O láske
Jediný kľúč, ktorý sa hodí do dverí
od raja, je láska.
Kúsok raja je
v každom úsmeve, v každom dobrom slove,
v náklonnosti, ktorú rozdávaš.
Kúsok raja je
v každom srdci, ktoré je pre nešťastníka
záchranným prístavom,
v každom domove, kde je chlieb a víno
a ľudské teplo.
Kúsok raja je
v každej oáze, kde kvitne láska
a kde sa človek stal človekom,
jeden pre druhého bratom a sestrou.
Boh vložil do tvojich rúk svoju lásku
ako kľúč od raja.

FAŠIANGY
Všetci ľudia sa radujú
v fašiangovom čase,
jedni pijú, druhí jedia
za stolom koláče.
Ďalší rebrá a slaninu,
iní fánky pražia.
Také, ba aj iné veci
na Fašiangy jedia.
Potom sa do veselého
tančenia dávajú.
Iba radosť a veselosť
dedinami znejú.
FAŠIANGY – čas zábav, čas radovánok. Naši predkovia tento čas už tradične venovali
veselosti.
Po Vianociach nastal čas, keď bolo dosť času na domáce práce, ženy priadli, tkali, párali
perie a pritom rozprávali rôzne príbehy, povesti, legendy a povery. Schádzali sa každý večer
v inom dome. Tak im spoločne ubiehal čas, počas dlhých večerov nepotrebovali televízor ani
rozhlas, ale samy boli živými kronikami. Takto trávila fašiangy staršia generácia.
O čo viac veselosti bolo u mladých ľudí! Dievčatá s radosťou očakávali mládencov.
Chlapci vždy vyviedli nejaké pestvo a potom dievčatá vyobracali v tanci pri ľudovej pesničke.
Dnes sú tie časy už iba spomienkou. Život bol veselý, ale aj ťažký, no ľudia žili v súlade
s prírodou. Práca bola ich životom, pozitívne ľudské vzťahy boli pre ľudí vzpruhou, dávali im
energiu do života. Času fašiangov predchádzal pôst. Tento čas ľudia venovali očiste svojho
tela aj duše.

Mestský úrad informuje ...
Sociálne zariadenia začali svoju prevádzku
Na základe požiadaviek občanov mesta Giraltovce a jeho okolia, hlavne verejnosti
používajúcej hromadnú autobusovú dopravu, ako aj pripomienok Regionálneho ústavu
verejného zdravotníctva vo Svidníku sa tunajší Mestský úrad Giraltovce (ďalej MsÚ)
rozhodol riešiť výstavbu serióznych verejných záchodov v trvalom murovanom zariadení
v súlade s technickými požiadavkami na výstavbu aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu. MsÚ uzatvoril zmluvu o výstavbe verejných záchodov s podnikom Galon, Andrej
Gáll, Prešov v časti na I.NP polyfunkčnej budovy umiestnenej na Dukelskej ulici, na
autobusovom nástupišti v Giraltovciach na pozemku parcely č. KN 448/5.
Verejné záchody boli vybudované na náklady podniku Gallon, Andrej Gáll, Prešov, boli
v termíne 30.12.2005 ukončené a uvedené do skúšobnej prevádzky. Na základe vyššie
uvedenej zmluvy má Mesto Giraltovce právo bezplatného užívania tohto sociálnohygienického zariadenia počas doby životnosti celej polyfunkčnej budovy.
Dispozičné zariadenie obsahuje hlavnú predsieň, WC pre imobilných, predsieň pre ženy, 2 x
WC ženy, predsieň mužov, 2x pisoárové mušle, 2 x WC muži a miestnosť ekonomatu (kotol,
sklad upratovačky).
Veríme, že záchody budú dlho slúžiť na uspokojenie potrieb občanov z Giraltoviec i okolia.
Zároveň vyslovujeme presvedčenie, že čistota a nepoškodzovanie ich priestorov prípadnými
vandalmi bude pozitívnou výpovednou hodnotou o nás, ľuďoch z Giraltoviec.
Ing. Emil Mati
SNEM Združenia miest a obcí Šariša v Giraltovciach
Dňa 24.1.2006 sa v zasadačke MsÚ Giraltovce konal snem ZMOŠ. Zišlo sa na ňom 87
starostov obcí okresov Bardejov, Svidník a Stropkov.
Snem zvolal predseda ZMOŠ a primátor mesta Giraltovce Ján Rubis, viedol ho podpredseda
ZMOŠ a starosta obce Raslavice Ing. Anton Lamanec. Po schválení procedurálnych bodov
rokovania ( návrhovej, mandátovej komisie) správu o činnosti Rady ZMOŠ predniesol
predseda.
Hlavným bodom rokovania bolo zhodnotenie prvého roka od spustenia fiškálnej
decentralizácie ako hlavná časť reformy verejnej správy. Druhým bodom bola prezentácia
anglickej firmy, ktorá zabezpečuje internizáciu a tvorbu WEB stránok pre samosprávu.
Táto firma v spolupráci s kanceláriou ZMOS, ministerstvom dopravy SR bude vytvárať WEB
stránky pre všetky obce ktoré budú do projektu prihlásené, bezplatne. Kancelária ZMOS cez
projekt EÚ chce zabezpečiť internet do každej obce, podobne ako Infovek pre školy.
Je v regióne veľa obcí, ktoré ešte nemajú základnú počítačovú techniku , preto ZMOS chce
pomôcť finančne pri jej zabezpečení a internetizáciu s vybavením WEB stránky.
Náš región je charakteristický veľkým počtom malých obcí, kde až 80% tvoria obce do 500
obyvateľov. Snem ďalej schválil delegátov 16. snemu ZMOS, ktorý sa bude konať dňa 17.18.5 2006 v Bratislave. Za ZMOŠ sa zúčastní 37 delegátov, a to 20 za Bardejov, 9 za Svidník,
8 za Stropkov. Na sneme sa zúčastnia aj členovia predsedníctva a rady ZMOS. Dopravu
delegátov na snem uhradí ZMOŠ. Snem schválil členov výboru do komisií pri Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny pre jednotlivé okresy: Ing. Jozef Fida – BJ, Ing. Michal Bartko – Sk,

Ing. Vladimír Kasander –Sp. V diskusii sa členovia vyjadrili k priebehu reformy
o prenesenom výkone štátnej správy na samosprávu často bez finančného krytia . Ing. Fida,
starosta obce Kurima, žiadal naniesť na R- ZMOS-u riešenie príspevku pri fiškálnej
decentralizácii v normatíve nie podľa nadmorskej výšky, ale podľa priemernej ročnej teploty.
Ďalej prehodnotiť príspevok z fiškálnej decentralizácie podľa veku občanov na princíp podľa
počtu obyvateľov v obci.
Starosta obce Sveržov Pavol Ceľuch žiadal prehodnotiť aj príspevok KŠÚ v Prešove na
školské obvody nielen podľa počtu žiakov v obvode, ale aj podľa počtu obcí či školských
zariadení v príslušnom školskom obvode.
Snem schválil návrh na uznesenie a v závere predseda poďakoval všetkým prítomným za
účasť a vo volebnom roku 2006 im poprial veľa úspechov.
Ján Rubis
predseda ZMOŠ

Myšlienka, ktorá stojí na začiatku je vízia...
Je rok 2006, rok, kedy dozrel čas. Na konci toho roka budú voľby a my sa budeme
rozhodovať, komu dáme svoj hlas.
Rok, v ktorom bude každý z nás Giraltovčanov chcieť vedieť, aké plány, vízie im budú
ponúknuté a kto a ako ich dokáže zrealizovať.
Rok 2006 svojimi víziami nasmeruje a ovplyvní celý vývoj a určí smerovanie našich
Giraltoviec na najbližšie desaťročie.
Dovolím si povedať, že doba sa posúva ďalej. Posun nastal nielen v spoločnosti ako takej, ale
hlavne ten posun nastal v myslení ľudí. Ten posun nastal aj v našom meste.
Ten posun znamená aj to, že si uvedomujeme nielen svoje povinnosti voči spoločnosti, mestu,
v ktorom žijeme, ale poznáme aj v povinnostiach spoločnosti, mesta, ktoré majú voči nám,
občanom.
Ako poslanec mesta Giraltovce chcem vyjadriť svoj názor na aktuálnu tému, ktorá ma osobne
zaujal, a to poplatky za likvidáciu a uloženie komunálneho odpadu / TKO / .
V našom meste už padlo veľa viet na tému odpady, no ďalej nás to neposúvalo. Navrhovali sa
riešenia bez toho, aby sme mali jasnú víziu, ako naložiť s odpadmi v horizonte 10 rokov.
Mesto napriek uzneseniu, ktoré dostalo od poslancov, nebolo schopné nič pripraviť. Prešli dva
roky, a výsledok celej „ akože - koncepcie“ som si prečítal v prvom čísle Spravodajcu 2006.
Mňa zaujali dve čísla: „Bytovkári“ – 425,- Sk
„Domkári“ – 300 ,- Sk
Dve rôzne výšky poplatkov pre obyvateľov toto istého mesta! To ma zarazil, a preto som sa
rozhodol verejne reagovať a predstaviť, aký je môj pohľad na túto oblasť. Na hlasovaní
o tomto návrhu som nebol prítomný, no môžem verejne vyhlásiť, že za takýto návrh by som
nikdy nezdvihol ruku. Nesúhlasil som s ním, už keď sa o ňom začalo hovoriť.

Myšlienka, ktorá stojí na začiatku, je vízia...
Pokiaľ máte záujem vytvoriť nejakú víziu, mali by ste si zadefinovať niekoľko základných
pojmov ako : 1. analýza – 2. ciele / vízia / – 3.úlohy – 4. realizácia
Je to len pár základných krokov, ktoré fungujú nielen v moderných firmách, ale fungujú už aj
v mestách, ktoré vedia, ako sa chcú rozvíjať, majú jasnú predstavu aj o tom, ako to chcú robiť.
Dnes by som sa zameral na jeden z pojmov, ktoré potrebujeme pri tvorbe vízie, konkrétne jej
prvú časť: Analýzu / napr. TKO /

ANALÝZA
1. AKO a KEDY?
§ forma spracovania TKO v roku: 2007 ......... 2010 ........ 2015
§ akú úroveň v spracovaní chceme dosiahnuť: a, minimálnu
b, optimálnu
c, maximálnu
Správne rozhodnutia vychádzajú zo zadefinovania očakávaní, ktoré chceme dosiahnuť.
2. KTO a AKO?
§ akú firmu chceme mať v roku 2010, vlastnú internú – cudziu dodávateľskú?
§ bude to spoločnosť mesta Giraltovce?
§ bude to spoločnosť mesta a obcí, ktoré budú mať záujem riešiť vlastné spracovanie
TKO cez spoločnú firmu? Prečo by obce mali ísť do tohto projektu?
§ ako bude technicky vybavená ? / nové vozy na TKO, nádoby, triediace linky... /
§ aké možnosti bude mať v rámci konkurencie v biznise s názvom TKO ?
3. DÔVODY PREČO?
Dnešná situácia je jasná: TKO = biznis pre spol., ktoré sa týmto zaoberajú. Preto je dôležité
uvedomiť si skutočnosť, že v našom meste máme ešte stále na výber z dvoch variantov.
A – naďalej zabezpečovať spracovanie TKO cez vlastnú firmu.
B - uvoľniť tento trh pre spoločnosti, ktoré pôsobia už aj v našej lokalite.
Dôvody varianty A :
· umožní flexibilne prispôsobiť sa špecifickým požiadavkám našej lokality
· umožní vlastnú cenovú reguláciu / ponuka, ktorá je výhodná dnes, nemusí byť výhodná
pre nás aj o 5 – 10 rokov /
· umožní rozvíjať pracovné príležitosti
· umožní uchádzať sa o grantové projekty, umožní rozvíjať vzájomnú spoluprácu a
vzájomnú koordináciu aktivít mesta a okolitých obcí.
· umožní cielene oslovovať vybrané skupiny / školy, firmy, štátne inštitúcie... / za účelom
partnerstva a spolupráce v dlhodobom projekte
· prináša riziko neúspechu, ak sa nepodarí včas eliminovať a minimalizovať negatívne
trendy / interné alebo externé riziká /
Dôvody variantu B:
· umožní jednoduché riešenie problematiky TKO zadaním zákazky pre vybraného
dodávateľa
· umožní participáciu mesta na veľkých enviromentálných projektoch
· prináša riziko trhových cien, kde mesto stratí možnosť priamo regulovať výšku poplatkov
· prináša riziko stať sa závislým na dodávateľovi
· prináša riziko priameho dopadu rozhodnutí dodávateľskej firmy priamo na občana
· globálny, firma nie je schopná dôsledne zohľadňovať lokálne potreby
4. OČAKÁVANIA
Potrebujeme si uvedomiť, aký dopad prinesú stanovené rozhodnutia na :
Ø občana / jednotlivca, rodinu /
Ø na mesto
Ø na región
Ø na životné prostredie
Ak máte víziu, môžete začať definovať jednotlivé úlohy, ktoré so sebou nesú rôzne nápady.
Nápady so sebou nesú nové úlohy. Úlohy so sebou nesú úspechy a určite aj neúspechy.

Úspechy a neúspechy však so sebou prinášajú ďalšie nápady. Najdôležitejšie je však niekde
začať. A rozhodnutie niekde začať je víziou.
Keď som sa rozhodoval, ako reagovať na systém , ktorým sa dnes pracuje a na základe
čoho sa rozhoduje v našom meste aj čo sa týka TKO, uvedomil som si nasledovné:
Viem, že priame vyjadrenie môjho názoru by prinieslo a rozpútalo len kolotoč článkov,
kde by sa mi každý snažil vysvetliť, ako tomu nerozumiem, aké je to v našom mestečku
všetko dobré a spravodlivé, že sa máme všetci radi atď.
Preto som sa rozhodol pre iný pohľad na vec a snažím sa pochopiť „ akože koncepciu“, ktorá nás Giraltovčanov rozdelila na základe druhu stavby, v ktorej ten
alebo onen býva.
Snažím sa pochopiť „ víziu“, ktorá mne, človeku, čo býva v rodinnom dome a netriedi
odpad, určila poplatok 300,- Sk, a ten, čo poctivo triedi a separuje TKO, býva
v bytovom dome platí 425,-Sk... ?!?
Snažím sa pochopiť, prečo mám platiť ako „domkár“ 300,- Sk, keď náklady na
likvidáciu a manipuláciu predstavujú 171,- Sk a nie 300,- Sk !!!
Viem, že donedávna v Giraltovciach ľudia šomrali, ale potom si zvykli a boli ticho. Keď som
však na začiatku povedal, že doba sa posunula a ten posun nastal v myslení ľudí , myslel som
na to, že tí, ktorí boli doteraz ticho, dnes začínajú nahlas pomenovávať veci pravým menom.
Ľudia sa pýtajú, prečo majú platiť za niečo, a nevedieť pritom, aké poplatky ich budú čakať
o rok , dva, tri. Pýtajú sa, prečo majú separovať odpad, keď namiesto výhod za svoju
námahu platia toľko, ako ten, čo netriedi...
A to som dnes len jemne otvoril tému TKO. Pred sebou máme aj iné zaujímavé témy, ako:
dane, financie, tepelná energetika, nájmy, školstvo, efektivita práce zamestnanca ...
Nakoniec chcem pripomenúť, že tento článok nie je o tom, či „domkári“ platia veľa a
„bytovkári“ platia málo. Opakujem, chcem len povedať, že začnime rozmýšlať a začnime sa
správať ako mesto, ktoré chce byť moderným a úspešným.
Verím, že rok 2006 sa stane rokom tej najlepšej vízie, ktorá posunie naše mesto ďalej
k novým možnostiam a hlavne k ich realizácii.
„Myšlienka, ktorá stojí na začiatku je vízia. Jasná vízia je

garantom úspešnosti nášho mesta...“
Stanislav Varga
poslanec mesta Giraltovce

Mestská polícia informuje
1. Dňa 7.1.2006 počas hliadkovej a obchôdzkovej služby bol MsP zistený priestupok
podľa § 49, odst. 1, písm d, ktorého sa dopustila K.M pri bare EDEN na Dukelskej
ulici tým, že hrubým správaním narušila občianske spolunažívanie. Priestupok bol
prejednaný v zmysle § 86 písm. b., zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších noviel.

2. 2. Dňa 7. 1.2006 hliadka uložila v blokovom konaní blokovú pokutu za spáchaný
priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami v zmysle §
30 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších noviel K.
M., ktorá podala alkoholický nápoj osobe mladšej ako 18 rokov, a to K. M. v bare
EDEN v Giraltovciach.
3. Dňa 26.12.2005 bolo oznámené na MsP v Giraltovciach spáchanie priestupku podľa
§ 49, ods. 1., písm. d,. Šetrením bolo zistené, že priestupku sa dopustil P.
K. z Giraltoviec , a to tým, že narušil občianske spolunažívanie drobným ublížením
na zdraví. Priestupok objasňuje MsP podľa § 58 ods. 3., písm. e zákona SNR č.
372/1990 Zb.
4. Dňa 20.1.2006 v čase o 13.30 h. bol počas hliadkovej služby MsP zistený priestupok
v zmysle § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších noviel,
a to porušenie VZN mesta Giraltovce č. 18/2001 o zákaze požívania alkoholických
nápojov na území mesta Giraltovce na verejných priestranstvách, ktorého sa dopustili :
M.K , J.K a MF z Giraltoviec, každému bola hliadkou MsP uložená sankcia vo výške
1000 Sk. Po zdokumentovaní priestupku bude spis odstúpený na OU odbor VVS vo
Svidníku na prejednanie.
Juraj Šima
Náčelník MsP
OBVODNÉ ODDELENIE POLICAJNÉHO ZBORU
V roku 2005 bolo v meste Giraltovce spáchaných 108 priestupkov proti majetku, pričom
42 priestupkov bolo objasnených. Zvýšenou mierou k neobjasneným priestupkom prispieva
ľahostajnosť majiteľov mobilných telefónov, hlavne v bare Letisko kde sú zaznamenané
početné krádeže. Priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu bolo zaevidovaných 65,
pričom okrem 3 priestupkov boli objasnené všetky. Na úseku páchania trestnej činnosti bolo
zaznamenaných 52 prípadov, z čoho 22 prípadov sa podarilo objasniť.
Príčinou porušovania zákona sú v podstate dlhodobé a nemenné faktory v podobe
vysokej miery nezamestnanosti a nízkej právnej úrovne obyvateľstva.
V roku 2005 sa tunajšie OO PZ podieľalo na realizácii projektu Správaj sa normálne!
Sú vykonávané besedy so žiakmi na základnej škole. Taktiež vo zvýšenej miere sa vykonávali
dopravno-bezpečnostné akcie so zameraním na dodržiavanie predpísanej rýchlosti v úseku
Dukelskej ul. v blízkosti nástupišťa SAD v Giraltovciach, ako aj

na samotnú

disciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Preventívne akcie sú vykonávané s
príslušníkmi Mestskej polície v Giraltovciach zamerané najmä podávanie alkoholických
nápojov osobám mladším ako 18 rokov.

VIETE, ŽE...
-

Máme za sebou biele Vianoce, vzápätí nás zima prekvapila, keď zo dňa na deň dokázala
tú peknú bielu prikrývku premeniť na množstvo vodnatej kaše a vzápätí vody, ktorá
naplnila rieky i ulice mesta. Ale keďže isté bolo v minulom roku len to, že počasie bolo
viac než neisté, už deň pred Silvestrom sme za zvukov metelice opäť zavítali do zimnej
krajiny. My sme, na rozdiel od ostatných miest Slovenska, mali toho snehu poskromne,
zato vietor si prišiel na svoje. Ale aby sa tá neistota potvrdila, do Nového roku sme už
opäť vstupovali v odmäku, v meste plnom mlák a zvyšku po polnočnom ohňostroji.
- Na gymnáziu sa 7.januára uskutočnil tradičný rodičovský ples, ktorý sa organizuje
v telocvični školy, je, ako obyčajne, vypredaný do posledného miesta. Naša ZUŠ sa
postarala o dôstojný úvod svojím umeleckým programom i úvodnými ukážkami
spoločenských tancov v podaní tanečného súboru spomínanej školy. O dobrú náladu sa
zasa celú noc staral tanečný ľudový orchester tejto školy a ten, ako to poznáme z mnohých
jeho vystúpení, to vie poriadne roztočiť.
- Ku všedným dňom gymnázia patrí správa o pestrej mimoškolskej práci študentov tejto
školy. Pracujú v 28-ich krúžkoch rôzneho zamerania, mnohé z nich zabezpečujú
bezplatne dobrovoľníci z radov rodičov, starých rodičov, bývalých študentov či dokonca
cudzincov. Napr. Leeanne z USA tu v rámci konverzácie precvičuje so študentmi plynulé
vyjadrovanie v anglickom jazyku. Gymnázium sa taktiež teší z novej kvalitnej strechy.
- Pri prechádzkach mestom sa musíme často zamýšľať nad neporiadkom panujúcim okolo
kontajnerov. Zvlášť do očí bijúci je tento fakt v priestoroch pred blokmi A,V... Vietor
naháňa po zemi plastové fľaše, ktoré netvoria práve najkrajšiu výzdobu týchto centrálnych
priestorov mesta. Nenájde sa nikto, kto by fľaše jednoducho zodvihol a vhodil do blízkych
kontajnerov určených na separáciu? Takto si vzájomne zvyšujeme okrem iného aj
poplatky za TKO.
- 1.januára sme mohli v meste vidieť aj stopy po bohatej svetlicovej oslave v našom meste.
Nový rok sme vítali naozaj hlučne, mestom sa už od rána 31.decembra ozývali výstrely
petárd a rôznych iných hlučných výmyslov. V noci pribudli svetlice, vyvrcholilo to
o polnoci, keď sme okrem veľkého mestského ohňostroja mali možnosť absolvovať aj
mnohé súkromné svetelné efekty v meste i v okolitých dedinách. Upokojujúco zazneli
zvony na všetkých kostoloch a ich hudba akosi ináč, upokojujúcejšie oslovovala naše
mysle i srdcia plné očakávaní, čo prinesie nastávajúci rok. Keď človek uvažuje o tom,
koľko vzdychov zaznie z našich úst na adresu ťažkých časov, v ktorých žijeme,
nedostatku a chudobe, potom tak trošku nechápavo krútime hlavou nad množstvom
rôznych tých výbušných a svetelných hračiek v rukách našich detí. A veď to nie je ani
tradícia, tou našou – pôvodnou - boli skôr vinše, maškary, svetlá sviečok, tiché
rozjímanie, predsavzatia.
- 18. január je dňom oslobodenia Giraltoviec v časoch 2. svetovej vojny. Aj v tomto roku sa
na tradičnom mieste pri Pamätníku matky stretli občania mesta, p. primátor J. Rubis
i členovia ZPB na krátkej spomienkovej slávnosti spojenej s kladením ďakovnej kytice.
Pripomenuli si tak už 61. výročie tejto významnej udalosti.
- Ak ste ešte neboli v útulnom prostredí, originálne zariadenom , s možnosťou vypiť si
chutnú kávu či zajesť si niektorý z ponúknutých druhov pizze, potom asi nepoznáte
pizzeriu na poschodí Domu služieb, ktorá bola otvorená už v apríli minulého roka.
- Naša ZUŠ v tomto roku vynechala tradičný Vianočný koncert. Namiesto toho uskutočnila
celý rad hosťovských vystúpení v Stropkove, Raslaviciach, Kračúnovciach a p., kde sa
predstavili jednotlivé hudobné telesá i sólisti našej ZUŠ-ky
Vo svojich vystúpeniach nepoľavil ani Topľan, hoci mu prácu trocha sťažuje fakt, že
mnohí členovia súboru odchádzajú sezónne za prácou mimo mesta. V prípade potreby ich
pohotovo zaskočí iný prítomný tanečník. Dobrú zálohu im vytvára aj mladšia generácia
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súboru. Najbližšie nás Topľan poteší svojím fašiangovým sprievodom mestom v závere
fašiangov.
Zdravotnícka činnosť sa nám z kopca z originálnych priestorov polikliniky presunula
bližšie k občanovi do nových priestorov bývalej elektrárne, v ktorých dnes pôsobí
spoločnosť ILB.
V priestoroch CVČ na základe schváleného projektu vzniknú dve nové triedy na
vyučovanie mentálne postihnutých detí. Projekt bude realizovať Špeciálna ZŠ pod
vedením Mgr. Petra – Kimák Fejka, ktorý by chcel vyučovanie týchto detí začať od
septembra 2006.Na realizovaní projektu sa budú podieľať aj ďalšie organizácie, a to náš
mestský úrad pod vedením primátora mesta, centrum voľného času, DSS v Giraltovciach
i základná škola.
Sľúbila som Vám nájsť autora pekného vtáčieho kŕmidla pred MsÚ. Je ním Ľubomír
Bakaľár. Ale to sme si vlastne mohli domyslieť aj sami, veď vtáčiky a iné zvieratká sú
jeho srdcovou záležitosťou. Vtáčikom nechýba ani krmivo. Je tam množstvo zvyškov
chleba – zrejme z neďalekej pekárne – no to nie je najvhodnejší pokrm pre vtáctvo v zime.
Nabudúce poprosíme o odborný výklad niektorého zo znalcov. Mimochodom, podobných
kŕmidiel máme v meste 8, sú umiestnené aj pri školách, poliklinike a parčíkoch.
CVČ v spolupráci s primátorom mesta rozbieha viaceré zaujímavé aktivity. Jednou z nich,
ktorá by nemala ujsť vašej pozornosti, je zriadenie hodinovej škôlky v priestoroch CVČ.
Umožní mamičkám na materskej dovolenke získať čas, v ktorom si budú môcť vybaviť
úradné záležitosti, pokojne si nakúpiť, zájsť do kaderníctva alebo na kozmetiku. V tom
čase sa im o deti postarajú v priestoroch hodinovej škôlky umiestnenej v pavilóne C –
CVČ za symbolický poplatok. Túto aktivitu určite privítajú aj mladé ženy, ktoré si
opaterou týchto detí privyrobia pár korún.
V priestoroch terajšej počítačovej učebne plánuje riad. CVČ p. Vook zriadiť posilňovňu,
ktorú vybaví potrebným náradím. Tu si budú môcť zacvičiť deti i mládež v rámci krúžkov
organizovaných CVČ, ale aj dospelí vo večerných hodinách v čase od 18,oo do 22,oo hod
za nízky poplatok 20 Sk/hod.
Alžbeta Škurlová

OPÝTALI SME SA ...
Pani Evy Verčimakovej, predsedníčky Rodičovskej rady pri ZŠ v Giraltovciach.
V minulom roku sa Vám osvedčila forma odvodu 2% z príjmu zamestnancov v prospech
Základnej školy. Budete vo svojej iniciatíve pokračovať aj v tomto roku?
Po prvýkrát v histórii sa Rodičovské združenie pri základnej škole Giraltovce v minulom
roku zapojilo do projektu, kde občania môžu odovzdať 2 % z dane z príjmu
verejnoprospešnej organizácii zaregistrovanej podľa zákona pôsobiacej napríklad aj v ich
meste. Naše rodičovské združenie využilo možnosť zaregistrovať sa aj tento rok na
príslušnom notárskom úrade do zoznamu príjemcov, takže pokračujeme v tejto činnosti aj
v roku 2006.Tento projekt sa nám osvedčil, pretože za minulý rok prišlo na náš účet vyše
18.000 Sk /po odčítaní vstupných nákladov/. Po dohode s vedením základnej školy sa
rodičovské združenie rozhodlo investovať tieto financie na otvorenie novej - ďalšej
počítačovej učebne na škole s kompletným vybavením. Týmto sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí obetovali svoj čas, vypísali tlačivá, poslali ich na daňový úrad, a týmto
umožnili previesť 2 % z ich dane zo mzdy nám.
Občania a právnické osoby, ktoré platia dane, môžu požiadať daňový úrad o to, aby sa
2 % z ich daní poukázali niektorej zo zaregistrovaných organizácií. Časť dane, ktorú už

zaplatili, resp. im zamestnávateľ stiahol pri výplate počas celého roku 2005, sa teraz môže
vrátiť do nášho mesta a pomôcť aj našej škole.
Rodičovské združenie pri základnej škole v Giraltovciach je jednou z organizácií v našom
meste, ktoré splnilo podmienky registrácie a chce požiadať občanov o priazeň. Z týchto
prostriedkov sa môžu financovať aktivity podporujúce vzdelávanie a zdravie, šport detí
a mládeže, ochranu duchovných hodnôt, ochranu ľudských práv, ochranu a tvorbu životného
prostredia, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
O využití týchto nazbieraných peňazí bude rozhodovať rodičovská rada.
Postup pri odovzdávaní 2 % z daní z príjmu:
Zamestnanec:
1. Do 15. 2. 2006 požiadať svoju mzdovú učtáreň o ročné zúčtovanie dane za rok 2005.
2. Vyplniť tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2 % zo zaplatenej dane z príjmu“ (môžete si
ho vyzdvihnúť u p. Evy Verčimakovej – predajňa kníh v Dome služieb Giraltovce )
3. Vyplnené tlačivo „Vyhlásenie ...“ a tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo
závislej činnosti“ (dostanete ho od mzdovej učtárne) zaslať na príslušný daňový úrad
vášho zamestnávateľa najneskôr do 15. 4. 2006.
Živnostník a právnická osoba:
1. Do 31. 3. 2006 podať daňové priznanie. Súčasťou tlačiva Daňové priznanie je aj
„Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“, ktoré vyplníte podľa
pretlače.
Naše údaje:
IČO: 17319617459
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Základnej škole Giraltovce
Sídlo: Budovateľská 20, 087 01 Giraltovce

MVDr. Juraja Gazdiča, veterinárneho lekára v našom meste
Vstúpili sme do nového roku a spolu s nami aj množstvo našich „najlepších priateľov
človeka“ – psov. Často sme svedkami, že sa mnohé psy voľne potulujú po meste a uliciach
a vzbudzujú strach u okoloidúcich občanov. Tí si nemôžu byť istí, či bol daný pes aspoň
očkovaný. Aké sú teda vlastne povinné pravidlá pre majiteľov psov?
Ak pes patrí medzi najlepších priateľov človeka, aj medzi priateľmi platí – priatelia
buďme, dlhy si plaťme. Aby tento vzťah bol plnohodnotný, závisí to predovšetkým od
majiteľa psa, obyčajne však zlyhá človek.
Majiteľovi psa vyplýva zo zákona povinnosť a zodpovednosť za vytvorenie podmienok pre
chov hosp. zvierat, teda aj psa i za následky za ich nedodržiavanie.
Mestu platíme /nemalú/ daň za psa a mesto zo zákona svojím záväzným nariadením
stanovuje a kontroluje podmienky chovu psov.
Z nich vyplýva chovateľovi povinnosť:
- vytvoriť vyhovujúce podmienky umiestnenia psa vo vonkajšom prostredí alebo byte,
- zabezpečiť jeho umiestnenie tak, aby sa zabránilo jeho uniknutiu, túlaniu sa po verejných
priestranstvách a voľnej prírode,
- tým zabrániť poraneniu ľudí a iných zvierat,
- zabezpečiť dostatočnú a primerane kvalitnú výživu a ošetrenie
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zabezpečiť primeranú výchovu a výcvik
neoddeliteľnou povinnosťou je starostlivosť o zdravie zvieraťa v zmysle zákona
o veterinárnej starostlivosti,
v tom je povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti nebezpečnej a nákazlivej
chorobe – besnote- prenosnej na zvieratá aj na ľudí. Približne 20-30% majiteľov psov túto
povinnosť v našom meste podceňuje a nedodržuje
Za poranenie ľudí neočkovaným psom zodpovedá za následky majiteľ psa a znáša náklady
za ošetrenie, liečbu poranenej osoby i za vyšetrenie psa.
Proti ďalším nákazlivým ochoreniam psov, najčastejšie proti psinke, parvoviróze,
edenovirózam, leptospiroze s besnotou, sa robí kompletné očkovanie, ktoré je povinné
premiestňovaním na výstavy, trhy, dovolenky mimo bydliska a do zahraničia. Ostatným
chovateľom na požiadanie.
Veľmi dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti je pravidelné preventívne
odčervovanie – 2x ročne – proti vnútorným a vonkajším parazitom.
Iné zdravotné problémy riešiť po porade s veterinárnym lekárom.
Mesto ďalej zabezpečuje opatrenia pri výskyte niektorých nebezpečných ochorení.
zabezpečuje odchyt túlavých psov a ich umiestnenie v útulkoch
chorých a podozrivých z ochorenia – odchyt a utratenie
zabezpečuje evidenciu chovateľov psov a kontroluje evidenciu očkovaných psov.
Chovateľom prajem radosť z chovu i osoh – stráženie, poľovníctvo, chovateľské ocenenia
na výstavách a potešenie zo vzájomných vzťahov.

Z HISTÓRIE ...
Mestské symboly Giraltoviec
Od začiatku tohto roka musí mať každá obec a mesto na Slovensku vlastný erb. Mal
by reprezentovať a aj odlišovať jedno samosprávne sídlo od druhého. Giraltovce sa s jeho
vytváraním nemuseli v poslednom čase ponáhľať, pretože používanie svojho historického
erbu obnovili už pred 19 rokmi, presnejšie od 29. januára 1987. Čo však giraltovský erb
znamená? Kedy a ako vznikol? Mali Giraltovce aj iné mestské symboly? Na toto všetko sa
pokúsime odpovedať v nasledujúcich riadkoch.
Erby uzreli svetlo sveta v stredoveku. Mali čisto praktický význam, odlišovali
rytierov, ktorých tváre boli ukryté pod prilbami, počas bitiek. Neskôr sa spôsoby boja menili,
rytierske rády zanikali, no erby prežili. Používali ich štáty, šľachta, cirkevní hodnostári,
cechy, mestá i obce. Od začiatku sa tvorba erbov riadila prísnymi pravidlami, ba vznikla i
historická veda zaoberajúca sa erbmi – heraldika. Podľa nej napríklad poznáme iba štyri
heraldické farby (červenú, zelenú, modrú a čiernu) a dva kovy (zlato a striebro, ktoré sú
farebne nahrádzané žltou a bielou), pričom kov by sa v štíte nikdy nemal klásť na kov a ani
farba na farbu. Heraldici sú za čo najjednoduchší obsah a kresbu erbu, dokonca aj jeho
odborný opis je čo najstručnejší. Erb mesta Giraltovce, ktorý je znázornený aj na obálke tohto

mesačníka, preto podľa nich vyzerá takto: „V modrom štíte nad strieborným kosákom so
zlatou rukoväťou kolmo postavený zlatý snop.“
Roľnícky motív v erbe Giraltoviec nie je náhodný. Je symbolickým dokladom
poľnohospodárskeho charakteru mestečka v minulosti. Aj keď sa s ním v mestských
a obecných erboch stretávame už od 16. storočia, jeho najstaršie zobrazenie v prípade
Giraltoviec poznáme až z dosiaľ nenájdeného pečatidla z roku1837, ktorého odtlačok sa nám
zachoval na dokumente z roku 1968. Na ňom sa okrem kosáka a snopu ako dvoch základných
erbových figúr nachádzal aj kruhopis GIRALTH HELYSEG PETSETJE. Žiadne iné symboly
predtým giraltovská samospráva pravdepodobne nepoužívala. Napriek tomu dnes nemožno
celkom jednoznačne tvrdiť, že giraltovský richtár používal symbol kosáka so snopom aj pred
rokom 1837, i keď heraldici vzhľadom na usporiadanie figúr erbu (umiestnenie kosáka pod
snopom) možnosť jeho staršieho pôvodu nevylučujú.
Módne trendy 19. storočia v heraldike neobišli ani giraltovský erb. K. Tagányi vo
svojom diele o uhorských erboch z roku 1880 uverejnil jeho rytinu s tradičnými symbolmi,
zlatým snopom, pod ktorým je strieborný kosák so zlatou rúčkou, smerujúcou ku špičke štítu,
ale už v tzv. tulipánovom (alebo tiež anglickom) modro zafarbenom štíte. Od roku 1987 sú už
symboly mesta osadené do erbu s tzv. polookrúhlym štítom, teda v podobe, ako ho poznáme
dnes. Podľa farieb erbu bola následne vytvorená aj vlajka mesta Giraltovce. Tvorí ju sedem
pozdĺžnych pruhov (žltý, modrý, biely, modrý, biely, modrý a žltý). Pomer jej strán je 2:3 a je
podobne ako vlajky ostatných slovenských miest zakončená zástrihom.
S mestskou symbolikou sa môžeme stretávať bežne bez toho, aby sme si to
uvedomovali, napríklad pri športových zápasoch. Veď farby dresov nemusia byť a ani často
nie sú náhodné. Osobitný význam však naberá vo výnimočných chvíľach. Keď sa vám bude
niekedy zdať, že mesto je podozrivo modro-žlto-biele, je to neklamný dôkaz toho, že práve
niečo oslavuje. Aspoň v tomto roku to tak bude určite.
Mgr. Adrián Eštok

ŽIJÚ MEDZI NAMI
Život človeka, kvapka v mori človečenstva. Ľudský osud je záhada nad záhady, vzrušujúci
a objavný pre otvorené srdcia nezastretý duševný pohľad. Lebo tie podstatné veci v živote
človeka sú voľným okom neviditeľné. Ako povedal S. Exupéry: „Človek vidí najlepšie
svojím srdcom.“ Ono nás vedie po správnej ceste života, včas nás zastaví a vystríha, len ho
treba otvoriť dokorán a kráčať takouto cestou a život, ten najlepší učiteľ, jej ju otváral
v súlade s jej vnútrom.
Narodila sa 16.septembra 1940, tu v našom mestečku. Vyrastala spolu s troma sestrami,
ukončila základnú školu a rodičia rozhodli, že pracovať na gazdovstve. Doma mali sluhov,
veľké hospodárstvo, všetci sa museli v práci riadne obracať. Rodičia videli, že je šikovná,
práca jej ide od ruky, tak to chceli doma aj zúročiť. Nič nezavážilo, že malá Betka rada
spievala, recitovala, tancovala a pani učiteľka by ju s radosťou odporúčala do SĽUKU. No
túžby mladého dievčaťa boli pochované hneď v zárodku, rodičia rozhodli a ona poslúchla.
Dnes sa nad tým pousmejeme, dnešné deti majú úplne iné priority a želanie rodičov by pre ne

nebolo smerodajné. No doba bola taká a s odstupom rokov, keď to človek hodnotí, prichádza
na to, že ťažko odsudzovať minulosť a chváliť prítomnosť. Dnešná doba má oveľa viac
negatív, ako to bolo v minulosti. Vari aj rodičovská autorita, by mala mať svoju renesanciu.
No vráťme sa k pani MAJERNÍKOVEJ. Po založení JRD doma prestali gazdovať, a tak sa
zamestnala v Teve, kde po zaučení šila vojenské rovnošaty, montérky a plášte.
V Giraltovciach však vynikol nový podnik, Kožiarske závody, a pracovníci Tevy boli
presunutí tam, a tak si pani MAJERNÍKOVÁ určitý čas odpracovala aj v Kožiarskom závode.
No jej život mal aj iné dimenzie, v roku 1965 sa vydala. Spolu s manželom si postupne
vybudovali svoje rodinné hniezdo, vlastný domček, do ktorého postupne pribúdali tri deti, syn
a dve dcéry. Rodina si ju žiadala naplno a ona, človek práce, sa aj šikovne obracala, zvládala
pole, ale aj prácu v JEDNOTE. Tam sa zamestnala, keď deti poodrastali. Na „Nebíčko“ má tie
najkrajšie spomienky. Pracovala tam okolo 20 rokov, dlhá epizóda v živote človeka, jej
najkrajšie roky, najkrajšie ľudské vzťahy. Je to človek veselý, plný života a energie a toto
všetko preniesla nielen do rodiny, ale aj na pracovisko. V „Nebíčku“ varila rada a s chuťou
rôzne špeciality, ktoré najlepšie vedela len ona. Vyhovela mnohým náročným zákazníkom.
Ľudia ju mali radi, vedela s nimi vychádzať, nikdy nevyhľadávala konflikty. Snažila sa vždy
rovnať svoju životnú cestu, ako múdry človek pochopila, že život človeka je o pokoji a
vnútornej rovnováhe. Harmónia ľudskej duše je základom všetkého. Veľa vecí aj jej
prekážalo, no vždy sa snažila o nadhľad a brala to z tej veselšej stránky života. Všetci máme
určité danosti života, no ona bola obdarená veľkým darom, hľadieť na život z tej krajšej
perspektívy. Roky práce v Nebíčku sa skončili, doba sa zmenila a ona odišla skúšať svet
mimo republiku. Ocitla sa v rakúskych Alpách, kde varila v rekreačnom stredisku. Život je
tam iný, oveľa ťažší, je tu jazyková bariéra, ale aj typický rakúsky poriadok. Všetko má svoje
miesto aj čas, no na všetko si zvykla a odpracovala tam plné 4 sezóny. Mala úspech s našou
mačankou a prírodné rebierko bolo tiež jej doménou. Nie každý z nás by sa odvážil tak
ďaleko do sveta, veď predsa nebola už najmladšia, no ona je taký človek. Človek, ktorý
nanovo skúša život, chce z neho vybrať svoj podiel, spoznať ľudí, poučiť sa, byť v obraze.
Takto kráčať životom dokáže silný charakter, človek plný energie, lebo inak by zastal na
polceste. No pani MAJERNÍKOVÁ aj neskôr dlho doma nevydržala, pracovala aj
v susedných Čechách, na viacerých miestach. Zdá sa, že jej všetka práca ide od ruky. Čím to
je? Asi prístupom k problémom, vedieť sa pozerať na život z nadhľadu.
A čo robí dnes? Pestuje nádherné kvety, má ukážkovú záhradku, zem jej vždy dá to
najlepšie zo seba a ona jej to vracia usilovnou prácou. Zdravie jej slúži pomerne dobre, aj keď
s vekom sa už hlásia k slovu aj rôzne choroby. No nevie zaháľať, skoro ráno už narába
s motykou, na záhradu je špecialistom.
Žijú spolu s manželom, o ktorého sa momentálne stará, spolu so synovou rodinou. Vnúčatá
v nej majú veľkú oporu, má ich rada, preto ich aj karhá. Vie, že ľúbiť neznamená len chváliť,
mať rád, to je hlavne vychovávať pravdou. A tak je svojim vnúčatám vychovávateľkou,
pedagógom, ale hlavne milujúcou babkou.
Anna Mitaľová

AKO TO VIDÍM JA!

Mnoho Rómov na Slovensku žije tak, ako žije, čiže bez práce, bez finančných prostriedkov
a v očakávaní, ako to bude zajtra, pozajtra, o mesiac, o rok. Kto vlastne je vinný za to, že
veľká časť rómskeho etnika sa nachádza v takomto stave, v akom je.
Sledoval som telenovelu „Cigánky“ a práve tento seriál mi otvoril oči a „problém Rómov“
vidím jasnejšie a inakšie ako predtým.
Najväčšiu vinu na tom, že väčšia časť Rómov žije biedne a bez perspektívy, majú
samostatní Rómovia. Väčšia časť Rómov sa uzatvorila pred majoritou a väčšinou žijú vo
veľkých alebo malých komunitách. Nechcú do svojej komunity vniesť alebo vpustiť niečo

nové / až na materiálne statky- televízia, rádio, satelit, možno aj auto /, chcú žiť svojím
životom, čiže životom bezstarostným a bez perspektívy.
Po roku 1989 sa zmenili podmienky života v našej republike. Majorita sa týmto
podmienkam prispôsobila, ale rómske etnikum nie. Ak pred rokom 1989 veľa mladých
Rómov študovalo či už na stredných, alebo odborných, ale aj na vysokých školách, po roku
1989 to začalo stagnovať a upadať. Mladí rodičia, ktorí sú za svoje deti zodpovední, radšej
hľadajú ľahšie cestičky, svoje deti doslova núkajú do špeciálnych základných škôl, sú radi, ak
predškolské psychologické testy neurobia, len aby oni, rodičia mali pokoj.
Toto je najväčší problém väčšiny Rómov. Doslova nechcú, aby sa deti vzdelávali, aby
študovali, chcú z detí mať nezamestnaných, lebo im to vyhovuje (vieme prečo). Zatiaľ si
väčšina Rómov neuvedomila, že len vzdelanie dáva perspektívu ďalšieho kvalitného života,
že len vzdelanie odstráni bariéry medzi majoritou a rómskym etnikom.
My Rómovia si musíme uvedomiť, že nevzdelaných, nekvalifikovaných ľudí nikto
nezamestná, a ak tým nevzdelaným človekom je Róm, tobôž nie, vieme, že existujú
predsudky voči Rómom, ale my Rómovia sa málo snažíme o to, aby sa tieto predsudky
odstránili. Stále sa bavíme ako malé deti na svojom piesočku.
Aj u nás v Giraltovciach je to tak. Rozbehol sa projekt doučovania a vzdelávania róm.detí.
Štát poskytol nemalé finančné prostriedky, čo však z toho, ak mnoho rodičov nevie, o čo
ide, nevie, na čo to je.
Je potrebné, aby rodičia sa zaujímali o to, aby rodičia cítili, že to, čo sa robí, robí sa pre
nich, pre ich deti. Na druhej strane apelujem na vedenie ZŠ, aby do toho projektu
zainteresovalo rodičov, veď ak teraz nevyužijeme túto príležitosť, tak potom kedy!?
So školskou dochádzkou u róm.detí u nás nie sú také problémy ako inde. Rómske deti
navštevujú školu upravené (primerane podmienkam rodiny) a aj primerane materiálne
zabezpečené.
Je tu problém nezáujmu rodičov o to, čo sa deje v škole a ako sa pristupuje k róm.deťom
počas vyučovania a doškoľovania.
Rómski rodičia v terajšej dobe prejavujú záujem o školu iba preto, že sa budú prideľovať
(vyplácať) soc. štipendiá. Som veľmi zvedavý, či sa budú zaujímať aj o to, aké sú výsledky,
ktoré dieťa dosahuje a či v škole pracuje aktívne. V opačnom prípade by to bola od rodičov
iba falošná láska k svojim deťom!
Tak to vidím JA!
J. Cina

MLAĎ VO SVETE
Pokračujeme v americkom príbehu Marienky Osifovej.
V Amerike je nevyhnutné pre získanie práce auto a samozrejme, aby človek mohol
existovať, potrebuje byt. Prvé ubytovanie Marienky a jej priateľa tvorilo jednoizbové štúdio,
veľmi elegantné, ale pridrahé. Preto sa rozhodli nájsť si niečo skromnejšie. Bol to dvojizbový
byt, ktorý si svojpomocne zariadili. Obaja museli mať autá, kým on ho využíval na prácu ako
taxikár, ona na bežné denné presuny za prácou.
A Florida? Jej prvý dojem na letisku bol: Prečo stojíme tak dlho pod tým horúcim fénom?
V skutočnosti to bol horúci floridský vzduch, na ktorý si musela zvykať celé štyri roky. Na
Floride sa nedá žiť bez klimatizácie, tá je bytoch, autách, všade.
More mala na dosah, a tak ho využívala každý deň, voda bola teplá ako vo vani, vládla
nepredstaviteľná horúčava. Časté blýskavice, ale bez dažďa. Búrky krátke, hneď po nich
vládne opäť slnko. Celá floridská príroda je dokonale upravená ako jedna veľká záhrada,
parky, obrovské množstvo kvetov a zelene. Je to rekreačná oblasť, preto tam žije množstvo
starých ľudí, ktorí tu po odpracovaných rokoch dožívajú svoj život, naopak, málo mládeže. Aj
množstvo vozičkárov, ktorým sa tu všestranne vychádza v ústrety , všade je bezbariérový

prístup, dokonca špeciálne nákupné vozíky v obchodoch. Vládne tu veľká bezpečnosť,
na ochranu ktorej sú všadeprítomní policajti.
Pokojne môžete nechať neuzamknuté auto. Marienka raz stratila peňaženku, o 15 minút ju
polícia neporušenú doniesla späť. Celá Florida je rovná ako dlaň, preto našincom o to viac
chýba domovina s kopcovitým terénom.
Nočné podniky sú síce otvorené až do rána, ale od 2.30 rána sa nepodáva žiadny alkohol.
Nikto si nesmie dovoliť vo svojom zariadení prílišným hlukom narúšať pokojný život
ostatných. Hoci sú zariadenia na pláži, do každého z nich smie zákazník vstúpiť len
oblečený. O Američanoch je známe, že sú prudérni, o tom svedčí fakt, že aj dojčatá na pláži
musia mať plavky.
Na Floride je Slovákov veľmi málo napriek tomu, že Európania a hlavne Slovenky sú veľmi
uznávané a žiadané, podobne českí chlapci.
Možno preto chýbajú slovenské centrá na vzájomné stretávanie a informácie o domovine,
príp. spoločenskú činnosť, ako je to napr. v Londýne.
Po štyroch rokoch nastal čas rozlúčky s Amerikou. Rozhodovanie nebolo ľahké, lebo kto
v Amerike pracuje, môže žiť s pocitom, že sa nemusí obmedzovať. Je úplne samozrejmé
napĺňať si istý životný štandard, ktorý netvoria len základné životné potreby, ale aj
nadštandard, ku ktorému iste patrí aj kultúra, voľné cestovanie, kvalitné dovolenky. Predsa
zvíťazila túžba po domove a blízkych.
Majetkové vysporiadanie nebolo zložité. Byt so zariadením prenechali ďalším dvom
slovenským študentkám, slabšie auto odišlo na dožitie, to lepšie sa predalo. A bol tu ešte tretí
člen domácnosti – kocúr, ktorý po rôznych peripetiách (očkovanie, čípovanie, karanténa)
v klietke pricestoval za nimi v sprievode Marienkiných známych zo Slovenska.
Na otázku – čo ďalej, odpoveď znela: „Dali ste mi ťažkú otázku“. Až budúcnosť ukáže,
ako sa rozhodnú. A rozhodovanie opäť nebude ľahké, pretože porovnávanie rozdielov medzi
Slovenskom a zahraničím nevychádza, žiaľ, v náš prospech.
My len držme Marienke palce, aby to rozhodovanie bolo čo najlepšie. Veď Marienka po
návrate konštatovala, že taký chlieb, aký je u nás, sa nenájde nikde inde na svete. Rovnako sa
nevie nasýtiť našej obyčajnej vody. Ale chlieb a voda, to sú predsa (či lepšie povedané boli)
dve najdôležitejšie veci v živote.
Škurlová, Gazdičová

Z POBYTU V IZRAELI
(pokračovanie)
Ďalší deň naša cesta viedla smerom k Nazaretu. Cestou sme mali možnosť sa zastaviť
v jednom pohorí, kde sme v rokline na protiľahlej strane videli Kláštor sv. Juraja, ktorý je
celý vytesaný do skaly. Roklina hlboká možno vyše 100m a celkom dolu obývaný kláštor. Po
stranách rokliny asi 2 km som videla vybudovaný žľab, ktorý zachytáva vodu v čase dažďa
a privádza ju do kláštora. Kláštor je aj dnes obývaný, a keď na protiľahlej strane na vrcholku
hory zazrú pútnikov, pozdravia ich zvonením. Keď začnú v tomto kláštore zvoniť zvony, ich
hlas sa nesie roklinami, skaly tvoria výbornú akustiku, a tak sme my hore mali možnosť
počuť, akoby to zvonenie prichádzalo z rôznych strán. Bolo to dojemné. Keďže Izrael má 2/3
územia nehostinnú púšť, len jedna tretina je úrodná.
Blížime sa už do časti zvanej Galilea. Prechádzame mestom Jericho. Aj keď vôkol vidno
ešte nehostinný kraj, Jericho už má zdroj vody, a tak sú tu už vysadené stromy, kvitnúce
záhrady, už sa tu objavujú rôzne plodiny aj obchody s ovocím a zeleninou. Nad mestom
Jericho je vrch zvaný Hora pokušenia. Mesto Jericho je známe tým, že na Boží príkaz padli
múry Jericha a Jozua ako vodca Izraelcov ho mohol zaujať. Mesto Jericho patrí pod
palestínsku samosprávu, dnes je známe veľkými a drahými kasínami a hazardnými hrami.

Ďalšie dni sme sa zdržiavali v Nazarete a v okolí Genezaretského jazera. V Nazarete sme
navštívili Baziliku zvestovania, kde vraj anjel Gabriel zvestoval Márii narodenie Pána. Je to
najväčší kostol stredného východu. Je dlhý 76 m, široký 32 m a kopula dosahuje výšku 106
m. Mesto Nazaret je postavené na kopci, ulice sú veľmi úzke. Na uliciach je rušnejšie ako
v Betleheme. Vidno tu viac zelene a hlavne kvetov. Aj obchody sú na vyššej úrovni. Žijú tu
Židia, Arabi, už pokresťančení, ale aj moslimovia. Vidno tu minarety, ale ja modlitebne
rôznych cirkví. Keďže neďaleko je Kána Galilejská, tak sme sa zastavili aj tam. V malom
kostolíku si dali požehnať manželské páry, ale aj jednotlivci. V Káne urobil Pán Ježiš prvý
zázrak. Naša zastávka bola aj pri rieke Jordán v mieste zvanom Jardenit, kde je vybudované
zariadenie prispôsobené na výkon krstu ponorením. V rieke Jordán bol pokrstený aj Pán Ježiš
Jánom Krstiteľom. Videli sme tam nemeckú skupinu prijímajúcu krst. Aj členovia našej
skupiny mali možnosť aspoň si nohy omočiť vo vodách Jordánu, ale aj prijať požehnanie
pokropením vody z Jordánu. Popoludnie sme strávili pri Genezaretskom jazere. Navštívili
sme kostol zvaný Primát sv. Petra, v Kafarnaume sme navštívili zrúcané synagógy a miesta
pobytu Pána Ježiša. Je tam postavený aj pekný nový kostol, moderný šesťhranný. Pri jazere je
pekná reštaurácia, kde podávajú pečenú rybu a rôzne zeleninové šaláty (15 dolárov). Chvíľu
oddychu som strávila, sediac na skale v tieni stromu, načúvajúc šumenie vĺn dorážajúcich na
breh. Zahľadela som sa na jazero a prechádzala v duchu cez biblické príbehy. Preniesla som
sa do čias Pána Ježiša, keď tu on sedával, na jazere som videla starobylú drevenú loďku,
sprítomnila si tam Ježiša s učeníkmi. Videla som zástup, ktorý Pán nakŕmil z 5 kusov chleba
a 2 rybičkami. V duchu som počula, ako sa Pán prihovára Petrovi a kladie mu 3x tú istú
otázku: Peter, či ma miluješ? Uvedomila som si, že táto otázka patrí aj mne, a nielen Petrovi.
Bolo to nádherné popoludnie. Nebola to len pastva pre oči, duša cítila prítomnosť Pána, zrazu
všetky biblické príbehy boli tam také blízke.
Neobišli sme ani horu Tábor, z ktorej je krásny výhľad na úrodnú Galileu. Vrch má výšku
588 m a stojí tam bazilika Premenenia Pána. Na vrch vedie cesta 6 km dlhá, samé serpentíny.
K večeru sme navštívili ešte Horu blahoslavenstiev, kde je tiež bazilika. Náš pobyt v Izraeli sa
pomaly končil. Čakalo nás ešte prenocovanie v Nazarete, Hotel sv. Gabriela a poberať sa
smerom na Tel Aviv. Posledný deň pobytu sme sa zastavili na hore Karmel, kde je tiež veľká
bazilika. Aj na tomto vrchu sme si pripomenuli proroka Eliáša, ako nám to podáva Biblia.
Z tohto pohoria je pekný výhľad na mesto Haifu. Je to nové prístavné mesto. Tam všetko
žiari zeleňou, množstvom kvetov. Už cestou k letisku sme sa ešte zastavili v Cézarei, kde sme
sa dali pohládzať vlnami Stredozemného mora. Počľapkali, osviežili sme sa a nasadli do
autobusu, ktorý nás doviezol do Tel Avivu. Po dosť zložitom colnom vybavení nás už čakal
len odlet domov. Spiatočná cesta tvorila priamu linku Tel Aviv – Bratislava. Let bol pokojný,
príjemný, z lietadla som mala možnosť vidieť, ponad ktoré územia prechádzame, miestami
boli mraky, ale grécke ostrovy bolo pekne vidieť. Potom nás kapitán upozornil, že prelietame
Rumunskom, Dunaj – Železné vráta, a tak po 3.30 hod. sme šťastne pristáli na letisku
v Bratislave. Unavení, ale plní dojmov, zážitkov.
Moje hodnotenie na záver: V prvom rade som vďačná Bohu, že po toľkých rokoch moju
túžbu predsa naplnil. I keď nie všetko dopadlo tak, ako som si priala. Nie všetky miesta,
ktoré som túžila vidieť, mi boli aj dožičené. Ale tento zájazd ma veľmi obohatil po
duchovnej stránke. Medzi najkrajšie zážitky patrí večer strávený pri Múre nárekov. Ďalšia pre
mňa dôležitá lekcia, vidieť Galileu, ako o nej hovorí 5.Mojž.8/8. Počas toho krátkeho pobytu
som sa mala možnosť presvedčiť, že Izrael je naozaj Bohom vyvolený ľud, aj napriek
všetkým zlyhaniam. A také požehnanie, čo sa týka úrodnosti zeme, nemá žiadna krajina na
svete. Videla som tam plantáže rôznych citrusových stromov a hojnosť zeleniny. Veď Izrael
vyváža ročne okolo 2 miliardy ruží a iných kvetov. Ako nám bolo aj sprievodcom povedané,
dopestujú tam banány, ktorých 1 ks má váhu od 1-2 kg. Pritom je to národ 6-miliónový a na
takom malom území dopestuje toľko, že ako sebestačný aj vyváža ovocie, zeleninu, obilie
atď. Zem je sopečného pôvodu, má farbu bordovo-čiernu. Trocha akoby mastnú, ale veľmi
úrodnú. Úroda sa zberá 2-3- krát do roka. Z ľudského pohľadu sa to zdá nemožné, ale čo Boh
sľúbil, to aj splní. Prečo to nie je v okolitých krajinách? Izrael je požehnanou krajinou

(úrodnou), ale mier pre nich je veľmi drahý. Možno preto žalmista vo viacerých žalmoch
vyzýva k prosbám za pokoj pre Jeruzalem. Aj my kresťania máme prosiť za pokoj pre túto
krajinu. Lebo aj náš Spasiteľ pochádza z toho rodu. Čo Hospodin vyriekol v 1Mojžišova
12/2,3, to má trvalé zasľúbenie a platnosť. Verme Božiemu slovu. Žehnajme a budeme
požehnaní.
Alžbeta Ondusková

ČÍTALI SME, VIDELI SME, POČULI SME
S ubiehajúcimi dňami nového roku bledne aj Vianočné trblietanie, novoročné predsavzatia,
tak ako veľakrát predtým, zas boli len formálne so životnosťou jedného dňa. Odložila sa
trblietavá vianočná výzdoba krášliaca naše dediny a mestá. Aj tohoročná výzdoba nášho
mesta bola bohatšia, výraznejšia, patrilo sa tiež prejaviť potešenie pri pohľade na naše mesto
tak ako to vyjadrovali obyvatelia iných miest s nadšením a pýchou na svojho rekordného
svetelného snehuliaka, najväčšieho adventného venca, najvyššieho stromčeka a pod. Všetka tá
trblietavá nádhera sa vráti až o rok, ale prečo nemôžu byť Vianoce aj po Vianociach – prianie,
ktoré zaznelo z úst mnohých, ktorí sa nám v období Vianoc prihovárali.
Ja sa predsa k Vianociam a ich posolstvu trocha vrátim.
Cez slovenský rozhlas boli poslucháči pozvaní na vianočnú návštevu básnika Milana Rufúsa.
Aspoň niekoľko vyznaní a odkazov z bohatého myšlienkového bohatstva nášho básnika pri
spomínanej návšteve.
Dnešku chýba príprava na Vianoce, očakávanie. V jeho detstve sa pripravili prázdne jasličky
a za každý dobrý skutok pridali slamku. A že vraj žije dosť v izolácii? Nemá potrebu ísť von
a dať znieť svojmu hlasu. Radšej v pozadí a stíšene. Básnik dostal dar od Boha, nie je to dar
zadarmo. Básnici sú svedomím národa, poézia je potrebná, je ako modlidba môže človeka
vylepšiť. Dvere u Rúfusovcov sú pre priateľov vždy otvorené. Pani Rúfusová dodáva, že sú
to spoloční priatelia, ktorí sa nikdy nepremenili na nepriateľov.
A súčasný svet? „Svet sa akoby zbláznil. Iba po tragédii človek zmúdrie, ale dúfajme, že tomu
nemusí dôjsť.“ Štedrý večer u Rúfusovcov – vždy v trojici, vraj dvaja dospelí ľudia a jedno
veľké dieťa. A tým je Zuzanka, ich jediné dieťa. Pre otca je darom studničkou.
Jej výchova si žiada viac ako celého rodiča. Kto má zdravé dieťa, nemôže, nie nechce, nevie,
ale nemôže to precítiť. To sú slova matky. Ak by sa vraj stávali zázraky, stačil by jej jeden
jediný. Štedrovečerná večera – samozrejme liptácka, darčeky sú vždy ale prekvapením len pre
Zuzanku. K vianočnej atmosfére patria aj sýkorky na balkóne. „Vtáci sa Bohu vydarili, ale
práve vtáci sú poslami smrti?“
Na druhú rovnako vzácnu návštevu, tiež cez rozhlas boli poslucháči pozvaní ku kňazovi
Svetloslavovi Veiglovi (Kráľovná pri Senci), nášmu najstaršiemu žijúcemu básnikovi, ale
zároveň básnikovi katolíckej moderny. Presne 24.12.2005, je deň, kedy sa dožil svojich 90
rokov. „Dnešná noc je nocou nadpozemskou. Je narodením Božieho dieťaťa. S ním prichádza
viera a láska ku každému človeku. V živote človeka nie sú dôležité slová. Každý dobrý
úmysel musí byť podopretý skutkami. Nech pokoj a láska kvitne a prebýva vo Vašich
srdciach.“
Posolstvo Vianoc zostáva s nami celý rok alebo Vianoce aj po Vianociach.
(1.1.2006 prevzal S.Veigl vyznamenanie z rúk prezidenta SR.)

ZO ZÁŽITKOV VO SVETE
Rodičovské intermezzo
Naša povaha je naším osudom. Šťastní tí, narodení bez škrupulí, hanby a precitlivelosti.
Dnes letí nekompromisná, asertívna, nie práve najinteligentnejšia, ale o to prešibanejšia
povaha tvrdého biznismena. V konfrontácii so svetom, kde sa ťažko hľadá miesto pod
slnkom, a domáci to hľadanie neuľahčujú svojím výsmechom hlúpych imigrantov
a neakceptovateľnosťou nášho vzdelania – teda jediného tromfu, ktorý otvára dvere
k akceptovaniu (Hlava 22), sa zacnie po srdečnej atmosfére domova plného lásky, tolerancie
a pomoci.
Rodičia sú ozajstným divom sveta. S nekonečnými starosťami o svoje ratolesti, bez ohľadu na
vek, denne komponujú katastrofické scenáre o tom, čo sa môže stať, a kladú potreby detí
výhradne na prvé miesto. Bezsenné noci končievajú oslabeným srdcom a vráskami.
Pozastavili by sa nad naivitou svojich detí v cudzine, podrazmi a osamelosťou. Vysmiali by
tunajšiu otupenosť, rutinu a nedostatok všeobecnej inteligencie, keď úroveň vysokej školy sa
rovná našej strednej. Našli by tu mnoho absurdného a prehovorili svoje ambiciózne deti
k návratu na rodnú hrudu, kde za menej peňazí prežijú hodnotnejší život rešpektovaného
človeka a postarajú sa o vlastných rodičov namiesto nespočetných nevďačných starkých. Cnie
sa po poetických večeroch s mamou a obsahovo jednoduchých básňach vyvolávajúcich salvy
smiechu. Zídu sa zásoby, tu veľmi do smiechu nie je.
Život v klietke, bez výdavkov na stravu, byt, auto, to všetko za cenu hlbokého odriekania
v oblasti osobného voľna a života mladých. Ústa na zámok, komentáre na adresu domorodcov
sú nevhodné, mohli by ohroziť pracovné miesto. Večné otázky zo zámoria o dátume návratu
a neschopnosť urobiť záverečné rozhodnutie.
Povaha je naším osudom. Voľba ostať tu a dokázať si schopnosť preraziť v cudzine, povaha
nespokojného, neusadeného kočovníka, nesmelého a denne silnejúceho pod nátlakom
protikladných pováh, v znamení širšie lakte – schodnejšia cesta – a najmä ľudia, ku ktorým
nás naša povaha privedie, určia náš osud.
Na ceste za mojím mi želá šťastie lienka. Najprv sa vyhýba sadnúť si a odletieť nahor na
znak šťastia. Zrejme nie som pre ňu dostatočný vôl, aj keď sa rozhliadam po pláži a naširoko
–ďaleko niet živej duše. Nakoniec si to predsa rozmyslí, unavená sadá na moju dlaň a ja sa
teším, že Long Branchskú etapu mám za sebou a otváram novú. Tentoraz so všetkými
povinnosťami pracujúceho, účtami a čerstvo zakúpeným autom.
Natália Ostrowská rod. Škurlová

Čím je preplnené , hovoria ústa ...

... z plnosti srdca hovoria ústa...
Toto je jedna z múdrostí, ktoré môžeme nájsť v Biblii. Je to veľká pravda a znamená to že,
to, čo nám vychádza z úst, je to, čo si pestujeme vo svojom srdci. Keď sa nad tým zamyslíte
a aplikujete do svojho života, určite vám z toho mnoho ľudí nevyjde práve najlepšie. Keď tak
počúvame rozhovory, ktoré ľudia vedú, o čom a ako sa rozprávajú, niekedy nám ostane
rozum stáť.
Počuli ste niekedy rozprávať svoje deti vo chvíli, keď si mysleli, že ich nikto nepočuje?
Viete, čím má preplnené srdce vaše dieťa? Z čoho sa raduje, čo ho trápi a zaťažuje, čoho sa
bojí, čo ho robí šťastným... Čo vôbec prežíva?
Pracujem s deťmi vo veku zhruba 10 až 15 rokov. A to nie dlho, ale priznám sa, už
veľakrát som ostala stáť s otvorenými ústami nad ich správaním a rečou. A to je len vonkajší
prejav toho, čo prežívajú. Často sa zamýšľam nad tým, akí budú, keď budú dospelí. Čo
myslíte?
Nejde o to, že rozprávajú vulgárne a že anatómiu je počuť v každej vete namiesto čiarky
a bodky. To nie je to najhoršie, hoci to neuznávam a nepáči sa mi to. Dôležitejšie je, čím deti
zapĺňajú svoje vnútro.
Ako často čítajú a čítajú vôbec? A ak , tak čo ? Napísali už niekedy nejaký list alebo len
mailujú a chatujú? Poznajú inú hudbu ako tú, čo momentálne ide v rádiách? Všetko, čo bolo
dávnejšie ako pred 5 rokmi, je pre ne „predpotopné“.
Vedia si predstaviť život bez mobilu a internetu? Kvôli čomu ich vlastne majú? S kým sa
priatelia? Aké priateľstvá pestujú? Vedia o sexe omnoho viac ako my v ich veku, ale vieme,
čo presne a ako podrobne? A či to nie sú falošné a skreslené informácie? S kým sa o tom
rozprávajú? Fajčí vaše dieťa? Odkiaľ berie peniaze? A alkohol? Pije vaše dieťa? S kým , za
čo a hlavne kde, keď predaj alkoholu do 18 rokov je u nás zakázaný? Ste si istí, že vaše dieťa
ešte neokúsilo nejakú drogu? Chodíte s dieťaťom do kostola ? Verí vaše dieťa v Boha? A ak,
ako sa to odráža v jeho správaní? Máte prehľad, čo vaše dieťa pozerá v televízii? Má záľubu
vo filmoch plných násilia? Viete, aké to môže mať neskôr dôsledky? Meníte vášmu dieťaťu
šatník podľa módy, to znamená 4-5- krát do roka? Má všetko, na čo si pomyslí? Ste si istí, že
je to vždy prospešné? Vediete svoje dieťa ku vzťahu k umeniu? Atď, atď, atď...
Jeden článok nestačí na toľko otázok, a preto som sa rozhodla, že toto bude taký „pilotný“
článok. Pomocou ankiet na rôzne témy medzi žiakmi druhého stupňa základnej školy
a následných vyhodnotení sa spoločne dozvieme určite veľa. A verím, že to bude poučné a že
to nám, rodičom a pedagógom, pomôže pri výchove detí.
Ing. Katarína Hliboká
VEĽKÝ BAZÁR
Pedagogickí zamestnanci l. stupňa ZŠ Giraltovce zorganizovali v dňoch 7. a 8. decembra
2005 predajnú akciu pod názvom Vel'ký bazár.
Akcia bola zameraná na predaj použitého tovaru, textilu, obuvi, športového výstroja,
elektroniky, porcelánu, kníh a pod.
Najväčší záujem bol o keramiku, porcelán a hračky, ale aj športovú obuv, korčule, knihy a
pod. Menší záujem bol o textilné výrobky.
Do tejto akcie sa zapojili mnohí rodičia, ktorí ponúkli svoj tovar na predaj. Boli medzi
nimi aj takí, ktorí celý zisk z predaja darovali škole. Za tento skvelý čin patrí pod'akovanie
p.Dzurjuvovej, p. Kaščákovi, p. Moravčíkovej, p. Robovej, p. Spišákovej, p. Sukovskej, p.
Študijovej, p.Vargovej.

Vyučtovanie akcie:
Hrubý zisk: 5 303,00 Sk
Dar: 370, 00 Sk
20% pre ZŠ: 986,60 Sk
Čistý zisk pre ZŠ: 1 356,60 Sk
Rodičom bolo vyplatené: 3 946,40 Sk
Vzhl'adom na to, že niektoré veci sa predávali za vel'mi nízke ceny, akcia bola úspešná.
V budúcnosti by sme chceli v tomto trende pokračovať, ved' každý má doma veci, ktoré
nepotrebuje, ktoré l'utuje vyhodiť pretože sú zachovalé. Kol'kí zháňajú rôzne súčiastky, ktoré
sa možno nachádzajú v našich domácnostiach. Pomôžeme si navzájom a v konečnom
dôsledku všetci získame.
Ďakujem všetkým, ktorí túto akciu pomáhali uskutočniť.
MSÚ za poskytnutie priestorov, Rade rodičov pri ZŠ Giraltovce , pedagogickým
zamestnancom 1. stupňa a všetkým rodičom, kto sa aktívne zapojili do tejto akcie.

V decembri naša škola pripravila pre rodičova širokú verejnosť ešte jednu vel'mi peknú a
milú akciu Vianočnú akadémiu.
Vystúpili na nej žiaci 3. ročníka pod vedením p. uč. Oravcovej a Dzurjuvovej.
Na začiatku dominovala téma zimy so všetkým, čo k tomu patrí, snehuliak, sánkovačka,
gul'ovačka, piesne a hry.
K zime neodmyslitel'ne patria najkrajšie sviatky roka Vianoce. Spolu s deťmi sme si
pripomenuli narodenie Ježiška, už dávno zabudnuté zvyky a koledy.
Deti nám svojou hravosťou, bezprostrednosťou; krásnym spevom spríjemnili jedno
nedel'né popoludnie.
A že sa to všetkým páčilo svedčil silný potlesk a plná sála l'udí. Prítomní deti
obdarovali aj dobrovol'ným vstupným 1 200 Sk. Prostriedky z oboch akcií budú použité
na nákup CD prehrávača. Ďakujeme.
Mgr. Mária Štefaníková

GYMNÁZIUM OPÄŤ PLESALO
Veľké, okázalé a medializované podujatia fašiangového obdobia vo veľkých mestách u nás
vidiečanov vyvolajú niekedy povzdych o možnostiach spoločenského vyžitia. V minulých
rokoch sa nám v Giraltovciach ponúkali príležitosti stráviť príjemné chvíle na početných
plesoch a zábavách. Organizovali ich rôzne spoločenské organizácie, združenia, ba i politické
strany. Časom ich však ubúdalo. O to príjemnejšia a vzácnejšia bola možnosť zaplesať si
hneď v úvode nového roka na Rodičovskom plese tunajšieho gymnázia.
Kto na takom podujatí doteraz nebol, neuverí, aké čarovné chvíle tam možno prežiť.

Pri vstupe vás privítajú študenti kvetinou, spôsobne zavedú do šatne, zaželajú peknú zábavu
a usadia vás v sále. Sála – telocvičňa, priľahlé chodby a miestnosti vyjadrujú slávnostnú
atmosféru svojou výzdobou a útulnosťou.
Veľký sláčikový orchester ZUŠ, tóny valčíka, páry spoločenského tanca a príhovor riaditeľa
gymnázia otvárajú ples. Scénka študentov umocňuje trojkráľové obdobie. Potom už nasleduje
tanec, ktorý sa strieda s kultúrnym programom zo študentskej dielne. Výborná cimbalová
muzika ZUŠ láka prítomných na parket. K tomu chutná večera a občerstvenie. Cenné je, že
takmer všetko je z domácich zdrojov. Úroveň podujatia dáva tušiť obrovské množstvo
tvorivej a organizátorskej práce pedagógov, zamestnancov a študentov školy, ako aj dobrú
spoluprácu s vedením ZUŠ.
Hodnotnými cenami do tomboly sa prezentujú jednotlivé firmy a podnikatelia.
Podľa účasti badať, že nastúpila nová generácia. Ohlas prítomných vzbudzuje pochybnosti, či
priestory gymnázia v budúcnosti postačia všetkým , ktorí úroveň týchto plesov poznajú, i tým,
ktorí sa tiež odhodlajú na jeden večer opustiť teplo obývačky, televízor, prestanú závidieť
mestám a veľkomestám a prídu.
Organizátorom plesu za príjemné chvíle aj v mene ostatných zúčastnených ďakujú
manželia Pachovi.

ZAUJÍMAVOSTI
Patent na ceruzku
Pred 110 rokmi bol v USA udelený prvý patent na ceruzku v takej podobe, ako ju poznáme
dnes (s tuhou v drievku, ktorá sa zastrúhaním doplní). Patent bol udelený Frederichovi E.
Blaisdellovi z Philadelfie a hneď ho nasledoval aj patent na stroje vyrábajúce ceruzky.
Guľôčkové pero
Presne pred 60 rokmi sa v USA začalo predávať prvé guľôčkové pero na svete. Stálo 12,95
dolára. V júni 1945 ho v Buenos Aires uvidel chicagský obchodník Milton Reynolds.
Doniesol ho do Ameriky a ignorujúc argentínsky patent spoločnosti Eversharp, rozbehol
vlastnú výrobu. Pero sa stalo módou, hoci nebolo spoľahlivé. Spoločnosť zbankrotovala
o šesť rokov.

DO POZORNOSTI
Príspevky od januára
-vyššie odvody – zruší sa možnosť znížiť odvody na starobné poistenie do Sociálnej
poisťovne o pol percenta za každé dieťa
- nižšia daň – suma , o ktorú si môžu pracujúci rodičia znížiť daň na dieťa ,sa zvýši
z dnešných 450 na 540 korún
- sociálne odkázaní rodičia s dieťaťom mladším ako rok dostanú mesačne 350 korún – ak
chodia na preventívne prehliadky
Ako si polepšia postihnutí
- získajú príspevok na druhý invalidný vozík – 16 tisíc korún na mechanický a 110 tisíc na
elektrický
- príspevok na diétu dostane viac ľudí – pri niektorých ochoreniach sa vypustí povinnosť
ustanoviť laboratórne hodnoty

-

zvýši sa aj príspevok na prepravu na 2 750 korún, ktorú zároveň budú môcť vykonávať aj
obce a neštátne organizácie

Nové podmienky pre nezamestnaných
-

príspevok na dochádzku za prácou – do 2 000 korún
vzrastie príspevok na absolventskú prax z 1 500 na 1 700 korún
zvýši sa maximálna dávka v nezamestnanosti

Čo sa zmení pre firmy, ktoré chcú človeka z úradu práce
-

-

nedostanú príspevok, ak prijmú absolventov na prax, dnes je 1 000 korún
malé firmy s menej než 10 zamestnancami získajú v roku 2006 nový nenávratný
príspevok, ak prijmú niekoho z evidencie úradu práce - 58 212 korún, ak ide
o znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 80 601 korún, na zdravotne postihnutého
223 891 korún
-len v regiónoch s nadpriemernou nezamestnanosťou
úrady práce zverejnia zoznam dlžníkov

Príspevky pre žiakov
-

dotácie budú poberať rodiny, ktorých deti navštevujú ZŠ a ich príjem nedosahuje životné
minimum
dotácie dostanú všetky deti v škole, kde je najmenej 50 percent žiakov z rodín, ktorým sa
poskytuje dávka v hmotnej núdzi
príspevok na školské pomôcky získajú aj deti v materských školách v prípade, ak majú
nastúpiť v nasledujúcom školskom roku do 1. ročníka ZŠ
na štipendium nebude mať nárok žiak, ktorý prepadol alebo mal zníženú známku zo
správania o dva stupne

Aká je výška príspevkov
-

na stravu – 25 korún na obed, 6 korún na desiatu alebo iné jedlo, rodičia prispievajú
sumou od 1 do 5 korún
na školské pomôcky – 1 000 korún ročne
štipendium – priemerný prospech do 1,5 – 500 korún, priemerný prospech do 2,5 – 300
korún, ak si zlepší známky o 0,5 stupňa – 200 korún
Zdroj Pravda

Základná umelecká škola
Žiaci výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Giraltovciach sa každoročne
zúčastňujú medzinárodnej výtvarnej súťaže „Bohúňova paleta“. Organizátormi súťaže sú
Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne v spolupráci s Oravskou
galériou a pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. IX. ročníka súťaže sa
zúčastnilo 147 škôl zo Slovenska, Čiech a Poľska. Naša škola do súťaže poslala päť prác,
z ktorých najväčší úspech mala maľba Kamily Jendroľovej, žiačky 6. ročníka výtvarného

odboru, ktorej prácu odborná porota ocenila diplomom v zlatom pásme. Kamilke srdečne
blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých nápadov.
Beáta Daňková
ZUŠ – Giraltovce

MOHLI STE VIDIEŤ V MATERSKEJ ŠKOLE
Hoci tohtoročná zima charakterom počasia nie je zimou s veľkým množstvom snehu,
neplatí to o materskej škole. Deti, rodičia i hostia sa mohli tešiť zo „Zimy“, ktorá vznikla vo
výstavnej miestnosti materskej školy. Výstavka, ktorú už tradične pripravujú učiteľky
materskej školy, naozaj zaujala všetkých, ktorí si ju prišli pozrieť. Je to zaujímavé, že
skvelých nápadov je stále dosť a tvorivosť tu má vždy veľa priestoru.
Kto s Vás má záujem, radi Vás privítame v našej materskej škole, aby ste sa presvedčili
o tom, aké mnohoraké podoby môže mať zima.
Výstavka bude k dispozícii návštevníkom celý február 2006.
Prikladáme aktuálnu fotografiu ako pozvánku pre Vás...
Kolektív Materskej školy Giraltovce

MESTSKÁ KNIŽNICA V ROKU 2005
Poslaním knižníc je zabezpečiť občanom slobodný prístup k informáciám, na ktoré má
občan nárok podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám , ako aj
k iným verejným informačným zdrojom odborného, študijného, kultúrneho alebo záujmového
charakteru. Knižnica je aj miestom stretávania sa ľudí na vzdelávacích akciách, stretnutiach
i zábavných a relaxačných podujatiach. Je to aj kultúrno-výchovné a informačné centrum
v rámci regiónu a plní úlohu mestskej knižnice v meste pôsobenia.
Stav knižného fondu k 31.decembru 2005 je 22 513 knižničných jednotiek. Z toho
odbornej literatúry pre dospelých je 5 701 titulov, beletrie 9 967 kníh, náučnej lit. Pre mládež
601 titulov a krásnej literatúry pre mládež 6 244 kníh. Používatelia našej knižnice majú
k dispozícii aj periodiká (Život, Pravda, PC, Spravodajca, Mosty).
V roku 2005 bolo vypožičaných 19 499 kníh, z toho 2 172 odbornej literatúry, 5 101
beletrie, 2 720 náučnej literatúry pre deti a 6 658 titulov literatúry pre deti a mládež.
Naša knižnica je aj kultúrno-spoločenským a informačným centrom. V roku 2005 sme
pripravili 16 podujatí formou besied, prednášok, výstav a súťaží, na ktorých sa zúčastnilo 431
účastníkov. Zároveň sme poskytli v roku 2005 276 faktografických informácií. Literatúru,
ktorá sa nenachádza v našom knižnom fonde, požičiavame záujemcom formou
medzivýpožičnej služby zo štátnej vedeckej knižnice z Prešova. Mestská knižnica je zároveň
miestom, kde sa schádza redakčná rada Spravodajcu nášho mesta. V roku 2005 bolo
v zozname čitateľov zapísaných 411 čitateľov, ktorí našu knižnicu v priebehu roka navštívili
7 971- krát. Pravidelne si tu skúšajú svoje prvé pracovné návyky aj dievčatá z absolventskej
praxe. Učia sa požičiavať, zoznamujú sa so svetom kníh a pomôžu, kde sa dá.
Práca v knižnici nie je jednorazová, má pomerne širokú škálu, zahŕňa aj prácu v mestskom
rozhlase, písanie článkov do mestského časopisu, podieľať sa na všetkých kultúrnospoločenských akciách nášho mesta. No dôležité je robiť túto prácu rád a s plným nasadením.
Anna Mitaľová

APEL V MENE DÔCHODCOV
Aj keď sa naše mesto ráta svojím priemerným vekom (34 rokov, čím sme pod slovenským
priemerom 37 rokov) za mladé, žije v ňom pomerne veľa aj ľudí staršieho veku – dôchodcov.
Väčšina z nich svoj život prežila nielen v práci pre svoju rodinu, ale značnú časť svojich síl
odovzdala spoločnosti, zveľaďujúc naše mesto na rôznych pracoviskách, každý podľa svojich
síl, schopnosti a možností. Pracovať na spoločnom diele sa pokladalo za samozrejmosť.
Giraltovce vyrástli do dnešnej podoby síce menšieho, ale dobre fungujúceho mestečka, práve
vďaka dnešným šesťdesiatnikom, sedemdesiatnikom a tým starším. Dnes sú však rozdelení na
dve kategórie a mnohí to považujú za akúsi krivdu voči sebe.
Časť bývalých učiteľov a školských pracovníkov má možnosť stravovať sa v školských
jedálňach za primeranú cenu. Tým ostatným ostáva iba stravovanie v mestských
reštauráciách. Tu sú síce veľmi spokojní s kvalitou stravy i dávkami, poplatky sú však
privysoké. Mesto by sa možno malo zamyslieť nad problémom stravovania dôchodcov
v špeciálnej vývarovni, kde by boli aj špeciálne ceny pre dôchodcov, alebo zvoliť nejakú
formu dotácie ich stravovania, berúc do úvahy napr. výšku dôchodku, zdravotný stav, príp.
iné kritériá (vysoký vek a pod). Dôchodcovia u nás nepoužívajú nejaké zvláštne výsady –
zľavy na vstupnom, znížené dane a poplatky za smeti už od 62 rokov, ako je to aj zákonom
umožnené a využívane vo viacerých obciach a mestách Slovenska. Vzťah k deťom a starším
vypovedá veľa o úrovni spoločnosti či menšieho spoločenstva, akým je napr. obec.
Tento problém som otvárala na stránkach Spravodajcu už viackrát. Možno sa konečne niekto
napr. z pánov poslancov ujme tejto skupiny občanov a bude hľadať riešenie. Veď to napokon
aj patrí do kompetencie samosprávy.
A. Škurlová

Patrí im február
-

1992 – Ministri zahraničných vecí a financií Európskeho spoločenstva podpísali
v Maastrichte zmluvu o rozšírení ES na Európsku úniu s jednotnou menou a spoločnou
zahraničnou a brannou politikou.
1908 – zomrel Andrej Kmeť , slovenský botanik, archeológ a etnograf. Zostavil herbár
obsahujúci 72-tisíc položiek, uložený v Slovenskom národnom múzeu.
1964 – zomrel Ján Borodáč, herec, režisér a pedagóg. Jeho režisérska a organizačná práca
mala zakladateľský význam pre rozvoj slovenského profesionálneho divadla.
Matej Hrebenda (1796-1880), slovenský národný buditeľ, ľudový spisovateľ, kníhkupec,
rozširoval slovenské a české knihy.
1888 – v Hlbokom zomrel Jozef Miloslav Hurban, vydavateľ, spisovateľ, popredný
predstaviteľ a ideológ slovenského národného obrodenia, jeden zo zakladateľov Matice
slovenskej.
Alexander Dubček (1921-1992), slovenský politik, vedúca osobnosť Pražskej jari roku
1968. V roku 1989 sa vrátil do politického života.
Viktor Kubal (1923-1997), výtvarník a filmový režisér, zakladateľ slovenského
animovaného filmu.
1982 – v Prahe zomrel Viliam Záborský, popredný slovenský herec, recitátor a profesor
na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Čo prezradila Lucia?
Aj v tomto som si urobila podrobný zápis počasia od Lucie do Vílie. Toto obdobie vraj
predpovedá, aké bude počasie v nasledujúcom roku. Ak by sa teda predpovede mali potvrdiť,
potom nás čaká rok skôr zamračený ako slnečný, s prevahou dažďa, ale s miernymi teplotami,
charakteristický by mal byť silný vietor, časté výkyvy počasia , nestálosť.
Avšak poďme konkrétnejšie – január by mal byť mierny, spočiatku zamračený, potom krátko
slnko, záver opäť pod mrakom. Február spočiatku v podobnom tóne, v polovici mesiaca aj
trocha slniečka, mierne počasie, marec spočiatku polojasný, neskôr slnečný, veterný, v závere
daždivý. Apríl by mal byť poznačený extrémne nízkym tlakom, mimoriadne silným vetrom,
premenlivým počasím s vyrovnanými teplotami. Máj spočiatku vetristý, nižšie teploty,
v polovici slnečno, v závere znova silné vetry, zrážky. Najkrajšie predpovedne vyzerá jún –
mal by byť slnečný, s krátkou prestávkou uprostred mesiaca, júl spočiatku daždivý, v strede
júla jasno, neskôr polooblačno, august nám vychádza celý daždivý a veľmi nepríjemný,
september začne opäť silným vetrom, zrážkami, v priebehu mesiaca krátke vyjasnenie, ďalej
zrážky, chladno.
Október opäť daždivý, chladný, november spočiatku zamračený, neskôr príjemný, pokojný,
no a december plný zrážok, chladný, teda so snehom a slabým vetrom.
Čitatelia Spravodajcu sa občas v priebehu roka môžu spolu so mnou vrátiť k tejto
predpovedi, ktorú nepripisujte mne (ja som len zapísala, čo nám vyveštila Lucia). Spolu
s vami si však myslím, že by bolo lepšie, keby nemala pravdu. Spoločne by sme asi radšej
privítali viac slnka, menej vetra, ale to skonštatujeme až takto o rok, ak sa, pravda, dožijeme.
Alžbeta Škurlová

INFORMÁCIE NA ÚSEKU EVIDENCIE OBYVATEĽOV
Pohyb obyvateľov v roku 2005
Stav k 31.12. 2004 narodenie úmrtie prisťahovanie odsťahovanie stav k 31.12.2005
muži

2077

28

17

22

27

2083

ženy

2073

20

8

20

43

2062

Spolu 4150

48

25

42

70

4145

Rozdelenie podľa stavu:

slobodní
ženatí

Muži
1108
906

Ženy
918
928

Spolu
2026
1834

rozvedení
ovdovení

36
33

49
167

85
200

Priemerný vek občanov nášho mesta je 33,28 rokov, u mužov je to 32,56 a u žien 34
rokov. K 31.12.2005 máme 5 žien vo veku nad 90 rokov.
Pre informáciu uvediem krstné mená, ktoré sú v našom meste najviac používané.
Anna
Mária
Jana
Zuzana
Helena, Elena
Katarína
Viera
Alžbeta

- 223
- 219
- 81
- 66
- 64
- 62
- 39
- 32

Ján
- 201
Jozef
- 151
Peter
- 123
Martin
- 88
Andrej, Ondrej - 82
Miroslav
- 71
Štefan
- 65
Pavol
- 63

V roku 2005 nás opustili títo občania:
Duždová Alžbeta
Klema Emil
Haluška Ján
Kundrát Ivan
Hliboká Anna
Jurčová Žofia
Kurečajová Milka
Jankuv Andrej
Kurečajová Ľubuša
Hliboký Ján
Gajdoš Branislav
Imre Tibor
Maťaš Štefan

Chytil Juraj
Rybárová Martina
Kopas Michal
PaedDr.Mackulín Juraj
Michalko Martin
Cvelihár Jaroslav
Frištik Ján
Fedáková Helena
Tóth Martin
Grega Milan
Hažlinská Alžbeta
Pešta Ernest

ZPOZ
Do radov obyvateľov nášho mesta sme privítali:
Denisu Melegovú
Alexandru Horbajovú
Jozefa Ivaniska
Soňu Janičkovú
V mesiaci február svoje životné jubileá oslávia jubilanti
Mária Rezáková
75
Tomáš Pastirčák
Margita Chromá
70
Mária Tkáčová
Juraj Pališín
65
Juraj Juhás

55
55
50

"

Ladislav Bužo
Štefan Koreň
Jozef Pantlikáš
Emil Poloha

65
60
55
55

Milan Kočiš
Jozef Sopko
Mária Mašlejová
Marta Onuferová

50
50
50
50

Manželstvo uzavreli:
Peter Čižek
Giraltovce

-

Tatiana Radomská
Giraltovce

Ján Vaľany
Giraltovce

-

Helena Šiváková
Giraltovce

Vážení jubilanti, ak si neprajete, aby sme Vaše jubileum uverejňovali v rubrike
ZPOZ v našom Spravodajcovi, oznámte to v našej redakcii mesiac vopred!

ŠPORT
Ľuboš Micheľ na giraltovskom halovom turnaji !
Malý futbal- veľký región!
V decembri minulého roku tesne po Vianociach sa uskutočnil II. ročník
halového futbalového turnaja Rés- publica cup. Toto podujatie prebehlo pod
záštitou poslanca MZ v Giraltovciach Stanislava VARGU. Po skončení
turnaja ochotne odpovedal na naše otázky.
? Ako hodnotíš práve skončený druhý ročník tohto halového turnaja ?
Celé podujatie hodnotím veľmi pozitívne. Pozerám sa na to z dvoch aspektov.
Organizačného a spoločenského. Po organizačnej stránke sa nám podarilo
odstrániť nedostatky z úvodného ročníka. Novinkami bola časomiera
a videoprojekcia, to veľmi prispelo k zdarnému a hladkému priebehu
turnaja. Zo spoločenského pohľadu sa do bodky naplnila moja predstava
o význame takejto ojedinelej akcie v našom meste. V telocvični sa stretli
ľudia zo širokého okolia Giraltoviec. Ukázalo sa, že futbal je veľký fenomén
a spája ľudí rôznych záujmov. To sa potvrdilo aj v našom prípade a veľmi ma
to uspokojilo a potvrdzuje sa skutočnosť, že aj malý futbal dokáže utužovať
priateľské vzťahy priaznivcov športu z celého regiónu.
? Ako sa dívaš na konečné umiestnenie družstiev ?
" Zaslúženým víťazom sa stalo družstvo firmy Geralt . Som naozaj
rád, že pohár zostal v Giraltovciach a každý si ho môže
kedykoľvek pozrieť. Aj ostatné celky preukázali dostatok
športového majstrovstva a skutočne sa bolo na čo pozerať.
? Čo ťa najviac na turnaji potešilo ?

" Jednoznačne to bola účasť rozhodcov UEFA Ľuboša Micheľa
a Mariána Ružbarského. Veď Ľ. Micheľ bol vyhodnotený v roku
2005 ako tretí rozhodca na svete. Už jeho prítomnosť bola
veľkým zážitkom pre hráčov aj divákov. Chcel by som aj týmto
poďakovať pánovi Milanovi Varganinovi, že zabezpečil účasť
týchto výborných rozhodcov na našom turnaji.
? Ako to bude s nasledujúcim ročníkom ?
" Chceme, aby tento halový turnaj sa stal tradičným športovým
podujatím v Giraltovciach. Opäť sa uskutoční medzi Vianocami
a Novým rokom a uvažujeme o novom názve. Bude to asi
Vianočný halový turnaj. Chystáme určité novinky. Organizačne
sa všetko bude zabezpečovať už v časovom predstihu. Bude
oficiálne žrebovanie. Dúfam, že sa nám podarí zabezpečiť
niektoré významné osobnosti slovenského futbalu buď ako
hostí, alebo priamych aktérov turnaja. Možno nebude chýbať
nejaký známy moderátor.
? Aký je tvoj vzťah k športu?
" K športu mám kladný vzťah. Aktívne som hrával len za žiakov.
Neskôr mi chýbalo viac času na aktívny šport. Aj teraz pre
pracovné povinnosti využívam svoj voľný čas na halový futbal
s priateľmi. Často zájdem na futbalové zápasy MFK Slovan
Giraltovce. Postup do III. ligy je veľkým úspechom a ja som na to
hrdý. Pohybujem sa po celom Slovensku a vďaka futbalu sa
o Giraltovciach hovorí veľmi často. Som rád, že pozvanie na náš
turnaj prijali nielen aktívni futbalisti Giraltoviec, ale aj tí bývalí,
ktorí preslávili Slovan v minulosti.
? Aký je tvoj názor na giraltovský futbal z pohľadu poslanca MZ ?
" Ako som už spomínal, futbalistom MFK Slovan fandím a rád na
ich zápasy chodím. Myslím si, že veľmi dôležité je zachrániť sa
v III. lige. Ale to by nemalo stačiť. Treba sa v tejto náročnej
a kvalitnej súťaži etablovať na dlhší čas. Preto by mali
funkcionári Slovana vypracovať koncepciu aspoň na 5 rokov.
Týkalo by sa to nielen aktívneho účinkovania klubu, ale aj jeho
fungovania ako celku. Máme pekný športový areál, ktorý však
treba ďalej zveľaďovať. Hospodárska budova na štadióne už
nestačila pred dvadsiatimi rokmi. Je potrebné ju zmodernizovať,
prípadne rozšíriť a podobne. Budú potrebné investície, ktoré sa
môžu použiť len na múdre, rozumné a moderné projekty. Ak
s takými projektmi prídu funkcionári, veľmi rád ich
v zastupiteľstve podporím. Viem, že prinesú úžitok celej
giraltovskej športovej verejnosti.

MVDr. Miroslav Deutsch

INFORMUJEME...
TELEFÓNNE ČÍSLA LEKÁROV PRACUJÚCICH NA POLIKLINIKE GIRALTOVCE
Rýchla zdravotná pomoc
Rýchla zdravotná pomoc
Pohotovostná služba
Poliklinika kancelária
MUDr. Deutsch Jozef, všeob. lekár
MUDr. Vlček Ján,všeob. lekár
MUDr. Maťaš Milan, všeob. lekár
MUDr. Miheličová Ingrid, všeob. lekár
MUDr. Hrinko Jozef, det. lekár
MUDr. Harčaríková Viera, det. lekár
MUDr. Hrinková Anna, stomatológ
MUDr. Líšková Branislava, stomatológ
MUDr. Prazňák Jozef, stomatológ
MUDr. Paňková Tatiana, kož. amb.
MUDr. Varzaly Vladimír, gynek. amb.

112
7322363
7322260
7322256
7322316
7364030
7781287
7364447
7364730
7364730
7322167
7322032
7322887
7322793
7322860

Ordinačné dni:
Neurologická ambulancia: MUDr. Digoň Daniel, (ambul. pondelok, utorok)
MUDr. Čunderlíková Mária, (ambul. štvrtok)
Ortopedická ambulancia: MUDr. Smolko Igor, (ambuluje v piatok)
Diabetologická ambulancia: MUDr. Ligusová Ľudmila, (ambuluje vo štvrtok)
Rehabilitácia:
MUDr. Kubek,
(ambuluje v pondelok a štvrtok)
Očná ambulancia:
MUDr. Pribula,
(ambuluje v utorok a piatok)
Chirurgická ambulancia:
MUDr. Fotta Ján, (ambuluje v pondelok, streda, piatok)
Gynekológ. ambulancia:
MUDr. Kruľ,
(piatok)
Gynekológ. ambulancia:
MUDr. Bača,
(utorok)
Interná ambulancia:
MUDr. Bujňák Stanislav, (utorok, piatok)
Lekárska služba prvej pomoci na Poliklinike Giraltovce:
Pracovné dni
16.00 hod. – 20.00 hod.
Dni pracovného voľna a sviatky
09.00 hod. – 21.00 hod.
Poplatok za ošetrenie na LSPP je 60,00 Sk
Z redakčného stola
Keď človek odchádza do večnosti, odchádza spolu s ním vždy aj kúsok z nás. Preto sa
nikdy spolu s Hemingwayom nepýtajme, komu zvonia do hrobu, pretože v tej istej chvíli
zvonenie patrí tak trocha aj nám.
19. januára sa po polroku vracali z Kosova domov 43 ľudia, ktorí boli časťou nás všetkých.
Štyridsiatim dvom sa nepodarilo prekročiť prah domova. Ostali kúsok pred rodnou krajinou.
Osud rozhodol, že už nikdy nepocítia objatie blízkych, ich lásku a starostlivosť. Sú vo
večnosti, kam už nesiahajú naše ľudské súdy a domnienky. Ostalo tu však prázdne miesto
v každom z domovov, ktorého boli súčasťou, a teda aj toho nášho spoločného domova,
Slovenska. Boli to aj naše deti, bratia, sestry, otcovia, ,priatelia.
A tak aj od nás z Giraltoviec im patrí posledný pozdrav na ceste do večnosti.
Za všetkých občanov mesta naša redakcia

OZNAM
Riaditeľstvo Materskej školy v Giraltovciach oznamuje rodičom,
že zápis detí do materskej školy na školský rok 2006/2007 sa bude
konať 20. – 21.3.2006 v budove materskej školy v čase od 8.00
hod. – 16.30 hod.
K zápisu je potrebný rodný list alebo kartička poistenca.
Mgr. Daniela Roguľová
riaditeľka školy

POĎAKOVANIE
Ďakujeme vedeniu Gymnázia v Giraltovciach, pedagógom a žiakom, ktorí
pripravili zbierku hračiek pre deti našej materskej školy ako darček
k Vianociam.
Veríme, že prinesú deťom veľa radosti, potešenia a zábavy.
Srdečná vďaka!
Deti a kolektív MŠ Giraltovce

OZNAM

Centrum voľného času v Giraltovciach vyhlasuje súťaž o Najkrajšie
valentínske vyznanie. Svoje príspevky môžete priniesť v písomnej forme do
CVČ do 12.2.2006.
Zároveň Vás pozýva na Valentínsku diskotéku, ktorá sa uskutoční
14. februára 2006 v čase od 16,oo hod. v Kultúrnom dome v Giraltovciach.

INZERCIA
PROFIREAL
od 1. januára už aj v Giraltovciach

Spoločnosť Profireal Slovakia,s.r.o., vznikla v roku 2000 ako dcérska spoločnosť
PROFIREAL a.s. Česká republika, ktorá vznikla v roku 1994. Jej poslaním je poskytovať
pôžičky a úvery, ktoré sú pre klientov ľahko dostupné. Pomáha ľuďom riešiť finančnú
situáciu v prípadoch, keď banka alebo iný finančný subjekt nie je schopný alebo ochotný
peniaze v potrebnej výške požičať. Poskytuje pôžičky rýchlo, bez komplikovaných nárokov
na klienta, v priateľskej atmosfére v ktoromkoľvek mieste v Slovenskej republike.
Hlavným cieľom spoločnosti je aj naďalej plynulo zvyšovať produkciu a upevňovať svoje
postavenie na trhu. Paralelne s tým chceme zdokonaľovať produkt pôžičiek tak, aby bol
dostupný čo najväčšiemu počtu klientov.
Za účelom poskytovania pôžičiek a úverov pre zamestnaných, dôchodcov, živnostníkov
a podnikateľov v našom regióne aktívne pracujú profesionáli, medzi ktorých patrí aj
úverový poradca JÁN MÁRIO DRAB, SOV. HRDINOV 102, SVIDNÍK.
Začiatkom mesiaca januára 2006 spoločnosť Profireal má novootvorenú kanceláriu
v Giraltovciach v budove bývalého Mestského kultúrneho strediska na Dukelskej ul.
49/53. Kancelária je otvorená v pracovných dňoch od 8,00 – 15,00 hod. /štvrtok – práca
v teréne/.
Kontakt: 0903/961485

