	
muzikanti	par	excellance	(teda	ak	si	
odmyslıt́ e	Larsove	grimasy)	a	nielen	
to.	Stále	do	toho	búšia	jedna	radosť	a	
sú	to	aj	šoumeni	zvyknutı	́byť	stredo-
bodom	pozornosti	a	mne	vážne	viac-
krát	 napadlo,	 že	 vystupujú	 ako	
cvičené	 dravé	 šelmy	 v	 aréne	 obklo-
penej	nabitými	tribúnami.

Samotný	tracklist	obsahoval	18	polo-
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spustili	 lámanou	 češtinou	 Jožina									
z	 bažin	 od	 Ivana	 Mládka!!!	 Tento	
nevinný	fór	mal	na	domáce	publikum	
vyložene	 devastujúci	 účinok	 a	 ľudia	
vrieskali	 od	 prekvapenia,	 akoby	 ich	
na	nože	brali,	druhá	polovica	vystú-
penia	 bola	 už	 neskutočný	 nárez	 a	
dychberúca	vzájomná	výmena	ener-
gie.

Subjektıv́nym	 vrcholom	 večera	 bola	
skladba	Moth	Into	Flame.	Táto	ener-
gická	 kompozıćia	 o	 tom,	 že	 svetská	
sláva	 –	 poľná	 tráva,	 je	 sama	 o	 sebe	
briliant	z	ich	poslednej	tvorby,	ale	jej	
vizuálna	 live	podoba	s	asi	desiatkou	
minidronov,	ktoré	sa	spustili	zhora	a	
krúžili	Larsovi	Ulrichovi	okolo	hlavy	
ako	mole,	tak	tomu	vravıḿ	nápad.

Metallica	 si	 do	 Európy	 namiesto	
mas ı́vnych 	 pro jekc i ı́ 	 dov iez la	
tentoraz	kocky	dynamicky	spúšťané	z	
povaly	 haly,	 na	 ktoré	 sa	 premietali	
všelijaké	výjavy	súvisiace	s	históriou	

tejto	 kapely,	 ale	 aj	 rôzne	 surrealis-
tické	 obrázky	 odkazujúce	 na	 hrôzy	
vojny	 a	 aktuálne	 problémy	 nášho	
sveta.	 Nechýbala	 ani	 tradičná	 a	
poriadne	 hlučná 	 pyrotechnika													
s	plameňmi	až	po	strop	a	taktiež	revo-
lučná	 laserová	 show,	 naozaj	 veľký	
formát.

Celý	 tento	 vydarený	 a	 nadupaný	
koncert	trval	aj	s	prıd́avkami	presne	
146	 minút,	 zakončený	 bol	 clivou	
Nothing	 Else	 Matters	 (tú	 majú	 vo	
svojom	koncertnom	repertoári	aj	naši		
zuškári)	 a	 hitom	 s	 veľkým	 H	 Enter	
Sandaman	z	tzv.	C� ierneho	albumu.

Takže	summa	summarum:	povesti	o	
skvelej	 forme	 fenoménu	 Metallica	
neklamali,	 bolo	 to	 veľké,	 farebné,	
hlučné,	ohromujúce.	Pre	toho,	kto	bol	
na	nich	prvýkrát,	zaručene	zážitok	na	
dlho–predlho,	 veruže	 sme	 videli	 po	
koncerte	 fanúšikov	 s	 poklesnutou	
dolnou	 čeľusťou	 a	 neveriackym	
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výrazom	 v	 tvári.	 Pre	 ortodoxných	
fans,	 ako	 sme	 aj	my	 -	 veľká	 spokoj-
nosť,	 lebo	to	bola	kvalitne	odvedená	
práca	 s	 nevšedne	 vyprojektovaným	
vizuálom	 koncertu,	 aký	 sa	 len	 tak	
nevidı.́	Metallica		potvrdila	svoj	status	
na	svetovej	scéne	a	aj	tým	Jožinom	z	
bažin	dokázali,	že	po	37	rokoch	života	
v	rámuse	berú	veci	s	akousi	noblesou	

a	 nadhľadom.	 My	 si	 určite	 dáme											
v	 budúcnosti	 repete	 a	 najlepšie	 už	
konečne	u	nás	doma	na	Slovači.	Tak	
snáď	 to	 nebude	 prianie	 z	 kategórie	
sci-fi.	 Len	 tie	 ceny	 vstupeniek...											
To	 nech	 nám	 páni	 promotéri	 viac		
nerobia,	nezaslúžime	si	to.

Text:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	Veronika	Barnová

  

A OKOLIAA OKOLIA

 

A OKOLIA
Pozor	na	deti,	varujte	ich	pred	cudzími	ľuďmi!

Rodičia,	 učitelia	 aj	 deti	 sú	 v	 stra-
chu.	 V	 našich	 končinách	 sa	 potu-
lujú	 rôzni	 tuláci	 či	 biele	 dodávky,	
ktoré	môžu	ohroziť	naše	ratolesti.	
Pôsobí	 to	 ako	 scenár	 z	 filmu,	 no,	
žiaľ,	 môže	 to	 byť	 realita.	 Buďte	
vždy	obozretní	a	strážte	si	deti	ako	
oko	v	hlave!

Prıṕadov	s	dodávkami,	v	ktorých	deti	
lákajú	 na	 sladkosti,	 pribúda.	 Vysky-
tujú	 sa	 aj	 v	 našom	 kraji	 aj	 okrese.										
Pri	desaťročnom	dievčatku	z	Vyšného	
Mirošova	 pri	 Svidnıḱu	 sa	 pristavilo	
počas	 jedného	 aprı́lového	 večera	
podozrivé	auto,	pravdepodobne	išlo	o	
Citroën	Berlingo.	C� lovek	by	si	myslel,	
že	 ide	o	ďalšı	́prıṕad	 šıŕenia	poplaš-
ných	správ,	no,	žiaľ,	naozaj	sa	to	stalo.	
Našťastie	 bez	 následkov.	 Dievčina	
prišlo	 toho	 dňa	 domov	 s	 plačom	 a	
rodičom	 vyrozprávala	 svoj	 neprı-́
jemný	 zážitok.	 „Moja	 dcéra	 išla	 vo	
večerných	 hodinách	 domov,	 keď	 pri	
nej	na	hlavnej	ceste	zostalo	biele	auto	
s	tým,	že	šofér	jej	povedal,	že	ak	pôjde	

s	nıḿ,	tak	jej	dá	čokoládu.	Kontakto-
vala	som	polıćiu,	no	nemali	sme	pre	
nich	 dosť	 informáciı́,	 naprı́klad	 si	
nikto	nevšimol	S�PZ,	tak	nemohli	a	ani	
nevedeli	nič	robiť.	Páni	policajti	k	nám	
však	pristupovali	opatrne,	 ústretovo	
a	 s	 pochopenıḿ,	 no	 nemali	 sa	 čoho	
chytiť	 pre	 ďalšı́	 postup.	 Sme	 však	
šťastnı,́	že	je	dcéra	v	poriadku	a	že	sa,	
našťastie,	nič	nestalo,“	povedala	nám	
mama	 Michaela.	 Tvrdı́ , 	 že	 chce	
varovať	aj	ostatných	rodičov,	aby	také	
prı́pady	 nepodceňovali	 a	 dávali	 na	
svoje	deti	pozor,	aby	sa	niečo	nestalo.	
Prevencie	nie	je	podľa	nej	nikdy	dosť.	
Podobné	 prı́pady	 zaznamenali	 aj														
v	 minulosti,	 naprı́klad	 okolo	 škôl											
v	Prešove	a	Košiciach	sa	pred	dvoma	
rokmi	 objavovala	 biela,	 prı́padne	
tmavá	 dodávka,	 z	 ktorej	 posádka	
lákala	 deti	 na	 sladkosti	 a	 chcela	 ich	
ukradnúť.	 Pred	 siedmimi	 rokmi	
zastavilo	 auto	 bez	 S�PZ	 aj	 pri	 dvoch	
dievčatkách	 z	 Michaloviec	 a	 dvoj-
členná	posádka	ich	volala	do	vozidla.	
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S�koláčky	na	 to	nereagovali,	dokonca	
sa	jedno	rozplakalo,	čıḿ	ich	odplašili	
a	 odišli	 preč.	 Dievčatá	 tvrdia,	 že	 za	

volantom	 sedel	 muž	 a	 vedľa	 neho	
žena,	ktorı	́boli	tmavšej	pleti.	

Aj	 v	 Giraltovciach	 sa	 už	 stalo	 niečo	
podobné.	Dozvedeli	sme	sa,	že	istého	
chlapca	 obťažoval	 na	 ceste	 do	 školy	
muž,	ktorý	ho	pri	starej	budove	MsU� 	
ťahal	 za	 jeho	bundu.	Takto	ho	obťa-
žoval	niekoľko	dnı.́	Občianska	hliadka	

DODÁVKY	I	JEDNOTLIVCI
ho	našťastie	dolapila	pri	čine.		Polıćia	
radı́:	 „Rodičia,	 buďte	 obozretnı́!“	
Väčšinou	 sa	 im	 nedarı	́ stopercentne	
vyvrátiť	 alebo	 potvrdiť	 hodnover-
nosť	takýchto	informáciı,́	ktoré	podá-
vajú	maloleté	deti.	Tvrdia	však,	že	za	
posledných	dvadsať	rokov	nebolo	na	
Slovensku	 unesené	 dieťa	 treťou	
osobou,	 ale	 že	 v	 súvislosti	 s	 únosmi	
maloletých	osôb	dochádza	výlučne	k	
takzvaným	 „rodičovským“	 únosom.	
Policajný	zbor	informuje,	že	častokrát	
ide	 o	 hoax	 na	 sociálnych	 sieťach.	
„Každý	 rok	 sa	 pravidelne	 objavujú	
informácie	 o	 dodávkach,	 z	 ktorých	
osoby	 lákajú	 deti,	 aby	 nastúpili	 do	
auta.	 Polı́cia	 každú	 takúto	 správu	
preveruje	a	nepodceňuje	ju,“	uvádza	v	
médiách	polıćia.	Hoax	je	elektronicky	
prostrednı́ctvom	 internetu	 šı́rená	
poplašná	 (zvyčajne	 vymyslená)	
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správa	ktorá	napriek	svojej	nezmysel-
nosti	vyzýva	na	to,	aby	bola	preposie-
laná	 ďalšı́m	 použıv́ateľom	 systému.											
V	rámci	prevencie	však	polıćia	odpo-
rúča:	 Informovať	 deti	 o	 možnom			
nebezpečenstve,	odporučiť	im	neko-
munikovať	 s	 neznámymi	 osobami,		
do	 školy	 aj	 zo	 školy	 chodiť	 v	 skupi-
nách	 žiakov	 a	 nie	 samostatne,	 na	
verejnom	 priestore	 po	 sı́dlisku	 sa	

pohybovať	a	zdržiavať	v	prıt́omnosti	
dospelých,	ako	aj	spolupracovať	s	poli-
cajným	zborom	SR.	Ak	sú	deti	ohrozo-
vané	v	okolı	́škôl,	tie	by	mali	preuká-
zateľným	 spôsobom	 informovať	
rodičov	o	aktuálnom	nebezpečenstve	
a	rodičia	by	mali	v	prıṕade	kontakto-
vania	žiaka	neznámou	osobou	o	tom	
podať	hlásenie.	

V	giraltovskom	hoteli	sa	ubytovali	„zadarmo“
U� nik	 z	 izby	 zavčasu	 ráno,	 opustenie	
hotela	 s	 prı́sľubom	 neskoršieho	
návratu,	zanechanie	kľúčov	od	izby	–	
tento	 scenár	 pozná	 nejeden	 hotel.	
Stalo	sa	to	aj	v	 tom	našom,	giraltov-
skom,	keď	dvaja	ubytovanı	́hostia	po	
týždni	 odišli	 jednoducho	 bez	 zapla-
tenia	 a	 tak	 hotelu	 vznikla	 škoda	
takmer	tisıć	eur.		

Podobných	 prı́padov	 v	 poslednom	
čase	 na	 východe,	 konkrétne	 v	 kraji,	
pribúda.	Nedávno	sa	stal	podobný	aj		
v	 Levoči.	 Prostrednı́ctvom	 interne-
tovej	 stránky	 	 si	 pár	 zarezervoval		

hotelovú	 izbu										
v 	 j e d n o m											
z 	 h o t e l o v 	 a													
v	 uvedený	 deň	
sa	 v	 zariadenı	́
s p o l o č n e 	 a j	
ubytovali,	 svoj	
pobyt	 dokonca	
o p a k o v a n e	
p red l ž ova l i .	
„Obaja	 vedeli,	
ž e 	 s ú 	 i n s o l-
ventnı́ 	 a	 teda	

využıv́ali	 tieto	služby	s	vedomıḿ,	 že	
za	 ich	 poskytnutie	 nemôžu	 zaplatiť,		
pričom	 majiteľa	 a	 personál	 hotela	
zavádzali	 nepravdivými	 a	 stále	 sa	
meniacimi	 verziami, 	 odkiaľ	 im	
peniaze	 	 majú	 prı́sť,“	 informuje	
krajská	 polıćia.	 Z	 hotela	 odišli	 	 pod	
z ámienkou	 v ýberu 	 peňa žných	
prostriedkov	 z	 bankomatu	 na	 uhra-
denie	týchto	služieb,	 	čo	však	neuro-
bili	a	týmto		konanıḿ	spôsobili	škodu	
vo	výške	vyše	tisıć	eur.	Pri	preukázanı	́
viny	im	hrozı	́trest	odňatia	slobody	na	
dva	roky.

Z	 prečinu	 podvodu	 bol	 obvinený	 aj	
mladý	 muž	 z	 Vranova	 nad	 Topľou,	
skutku	 sa	 mal	 dopustiť	 na	 sklonku	
minulého	 roku	 v	 jednom	 z	 humen-
ských	 hotelov.	 „Z	 hotela	 odišiel	 bez	
zaplatenia	za	ubytovanie	a	konzumá-
ciu,	 kde	 bol	 ubytovaný,	 pričom	 pri	
odchode	 na	 recepcii	 oznámil,	 že	 sa	
tam	 vráti...Tento	 hosť	 sa	 nevrátil	 a	
kartu	 od	 izby	 už	 nevrátil.	 Hotelu	
spôsobil	škodu	vo	výške	viac	ako	270	
eur,“	uvádza	polıćia.

Text:	mc,	
foto:	ilustračné	–	internet	
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Veríte	na	 tradičné	májové	povery,	
ktoré	 nedajú	 niektorým	 budúcim	
mladomanželom	spávať?	Zisťovali	
sme, 	 č i 	 Giral tovčanov	 vedia	
presvedčiť	 natoľko,	 že	 ich	 tento	
m e s i a c , 	 o p r a d e n ý 	 mý t om																			
o	„krehkosti	a	nešťastí“	uzavretých	
zväzkov,	 odrádza	 a	 radšej	 sa	
sobášia	 v	 iných	 mesiacoch.	 Je	 to	
síce	 tak,	 ale	 nehľadajte	 za	 tým						
povery...	 	

Po	 odpovediach	 sme	 pátrali	 na	
matrike	 	a	ohlasovni	pobytu	v	Giral-

tovciach.	 Podľa	 Ivany	 Pémovej	 z	
matriky	je	najviac	sobášov	uzatvore-
ných	 väčšinou	 v	 mesiacoch	 august,	
september	a	október.	Máj	sıće	nie	je	v	
posledných	rokoch	vo	výbere	dátumu	
mladomanželov	 neobľúbený,	 ale	 ani	
najobľúbenejšı.́	Skôr	je	považovaný	za	
„priemerne“	 obľúbený,	 teda	 zrejme	
Giraltovčania	 na	 povery	 neveria.												
V	porovnanı	́s	minulosťou	sıće	počet	
májových	sobášov	stúpol,	ale	dôvod	je	
iný.	

„Za	 celý	 matričný	 obvod	 v	 rokoch	

MÁJOVÉ SVADBY: MÁJOVÉ SVADBY: MÁJOVÉ SVADBY: MÁJOVÉ SVADBY: MÁJOVÉ SVADBY: MÁJOVÉ SVADBY: 

Napriek	tomu	dávajú	pred	mesiacom	lásky	prednosť	iným	dátumom

V našom meste mladomanželiaV našom meste mladomanželia
na povery neveria! na povery neveria! 

V našom meste mladomanželia
na povery neveria! 

V našom meste mladomanželiaV našom meste mladomanželia
na povery neveria! na povery neveria! 

V našom meste mladomanželia
na povery neveria! 
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2000-2009	 vychádza	 na	 májové	
obdobie	 približne	 3-5	 sobášov,	 v	
rokoch	 2010-2017	 je	 to	 6-8.	 Tento	
počet	skôr	súvisı	́s	tým,	že	do	r.	2010	
bolo	menej	sobášov	v	našom	obvode	a	
po	r.	2010	stúplo	čıślo	sobášov	za	celý	
rok.	Cudzokrajné	manželstvá		v	tomto	
mesiaci	za	posledné	roky	uzatvorené	
neboli.“	

Pod	matričný	 úrad	Giraltovce	patria	
aj	okolité	obce,	do	matriky	sa	zazna-
menávajú	 aj	 cirkevné	 sobáše.	 Infor-
mácie	nám	potvrdila	aj	ďalšia	šikovná	

pracovnı́ čka	 MsU� . 	 „Podľa	 našej	
evidencie	je	už	viac	rokov	zvykom,	že	
najviac	 sobášov	 v	 našom	 meste	 je	
hlavne	v	obdobı	́august	a	september.	Z	
našej	evidencie	 je	zrejmé,	 že	mesiac	
máj	 nepatrı́	 medzi	 najobľúbenejšie	
obdobia	 na	 uzatvorenie	manželstva,	
no	 nevieme	 usúdiť,	 či	 prı́činou	 by	
mohli	byť	povery,“	potvrdila	Tatiana	
Mitaľová	 z	 oddelenia	 evidencie	
obyvateľstva,	 výberu	 danı	́ a	 poplat-
kov,	ktorá	vedie	ohlasovňu	pobytu.	

Podľa	 evidencie	 mesta	 Giraltovce,	
ktoré	 nám	poskytla	T.	Mitaľová,	 boli									
v	máji	minulého	roku	uzatvorené	dva	
sobáše	(na	rozdiel	od	tohto	mesiaca							
v	aprıĺi	uzavreli	manželstvo	tri	páry	a	
v	 júni	 tiež	 tri).	 Najviac	 ich	 bolo														
v	mesiaci	august	–	zosobášilo	sa	vtedy	
7	párov.	„V	máji	2016	to	boli	4	manžel-
stvá,	 v	 mesiaci	 aprı́l	 roku	 2016	 sa	
vzali	4	páry	a	júni	7.	Najviac	sobášov	
bolo	v	mesiaci	september	–	8.	V	máji	
2015	boli	uzavreté	4	sobáše,	v	mesiaci	
aprı́l	 2015	 sa	 sobášili	 2	 páry	 a																		
v	mesiaci	 jún	 len	 jeden	 pár.	 Najviac	
sobášov	 bolo	 v	 mesiaci	 august	 -	 6,	
druhý	v	poradı	́bol	október	–	5.“	A	keď	
si	 to	 ešte	 porovnáme	 s	májom	 roku	
2014,	 vzali	 sa	 vtedy	 3	 páry,	 v	 aprıĺi	
rovnaký	 počet	 a	 júni	 ich	 bolo	 6.	
Najviac	 sobášov	 bolo	 v	 mesiaci	
september	–	9.	Zaujıḿavosťou	pritom	

podľa	nej	je,	že	päť	z	nich	si	zvolilo	na	
sobáš	rovnaký	dátum	a	to	13.	9.	2014.	
Doplnila,	že	do	tejto	evidencie	sa	neza-
pisuje,	či	ide	o	cirkevné	 	alebo	civilné	
svadby.	„Nám	prıd́e	len	oznámenie	o	
uzatvorenı́	 manželstva,	 kde	 nie	 je	
takáto	 informácia	 poskytnutá ,“	
dodáva	T.	Mitaľová.	

Tento	rok	po	pôste	štartovali	manžel-
stvá	už	v	aprıĺi,	kedy	im	prialo	aj	poča-
sie.	 V	máji,	 	 keď	všetko	 rozkvitá,	 sa	
však	 rodı	́ 	 z	 roka	 na	 rok	 čoraz	 viac	
malých	„batôžtekov“.	Vlani	to	bolo	päť	
novorodencov,	rok	predtým	sa	naro-
dili	štyri	bábätká,	v	roku	2015	dve	a	v	
2014	štyri.	

TEXT:	Martina	Cigľárová,	

informácie	poskytli:	
T.	Mitaľová,	I.	Pémová,	

FOTO:	Facebook

V ROKU 2014 BOLO VEĽA SOBÁŠOVV ROKU 2014 BOLO VEĽA SOBÁŠOV
V SEPTEMBRIV SEPTEMBRI

V ROKU 2014 BOLO VEĽA SOBÁŠOV
V SEPTEMBRI

V ROKU 2014 BOLO VEĽA SOBÁŠOVV ROKU 2014 BOLO VEĽA SOBÁŠOV
V SEPTEMBRIV SEPTEMBRI

V ROKU 2014 BOLO VEĽA SOBÁŠOV
V SEPTEMBRI
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Záhradkárske
okienko
Máj v záhradke

-	Okrem	vyhrievania	sa	na	slnku	sa	
pustıḿe	do	výsadby	chúlostivej	zele-
niny,	 letničiek	 a	 balkónoviek.	
Prichádza	 čas	vônı	́ a	 zelených	 lıśt-
kov.	 Marhuliam	 vystrihajte	 zahus-
ťuj úce 	 v ýhony. 	 	 Broskyniam	
nechajte	 2	 –	 4	 plody	 na	 plodnom	
letoraste,	 za	 nimi	 ďalšı́	 letorast	
zastr ihni te . 	 	 Do 	 uvoľnených	
záhonov	vysaďte	pór,	neskoré	kale-
ráby,	letný	šalát	a	vodnicu.		Mulčujte	
jahody	 rezanou	 slamou,	 drevitou	
vlnou.	Po	prvom	kvitnutı	́prihnojte	
ruže	Ceresitom.	Ruže	zastrihnite	k	
prvému	vyvinutému	puku	a	 listu	s	
najmenej	piatimi	 lıśtkami.	 	 zaštip-
nite	 vinič	 hroznorodý,	 urobte	
postrek	 meďnatými	 prı́pravkami	
proti	 plesni.	 	 Po	 15.	 máji	 vyneste	
von	 posledné	 chúlostivé	 druhy	
prenosnej	zelene,	obaľte	ich	aspoň	
na	týždeň	netkanou	bielou	textıĺiou.		
Prelom	 aprıĺa	 a	 mája	 je	 najvhod-
nejšie	obdobie	na	tvarovanie	koru-
niek	broskýň	a	marhúľ.		

-vylámeme	 odkvitnuté	 kvety	 cibu-
ľovıń,	tvorba	semien	vysiľuje	cibule	
a	 rastliny	 by	 nekvitli;	 	 Ovocné	

dreviny	 chránime	 pred	 neskorými	
mrazı́kmi	 (zadymovanı́m,	 zakrý-
vanıḿ	textıĺiami).	

-Po	 odkvitnutı́	 vo	 vlhkom	 počası	́
odporúčame	 pokračovať	 prı́prav-
kami	 proti	 chrastavitosti,	 žlté	
odrody 	 jab lon ı́ 	 nes tr iekame	
meďnatými	prıṕravkami.	 	Stromy	a	
krı́ky	 po	 odkvitnutı́	 prihnojı́me	
ľahko	rozpustnými	formami	dusıḱa,	
č ı́m 	 t i e ž 	 obmedz ı́me 	 j únové	
opadanie	plodov.	 	 	Dáme	aj	super-
fosfát	potrebný	na	tvorbu	kvetných	
púčikov	na	budúci	rok.	 	 	Na	prıj́em	
ž iv ı́n 	 je 	 potrebná 	 doplnková	
závlaha.	 	 Dokončıḿe	 vyväzovanie	
výhonkov	najmä	tvarovaných	stro-
mov.		Jahody	v	obdobı	́nasadzovania	
plodov	 chránime	 proti	 múčnatke	
prı́pravkom	 PREV-B2	 v	 koncen-
trácii	 	 0,2	%,	 ihneď	po	 odkvitnutı	́
urobıḿe	 druhý	 a	 o	 14	 dnı	́ neskôr	
tretı	́ postrek	 proti	 chrastavitosti	 a	
múčnatke	jadrovıń.	V	čase	kvitnutia	
bazy	 čiernej	 ošetrıḿe	 poloskoré	 a	
neskoré	odrody	proti	vrtivke	čereš-
ňovej.

Ľubomír	Krupa
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Po našemu...Po našemu...
Chto	ňeslucha	oca,	matku,	ten	upadňe	do	upadku	–	
Berte	si	príklad	od	starších

Každi	pes	inakši	breše	–
Každý	po	svojom	koná

Ket	maj	źimni,	kabati	ńebivni	–	
Keď	je	máj	studený,	rok	nebude	chladný	

Text:	M.	Osifová,	foto:	archív	rodiny	Kucharíkovcov

Zuzana	Kucharíková	s	budúcim
manželom	Jánom	na	predsvadobnej
fotografii	v	roku	1936

Zuzana	so	synom	Pavlom
	a	sestrou	Annou	v	roku	1940.
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NARODILI SA:

Lukáš Sivák

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

ZPOZ

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Pavol Bakaľar    1944   30.03.2018

Andrej Mikula   1934   19.04.2018

MUDr. Viera Harčaríková 1947   19.04.2018

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

95 rokov Ján Mašlej

  

85 rokov   Alžbeta Bakaľárová

80 rokov Anna Daňková 

75 rokov   Alžbeta Ondusková     

 Anna Štefaniková   

 

70 rokov Pavol Zajac

   

65 rokov    Štefan Fedák

 Jozef Goliaš

 Marta Horváthová

 Anna Pavlišinová

 Mária Sabolová

60 rokov    Eva Dreveňaková 

 Mária Fečová

 Anna Hlavinková 

Svoje životné jubileá v mesiaci MÁJ oslávia:

60 rokov Emília Kočišová

 Božena Matiová

 Dušan Mitaľ  

 Jaroslava Řehořová

55 rokov Jaroslav Bakaľar

 Tomáš Daňko

                 Bc. Magdaléna Digoňová

 Anna Grelová

 Gabriela Maďoránová

 Andrej Pizúr 

 Mária Štofková 

 Ing. Alena Tolinová
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50 rokov    Rudolf Dužda

 František Juhas

50 rokov Viera Kriváková

 Anna Križánková

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. 

MANŽELSTVO UZAVRELI: 

Ing. Ján Hajda  a  Ing. Jana Džalajová
Giraltovce             Marhaň

Lukáš Billý  a  Laura Cinová
Lukov    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

ŠPORT

Volejbalistky	 TJ	 Sokol	 Giraltovce	
odohrali	 doposiaľ	 štyri	 zo	 šiestich	
zápasov	 prelı́nacej	 časti	 súťaže												
o	postup	do	extraligy	žien	Slovenskej	
volejbalovej	federácie.

Tri	 zápasy	 absolvovali	 na	 palubov-
kách	 súperiek,	 pričom	 prehrali	 s	
družstvami	 Hit	 UCM	 Trnava	 a	 COP	

Nitra	 a	 zvı́ťazili	 s	 VK	 TAMI	 STU	
Bratislava.

Na	 domácej	 pôde	 odohrali	 prvý	
zápas	 v	 sobotu	 28.	 aprı́la	 2018,	
pričom	 porazili	 v	 prelı́nacej	 časti	
doposiaľ	 neprekonané	 družstvo	 z	
Trnavy	 tesne	 3:2	 (20,	 16,	 -11,	 -19,	
13).	Zápas,	ktorý	sa	niesol	v	neuveri-

SOKOLKY POKRAČUJÚ VO VÝBORNÝCH VÝKONOCH
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teľne	 bojovnej , 	 a le 	 korektnej	
atmosfére	a	neustále	dvıh́al	divákov	
zo	stoličiek,	giraltovčanky	vyhrali	až	
v	 tajbrejku	 najtesnejšı́m	 možným	
rozdielom	v	pomere	15:13.

D� akujeme	hráčkam,	trénerke,	mana-
žérovi	 a	 všetkým,	 ktorı́	 prispeli											
k	tomuto	úspechu.

Pozývame	vás	na	ďalšie	stretnutia	v	
S�portovej	hale	Igora	Nováka	v	Giral-

tovciach	so	začiatkom	o	18.00	h:

05.5.2018	 	TJ	SOKOL	Giraltovce	-	VK	
TAMI	Bratislava

12.5.2018	 COP	 Volley	 Nitra	 -	 TJ	
SOKOL	Giraltovce

Verıḿ,	že	prıd́ete	povzbudiť	náš	tıḿ	a	
znova	vytvorıḿe	úžasnú	atmosféru!

Text:	Ing.	Pavol	Tchurík

Foto:	Ing.	Ladislav	Lukáč

PRERUŠÍ SLOVAN OSEMMESAČNÝ PÔST?
týždňov	odohrať	až	5	zápasov.	Bude	
to	 teda	 pekná	 zaberačka,ktorá	
tabuľku	 III.ligy	 poriadne	 premieša.	
Futbalisti	 MFK	 Slovan	 Giraltovce	
nezačali	zle,keď	dokázal	vybojovať	3	
body	s	Veľkými	Revištiami	na	umelej	
tráve	v	Michalovciach.	Potom	však	v	

Najvyš š ia	 regionálna	 súťaž 	 sa	
rozbehla	v	aprıĺi	šialeným	tempom	a	
bude	v	 tomto	duch	pokračovať	aj	v	
máji.	 	 Pre	 nepriazeň	 počasia	 sa	
museli	 zápasy	 prekladať	 a	 tak	 sa	
jednotlivé	kolá	nakopili	a	amatérske	
kluby	 musia	 v	 priebehu	 dvoch	
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aprı́li	 prišla	 pohroma	 a	 Slovan	
prehral	 5	 zápasov	 v	 tade,	 z	 toho	 3										
na	svojom	trávniku.	Navyše	sa	Giral-
tovčania	 netešili	 z	 vı́ťazstva	 na	
svojom	ihrisku	od	2.9.2017	a	to	je	už	
sedem	 mesiacov.Je	 to	 nezávidenia	
hodná	 situácia.	 Na	 jednej	 strane	
odišlo	z	klubu	sedem	hráčov	a	toto	by	
zatriaslo	aj	so	silnejšıḿi	a	stabilizo-
vanými	mužstvami.	Na	druhej	strane	
sa	funkcionári	Slovana	rozhodli	dať	
prıĺežitosť	vlastným	odchovancom	a	
preto	 treba	 mať	 trpezlivosť.	 Lenže	
súťaž	 sa	 nezastavı́	 a	 situácia	 sa	
prehrami	len	a	len	skomplikuje.	Boj		
o	záchranu	v	II.lige	ovplyvňuje	aj	boj	
o	 zotrvanie	 v	 III.lige.	 No	 a	 ďalšie	
prehry	 by	 Slovanu	 prtťažili .Po	
dohrávkach	 bude	 tabuľka	 prehľad-
nejšia	 a	 aj	 prognózy	 budú	 viryhod-

nejšie.	 V	 II.lige	 sa	 to	 zamotáva.	
Spišiaci	razantne	už	klopú	na	dvere	
tretej	 ligy	 a	 nad	 priepasťou	 nebez-
pečne	balansuje	Bardejov.	Futbalisti	
Giraltoviec	hostili	doma	dvoch	favo-
ritov	 Stropkov	 a	 Lipany.	 Prehry	 sa	
možno	 čakali,	ale	 tá	 s	Lipanmi	bola	
nešťastná.	 Rozhodol	 vlastný	 gól.	
Navyše	domáci	zápas	s	Krompachmi	
nemal	 Slovan	 prehrať.	 Súper	 bol	
zdolateľný.S� koda	 tých	 stratených	
bodov.	 Giraltovčania	 majú	 pred	
sebou	 dohrávku	 so	 Sabinovom	
1.mája	a	musia	ju	zvládnuť,	inak	si	to	
veľmi 	 pohor š ia . 	 (hra lo 	 sa 	 po	
uzávierke	tohto	čıśla).

O	mesiac	budeme	múdrejšı	́a	verıḿe,	
že	 žiadne	 katastrofické	 scenáre	 sa	
nenaplnia.

SOKOLKY PREVALCOVALI TRNAVU
Volejbalistky	 Sokola	 Giraltovce	 si														
v	prelıńacej	súťaži	o	postup	do	extra-
l igy 	 po č ı́ na j ú 	 veľmi 	 dobre . 	 V	
Bratislave	 s	 VK	 TAMI	 STU	 dokázali	
vyhrať	 3:0	 a	 v	 Trnave	 držali	 krok								
s	veľkým	favoritom.	Potom	prehrali		
v	Nitre	s	COP	0:3,	ale	tu	platili	daň	za	
únavu,	 keď	 deň	 predtým	 hrali	
neskoro	večer	v	Bratislave.	Všetko	si	
dievčat á 	 vynahradil i 	 v 	 s úboj i																
s	 Trnavou	 na	 domácej	 palubovke.										
Po	 hrdinskom	 a	 kvalitnom	 výkone	
dokázali	 už	 istého	 postupujúceho	
zdolať	3:2.	Stretnutie	sledovala	zapl-

nená	hala	a	hráčkam	Sokola	sa	ušiel	
zaslúžený	 aplauz	 publika.	 Sokolky	
budú	 ešte	 hrať	 doma	 dva	 zápasy.								
S	 TAMI	 Bratislava	 5.mája	 a	 s	 COP	
Nitra	12.mája.	Znie	 to	neuveriteľne,	
ale	Giraltovčanky	stále	živia	nádej	na	
postup	 do	 extraligy	 z	 druhého	
miesta.	 Fanúšikovia	 športu	 by	 si	
nema l i 	 nechať 	 u j s ť 	 v id i e ť 	 a	
povzbudiť	 giraltovské	 volejbalistky	
priamo	 v	 rozhodujúcich	 stretnu-
tiach.

Miroslav	Deutsch

Text	neprešiel	jazykovou	úpravou

Text	neprešiel	jazykovou	úpravou
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