Spravodajca mesta Giraltovce

dovoľte mi, aby som Vám na prahu nového roka 2010
poprial všetko dobré, pevné zdravie, úspechy v osobnom
živote aj v kruhu svojich rodín.
Tak ako všetci hodnotíme úspechy či neúspechy svojej
práce v predchádzajúcom roku, chcem Vás aj ja v krátkosti
oboznámiť, čo sa nám podarilo zrealizovať v roku 2009, čo
sa realizuje, a čo pripravujeme do ďalšieho obdobia. Rok
2009, aj keď sa niesol v znamení celosvetovej hospodárskej
krízy, nebol pre naše mesto až taký neúspešný. Uchádzalo
sa o prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
z fondov vlády SR (ministerstiev SR, ako ja fondu predsedu
vlády SR, či predsedu VÚC). Získali sme prostriedky na
rekonštrukčné práce - materskej školy v objeme viac ako
400 tisíc €,
základnej školy takmer dva milióny €,
prostriedky na separáciu a zvoz TKO vo výške 330 tisíc €,
na regeneráciu sídiel (pešia zóna) takmer jeden milión €,
na dokončenie kanalizácie v meste - ul. Kpt. Nálepku s rozpočtom 770 tisíc €. Začali sme s výstavbou
multifunkčného ihriska pri základnej škole s podporou
finančných prostriedkov VÚC Prešov a predsedu vlády SR
s rozpočtom 125 tisíc €. V Dome smútku rekonštruujeme
sociálne zariadenia, vymieňame okná a dvere, v roku 2010
plánujeme urobiť fasádu a strechu. Pre občanov Tehelnej
ulice sme urobili schody s finančným nákladom viac ako
35 tisíc €, v roku 2010 chceme upraviť chodníky pri
bytových domoch na Dukelskej ulici. V roku 2009 sme
začali s úpravou sály v dome kultúry, tepelnou izoláciou
krovu, pokračovať chceme s vybudovaním parkovacích
miest a prístupovej cesty. V tomto roku sme dali do
užívania ďalšiu jedenásťbytovú jednotku na Mlynskej
ulici a pripravujeme výstavbu ďalších nájomných bytov
a bytov nižšieho štandardu v meste. V roku 2010 začneme
s budovaním protipovodňovej ochrany na rieke Topľa
v Parku mieru s rozpočtom 780 tisíc € za finančnej pomoci
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predsedu vlády SR a Ministerstva životného prostredia SR.
V roku 2009 sme začali s rekonštrukciou mestskej
športovej haly na Kukorelliho ulici, s výstavbou tribúny
a plavárne. Túto akciu chceme ukončiť v roku 2010
s rozpočtovým nákladom viac ako jeden miliónov €.
Počas roka mesto zabezpečovalo aj kultúrne a športové
podujatia,
organizovalo
trhy
a mnoho
ďalších
spoločenských podujatí.

aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým poslancom
mestského zastupiteľstva v Giraltovciach, členom komisií
za podporu a pomoc pri zabezpečovaní úloh pre lepší
a krajší život v našom meste. Účasť poslancov na
zasadnutiach je takmer vždy 100 %. Vecná konštruktívnosť
a pochopenie našej spoločnej práce pre občanov ma
presviedča o tom, že im záleží na správe vecí verejných.
Všetky
úlohy,
ktoré
poslanci
schvália, realizujú
zamestnanci mestského úradu, bez ktorých by dosiahnuť
tieto úspechy nebolo možné. Príprava projektov, finančné
zúčtovanie, množstvo administratívnych úkonov, množstvo
kompetencií, ktoré prešli na samosprávu zabezpečujú
zamestnanci úradu, ktorým taktiež patrí moje poďakovanie
za odvedenú prácu v roku 2009.
Len dobrá spolupráca medzi poslancami mestského
zastupiteľstva,
pracovníkmi
mestského
úradu
a primátorom mesta prináša očakávaný úspech a žiadaný
pokrok k lepšiemu zabezpečeniu základných potrieb pre
občanov nášho mesta a celého regiónu.
Ján Rubis
primátor mesta
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Do nového roka mnohí z nás vstúpili s rôznymi predsavzatiami,
ktoré si dali sami, alebo sľúbili svojim blízkym. Ako to už býva,
takéto naše plány majú často krátku trvácnosť, niekedy sa skončia
už v januári. Čo by sme si mohli skutočne dať, sú láska a úsmev.
Takto by sme vo svojom srdci mali Vianoce každý deň, počas celého
roka. Veď bolo také krásne, keď sme si vzájomne priali lásku,
zdravie a splnenie túžob i želaní a otvárali darčeky od svojich
blízkych. Iste nechceme, aby to všetko odletelo kdesi do diaľky
a neznáma s rachotom, ktorý sprevádza prechod zo Silvestra do
Nového roka. Akosi to už k tomu patrí a tak sa mnohí usilujú o to,
koho ohňostroj bude najveľkolepejší. Deti sa tešia, psy sa boja
a starší prepočítavajú, koľko to stálo a čo všetko by sa dalo
osožnejšie za tieto peniaze urobiť. Hlavne v tomto krízovom roku by
sa mali organizátori takýchto akcií tiež uskromniť.
Mnohí z nás lipnú na materiálnych hodnotách, prečo je to tak
a prečo je to u každého iné, je nie vždy zodpovedané. Myslíme si ,
že tieto hodnoty sú najdôležitejšie, či najlepšie, že takto si nás budú
ľudia viac vážiť, že budeme stáť kdesi vysoko na piedestále. Toto
všetko, ale nie je trváce, je chvíľkové. Pravé hodnoty sú niekde inde
a človek je rozumný tvor, takže na to príde aj sám, no niekedy až
potom, keď mu veľmi chýbajú tí, čo ho niekedy obdivovali.
Bohužiaľ, peniaze sa minuli a on už nemá čo dať a keď stratí aj
zdravie už je to veľmi zle. Nenadarmo jedno múdre príslovie hovorí :
Bohatý človek má veľa peňazí a majetok, bohatší má veľa priateľov,
ale najbohatší je človek, ktorý má dobré srdce. A opačne: chudobný
je človek, keď nemá majetok, chudobnejší je, ak nemá priateľov, ale
najchudobnejší je človek, ak nemá srdce, ak nemá dobré srdce.
A ešte porozmýšľajme o troch veciach, ktoré vekmi dokazujú
svoju potrebnosť a pravdivosť.
Len tri veci musíš sebe a druhým želať – zdravie, priateľov
a radosť.
Len tri veci musíš dať - čo najviac chudobným, slovo útechy
smutným, slovo pochvaly tým, čo si ju zaslúžili. Len tri veci musíš
obdivovať- krásu prírody, deti, trpiacich ľudí.
Želám vám každý deň tohto nového roka dvadsaťštyri hodín
lásky, Božieho požehnania, pokoj a radosť vaším rodinám a úsmev .
Úsmev na tvári nič nestojí a môžete ho darovať každému s kým sa
stretnete. Môžete takto urobiť radosť všetkým, ktorí vám prídu do
cesty, nič za to nedáte, ale tak veľa urobíte.
∗∗∗ Helena Sušinková
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Posledné 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa konalo 14. decembra
2009. Otvoril ho primátor mesta Ján Rubis, ktorý po procedurálnych otázkach
odovzdal slovo prednostovi Jánovi Čabalovi, tento vystúpil s kontrolou
uznesení. Z 17 bodov programu vyberáme najdôležitejšie.
Po kontrole uznesení vystúpil Jozef Kozák – vedúci školského úradu
a predložil poslancom na schválenie VZN o určení výšky príspevku v školách
a školských zariadeniach a VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
žiaka školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok.
O informácie som požiadala p. Jozefa Kozáka:
V súlade s § 6 odsek 12 písm. d) zákona č. 179/2009 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl ... určilo
svojím VZN č. 36/2009 s účinnosťou od 01.01.2010 výšku dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka školy a dieťa školského zariadenia na príslušný
kalendárny rok nasledovne:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

A. výška dotácie pre štátne školy a školské zariadenia
na dieťa do 3 rokov veku mestskej materskej škole
3 660 €
na dieťa od 3 rokov veku mestskej materskej škole
1 860 €
na žiaka v zariadení školského stravovania
120 €
na dieťa v školskom klube detí
360 €
na žiaka v individuálnej forme vzdelávania v ZUŠ
780 €
na žiaka v kolektívnej forme vzdelávania v ZUŠ
480 €
na dieťa do 15 rokov v centre voľného času
222 €

Výška dotácie pre neštátne školy a školské zariadenia
ü na žiaka v zariadení školského stravovania
78 €
ü na dieťa v školskom klube detí
234 €
B. určilo svojím VZN č. 35/2009 mesačne výšku príspevku v školách
a školských zariadeniach nasledovne:
1. za pobyt dieťaťa v materskej škole
4,98 €
2. za pobyt v školskom klube detí
3,30 €
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca
Základná umelecká škola
(VO - výtvarný odbor, TO - tanečný odb., LDO - literárno-drama-tický odb.,
HO – hudobný odb.)
• prípravné štúdium VO, TO, LDO
3€
• základné štúdium VO, TO, LDO
3€
• prípravné štúdium HO - skupinové vyučovanie
3€
- individuálne vyučovanie
5€
• základné štúdium HO - skupinové vyučovanie
3€
- individuálne vyučovanie
5€
• štúdium pre dospelých (žiaci, ktorí majú vlastný príjem)
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- individuálne vyučovanie
8€
- pre zamestnancov ZUŠ
5€
Tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
alebo dvakrát ročne.
Centrum voľného času
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času 0,50 €.
Tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
alebo dvakrát ročne.
Školská jedáleň
výška denného príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa
finančného pásma:
Pre stravníkov MŠ 1. pásmo od 2 do 6 rokov
1€
pre diétne
1,20 €
Pre stravníkov ZŠ 1. pásmo od 6 do 11 rokov
0,83 €
pre diétne
1€
od 11 do 15 rokov
0,90 €
pre diétne
1,08 €
nad 15 rokov
1€
pre diétne
1,20 €
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca.
Poznámka:
Oslobodenie od poplatku a iné podmienky sú uvedené v citovaných
Všeobecne záväzných nariadeniach mesta Giraltovce.
Vedúca finančného oddelenia predložila schválenie prenájmov veľkej
a malej sály v Dome kultúry, ktoré predkladáme v plnom znení. Zastupiteľstvo
odsúhlasilo a schválilo materiál.
Veľká sála
Svadba, stužková
za každý deň naviac
požičanie riadu
Diskotéka, tanečná zábava
Kultúrna akcia, zhromaždenie
za každú ďalšiu aj začatú hodinu

170 €
20 €
30 €
300 €
20 €
3€

Malá sála
(do 3 hod.)
za každú ďalšiu aj začatú hodinu

7€
3€

Zasadačka dom služieb
(1 hod.)

7€

Inzercia v spravodajcovi
Plošná (celá strana)

10 €
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½ strany
¼ strany
1/8 strany
riadková – za každý začatý riadok
Inzercia v propagačnej skrinke
1 týždeň (A3)
Malý oznam (A4)
Za každý ďalší týždeň
Vyhlásenie v rozhlase
Oznam
Jubileum

5€
2,50 €
1,26 €
0,66 €
6€
3€
3€
3,50 €
7€

UPOZORNENIE:
Neziskové organizácie, občianske združenia a iné neziskové združenia
s pôsobnosťou na území mesta majú všetky uvedené poplatky odpustené.
Poslanci tento materiál schválili.
Nosným bodom programu bolo predloženie programového rozpočtu na roky
na roky 2010-2012.
Rozpočet mesta je zostavený ako vyrovnaný: Príjmy celkom: 5 875 530 €.
Bežné príjmy: 4 911 741 €, kapitalové príjmy: 132 489 €, finančné operácie:
831 300 €.
Výdavky celkom: 5 875 530 €. Bežné výdavky: 3 782 907 €, kapitálové
výdavky 2 026 883 €, finančné operácie 65 740 €.
V porovnaní s rozpočtom schváleným na rok 2009 je rozpočet dotovaný
sumou o 1 646 583 €. Významne vyššie o sumu 1 163 129 € sú príjmy z daní
celkovo a z nich o 1 163 603 sú vyššie dane z príjmov a kapitálového majetku
(podielové dane).
Kapitálové príjmy s podielom 2,25% na celkových príjmoch sú tvorené
príjmom z predaja nehnuteľného majetku a dotácií s určením ich použitia.
Predložený návrh rozpočtu má v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách
§ 17 ods. 6 a 8 rezervu na prijatie ďalších zdrojov financovania investičných
zámerov. Celková suma dlhu mesta k 31.12. 2009 je 144 652 € a tvorí 4%
bežných príjmov roku 2009 (z možných 60% a ročná splátka 40 404 € tvorí 1%
bežných príjmov roku 2009 (z možných 25%).Predložený návrh rozpočtu
mesta na rok 2010 svojou výškou a štruktúrou umožňuje plniť zákonom
stanovené funkcie mesta, splácať a prijímať nové úvery a uskutočňovať
početné investičné aktivity. Pre plynulé plnenie rozpočtu má mesto prijaté VZN,
zásady, zmluvy a v priebehu roka aj uznesenia MsZ. Ich uplatňovaním
a kvalitným finančným riadením môže byť plnenie rozpočtu úspešné. Rozpočet
bol poslancami jednohlasne schválený.
V bode Rôzne bol navrhnutý za predsedu kultúrnej a školskej komisie pán
Martin Končár. Poslanci ho jednohlasne schválili.
V závere sa primátor poďakoval prítomným a poprial im šťastné a veselé
vianočné sviatky a všetko dobré do roku 2010.

∗∗∗
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Ako vždy, aj v mesiaci december nás počasie prekvapilo. Už sme
si mysleli, že Vianoce budú krásne biele. Dúfali sme, že táto
krásna belostná prikrývka vydrží, ale nestalo sa tak. Mysleli sme
si, že predpovede počasia sa mýlia, ako je to hocikedy, ale stačili
iba dva dni a krásny sneh zmizol. Veľká škoda je, že jeho
roztopenie prinieslo aj mnohé záplavy na území Slovenska.
Niektoré rodiny zažili veľmi smutné a mokré Vianoce a mnohí
ani nemohli zostať vo svojich príbytkoch. Pomoc blízkych či
náhradné bývania pre postihnuté rodiny boli prepotrebné. Je
chvályhodné, že v týchto oblastiach sa našlo mnoho dobrých
ľudí, ktorí podali pomocnú ruku. Vianoce sú aj o našej dobrote.
Naša riečka Radomka ostala vo svojom koryte, ale jej hladina
bola tiež poriadne vysoko.
CVČ začalo s prípravami klziska na multifunkčom ihrisku, ale aj
jeho teplé počasie zaskočilo. Ale keď znovu prituhne, klzisko
pripraví, aby si aj korčuliari mohli tráviť svoj voľný čas na ľade.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v
Bratislave -jej detašované pracovisko v Bardejove, pôsobí 8
rokov a jej vedúcim je Jozef Chovanec. V našom meste 6.
novembra 2009 bol otvorený 1. ročník tejto školy odboru sociálna práca v priestoroch bývalého kožiarskeho závodu.
V rozhovore pre nás povedal Jozef Chovanec, že študijný odbor
otvorili v Giraltovciach hlavne preto, aby sto študentov tohto
regiónu malo umožnené bližšie k škole, aby nemuseli na
prednášky či skúšky cestovať. Škola v Giraltovciach im poskytne
celý servis a verí, že sa takto podarilo pomôcť mnohým, ktorí si
popri zamestnaní môžu doplniť svoje vzdelanie. Osobne sa teší
na spoluprácu s naším mestom a študentom praje veľa
úspechov.
V rámci tohtoročnej vianočnej výzdoby mesto neinvestovalo do
nových svetiel, ale sa urobila kompletná údržba nefunkčného
osvetlenia. Naše mesto sa právom môže pýšiť svojou bohatou
výzdobou. Veď napríklad len na strom, ktorý stojí v parku pred
starým mestským úradom, bol ozdobeným jedným kilometrom
svetelnej reťaze.
∗∗∗∗∗ /r/
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1. Dňa 5. novembra 2009 hliadka MsP na základe oznamu
pracovníka obsluhujúceho kamerový systém, zrealizovala v dvoch
prípadoch prerokovanie priestupku proti verejnému poriadku, keď
podozriví vylepovali plagáty na území mesta mimo vyhradených
priestorov, čím verejné priestranstvá znečisťovali. Ich konanie bolo na
mieste vybavené v blokovom konaní.
2. Mestská polícia vybavila v blokovom konaní páchateľa priestupku,
ktorý pod vplyvom alkoholu vzbudzoval verejné pohoršenie počas
spoločenského podujatia (koncertu), keďže nebolo možné vybaviť vec
inak.
3. Dňa 14. novembra 2009 hliadka MsP vo večerných hodinách
vybavila v blokovom konaní priestupok na úseku ochrany mládeže pred
alkoholizmom, kde priestupca porušil zákon tým, že sám umožnil
konzum alkoholu osobám mladším ako 18 rokov.
V blokovom konaní hliadka následne vybavila aj nedisciplinovaného
vodiča, ktorý parkoval svoje motorové vozidlo na trávnatej ploche na
verejnom priestranstve.
4. Dňa 17. novembra hliadka MsP počas hliadkovej služby na ulici
Kpt. Nálepku pristihla pri páchaní priestupku proti občianskemu
spolunažívaniu a priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky skupinu mladistvých. Po zistení všetkých okolností hliadka
vybavila vec na mieste v blokovom konaní.
5. Dňa 24. novembra 2009 hliadka MsP na území mesta odchytila
psa bez identifikačných znakov, a umiestnila ho v záchytnom zariadení
pre zabehnutých psov. Na základe šetrenia došlo k vypátraniu majiteľa
psa. V tomto prípade vec MsP vybavila dohovorom, nakoľko išlo prvé
zabehnutie psa majiteľa. Majiteľ bol dostatočne poučený o postihu
v prípade, že dôjde k rovnakému priestupku v budúcnosti. Keď hliadka
opätovne odchytila voľne sa pohybujúceho tohto psa, majiteľovi bola
uložená v zmysle platných právnych predpisov bloková pokuta.
6. MsP v spolupráci s firmou Hunter vykonala pravidelný odchyt
zabehnutých a túlavých psov na území mesta Giraltovce s bilanciou
troch odchytených psov.
Na záver mi dovoľte v mene celého kolektívu Mestskej polície
v Giraltovce zaželať Vám, aby bol rok 2010 rokom úspechov, pohody,
tolerancie, nech je rokom zdravia, šťastia a božieho požehnania.

∗∗∗∗∗
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Nastalo obdobie, keď sa každý z nás,
hoci si to neuvedomuje, zaoberá Božou
prítomnosťou. Vianoce , Nový rok, Traja
králi. Zo všetkých strán na nás dýchajú
sviatky a mená Ježiško a Boh
sú
skloňované vo všetkých pádoch. Pre
nás, praktické „ žienky“, sú sviatky
spojené aj s upratovaním našich domácností. Ani mňa to
neminulo. Našla som však niečo, čo už bolo zabudnuté.
Poskladaný papier, na ktorom bol napísaný rozhovor
s Bohom. Napísala ho, dnes už mladá žena, v čase písania ale
sedemnásťročná dievčina Lenka. A tak ako sa to dotklo mojej
duše vtedy, aj teraz to vo mne zanechalo hlboký dojem. Snáď
sa autorka neurazí, ak sa o tento dojem podelím s vami.
„ Poď ďalej“, povedal Boh. „ Tak ty by si so mnou chcela
urobiť interview ?“
„ Ak máš čas“, povedala som.
Boh sa usmial a odpovedal:“ Môj čas je večnosť a preto ho
je dosť na všetko. A čo sa vlastne chceš spýtať?“
„ Čo ťa na ľuďoch najviac prekvapuje?“
Boh povedal:“ To, že ich nudí byť deťmi a tak sa ponáhľajú,
aby boli dospelí, a keď sú dospelí, zas túžia byť deťmi.
Prekvapuje ma, že strácajú zdravie, aby zarobili peniaze a
tie potom zas utrácajú na to, aby si dali do poriadku svoje
zdravie. Prekvapuje ma , že natoľko sa strachujú o svoju
budúcnosť, že zabúdajú na prítomnosť a tak vlastne nežijú
ani pre prítomnosť a ani pre budúcnosť. Prekvapuje ma, že
žijú, akoby nikdy nemali umrieť, a že umierajú, akoby ani
nežili.“
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Boh ma vzal za ruku, chvíľu sme mlčali a potom som sa ho
spýtala, čo by urobil ako rodič pre svoje deti?
Boh sa usmial a odpovedal:“ Chcem, aby poznali, že
nemôžu nikoho donútiť, aby ich miloval. Môžu len dovoliť, aby
ich druhí milovali. Chcem, aby poznali, že najcennejšie nie je
to, čo majú, ale to, koho majú. Chcem, aby poznali, že nie je
dobré porovnávať sa s druhými. Každý bude súdený sám za
seba, nie preto, že je horší ako iný. Chcem, aby poznali, že
bohatý nie je ten, čo má najviac, ale ten, kto potrebuje
najmenej. Chcem, aby poznali, že trvá len pár sekúnd
spôsobiť ľuďom, ktorých milujeme, hlboké rany, ale trvá veľa
rokov, kým sa tie rany zahoja. Chcem, aby sa naučili
odpúšťať, odpúšťať skutkom. Chcem, aby vedeli, že sú ľudia,
ktorí ich milujú, ale ktorí nevedia svoje city vyjadriť. Chcem,
aby vedeli, že za peniaze si môžu kúpiť všetko, okrem šťastia.
Chcem, aby poznali, že skutočný priateľ je ten, ktorý o nich
všetko vie a aj tak ich má rád. Chcem , aby poznali, že vždy
nestačí, aby im odpustili druhí, ale že oni sami musia
odpúšťať.“
Chvíľku som sedela a tešila sa z Božej prítomnosti. Potom
som sa poďakovala za to, že si na mňa urobil čas. Poďakovala
som sa za všetko, čo pre mňa robí. A Boh odpovedal : „
Kedykoľvek, som tu 24 hodín denne. Len sa spýtaj a ja ti
odpoviem.“
Ľudia zabudnú, čo ste povedali. Ľudia zabudnú, čo ste
urobili, ale nikdy nezabudnú, ako sa vedľa vás cítili.
Nuž, zavše nezaškodí, poupratovať si aj vo svojej duši.
Nielen vo sviatočnom čase. Kedykoľvek. A kto na to
nepotrebuje Boha, nech si k srdcu vezme pár z týchto
myšlienok. Na zamyslenie to stačí.

Palijová Daniela
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Je zima, čas oddychu, vonku mrzne, ale
vnútri je príjemne teplo. Čo tak siahnuť za
verným priateľom – za knihou? Nemusíte si
ich kupovať, sú pomerne drahé, naša
mestská knižnica má dostatok hodnotnej
literatúry. Pravidelné nákupy sú zárukou,
že novinky zo sveta kníh na vás čakajú v
našich regáloch. Z tých najnovších vyberáme:

EVA BORUŠOVIČOVÁ:
UROBÍME VŠETKO, ČO SA DÁ
Svet funguje len vďaka tomu, že sa dobru a zlu darí udržiavať
krehký balans na ostrí noža. Všetky hrôzy z večerného
spravodajstva vyvažujú milióny matiek, ktoré večer čítajú deťom
rozprávky. Ak sa potrebujete dozvedieť odpoveď na otázky. Prečo
žijeme ako žijeme? Odpovede nájdete práve v tejto knihe. Eva
Borušovičová urobí pre svojho čitateľa všetko, čo sa dá.

RAYMOND KHOURY:

ZNAMENIE

Raymond Khoury je autor viacerých bestsellerov. V románe
Znamenie zavedie svojho čitateľa k brehom večne zamrznutej
Antarktídy, kde televízny štáb nakrúca rozpad ľadovca, keď sa
na oblohe objaví čudný svetelný symbol. Ten istý symbol
zvláštnou zhodou okolností maľuje na steny jaskyne v rozpálenej
egyptskej púšti kňaz. Rozuzlenie sa skrýva v tomto skvelom
literárnom diele.

KATHRIN PASSIGOVÁ – ALEKS SCHOLZ:
LEXIKÓN NEVEDOMOSTI
Je ľahké čítať o tom, čo už vieme. Ťažšie je dopátrať sa, aké
veľké sú ostrovy našej nevedomosti a kde sa nachádzajú. Táto
kniha
nás
pozýva
na
fascinujúcu
cestu
svetom
nezodpovedaných otázok.

11

Spravodajca mesta Giraltovce

ZUZKA ŠULAJOVÁ:

DŽÍNSOVÝ DENNÍK

Čítať cudzie denníky by sa nemalo, ale pätnásťročná Paula,
prváčka na gymnáziu, vás pozýva, aby ste sa začítali do jej
veselého života. Spoznáte jej rodinu, zoznámite sa s jej najlepšou
priateľkou Denisou, spolužiačkou poločarodejnicou Gabrielou
a predovšetkým rozlúštite spolu s Paulou záhadu chalanských
citov. Džínsový denník vám navyše zaručuje, že sa od srdca
zasmejete.

BRANISLAV JOBUS:
ZÁZRAČNÉ ROZPRÁVKY
Ak sa k podstatnému menu rozprávka pridá ešte adjektívum
zázračná, je to akoby zdvojenie. Veď rozprávka sama o sebe je
zázračná, v prípade Braňa Jobusa je tento prívlastok namieste.
Jeho rozprávky sa stali čítaním nielen pre detí, ktorým sú
primárne určené, ale aj pre mladých ľudí, dospelákov, ktorí
v nich objavili saint-exupéryovské druhé dno kufra.
Anna Mitaľová

Krédom dnešnej doby sú rýchlosť a pohotovosť,
knižnice a iné kultúrne inštitúcie nemôžu zaostávať.
Knižnice ako informačné centrá pohotovejšie reagujú
na požiadavky svojich čitateľov. Dostupnosť rýchlych
informácii je nezastupiteľná, informatizácia našej
knižnice splnila túto požiadavku doby. Našim
čitateľom slúži osem PC s pripojením na internet.
Práca knižnice nie je však iba o informáciách, jej hlavným
poslaním je zabezpečiť občanom prístup ku knižnému fondu, aby
mali možnosť vypožičať si potrebnú literatúru na štúdium alebo na
spríjemnenie voľného času. Pravidelným nákupom literatúry
obohacujeme náš knižný fond o nové tituly. Naši čitatelia tak majú
možnosť siahnuť v našej knižnici po najnovšej literatúre. Máme
dostatok kníh z beletrie, dobre je zastúpená aj detská literatúra, no
12
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odborná literatúra je našou slabou stránkou. Sú to pomerne drahé
knihy a rozpočet našej knižnice nemôže pokryť nákup tejto
literatúry. Pár noviniek kupujeme pravidelne, ale v súčasnosti si
veľa našich občanov rozširuje svoje vzdelanie a často prichádzajú
so zoznamami literatúry, ktorá v našom knižnom fonde nie je
dostatočne zastúpená. V takom prípade im knihy objednávame
cestou Medzi výpožičnej služby zo Štátnej vedeckej knižnice
z Prešova.
V súčasnej dobe prebieha elektronizácia knižnice. Je to pomerne
zdĺhavá a náročná práca, spracovanie každého titulu si vyžaduje
pomerne veľa času. Sme napojení na fond Slovenskej národnej
knižnice, odkiaľ preberáme jednotlivé záznamy. No nie všetky naše
tituly obsahuje báza Matice slovenskej a tak si väčšinu záznamov
musíme spracovať sami. Elektronizácia knižnice určite skvalitní
naše služby a svojim čitateľom budeme schopní poskytnúť viac
informácii o žiadaných tituloch.
Naša mestská knižnica poskytuje základné a špeciálne služby.
Základné služby knižnice sú absenčné a prezenčné výpožičky.
K špeciálnym službám knižnice patria práca s internetom,
medziknižničná
výpožičná
služba,
informačná
výchova
a rezervovanie požadovaných dokumentov.
Stav knižného fondu k 31. decembru 2009 je 22 529 knižničných
jednotiek, z toho odborná literatúra 5 601 titulov, krásna literatúra
pre dospelých 10 250 titulov, náučná literatúra pre deti 546 titulov
a literatúra pre deti a mládež 6 219 titulov kníh. Poskytujeme
absenčné a prezenčné výpožičky kníh a periodík. V našej knižnici si
používatelia môžu vypožičať tieto periodiká: Pravda, Život, PC,
Učiteľské noviny a Spravodajca nášho mesta.
V roku 2009 bolo vypožičaných 16 131 kníh, z toho odbornej
literatúry 1633 kníh, z beletrie 5288 titulov, z náučnej literatúry pre
mládež 1165 a z krásnej literatúry pre mládež bolo vypožičaných
6418 kníh. Absenčných a prezenčných periodík bolo spolu
vypožičaných
1627.
Cestou
medzivýpožičnej
služby
bolo
zrealizovaných 50 výpožičiek. V zozname čitateľov bolo v roku 2009
zaregistrovaných 418 čitateľov, ktorí našu knižnicu v priebehu roku
navštívili 8 229- krát. Návštevnosť vzrástla najmä vďaka internetu,
ktorý sa teší hlavne u školopovinnej mládeže veľkému záujmu.
Organizujeme aj kultúrno-vzdelávacie podujatia so zameraním na
informatickú výchovu. V uplynulom roku bolo zrealizovaných 22
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 476 žiakov a študentov.
Mestská knižnica je kultúrne a informačné centrum nášho
mesta, je to miesto, kde sa ľudia stretávajú radi v rámci mnohých
aktivít.
Anna Mitaľová
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V mrazivú decembrovú nedeľu 20. decembra 2009 sme sa
stretli už druhýkrát na Vianočnom koncerte, ktoré pre vás
pripravilo oddelenie kultúry. Aj napriek treskúcemu mrazu
nám žiaci ZŠ, MŠ a SŠ predviedli svoje vianočné pásma.
Poďakovanie patrí učiteľkám z jednotlivých škôl za prípravu
tak pekného programu. Ako hostia koncertu nás zabávali
Maja Velšicová a Miro Fančovič humorným slovom
a pesničkami. Vianočné čaro koncertu dopĺňala scenéria
betlehemu a krásne týčiaceho sa stromčeka. Náladu
umocňovalo prevarené vínko a pre deti teplý čaj. Divákov bolo
poskromne, dôvodom čoho bolo možno mrazivé počasie?

Vianočný koncert pred MsÚ .
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Najmladších účinkujúcich neodradil ani veľký mráz.

Foto: L. Lukáč

Miro Fančovič a Maja Velšicová ukončili program vianočnými koledami.
Foto: L. Lukáč
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Na sklonku roka si pozval primátor mesta jubilujúcich
občanov, ktorí v druhom polroku oslávili svoje životné
jubileum, na slávnostné stretnutie. Po peknom kultúrnom
programe, v ktorom vystúpili žiačky ZUŠ Tamara Dikyová
a Maja Štefaníková, pod vedením uč. Ivety Zajacovej, si
v obradnej sieni MsÚ prítomní porozprávali s vedením mesta o
minulosti, prítomnosti, ale hlavne o plánoch do budúcna.
Pamiatkou na toto stretnutie im bude okrem kytičky kniha
o našom meste – Giraltovce.

Ján Sušinka pri prijímaní gratulácie od primátora.
Foto: Vladimír Michalčík

/r/
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Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Ľudovít Galbavý navštívil v utorok 1. decembra Giraltovce. Stretol
sa s primátorom mesta Jánom Rubisom, terénnymi sociálnymi
pracovníčkami a tvorcami lokálnej stratégie komplexného prístupu
(LSKxP). Čakanie na splnomocnenca využili terénne pracovníčky
a tvorcovia stratégie na konzultácie so zamestnancami odboru
stratégie a regionálnej politiky Miroslavou Kočanovou a Ladislavom
Škyvrom. Riešili predovšetkým problém so zaradením mesta do
zoznamu oprávnených žiadateľov o nenávratný finančný príspevok
na regeneráciu a revitalizáciu rómskej osady. Pán Galbavý poradil,
že je nutné o tomto informovať jeho a napísať žiadosť, aby sa
Giraltovce mohli o NFP uchádzať. Primátor informoval prítomných
o možnostiach zabezpečenia ďalšieho vzdelávania Rómov a o
uľahčení ich vstupu na trh práce. Prispieva k tomu spolupráca so
Súkromnou strednou školou, ktorá v najbližšom školskom roku
otvorí 6 nových učebných odborov so špeciálnym zameraním na
rómsku mládež, končiacu základnú školu.
Rómovia budú
pripravovaní na profesie, ktoré sú na trhu práce žiadané a zároveň
bude splnená špeciálne ich požiadavka - mať možnosť získať
stredoškolské vzdelanie priamo v mieste bydliska.
Splnomocnenec Ľ. Galbavý sa o LSKxP vyjadril veľmi nádejne,
keď povedal, že kto sa nezapojí, je neschopný manažér. Je to vysoká
finančná čiastka a s ňou prichádza aj šanca, ktorá sa už nikdy
v budúcnosti nezopakuje. Podľa neho sa o problémoch Rómov na
Východe nedá hovoriť z Bratislavy, je potrebné ich nielen počuť, ale
predovšetkým vidieť. Povedal tiež: „Kedykoľvek som vám
nápomocný, aby ste boli úspešní.“ Potešil aj komunitné
pracovníčky, ktorým oznámil, že 15. decembra vydá Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR výzvu na podporu práce
terénnych sociálnych pracovníkov. Prispejú sumou 15 miliónov eur.
Na záver dodal: „Bez terénnych sociálnych pracovníkov rómsky
problém nevyriešime. Je to najlepšie, čo sa doteraz vymyslelo.“
Skonštatoval tiež, že rómsky problém nemožno riešiť ani bez
samosprávy a keď sa riešiť nebude, o 10 rokov nás pohltí. Na záver
svojej návštevy si Ľ. Galbavý a ostatní hostia pozreli pomery v
giraltovskej rómskej osade. Sprevádzal ich primátor J. Rubis.

∗∗∗∗∗

(ef)

∗∗∗∗∗
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Tretí december 2009 bol pre MŠ Giraltovce výnimočný deň.
Všetci sme sa zúčastnili slávnostného krstu erbu školy
„Ovocníčkovia“. Slávnostný krst sa uskutočnil v zasadačke MsÚ
a krstným otcom bol pán primátor mesta Ján Rubis. Po privítaní
všetkých prítomných sa začal program slávnostného krstu erbu
školy. „Na známosť sa všetkým dáva, celkom nová, čerstvá
správa. Otvára sa zdravá škôlka, vstúpte do nej všetci
zvonka.“ Naša škola nie je len obyčajná škola, ale môže sa nazývať
„Škola podporujúca zdravie“ alebo „Zdravá škola“. To znamená, že
okrem toho, že sa všetci staráme o to, aby naše deti boli múdre,
usilovné a šikovné, záleží nám aj na tom, aby deti boli zdravé, aby
sa zdravo stravovali a vedeli sa starať o svoje zdravie. Takže všetky
deti sa nazývajú „Ovocníčkovia“ zdravej školy. Jednotlivé triedy sme
pomenovali takto:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

trieda
trieda
trieda
trieda
trieda
trieda

JAHODOVÁ
ČEREŠŇOVÁ
SLIVKOVÁ
JABLKOVÁ
MARHUĽOVÁ
HRUŠKOVÁ

Každá trieda má svoju vlajku, pieseň a pokrik. Postupne sa
predstavili jednotlivé triedy podľa poradia. Zástupca každej triedy
držal v ruke vlajku, deti zaspievali pieseň triedy, na akordeóne ich
sprevádzala pani učiteľka Tušeková. Po predstavení všetkých tried
nastala slávnostná chvíľa samotného krstu. Primátor Ján Rubis
spolu s riaditeľkou školy Danielou Roguľovou pokrstili erb školy
sušeným ovocím. Po krste deti zložili spoločný sľub „Ovocníčkov“:
„My Ovocníčkovia, na svoju škôlkársku česť sľubujeme, že
zdravé ovocie a zeleninu jesť budeme. Zdravie si chrániť
budeme a na sladkosti zabudneme. Tak sľubujeme!“ Všetky deti
na záver zaspievali spoločnú hymnu „Ovocníčkovia“.
HYMNA MŠ
Sme malí ovocníčkovia,
samá práca, samý zhon.
Ovocie my jedávame,
vitamínov plno v ňom.
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Jahody, či čerešničky,
marhule, či jablká,
slivky modré,
hrušky sladké,
napĺňajú nám brušká.
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Deti MŠ držia vlajky jednotlivých tried.

Erb Materskej školy Giraltovce.

Foto: autor

∗∗∗∗∗

Foto: autor

Anna Jurčová
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Zdravé raňajky pri spoločnom stolovaní žiakov.

Foto: Švecová Erika

V oblasti školského stravovania treba upriamiť pozornosť na prvé denné
jedlo – raňajky. Raňajky sú najdôležitejšie jedlo dňa, tak prečo to nevyskúšať aj
u nás v základnej škole? Celý týždeň od 07.12. – 11.12. 2009 sa vyučovanie
v Súkromnej základnej škole Giraltovce začínalo spoločnými raňajkami žiakov.
Zámerom tejto akcie bolo presvedčiť deti a rodičov o potrebe prehodnotiť
zastarané stravovacie návyky a nebrániť sa novým potravinovým komoditám,
ktoré ponúka súčasný trh.
Do raňajkového lístka počas pilotného týždňa boli zaradené chutné nátierky
zo strukovín, tvarohu, syru – tofu, rýb. Mlieko a mliečne výrobky, ovocie
a zelenina, celozrné pečivo a cereálie. Deťom najviac chutilo sladké jedlo a to
bolo v tomto prípade mlieko s cereálnymi čokoládovými guličkami, vianočka
s maslom a medom, jogurt. Realizácia raňajok v škole sa stretla so záujmom
nielen u žiakov ale aj u rodičov detí, ktorí prejavili záujem tým, že spolu
s deťmi sa zúčastňovali raňajok. Na príprave týchto raňajok sa podieľali žiaci
súkromnej odbornej školy odboru hostinský, a to pod vedením majsteriek
odbornej výchovy. Poďakovanie patrí aj sponzorom surovín :
•
Milk- Agro s.r.o Prešov
•
DMJ Market Vranov nad Topľou
•
Pekáreň Maťaš, Šandal
•
Zelenina Vadoc Giraltovce
•
Madux s.r.o Bardejov

∗∗∗∗∗
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Každý z nás vie, aké je
zdravie dôležité a nenahraditeľné. Preto sa už od
začiatku školského roka
sústreďujeme na zdravie
našich detí. Snažíme sa
podporiť ich záujem o
správny
životný
štýl.
Zapojili sme sa preto do
projektu „Školské ovocie“, ktorý zabezpečuje žiakom našej
školy každý deň čerstvé ovocie. Úspešný bol aj „Týždeň
zdravých raňajok“, kde sa žiaci nielen dozvedeli o tom, čo je
správne raňajkovať, ale hneď to mohli aj ochutnať. O tom, že
im naozaj chutilo, svedčili prázdne taniere i plné brušká.
Ďalšou aktivitou podporujúcou zdravie bola ochutnávka
šalátov. Žiaci našej školy za pomoci rodičov pripravili chutné
šaláty, s ktorými priniesli do školy kúsok zdravia. Bolo
zaujímavé sledovať, ako deti ochutnávajú a ponúkajú
kamarátom svoje šalátové výrobky a dokonca si so
spolužiakmi vymieňajú skúsenosti, čo je dobré do šalátu ešte
pridať. Nemáme žiadne pochybnosti o tom, že takýmto
spôsobom sme si nielen pochutili, ale hlavne sme dokázali, že
z ovocia a zeleniny sa dajú vytvoriť rôzne zdravé a chutné
pokrmy. Vynikajúce ohlasy mal švihadlový maratón, na ktorý
sme všetci s netrpezlivosťou čakali. Predchádzali mu dni plné
tréningu. Atmosféra pred súťažou bola napätá, boli sme
nedočkaví. Každý mal svojho favorita, ktorého zo všetkých síl
povzbudzoval. Súťažiaci sa nedali zahanbiť a predviedli naozaj
krásne výkony, ktoré boli odmenené veľkým potleskom. Hoci
zvíťaziť nemohol každý, nikto sa nemračil. Veď predsa všetci
vieme, že nešlo o víťazstvo, ale o chuť zašportovať si. Tak ako
minulý rok, ani tento sme nemohli zabudnúť na
Medzinárodný deň školských knižníc. Už ráno vítala žiakov
a rodičov pestrá výstavka detských kníh, ktoré si žiaci hneď aj
začali prezerať. Neskôr sme sa spoločne rozprávali o knihách.
Aby sme dokázali, že o knihy máme ešte stále záujem,
rozhodli sme sa splniť úlohy, ktoré nám boli dané a s ich
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výsledkami sa podeliť so spolužiakmi. Bola to veľká zábava,
vidieť prváčikov pracovať na obrovskej ilustrácii známej
rozprávky. Ani druháci neboli pozadu, za krátky čas dokázali
nacvičiť divadielko "O kozliatkach". Tretiaci nás prekvapili
vlastnou tvorbou a štvrtáci vyrobili záložku do knihy pre
každého žiaka, ktorá nám tento príjemne prežitý deň bude
ešte dlho pripomínať. Na záver vyrobila každá trieda tekvicové
strašidielko. Musíme uznať, že žiakom tvorivosť nechýbala a
podarili
sa im skutočne
krásne strašidelné výtvory.
Verím, že sme opäť urobili
niečo, čo v nás nezanechá len
príjemné spomienky na tieto
milé
akcie,
ale
hlavne
povzbudí nás pre zdravší život
i hodnotnejšie trávenie voľných chvíľ.
Jana Dlubačová

Raňajky deťom chutia.
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December ako posledný mesiac v roku sa aj v Súkromnej ZŠ
líšil viac od tých predchádzajúcich. Nielen tým, že sme sa
pripravovali na Vianoce a s nimi spojené príjemné chvíle, ale
hlavne prípravou každého z nás na rozlúčku so starým rokom.
Celý december sme pripravovali Vianočnú akadémiu, ktorú
sme spolu so žiakmi predviedli rodičom a priateľom školy
21.12.2009 v priestoroch školskej jedálne pri Súkromnej
strednej škole „ Nebíčko“. Príjemným posedením, ktoré sme mali
hneď po programe žiakov, sme ešte viac upevnili vzťahy medzi
rodičmi a učiteľmi.
Žiaci 3. a 4. ročníka
04.12.2009 navštívili Planetárium
v neďalekom Prešove, kde sa ozaj cítili príjemne, pretože
prostredníctvom odborného výkladu sa dozvedeli niečo nové
o vesmíre a upevnili si už získané informácie.
Nedeľné popoludnie, dňa 29.11.2009 pre niekoľkých žiakov 1.
stupňa Súkromnej ŽŠ vyzeralo trochu ináč. Lákala nás
predstava stráviť pár víkendových hodín spolu, napríklad na
divadelnom predstavení v Prešove. Vybrali sme sa do Divadla
Jonáša Záborského v Prešove, do Malej scény.
Pod názvom „John, Mary a kozliatka“ si každý z nás
predstavoval niečo iné, len nie tie naše klasické rozprávky „O
Medovníkovom domčeku“ a „O siedmich kozliatkach. Veru, bolo
to iné, už len to, že ježibaba s Marienkou (Mary) a Janíčkom
(Johnom) komunikovala v angličtine.
Najkrajším hodnotením pre herca je potlesk z publika, ten
určite nechýbal ani po tomto krásnom predstavení. Poďakovanie
patrilo všetkým, teda aj postavičkám, ktoré oživili na hodinku
bábkoherci z bábkového divadla „Babadlo“.
Mikuláš sa do Súkromnej ZŠ vybral 07.12.2009 autobusom,
ktorý ho priviezol rovno pred školu, aby nezablúdil!? Hneď, ako
odovzdal sladkosti najmenším žiakom našej školy, 1. a 2.
ročníku, sa stratil v priestoroch Súkromnej školy, kde ho už
čakali starší spolužiaci z 3.,4. a 5. ročníka. A žiaci 1. a 2.
ročníka autobusom cestovali do
Prešova,
do Divadla Jonáša Záborského, kde si pozreli
rozprávkový muzikál „Malá čarodejnica“. Spokojné tváričky
žiakov nám odpovedali na otázku, aké to bolo.
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Prváci sa 02.12.2009 rozhodli preskúmať ešte pre nich
nepoznané a vybrali sa na Hasičskú stanicu, kde ich privítali
praví hasiči.
Nebolo miesto, ktoré by našich žiačikov nezaujímalo,
najväčšiu radosť im ale urobila siréna, skúšanie príslušen-stva
(prilba, manipulácia s hydraulickými kliešťami,...) tiež nebolo na
zahodenie. Niektorí boli natoľko očarení prácou hasičov, že už
teraz sa tešia na ďalšie možné stretnutie. Aj to, že sa chcú
zapísať do hasičského krúžku, svedčí o tom, že ich to nadchlo.
18.12.2009 sme sa rozhodli stráviť popoludnie s najstaršími
občanmi nášho mesta a vybrali sme sa do Klubu dôchodcov, kde
sme sa vyzvedali o ich predvianočných zvykoch a vianočných
darčekoch.
Potom
sme
im
odovzdali
darček
uvitý
z rozprávkových a biblických príbehov a predviedli sme im
program na spestrenie, aby ten predvianočný zhon vnímali
optimistickejšie.
Každá škola si váži svojich najmenších žiačikov a naša nie je
výnimkou. Preto sme im pripravili presne v deň Vianočnej
akadémie, 21.12.2009, „Imatrikuláciu“. V tento, pre každého
slávnostný deň, sa našim najmenším prvákom dostávalo najviac
pozornosti. Už od rána sme ich pozornosť pútali príjemnou
melódiou vianočných hitov, potom nasledoval samotný
slávnostný uvítací rituál žiakov do radu školákov. Každému sme
pripínali menovky, ktoré im budú pripomínať tento slávnostný
deň. Bol to, nielen pre nich, nezabudnuteľný zážitok!
Aj my, zamestnanci Súkromnej ZŠ, prajeme všetkým v zdraví
prežité šťastné chvíle v novom roku 2010!
Emília Tchuríková

Nový rok 2010 sa aj v našej škole začne zápisom žiakov, na
ktorý vás pozývame 15.1. - 16.1. 2010. Uskutoční sa v priestoroch Súkromnej ZŠ.
Náš 2. Školský bál, na ktorý vás srdečne pozývame, sa
uskutoční
29.01.2010,
v priestoroch
mestskej
sály
v Giraltovciach.
Súkromná ZŠ pripravuje v dňoch 11.1. – 15.1. 2010 Týždeň
otvorených dverí.
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Druhý ročník tejto súťaže pripravilo CVČ Giraltovce v sobotu
popoludní 5.decembra. Zúčastnili sa ho borci v troch súťažných
kategóriách. Program otvorili mažoretky Centra, po nich sa
všetkým súťažiacim a prítomným v sále kultúrneho domu
prihovoril jeho riaditeľ Ján Vook. V kultúrnom programe sa s
mažoretkami striedali fitnesky Nataša a Simona a chlapci Maroš
a Laco, všetci zo ŠK Factory Stará Ľubovňa. Ich veľmi zaujímavé
zostavy cvičení sme mohli sledovať počas hodnotení rozhodcov
a divákov tieto deti vo veku od 12 – tich do 15- tich rokov milo
prekvapili. Táto sobota však bola zameraná na krásu a
súmernosť mužského tela, videli sme bicepsy, tricepsy a
nádherné zostavy, ktoré nám súťažiaci predviedli podľa pokynov
hlavného rozhodcu Andreja Hlinku. Umiestnenie súťažiacich v
kategórii dorastencov do 65 kg bolo takéto :1.miesto - Maroš
Wislocki (ŠK POWER FACTORY Stará Ľubovňa), 2.miesto Adam Vojtek (CVČ Giraltovce), 3.miesto - Matej Plavnický ( ŠK
POWER FACTORY Stará Ľubovňa). Kategórie juniori a muži boli
vyhodnotené spoločne s týmito výsledkami:1. miesto Denis
Panáček (ŠK Galaxy -2 Poprad), 2.miesto - Matúš Kobulnický
(PENGYM Bratislava), 3.miesto - Marek Pavúk a 4.miesto
obsadil František Tušek (obidvaja z CVČ Giraltovce). Súboj o
absolútneho víťaza medzi sebou predvádzali mladučkí 15-násť
roční borci Wislocki a Panáček. Krásny a hodnotný titul získal
Denis Panáček. Všetci súťažiaci boli odmenení hodnotnými
cenami, potešili ich výživové produkty a vitamíny, ale aj diplomy
a krásne sošky, absolútny víťaz získal navyše nádherný pohár .
To všetko poskytol usporiadateľ podujatia, Centrum voľného
času v Giraltovciach. Teší nás, že po úspechoch a štyroch
zlatých medailách na majstrovstvách sveta zverenci Michala
Berežňaka opäť zabodovali, a že tento šport dostáva aj v našom
meste zelenú. Tretí ročník našej súťaže už bude zaradený do
celoslovenského kalendára a jeho konanie bude hneď po súťaži v
Prešove. Tých, ktorí sa tejto športovej súťaže nemohli zúčastniť,
odkazujeme na našu webstránku: cvcgir@centrum.sk , kde
nájdete fotodokumentáciu z priebehu súťaže a samozrejme aj jej
víťazov.
Helena Sušinková, CVČ Giraltovce

25

Spravodajca mesta Giraltovce

Vypracované svaly mladých kulturistov.

Foto: Laco Lukáč

V decembri prinieslo CVČ mnohé pekné podujatia. Začali
sa už tradičným príchodom Mikuláša. Ten si svoje
účinkovanie rozdelil na dva dni a tiež pre obidve mestáGiraltovce a Svidník. V piatok navštívil detičky v nemocnici
a v materských škôlkach vo Svidníku. V Giraltovciach začal
v špeciálnej triede ZŠ, v MŠ-rómskej triede a vo všetkých
triedach Pavilónu CVČ. Potom nasledovali horná MŠ a ZŠ, po
nich sa Mikuláš so svojou družinou presunul do Špeciálnej
školy a tu
si od rómskych deti vypočul mnoho pekných
básničiek a pesničiek. Popoludní naňho už nedočkavo čakali
deti v DSS. Ležiacim klientom Mikuláš s anjelikom ponosili
darčeky do izieb, ostatní ich čakali pri stromčeku v jedálni
a veľmi sa potešili ich príchodu . Asi žiadne deti nevedia tak
vyjadriť svoju radosť ako tieto, ktorým sa dostáva niekedy tak
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málo lásky ( nemyslím tým na personál, ktorý sa o nich stará).
Anjel s Mikulášom tak mali veľa práce a čert tam skutočne
nebol potrebný. Nuž a prečo vlastne chodí s Mikulášom aj
čert? Zrejme je to kvôli tomu, aby sme nezabudli , že existuje
zlo. Anjel je zosobnením dobra a a tak premôže to zlo, lebo
len dobrom premôžeme čerta - zlo. Ďalší deň putovania
Mikuláša so sprievodom bol pondelok. Najviac boli
prekvapené deti zo SZŠ, ktoré išli do
Divadla Jonáša
Záborského v Prešove a v autobuse ich čakal Mikuláš so
svojím plným batohom.

Mikuláš so svojou družinou.

Foto: L. Lukáč

Popoludní do sály MsKS prišiel Mikuláš znovu. Pri tejto
príležitosti prítomným deťom a ich rodičom predviedli deti
z CVČ divadielko, pekne im zaspievali speváčky,
nielen
Twins, ale aj budúca speváčka, Radka Muchová. Na záver sa
rozdávali sladkosti, ktorých si v preplnenej sále najviac
uchmatli rómske deti. Získať sladkosť práve od Mikuláša ma
väčšie čaro, ako ju dostať doma.
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Vystúpenie speváčok Twins roztancovalo celú sálu.

Foto: L. Lukáč

Na svoje si prišli aj priaznivci hokeja, plné dva autobusy
s nimi zamierili do Košíc na zápas Slovensko - Česko.
V ten istý deň si milovníci divadelných predstavení mohli
vychutnať predstavenie Maria Antonietta v DJZ v Prešove.
Zaujímavým a náročným bolo prvé kolo súťaže Rastlinky
a zvieratká. Je to niekoľkoročná cyklická súťaž a jej prvého
kola sa zúčastnilo šesť ZŠ z obvodu. V tomto kole deti
určovali stromy našich lesov a tri víťazné družstvá si odniesli
pekné vecné ceny. Celkový víťaz súťaže bude známy až po
treťom kole.
Veľmi poučné bolo školenie o prvej pomoci, ktoré
záchranárky z Falck-u pripravili nielen pre pracovníkov
centra, ale aj pre deti z nižších ročníkov. Boli sme prekvapení,
ako zodpovedne deti pristupovali k praktickým častiam
školenia.
Je chvályhodné, že niektoré podujatia môžu v CVČ
navštevovať nielen deti, ale aj ich rodičia. Majú takto možnosť
vidieť, ako ich dieťa trávi voľný čas. Fotodokumentáciu zo
všetkých našich podujatí nájdete na našej webstránke.
∗∗∗∗∗ /hs/ ∗∗∗∗∗
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December je mesiac, ktorý nielen ukončuje kalendárny rok,
ale aj mesiac, v ktorom mnohí oceňujeme a rekapitulujeme
to, čo sme počas celého roka dosiahli. Aj my v CVČ sme takto
oceňovali tých, ktorí reprezentovali nielen nás, ale aj naše
mesto, niektorí aj Slovensko. Takto z rúk primátora mesta J.
Rubisa, riaditeľa CVČ J. Vooka, poslanca VÚC J. Holodňáka
a vedúceho školského úradu J. Kozáka prevzali zástupcovia
jednotlivých krúžkov centra pamätné medaily a nástenné
kalendáre, na ktorých je zachytená aj ich činnosť. Ako prví
boli ocenení desiati zverenci Michala Berežňáka, ktorí zo
všetkých športovcov v tomto roku priniesli najviac zlatých
medailí, päť zlatých a tri strieborné z Majstrovstiev Slovenska,
ktoré sa konali v Kružľove, na MS v tlaku na lavičke získali
sedem zlatých a jednu striebornú z MS v tlaku na lavičke. To
ale nie je všetko, na ME v Bardejove získal Igor Kucirka
1.miesto v tlaku na lavičke a zároveň utvoril európsky rekord.
Vizitka jeho trénera M. Berežňáka v silovom trojboji: 1.miesto
a v tlaku na lavičke 2.miesto. Aj účasť na svetovom pohári
v Prahe
zaznamenala víťazstvá, veď každý člen výpravy
obhájil prvé miesto a tak so zlatom prišli Marek Pavúk, Dávid
Bendík, Dávid Pankuch, Marcel Vasilenko a ich tréner Michal
Berežňák. V novembri leteli naši chlapci do Anglicka a aj tam
boli všetci traja úspešní, každý z nich priniesol zlato. Medzi
ocenenými boli ďalej mažoretky, šachisti, členovia divadielka,
hasiči, futbalisti -Novak Cup, hokejbalisti a volejbalisti Dastav
ligy.
Naše mažoretky tvoria tri skupiny a tie sa prezentujú na
rôznych
otváracích
programoch
podujatí
Giraltoviec
a Svidníka, súťažili na prehliadke vo Svidníku a na
Majstrovstvách Slovenska získali seniorky pekné 6. miesto.
Družstvo šachistov v zložení Barbora a Tamara Dikyové,
Igor Diky a Dávid Kozák spolu so svojím vedúcim Jozefom
Kozákom získalo tri prvé miesta na okresných majstrovstvách
šachu, 2.a 6. miesto na krajských majstrovstvách , ale aj
11.miesto na celoslovenských majstrovstvách, či 9.miesto na
medzinárodnom šachovom turnaji. K úspechom patrí aj 3.
priečka na Grand Prix mládeže, ktorú v Poprade obsadil Igor
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Diky. 2. ročník turnaja Pohár riaditeľa CVČ pripravujú naši
šachisti vo februári. Hasiči sa so svojím vedúcim Marekom
Hlibokým zúčastnili 13-tich súťaži v rámci kraja. 1.miesto
obsadili na okresnom kole v Ladomírovej, 2.miesto v súťaži
o Pohár primátora mesta Svidník a 3. miesto v súťaži
v Radome. V novembri súťaže vyvrcholili okresným kolom
a ich úspešnosť
našich bola 1.,4. a 8. miesto troch
súťažiacich družstiev. Členovia divadielka Kukádko získali
ocenenie
za reprezentáciu na celoslovenskej prehliadke
pantomímy a pohybových divadiel v Liptovskom Mikuláši, kde
získali špeciálnu cenu za scénické prevedenie svojej hry.
Súbor pracuje druhý rok pod vedením Roba Miklu.
Peknú tradíciu má aj celoročná súťaž vo futbale - Novák
Cup, ktorú CVČ organizuje na počesť bývalého kolegu
futbalistu a trénera,
Igora Nováka. Jej tretí ročník bol
úspešný pre st. žiakov ZŠ Giraltovce, ktorí si ocenenie prebrali
spoločne so svojím trénerom. Najlepšími strelcami ročníka boli
Jozef Godla a Lukáš Havira. O týchto nadšencov futbalu sa
starajú Patrik Partila a Ľubomír Puhák. Druhý rok na sebe
usilovne pracujú aj členovia hokejbalového tímu Lions. Pod
vedením trénera Mariána Žemličku sa snažia prekonávať sami
seba vo svojej usilovnosti a na turnajoch sami vidia
zlepšovanie sa od zápasu k zápasu. Veľmi sa potešili a ocenili
starostlivosť CVČ - kompletnú výbavu pre každého hráča
a dvoch brankárov. Tá im pomohla zúčastniť sa 2.ročníka
hokejbalového turnaja, ktorý sme v lete zorganizovali pre 12
zúčastnených mužstiev z celého Slovenska. Záver slávnosti
patril účastníkom Dastav ligy. Členovia CVČ hrajú 2.ročník
tejto okresnej volejbalovej súťaže. Súťaž v Giraltovciach beží
už 17.rok a družstvo CVČ sa po jesennej časti nachádza na
7.mieste. Výsledky tohto ročníka nám budú známe až v marci
2010, keď prebehne turnaj „ Final Four „ vo Svidníku. Našim
súťažiacim držíme palce, aby sa v konečnom účtovaní
umiestnili čím vyššie.
Tento pekný večer sme ukončili recepciou pre všetkých
zúčastnených. Zistili sme , že naše priestory boli pre toľkých
našich členov pritesné a už sa spoločne tešíme na dokončenie
športovej haly, kde bude dostatočný priestor pre všetkých
a aj pre naše nové činnosti.
Helena Sušinková, CVČ
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Deň otvorených dverí - 2. decembra 2009 -v Súkromnej strednej
odbornej škole v Giraltovciach bol príjemný a osviežujúci.
Osviežujúce boli aj nápoje, ktoré hneď po vstupe do vestibulu
školy ponúkali študenti 2. ročníka, odboru hostinský. Hostia – žiaci
a učitelia zo základných škôl Giraltovce, Marhaň, Kračúnovce,
Chmeľov, Hanušovce nad Topľou, Lomné a tiež aj dospelá verejnosťmohli ochutnať alžírsku a ľadovú flambovanú kávu, nealkoholické
long drinky, nápoje z ovocia, mlieka a zmrzliny, ale aj málo
alkoholické nápoje, kde alkohol nahradila mäta a vysoko kvalitné
barmanské sirupy. Pani Viera Havrilová doplnila prezentáciu
nápojov informáciami o histórii miešaných nápojov. A tak sme sa
dozvedeli, že slovo coctail znamená kohútí chvost a miešané nápoje
vznikli v 17. storočí v Amerike na kohútích zápasoch. Hostí najviac
zaujala zručnosť a pohotovosť barmanov, ich spoločenské správanie
sa, pohostinnosť a úsmev na tvárach. Vystúpenia doplnené
modernou hudbou navodili tú pravú atmosféru na prehliadku
školy.
V učebni odborných ekonomických predmetov privítali hostí
žiaci 1. ročníka odboru škola podnikania. Pod vedením Vieri
Pankuchovej predstavili tie predmety, ktoré žiakom základných škôl
nie sú známe – ekonomiku, organizáciu prevádzky, administratívu
a korešpondenciu.
Prostredie učebne dopĺňali projekty žiakov
a praktické ukážky správnej techniky písania 10- hmatovou
prstovou metódou na počítači. Tú si mohli vyskúšať aj žiaci
základných škôl. Zo spôsobu prezentácie bolo vidieť, že žiaci prvého
ročníka sú tvoriví a komunikatívni. Najväčšiu radosť im urobili
spoločne vytvorené projekty, ktoré vyvesili v priestoroch školy.
Prehliadka cvičných firiem čakala hostí v ďalšej učebni.
V úvodnom slove sa od Vieri Sotákovej dozvedeli, že v škole pôsobí 6
cvičných firiem, dve tvoria žiaci 4. ročníka a štyri firmy žiaci 3.
ročníka odboru škola podnikania. Jednotlivé firmy prezentovali
produkty svojej činnosti v pripravených stánkoch. Ponukové
katalógy, elektronické prezentácie, plagáty, letáky, vizitky,
kalendáre – to všetko mali firmy pre návštevníkov pripravené.
Ani kultúra však neostala bokom. V školskej knižnici si hostia
mohli pozrieť časť divadelného predstavenia Ako Sofokles a Oidipus
navštívili tento svet. Predstavenie pripravili študenti 2. A triedy
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školy podnikania pod vedením slovenčinárky Anny Kalafovej.
Hra bola pekným spojením starovekého antického sveta, súčasného
života a hudby. Ukázala, že aj budúci ekonómovia a možno majitelia
firiem majú vzťah k literatúre a umeniu.
V učebni informatiky Viera Kecerová informovala deviatakov
o študijných a učebných odboroch našej školy – škole podnikania,
podnikaní v remeslách a službách, i o odbore hostinský a tiež aj
o odboroch, ktoré sa plánujú otvoriť v budúcom školskom roku –
obchodná akadémia a cukrár. Deviatakom sa prihovorili aj žiaci
štvrtého a prvého ročníka študijného odboru škola podnikania,
ktorí predstavili web stránku našej školy, zmeny, ktoré sa na nej
udiali a tiež informovali o tom, aké počítačové programy musia
počas štúdia zvládnuť. Žiaci základných škôl si tieto programy
mohli vyskúšať.
Žiačky končiacich ročníkov 4.A a 2.E v učebni cudzích jazykov
odprezentovali výuku anglického, nemeckého a ruského jazyka.
Hosťom sa v úvode prihovorili práve v týchto jazykoch. Výstup
žiačok bol doplnený aj power-pointovou prezentáciou
krajín,
ktorých jazyk sa učíme. Žiaci 9. ročníka si mohli prezrieť aj
učebnice, z ktorých sa naši študenti učia cudzie jazyky.
A bol čas na dobré jedlo. V stolovacej miestnosti odborného
výcviku pripravili žiaci odboru hostinský pod vedením svojich
majsteriek Eriky Švecovej, Evy Hlavinkovej, Emílie Goliašovej,
Ľubomíri Podhajeckej šaláty z čerstvej zeleniny a ovocia. Pred
zrakom hostí dokončovali kuracie prsia a flambovali ovocie.
Ponúkali opekance, pirohy, kapustnicu. A to všetko bolo doplnené
slávnostnou tabuľou s vianočnou tematikou.
Ešte pár slov na rozlúčku a dvere sa zatvorili. Poslední hostia
odišli. Ostala vôňa flambovanej kávy, kapustnice a pocit, že to, čo
robíme, nie je zbytočné.
Že ste na Dni otvorených dverí u nás neboli a teda nemôžete
posúdiť? To nič. Prídete o rok. Ale banánovo-vanilkový koktail
s borievkovou šťavou, ktorým sme ponúkali našich hostí, si skúste
urobiť sami.
Potrebujete: 1-2 banány, mlieko, vanilkovú zmrzlinu alebo aj
vaječný likér, smotanu, vanilínový cukor. Do mixéra nalejte mlieko,
pridajte 1-2 banány(podľa toho, či je to dosť husté). Pridajte
vanilkovú zmrzlinu alebo vaječný likér, trochu smotany na
zjemnenie a 1 vanilínový cukor. Zmixujte, nalejte do pohárov,
ozdobte borievkou šťavou a podávajte. Najlepší je ľadovo
vychladený. Na zdravie!
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Deň otvorených dverí na SSŠ

Foto: autor

Žiaci pri flambovaní ovocia.

Foto: autor

Spracovali A. Kalafová a H. Semánová
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V Gymnáziu v Giraltovciach už viac rokov úspešne pracujú
literárne krúžky pod vedením Marty Lehetovej a Blanky
Vaľovskej. O dosiahnutých úspechoch týchto krúžkov
a o výsledkoch
zaznamenaných
v okresných,
krajských
i celoslovenských súťažiach sme na stránkach Spravodajcu
mesta Giraltovce už viackrát písali. Aj v tomto školskom roku
sme už na svoje konto pripísali prvý úspech v celoslovenskej
literárnej súťaži Gerbócova literárna Snina. Súťaž každoročne
vyhlasuje mesto Snina na počesť svojho rodáka
Jozefa
Gerbóca, významného slovenského literárneho a kultúrneho
pracovníka, ktorý náhle zomrel 7. marca 2000 v Bratislave.
Do tohto 8. ročníka sa zapojilo 196 autorov, ktorí zaslali 401
súťažných prác. Súťažné práce nepochádzali len zo Slovenska,
ale aj z Čiech, Rumunska, Srbska a Francúzska. Porota
v zložení prof. Zuzana Stanislavová z Prešovskej univerzity
a redaktor, publicista a esejista Dušan Mikolaj to nemali pri
vyhodnotení víťazných literárnych prác ľahké. Z nášho
gymnázia sa do 8. roč. Gerbócova literárna Snina zapojili 3
žiaci zo sekundy. Z nich v súťaži najlepšie obstál v poézii
Martin Hirňák, ktorému porota udelila Čestné uznanie v kat.
B ( 5.-9. roč. ). Ocenenie prevzal osobne na vyhodnotení
súťaže dňa 20.11.2009 z rúk manželky Jozefa Gerbóca
Jarmily Gerbócovej a porotkyne Z. Stanislavovej.
V kategórii - stredné školy – žiak Peter Cyprich zo VII.
O v celoslovenskom kole súťaže Jozefa Braneckého v Trenčíne
sa so svojou literárnou prácou v žánri próza umiestnil na 3.
mieste. Ocenenie získal za prácu Studňa sa tajne s dažďom
zhovára v tematickej oblasti „Ora et labora“. Pripravovala ho
stredoškolská učiteľka Blanka Vaľovská.
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SÚMRAK

DÚHA

Každý večer na oblohe
beží ako veľký atlét,
súmrak rýchly a v predstihu
pred ostatnými letí
rýchlejšie a rýchlejšie.
No keď vbehne do cieľa,
je už úplná tma.

Po kráľovi s guľôčkami
vyjde veľká žltá pani.
A keď spustí lúče svetlé,
v dúhe sú hneď farby teplé.
Martin Hirňák, II. O
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Po nedávnom úspechu Martina Hirňáka v súťaži Gerbócova
literárna Snina, zaznamenal ďalší úspech aj v súťaži
Inšpirácie spod Sitna v Banskej Štiavnici. Dňa 8.12.2009 sa
zúčastnil slávnostného vyhodnotenia tejto súťaže, z ktorej si
odniesol prekrásne 2. miesto v kategórii poézia žiakov pre 5. –
9. ročník a osemročných gymnázií. Úspech zaznamenal za
básne Daždivý deň, Zima, Vietor.
Veríme, že svoj literárny talent bude naďalej rozvíjať a že
podobné ocenenia si bude prinášať aj z ďalších regionálnych
a celoslovenských súťaží.

DAŽDIVÝ DEŇ

ZIMA

Veľký čierny mrak
púšťa na zem
vodné kvapky.
Tvoria sa z nich
malé guľky.
Avšak veľká žltá pani
vyháňa ich z našich dlaní.
Spúšťa na nás
teplé lúče slnka.
Tie pohladia kvety, stráne,
tešíme sa stále na ne.

Studená to pani,
strieľa na nás
deň i noc,
robí kopy neustále,
tasí na nás
silné zbrane
a keď spustí
biele vločky,
spraví portrét
na tráve,
unavená dáva
novej jari
svoje kreslo,
žezlo, moc.

VIETOR
Vietor plachtí stromami,
šuchorí im lístie,
všetkým dáva najavo,
že jeseň je blízko.
No keď fúkne ponad stromy
vetrík studený,
už sa jeseň lúči s nami,
zima búcha na brány.
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Člen literárneho krúžku Stanislav Bakalár zo sekundy
napísal zaujímavú povesť o vzniku mesta Giraltovce.
Čitateľom Spravodajcu mesta Giraltovce prinášame jeho
povesť v plnom znení.

AKO VZNIKLO NAŠE MESTO
Za dávnych pradávnych čias žili muž a žena, ktorí mali jedného syna.
Volal sa Giralt. Bol to silný a smelý junák. Jedného dňa sa postavil pred
svojich rodičov a povedal im:
„Rodičia moji dobrí, chcel by som vidieť svet.“
Darmo plakali, darmo ho prosili, aby ostal doma, nič nepomáhalo.
Trval iba na svojom. Nakoniec mu predsa dali svoje požehnanie
a nachystali mu plný batoh jedla. Vydal sa teda na cestu. Kráčal cestou necestou, horami - dolinami. Stretával veľa ľudí, dobrých aj zlých.
Jedného dňa došiel do krajiny, v ktorej vládol kráľ. Ten kráľ mal jednu
dcéru. Bolo to veľmi milé dievča, ale stále bolo chorľavé. Každý v tejto
krajine vedel, že kto vylieči kráľovskú dcéru, dostane bohatú odmenu.
Chýr o tom sa doniesol i ku Giraltovi. Rozhodol sa, že to skúsi. Veľa
junákov sa ju snažilo vyliečiť, ale neúspešne. Predstúpil pred kráľa
a povedal mu, čo všetko potrebuje na vyzdravenie jeho dcéry. Nepýtal
veľa, iba jednu lúku pri rieke a tri ovečky. Kráľ mu s radosťou vyhovel.
Giralt sa vzorne staral o svoje maličké stádo. Tak ho totiž naučili jeho
rodičia. Lúky museli byť čisté a stále vykosené. Onedlho ovce dávali to
najkvalitnejšie a najchutnejšie mlieko. Z neho potom vyrábal žinčicu.
Zobral ju do najčistejšej nádoby a odniesol princeznej. Najprv sa
zdráhala, ale keď ju ochutnala, všetko vypila. A tu div divúci! Začala sa
pred očami svojho otca a dvoranov meniť. Bola zo dňa na deň krajšia
a krajšia, silnejšia a silnejšia. Líca mala ružové, tvár rozjasnenú
a usmievavú, akoby nikdy nebola chorá. Kráľ sa veľmi potešil a pýtal sa
Giralta, akú odmenu si žiada. Ten sa usmial a povedal:
„Nič viac si nežiadam, iba tie tri ovce a tú krásnu lúku, na ktorej sa
môžu pásť.“
Kráľ mu chcel pridať zlato, šperky, ale on to odmietol. Kráľ si vysoko
cenil jeho skromnosť a k odmene mu pridal aj úrodné polia v blízkosti
lúky.
Giralt si tam postavil dom a košiar pre ovce a začal zveľaďovať svoj
majetok. Zobral si rodičov k sebe, ktorí mu vždy ochotne a radi poradili
a pomohli. Začalo sa mu dariť. Veľa ľudí si v tejto oblasti postavilo
chalupy a k nim postupne pribúdali ďalšie a ďalšie rodiny, až z toho
vznikla prekrásna dedina. Ľudia si Giralta zvolili za svojho richtára.
Rozhodli sa po ňom pomenovať aj dedinu. Ale keďže Giralt nezabudol
na to, kto mu najviac pomohol, tak do toho názvu pridal ešte svoje ovce.
Tak dostala dedina názov Giraltovce.

Stanislav Bakalár, II. O
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Aj o Vianociach vytvorili veľa pekných a zaujímavých
básničiek, z ktorých sme vybrali tie najkrajšie.

SNEHULIAK
Padá vločka pomaličky,
potichučky sadne na zem.
Urobím si snehuliaka.
Prvá guľa, druhá guľa,
tretia miesto hlavičky,
poteším ním všetky deti,
dám mu mrkvu, gombičky.
Snehuliak sa usmeje,
žmurkne na mňa očkom.
Postavím mu kamaráta,
budú šťastní, to sa ráta.
Katarína Chalupková, II.O

VIANOČNÁ NÁLADA
Všade naokolo vládne dobrá nálada,
z okien rozvoniava samá čokoláda.
Mestá i dediny krásne osvetlené,
babičkine perníky dobre osladené.
Stromčeky, darčeky a kopa detí veselých,
ich vianočné želania neuhádne nik.
Snehové vločky sa nádherne vznášajú,
na parapety okien zľahka padajú.
Vianočná krajina celá snehom pokrytá,
jej biela perinka ako v múke ovitá.
Snehuliačik na záhrade kráľom veľkým,
pýši sa i mrkvičkou, v ruke s krásnou metličkou.
Kristína Kaňuchová, II.O
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VIANOCE
Vyjdem vonku,
snehu kopa.
To znamená jednu vec.
Radujme sa,
už sa blížia
krásne sviatky vianočné.
Martin Hirňák, II.O

VIANOČNÁ
Bude snežiť, bude zima,
vonku spieva meluzína.
Za plotom je hladná srnka,
vtáčik prosí, dajte zrnka.
Pod tým snehom po kolená
už sa tráva nezelená.
Snehuliak sa smeje hlasne,
hlavne, že je dneska krásne.
Deti lyže, sánky majú,
veselo sa vonku hrajú.
Mráz nás štípe za líca,
to je skvelá sanica.
Ľudia chodia hore-dole,
nakupujú veci nové.
Mamička sa trochu bojí,
nevie, kde jej hlava stojí.
Chlapi veľkí, chlapci malí,
veselo sa rozprávali.
Synku, pozri na ten čas,
Vianoce k nám prišli zas.
Stanislav Bakalár, II.O

∗∗∗∗∗
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Spravodajca mesta Giraltovce

HRAD
(Úvaha)

Na začiatku integrácie stál sylogizmus. Ak A=B a B=C, potom
A=C. Ak do tohto vzorca dosadíme pojmy, ktoré predchádzali
spojeniu Európy, vytvoríme nový výrok. Utrpenie = vojna, vojna =
rozdiely potom utrpenie = rozdiely. Práve rozdiely spôsobujú v živote
delenia na skupiny a rozdiely boli aj prekážkou spojenia Európy
do silného a konkurencie-schopného celku.
Vojne bolo koniec. Ľudia premýšľajú. Prečo...? Ako...? Keby...?
Samé otázniky. Ak by sme im toto odpustili, tamto tam zase
vysvetlili, možno by oni upustili od tohto tu. Nakoniec otázky a
dohady vyústili do vízie, sformulovanej myšlienkou: „Nech
myšlienka zmierenej Európy, zjednotenej a silnej, je príkladom pre
mladé generácie, aby slúžili ľudstvu, konečne oslobodenému od
nenávisti a strachu, ktoré sa po dlhom rozdelení znovu priúča
kresťanskému bratstvu.“
Spojiť sa . Zmazávať rozdiely. Riešiť veci spoločnou cestou. Veď
skôr dostaneme cukrík od blízkeho priateľa ako od človeka, na
ktorého keď si spomenieme, v mysli sa nám len vynorí: „Ach,
ten!...toho som už ,tuším, niekedy videl!“ . Spojiť sa pri vymieňaní si
sladkostí, pri predvádzaní nacvičených čísel , ktorými chceme
potešiť blízkych, ale aj pri vystrájaní nezbedností susedovi z druhej
ulice, ktorý nás vždy naháňal s metlou. Pravda, nezaobišlo by sa to
bez prezradenia svojich trikov kamarátovi. No zrazu už na to
budeme dvaja. Dvom je lepšie ako jednému....vraví sa. Dvom, trom,
štyrom... Pomaly to rastie, možno až do obrích rozmerov. Čím viac
tým lepšie. Pomôžeme slabým a silní nás začnú rešpektovať.
Pomôžeme slabým...
Pieskovisko obhnané modrým múrom. Skupina veselých
a spokojných detí. Všade navôkol plno hračiek. Každé z nich nejaké
prinieslo a položilo ich na spoločnú kopu. Pri vytváraní nádherných
pieskových hradov súťažia, kto postaví krajší, no nehľadia na to, čie
nástroje použijú. Veď aj tak potom spoločne vyberú ten najlepší,
aby v súťaži o najkrajší hrad predbehli deti z neďalekého
pieskoviska. Do parku vchádza neznámy chlapček. Túžbu po tejto
zábave mu vidno v očiach. „Kto to asi môže byť?“ padla otázka
v modrom pieskovisku. „ Myslíš toho nového?... ten sa sem len
nedávno prisťahoval,“ znela odpoveď po malej chvíľke, keď sa všetci
obzreli jeho smerom. „ Jeho rodičia sa rozviedli,“ doplnil ktosi.
Rozhovor pokračoval: „Vyzerá, že ide k nám, ale nemá žiadne
hračky...tak čo by tu robil?“ „ Veď my ich máme dosť a môj ocko
hovorí, že šikovné ruky sú lepšie ako hocijaký nástroj,“ oponoval
chlapec z francúzskej štvrte, „ja ho tu chcem.“ „Aj ja...aj ja...a ja
takisto...,“ ozývalo sa čoraz presvedčivejšie dookola. Deti sa dohodli.
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Našli si nového kamaráta, aj za pomoci ktorého vyhrali v súťaži
o najkrajší hrad.
„Musíme vytvoriť Európu nielen v záujme slobodných národov,
ale aj pre uvítanie národov z Východu, ktoré nás požiadajú o prijatie
a o našu morálnu podporu...Považujeme za integrálnu časť živej
Európy všetkých, ktorí si želajú pripojiť sa k nám vo vytvorenom
Spoločenstve. Vzdávame úctu ich odvahe a ich vernosti, ako aj ich
utrpeniu a obetiam.“
Povedal raz otec zjednotenej Európy.
Francúzsky minister zahraničných vecí, Robert Schuman. Ak
pochopia národy, rovnako ako deti z pieskoviska, že v jednote je sila
a výsledkom hádok či vojen je len skaza,
potom sa môžu
spoločnými silami dopracovať k vytvoreniu „hradu“, ktorý bude ich
pýchou.
Ján Vaľovský, VIII.O, Gymnázium Giraltovce

To sa už nenosí ... ?!
(Úvaha)

Ľudovít Velislav Štúr, príď mi na pomoc, veď vidíš, ako jazyk
slovenský haní cudzia moc. Cudzia moc? Nie, omyl, čoby cudzia! Ty,
aj ty, vy , ba aj ja... Všetci. No dobre, vy možno nie. Ale žiaľ drvivá
väčšina národa SLOVENSKÉHO je sťa tetrov slepá k potrebám
svojej rodnej zeme.
Ty sa istotne v hrobe obraciaš, keď z úst SLOVÁKA počuješ:
„Sorry foter !“ Ešte , že ste sa toho nedožili, pán Ľudovít. Sama
sa, ako vred národa, ako vlastizradca cítim, keď sa mi vír
zahraničných slov a slangu hlavou hmýri.
Veď my sme národ holubičí. Nám národnú slobodu nik
nepriniesol na striebornom podnose. Bol to dlhý boj a ja Vám mám
byť za čo vďačná. Kiež by nad náš národ nestiahli sa už nikdy
nátlaku mračná. Mne národ holubičí je domovom, a tak si nedám
svoju vlasť orlom vtákom osídliť.
Prisahám Vám, majstre, ja Vás nezradím. Ja život za jazyk
SLOVENSKÝ a našu vlasť radšej položím. Fú ... Tak to som
prehnala. Uberiem z plynu národného cítenia. To sa žiaľ už v 21.
storočí nenosí.
No aj tak vám ďakujem za jazyk, územie, slobodu... A to už
vďačím Vám, vám všetkým, národovci. Len ma mrzí, že tá naša
snaha pomaly nazmar vychádza. Ja VÁS nechcem rozplakať, ba ani
VÁS v hrobe vidieť sa obracať.
Vy ste sa už predsa narobili dosť! Teraz je čas na nás, na tebe,
na VÁS.... i na mne, veď ja mám SLOVENČINU a SLOVENSKO
naozaj rada.
Ivana Rubisová, VIII. O, Gymnázium Giraltovce
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Riadiaca skupina projektu Tvorme tvár Horného Šariša sa
stretla v decembri na poslednom zo svojich stretnutí.
Prítomní skonštatovali, že projekt sa realizoval v súlade
s jeho predpokladmi a v januári 2010 bude odoslaná celá
projektová dokumentácia tak, aby splnila požiadavky na
vstup do LEADER-a.
Prihlášku odošlú pod hlavičkou Občianskeho združenia
Život je šanca so sídlom v Raslaviciach. Predsedom
novokoncipovanej Správnej rady OZ je Anton Lamanec,
starosta Raslavíc. Mesto Giraltovce, ako súčasť Združenia
mikroregiónu Topoľa, sa stalo riadnym členom OZ s právom
hlasovania. Jeho zástupca, projektový manažér Ondrej
Sopko, zamestnanec Regionálneho odboru MsÚ bol zvolený
za podpredsedu Správnej rady OZ. Do funkcie výkonného
manažéra OZ Život je šanca valné zhromaždenie zvolilo Petra
Paľu.
Zástupcovia mikroregiónov v Rade združenia sú Mária
Ontkaninová, starostka obce Zlate, Jozef Balaščák, starosta
obce Vyšný Tvarožec, Martin Jech, starosta obce Okrúhle,
Jozef Škvarek, František Palko, starosta obce Lopúchov, Igor
Madzin, starosta obce Nižná Olšava.
Giraltovce však v rozhodovacom procese pre udeľovanie
grantov v prístupe LEADER budú zastupovať aj riaditeľ
Súkromnej strednej odbornej školy Martin Koššala
a Ľubomír Filo, riaditeľ neziskovej organizácie Vidiek.
Členom Správnej rady OZ sa stal aj Ján Juriš zo Železníka,
ktorý bude zastupovať poľnohospodárske záujmy.
Projekt Tvorme tvár Horného Šariša skončil v decembri
2009. Jeho výsledkom je vypracovaná Integrovaná stratégia
rozvoja
územia
(ISRU)
a skonštituovaná
MAS-ka.
V nasledujúcej tabuľke je záväzné rozdelenie 2 miliónov 86
tisíc € na rozvoj obcí a mesta Giraltovce.
Emília Filová
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Alokácia
opatrenia

finančných

prostriedkov

Podporovaná oblasť a cieľ
Opatrenie 1.1: Základné služby
pre vidiecke obyvateľstvo
Dobudovať základné služby pre
obyvateľstvo
Opatrenie 4.3: Obnova a rozvoj
obcí
Skvalitniť a budovať
environmentálne technológie
a komunálne siete a
infraštruktúru
Opatrenie 2.1:
Podpora
činností v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu
Využiť prírodný kultúrny
a historický potenciál regiónu
pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu
Opatrenie 2.1:
Podpora
činností v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu
Opatrenie 3.1: Vzdelávanie a
informovanie
Vytvoriť podmienky pre
podporu zvyšovania kvality
ľudského potenciálu v regióne
Opatrenie 2.2. Diverzifikácia
smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam.
Zvýšiť podiel účasti malých
a stredných podnikateľov
v oblasti cestovného ruchu,
poľnohospodárstva, rozvoja
vidieka a drobných remesiel na
ekonomickej aktivite v regióne
SPOLU
PRE
VŠETKY
OPATRENIA
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pre

jednotlivé

Podiel
v%

Suma v €

45,00

939008

25,00

521671

15,00

313003

5,00

104334

5,00

104334

5,00

104334

100,00

2086684,00
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Január je mesiac, v priebehu
ktorého sa nedá v záhrade veľa
urobiť.
Tým skôr máme čas
premýšľať, čo treba v tomto roku
urobiť a čo zlepšiť v záhrade, aby
dobre plnila svoju funkciu. A preto
si pripravíme plány kde v záhrade
vybudujeme odpočíva-dlo, kde by
mohol byť bazén, kde vybudujeme
suchý kvetinový múrik, kde zasa
skalku.
Teraz môžeme rozhodnúť o mieste pre kvitnúce listnáče
a kam umiestnime ihličnany. V zime režeme tie stromy a kry,
ktoré majú kvety na hrubých letorastoch . Ako sú budleja,
hortenzia, okrasná jabloň, pajazmín, ríbezľa zlatá, tamariška
a iné. Na trávnik, pokiaľ to nie je nevyhnutné, v zime vôbec
nevstupujeme. Trávy sa poškodia ušľapaním a na jar je každú
stopu vidieť. Do debničiek môžeme vysiať niektoré letničky,
najmä tie, ktoré potrebujú dlhý čas na predpestovanie
(petúnia, šalvia, begónia a surfínia). Staršie semená dlhým
skladovaním strácajú klíčivosť. Iba dva roky si zachovávajú
klíčivosť semená pasternáku, pažítky a póru. Obyčajne dva až
tri roky semená cibule a petržlenu, tri až štyri roky bob, zeler,
hrach, fazuľa, rajčiaky, mrkva, šalát a špenát.
Priemerne štyri až päť rokov reďkev , reďkovka a cvikla.
Najdlhšie, päť až šesť rokov - melón, uhorka a tekvica. Semená
uskladnené v suchu a v chlade udržia klíčivosť ešte dlhšie.
Nároky na živiny: vysoké - zeler, kel, melón, uhorka, pór,
paprika, rajčiak, tekvica a kapusta.
Stredné- zemiaky, cibuľa, čakanka, cesnak, kaleráb, mrkva,
paštrnák, čínska kapusta, petržlen, reďkovka, cvikla a špenát.
Nízke- bôb, fazuľa, hrach, žerucha a okrúhlica.
Príklad striedania plodín na jednej záhrade.
1. rok kapusta 2. rok cibuľa a 3. rok reďkovka.
1. rok rajčiak 2. rok zemiaky a 3. rok valeriánka.
1.rok paprika 2. rok kaleráb a 3. rok fazuľa.

∗∗∗∗∗

Ľubomír Krupa

∗∗∗∗∗
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Do radov obyvateľov nášho mesta sme privítali :

Kristiána Hudáka
Jasminu Kurejovú
Barboru Fedákovú
Jakuba Jurča
Olivera Šimu

V mesiaci január svoje životné jubileá oslávia :

Mária Koščáková
Mária Kisková
Alžbeta Frištiková
Mária Handzušová
Ján Vlček
Alžbeta Majerová
Anna Kristiňaková
Anna Ciganová
Jozef Čajka

85
80
80
75
70
70
65
60
60

Mária Palušová
Pavol Švač
Ján Kmec
Jozef Kovalčík
Vasiľ Tušek
Vladimír Maďorán
Stanislav Katuščák
Mária Dzuríková

Ondrej Grega
Giraltovce
Ján Imrich
Železník
Ľubomír Čajka Poprad
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-

-

Janka Lechmanová
Kračúnovce

Daniela Harčaríková
Giraltovce

Oľga Némethová-Mikulová
Giraltovce

60
60
60
55
50
50
50
50
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Futbalisti MFK Slovan Giraltovce sa dostali do povedomia futbalovej
verejnosti v našom regióne. Zásluhou veľmi dobrých výkonov obsadili
pekné štvrté miesto, pričom strata na vedúcu dvojicu nie je veľká. Na
situáciu v MFK Slovan sme sa spýtali manažéra Jozefa MATIHO.
AKÉ JE HODNOTENIE JESENNEJ ČASTI Z POHĽADU VEDENIA
KLUBU?
V klube vládne veľká spokojnosť. Všetky naše družstvá sa vo svojich
súťažiach držali veľmi dobre. Mužstvo dospelých sa vyšvihlo až na štvrté
miesto a podobne si počínali aj obe dorastenecké kolektívy. Najmladší
futbalisti hrajú premiérovo I. ligu prípraviek a držia sa statočne v silnej
konkurencií ligových klubov.
ZASTAVME SA PRI TREŤOLIGOVOM MUŽSTVE DOSPELÝCH.
Do súťaže sme nastupovali s obavami, pretože došlo k citeľnému
oslabeniu mužstva. Odišli štyria hráči. Odchody Michal Dubeckého, Jakub
Harčara, Marek Jaworeka a Magáča neveštili nič dobrého. Defenzíva bola
oslabená a doplnil ju len Marián Hlávka. Navyše v polovici jesene sa vážne
zranil brankár Peter Štefánik, ktorý absentoval až do konca. Tréner Ľ.
Puhák však s mužstvom cieľavedome pracoval. Podarilo sa mu vštepiť
hráčom svoju futbalovú filozofiu a úspech sa aj napriek zbabranému úvodu
dostavil.
ČO BOLO V JESENI POZITÍVNE A ČO SI ZASLUHUJE KRITIKU?
Pozitívne
hodnotím
zodpovedný
prístup
chlapcov
k svojim
povinnostiam. V zápasoch sa snažili odovzdať maximum a nevyšiel nám
podľa predstáv iba zápas v Bardejove. Kolektív sa zomkol aj po zranení P.
Štefánika, všetci ťahali za jeden povraz. Futbal našich hráčov očividne
bavil. Pozitívom bolo aj to, že na tréningový proces začali slúžiť ihriská
v Železníku a na Marakane. Na druhej strane treba kritizovať zbytočné
vylúčenia troch hráčov, ktoré nás možno obralo o štyri body.
JARNÁ ČASŤ ZAČÍNA V MARCI. AKÁ BUDE PRÍPRAVA ?
Zimná príprava začína 10. januára a bude prebiehať v domácich
podmienkach. Jej spestrením bude 10 prípravných zápasov. Tieto sa budú
hrať na ihriskách s umelým trávnatým povrchom v regióne. Zimné
sústredenie je v štádiu riešenia a je možné, že tiež bude doma.
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NASTALI V MUŽSTVE NEJAKÉ ZMENY ?
S prácou trénera Ľ. Puháka sme veľmi spokojní a on aj s celým
realizačným tímom budú pokračovať ďalej. Novým hráčom je Stanislav
Pepich z Prešova a káder doplnia dorastenci Peter Roba, Martin Šoltýs
a Ľuboš Varganin. Doriešiť nám treba ďalšie hosťovanie Mariána Hlávku
z Veľkého Šariša.
POŠUŠKÁVA SA O ODCHODE MATÚŠA DIGOŇA. ČO JE NA TOM
PRAVDY ?
Matúš Digoň patrí medzi našich najlepších hráčov. Svojimi výbornými
výkonmi upútal pozornosť až piatich klubov. V poslednom zápase
s Vysokými Tatrami ho mapoval bývalý reprezentant Jozef Móder a tak
teda nie je žiadnym tajomstvom, že sa po sezóne pripravoval s rezervou
corgoňligistu MFK Košice. Odohral tam zápasy a zapísal sa dvakrát do
listiny strelcov. Záujem Košíc tu je, ale celá záležitosť je otvorená.
K rokovaniam zatiaľ nedošlo a navyše v MFK Košice nastali trénerské
zmeny, takže uvidíme. Záujem o Matúšove služby však prejavili ešte
Púchov, Moldava, Lokomotíva Košice a Bardejov. Matúš Digoň je veľkým
talentom a my mu radi umožníme vyskúšať si niečo nové formou
hosťovania.
S AKÝMI PREDSAVZATIAMI IDE SLOVAN DO JARNEJ ČASTI ?
V konečnej tabuľke by sme sa chceli umiestniť do tretieho miesta.
Mužstvo má svoju kvalitu a môže mužstvá pred sebou ponaháňať. Navyše
oboch najvážnejších uchádzačov o postup hostíme na vlastnom ihrisku.
Dobrou hrou by sme chceli prilákať ešte viac divákov na náš štadión.
JE TU FINANČNÁ KRÍZA. MNOHO KLUBOV JE PRED ROZPADOM.
AKO JE TO S MFK SLOVAN ?
V Giraltovciach pracujeme už tradične veľmi skromne, ale o to s väčším
zanietením. Aj napriek mnohým neprajníkom klub funguje a drží sa nad
vodou. Futbalistov vedieme tiež k skromnosti a aj preto máme pred inými
klubmi určitú výhodu. Sme Mestský futbalový klub a čerpáme prostriedky
podľa rozpočtu. Naša vďaka patrí preto mestu a hlavne primátorovi
J.Rubisovi.
EŠTE NEJAKÚ ZAUJÍMAVOSŤ Z KLUBOVEJ KUCHYNE?
Žiacke družstvá nášho klubu absolvujú historický zájazd do Nemecka
v januári. Cestou odohrajú zápas v Liptovskom Mikuláši, potom
v Tepliciach so žiakmi ligového FK. Nakoniec budú priamymi svedkami
bundesligového zápasu Hertha Berlín – Bochum. Po zápase sa stretnú so
slovenským reprezentantom Stanislavom Šestákom. Za realizáciu tohto
zájazdu patrí naša vďaka pánovi Radoslavovi Dudovi, ktorý má veľký
vzťah k nášmu mládežníckemu futbalu.
Miroslav Deutsch
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REGIONÁLNE IFORMAČNÉ A POARDENSKÉ CENTRUM
v Giraltovciach ponúka služby:
● internetové (surfovanie, e-mail),
● kopírovacie a tlačiarenské z prenosných médií,
● poradenské – príprava, tvorba a realizáciaprojektov
na získanie prostriedkov z európskych fondov.
Sídlo: starý mestský úrad Giraltovce
Pracovná doba: od 10. h do 16. h v pracovných
dňoch.
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