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Začiatkom marca nás prekvapili tuhé 
mrazy, ktoré už určite nikto nečakal. 
Začal sa prvý jarný mesiac, kde síce jar 
prichádza až v posledných marcových 
dňoch,  ale podľa počasia to k jari máme 
ďaleko.  Určite si v správach o počasí 
vypočujeme rekordy mrazov pre 
marcové dni.  Aj celý február sa niesol v 
znamení rekordov, pretože sme mohli 
sledovať ďalšie zimné olympijské hry z 
ďalekej Južnej Kórey.  

Prvý rekord sa začal hneď otváracím 
ceremoniálom, kde športovci Južnej a 
Severnej Kórey prichádzali na štadión 
spoločne pod jednou vlajkou. Môžeme 
to nazvať pokojne rekordom ľudskosti. 
Tá sa pomaly vytráca spomedzi našich 
vzťahov a životov. Postupom času 
budeme možno tiež zo správ počuť, aké 
rekordy ľudskosti padli naposledy, 
dúfam, že to nebudeme počítať na roky 
a výročia tak, ako pri počasí. 

vých dní. Člen občianskej hliadky, ktorú 
bežné vídavame v uliciach nášho mesta, 
pomohol mojej školáčke cez priechod a 
zrazu sa rozbehol smerom ku mne. Poze-
rala som za ním, myslela som, že mi 
chce niečo povedať. Ale jeho kroky 
viedli k dievčatku, ktoré poznal a ktoré 
sa v to mrazivé ráno vybralo z domu bez 
čapice. Jeho reakcia bola rýchla, svoju 
čiapku, ktorá mu zohrievala hlavu, 
rýchlo nasadil dievčatku a poslal ju 
ďalej. Vrátil sa na miesto k priechodu a  
pomáhal tým, ktorí prechádzali cez 
cestu. Bez čiapky, ktorá mu chránila 
hlavu takmer bez vlasov. 

Jeho skutok ma v ten deň príjemne 
pohladil na duši. A aj keď sa možno 
niekomu zdá, že je to maličkosť, pre 
mňa je to dodnes  veľký čin ľudskosti, a 
tiež ho beriem ako jeden z rekordov, 
ktorých, dúfam,  zažijem viac a viac. 

Prajem vám, milí čitatelia, príjemné 
čítanie nášho marcového mesačníka a 
taktiež nezabudnite na knihy, keďže im 
patrí tento mesiac a prajem vám, aby 
ste na svojej vlastnej koži zažili a pocítili 
prejavy ľudskosti, až z toho začnú padať 
rekordy.

Michaela Marcinová 

Milí	čitatelia!		

V súvislosti  s tým sa s vami musím pode-
liť o zážitok z jedného rána pracovného 
dňa, keď som dcéru odprevádzala do 
školy. Kráčali sme k priechodu pre chod-
cov, bol to jeden z výnimočných mrazi-
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VIETE, ŽE...
 tohtoročný	február	bol	chladný	a	
sychravý?	 Posledné	 dni	 v	 mesiaci	
chcela	zima	ukázať	svoju	moc.		Mıńu-
sové,	 najmä	 nočné	 teploty	 nás	
poriadne	 potrápi l i 	 a 	 snehová	
nádielka	 prekvapila.	 	 Pomaly	 však	
pani	Zima	stráca	svoju	moc	a	všetci	
už	 nedočkavo	 očakávame	 jar.	 	 V	
tomto	 najkratšom	 mesiaci	 v	 roku		
sme	 toho	 stihli	 naozaj	 veľa.	 Mohli	
sme	 sa	 zabávať	 počas	 veselých	
fašiangov,	postili	sme	a	vyznávali	si	
lásku.	 Sv.	 Valentı́n	 je	 pre	 niekoho	
komerčný	 sviatok,	 pre	 iných	 milý	
rituál,	ako	zažiť	viac	romantický	deň	
ako	inokedy.

 keďže	sviatok	zamilovaných	osla-
vujú	viac-menej	mladı	́ľudia,	Sloven-

ský	 červený	 krıž́	 svojou	 kampaňou	
Valentı́nska	 kvapka	 krvi	 vyzýva	
hlavne	ich	aby	darovali	krv	a	boli	tak	
na	 Valentıńa	 o	 kvapku	 lepšı?́	 Tá	 sa								
v	 	 našom	 meste	 uskutočnila	 20.	 2.												
v	priestoroch	MsU� .	Počet	prvodarcov	
bol	 o	 čosi	 nižšı́	 oproti	 minulému	
roku,	asi	preto,	 že	 chrıṕka	v	našom	
meste	vládla	na	plné	obrátky,	čo	bola	
prı́čina	 aj	 opakovaných	 vyhlásenı	́
prázdnin	na	školách.	

 toto	 sezónne	 ochorenie	 zažil	 asi	
každý	 z	 nás?	 Liečba	 si	 vyžaduje	
pokoj,	vitamıńy,	veľa	tekutıń,	hlavne	
bylinkový	 čaj	 s	 medom.	 	 Možno	 aj	
preto	 sa	 predajňa	 medu	 presťaho-
vala	bližšie	do	centra,	presnejšie	do	
Domu	služieb.	Novú	predajňu	textilu	
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a	zmiešaného	tovaru	čoskoro	otvoria	
aj	 v	 budove	 obchodného	 domu	
Jednota	 na	 prıźemı	́ a	 v	 OC	 Tobi	 si	
zákaznıći	 budú	môcť	dať	poradiť	 v	
počı́tačovej	 predajni	 spojenej	 so	
servisom.

 Belgicko	 ponúka	 takmer	 1	 500	
rôznych	druhov	piva?	Belgickú	pivnú	
kultúru	pridali	 na	 zoznam	nehmot-
ného	kultúrneho	dedičstva	UNESCO.	
To	 sme	 	 zistili	 počas	 nedávnej	
pracovnej	návštevy	v	tejto	rozlohou	
oveľa	menšej	krajine	ako	Slovensko.	
Neznamená	 to	 však,	 že	 sme	 ich	
ochutnali	všetky.	Belgický	zlatý	mok	
je	spravidla	 	silnejšı	́než	pivá	z	iných	

krajıń.	 Miestni	 i	 turisti	 ho	 popıj́ajú	
zväčša	po	tretinkách.	Pre	tých,	ktorı	́
sa	 odvážia	 vypiť	 toho	 viac	 majú	
Belgičania	 pripravené	 po	 ceste	
domov	zariadenie,	ktoré	na	Sloven-
sku	jednoznačne	chýba.	

 marec	je	stále	ešte	mesiac	knihy?		
Ak	sa	vám	v	marci	nepodarı	́ prečıt́ať		
aspoň	 jednu	 publikáciu,	 skúste	 sa	
prıśť	pozrieť	aspoň	na	tú	najstaršiu,	
akú	 mestská	 knižnica	 vlastnı.́	 Tá	 je	

vystavená	vo	vestibule	MsU� 	a	jej	vek	
je	viac	ako	120	rokov.	

 ubehlo	 presne	 110	 rokov,	 čo	
americké	ženy	-	krajčıŕky,	vybehli	do	
ulıć,	 aby	 si	 štrajkom	 vydobyli	 svoje	
práva?	 Zı́skali	 volebné	 právo,	 8-
hodinový	pracovný	čas	a	iné	výhody.	
V	Kodani	roku	1910	stanovili	zástup-
kyne	17	štátov	8.	marec	za	medziná-
rodný.	U	nás	sa	začal	oslavovať	ešte	
pred	prvou	svetovou	vojnou.	Z� eny	si	

zasluhujú	úctu	aj	dnes	a	tento	
sviatok	 má	 stále	 svoj	 zmysel.	
Nežnejšie	pohlavie	 	totiž	stále	
vo	 vedúcich	 pozı́ciách	 vidieť	
menej	ako	mužov	a	za	rovnakú	
prácu	ako	muži	majú	neraz	aj	o	
tretinu	nižšı	́plat.	Okrem	toho,	
milé	 slovo	 či	 kvietok	 potešia	
srdiečko	 každej	 ženy.	 Takže,	
páni,	 do	 diárov	 si	 poznačte	
dôležitý	 dátum:	 8.	 marec.	 A	

nezabudnite	si	vypnúť	pripomienku,	
aby	sa	bolo	načo	vyhovoriť...

Text	a	foto:	Mária	Osifová
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V	 rámci	 Programu	 cezhraničnej	
spolupráce	 Interreg	 sa	 mesto	 Giral-
tovce	 ako	 partner	 Gminy	 Ustrzyki	
Dolne	z	Poľska	v	dňoch	01.	-	04.	febru-
ára	 2018	 zúčastnili	 Veľtrhu	 cestov-
ného	ruchu	v	belgickom	Bruseli.

Na	výstavisku	s	obrovskou	rozlohou,	
nachádzajúcom	 sa	 nad	 jedným	 zo	
symbolov	 mesta	 Brusel	 -	 Atomiom,	
prezentovali	svoje	ponuky	zástupco-
via	regiónov	a	miest,	ako	aj	poskyto-

vatelia	 služieb	 v	 oblasti	 cestovného	
ruchu	prakticky	z	celého	sveta.

Giraltovce	prezentovali	nielen	seba	a	
svoje	okolie,	ale	vzhľadom	k	tomu,	že	
Slovensko	nemalo	oficiálne	zastúpe-
nie	na	veľtrhu,	poskytovali	sme	infor-
mácie	 aj	 o	 regióne	 S� ariš,	 o	 našich	
národných	 parkoch,	 o	 pamiatkach	
zapı́saných	 v	 zozname	 UNESCO,	 o	
kúpeľných	 mestách,	 o	 možnostiach	
turistiky	 v	 Tatrách,	 ale	 aj	 o	 dostup-

na Veľtrhu cestovného ruchu v Bruseli 
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ných	letiskách	či	možnostiach	ubyto-
vania.

Záujem	 zo	 strany	 návštevnı́kov	 bol	
naozaj	veľký	a	preto	sme	boli	radi,	že	
sme	k	vlastným	propagačným	materi-

álom	 mohli	 pridať	 aj	 materiály	 z	
Prešovského	 samosprávneho	 kraja,	
Regionálnej	 rozvojovej	 agentúry	 zo	
Svidnıḱa	 či	 hotela	 ALFA	 v	 Giraltov-
ciach,	 čıḿ	 sme	 návštevnıḱom	 ponú-
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V	priestoroch	Mestského	úradu												
v	 Giraltovciach	 v	 duchu	 hesla	
Daruj	 krv,	 daruj	 lásku,	 prebie-
hala	 20.	 februára	 od	 raňajších	
hodín	Valentínska	kvapka	krvi.	

Táto	 pekná	 akcia	 sa	 v	 našom	meste	
rok	čo	rok	uskutočňuje	vďaka	Miest-
nemu	spolku	Slovenského	červeného	
krıž́a	v	Giraltovciach	na	 čele	 s	pred-
sednıč́kou	 Danielou	 Macákovou	 a	 v	
spolupráci	s	Poliklinikou	ILB	s.	r.	o	a	
MsU� .	„S	cieľom	darovať	krv	prišlo	na	
MsU� 	39	ľudı,́	z	toho	darovať	mohli	34	
a	 štyria	 boli	 prvodarcovia.	 Záujem	
podporiť	túto	akciu	je	stále	veľký.	Boli	
sme	milo	prekvapenı,́	že	prišlo	toľko	
mladých	 aj	 napriek	 tomu,	 že	 boli	

chrı́pkové	 prázdniny,	 študenti	 mali	
voľno	a	do	školy	mali	prıśť	v	utorok,	
kedy	 sa	 uskutočnil	 odber.	 Napriek	
tomu	 prišli	 v	 peknom	 počte,	 menej	
bolo	 prvodarcov	 než	 obvykle.	 Kto	
môže	 darovať	 krv,	 nech	 prı́de,“	
prezradila	a	doplnila,	že	ak	bol	medzi-
tým	darca	chorý,	mal	by	počkať	aspoň	
dva	 týždne,	 aby	 mohol	 krv	 darovať,							

kali	 informácie	 ilustrujúce	možnosti	
aktıv́nej	formy	odpočinku	na	Sloven-
sku.

Počas	 štyroch	 dnı	́ sa	 na	 výstavisku	
vystriedalo	 množstvo	 návštevnı́kov,	
ale	 jeden	 bol	 pre	 nás	 mimoriadne	
významný.	Hneď	v	prvý	deň	výstavy	
nás	 navštıv́il	 veľvyslanec	 Slovenskej	
republiky	 v	 Bruseli	 Mgr.	 Stanislav	
Vallo,	 ktorý	 sa	 zamiešal	 do	 davu	
návštevnı́kov	 a	 svojimi	 otázkami	
„vyzvŕtal“	 naše	 hostesky.	 Usmieva-
vého	 pána	 veľvyslanca	 prezradil	 až	
Jaroslav	 Novák	 (mimochodom,	
manžel	 rodáčky	z	Giraltoviec,	Majky	
Kolesárovej,	 v	 súčasnosti	 vedúcej	

oddelenia	HR,	IT	a	logistiky	-	Výkon-
nej	 agentúry	 pre	 inovácie	 a	 siete	
INEA,	 ktorá	 riadi	 programy	 EU� 	 v	
oblasti	dopravy,	energetiky	a	teleko-
munikáciı)́.	 	Ten	s	pánom	veľvyslan-
com	prišiel	urobiť	rozhovor	pre	TASR.

Po	štyroch	dňoch	na	veľtrhu	môžeme	
konštatovať,	 že	 opodstatnenosť	
programu	 Interreg	 bola	 viac	 ako	
potvrdená,	 pretože	 bez	 účasti	 na	
takýchto	 podujatiach	 budeme	 len	
veľmi	 ťažko	 zıśkavať	 nové	 kontakty,	
ktoré	 by	 boli	 nápomocné	 hospodár-
skemu	 a	 kultúrnemu	 rozvoju	 regió-
nov.

	Ing.	Pavol	Tchurík

DARCOVIA PRISPELI VALENTÍNSKOU 

KVAPKOU KRVI
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v	prıṕade	antibiotıḱ	mesiac.	Darcom	
môže	 byť	 každý	 zdravý	 človek	 vo	
veku	od	18	do	60	rokov	(pri	opakova-
nom	darovanı	́do	65	rokov),	ktorý	má	
viac	 ako	 50	 kilogramov.	 Muži	 môžu	
darovať	krv	maximálne	 štyrikrát	 do	
roka,	ženy	maximálne	trikrát	do	roka.	
Krv	 darcov	 potrebujú	 ťažko	 chorı	́
onkologickı́ 	 pacienti, 	 matky	 po	
komplikovanom	pôrode,	 pacienti	 po	
ťažkom	 krvácanı́	 či	 pacienti	 pred	
náročnou	 operáciou.	 Darovať	 krv	
prišli	 nielen	 mladı́,	 ale	 aj	 staršie	
vekové	ročnıḱy,	medzi	nimi	nechýbali	
úradnıći.	„Treba	podporiť	dobrú	vec,	
ak	to	váš	zdravotný	stav	aj	dovolı.́	Kto	
je	zdravý		a	môže,	nech	ide,	lebo	každé	
darovanie	je	záchrana	ľudského	živo-
ta,“	odporúča	jeden	z	darcov.	

Zaujímavosť:
Drucker : 	 DRŽITEL IA 	 ZLATEJ	
JANSKÉHO	 PLAKETY	 OSLOBODENÍ	
OD	POPLATKOV

Minister	 zdravotnıćtva	 Tomáš	 Druc-
ker	 prisľúbil,	 že	 každému,	 kto	 sa	
rozhodne	 pomôcť	 darom	 vlastnou	
krvou,	 či	 iným	orgánom	alebo	tkani-
vom,	patrı	́naše	veľké	ďakujem.	Aspoň	
trochu	sa	chceme	odvďačiť	aj	osobit-
ným	 postavenı́m	 držiteľom	 zlatej	
Janského	 plakety,	 ktorı́	 sú	 od	 1.	 1.	
2018	 oslobodenı́	 od	 poplatkov	 pri	
návšteve	 pohotovostı́	 a	 urgentov	 a	
tiež	 budú	 zaradenı́	 do	 limitu	 na	
doplatky	za	lieky,	ako	je	to	u	dôchod-
cov.	Rozširuje	sa		ochranný	limit	pred	
doplatkami	za	lieky	aj	na	viacnásob-
ných	 darcov	 krvi,	 držiteľov	 zlatej	
Janského	plakety.	Rozsiahlou	novelou	
zákona	o	zdravotnej	starostlivosti	sa	
vyrieši	viacero	problematických	vecı	́
v	zdravotnıćtve.	
(vyhlásenie	Druckera	na	sociálnej	sieti	a	v	médiách)

Text:	Martina	Cigľarová,

foto:	M.	Osifová



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

9

ŠALIANSKY MAŤKO V NAŠEJ ŠKOLE 

Základnej	 škole	 na	 Budovateľskej	
ulici	v	Giraltovciach	sa	dostalo	veľkej	
pocty,	keďže	sa	v	nej	23.	januára	2018	
uskutočnilo	známe	recitačné	poduja-
tie	 –	 S�aliansky	 Maťko	 Jozefa	 Cıǵera	
Hronského.	 Už	 25	 rokov	 mladé	
talenty	 prezentujú	 svoje	 recitačné	 i	
rétorické	 spôsobilosti	 vďaka	 tejto	
tradıćii.			

Aj	 tento	 rok	 žiaci	 druhého	 až	 sied-
meho	 ročnı́ka	 v	 troch	 kategóriách	
prezentovali	diela	slovenských	auto-
rov.	 O	 veľmi	 prı́jemnú	 atmosféru	
podujatia	sa	postaralo	vedenie	našej	
školy	 a	 najväčšie	 prekvapenie	 bol	
samotný	 S� aliansky	 Maťko,	 ktorý	
prišiel	súťažiacich	podporiť	a	vıť́azov	
pozvať	na	kolo	krajské.	

Medzi 	 najlepších	 recitátorov										
patrili:

I.	kat.:	Karin	Kosárová,	SZS� 	Giraltovce	
(1.	miesto),	Klára	Csonková,	Spojená	
škola	 Svidnı́k	 (2.	 miesto),	 Tamara	
Hnatová,	 ZS� 	 Komenského	 Svidnı́k										
(3.	miesto),	cena	poroty:	S� imon	Friga,	
ZS� 	8.	mája,	Svidnıḱ	

II.	kat.:	Lucia	Onofrejová,	 SZS� 	Giral-
tovce	(1.	miesto),	Katarıńa	Vygodová,	
Spojená	škola	Svidnıḱ,	Anetta	Sadivo-
v á , 	 Z S� 	 Komensk é ho , 	 Sv i dn ı́ k																
(3.	miesto),	 cena	poroty:	Ema	Mária	
Michlıḱ ová,	ZS� 	v	Giraltovciach

III. 	 kat.: 	 Daniela	 Koreňová, 	 ZS� 														
v	Kračúnovciach	(1.	miesto),	Viktória	
Rozputinská,	SZS� 	Giraltovce	(2.	mies-
to),	Laura	Surdenıḱová,	Spojená	škola	
Svidnıḱ,	cena	poroty:	Kevin	Vyravec,	
ZS� 	Komenského	Svidnıḱ

PaedDr.	Jana	Čubirková
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MINIOLYMPIÁDA 
V	poslednej	dobe	sa	často	spomıńa,	
že 	 deti 	 sa	 málo	 hýbu	 a	 majú	
nedosta tok 	 pohybu . 	 Preto 	 v	
spolupráci	s	MS� 	 sme	zorganizovali	
športovú	 miniolympiádu	 v	 telo-
cvični	ZS� .	Z� iaci	3.	ročnıḱa	a	predško-
láci	zo	slivkovej,	marhuľovej	a	hruš-
kovej	 triedy	 z	MS� 	 si	 zmerali	 svoje	
sily	v	rôznych	disciplıń ach.	

Najprv	 sme	sa	dôkladne	 rozcvičili,	
ako	to	robia	športovci,	ale	potom	to	
vyzeralo	 ako	 na	 ozajstnej	 olympi-
áde.	 Cieľ	 tohto	 stretnutia	 boli	
predovšetkým	zábava	a	potešenie	z	
pohybu.	Táto	akcia	bola	prıḱladom	
toho,	že	keď	sú	deti	správne	motivo-
van é , 	 ved i a 	 p re j av i ť 	 n i e l en	

obrovské	nasadenie,	ale	zároveň	sa	
spolupodieľať	na	skvelej	 športovej	
atmosfére.	 O	 tom,	 že	 deti	 naozaj	
potešila,	nemusıḿe	vôbec	pochybo-
vať.	 Dôkazom	 toho	 boli	 šťastné	 a	
usmiate	 tváre	 malých	 olympioni-
kov.	

Miniolympiáda	 sa	 skutočne	 vyda-
rila.	 Za	odmenu	všetci	predškoláci	
dostali	 diplomy	 a	 zaslúžili	 si	 aj	
sladkú	 pochúťku.	 Už	 teraz	 všetci	
vyjadrili	želanie,	že	o	rok	sa	iste	zasa	
stretneme.	Veď	len	v	zdravom	tele	
prebýva	zdravý	duch.

Mgr.	Slávka	Dzurjuvová
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Nebo v kufri
Občianske	 združenie	 C�ERVENY� 	 NOS	
CLOWNDOCTORS	 prináša	 radosť	
nielen	deťom	v	nemocniciach,	 ale	 aj	
žiakom		špeciálnych	základných	škôl.

Podstata	 predstavenia	 je,	 že	 traja	
klauni	 s	 čarovným	 kufrom	 plným	
prekvapenı	́navštevujú	žiakov	priamo	
v	 ich	 triedach.	 Pomocou	 hudby	 a	
spevu	 vnikajú	 do	 uzavretého	 sveta	
detı,́	 vnášajú	 doň	 nevšedné	 emocio-
nálne	 podnety,	 ktoré	 majú	 vysoko	
terapeutický	účinok.

So	 svojıḿ	 programom	Fidlikár	 zavı-́
tali	aj	k	nám	do	elokovaného	praco-
viska	Spojenej	školy	v	Giraltovciach.

Všetci	sme	sedeli	a	zvedavo	sledovali,	
čo	 sa	bude	diať.	V	 úvodnej	pesničke	
klauni	postupne	zaspievali	mená	všet-
kých	detı,́	ale	aj	dospelých	v	obecen-
stve.	 Pracovali	 s	 každým	 dieťaťom	
osobitne	a	zároveň	reagovali	na	celú	

s k u p i n u 	 d e t ı́ . 	 J e d n o d u c h ým	
prı́behom	 tak	 otvárali	 pomyselné	
dvere	do	sveta	fantázie.	Nezabudnu-
teľný	moment	pre	deti	bol,	keď	z	kufra	
začali	 vyberať	 a	 pomaly	 približovať					
k	 nim	 veľkú	 modrú	 tylovú	 látku.	
Dvıh́ala	sa	a	padala	pred	očami	očare-
ných	 detı́,	 až	 skončila	 nad	 našimi	
hlavami.	 Niekto	 bol	 v	 „mori“,	 niekto									
v	„nebi“.

Celé	 predstavenie	 bolo	 plné	 hudby,	
piesnı	́a	nakoniec	sme	všetci	spoločne	
vytvorili 	 orchester	 cinkajúcich	
kľúčov.	Naše	 deti	 boli	 očarené	 zdra-
votnými	 klaunmi,	 ktorı́	 sa	 k	 nim											
s	láskou	prihovárali	spevom	i	slovom.

Patrı́	 im	 veľké	 D� AKUJEM	 za	 to,	 že	
prinášajú	kus	krásy	a	nádeje	aj	medzi	
naše	deti.

Mgr.	Magda	Juhasová,
Spojená	škola	Giraltovce
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Z� iaci	 SS� ,	 Kpt.Nálepku122,	 organi-
začnej	 zložky:	 Praktická	 škola	 boli									
v	 prvom	 polroku	 školského	 roka	
2017/2018	 	veľmi	usilovnı.́	Na	hodi-
nách	odborných	predmetov	pracovali	
veľmi	zodpovedne,	kreatıv́ne	a	hlavne	

ročnej	 suroviny,	 ako	 je	 strukovina.		
Námety	 znázornené	 na	 výšivkách	
prestretými	na	stole,	výrobky		z	dreva	
/drevené	 varešky	 nasvedčujú	 tomu,	
že	 tıt́o	 žiaci	 okrem	 talentu	 majú	 aj	
veľkú	trpezlivosť.	

Cieľ	 tejto	 výstavy	 bol	
skrášliť	priestory		školy	
a 	 motivovať	 ž iakov	
iných	 ročnı́kov.	 Všetky	
tieto	 skúsenostı́	 nado-
budnuté	 prostrednı́c-
tvom	 práce	 môžu	 žiaci	
neustále	 využı́vať	 aj											
v		domácom		prostredı.́	

Mgr.	Monika	Haleková

foto:	Mgr.	Magdaléna	
Juhasová

PRAKTICKEJ ŠKOLYPRAKTICKEJ ŠKOLYPRAKTICKEJ ŠKOLY

Výstava žiackych prácVýstava žiackych prácVýstava žiackych prác

s	 chuťou	 ukázať,	 čo									
v	nich	je.	V	priestoroch	
SS� 	spoločne	s	triednou	
učiteľkou	 inštalovali	
výstavku	 ich	 vlastno-
ru čne 	 vyrobených	
výrobkov.		Viď	fotogra-
fie/obrázky.

Fotografie	 zobrazu-
j ú c e 	 ž i a cke 	 p r á c e		
zachytávajú 	 jedno-
duchú	 techniku	 z	 tak	
dostupnej 	 a 	 nen á-
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Nie každý má to šťastie stretnúť a 

rozprávať sa s človekom, ktorého 

meno ako autora nájdeme na detských 

knižkách. Zvlášť vtedy, ak to meno 

nájdeme aj v školských učebniciach.

Našim ôsmakom a deviatakom sa to 

podarilo.  S Gabrielou Futovou, 

autorkou detských kníh, sa stretávali 

už ako žiaci 1. stupňa. Čítali jej knižky: 

Hľadám lepšiu mamu, Naša mama je 

bosorka, Nezblázni sa, mamička, Štyri 

kosti pre Flipra i Poškolákov.

Naživo sa s pani spisovateľkou naši 

žiaci stretli v Prešove v Knižnici 

Slniečko. Privstali si a už o pol deviatej 

v stredu 21. februára sedeli v prešov-

skej knižnici  a potleskom privítali pani 

Futovú. Prišla sympatická útla usmie-

vavá blondínka. Pracovníčka knižnice 

porozprávala o jej živote a začala sa 

debata. Najprv sa  rozprávali o knihe 

Poškoláci. Naši žiaci boli zvedaví a 

kládli spisovateľke rôzne otázky: kde 

berie inšpirácie na svoje knihy, podľa 

čoho vyberá mená pre svojich hrdinov, 

odkiaľ pozná žiacky slang, kedy píše,  

prečo píše pre deti, či chystá aj knihy 

pre dospelých, ako sa jej spolupraco-

valo so spoluautorom jej  kníh 

Romanom Bratom i to, či má teraz 

rozpísanú nejakú knihu. Pani Gabriela 

odpovedala vtipne, zaujímavo, dozve-

deli sme sa aj pikošky z jej súkromia, 

rozprávala o svojich deťoch i mačkách. 

Bol to príjemne prežitý čas v uvoľnenej 

atmosfére.

V závere sme sa pani spisovateľke 

poďakovali za jej čas i ochotu stretnúť 

sa s nami a kyticou červených ruži sme 

jej zablahoželali k narodeninám.

Naše kultúrne vyžitie  v ten deň pokra-

čovalo v Divadle Jonáša Záborského 

návštevou perfektného predstavenia 

pôvodného slovenského muzikálu 

Nikola Šuhaj. 

 „Na konci sveta, v dedinke učupenej   

v lone štítov, narodil sa zbojník, ktorý 

bohatým bral a chudobným dával, až 

kým ho zrada nepripravila o lásku aj     

o život.“ Tak znie upútavka na tento 

muzikál. A my dodávame: očarili nás 

výkony hercov, nádherné tance, spevy, 

z ktorých naskakujú zimomriavky, 

výborná hudba, perfektná scéna. No, 

jednoducho divadelný „bonbónik“.  

Vrelo odporúčame.

Text: Mgr. Helena Semánová

Stretnutie s majsterkou pera Gabrielou Futovou

Súťaživý február
v Súkromnej základnej škole
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Šaliansky Maťko má už 25 rokovŠaliansky Maťko má už 25 rokovŠaliansky Maťko má už 25 rokovŠaliansky Maťko má už 25 rokovŠaliansky Maťko má už 25 rokovŠaliansky Maťko má už 25 rokov
Streda,	 21.	 februára, 	 sa	 zapı́ še												
do	 pamäti	 aj	 dvom	 našim	 žiačkam,	
Karin	Kosárovej,	3.	A	a	Lucii	Onofrejo-
vej,	 5.	 A.	 Práve	 ony	 sa	 posunuli																				
z	 okresného	 kola	 do	 krajského	 v	
súťaži	 povestı́	 S� aliansky	 Maťko.	 Už	
25.	ročnıḱ	sa	konal	v	deň,	kedy	sme	si	
všetci	pripomıńali	Medzinárodný	deň	
materinského	 jazyka,	 lepšı́	 deň	 si	
krajské	kolo	ani	nemohlo	vybrať.	Veď	
práve	materinský	jazyk	nás	robı	́tým,	
čı́m	 sme	 a	 povesti	 nevynı́majúc.																
Z	 troch	 kategóriı	́ naše	 žiačky	 repre-
zentovali	prvé	dve	za	svidnıćky	okres.	
V	najmladšej	sa	prezentovala	Karinka	
a	 ako	 nováčik	 v	 takejto	 súťaži	 si	
odniesla	 sı́ce	 iba	 spomienky,	 ale	
určite	 na	 prı́jemne	 strávené	 dopo-

ludnie	 s	 povesťou	 a	 s	 rovesnı́kmi									
z	 dvanástich	 okresov	 Prešovského	
kraja.	 Druhá	 kategória	 bola	 opäť	
obohatená	o	účasť	Lucie,	ktorej	reci-
tácia	 porotu	 upútala	 a	 odniesla	 si	
knižnú	cenu	za	kultivovaný	prednes.	

Naši	 žiaci	 zı́skavajú	 skúsenosti													
v	 rôznorodých	 súťažiach.	 Jedna														
z	mnohých	bola	aj	Geografická	olym-
piáda,	 ktorá	 sa	 konala	 začiatkom	
februára	vo	Svidnıḱu.	Timetej	Pacák							
z	8.	A	triedy,	jeden	z	našich	siedmych		
súťažiacich,	zıśkal	73	bodov	zo	100	a	
bol	 hodnotený	 ako	 úspešný	 riešiteľ.	
Najmladšı	́ riešiteľ	 bol	 piatak	 Oliver	
Kecer,	 ktorý	 skončil	 spomedzi	 21	
rovesnıḱov	na	peknom	9.	mieste.

Text	a	foto:	E.	Tchuríková		



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

15

Zachovať	tradíciu	fašiangových	
zvykov	 sa	 rozhodli	 žiaci	 3.	 C	
odboru	 hostinský	 v	 spolupráci							
s	 vedením	 SSOŠ	 Giraltovce.												
8.	 februára	 2018	 slávnostne	
otvorili	 v	 Parku	 mieru	 v	 Giral-
tovciach	nultý	ročník	Fašiango-
vého	gadžibálu.	
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	„Akcia	sa	začıńala	sprievodom	s	tým,	
že	nám	tu	najprv	pristavili	koče,	ktoré	
žiaci	 ozdobili	 stužkami,	 aby	 to	 bolo	
trošku	pestrejšie.	Nasadli	sme	na	ne,	
ozdobené	 vozy	 s	 koňmi	 previezli	
mestom	 v	 dopoludňajšıćh	 hodinách	
bláznivý	 sprievod	 masiek.	 Vpredu	
sme	mali	harmonikára,	huslistu	a	so	
spevom	sme	išli	po	celom	meste.	Tóny	
harmoniky	 a	 huslı́	 dotvárali	 dobrú	
náladu	a	pozývali	do	tanca.	Vzduchom	
sa	šıŕila	vôňa	zabıj́ačkových	špecialıt́,“	
hodnotı	́akciu	Anna	Matisová.	Z	parku	
od	amfiteátra	smerovali	na	Fučıḱovu	
ulicu,	išli	cez	mesto	a	okolo	Radomky	
prešli	 naspäť	 do	 parku,	 kde	 prebie-
hala	celodenná	akcia.	„Vedenie	školy	
spolu	so	zamestnancami	plnilo	mäso	
do 	 č reva , 	 mle l i 	 ho , 	 pr iprav i l i															
na	 klobásy,	 krájali,	 opekali,	 dusili...	

Výsledok	boli	škvarky,	jaterničky	(hur-
ky),	tlačenka,	pečená	klobása,	pečené	
mäso	-	výpečky,	paprikovaná	podhar-
lina	-	slanina,	kapusta	a	ďalšie	zabıj́ač-
kové	pochúťky.“	„S�pecialita	boli	hurky	
a	 podharlina,	 dnes	 ju	 už	 málokto	
konzumuje,	ale	myslıḿ 	si,	že	to	patrı	́	
k	 tomu.	Veď	napokon	si	všetci	hlad-
kali 	 brušká . 	 Nechýbali 	 uká žky	
prıṕravy	jedál	pre	deti	a	teplé	nápoje,“	
doplnil	riaditeľ	školy.	„Bolo	to	vynika-
júce,	veľmi	som	si	pochutil,	najradšej	
mám	podharlinu	a	som	taký	 jaterni-
cový	 chlapec.	 Až	 trošku	 ľutujem,	 že	
som	 kvôli	 práci	 neskôr	 došiel.	 Som									
z	Liptova,	u	nás	sú	fašiangy	ešte	viac	
zaužıv́ané.	V	budúcnosti	by	sme	mali	
takých	akciı	́robiť	viac,	je	vynikajúce,	
že	 je	 taký	 priestor	 na	 takéto	 akcie.	
Združenia, 	 ako	 aj 	 MAS	 Topoľa,	

„Medzi	pozvanými	hosťami	nechýbali	
predstavitelia 	 MsU� 	 Giraltovce,	
Domova	sociálnych	služieb,	MS� 	Giral-
tovce,	SZS� ,	Gymnázia	Giraltovce,	ako	
aj	 občania	 mesta,	 ktorı	́ mohli	 zažiť	
atmosféru	 veselej	 fašiangovej	 zába-
vy,“	informovali	majsterky	Anna	Mati-
sová	a	Jana	Robová.	„Prišli	aj	zamest-
nanci	 vodárnı,́	 prešovskej	 agentúry,	
obchodnı	́partneri	i	starostovia	okoli-
tých	 obcı́,	 ako	 Z� eleznı́k,	 Lúčka	 či	
Soboš,“	 doplnil	 ich	 riaditeľ	 školy	
Martin	 Košala.	 „Usporiadali	 sme	
Fašiangové	slávnosti	na	základe	ľudo-
vých	 tradıćiı	́ a	 zvykov,	 v	 tomto	kraji	
typických.	Radi	by	sme	v	tomto	pokra-
čovali	 a	 pritiahli	 mladých	 k	 týmto	

tradı́ciám.	 Návštevnı́ci	 sa	 prišli	
pohostiť	aj	si	zatancovať	a	zaspievať,	
všetko	 prebiehalo	 v	 réžii	 školy,	 aby	
deti	 videli,	 že	 aj	 vonku	 za	 takého	
počasia	sa	dajú	robiť	také	akcie.	Cieľ	
bol	zviditeľniť	sa	v	regióne,	fašiangy	
patria	 k	 tomu.“	 Na	 akcii	 nechýbali	
dobrá	 hudba,	 tanec,	 zábava,	 žiaci	
preoblečenı	́ v	 maskách	 či	 krojoch	 a	
samozrejme,	prasiatko	na	 trojnožke.	
Podujatie	 neskôr	 pokračovalo	 pre	
pracovnıḱov	 školy,	 žiakov	 a	 rodičov	
konč iacich 	 ro čnı́kov 	 z 	 odboru	
hostinský	 v	 sále,	 ktorá	 je	 v	 parku.	
Prišla	 ich	 tam	 zabaviť	 aj	 ľudová	
hudba.

AJ MLADÍ RADI PRIPRAVUJÚ ŠPECIALITYAJ MLADÍ RADI PRIPRAVUJÚ ŠPECIALITYAJ MLADÍ RADI PRIPRAVUJÚ ŠPECIALITY
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Podľa	slov	Jany	Robovej	sa	nápad	na	
zorganizovanie	 tejto	 akcie	 zrodil											
v	hlave	jedného	z	rodičov,	konkrétne	
otca	jedného	z	ich	žiakov.	„Naša	škola	
má	veľmi	dobrú	spoluprácu	s	rodičmi.	
Keď	sme	mali	mikulášske	posedenie,	
pánovi	Jurčovi,	ktorý	má	doma	kone,	
napadlo,	 či	 by	 sa	 nedalo	 niečo	 také	
urobiť	 na	 fašiangy.	 Vďaka	 jeho	
n ápadu 	 sa 	 dos ta la 	 myš l i enka													
do	popredia.	Nápad	bol	teda	na	svete,	
u	 žiakov	 prevládol	 „hurá	 systém“,	
vymysleli 	 akciu, 	 ktorú 	 nazvali	
„gadžibál“	 a	 pustili	 sa	 do	 realizácie	

svojich	 plánov.	 Dopadlo	 to	 tak,	 ako	
sme	 chceli,	 žiaci	 aj	 účastnıći	 videli,	
ako	 sa	 robı́ 	 zabı́jačka	 a	 mali	 to	
možnosť	 vidieť	 aj	 najmenšı́	 žiaci,	
ktorı́	 nás	 navštı́vili.	 Myslı́m	 si,	 že	
verejnosť	naša	akcia	zaujala	a	poteši-
la,“	pochvaľuje	si	aj	zástupca	Jaroslav	
Kušnı́r.	 „Jedlo	 voňalo,	 hudba	 hrala,	
fašiangovnı́ci	 žartovali.	 Podstata	
fašiangových	veselıć 	boli	vždy	maška-
rády,	 hojnosť	dobrého	 jedla,	 nápoje,	
tance.	Inak	to	nebolo	ani	na	gadžibá-
le,“	 tvrdia	 Anna	 Matisová	 a	 Jana	
Robová.	Fašiangy	sú	podľa	nich	obno-

plánujú	 finančne	 podporiť	 takéto	
akcie	 cez	 schválené	 prostriedky,“	
povedal	 o	 akcii	 jeden	 z	 účastnı́kov	
Ľubomı́r	 Filo.	 Do	 prı́pravy	 jedál	 sa	
zapájali	aj	 žiaci.	„Snažili	sa,	boli	sme													
s	 nimi	 spokojnı́.	 Pustili	 sa	 do	 toho												
s	elánom,	že	chcú	pomôcť	a	robili	čo	
treba,	 z	 každého	 rožka	 troška.															
Pri	 krájanı́	 mäsa,	 čistenı́	 cibule	 a	
cesnaku,	 pripravovali	 kapustu.“	
Prezradila	pani	Matisová.	„Robili	sme	

klobásy	 a	 pomáhali	 so	 všetkým,	 čo	
bolo	 potrebné.	 Zabı́jačky	 poznáme	
nielen	zo	školy,	ale	aj	z	domu.	Radšej	
však	varıḿe	a	pomáhame	s	prıṕravou	
jedál	 ako	 obsluhujeme,	 to	 nás	 viac	
bavı,́“	povedala	nám	partia	mladıḱov	-	
Martin	 Cap	 z	 Kručova,	 Dominik	
Macko	z	obce	Kalnište,		Martin	Rokyta	
z	 Radomy	 a	 Kristián	 Sabol	 z	 obce	
Lužany	pri	Topli.	

V SPOLUPRÁCI S RODIČMIV SPOLUPRÁCI S RODIČMIV SPOLUPRÁCI S RODIČMI
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venie	 starých	 zvykov...	 „Aby	 si	 žiaci	
pripomenuli	 ukončenie	 radostných	
udalostı́,	 ktorými	 prechádzame	 do	
pôstneho	 obdobia,	 ktoré	 vyvrcholı	́
Veľkou	 nocou.	 Symbolickým	 pocho-

vávanıḿ	basy	sa	Fašiangový	gadžibál	
skončil.	 Pripomenul	 nám	 nielen	
prıćhod	pôstu,	ale	aj	to,	aké	dôležité	je	
zachovávať	 a	 ctiť	 si	 naše	 kultúrne	
dedičstvo,“	dodávajú.

Text:	Martina	Cigľárová,	Anna	Matisová,	Jana	Robová.	
Foto:	Ladislav	Lukáč

Zabíjačku si užili aj v Okrúhlom  
Podobnú	 akciu	 mali 	 občania	
Okrúhleho.	 „Fašiangy	 boli	 odjak-
živa	 symbol	 veselosti,	 zábavy	 a	
hodovania.	

„Fašiangové	 obdobie	 sa	 začı́na	 už									
v 	 čase	 od	 Troch	 Kráľov	 a	 trvá														
do	Popolcovej	stredy.	Je	to	v	podstate	
obdobie	 prechodu	 od	 zimy	 k	 jari.										
Po	 ňom	 nasleduje	 čas	 štyridsaťdňo-
vého	pôstu,“	uviedol	aj	starosta	obce	
O k r ú h l e 	 M a r t i n 	 J e c h . 	 P r á v e																												

v	 Okrúhlom	 mali	 tiež	 fašiangovú	
akciu	spojenú	so	zabıj́ačkou.	„V	piatok	
9.	februára	odznel	v	areáli	kultúrneho	
domu	slávnostný	výstrel	a	posledný-
krát	 zakvı́kalo	 prasiatko.	 Zabı́jačka	
pokračovala	v	sobotu	ráno,	v	nedeľu	
prebiehala	hostina	s	programom	a	so	
zábavou	 až	 do	 neskorých	 nočných	
hodıń.	Nechýbali	zabıj́ačkové	špecia-
lity	ako	tlačenka,	hurky	či	klobásy	a	tı,́	
k tor ým	 bravčové 	 mäso 	 a ž 	 tak	
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„nevonia“,	 si	mali	možnosť	 pochutiť	
na	chutných	 šiškách.	„Zaspomıńať	si	
na	 staré	 časy,	 vône	 a	 chute	 k	 nám	
prišlo	okolo	250	 ľudı.́	 Program	nám	
otvoril	Umelecký	klub	Okrúhľan	pod	
vedenıḿ	 Janky	Konturovej.	 C� lenovia	
sa	 preobliekli	 aj	 do	 fašiangových	
kostýmov	 a	 o	 dobrú	 náladu	 sa	 tiež	

postarala	 ľudová	 hudba	 Mariána	
Cuprišina.	 Za	 pomoc	 všetkým	 veľmi	
pekne	ďakujeme	a	verıḿe	,	že	sa	o	rok	
na	 takejto	 zabı́jačke	 znova	 stretne-
me,“	dodáva	starosta	obce.

	M.	Cigľárová,	
informácie:	Martin	Jech

NÁŠ ČASNÁŠ ČASNÁŠ ČASNÁŠ ČASNÁŠ ČASNÁŠ ČAS
V	živote	sa	vždy	niečo	končı	́a	niečo	
začı́na.	 C�as,	 ten	 vie	 byť	 priateľ	 aj	
nepriateľ,	 len	 zastaviť	 sa	 nedá.	 A								
z	nášho	pohľadu	sa	akosi	aj	ponáhľa.	
13.	2.	bol	náš	termıń,	kedy	bolo	treba	
zhodnotiť	aktivity	za	trojročné	obdo-
bie.	Bola	to	v	tento	deň	tzv.	hodno-
tiaca	schôdza.	

Pani	Mária	Osifová	st.,	predsednıć ̌ka	
našej	ZO	JD,	vo	svojej	správe	podala	
bohatý	 výpočet	 našich	 aktivı́t ,													
o	 ktorých	 sme	 v	 priebehu	 rokov	
informovali	čitateľov	aj	v	Spravodaj-
covi.	 Rovnako	 bola	 predložená	
správa	 o	 hospodárenı́	 a	 novom	
rozpočte,	 tiež	 plánované	 aktivity						
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na	 rok	 2018.	 Po	 vypočutı́	 správ																	
na	nových	plánov	 sa	mali	možnosť	
prıt́omnı	́vyjadriť	 	 či	niečo	doplniť,	
alebo	 aj	 navrhnúť.	 Potešilo	 nás,	 že	
každý	z	prıt́omných	hostı	́sa	z	postu,	
ktorý	zastáva,	vyjadrili	práve	týmto	
smerom.	 Rovnako	 potešili	 aj	 dopl-
nenia	a	návrhy	z	radov	našich	členov.	
Budeme	 sa 	 sna ž iť 	 real izovať	
niektoré	 z	 nich,	 čo	 iste	 obohatı́	 a	
spestrı	́ náš	program.

Po	niekoľkoročnej	 pauze	 sme	opäť	
pozvali	na	naše	stretnutie	aj	lekárov	
–	 špecialistov.	 Pozvanie	 prijala	
MUDr.	 Ľ.	 Frajtová	 (Gazdičová)	 –	
pľúcna	 lekárka,	 pretože	 práve	 táto	
oblasť	 nám	 zatiaľ	 absentovala,	 ale	
potešila	 nás	 aj	 prı́tomnosť	 MUDr.							
J.	 Frajta	 –	 kardiológa.	 Na	 týchto	
hodnotiacich	 či	 výročných	 schô-
dzach	 chceme	 našim	 členom	 sprı-́
stupniť	informácie	z	oblastı,́	ktoré	sa	
n ás 	 bezprostredne 	 dot ýka j ú .															
V	 súčasnom	 chrı́pkovom	 obdobı	́
bola	 téma	 tohto	 druhu	 ochorenı	́
veľmi	aktuálna.	

MUDr.	Frajtová	vo	svojom	prıh́ovore	
ponúkla	 spôsobom	 primeraným,	
zrozumiteľným	to,	čo	bolo	potrebné	

poslucháčom	podať,	vysvetliť,	pora-
diť,	na	čo	bolo	vhodné	upozorniť	a	to	
aj	 na	 konkrétnych	 prı́kladoch	 zo	
svoje	 praxe.	 Tým,	 že	 bola	 medzi	
svojimi,	tých	oslovenı,́	kontaktov,	aj	
osobných,	 bolo	 dosť,	 čo	 potešilo	
obidve	strany.	Ak	sa	otázky	prelıńali,	
rád	 sa	 ich	 ujal	 aj	 prıt́omný	 MUDr.		
Frajt	a	ochotne	na	ne	odpovedal.	

A	bolo	nám	aj	veselšie	v	 tej	druhej	
polovici,	 zazneli	 aj	 spev	 a	 harmo-
nika.	Sme	vďačnı	́manželom	Frajto-
vým,	že	to	popoludnie	strávili	s	nami,	
či	už	vo	vážnejšom	alebo	aj	veselšom	
tóne. 	 Naše	 poďakovanie	 patrı	́
všetkým	za	bohatú	účasť	aj	napriek	
chrı́pkovým	 výstrahám,	 vďaka	 za	
uznanlivé	 slová.	 Vďaka	 aj	 tentoraz	
našim	 členom,	 ktorı́	 sa	 postarali															
o	 bohaté	 „osladenie“	 k	 podávanej	
káve.

Aj	vtedy,	keď	sa	zjesenieva

je	veľa	pekných	záujmov.

Keď	s	ústami	aj	srdce	spieva,	

pre	pohodu	je	zárukou.	

Margita	Gazdičová
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Obdobie dobrého jedla a veselej zábavy, 
ktoré je charakteristické pre fašiagy, 
prinieslo aj medzi klientky Denného staci-
onára v Giraltovciach, ktoré zriaďuje 
nezisková organizácia Jar života, veľa 
radostného smiechu a dobrej nálady. 

Počas vydarenej akcie strávili klientky 
spolu s pracovníčkami a vedením zaria-
denia príjemné spoločné chvíle, na ktoré 
ešte dlhý čas budú  rady spomínať. 
„Fašiangové posedenie sme mali 8. febru-
ára. Napiekli sme si šišky, fánky, dokonca i 
v tvare sŕdc či koláče, každý niečo iné 
poprinášal z domu. Nechýbali chlebíčky, 
vínko, káva a dobrá hudba, pri ktorej sme 
si aj zaspievali a zatancovali. Prišiel medzi 
nás aj harmonikár, syn pani Marienky 
Šimovej,“ prezradila klientka stacionára 
Irena Vasilišinová,  jedna z tých žien, ktoré 
túžili túto akciu urobiť a priložili tiež ruku  
k dielu. Nacvičili si aj vtipné scénky v šariš-
tine, ktoré každého pobavili. „Zaobstarali 
sme si staré oblečenie, aké bolo kedysi  a 
viedli sme medzi sebou vtipné dialógy           
o tom, ako veselo sa žilo. Stvárnili sme 
Anču, Gitu, Margitu, potom Žofku a 
rozprávali sme klebety počas párania 

peria. Mnohým to pripomenulo nezabud-
nuteľné minulé časy. Čítala som okrem 
toho aj také šarišské frky, takže sme sa 
veľa nasmiali.“ Podobne robia aj oslavy 
venované narodeninám klientov. Podu-
jatie podporilo okolo 50 ľudí, posedenie 
trvalo do večera. Takéto veselé akcie však 
organizujú v stacionári častejšie. „Každý 
mesiac niečo pripravíme, posedíme si a 
zaspievame. Do budúcna by sme však 
opäť radi urobili podobnú akciu, ako bola 
fašiangová. Mohli by sme pokračovať           
v tom, čo sme nacvičili, keďže to malo 
ohlasy a páčilo sa aj ostatným,“ verí pani 
Irenka. „Posedenie bolo vynikajúce a 
program, ktorý si klientky samy nacvičili, 
bolo milé sledovať. Oceňujem ich snahu a 
dobrý nápad, k scénkam si dokonca podo-
nášali z domu staré oblečenie. V tejto 
súvislosti by som chcela spomenúť, že 
klientky sa na akciu aj samy pozbierali a 
prispeli, keďže to podľa novelizovaného 
zákona nie je prijateľné, aby sme to 
finančne potiahli,“ prezradila Daniela 
Macáková, ktorá vedie stacionár spolu so 
Zuzanou Gajdošikovou. 

Text: Martina Cigľárová, 
Foto: archív stacionára

Klienti stacionára sa na Fašiangy zabavili 
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RECEPT: Fašiangové fánkyRECEPT: Fašiangové fánkyRECEPT: Fašiangové fánky
Potrebujeme:

 300	až	320	g	polohrubej	múky

 4	žlt� ky

 4	PL	kyslej	smotany

 120	g	masla

 20	g	práškového	cukru

 štipku	soli

 2	PL	rumu

 olej	na	vyprážanie

 práškový	cukor	na	posypanie

Postup:

1.	Do	preosiatej	múky	pridáme	maslo,	 žlt� ky,	kyslú	smotanu,	práškový	cukor,	
štipku	soli	a	rum.	Cesto	dobre	vymiesime.

2.	Na	pomúčenej	doske	cesto	na	tenko	vyvaľkáme,	pokrájame	na	obdlz� ̌niky	a							
v	strede	prerežeme.	Vložıḿe	do	rozpáleného	oleja	a	z	obidvoch	strán	vypra-
žıḿe.

3.	Vypražené	fánky	necháme	odkvapkať	na	obrúsku	a	posypeme	práškovým	
cukrom.

Zdroj:	Text	-	pluska.sk,	Foto	-	receptik.interez.sk
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Jana	 Pronská	
–	 Kumánska	
princezná

Pätnásty	 román	
kráľovnej	 histo-
rickej	 romance.	
Julián	 Bakšai	 sa	
kvôli	 otcovým	

dlhom	zaviaže,	že	bude	slúžiť	grófovi	
Ratoldovi	 a	 jeho	 zhýralému	 synovi	
Františkovi.	Keď	mu	gróf	po	synovej	
smrti	 navrhne,	 aby	 od	 Kumánov	
priviedol	jeho	jediného	vnuka,	Julián	
neváha	 ani	 chvı́ľu:	 za	 odmenu	 mu	
totiž	Ratold	sľúbil	vrátiť	rodinné	sıd́lo	
–	hrad	Kamenec.

Krásna	 Kumánka	 Damara	 je	 hrdá,	
slobodomyseľná	 žena.	 Po	 krutej	
zrade	uhorského	šľachtica	žije	iba	pre	
svojho	 syna	 a	 celé	 roky	 odmieta	
ponuky	 na	 sobáš.	 Julián	 je	 rozhod-
nutý	dodržať	sľub	grófovi	Ratoldovi,	
no	 Damara	 v	 ňom	 prebudı́	 hlbokú	
náklonnosť	a	lásku,	a	tak	jej	ponúkne	
ochranu	 i	 svoje	 meno.	 Ako	 však	
dopadne	 manželstvo,	 ktoré	 je	 od	
počiatku	 založené	 na	 klamstve?	
Dokáže	Damara	 Juliánovi	odpustiť	a	
uverı,́	 že	 jediné,	o	 čo	kedy	stál,	 je	 jej	
láska?

Katarína	 Gillerová	 –	 Aprílové	
slnko

Najnovšı́	 román	 obľúbenej	 autorky.	

Dve 	 pr iateľky, 	 dve	
odlišné	 rodinné	 záze-
mia.	 Ela	 vyrastá	 ako	
jediná	 dcéra	 starostli-
vých	 rodičov,	 Dita	 je	 z	
r o d i n y 	 t r p i a c e j	
nedostatkom	 peňazı	́ a	
musı	́sa	starať	o	mlad-
šıćh	súrodencov.	Zdá	sa,	že	karty	ich	
osudu	sú	navždy	rozdané,	ale	opak	je	
pravda.	 Ela	 po	 sklamanı́	 v	 láske	
spozná	muža	 s	dvoma	deťmi	a	 spojı	́
svoj	život	s	nimi,	hoci	to	znamená,	že	
sa	musı	́ uskromňovať.	Ditin	 život	 sa	
zas	 obráti	 naruby,	 keď	 z	 ničoho	 nič	
opustı	́rodinu	a	rozhodne	sa	žiť	sama.	
Keď	sa	po	 rokoch	objavı	́muž,	 ktorý	
kedysi	obe	priateľky	očaril,	vyzerá	to,	
že	život	iba	jednej	z	nich	má	šancu	na	
zmenu.	 Zamieša	 osud	 opäť	 karty,	
alebo	 sa	 k	 nim	 otočı	́ chrbtom	 a	 ich	
priateľstvo	sa	skončı?́

Táňa	 Keleová	 Vasilková	 –	 Pria-
teľky

Tri	ženy	–	Hana,	
Marta,	Táňa.	Tri	
priateľky	 –	 tri	
o s udy, 	 k t o r é	
spája	 túžba	 po	
sebanaplnenı́	 a	

zmysluplnom	 živote.	 Hľadajú	 samy	
seba	 a	 popritom	 čosi	 strácajú	 a	 iné	
zasa	 nachádzajú,	 trápia	 sa	 aj	 tešia,	
jednoducho	 	so	sebou	vláčia	balıč́ek	
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života	naplnený	rôznorodou	zmesou.	
A,	 samozrejme,	 aj	 plný	 zvratov	 a	
prekvapenı.́

Dan	Brown	–	Pôvod

Harvardský	
i konogra f	
p r o f e s o r	
R o b e r t	
L a n g d o n	
p r ı́ d e 	 d o	
Guggenhei-
m o v h o	

múzea	moderného	umenia	v	Bilbau,	
aby	sa	zúčastnil	na	odhalenı	́ objavu,	
ktorý	„naveky	zmenı	́tvár	vedy“.	Lang-
dona	a	stovky	hostı	́uchváti	originálna	
prezentácia,	 oveľa	 kontroverznejšia,	
ako	Langdon	 čakal.	Dokonale	zorga-
nizovaný	 večer	 sa	 však	 v	 okamihu	
zmenı	́na	 chaos	a	hrozı,́	 že	Kirschov	
vzácny	 objav	 sa	 navždy	 stratı́ .	
Langdon	sa	ocitne	v	bezprostrednom	
ohrozenı	́a	musı	́z	Bilbaa	utiecť.	Spre-
vádza	ho	Ambra	Vidalová,	elegantná	
riaditeľka	 múzea,	 ktorá	 Kirschovi	
pomohla	provokatıv́ny	večer	pripra-
viť.	Vydajú	sa	do	Barcelony,	aby	našli	
záhadné	 heslo,	 ktorým	 odhalia	
Kirschovo	tajomstvo.	Na	ceste	vyzna-
čenej	 moderným	 umenı́m	 a	 tajupl-
nými	 symbolmi	 odhalia	 Langdon	 a	
Vidalová	 stopy,	 ktoré	 ich	 nakoniec	
dovedú	 až	 ku	 Kirschovmu	 nečaka-
nému	objavu...	a	šokujúcej	pravde,	čo	
nám	tak	dlho	unikala.

Dominik	Dán	–	Smrť	na	druhom	
brehu

Začiatky	 deväťdesia-
tych	rokov	boli	hektické	
obdobie	nielen	na	odde-
lenı́	 vrážd,	 ale	 v	 celej	
spoločnosti.	 Zo	 zele-
náča	Richarda	Krauza	je	
samostatne	 pracujúci	
detektıv́	 a	 s	 parťákom	
Jozefom	 Fischerom	 zvaným	 Chosé	
rieši	 jeden	prıṕad	za	druhým.	Tento	
sa	stal	na	 jar	1994	‒	na	brehu	rieky	
Morava	na	 úrovni	 4.	 kilometrovnıḱa	
našli	 dvaja	 výrastkovia	 polozahra-
banú,	polorozpadnutú	mŕtvolu	muža.	
Nič	zvláštne,	pokojne	mohla	skončiť	v	
krematóriu	a	na	štátne	trovy	jej	mohli	
podkúriť	 -	 to	 by	 ale	 nesmela	 mať	
uprostred	 čela	 pravidelný	 kruhový	
otvor	s	priemerom	9	mm.	Stačil	jeden	
pohľad	a	dvojici	detektıv́ov	bolo	hneď	
jasné,	 že	 ho	 nespôsobil	 vrták,	 ale	
olovo	odliate	do	tvaru	guľky.	No	z	akej	
pištole	bola	vystrelená	a	čia	ruka	ju	v	
tom	momente	držala,	sa	dozvedia	až	
po	dlhom	vyšetrovanı.́

Patricia	 Posnerová	 –	 Lekárnik							
z	Auschwitzu

Kniha 	 Lek á rn ik										
z 	 Auschwitzu	 je	
prıb́eh	vraždenia	a	
c h a m t i v o s t i ,	
k tor ého 	 korene	
siahajú	 do	 temnôt	

holokaustu.	Rozprávajú	ho	nacistickı	́
pr i s luhova č i 	 a 	 pr iemyse ln ı́ c i ,																
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z	ktorých	sa	stali	vojnovı	́zločinci,	ale	
aj	 agenti	 spravodajských	 služieb,	
zanietenı́	 prokurátori,	 nebojácni	
väzni,	 čo	 prežili	 pobyt	 v	 koncen-
tračnom	tábore,	lovci	nacistov.	Posne-
rová	 prichádza	 s	 dojı́mavou	 ságou,	
ktorá	 v	 čitateľoch	 pretrvá	 dlho	 po	
tom, 	 čo 	 obrát ia 	 posledný 	 l ist .	
Odohráva	 sa	 totiž	 na	 pozadı́	 vojny,									
v	 ktorej	 chcel	 Hitler	 dobyť	 Európu,	
konečného	 riešenia	 aj	 mučivého	
úsilia	 povojnového	 Nemecka	 pustiť	
sa	do	konfrontácie	so	svojou	temnou	
minulosťou.

Emma	Donoghuová	-	Izba

Neraz	 sa	 hovorı́,	 že	
d e t i 	 m a j ú 	 v ž d y	
pravdu.	Aj	preto	úloha	
rozprávača	 svojho	
t r p k é h o 	 p r ı́ b e h u	
zverila	 Emma	 Dono-
ghuová	 päťročnému	
chlapcovi . 	 Jack 	 je	
m i m o r i a d n y	

rozprávač	 hneď	 z	 niekoľkých	 dôvo-
dov:	vyrastá	v	prostredı	́izby,	záhrad-
ného	 domčeka	 prebudovaného	 na	
nedobytnú	 pevnosť,	 izolovaný	 od	
vonkajšieho	 sveta.	 Od	 svojho	 naro-
denia	nikdy	nebol	„vonku“	a	pozná	iba	
predmety,	 s	 ktorými	 prichádza	 do	
styku	vo	svojej	nedobrovoľnej	cele.

Silvia	 Havelková	 –	 O	 uprato-
vacom	 robotovi	 a	 iné	 čudné	
rozprávky

C�o	sa	stane,	keď	tele-
vıźor	 zatúži	 sledovať	
televı́zny	 program?	
D o k á ž e 	 a r m á d a	
vo j akov 	 kyse l i ny	
citrónovej	 skoncovať	
s	 vodným	 kameňom,	
ktorý	napadol	rýchlo-
varnú	 kanvicu?	 A	 viete,	 že	 niektorı	́
kostlivci	 milujú	 čokoládu?	 V	 tejto	
knižke	 nájdete	 prı́behy	 o	 tom,	 čo	
zaujı́ma	 dnešné	 deti.	 O	 smutnej	
stı́hačke,	 duchovi	 menom	 Karolı́na,	
hľadanı	́pokladu,	múdrom	papagájovi	
aj	o	tučnom	myšiakovi	a	dokonca	aj	o	
tom,	čo	by	sa	stalo,	keby	sme	uväznili	
pani	Tmu...

Websterovci

Animovaný	 seriál	 o	
svojráznej	 pavúčej	
rod inke 	 Webs te-
rovcov	spracovaný	aj	
v	 knižnej	 podobe.	
Bývajú	 vo	výťahovej	
šachte	 a	 je	 ich	 šesť.	
Starı	́rodičia,	rodičia	

a	 deti.	 Prostrednı́ctvom	 malej	 Lili	
Webs terove j 	 spozn ávame 	 i ch	
dobrodružné 	 a 	 vesel é 	 prı́behy																	
na	sieti.

Tieto	 knižné	 tituly	 a	 mnohé	 ďalšie							
na	vás	čakajú	v	mestskej	knižnici...	

Michaela	Marcinová
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V	tomto	mesačnıḱu	vás	zavedieme	do	
ďalšej	 európskej	 krajiny,	 v	 ktorej	 už	
vyše	 20	 rokov	 žije	 naša	 rodáčka	
Andrea	 Ciganová.	 Holandsko	 je	
konštitučná	 monarchia	 ležiaca	 v	
západnej	Európe.	Na	východe	hraničı	́
s	Nemeckom	a	na	juhu	s	Belgickom.	Je	
to	 nı́žinná	 zväčša	 rovinatá	 krajiny.		
Z� ije	 v	 nej	 16	 407	 490	 ľudı	́ a	 medzi	
nimi	aj	naša	Giraltovčanka.	Aké	to	je,	
žiť	toľké	roky	mimo	nášho	mesta,	sa	
dozviete	v	nasledujúcom	rozhovore:	

1.	 Ako	 si	 spomínaš	 na	 deň,	 keď	
padlo	 tvoje	 rozhodnutie	 odísť	 do	
zahraničia	 a	 prvýkrát	 si	 odchá-
dzala	od	rodiny	a	z	nášho	mesta?	

Po	 skončenı́	 strednej	 dievčenskej	
školy	v	Stropkove	v	roku	1995	som	sa	
rozhodla,	že	pôjdem	na	rok	do	zahra-
ničia	ako	au	pair.	To	vtedy	bolo	dosť	
trendy,	odıśť	do	zahraničia	za	prácou.	
V	 Giraltovciach	 sme	 bývali	 od	 roku	

1984,	 pretože	 môj	 otec	 Pavol	 Cigan	
dostal	ponuku	hrať	futbal	za	Slovan.	
Celá	 rodina,	 kamaráti	 a	 známi	 mi	
hovorili,	 že	 veď	 len	 choď,	 tu	 na	
východe	nie	je	 žiadna	robota	a	málo	
peňazı.́	 Tak	 som	 odchádzala	 s	 poci-
tom,	 že	 na	 rok	 preč,	 zarobı́m	 si	 a	
vrátim	sa.

2.	Pri	prvej	ceste	do	sveta	si	možno	
ešte	 netušila,	 na	 ako	 dlho	 odchá-
dzaš.	 Kedy	 a	 prečo	 si	 sa	 rozhodla	
ostať	 v	 zahraničí	 a	 prečo	 si	 si	
vybrala	 krajinu,	 v	 ktorej	 momen-
tálne	žiješ?	

V	 tom	 čase,	v	 lete	1995,	 som	stretla	
Mikiho	Chanasa.	Tak	som	sa	rozhodla	
ı́sť	 s	 nı́m	 do	 Anglicka	 za	 prácou.	
Všetky	 plány	 nevyšli,	 ako	 mali,	 tak	
sme	sa	ocitli	v	Holandsku,	kde	som	ja	
začala	pracovať	ako	au	pair	a	Miky	sa	
vrátil	na	Slovensko.	Keď	som	odchá-
dzala,	všetko	bolo	 tak	neisté,	 že	kde	

budeme	 a 	 kedy	 sa	
vrátime.	 Dosť	 často	
som	posielala	pohľad-
nice.	 Keď	 som	 telefo-
n o v a l a , 	 t a k 	 s o m	
muse l a 	 	 s u s edom	
Jurčovcom,	 čo	 bývali	
pod	 nami	 v	 bytovke.	
Spoznala	som	priateľa	
a	 tak	 som	 zostala	 pri	
ňom	v	Holandsku.

3.	 Aký	 je	 podľa	 teba	
život 	 v 	 zahraničí ,	
mimo	nášho	mesta?	

ZA HRANICAMI NÁŠHO MESTA A EŠTE ĎALEJ... ZA HRANICAMI NÁŠHO MESTA A EŠTE ĎALEJ... ZA HRANICAMI NÁŠHO MESTA A EŠTE ĎALEJ... 
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Holandsko	 je	 Nr.1,	 ako	 je	 tu	 všade	
čisto.	 C� i	 ideš	 okolo	 diaľnice,	 či	 na	
vlakovej	stanici,	či	pri	mori.	C� istota	je	
základ	života	(toto	si	pamätám	ešte	zo	
základnej	:-	)).	Platı	́sa	tu	veľa	danı,́	ale	
všetko	je	tu	dobre	vybavené.	Diaľnice,	
mosty,	rieky,	kanály.	Všetko	sa	tu	platı	́
z	našich	danı.́	V	Holandsku	býva	veľmi	
veľa	 rozličných	 národnostı́,	 tak	 sa		
pomaly		zabúda	na	tradıćie.	Karneval,	
Deň	kráľa	a	Mikuláš	sú	najkrajšie	dni	v	
roku.	A,	samozrejme,	keď	Holanďania	
hrajú	futbal,	tak	je	tu	všetko	tradične	
vyzdobené	do	oranžova.

4.	Ozaj,	prečo	je	oranžová	farba	pre	
Holanďanov	taká	dôležitá?	

Pretože	 holandská	 kráľovská	 rodina	
sa	vola	van	Oranje	-	Nassau.	C� iže	oran-
žová	 je	 priezvisko.	 Preto	 je	 to	 tu	
všetko	vždy	tak	vyzdobené.

5.	Vieme,	že	v	Holandsku	sa	ti	naro-
dili	deti	a	žijú	tam	s	tebou.	Aké	je	to,	
vychovávať	deti	v	Holandsku?	

V	Holandsku	je	to	úplne	ináč	ako	na	
Slovensku.	Materská	trvá	16	týždňov.	
4	pred	pôrodom	a	12	po.	A	potom	sa	
ide	zasa	do	práce	a	deti	idú	do	škôlky	
alebo	 k	 babke.	 Ja	 som	 robila	 nočné,	
preto	moje	deti	išli,	až	keď	mali	dva	a	
pol	roka,	párkrát	do	týždňa	doobedu	
do	 škôlky.	 Keď	 mali	 4	 roky,	 išli	 na	
základnú	 školu.	Ako	5-ročné	deti	už	
vedeli	 počı́tať,	 pı́sať	 a	 čı́tať	 tie	
základné	veci.	Základná	škola	tu	je	od	
8.45	do	15.15.	A	cez	obedy	chodia	deti	
na	 hodinku	 domov,	 alebo	 si	 zoberú	
chlieb	do	 školy	a	 zostávajú	 tam	pod	
dozorom.	 Všetko	 sa	 tu	 učia	 v	 škole.	

Ani	 knihy	 nemajú	 na	 základnej.	
Všetko	je	tu	teraz	digitálne.	Sem-tam	
nejaký	zošit.

6.	Aké	sú	tvoje	spomienky	na	rodné	
Giraltovce?	

Prvá	 školská	 diskotéka	 vo	 vinárni,	
plávanie	 v	 Topli,	 dostihy,	 privıt́anie	
Mikuláša,	Miss	bábika,	tanečný	súbor	
Topľan,	 vianočné	 trhy,	 herňa	 a	 veľa,	
veľa	krásnych	dnı,́	čo	sa	ešte	vždy	osla-
vujú	u	nás.	To	robı	́naše	krásne	Giral-
tovce	vždy	úžasným	mestom.

7.	Ako	často	sa	vraciaš	domov?	A	čo	
ťa	vždy	poteší?	

Môj	plán	je	2-krát	do	roka.	A	keď	sa	
dá,	tak	na	Vianoce,	pretože	ja	milujem	
maminu	 kapustnicu	 a	 šalát.	 Vždy	 sa	
tešıḿ	na	moju	sestru	Inku	a	 Janka	a	
ich	5	detičiek	a	na	brata	Petra	a	jeho	2	
detičky.	Som	aj	veľmi	rada,	že	sa	otec	
naspäť	 vrátil	 do	Giraltoviec.	 Tak	 ich	
m á m 	 v š e t k ý c h 	 p r i 	 s e b e . 	 A	
samozre jme , 	 keď 	 č a s 	 d á , 	 t ak	
navštıv́im	celú	rodinu	a	vždy	idem	na	
cintorıń	si	pospomıńať.

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

Keď	som	v	Giraltovciach,	tak	sa	rada	
rozprávam	 s	 ľuďmi,	 že	 ako	 to	 bolo	
kedysi	 a	 teraz.	 Veľmi	 rada	 idem	
opekať	k	 rybnıḱu	 s	našou	 rodinkou,	
ku	kozmetičke	Katke,	a	poprechádzať	
sa	po	meste,	na	kávu	a	vždy	zájdem	do	
baru.	 Pospomıńať.	 	 Tu	 v	 Holandsku	
bývam	 v	 meste	 Veghel.	 Je	 tu	 pekné	
centrum	 a	 máme	 tu	 malý	 prı́stav.	
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Kultúrne	je	to	tu	dosť	vyspelé,	máme	
tu	 divadlo,	 kino,	 plaváreň,	 veľmi	
dobré	 reštaurácie,	malú	 zoo.	 Proste,	
je	tu	všetko.

9.	Pre	našich	domácich	Giraltovča-
nov,	 ktorí	 ešte	 v	 zahraničí	 neboli,	
urob,	 prosím,	 takú	 malú	 exkurziu.	
Akí	sú	ľudia,	ich	obyčaje,	zvyky?	

Holanďania	sú	dosť	uzavretı.́	Niekedy	
nevedia,	 ani	 kto	 je	 ich	 sused.	Ale	 sú	
veľmi	párty	people.	Kde	je	aká	oslava,	
festival,	 niečo	 v	 meste,	 karneval	 či	
kermeš,	vždy	je	tam	veľa	ľudı.́	Veľmi	
často	tu	pršı	́a	leto,	keď	je	tu	30	stup-
ňov,	 tak	 sa	 tu	 dusıḿe,	 pretože	 je	 tu	
dosť	vysoká	vlhkosť.	Keď	je	zima	a	-	5,	
je	 to	 ako	 na	 Slovensku	 -20.	 Keď	 tu	
vietor	fúka,	tak	aj	120	km	za	hodinu.	
Keď	 začne	 padať	 sneh,	 tak	 je	 tu	
panika.	 Narodeniny	 kráľa	 Willema	
Alexandra	–	27.	aprıĺa,	vtedy	je	to	tu	
najkrajšie.	Vždy	v	ten	deň	svieti	slnko.	
Všade	 sú	 festivaly	 a	 hrajú	 známi	
holandskı	́dıd́žeji	ako	Hardwel,	Afro-
jack,	 Armin	 van	 Buuren	 a	 Martin	
Garix.	 Je	 tu	veľa	národnostı,́	 takže	aj	
veľa	 zvykov	 z	 rôznych	 krajıń.	 Iba	 v	
mojej	ulici	bývajú	ľudia	z	Iraku,	Portu-
galska,	 Turecka,	 Poľska,	 Holandska,	
Macedónie	 a	 ja	 zo	 Slovenska.	 Veľa	
zahraničných	 ľudı́	 nevie	 dobre	 po	
holandsky,	tak	je	ťažké	s	nimi	komuni-
kovať.	

10.	Holandský	jazyk	je	pre	nás	taká	
zvláštna	zmes	písmen.	Bolo	ťažké	sa	
ho	naučiť?	

Ja	som	sa	ten	jazyk	sama	naučila.	Zo	
začiatku	vždy	po	anglicky	a	pozerala	

som	filmy	s	holandskými	titulkami.	A	
keď	môj	najstaršı	́syn	išiel	do	škôlky,	
keď	mal	 dva	 a	 pol	 roka,	 tak	 som	 sa	
učila	 s	 nı́m.	 A	 tiež	 detské	 knižky																	
s	obrázkami	mi	veľmi	pomohli.	Takže	
školu	alebo	kurz	som	tu	nikdy	nero-
bila.

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

C�o	sa	zmenilo?	Sú	tu	krásne	námestie,	
osvetlenie	mesta,	udržiava	a	opravuje	
môj	švagor	Janko,	autobusová	stanica,	
školy	a	 škôlky	 sú	 rekonštruované.	A	
ten	amfiteáter	v	parku	je	tiež	skvelý.	
Jediné	 čo	 by	 sa	 už	 konečne	 mohlo	
dokončiť	 sú	 cesty	 a	 chodnıḱy.	 To	 je	
fakt	 otrasné.	 Pred	 10	 rokmi	 niekde	
opravili	a	ďalej	nič.	Tie	nákladiaky	a	
autá	 idú	 ako	 šialené	 cez	 centrum.	
Starı	́ľudia,	deti	a	matky	s	nákupom	a	
kočiarom	 nemajú	 šancu	 prejsť	 cez	
cestu	na	druhú	stranu.	Je	to	škoda.
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12.	 Na	 záver	 Ti	 ponúkam	 priestor	
odkázať	 niečo	 svojim	 priateľom,	
známym	 –	 Giraltovčanom,	 máš	
možnosť	ich	pozdraviť:	

Veľmi	 sa	 tešıḿ,	 keď	zasa	prıd́em	do	
môjho	 rodného	 mestečka.	 Akože	
malé	prekvapenie...	prıd́em	v	sobotu	
17.	 marca	 na	 týždeň.	 Už	 sa	 veľmi	
tešıḿ	na	kapustnicu,	syrek,	klobásky,	
mačanku	a	šalát.	A	samozrejme	bryn-
dzové	 halušky.	 Otec	 Pavol,	 mama	

Mária,	 sestra	 Inka,	 švagor	 Janko	 a	
deťúrence...	 tešıḿ	sa	na	vás.	Pozdra-
vujem	 aj	 tetušky	 Gitku	 a	 Helenku.	
Kamošku	 Janku	 Ciganovú,	 evanjelic-
kého	 pána	 farára	 Jozefa,	 ktorý	 je	 už								
v	 dôchodku.	 Posielam	 každému	
pusinky.	Pozdravujem	srdečne.	

Ďakujem	 za	 rozhovor	 a	 želám	 veľa	
úspechov.	

Michaela	Marcinová

  

PRÍPADY Z GIRALTOVIECPRÍPADY Z GIRALTOVIEC

 

PRÍPADY Z GIRALTOVIEC
 „Tehotná“ podvodníčka obrala Giraltovčana o peniaze 
Žena	 zo	 Svidníka	 vymámila	 od	
dôverčivého	 Giraltovčana	 6-tisíc	
eur.	 Tvrdila	 mu,	 že	 je	 tehotná	 a	
p en i a zm i 	 s a 	 má 	 o 	 j e j 	 s t av	
„postarať“.	Išlo	však	len	o	podvod.		

V	médiách	sa	prednedávnom	objavil	
prıṕad,	 v	 ktorom	 figuruje	 35-ročný	
muž	 z	 Giraltoviec.	 Istá	 žena	 si	 od	
neho	vypýtala	peniaze,	ktorými	mala	
pokryť	 náklady	 spojené	 s	 jej	 rizi-
kovým	 „tehotenstvom“,	 ktoré	 si	
vymyslela.	 Keďže	 mu	 prisľúbila,	 že	
mu	ich	čoskoro	vráti,	dôverčivý	Giral-
tovčan	jej	ich	poslal	na	účet.	Tie	mu	
mala	 neskôr	 vrátiť,	 no	 nestalo	 sa.	
Muž	sa		nedočkal	ani	jedného.		Prıṕa-
dom,	 ktorý	 sa	 údajne	 odohral	 už	
vlani	na	jar,	sa	zaoberá	polıćia.	„Pod	
zámienkou	 falošného	 tehotenstva	
vylákala	 mladá	 žena	 podozrivá	 z	
podvodu	 od	 35-ročného	 Petra	 z	

Giraltoviec	 až	 6-tisı́c	 eur.	 Z� ena	
napriek	 sľubu	 peniaze	 nevrátila,	
pričom	tehotenstvo	iba	predstierala.	
Prıṕad	polıćia	vyšetruje	ako	podvod,	
kde	 je	 trestná	 sadzba	 jeden	 až	 päť	
rokov,“	 informovala	 prešovská	 poli-
cajná	 hovorkyňa	 Jana	 Migaľová.	
Problém	 je,	 že	 ženy	 si	 tehotenstvo	
môžu	 neúmyselne	 vymyslieť,	 čo	 sa	
nazýva	 falošné	 tehotenstvo.	 T�ažko	
povedať,	 čo	 nıḿ	 žena	 teda	myslela.	
(Text:	red,	foto:	Spravy.pravda.sk)
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Došlo	aj	k	fyzickému	útoku

Rómsky	spoluobčan	napadol	pred	
pár	dňami	mladú	ženu	z	neďalekej	
obce.	 Dievčinu,	 ktorá	 pracuje	 v	
istom	 miestnom	 podniku	 ako	
barmanka,	udrel	útočník	v	jej	práci	
päsťou	do	tváre	i	nosa,	nasledovali	
aj	 kopance.	 Prípadom	 sa	 zaoberá	
polícia.

Hovorkyňa	krajskej	polıćie	Jana	Miga-
ľová	nám	útok	v	Giraltovciach	potvr-
dila.	Tento	prıṕad	sa	stal	v	sobotu	24.	
februára	len	pár	minút	pred	polnocou	
v	jednom	z	barov.	„20-ročná	žena	ozná-
mila	 na	 Obvodné	 oddelenie	 Policaj-
ného	zboru	Giraltovce,		že	bola	fyzický	
napadnutá	 ako	 pracovnıč́ka	 jedného		
z	podnikov	na	Dukelskej	ulici	v	Giral-
tovciach.	 K	 napadnutiu	 došlo	 pred	
tam	prıt́omnými	 viacerými	 osobami.	
U� točnı́k	 prešiel	 za	 barový	 pult ,	
povedal	 niečo	 nezrozumiteľne	 a	

udieral	ženu	päsťami	do	tváre	a	nosa,	
neskôr	 začal	 ženu	 aj	 kopať,“	 uviedla	
prıślušnıč́ka	KR	PZ	v	Prešove	z	odde-
lenia	 komunikácie	 a	 prevencie.	 Na	
pomoc	jej	pribehol	kolega,	medzitým	
sa	 čašnı́čke	 podarilo	 utiecť.	 Infor-
mácie	 o	 napadnutı	́ nám	 potvrdila	 aj	
napadnutá,	 avšak	 skutok	 odmietla	
komentovať.	„Je	to	pravda,	nechcem	sa	
však	 k	 tomu	 vyjadrovať,“	 napı́sala	
nám.	 Zo	 šoku,	 ktorý	 zažila	 priamo					
vo	 svojej	 práci,	 sa	 zrejme	 bude	 ešte	
dlho	 spamätávať.	 Hovorkyňa	 ďalej	
informovala,	že	policajná	hliadka	zadr-
žala	 34-ročného	 miestneho	 muža	
podozrivého	 z	 tohto	 činu.	 „Poverený	
prı́slušnı́k	 na	 základe	 tejto	 udalosti	
začal	 v	 prı́pade	 trestné	 stı́hanie	 za	
prečin	 výtržnı́ctva,	 kde	 páchateľovi							
v	prıṕade	preukázania	viny	hrozı	́trest	
odňatia	slobody	až	na	tri	roky,“	dodáva	
Migaľová.	

(Text:	red,	foto:	Facebook)

V Giraltovciach napadli mladú čašníčku

Za	týmto	barovým	pultom	došlo	k	napadnutiu	mladej	čašníčkyZa	týmto	barovým	pultom	došlo	k	napadnutiu	mladej	čašníčkyZa	týmto	barovým	pultom	došlo	k	napadnutiu	mladej	čašníčky
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V	 mestskom	 úrade	 v	 Giraltovciach	
došlo	v	utorok	27.2.2018	ku	krádeži	
peňazı	́určených	na	výstavbu	ihriska	
pre	malých	Giraltovčanov.	Pokladnica	
určená	 na	 dobrovoľnú	 zbierku,												
z	 ktorej	 boli	 peniaze	
o d c u d z e n é , 	 s a	
nachádza	 vo	 vestibule	
MsU� 	 na	 prı́zemı́ 	 na	
dosť	 frekventantom	
m i e s t e . 	 3 2 - r o č n ý	
p á c h a t e ľ 	 v y u ž i l	
moment,	 keď	 sa	 vo	
vestibule	 nikto	 nena-
chádzal,	rukou	prerazil	
prednú	časť	a	odcudzil	
z 	 n e j 	 p r e v a ž n e	
bankovky.	 Pri	 krádeži	
sa	 zranil,	 o	 čom	 sved-

Krádež peňazí na výstavbu ihriska
čila	krvavá	stopa	na	stene	pokladnice.	
Jedna	bankovka	bola	označená	a	ňou	
chcel	 zaplatiť	 v	 predajni	 v	 blıźkosti	
MsU� .	Prıṕadom	sa	už	zaoberá	polıćia.	

Text	a	foto:	red

V	 marcových	 dňoch	 ešte	 môžeme	
vysádzať	 hlávkový	 šalát,	 kaleráb,	
reďkovku	a	mrkvu	do	parenıśk	a	fóli-
ovnıḱov.	

Ak	máme	k	dispozıć ii	 teplú	 a	 svetlú	
miestnosť	 v	 byte,	 môžeme	 si	 sami	
dopestovať	 sadenice	 rajčiakov,	
papriky,	zeleru	a	baklažánu.	Majú	byť	
pripravené	 na	 výsadbu	 v	 polovici	
mája.	 Semená	 vysievame	 do	 misiek	
alebo	 debničiek.	 Použijeme	 výsevný	
substrát.	 Keď	 sa	 objavia	 klı́čiace	

Záhradkárske
okienko

rastlinky,	 misky	 prenesieme	 čo	
najbližšie	 k	 oknu	 a	 trochu	 znıž́ime	
teplotu,	aby	sa	tenké	rastliny	nevyťa-
hovali	do	výšky.	Rozsádzame	ich,	keď	
narastú	 prvé	 lıśtky.	Použijeme	na	 to	
sadbovače	 alebo	 kelı́mky	 s	 prie-
merom	5	až	10	cm.

V	druhej	polovici	marca	na	vonkajšıćh	
záhonoch	pripravıḿe	pôdu	na	výsev	
šalátu,	 hrášku,	 mrkvy,	 petržlenu,	
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cibule	 a	 môžeme	 vysádzať	 odrody	
jarného	 cesnaku	 a	 šalotku.	 Od	 pol	
mesiaca	 môžeme	 vysádzať	 otužilú	
sadbu	 kalerábu,	 karfiolu,	 šalátu	 a	
skoré	odrody	kapusty.	Uprednostňu-
jeme	 na	 hnojenie	 organické	 hnojivá	
ako	vyzretý	maštaľový	hnoj,	granulo-
vané	 hnojivá	 ako	 kravské,	 ovčie,	
konský	hnoj,	kompost	a	zelené	hnoje-
nie.	Priemyselné	sú	doplnkové.		

Ak	 sme	 na	 jeseň	 hnojili	 polovičnou	
dávkou	 draselných	 a	 fosforečných	
hnojıv́	 teraz	 použijeme	 druhú	 polo-
vicu,	alebo	hnojıḿe	kombinovanými.	
Hnojı́	 sa	 minimálne	 14	 dnı́	 pred	
výsadbou	 alebo	 sadenıḿ.	 Dlhodobé	
priemerné	 teploty	 sú	 4	 stupne																			
v	 nadmorskej	 výške	 200	 metrov.	
Výkyvy	 teplôt	 sú	 častejšie	 nielen	
medzi	dňom	a	nocou.	Na	stromčekoch	
vysadených	 v	 jeseni	 i	 v	 skorom	
jarnom	obdobı	́robıḿe	výchovný	rez.	
Pri	staršej	výsadbe	robıḿe	rez	skrá-
tenı́m	 o	 tretinu	 pri	 silne	 rastúcich	
odrodách.	Slabšie	rastúce	o	polovicu	
aj	hlbšie.

Broskyne 	 chemicky 	 o š e t r ı́me															
v	 obdobı́	 nalievania	 pukov	 proti					
kučeravosti	 prı́pravkom	 KUPRIKOL												
v 	 0 ,6-percentnej 	 koncentráci i .													
V	prıṕade	daždivého	počasia	urobıḿe	
ešte	jeden	postrek	7	až	10	dnı	́po	vypu-
čanı́	 broskýň,	 najneskôr	 však	 pred	
kvitnutıḿ.

Skôr	 pučiace	 egreše,	 rı́bezle,	 ale	 aj	
broskyne	 a	 iné	 ošetrı́me	 krátko											
po	vypučanı	́proti	prezimujúcim	škod-
com.	 Jablone	 a	 hrušky	 ošetrujeme						

v	 štádiu	 myšieho	 uška,	 najneskôr												
v	štádiu	ružových	púčikov.	Ak	chceme	
ošetriť	 ovocné	 stromy	 BIO	 prıṕrav-
kami	 na	 broskyne	 použijeme	 pri	
nalievanı	́ púčikov	 PREV-B2	 na	 likvi-
dovanie	 prvých	 škodcov.	 Postrek	
môžeme	kombinovať	s	KOCIDE	2000	
alebo	Sulkou.	Strieka	sa	pri	plus	13	až	
15	 stupňoch.	 Za	 daždivého	 počasia	
pridať	ALGA.	Opakujeme	to	po	7	až	10	
dňoch	po	vypučanı	́broskýň	ale	najne-
skôr	pred	kvitnutıḿ.

BIO	 kôstkoviny	 –	 stromy	 marhúľ,	
višnı́,	 čerešnı́	 aj	 sliviek	 -	 chránime	
pred,	ale	aj	v	čase	kvitnutia	pred	moni-
liózou.	 Pred	 pučanı́m	 	 umývacı́m	
postrekom	KOCIDE	2000	alebo	SULK,	
najlepšie	 kombinovať	 s	 PREV-B2.	
Postrek	opakovať	pri	rozvıj́anı	́pukov.	
Najnebezpečnejšie	 obdobie	 je	 od	
začiatku	 kvitnutia	 pri	 bielych	 púči-
koch.	Dávame	menšiu	dávku	KOCIDE	
¼	 a	 ALGA	 600	 0,6	 až	 1	 %.	 Druhú	
dávku	 dáme	 na	 rozkvitnuté	 kvety,	
keď	sú	aspoň	na	10	%	rozvité.	Tretie	
ošetrenie	robıḿe	v	čase,	keď	sú	puky	
rozvité	 na	 50	 %.	 Takto	 môžeme	
využiť	postrek	aj	pri	egrešoch	a	rıb́ez-
liach	proti	prezimujúcim	škodcom.

BIO	 jadroviny:	 umývacı́ 	 postrek	
robı́me	 pred	 pučanı́m	 olejnatými	
prıṕravkami.	Odporúča	sa	pomaran-
čový	 olej	 PREV-B2.	 Použiť	 môžeme	
VEKTAFID	 s	 KOCIDE	 alebo	 SULKU.	
Pred	 kvitnutı́m	 vo	 fáze	 ružového	
púčika	treba	aplikovať	ALGA	600	BIO	
0,6	s	V3	KOCIDE.

Ľubomír	Krupa
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Po našemu...Po našemu...
Olivače	–	oblievači

Pisane	vajco	–	kraslica

Syrek	–	hrudka

Tepšovnik	–	biely	koláč

Kolbasa	-	klobása

Svätý	obrázok	približne
z	50-tych	rokov

Stretnutie	vzorných	pracovnıč́ok	na	mestskom	úrade	pri	prıĺežitosti	MDZ� 									Stretnutie	vzorných	pracovnıč́ok	na	mestskom	úrade	pri	prıĺežitosti	MDZ� 									
v	roku	1980v	roku	1980

Text:	Mária	Osifová,	foto:	archív	MsÚText:	Mária	Osifová,	foto:	archív	MsÚ

Stretnutie	vzorných	pracovnıč́ok	na	mestskom	úrade	pri	prıĺežitosti	MDZ� 									
v	roku	1980

Text:	Mária	Osifová,	foto:	archív	MsÚ
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NARODILI SA:

Viktória Vavreková                                                  Tomáš Miko

Dušan Gaži                  Matúš Zošák

Alexandra Fedáková

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

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Ján Mihalík   1931   09.01.2018

Ján Kožlej   1938   28.01.2018

Oľga Dzurišová   1945   04.02.2018

Dušan Kurej   1951   18.02.2018

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

ZPOZ

85 rokov    Anna Juhasiková         

80 rokov Margita Kmecová 

  Michal Savka  

75 rokov    Anna Gočová

                   Mária Vojteková                                                        

70 rokov Elena Juhasová 

             

65 rokov Mgr. Ján Čižek     

  Božena Imreová    

  Helena Mašlejová

Svoje životné jubileá v mesiaci FEBRUÁR oslávili:

60 rokov Emília Goliašová

  Anna Onuferová

  Tomáš Šoltýs 

  Ján Vojček

 

55 rokov    Tibor Makula

                   Ján Pivovarský

50 rokov    Ľubica Godlová
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90	rokov				 Anna	Jurčová	 	 							

85	rokov	 Helena	Bajcurová

	 	 Anna	Fečová

	 	 Anna	S�váčová	

75	rokov				 Mária	Bencúrová

																		 Anna	Gačová

	 	 Alžbeta	Končarová

	 	 Ing.	Ján	Packo

	 	 Alžbeta	Vasilišinová

70	rokov	 Božena	Kurečajová	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 				

65	rokov	 Mgr.	Jozef	Hudáček	 	 	 	 	

	 	 Ewa	Kurečajová	 	 	 	

	 	 Jaroslav	Medvec

	 	 Anna	Medvecová

	 	 Helena	Sušinková

Svoje životné jubileá v mesiaci MAREC oslávia:

60	rokov	 Monika	Janočková	

	 	 Gabriela	T� ukotová

	 	 Božena	Vašková	

	

55	rokov				 Peter	Bencúr

																			 Ing.	Ján	C�abala

	 	 Mária	Kovalčıḱová

	 	 Stanislav	Kurečaj

	 	 Jozef	Rabský	

50	rokov				 Anna	Brejová	

	 	 Viera	Guľová

	 	 Gabriela	Kocová	

	 		 Ľuboš	Roman

MANŽELSTVO UZAVRELI: 

Adam Dreveňak a  Anna Mária Bolvanová

Giraltovce   Giraltovce

Patrick Baran  a  Kristína Fedáková

Giraltovce   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.

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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ŠPORT

Volejbalistkám	TJ	Sokol	Giraltovce	sa	
v	 prvej	 volejbalovej	 lige	 žien	mimo-
riadne	darı.́

V	 súčasnosti	 sú	 lı́der	 tejto	 súťaže,	
pričom	jej	vıť́az	postupuje	do	baráže					
o	postup	do	extraligy.

G i ra l tovské 	 d iev č a t á 	 to 	 ma j ú																	

 GIRALTOVČANKY SMERUJÚ DO BARÁŽE
v	nadstavbovej	časti	výborne	rozbeh-
nuté	a	baráž	by	im	pri	súčasnej	forme	
nemala	 uniknúť.	 V	 tejto	 nadstavbe	
súperia	 so	 Z� i l inou, 	 Rimavskou	
Sobotou	a	Prešovom.

Podľa	 webu	 Slovenskej	 volejbalovej	
federácie	z	25.	2.	2018	by	v	prıṕade	

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
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postupu	 do	 baráže	 boli	 ich	 súperky	
posledné	dve	družstvá	z	extraligy	COP	
Nitra	 a	 Hit	 UCM	 Trnava.	 štvrtý													
do	 partie	 by	 bol	 vıť́az	 I.	 ligy	 západ.												
V	súčasnosti	bojujú	o	prvenstvo	dve	
bratislavské	 družstvá	 S�K	 Dynamo	 a	
VK	TAMI.	Prvoligová	súťaž	skončı	́24.	
3.	 2018	 a	 giraltovské	 Sokolky	 budú	
hrať	ešte	osem	zápasov:	

3.	3.	2018	MVK	Stropkov		-		Sokol

10.	3.	2018	VA	Z� ilina		-		Sokol

17.	3.	2018		Rimavská	Sobota		-		Sokol

	24.	3.	2018		-	Sokol		-		MVK	Stropkov

	TABUĽKA	I.	ligy	žien	-	východ	o	1.	-	
4.miesto

																												Z					V						P				B			Pom.	set.

1.	Giraltovce			32				27				5				81			84:25

2.	Stropkov					32				24				8				70			80:41

3.	Rim.Sobota	32				23				9				67			74:41

4.	Z� ilina												32				19			13			56			66:50

TJ	 Sokol	 Giraltovce	 v	 stretnutiach	

proti	 Rimavskej	 Sobote	 reprezento-
vali	tieto	hráčky:

Timea	 Drábiková,	 Alexandra	 Harčá-
rová,	Dáša	Chymičová,	Tatiana	Chymi-
čová,	Martina	Keselicová,	Zuzana	Labı-́
ková,	 Tatiana	 Mitaľová,	 Klaudia	
Mitrová,	 Silvia	 Murı́nová,	 Martina	
Oravcová,	 Eva	 Paňková,	 Dominika	
Ružbaská,	Slávka	Salamonová,	Slávka	
Vasičková.	 Trénerkou	 je	 Daniela	
Chymičová	a	jej	asistentka	je	Zuzana	
Labıḱová.

Pre	 giraltovský	 šport	 je	 účinkovanie	
volejbalistiek	Sokola	veľká	reklama	a	
v	prıṕade	postupu		do	baráže	si	mesto	
Giraltovce	 určite	 všimnú	 v	 Nitre,	
Trnave	 či 	 v	 Bratislave. 	 Držı́me	
Sokolkám	 	prsty	a	giraltovská	verej-
nosť	 by	 sa	 mohla	 prıśť	 pozrieť	 na	
posledné	zápasy	s	MVK	Stropkov	24.	
3.	 2018	 do	 S� portovej	 haly	 Igora	
Nováka.	Určite	sa	to	oplatı	́vidieť.

Miroslav	Deutsch
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INZERCIAINZERCIAINZERCIA
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