Spravodajca mesta Giraltovce

Letné mesiace sú časom prázdnin a dovoleniek, časom, na
ktorý sa všetci tešíme. Lúče hrejivého slnka pália, kúpaliská
sú plné smiechu a zábavy. Teplé slnko ohrieva človeka
a otepľuje jeho dni, život sa nám zdá akýsi ľahší, príjemnejší.
Leto nám dodáva ľahkosť a silu, radosť a potešenie plynú
z krásnych slnečných rán. Občasná búrka poumýva nahriatu
zem a opäť pozve slnko na oblohu. To je leto! To je jeho pravá
podoba, na tento čas sa vždy človek teší a nikdy sa ho
nenasýti- modrej oblohy, zelenej trávy ani trblietavých teplých
lúčov slnka. To slnko povolá úsmev na našu tvár, to ono
zohrieva zem aj človeka. Čas leta, čas prázdnin je tu opäť.
Opäť je tu radosť z čarovných dní prázdnin a dovoleniek,
môžeme si vybrať, ako ho strávime, čím potešíme seba
a svojich blízkych. Každý sa zariadi sám podľa svojich
vlastných predstáv a možností, ale jedno máme spoločné kúsok radosti a šťastia z príjemných voľných dní. Nikam sa
nemusíme ponáhľať, nič neodkladné riešiť, zrazu máme dosť
času pre seba a svoje záľuby. Už ten pocit je výnimočný
a radostný, napĺňa človeka pokojom a pohodou. Sme rôzni
a preto rozlične trávime svoje voľné dni, to, čo teší jedného, iný
pokladá za nepodstatné. Každý sa teší zo svojho vlastného sna,
zo svojej vlastnej predstavy voľna a oddychu a leto je čas
plnenia našich túžob. Les a voňavá tráva, voda a slnko nás
pozývajú osviežiť sa, prechádzať sa, príjemne tráviť voľné dni.
Každý sa rozhodne sám, ako strávi slnečný čas leta. Dôležité
je však, aby sme boli spokojní s prežitými dňami, aby sme sa
tešili z toho, ako si spĺňame svoje malé aj väčšie sny. Iba
radosť z prežitej chvíle nám prinesie uspokojenie a pocit pekne
prežitého dňa. Tak si prajme, aby tých pekných oddychových
chvíľ nám tohtoročné leto prinieslo čo najviac, aby sme si
všetci splnili svoje tajné sny a po nádherných voľných dňoch
sme sa zdraví vrátili na svoje pôsobiská. My starší do práce,
žiaci a študenti do škôl s dobrým pocitom, že sme si v lete
všetci oddýchli, že sme prežili nezabudnuteľné dni, načerpali
novú energiu a sme pripravení opäť plniť naše denné úlohy.
ooooo Anna Mitaľová ooooo
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Počas posledného mestského zastupiteľstva rozoberali poslanci
mnohé problémy a spôsob ich riešenia. Bola nastolená
otázka mliečneho automatu a novootvorenej predajne zmrzliny. Ako
vyplynulo z preberanej problematiky, podnikatelia v týchto dvoch
prípadoch nedodržali dohodnuté podmienky a nedostatky budú
musieť odstrániť.
O čo vlastne ide ?
V prvom prípade sa hovorilo o mliečnom automate, ktorý už
nejaký čas slúži občanom Giraltoviec. Môžu si z neho kúpiť a do
vlastných fliaš „natočiť“ čerstvé kravské mlieko. Bol umiestnený
v predajní potravín. Plnému využívaniu automatu
záujemcami
počas dňa bránili otváracie hodiny
predajne, v ktorej bol
inštalovaný. Jeho prevádzkovateľ sa rozhodol umiestniť ho na
ulicu, aby bol prístupný počas celého dňa. Po dohode s Mestským
úradom v Giraltovciach sa tak stalo. Po inštalácií automatu na ulici
sa zistilo, že
nebola v súlade s dohodnutou dispozíciou. Jeho
prevádzkovateľ
nedodržal
dohodnuté
podmienky
a umiestnil
ho
o niekoľko
metrov
viac
smerom do ulice.
Poslanci a mesto
trvajú na tom
aby
dohodnuté
umiestnenie bolo
dodržané. Majiteľ
automatu bude
musieť
nedostatok
odstrániť.

Tento mliečny automat by mal byť o pár metrov ďalej od chodníka.
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Podobný problém je aj s novootvorenou prevádzkou ZMRZLINA.
Zhodou okolností je na druhej strane ulice oproti spomenutému
mliečnemu automatu. Tu majiteľ pre zmenu nedodržal dohodnuté
umiestnenie stolíkov, stoličiek a slnečníkov. Podľa dohody môže
využívať na uvedený účel niekoľko metrov štvorcových na boku
budovy, v ktorej predáva zmrzlinu. Stolíky, stoličky a slnečníky sú
umiestňované aj pred budovou, kde je rušné parkovisko. Pretože je
to priestor, po ktorom chodí mnoho ľudí do okolitých predajní a na
autobusové stanovište, vytvára toto riešenie kolízie. Situáciu ešte
komplikujú autá, ktoré tu parkujú a otáčajú sa. Ako sa dohodli
poslanci mestského zastupiteľstva, aj tento majiteľ bude musieť
dodržať dohodnuté podmienky a premiestniť stolíky, stoličky
a slnečníky na dohodnuté miesto.

Priestor vpredu (na snímke vpravo) nebol vyhradený majiteľovi predajne
zmrzliny, stolíky, stoličky a slnečníky môžu byť zboku budovy (na snímke
vľavo).

Text a foto: František Džalai
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Podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.
zverejňujeme zoznam dlžníkov mesta za nájom
a nebytových priestorov, aktualizovaný k 30. júnu 2011.

73/2011
bytových

Pohľadávky, ktorých vymáhanie z objektívnych
príčin je neefektívne
1. Firma BAR – GRUP – Peter Dráb, Hviezdoslavova 446/2,
Giraltovce
Nedoplatok vo výške 1 354,87 € sa týka nájmu za nebytový
priestor vrátane služieb v Dome služieb:
a) za nebytové priestory v sume 1 113,- € + 3 % - ný úrok od
5.10.1992 až do zaplatenia,
b) súdne poplatky právneho zastúpenia a trovy konania v sume
231,26 €.
2. Exekúcia proti povinnému Jozefovi Pribulovi, Čergovská
18, Prešov
Dlžná čiastka vo výške 11 575,- € s príslušenstvom.
3. Pohľadávka mesta voči podniku Agroslužby, s.r.o.
Giraltovce
Nedoplatok v celkovej výške 8 896,93 €, z toho za rok 2004 vo
výške 5 210,68 € a za rok 2005 vo výške 3 686,25 € za nájom
nebytových priestorov a s tým súvisiace služby v AB na ul. kpt.
Nálepku za roky 2004 a 2005.
4. Pohľadávka mesta voči žalovaným :
a) Ing. Ladislav Oravec, bytom Francovce č. 527,
b) Komunál, s. r. o., Francovce č. 527.
Dlžná suma 9 427,07 € s 18 %-ným úrokom z omeškania od
30.3.1999 do zaplatenia.
5. Ladislav Študy, Kukučínova 482/29 Giraltovce
Pohľadávka za prenájom verejného priestranstva vo výške 630,84 €.
6. Juraj Packa, Marhaň
Dlh vo výške 1 334,59 € za prenájom bývalej stolárskej dielne.
7. Marta Palidrabová, Lúčka 65
Nedoplatok za byt v bloku M a H na ul. Hviezdoslavovej vo výške
3 261,20 € .
8. Firma IZOROL – Stanislav Bartoš, Podbrezová - Štiavnička
64
Dlh vznikol za prenájom nebytových priestorov za obdobie od
1.1.2007 do 30.4.2007 v objekte AB ihrisko vo výške 206,47 €.
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Pohľadávky mesta, ktorých vymáhanie mimosúdnou a súdnou cestou je objektívne reálne.
1. Marián Tkáč VIDEOFUN, ul. SNP 315/32, Giraltovce
Nedoplatok z vyúčtovania za r. 2007 – faktúra č. 1/08/V vo
výške 145,99 € za prenajaté nebytové priestory v Dome služieb.
2. Peter Juráš, JURPET, ul. Dukelská 62/69, Giraltovce
Nedoplatok z vyúčtovania za r. 2009 – faktúra č.44/10/V vo
výške 266,74 € za prenajaté priestory v Starej budove MsÚ.
3. Ivana Mitaľová – DONNA, ul. Bardejovská 227/12,
Giraltovce
Nedoplatok z vyúčtovania za r. 2009 vo výške 45,58 € - fa. č.
41/10/V za prenajaté priestory v Starej budove MsÚ.
4. Jozef Mati, Vináreň Geralt, ul. Dukelská 49/53, Giraltovce
Nedoplatok za rok 2010 je vo výške 1 643,42 € za prenajaté
nebytové priestory v Dome kultúry v Giraltovciach. S dlžníkom je
dohodnutý splátkový kalendár.
5. Tomáš Vasilišin, ul. Hviezdoslavova 449/5, Giraltovce
Nedoplatok z vyúčtovania za r. 2009 za prenajaté priestory v AB
na ul. kpt. Nálepku vo výške 359,55 € - faktúra č. 24/10/V,
nájomné a zálohy za služby za r. 2010 vo výške 2 224,64 € a
faktúra č. 49/2009/I vo výške 30,00 €.
Nájomca podpísal uznanie dlhu vo výške 2 614,19 €.
S menovaným je uzatvorená zmluva o usporiadaní pohľadávok
vecným plnením.
6. Iveta Ľos – Božiková, ul. 8 mája 635/30, Svidník
Neuhradenie zákonného zmluvného poistenia vo výške 628,53 €
za sanitné vozidlo ŠPZ SK 160 AF od 1.2.2008 – 17.2.2010.
7. Barnabáš Hangónyi, ul. Dukelská 33, Giraltovce
Vyúčtovanie za nájom bytu za rok 2009 - faktúra č. 100393 vo
výške 726,60 €.
8. Hana Hajdová, ul. Dukelská 33, Giraltovce
Vyúčtovanie za nájom bytu za rok 2009 - faktúra č. 100394 vo
výške 48,94 €
9. Agnesa Drábová, Hviezdoslavova 446/2, Giraltovce
Nedoplatky za nájom bytu za roky 2008 a 2009 vo výške
2 288,72 €.
10. Gabriela Kurejová, Kukučínova 832/110, Giraltovce
Nedoplatok za nájom bytu na ul. Hviezdoslavovej v bloku M vo
výške 450,05 €.
Vypracoval : Ľubomír Filo, ved. odd. správy majetku mesta
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V týchto dňoch ubehlo 20 rokov od vzniku mestskej polície
v Giraltovciach. Dovolím si v krátkosti vás oboznámiť s jej
históriou.
V novembri roku 1989 sa spoločnosť rozhodla, že cestou
k demokracii zmení politický systém v štáte, teda spôsob jeho
rokmi zabehaného vedenia. Nový spôsob vo vedení regiónov
samospráv nahradil vedenie národných výborov štátom. Obce
a mestá začali samostatne rozhodovať o veciach verejných vo
svojej územnej pôsobnosti a tým aj prijímať rôzne uznesenia
a všeobecne záväzné nariadenia obce či mesta prostredníctvom
vlastného poslaneckého zboru - obecného alebo mestského
zastupiteľstva.
Na
zabezpečenie
kontroly
plnenia
a dodržiavania prijatých nariadení bolo potrebné vytvoriť taký
orgán obce, akým je v dnešnej podobe mestská polícia ako
poriadkový útvar mesta.
Preto Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach
zriadilo
Mestskú políciu 24.júna 1991 nariadením č.2/1991. Reálne
pôsobiť v našom meste MsP
začala 1.júla1991 v zložení
Jaroslav Kusek, František Onufer a Juraj Šima. Do funkcie
náčelníka bol vymenovaný J. Kusek a vo funkcii zotrval do
konca roku 2002. Od 1.1.2003 bol za náčelníka vymenovaný
J. Šima a je ním doposiaľ. V marci 2003 ukončil pracovný
pomer F. Onufer. Od 1. apríla 2003 do 30. septembra 2003
MsP plnila úlohy v zložení J. Šima a J. Kusek. Od 1. októbra
2003 MsP vykonáva svoju činnosť už s tromi policajtmi, na
základe výberového konania sa novým príslušníkom MsP
Giraltovce stal Ondrej Cina. Od svojho vzniku prešla naša MsP
viacerými legislatívnymi zmenami z dôvodu úprav v právomoci
a postavenia mestských a obecných polícií na Slovensku.
Toto je stručný prehľad histórie MsP Giraltovce od jej
vzniku po dnešok.
Hodnotiť 20-ročnú činnosť MsP v Giraltovciach prináleží
predovšetkým občanom mesta a návštevníkom. Myslím si, že
počas celého obdobia činnosti MsP sa jej príslušníci stále
usilovali o to, aby boli nápomocní občanovi. Práca policajta je
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práve o tom aby pomáhal a chránil. Ako však iste viete, sú
medzi nami aj takí, ktorí hrubo porušujú všetko to, čo široká
verejnosť rešpektuje a uznáva. Vtedy nastupujú nepopulárne
opatrenia vo forme finančného postihu, ktoré v konečnom
dôsledku sú platnou právomocou policajta pri výkone jeho
právomoci.
V samotnom závere chcem uviesť, že MsP bude aj naďalej
plniť svoje úlohy tak, aby bola nápomocná v bežnom živote
občanov, ako aj v prípade náhlej núdze v maximálnej možnej
miere a verím, že v rámci spätnej väzby sa občan bude podieľať
na tom, aby bol ten náš „všedný život“ krajší a hodnotnejší.
S pozdravom
Náčelník MsP
Juraj Šima

1. Mestská polícia vykonala 2. mája 2011 odchyt dvoch
zabehnutých psov. V jednom prípade bol pes umiestnený
v ochrannej karanténe a v druhom prípade bol majiteľ psa L.I.
vybavený dohovorom na mieste. V máji vykonala MsP spoločne
s firmou Hunter odchyt 13-ich a 20. mája 2011 s celkovým
odchytom dvoch psov.
2. V uvedenom dni hliadka MsP prijala dve oznámenia o krádeži
detských bicyklov zo dvora rodinného domu a spod schodiska
obytného domu na Kukučínovej ulici. Na základe vykonaného
vyšetrovania hliadka zistila, že páchateľmi sú dvaja maloletí,
Š.M. a J.P. z Giraltoviec. Bicykle si majitelia prevzali
predpísaným spôsobom. Vzhľadom na to, že páchatelia v čase
spáchania priestupku nedovŕšili 15 rokov, vec bola v zmysle
priestupkového zákona odložená.
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3. MsP prijala 3. mája oznámenie o krádeži elektrického kábla
z pivničných priestorov budovy starého MsÚ, 10. mája
oznámenie o krádeži súčiastok z lyžiarskeho vleku a 14. mája
oznámenie o poškodení 15 ks dosák na lavičkách v mestskom
amfiteátri na škodu mesta Giraltovce. Uvedené skutky sú
v štádiu vyšetrovania.
4. Dohovorením na mieste vybavila hliadka MsP 20. mája
priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil V.S.
z Giraltoviec. Poškodenie oplotenia A.B. z Giraltoviec realizoval
ODI (Okresný dopravný inšpektorát) vo Svidníku.
5. Rušenie nočného kľudu v centre mesta vybavila hliadka MsP
27. mája na mieste dohovorením.
6. V Parku mieru 31. mája došlo vplyvom poveternostných
podmienok ku zlomeniu agáta, ktorý rozštiepenou korunou
poškodil vedľajší agát. Privolaná posádka HaZZ vykonala
základné bezpečnostné opatrenia.
7. Konanie V.K. z Giraltoviec hliadka MsP postihla uložením
blokovej pokuty za priestupok proti majetku.
8. Mestská polícia vykonala pre žiakov 9. ročníka ZŠ Giraltovce
a ZŠ Kračúnovce na tému drogových závislostí besedu, ktorej
sa zúčastnilo spolu 107 žiakov.
9. Za rušenie nočného kľudu 11. júna uložila hliadka MsP
v troch prípadoch blokovú pokutu, a to E.G., D.Š. a J.Š
z Brezova a v ďalších troch prípadoch rozhodla o vybavení veci
dohovorením.
10. Besedu na tému bezpečné prázdniny pre 51 žiakov 8. ročníka
ZŠ v Kračúnovciach zrealizovala MsP 15. júna.
11.Oznámenie o priestupku proti majetku prijala MsP 15. júna,
šlo o poškodenie 2 ks dverí a maľovky šatne v budove MFK
Slovan Giraltovce. Vec je v štádiu vyšetrovania.
12.Odchyt siedmich zabehnutých a túlavých psov na
ulici
Kukučínovej v spolupráci s firmou Hunter vykonala MsP 21.
júna.
ooooo Ondrej Cina
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počasie v júni bolo takmer letné, no záver mesiaca bol veľmi
studený? Aj keď nám rosničky sľubujú horúce leto, začiatok
júla pripomínal skôr chladnú upršanú jeseň.
v súvislosti s budovaním pešej zóny nariadil krajský pamiatkový
ústav archeologický prieskum? Na jeho základe bolo nájdených
päť kameňov bývalých základov pôvodných stavieb, ktoré
riaditeľka Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou
Mária
Kotorová
nariadila
zaznamenať
do
geodetickej
dokumentácie.
v priebehu minulého mesiaca bolo naše mesto v rámci projektu
Systém separácie a zhodnocovania odpadov v meste Giraltovce
vybavené zbernými strojmi? V rámci operačného programu
životného prostredia sú už naplno využívané lis na papier
a plast, pojazdný drvič biologického odpadu vrátane traktora,
auto na zvoz separovaného zberu a tridsať nádob na
separovanie odpadu.
od roku 1976 je 13. august Medzinárodným dňom
ľavákov? Vyhlásila ho organizácia Lefthanders International,
ktorú založil istý nadšenec-ľavák z Kansasu. V minulosti bolo
ľaváctvo závažným sociálnym hendikepom a prevažovala aj
tendencia násilne preorientovať ľavákov na pravákov, čo podľa
psychológov môže spôsobiť poruchy správania a sústredenia.
Dnes je už spoločnosť o ľavákoch lepšie informovaná a sú im
mnohé výrobky prispôsobené. Ľavákov je asi 10% populácie.
čakanie na autobus si môžete spríjemniť v útulnom bistre na
autobusovej stanici? Pochutiť si môžete na domácich
špecialitách
teplej a studenej kuchyne. Majiteľ ponúka aj
možnosť usporiadať rodinné oslavy pre tridsať osôb.
leto môžete so svojimi ratolesťami naplno prežívať v priestoroch
Girlandie CVČ? Počas prázdninových dní budú za pekného
počasia otvorené všetky priestory na voľnočasové aktivity, k nim
tiež patria aj tenisové kurty a multifunkčé ihrisko.
v budove pri moste oproti OD Lucia je zriadená turistická
ubytovňa? Na prízemí sa nachádza bar a majiteľ plánuje
v blízkej budúcnosti v týchto priestoroch zriadiť aj stávkovú
kanceláriu.
ooooo /mo/
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V našom meste sa zaužívala milá a dobrá tradícia. Každý rok
vyhodnotia základné a stredné školy svojich najaktívnejších žiakov.
Sú to žiaci, ktorí sa zúčastnili rôznych súťaží, olympiád, prehliadok
a podobných akcií. No, nie len zúčastnili, ale počas nich dosiahli
výborné výsledky. Takto vzorne reprezentovali svoju školu. A nielen
školu, ale i naše mesto Giraltovce
Preto týchto dobrých a úspešných jedincov predložili na
schválenie do školskej komisie Mestského zastupiteľstva
v Giraltovciach. Po schválení ich primátor mesta odmeňuje za
reprezentáciu svojich škôl a nášho mesta Giraltovce.
Počas nedávnej akcie JUVENALIS prijal primátor Giraltoviec Ján
Rubis viac ako štyridsať vybraných žiakov giraltovských základných
a stredných škôl. Odovzdal im ďakovné listy a drobnosti. Najvyšší
predstaviteľ mesta tým ocenil ich dobré výsledky počas rôznych
telovýchovných,
spoločenských,
literárnych,
matematických,
fyzikálnych, biologických a podobných súťaží, turnajov, olympiád,
prehliadok a iných akcií. V mene nášho mesta im týmto spôsobom
poďakoval za to, že po celom Slovensku a v niektorých prípadoch
i v zahraničí, robili dobré meno nielen svojej škole, ale i
nášmu mestu Giraltovce.
Počas akcie Juvenalis si prítomní účastníci vypočuli krásne
skladby pripravené členmi hudobného telesa Wind Band zo
Základnej umeleckej školy v Giraltovciach, vedeného učiteľom
Stanislavom Magdom. Predstavili sa nám aj speváci Majka
Štefaníková a Peter Cyprich a recitátorky Kristinka Kačmárová
a Lucia Pavlíková. Ako sme pri umeleckých skupinách a telesách
ZUŠ zvyknutí, neostali ani oni dlžní svojej veľmi dobrej povesti
a úrovni. Predvedenými skladbami potešili a dojali mnohých, ktorí
sa zúčastnili tejto vydarenej akcie.
Giraltovský Juvenalis veľmi vhodne inšpiruje ďalších žiakov, aby
v budúcnosti svojou aktivitou dosiahli také výsledky a stali sa
ďalšími budúcoročnými laureátmi tohto ocenenia.
Nakoniec uvádzame tohoročných ocenených žiakov Juvenalis
2011.
Základná škola: Lucia Pavlíková, Kristína Kačmárová, Eva
Michalková Samuel Maťaš, Katarína Havírová, Ivana Bobáková,
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Matúš Bališčák, Miroslava Lukáčová, Jozef Novák, Kristína
Daňková, Bianka Bosáková, Emília Makulová, Kristián Schrenk
a mladší žiaci Slovana Giraltovce.
Gymnázium: Kristína Kaňuchová, Viktória Dzurjuvová, Martin
Hirňak, Matúš Križanek, Jakub Horvat, Patrik Jankuv
Súkromná základná škola: Oliver Olejár, Noe Štekláč.
Súkromná stredná odborná škola: Frederika Oravcová, Patrik
Fedák, Boris Koššala , Jana Haleková, Vladimír Pasternák,
František Štang, Tomáš Jadlovský.
Centrum voľného času: Peter Vojtech, Hokejbalový klub,
Trojbojári.
Základná umelecká škola: Jakub Kniš, Martin Vavrek, Matúš
Krištof, Maroš Hliboký, Lenka Michlíková, Kristína Daňková,
Andrea Foltínová, Alexandra Vaňková, Marcel Daňko, Jozef
Kovalčík, Dominika Šinaľová, Daniel Kovalčík, Peter Cyprich,
Tatiana Hnatová, Adam Jurč a tanečná kapela Wind Band.
Spojená škola: Božena Kurečajová.
František Džalai, AK

Ocenená žiačka Kristína Kaňuchová pri blahoželaní.
Foto: Róbert Koreň
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Tanečná kapela Wind Band – ZUŠ.

Foto: Róbert Koreň

Noe Štekláč, žiak SZŠ Giraltovce striednou učiteľkou Emíliou Tchuríkovou.
Foto: Róbert Koreň
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V poslednom júnovom dni sme nadviazali na najkrajšie tradície,
ktorých cieľom je uctiť si človeka. V obradnej sieni Mestského
úradu v Giraltovciach sme sa stretli s občanmi mesta, ktorí v prvom
polroku oslávili svoje životné jubileum.
Pre tridsaťsedem pozvaných oslávencov sme pripravili malú
slávnosť ako poďakovanie za trpezlivé odovzdávanie skúseností
a vyjadrenie úprimného blahoželania a vďaky za ich dlhoročnú
prácu. Primátor mesta Ján Rubis vo svojom príhovore poprial
jubilantom, aby ešte dlho žili medzi nami šťastní, v pokoji prežívali
jeseň svojho života v kruhu najbližších, nech je plná plodov, krásna,
pokojná a slnečná. Spolu so zástupkyňou primátora Slávkou
Vojčekovou rozdali pozvaným spomienkové predmety na tento deň
a pri káve, zákusku a pohári vínka
po skončení slávnostnej
ceremónie konverzovali s prítomnými o problémoch, týkajúcich sa
chodu mesta.
Slávnostné popoludnie spríjemnila absolventka ZUŠ Dominika
Šinaľová svojou hrou na klavír.

Oslávenkyňa Irena Jurčová prijíma gratulácie od primátora mesta.
13
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V obradnej sieni strávili jubilanti príjemné popoludnie.

Foto a text: Mária Osifová

Aj keď počasie tomu vôbec nenasvedčovalo, Kultúrne leto 2011
v Giraltovciach za daždivého počasia odštartovala medzi mladými
populárna skupina POLEMIC z Bratislavy. V úvode sa predstavila
kapela SKA2TONICS, tiež z Bratislavy, ktorá svojím štýlom ska ( ska
je hudobný žáner, ktorý sa vyvinul koncom päťdesiatych rokov na
Jamajke a je považovaný za predchodcu Rocksteady a Reggae
hudby, ale s rýchlejším rytmom) ponúkla pestrú tanečnú zmes
vhodnú na riadne vybúrenie prebytočnej energie publika rôzneho
veku.
Po predkapele už za hlasného burácania publika nastúpila
skupina Polemic, ktorá je známa svojím tanečným ska štýlom
a patrí medzi špičku slovenskej populárnej hudby. Ich tvorba je
synonymom pre uvoľnenú letnú zábavu. Známe piesne ako
Komplikovaná, Škandál alebo Ja som to vedel nenechali ani
jedného fanúšika na mieste, ale takmer všetci sa rozšantili pred
pódiom. Nevadilo ani upršané počasie a fanúšikovia sa pretancovali
a preskákali celým vystúpením. Účinkujúci si na oplátku
14
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pochvaľovali pekné prostredie v parku
a boli milo prekvapení
rozvášneným publikom, ktorému ešte dopriali dlhý prídavok.

Kapela SKA2TONICS roztancuje každú vekovú skupinu.

Skupina Polemic si vystúpenie v Giraltovciach chválila.

ooooo Text a foto: Mária Osifová
15

Spravodajca mesta Giraltovce

Jedným z prvých z bohatej palety folklórnych festivalov a
slávností, ktorých tohoročná sezóna sa rozbehla v júni, bol
jubilejný 20. FOLKLÓRNY FESTIVAL TOPĽANSKEJ DOLINY.
Pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ho
počas prvého júnového víkendu tohto roku zorganizovalo mesto
Giraltovce, presnejšie – Mestský úrad Giraltovce a garantom sa
stalo oddelenie kultúry pod vedením Aleny Kmecovej. Stovky
milovníkov dobrého folklóru a kvalitnej ľudovej zábavy v Parku
mieru počas prvej júnovej soboty a nedele zažili výbuch
pestrofarebného ohňostroja vystúpení
folklórnych skupín,
súborov a jednotlivcov, ktorý určite uspokojil oči, srdce a dušu
každého milovníka dobrého folklóru.
Na javisku amfiteátra v štvrtý júnový podvečer a večer tohto
roku rozkvitla pestrá kytica spevu, tanca a veselého slova. Prvú
časť programu tvorili vystúpenia takpovediac z „domácej
kuchyne“ folklórnych telies z Giraltoviec a blízkeho okolia.
V jednotlivých výstupoch sa striedali členovia folklórneho
súboru Topľan, detskej folklórnej skupiny Giraltovčan
a ženskej speváckej skupiny Topľanky. Veselé spevy a tance,
ktoré hľadisko odmeňovalo potleskom, striedalo ešte veselšie
slovo – ľudového rozprávača z Hanušoviec nad Topľou Jožka
Jožku.
V prestávke medzi prvou a druhou časťou programu privítali
organizátori na čele s primátorom Jánom Rubisom nielen
prítomných divákov, účinkujúcich spevákov a tanečníkov, ale
hlavne svojich pravidelných vzácnych hostí z Wielopola
Skrzńyskeho z Poľskej republiky. Poľskú delegáciu viedol wójt
gminy (ako u nás primátor mesta) Czeslaw Leja a jej členmi boli
poslanec Wladislaw Tabasz a direktor kultúry Marcin Świerad.
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V druhej časti príjemného folklórneho večera zaplnili javisko
členovia jedného z najdlhšie pôsobiacich ľudových telies
Prešovského kraja – Podduklianského umeleckého ľudového
súboru z Prešova. PUĽS predviedol bohaté folklórne pásmo,
naplnené rôznymi veselými štýlovými obrázkami so spevmi
a tanečnými výstupmi. Bez zveličovania nazvali prítomní toto
predstavenie „ľudovou operetou“.
Tak ako v prvý deň festivalu, prialo počasie usporiadateľom
i v nedeľu. Areál amfiteátra v Parku mieru rozjasnilo opäť
prijemné júnové slniečko. Nie div, že sa jeho hľadisko zaplnilo
vďačnými milovníkmi folklóru.
Prvú časť popoludňajšieho
programu tvorilo vystúpenie folklórneho súboru Rozsutec zo
Žiliny. Toto folklórne teleso s bohatou tradíciou predviedlo
program tvorený ľudovými obrázkami z regiónov Slovenska
a zo života rôznych etník.
Vyvrcholením 20. ročníka Folklórneho festivalu Topľanskej
doliny bol program umeleckého súboru Lúčnica z Bratislavy.
Toto najstaršie profesionálne folklórne teleso na Slovensku
neostalo nič dlžné svojej povesti. Nadšeným giraltovčanom
a ostatným divákom v amfiteátri ukázali Lúčničiari to najlepšie
z toho, čo za desaťročia pôsobenia na našej folklórnej scéne
vytvorili. Predviedli profilový program najuznávanejšieho
slovenského choreografa – folkloristu, profesora Štefana
Nosáľa. Pod názvom MLADOSŤ A KRÁSA vzdali hold ľudovej
kultúre nášho národa.
Tak ako v prvý deň, aj na záver festivalu organizátori
poďakovali účinkujúcim a ako spomienku na Giraltovce im
venovali veľké medovníkové srdcia s venovaním.
Nadšenie a spokojnosť opantali nielen divákov, ale aj
účinkujúcich. Ako nám potvrdili tí, ktorých sme oslovili,
v Giraltovciach sa im páčilo a boli nadšení z reakcií a potlesku
vďačných divákov.
Organizátori tohto vydareného podujatia okrem pastvy pre
oči a dušu diváka nezabudli ani na uspokojenie jeho telesných
chúťok. K dispozícií boli stánky s pochutinami a občerstvením,
lavičky a stoly, kde mohli účastníci rozobrať živé zážitky
z festivalu. Takže môžeme konštatovať, že 20. ročník
Folklórneho festivalu Toplianskej doliny v Giraltovciach naplnil
svoje poslanie a potešil oko a srdce diváka. Tí, ktorí neprišli,
môžu ľutovať.
ooooo František Džalai
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FS Topľan

DFS Giraltovčan
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US PUĽS
Foto: Mária Osifová

FS ROZSUTEC
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US Lúčnica
Foto: Ladislav Lukáč

US Lúčnica
Foto: Ladislav Lukáč
Viac fotografií a video záznamov z Kultúrneho leta 2011
v Giraltovciach nájdete na stránke www.giraltovce.sk
20

Spravodajca mesta Giraltovce

1. Ako by ste zhodnotili školský rok 2010/2011? Aké veľké
zmeny sa udiali vo vašej škole / školskom zariadení?
2. Koľko a akých nových tried/ krúžkov
plánujete otvoriť
v nasledujúcom školskom roku 2011/2012?
3. Čo plánujete spraviť pre zvýšenie počtu členov vo vašej škole/
školskom zariadení?
4. Čo nové môžu žiaci očakávať v nasledujúcom školskom roku?

1. Školský rok 2010/2011 je úspešne za nami. Z pohľadu
riaditeľa školy bol uplynulý školský rok plný náročných úloh, ktoré
naši pedagógovia spolu so žiakmi splnili. Spomeniem len niektoré,
napríklad populárny Deň otvorených dverí s hosťom Justinom
Topoľským, účasť v regionálnom kole SOČ (4), príprava množstva
školských odborných súťaží, vyšli dve čísla školského časopisu
„časík“, zorganizovali sme barmanský a baristický kurz pre zvýšenie
možností uplatnenia žiakov v praxi, zahraničná 3-mesačná prax
žiakov odboru Hostinský v Nemecku a mnohé ďalšie akcie.
Z pohľadu plnenia výchovno-vzdelávacích výsledkov spomeniem
len tie najdôležitejšie, a to úspešný adaptačný proces prvákov, ktorí
sa bez väčších problémov začlenili do žiackeho kolektívu našej
školy. Za veľmi dôležité pokladám úspešné vykonanie maturitných
skúšok a úspešné zvládnutie záverečných skúšok žiakmi školy.
Roky
nás
pri
zhoršenom
počasí
trápil
prechod
z
budovy školského internátu do budovy školy. Koncom augusta
2010 sme však dostavali spojovaciu chodbu medzi oboma budovami
a tak zvýšili komfort pre žiakov aj učiteľov školy.
V budove Nebíčko sme vybudovali novú učebňu praktického
vyučovania so štyrmi miestnosťami: stolovačkou, kuchyňou,
učebňou a kabinetom pre MOV. Týmto sme výrazne zlepšili
podmienky pre praktickú prípravu žiakov odboru Hostinský.
2. V nasledujúcom školskom roku 2011/2012 budeme otvárať
prvé ročníky:
v študijných odboroch: Škola podnikania (4), Obchodná
akadémia(4) a v nadstavbovom štúdiu Podnikanie v remeslách
a službách (2),
v učebnom odbore : Hostinský (3), Stavebná výroba (2) a Lesná
výroba (2), Výroba konfekcie (2) a Praktická žena (2).
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3. Počet žiakov, hlásiacich sa na našu školu, závisí od množstva
faktorov. Niektoré nevieme ovplyvniť, sú dané stavom a vývojom
v spoločnosti,
napríklad
demografickým
vývojom
v regióne
a situáciou na trhu práce.
Nových žiakov chceme získavať neustálou snahou o
permanentné zlepšovanie podmienok pre prípravu žiakov, či už
priamo pre trh práce alebo pre ďalšie štúdium. Neustále
vylepšujeme ŠkVP pre študijné aj učebné odbory, veľa sme urobili
pre zlepšenie materiálnych podmienok výučby. Naši pedagógovia sa
pravidelne vzdelávajú, zvyšujú si svoju odbornosť, aby zvládli čo
najefektívnejšie prípravu na vyučovanie a
samotný vyučovací
proces.
V súčasnosti
naša škola ponúka záujemcom o štúdium 6
štvorročných študijných odborov, 1 dvojročný študijný odbor
nadstavbového štúdia, 6 trojročných učebných odborov a 5
dvojročných odborov ( viac informácií na www.zssgiralt.edu.sk ).
Táto ponuka je dosť široká a jej rozšírenie bude ovplyvňovať
spoločenská požiadavka.
Žiakom školy ponúkame rôzne sociálne programy,
napríklad
zľavu z poplatku za ubytovanie, štipendiá, spolufinancovanie
pracovného oblečenia a v budúcnosti aj sponzorovanie cestovného
pre žiakov.
4. V nasledujúcom školskom roku plánujem k dvom súčasným
pridať ďalšiu triedu s interaktívnou tabuľou, vybudovať odbornú
učebňu pre predmety TAS a PAV a pre predmet CVF a vylepšiť
učebňu AAK a UČT. Je pripravená rekonštrukcia sociálnych
zariadení v škole a v školskej jedálni. Modernizáciou priestorov
školy chceme vytvoriť pre našich žiakov, učiteľov a majstrov čo
najlepšie podmienky a prostredie zodpovedajúce súčasným trendom
pre ich každodennú prípravu, aby prichádzali do školy plní elánu
a odchádzali s pocitom užitočne využitého času, obohatení o nové
vedomosti.
V septembri je plánované otvorenie Mestskej športovej haly a pre
našich žiakov „telocvične“. To bude pre nich vítaná zmena a
zlepšenie podmienok pre telesnú a športovú prípravu.
Verím, že tak ako v minulom školskom roku, aj v tom
nasledujúcom
spolupráca SSOŠ s Mestom Giraltovce a CVČ
Giraltovce pomôže rozvoju školy a kvalitnému plneniu úloh našej
školy.
Martin Koššala, riaditeľ školy
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1. Školský rok 2010/11 bol pre našu školu veľmi úspešný. Za
hlavné
kritérium
úspešnosti
školy
považujeme
výsledky
maturitných skúšok a úspešnosť našich absolventov pri prijímaní
na vysoké školy. Už niekoľko rokov je viac ako 90 percent našich
žiakov prijímaných na vysokoškolské štúdium. V externej časti
maturitných skúšok (ďalej MS) sme dosiahli vynikajúce výsledky
v rámci celého Slovenska. Porovnateľnosť úspešnosti stredných škôl
na Slovensku sa v externej časti MS vyjadruje percentilom, ktorý
udáva, koľko percent škôl má horšie výsledky ako naša.
V slovenskom jazyku sme dosiahli percentil 92,5, v anglickom 91,0,
v nemeckom 97,9, v ruskom jazyku 98,6 a v matematike 87,6.
Ďalšou mimoriadne úspešnou oblasťou práce našej školy je
mimovyučovacia činnosť, v rámci ktorej sa každoročne môžeme
pochváliť poprednými umiestneniami v celoslovenských kolách
literárnych súťaží. Pozoruhodné sú takisto úspechy v predmetovej
olympiáde z matematiky žiakov osemročného gymnázia. Tradične
dosahujú naši žiaci v rámci regiónu vynikajúce výsledky aj
v športových súťažiach.
Veľké zmeny v našej škole sa udiali vďaka ukončeniu rozsiahlej
rekonštrukcie budovy školy, čím sa skvalitnili podmienky pre
výchovnovzdelávací proces. Úspešne sme ukončili štyri veľké
projekty, prostredníctvom ktorých sme zavádzali nový Školský
vzdelávací program. Získané finančné prostriedky sme investovali
do vybavenia učební modernou didaktickou technikou (14
interaktívnych tabúľ s notebookmi a dataprojektormi, 30
počítačov), najmodernejšími
učebnými
pomôckami
a novým
školským nábytkom.
2. V školskom roku 2011/12 otvoríme, ako v predchádzajúcich
rokoch, jednu triedu štvorročného štúdia a jednu triedu
osemročného štúdia. Tento stav chceme zachovať aj v ďalších
rokoch, a to i napriek celospoločenskému problému s poklesom
počtu žiakov.
3. Za nás hovoria výsledky našej práce, čo stále považujeme za
najlepšiu propagáciu školy. Súčasná doba však vyžaduje viac
prezentovať výsledky našej práce a naše úspechy vpred verejnosťou,
aby rodičia a žiaci základných škôl videli prednosti našej školy.
Naše výsledky sú porovnateľné s okolitými gymnáziami
v Prešovskom kraji a v niektorých oblastiach ich aj predstihujú.
Osvedčili sa dni otvorených dverí pre žiakov 9. a 5. ročníka ZŠ,
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prezentácia práce školy našimi žiakmi v okolitých ZŠ, prezentácia
školy v meste.
V prospech rozvoja mesta by bolo potrebné zamyslieť sa nad
vypracovaním koncepcie spoločnej školskej politiky v meste, aby
vzdelávanie budúcich generácií v našom meste neprebiehalo
v konfrontácii existujúcich škôl. Súčasný spôsob financovania škôl
je nevhodný. Školy by mali fungovať aj s nižším počtom žiakov
a hlavným kritériom financovania by mala byť kvalita práce škôl.
4. V nasledujúcom školskom roku nás čaká maturita po novom
– po prvýkrát budú žiaci maturovať podľa nového Školského
vzdelávacieho programu, podľa ktorého bude prebiehať vyučovanie
už vo všetkých ročníkoch. Po trojročnom overovaní školských
reforiem prejdeme naplno k využívaniu informačno-komunikačných
technológií, moderných foriem vzdelávania a najmodernejších
učebných pomôcok. Aj v budúcom školskom roku sa zapojíme do
národných
a medzinárodných
projektov
zameraných
na
modernizáciu a skvalitňovaniu vzdelávania.
Juraj Auerswald, riaditeľ školy

1. V novozrekonštruovaných priestoroch pribudli tri nové triedy,
učebňa informatiky a boli zriadené dve triedy s interaktívnymi
tabuľami. „Veľké zmeny“ sa dejú každodenne, keď vidíme, že
v triedach vládne priateľská a pracovná atmosféra a žiaci tak ľahko
prijímajú nové vedomosti. Od prvého ročníka vyučujeme anglický
jazyk, v piatom ročníku pribúda druhý cudzí jazyk podľa výberu
žiakov a rodičov. V prvom ročníku vyučujeme predmet Dopravná
výchova, kde sa žiaci už od prvého dňa v škole učia, ako zvládať
nástrahy prehustenej dopravy. Tieto teoretické vedomosti si
prakticky overujú na dopravnom ihrisku vo Svidníku. Od druhého
ročníka získavajú informačnú gramotnosť, od tretieho už
s navýšeným počtom hodín informatickej výchovy.
Sme školou rodinného typu a nové vedomosti žiaci nezískavajú
len na vyučovaní, ale aj účasťou na zaujímavých mimoškolských
akciách (podotýkame, že prevažne v čase po vyučovaní) ako sú
napr. turistické vychádzky s rodičmi, rozprávkové noci v škole
a prírode, divadelné rozprávky v divadlách atď. V treťom ročníku
organizujeme základný a v piatom, resp. šiestom zdokonaľovací
plavecký kurz, v siedmom plánujeme organizovať lyžiarsky kurz
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(podľa záujmu). Žiaci školy sa mimoriadne radi zapájajú do príprav
kultúrnych podujatí pri rôznych významných príležitostiach, tu
musím povedať, že vyučujúce a vychovávateľky mimoriadne
zodpovedne pristupujú k ich prípravám a preto aj žiaci vidia zmysel
a výsledný efekt, za čo všetkým patrí poďakovanie. V závere
školského roka posledných pár dní trávime zmysluplne, žiaci sa
nenudia, keďže nemusia tráviť chvíle čistením lavíc a tried, zapájajú
sa do súťaží, ako napr. Olympijské hry a vedomostné súťaže
o pohár riaditeľa školy.
Dobre sa chváli samo. My mu ale pomáhame.
2. Štandartne plánujeme otvoriť jednu triedu prvého ročníka.
3. Chceme prezentovať našu školu minimálne propagáciou našej
činnosti v mestskom Spravodajcovi, v regionálnych novinách, ale aj
vydávaním vlastného časopisu, vystúpeniami žiakov na verejnosti,
v materskej škole. Činnosť školy propagujeme vo vitríne (pred
predajňou Lucia), kde práve môžete sledovať práce žiakov
v školskom časopise. Taktiež organizujeme deň otvorených dverí.
Najviac nás ale teší, že reklamu nám robia sami žiaci, či už
výsledkami v rôznych súťažiach, ale hlavne svojím vystupovaním na
verejnosti.
4. Počas prázdnin budeme pokračovať v modernizácii objektov
školy a samozrejme vyučovacieho procesu. Pribudnú nové aktivity,
ktoré budú veľkým prekvapením pre našich žiakov. Nechceme
chápať školu tak, že sa tu stretávame z povinnosti, ale snažíme sa
o to, aby žiaci denne odchádzali s pocitom novonadobudnutých
vedomostí a zamestnanci s pocitom zodpovedne odvedenej práce.
V závere si dovolím popriať našim šikovným žiakom krásne
strávené prázdniny, pedagógom a zamestnancom školy zaslúžený
oddych počas letných dní s pocitom kvalitne vykonanej práce.
Všetkým žiakom a zamestnancom škôl v Giraltovciach a okolí
zamestnancom CVČ
taktiež želám veľa slnečných dní počas
prázdnin.
Branislav Baran, riaditeľ školy

1. Školský rok 2010/2011 bol opäť pre ZUŠ úspešný - vo
všetkých súťažiach, ktorých sme sa s našimi žiakmi zúčastnili, sme
obsadili popredné umiestnenia (viď stránku mesta). V škole naďalej
pracujú kolektívne zoskupenia – školský orchester, spevácky zbor,
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akordeónový orchester, detská ľudová hudba, ľudová spevácka
skupina, tanečná skupina Wind Band a DFS Giraltovčan.
2. ZUŠ neotvára prvé ročníky ako ZŠ – na škole prebieha
individuálne a skupinové vyučovanie a každý odbor má iný počet
naplnenosti skupín.
3. Škola mala 492 žiakov a tento počet pravdepodobne ostane
zachovaný aj v novom školskom roku.
4. V novom školskom roku by sa mali výtvarníci začať učiť
v zrekonštruovanej triede –ateliéri a postupne chceme vytvoriť aj 2
nové tanečné triedy a triedu pre literárno-dramatický odbor.
Peter Zajac, riaditeľ školy

1. Uplynulý školský rok 2010/2011 priniesol mnoho pozitívnych
zmien, ktoré ovplyvnili kvalitu nami poskytovanej starostlivosti o
deti. V prvom rade sa po rekonštrukcii budovy materskej školy
skvalitnili podmienky, ktoré umožnili prijatie všetkých zapísaných
detí. Rekonštrukcia priniesla aj vytvorenie dvoch tried v podkroví s
kompletným príslušenstvom
a preto sme mohli realizovať
edukačnú činnosť v oveľa lepších priestoroch. Zriadili sme aj
počítačovú učebňu pre deti prípravných oddelení. Nové počítačové
programy ponúkali rôzne možnosti ako sa zahrať a pritom sa naučiť
veľa nového. V tomto školskom roku sme uviedli do prevádzky aj
ihrisko s umelou trávou a preliezkami, čím sa skvalitnili a zlepšili
podmienky na realizáciu pobytu vonku na školskom dvore. To sú
len niektoré zmeny, o mnohých našich aktivitách či zapojení do
projektov sme pravidelne informovali prostredníctvom Spravodajcu.
2. Zápis do materskej školy sa uskutočnil v marci a podľa počtu
prihlásených detí plánujeme otvoriť v novom školskom roku 6 tried.
3. Zlepšíme prezentáciu školy na verejnosti vytvorením vlastnej
internetovej stránky, prostredníctvom ktorej budeme informovať
rodičov i širšiu verejnosť o našej činnosti, aktivitách a ponúkaných
možnostiach.
4. V nasledujúcom školskom roku budeme pracovať podľa
nového Školského vzdelávacieho programu, na jeho finálnej podobe
aj v súčasnosti pracujeme. Rozšírime našu ponuku o krúžkovú
činnosť a výuku anglického jazyka, ak záujem prejaví dostatočný
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počet detí. Budeme pokračovať v revitalizácii školských dvorov a
plánujeme vytvoriť malé detské dopravné ihrisko na realizáciu
dopravnej výchovy v rámci projektu "Bezpečná škôlka".
Daniela Roguľová, riaditeľka školy

1. Centrum voľného času v školskom roku 2010/2011
zabezpečovalo pravidelnú a nepravidelnú činnosť pre 4995 členov
a cca 2000 nečlenov. Koncom roka naša inštitúcia prešla kontrolou
Štátnej
školskej inšpekcie z Košíc, naša práca s členmi bola
hodnotená ako kvalitná.
2. To, aké krúžky u nás pôsobia, určujú práve naši členovia
a na
základe
ich
požiadaviek
otvárame
nové
krúžky.
V nasledujúcom školskom roku 2011 / 2012 sa chceme zamerať
viac na existujúce odvetvia, ktoré fungujú a robia nášmu mestu,
okresu a dokonca celému Slovensku reklamu. Mám na mysli
silových trojbojárov, kulturistov, hokejbalistov a v neposlednom
rade aj futbalistov. Novým trendom je zabezpečenie činnosti pre
naše nádejné volejbalistky. Samozrejme, že naše aktivity budeme
rozvíjať aj v už existujúcich krúžkoch. Pevne verím, že sa mi podarí
spolupracovať s poslancami MsZ na takej úrovni, aby táto
spolupráca bola vzorom pre všetkých
3. Môj plán na zvýšenie počtu členov je taký, že som rokoval so
školami vo Svidníku, kde je celkom 1500 žiakov. Taktiež mám
rozbehnuté ďalšie rokovania so školami v okrese a ak sa mi tieto
jednania vydaria, tak v školskom roku 2011/2012 budeme mať cca
6000 členov. Doposiaľ naše zariadenie má zmluvné partnerstvá
s 24-mi školami, verím však, že ich počet v novom školskom roku
bude vyšší.
4. Žiaci sa môžu tešiť na nové priestory posilňovne, športovú
halu s kapacitou 300 miest, nové akcie a samozrejme na zájazdy
nielen do Steel Arény v Košiciach, ale aj do Popradu na zápasy
Kontinentálnej hokejovej ligy, kde budeme fandiť nášmu jedinému
zástupcovi v KHL, ktorým je HC Lev Poprad.
Ján Vook, riaditeľ
Riaditeľ Základnej školy a riaditeľka Spojenej
v Giraltovciach sa do uzávierky Spravodajca nevyjadril.

školy
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Ešte začiatkom jari mi môj vnuk ukázal fotografie z nedeľnej vychádzky
okolo Tople. Zaujali ich obhryzené vŕby na brehu. Urobili si pri nich zopár
fotografií a pri tom zostalo. Pripísali sme to bobrom a naplánovali sme si,
že ich pôjdeme vystopovať.
V encyklopédii si chlapci vyhľadali, že bobor patrí k najväčším cicavcom
a je vynikajúci plavec. Plochý chvost, pokrytý šupinami, používa ako
kormidlo. Dospelý samec môže mať bez chvosta dĺžku až jeden meter
a vážiť 30 kg. Zuby má také silné, že aj pomerne hrubé stromy stína ako
drevorubač. Za 5 minút „zotne„ strom s priemerom 10 cm. Polená používa
na stavbu priehrady na rieke, aby sústredil vodu na mieste, kde si vybuduje
obydlie - „bobrí hrad“. Bobrie hrádze bývajú dlhé 5 – 30 m. Bobor je
bylinožravec a jeho obľúbenou potravou je kôra stromov. Bobrí pár ostáva
spolu celý život. Samica po troch mesiacoch brezivosti privedie na svet 2 5 mláďat, ktoré žijú s rodičmi, až kým nedospejú ( 2 - 3 roky ). Bobor je
chránený, ale dlhé roky ho ľudia lovili pre cennú kožušinu a tuk.
To všetko a ešte aj obrázky zvierat sme našli v knihe, ale čo je to oproti
tomu, nájsť živého bobra alebo aspoň „bobrí hrad“!!
Nám sa to nepodarilo, no možno sa to podarí Vám!
Začínajú prázdniny, môžete sa všetci, mladší aj starší, pokúsiť potvrdiť
alebo vyvrátiť naše tvrdenie, že na Topli žijú bobry!

Precízna práca pilčíkov - bobrov

Foto: Tomáš Pankuch

ooooo Text a foto: Emília Kucharíková
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Mesiac bol červený, no ráno ho už nebolo vidno. Červené boli aj
naše tváre, a to najmä ráno. V našej škole sme totiž po zatmení
mesiaca - vo štvrtok ráno 16.6.2011- privítali žiakov partnerskej
školy z Projektu Comenius. Tento projekt, do ktorého sú zapojení
tretiaci, zahŕňa spoznávanie „pokladov“ jednotlivých krajín. V našej
krajine sa síce pracovný míting nekonal, no poľskí partneri sa
rozhodli navštíviť Slovensko a spoznať jeho krásy. Spoločne sme im
najskôr ukázali našu školu, nasledovalo privítanie u primátora
a večer sme pre nich pripravili párty v škole. Tá sa skutočne
vydarila – spoločne sme si zaspievali, zatancovali a pochutili si na
poľskom „žurku“ a slovenských klobáskach. Skvelá atmosféra
panovala medzi študentmi aj učiteľmi.
V piatok ráno sme
spoločne vyrazili do Ladomírovej
a Bodrudžala, kde sme si pozreli drevené kostolíky, zapísané do
kultúrneho dedičstva UNESCO. Na Dukle sme navštívili cintorín
a pamätník obetiam 2. svetovej vojny, neobišli sme ani vyhliadkovú
vežu. Potom sme sa presunuli do Svidníka do Múzea ukrajinskorusínskej kultúry a skončili sme v daždi na kúpalisku. Večer ešte
ani poriadne nezačal, keď sme dorazili na Domašu. Pred spaním
sme sa spoločne hravo spoznávali – poľskí priatelia si pre nás
pripravili slovnú aktivitu – úlohou každej skupinky, zloženej z troch
Slovákov a dvoch Poliakov, bolo vymyslieť charakteristiku
zoskupenia na každé písmeno slovenskej aj poľskej abecedy.
Sobotná turistika ku kostolíku na Trepci potešila telo aj dušu –
prešli sme asi 10 km a v cieli sa kochali nádherným pohľadom na
našu priehradu. Na pamiatku sme sa spoločne odfotili. Svojou
prítomnosťou nás potešilo aj niekoľko učiteľov našej školy, ktorí
s nami absolvovali túto prechádzku. Noc sme strávili už
v Giraltovciach, poľským kamarátom sme predstavili nočný život
nášho mestečka J
Ani nedeľný dážď nás neodradil od prehliadky Bardejova v
sprievode našej učiteľky dejepisu, pani Evy Fedorkovej, ktorá nám
ukázala najzaujímavejšie miesta jedného z najkrajších slovenských
miest a porozprávala nám nielen o histórii pamiatok Bardejova, ale
aj o Bardejovských kúpeľoch, kam sme sa neskôr presunuli.
Po dojímavej rozlúčke Poliaci v pondelok ráno nasadli do
autobusu a odcestovali domov do Swidnice.
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V mene celej III. A triedy ďakujem našim poľským priateľom za
návštevu a našej triednej učiteľke Ingrid Meščanovej a všetkým
učiteľom za výdatnú pomoc pri organizácii pobytu Poliakov u nás.
Valéria Onuferová, III. A
Gymnázium Giraltovce

Návšteva dreveného kostolíka v Ladomírovej Foto: autor

8. júna 2011 sa v Nových Zámkoch uskutočnilo slávnostné
vyhlásenie výsledkov 19. ročníka celoštátnej literárnej súťaže žiakov
základných a stredných škôl Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám
rád Slovensko. Vyhlasovateľmi súťaže boli Ministerstvo školstva SR,
Ministerstvo kultúry SR, Matica slovenská, Jazykovedný ústav Ľ.
Štúra SAV, Spolok slovenských spisovateľov, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá, Štátny pedagogický ústav, Úrad pre
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Slovákov žijúcich v zahraničí a Vydavateľstvo Matice slovenskej. Do
súťaže sa prihlásilo 93 škôl z celého Slovenska. Z uvedeného počtu
zúčastnených slovenských škôl bolo 78 základných a škôl 15
stredných. Hodnotených bolo 418 prác: v 1. kat. (I. stupeň ZŠ) 125,
v 2. kat. (II. st. ZŠ a 1.- 4. roč. osemročných gymnázií) 255 a v 3.
kat. (stredné školy) 38 prác. Okrem čisto literárnych prác prišli aj
slovno-výtvarné.
Zahraniční účastníci súťažili v 4. kategórii, ktorú organizačne
zabezpečovali Matica slovenská a Úrad pre Slovákov žijúcich
v zahraničí. Do súťaže prišlo 124 prác z piatich štátov z Chorvátska, z Českej republiky, z Maďarska, zo Srbska
a z Ukrajiny.
Gymnázium v Giraltovciach poslalo do tejto súťaže dve práce,
jednu literárnu a jednu slovno-výtvarnú. Obe získali ocenenia - K.
Chalupková z tercie získala za prácu Slovenská svadba Čestné
uznanie a Osobitnú cenu poroty udelili spoločnej slovno-výtvarnej
práci žiakov literárneho krúžku z III. O a I. O pod vedením M.
Lehetovej.
Žiaci do súťaže vyhotovili školský kalendár s logom
a obrázkami školy, s erbami a obrázkami miest a obcí, z ktorých
pochádzajú. Pri každom mesiaci bola okrem obrázkovej časti aj
báseň o tej - ktorej obci.
Súťaž potvrdzuje nevšedný záujem žiakov a študentov
o zvyšovanie jazykovej kultúry a je zároveň bránou do slovanského
sveta, veď nie nadarmo sa hovorí, že slovenčina je esperantom
slovanských jazykov.
V dňoch 21. – 22. 6. sa Kristína Kaňuchová, žiačka III. O triedy
Gymnázia v Giraltovciach spolu so svojou učiteľkou M. Lehetovou
zúčastnila prehliadky celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
v umeleckom prednese
poézie
a prózy, v tvorbe
detských
recitačných kolektívov a divadiel Hviezdoslavov Kubín v Dolnom
Kubíne. Bol to už v poradí 57. ročník, ktorý otvoril svoju náruč
a známe slovné spojenie na oslavu schopností človeka pomenovať
radosti a starosti svojho života, napísané na papieri, na ktorom
mladí súťažiaci interpretovali pred odbornou porotou, ale
predovšetkým pred širokou diváckou verejnosťou. Kristínka si
odniesla z Dolného Kubína dostatok síl z príjemného pobytu
a nádherné a hlboké umelecké zážitky.
Marta Lehetová
Gymnázium Giraltovce
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V rámci projektu TÝŽDEŇ SPLNENÝCH SNOV sme v MŠ
vypracovali plán aktivít na celý týždeň od 30. 5. – 3. 6. 2011. Do
projektu sme zahrnuli také činnosti, ktoré deti v MŠ najviac
obľubujú. V pondelok kreslili na chodník deti 1., 2. a 3.triedy a
vyčarovali svojimi kresbami v CVČ VESELÝ CHODNÍK, prípravkári
zase zdobili chodník v meste. V utorok budúci prváci odcestovali na
výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi a my menší sme sa vybrali do
prírody s kamarátkou loptičkou. Deti súťažili s loptou v chôdzi,
behu, skoku a hádzaní. Len čo sme sa naobedovali, už nás v MŠ
čakalo ďalšie prekvapenie – kone a malý koník. Samozrejme, tých
odvážnejších koníky nosili v sedle.
Najväčšiu radosť mali deti v stredu – v deň ich sviatku- navštívili
sme všetci cirkus HUMBERTO v parku. Deti nevychádzali z údivu,
keď mohli zblízka pozorovať exotické zvieratá - ťavu, slona, zebru,
ale aj iné kúzla a atrakcie. Po príchode do MŠ sa
nevedeli
vyrozprávať zo svojich zážitkov a dojmov. V deň ich sviatku deti
čakalo ešte ďalšie prekvapenie. Popoludní ich učiteľky premenili na
šašov, indiánov, mačky, psov a rôzne iné postavičky. Deti totiž
odchádzali domov s pomaľovanou tvárou a krásnou farebnou
loptou, ktorú každý dostal ako darček.
Vo štvrtok sa to v MŠ hemžilo farebnými tričkami. Prečo?
Pretože každá trieda dostala pozvánku na FAREBNÚ DISKOTÉKU.
Detské tričká vytvárali pestrú paletu farieb v tanci a farby
nechýbali ani na farebnej reťazi priateľstva, ktorú vytvorili všetky
deti z MŠ.
No a v piatok sa školský dvor v MŠ zmenil na mólo. Deti sa na
ňom predvádzali v rôznych modeloch oblečenia, nechýbali veru ani
smiešne a komické kostýmy. V tvárach bolo vidieť sebavedomie,
smelosť a odvahu vystupovať na verejnosti. Pre našich prípravkárov
piatok ešte
neskončil. S nedočkavosťou sa chystali na
ROZPRÁVKOVÚ NOC v MŠ. V triedach, ktoré navštevovali, ich
čakali rozprávkové postavičky s prekvapením. Rozprávková víla deti
pozvala na PYŽAMOVÚ PÁRTY a nakoniec im vyčarovala najväčšie
prekvapenie na dobrú noc – rozprávku LOVECKÁ SEZÓNA. Deti sa
cítili ako v ozajstnom kine, lebo rozprávku sledovali na veľkej stene
triedy. Ráno odchádzali spokojné a natešené domov.
A tak sme sa celý týždeň v MŠ snažili splniť túžby a priania
všetkých detí.
ooooo Anna Jurčová
32

Spravodajca mesta Giraltovce

Deti MŠ s pomaľovanými tváričkami prekvapili rodičov

Premiéra nádejných modeliek

Foto: autor
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Ako po celý školský rok, tak aj v júni sme pre našich žiakov pripravili zaujímavé
podujatia. Začiatkom mesiaca sa žiaci 1.A, 2.B a 5.A triedy vybrali na výlet na
Šarišský hrad. Asi sa pýtate, prečo práve títo žiaci!
Tento výlet bol totiž za odmenu. Práve žiaci týchto troch tried sa umiestnili na
prvých troch miestach v kategórii kolektívov, ktoré vyhrali v súťaži zberu papiera,
plastových vrchnákov a plechoviek. Tento zber prebiehal v našej SZŠ v troch
kolách – v novembri 2010, v januári a v máji 2011. Tieto deti spolu so svojimi
rodičmi pochopili, že aj zber a triedenie odpadu sú významným príspevkom
k ochrane prírody a tým aj lepšieho života na našej Zemi.
Ako to nakoniec dopadlo? Aj príroda bola k nám zhovievavá. Pri opekačke
nám nepálilo slnko do chrbtov, ofukoval nás miestami silnejší vietor, ale pri túre,
ktorá vedie cez les, to až tak nevadí. Deti sa vybehali, preskúmali tajné zákutia
niekoľkých bášt, nazbierali si lesné jahôdky, ale hlavne - namiesto sedenia
v školských laviciach strávili krásne dopoludnie so svojimi spolužiakmi, učiteľmi aj
rodičmi.
Po celoročnom učení žiakom
i učiteľom veľmi dobre padlo
zašportovať si na našom školskom
ihrisku a tak 27. júna
na
školskom dvore odštartoval
II.
ročník olympijských hier. Na
basketbalovom koši svietilo päť
olympijských kruhov.
Olympijské hry sa konali pod
záštitou Centra voľného času.
Hneď na začiatku dňa všetci žiaci
dostali zelené alebo čierne tričká
s logom CVČ Giraltovce. Jednotné
oblečenie žiakov hneď v úvode
navodilo tú správnu atmosféru
a náladu.
Podujatie sa začalo veľmi dôstojne – zapálením olympijského ohňa, ktoré v čele
všetkých žiakov niesol najlepší bežec školy Filip Čižmár – žiak VI. A triedy. Po
úvodnom príhovore sa žiaci rozišli k siedmim stanovištiam, kde si každý zmeral
svoju kondičku a šikovnosť nôh.
Stanovištia boli rôzne: beh, skok do diaľky z miesta, skoky vo vreci, hod na cieľ,
prenášanie loptičky na lyžici, strieľanie do bránky a slalom s loptou medzi
kolenami. Všetci sa veľmi snažili, nálada bola úžasná. Po spočítaní všetkých bodov
jednotlivých účastníkov nasledoval spoločný nástup, vyhodnotenie výsledkov
a vyhlásenie víťazov. Z každej triedy boli odmenení najlepší traja v kategórii dievčat
a chlapcov. Víťazi boli ocenení vecnými cenami, ktoré venovalo CVČ
v Giraltovciach. Nasledovalo fotenie víťazov jednotlivých tried s triednymi učiteľmi.
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Aj záver hier bol dôstojný. Filip Čižmár so zapáleným ohňom v čele všetkých
žiakov obehol celú školu a olympijský oheň mohol zhasnúť. Ale olympijská
atmosféra v nás ešte dlho ostala.
Tesne pred záverom školského roka zvykneme v našej škole preverovať
vedomosti žiakov. Overujeme si, čo sa naučili počas celého školského roka. Aj 28.
júna si naši žiaci trocha potrápili svoje mozgy. Ale tento raz to nebolo o známkach,
ale o bodoch.
V našej škole totiž prebehla súťaž o Pohár riaditeľa školy, a to opäť pod
záštitou Centra voľného času v Giraltovciach. Žiaci sa podľa vlastného výberu
rozdelili do troch kategórií - Najlepší čitateľ, Najlepší počtár a Najlepší vševed.
V prvej kategórii žiaci nižších ročníkov mali výrazne a zrozumiteľne prečítať text.
Žiaci 2. stupňa čítali s porozumením – hľadali informácie v slovenskom, anglickom
i nemeckom texte, v kategórii Najlepší počtár riešili matematické úlohy, hlavolamy
a Najlepší vševed mal zase odpovedať na otázky z rôznych oblastí: biológia,
dejepis, informatika, geografia.
Všetci žiaci so zápalom morili svoje mozgové závity, aby získali najcennejšiu
trofej – Pohár riaditeľa školy.
No povedzte, neboli to zaujímavé aktivity? A takto sa po celý rok,
samozrejme okrem učenia, zabávajú žiaci našej Súkromnej základnej školy.
Neveríte? Príďte sa presvedčiť!

Helena Semánová, SZŠ Giraltovce
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Slovo mama, skloňované vo všetkých
pádoch i všetkých podobách, zaznievalo
v sále Kultúrneho domu v podaní žiakov
Súkromnej základnej školy v Giraltovciach.
Vynovená sála bola zaplnená do
posledného
miesta
mamkami,
starými
mamkami i ďalšími rodinnými príslušníkmi
našich žiakov.
Na citlivé struny mamičiek hneď v úvode
slávnosti zabrnkalo spevácke duo Ivanka
Koreňová a Oliver Olejar piesňou Mama je
mama. Na gitare ich sprevádzal Jožko Godla.
Celý večerný program moderovala štvorica
piatakov a šiestakov, ktorá vtipne komentovala
vystúpenia
svojich
spolužiakov.
Od
moderátorov sa prítomní dozvedeli, že na
ženu ako darkyňu života mysleli už v antike 250 rokov pred narodením Krista. V 17. storočí začali Nedeľu matiek oslavovať
v Anglicku. V roku 1914 Kongres USA vyhlásil druhú májovú nedeľu za Deň
matiek.
V programe sa predstavili všetky triedy našej školy. Najmladší prváci
potešili mamky zmesou hudby, spevu a básničiek, zarecitovaných od srdca.
Žiaci 2.A triedy predviedli scénický tanec, ktorý dotvorili vlastnými vyznaniami
lásky k mamke. Druháci z B triedy zatancovali rezké ľudovky. Tretiaci sa
perfektne vžili vžili do roly kovbojov v americkom country tanci. Štvrtáci
voviedli prítomných do sveta folklóru ako tanečnice z Lúčnice, zahrali humornú
scénku i zarecitovali jemné básne. Program spestril ľudový rozprávač, šiestak
Matej Anderko, ktorý prítomným porozprával, ako je to s oslavami Dňa matiek
v skutočnom živote. Šiestačky vystúpili s moderným tancom. S pesničkou
Mama od Rytmusa – idola dnešných tínedžerov - sa predstavili chlapci z 5.A a
6. A triedy.
Pred záverom krásnej slávnosti od moderátorov zazneli tieto slová:
Milé naše mamky!
Ďakujeme za cestu životom, po ktorej nás učíte kráčať!
Ďakujeme za prebdené noci, v ktorých ste spolu s nami prežívali bolesť!
Ďakujeme za váš úsmev, vaše slová, ktorými ste vždy a znova pohladkali
naše oči a dušu!
Ďakujeme za to, čo bolo i za to, čo príde! Ďakujeme za všetko!
Záverečná pieseň piatakov a šiestakov zaslzila oči všetkým prítomným,
ktorí malých hercov, recitátorov i spevákov odmenili búrlivým potleskom.
Po programe boli všetci prítomní pozvaní na krátke občerstvenie.

ooooo Helena Semánová
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Tento pekný letný mesiac sme začali oslavou
Medzinárodného dňa detí, pre žiakov našich
škôl
sme
pripravili
vystúpenie
cirkusu
Humberto. Program cirkusu bol
zaujímavý
a netradičný a zaujal všetkých malých aj
veľkých (pedag. sprievod detí). Dve predstavenia
(každé trvalo vyše dvoch hodín) videlo vyše 1700
detí od materskej škôlky až po žiakov strednýh
škôl. Cirkus mal sprievodné podujatia vystúpenie speváčky Botošovej so skupinou,
ukážku práce policajtov - psovodov s ich
štvornohým „kolegom“, možnosť ísť na koníky či
iné atrakcie, na ktorých sa deti mohli doslova vyblázniť. Naše deti
dostali pekný darček od vystupujúcej skupiny – gitaru, veríme, že
sa nám na našich výletoch či táboroch veľmi zíde. Pri príležitosti
MDD sme pre deti zo ZŠ Giraltovce a Želmanovce zorganizovali aj
výlet do Markušoviec, kde bola pre nich pripravená krásna
rozprávka ZLÁTOVLÁSKA V KAŠTIELI. Deň detí bol aj pre deti vo
Svidníku, medzi ktoré prišiel Majster N a tiež tam boli zábavné
atrakcie ako aj v Giraltovciach.
Naši kulturisti a trojbojári sa zúčastnili ME v Poľsku a M SR,
o ktorých budú samostatné články a foto, to nájdete aj na našich
stránkach.
Po stopách 2. svetovej vojny sme sa vybrali do susedného Česka.
V Terezíne sme navštívili
malú a veľkú pevnosť, tiež galériu
a múzeum. Veľmi dobrý sprievodca nám ukázal celé mestečko
a jeho prioritné stavby a tiež pre nás vybavil obedy vo výhodnej
cene.
V Lidiciach sa bolo tiež na čo pozerať, navštívili sme ich v čase
výročia Lidickej tragédie a tak sme si mohli na pietnych vencoch
a kyticiach prečítať, z akého širého sveta prišli ľudia vzdať hold
obetiam.
V programe výletu sme mali aj poznávanie histórie
a kultúrnych pamiatok Prahy. Väčšina účastníkov bola v Prahe po
prvýkrát a tak ich o to viac upútali Orloj, Pražský hrad či Chrám
sv. Víta alebo Karlov most. Praha má mnoho zaujímavostí, takže
jeden deň je na jej prehliadku málo, ale to základné sme stihli
a mnohí z nás sa na Václavskom námestí sfotografovali na
pamiatku.
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Veľmi pekný a zaujímavý bol zámok Hluboká, ktorý je
považovaný za historický skvost Čiech. Náš štvordňový výlet sme
ukončili v nedeľu v noci s prísľubom v jeseni navštíviť túto oblasť
znovu.
Vyvrcholením celoročnej súťaže Rastlinky a zvieratká našich
lesov bolo 3.kolo s názvom Zelený les. Zúčastnili sa ho deti zo
všetkých zapojených škôl okrem Giraltoviec, ktoré sa účasti v
poslednom kole vzdali. Umiestnenie v treťom kole tejto zaujímavej,
ale aj náročnej súťaže bolo: 1.ZŠ Kračúnovce, 2.ZŠ Marhaň II.
a 3.ZŠ Želmanovce. Konečné poradie po všetkých troch kolách bolo
iba trochu zmenené a tak sa pekným oceneniam tešili školy takto: I.
miesto ZŠ Kračúnovce, 2. miesto Marhaň I. 3. miesto Marhaň II.
a 4.miesto ZŠ Želmanovce. Cieľom tejto súťaže bolo nielen poznávať
vybrané druhy rastlín a zvierat, ale aj viesť deti k ochrane prírody
a naučiť ich súťažiť v kolektíve.
Letných súťaží sa zúčastnili aj členovia krúžku mladých hasičov.
V územnom kole hry Plameň, ktoré sa konalo vo Svidníku, obsadili
5.miesto. V okresnom kole Pripravenosti DHZ 2011 (DHZDobrovoľný hasičský zbor) naše družstvo obsadilo 2.miesto
a v preteku jednotlivcov sa Ján Kamidra umiestnil na 3. a Mária
Zorská v kategórii dorastencov na 2. priečke.
Žiaci SPŠ Odevná Svidník sa zúčastnili Kurzu na ochranu života
a zdravia, ktorý sa konal v Hrabušiciach. Počas štyroch dní okrem
kurzu navštívili Staroľubovniansky hrad, kde mali možnosť vidieť
predstavenie sokoliarov z Banskej Štiavnice. Vedúca kurzu Jana
Nogová konštatovala starú známu pravdu, že takto spoločne
strávené dni mimo školy v krásnom prostredí Slovenského raja sú
vynikajúcou príležitosťou na utuženie kolektívu a preverenie si
svojich fyzických schopností na náročných túrach. Kurz je
príležitosťou ukázať žiakom krásy Slovenska, s ktorými sa môžu
pýšiť a prezentovať ich aj mimo hraníc.
Pre žiakov z Kračúnoviec sme zorganizovali výlet do Čermeľskej
doliny, kde deti mali možnosť povoziť sa na Detskej železnici.
Všetkých milo prekvapila najstaršia lokomotíva v Europe - Katka,
ktorá ešte stále premáva.
Mnohé iné podujatia ako poznávanie drevených kostolíkov
v našom regióne či návštevu Ocenária v meste Nyíregyháza
v Maďarsku sme navštívili v posledných dňoch školského roku.
Ocenárium a ZOO si v Maďarsku zopakujeme aj v júli, takisto ako
aj návštevu Wieličky a Oswienčimu v Poľsku. O všetkých
plánovaných podujatiach budeme informovať na plagátoch vo
výveskách CVČ a na našej webstránke.
ooooo hs, CVČ
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Dnešná doba je hektická, všetko sa rýchlo mení, čo platí
dnes, zajtra už nemusí. Ponáhľame sa všetci, niekedy až
priveľmi. Je to zdravé a prospešné? Asi sotva! Uponáhľanosť
nie je dobrá vizitka človeka, prináša so sebou zmätky a mnohé
stresy. Zaujalo ma ako rýchlo sa stres stane naším
každodenným spoločníkom. Sme rozbehaní, nepokojní, každú
chvíľu riešime nové úlohy a mnohé neodkladné nás ešte
čakajú. A tak stresujeme seba, svoje okolie a sami si škodíme
najviac, ani si neuvedomujeme, ako. Stres je tu, vravíme, že
nám ho priniesla doba, ale nie je to pravda. Stres si vyrábame
my sami svojou nedôslednosťou, náladovosťou a tým, že sa
cítime neomylní. Sme ľudia, preto sme omylní, robíme chyby,
len si ich musíme priznať, uvedomiť si ich a dokázať sa
ospravedlniť. Dobré ľudské slovo robí zázraky, dokáže
nečakané
zmeny v postojoch ľudí. Stres sa stratí,
uponáhľanosť tiež odíde a človek sa cíti lepšie, istejšie. Kde
však nabrať odvahu? Priznať si vlastnú chybu nie je ľahké
a mnohí z nás to nedokážu, tak zotrvávajú vo svojich omyloch.
Stres ich ubíja stále viac a človek časom nevie prirodzene
zvládať mnohé životné situácie. Aj malá, ale nečakaná prekážka
ho neprimerane rozčúli a vyvedie z pokojnej hladiny života.
Stres narastá, my ho kompenzujeme krikom, hádkami
a nepokojom, stáva sa naším denným spoločníkom. Ani si
neuvedomíme a stres je naším trvalým hosťom, prepadneme
mu a ťažko nachádzame cestu von z bludného kruhu. Iste,
nikto nie je dokonalý a nepozná recept na vyriešenie všetkých
konfliktov života. Stres je občas nevítaným spoločníkom nás
všetkých, ale aj tie ťažšie chvíle sa dajú zvládnuť s nadhľadom
a pokojom. Len si treba uvedomiť, že chyba sa stala a je čas ju
napraviť, nie krikom, ale jej priznaním. To treba učiť nielen
naše deti, ale aj my starší to potrebujeme. Neponáhľať sa,
zastaviť sa v hluku dní a s nadhľadom riešiť to more konfliktov,
ktoré nám denne vkročia do cesty.
ooooo Anna Mitaľová ooooo
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V júli sa nám okrasná záhrada
snaží odvďačiť za všetku starostlivosť,
ktorú sme jej až doteraz venovali,
množstvom kvetov. Kvitnú najmä
ruže, trvalky, letné dreviny ale
predovšetkým rozličné letničky.
V úžitkovej
záhrade
zberá
záhradkár plody svojej práce. Jedálny
lístok môžu obohatiť prvé šalátové
uhorky, karotka a zelený hrášok.
Vysievame dvojročné rastliny medzi ne patria zvonček,
náprstník, klinček, sirôtka a cheirant, hlavné obdobie výsevu je
v júli. Sú druhy kvetov, kvitnúce neskôr, napr. klinček alebo ibiš,
ktoré vysievame v auguste. Pokračujeme v ošetrovaní rajčiakov proti
plesni prípravkom BRAVO, Kuprikol, Dithame, Champion, Ridomil
a Tanos.
Všetky prípravky účinkujú aj na pleseň uhorkovú
a pleseň zemiakovú.
V auguste dozrieva nielen naše ovocie, ale aj mnoho druhov
zeleniny. Ani starostlivosť o neskoršie druhy úžitkových rastlín sa
ešte nekončí. Aj ďalej pokračuje boj proti chorobám a škodcom,
teda len čo sa vrátime z dovolenky, nájdeme v záhradke mnoho
príležitostí, na tzv. aktívni odpočinok.
Ak uvoľnené záhony majú poskytnúť jesenný zber, nemôžeme
s výsevom alebo s vysádzaním zeleniny dlho váhať. Za následnú
rastlinu si vyberieme plodinu s krátkym vegetačným obdobím.
V auguste môžeme ešte vysievať reďkovky so zberom o 4 až 6
týždňov. V prvej polovici mesiaca môžeme vysievať aj reďkvičku ,
ktorej vývin trvá aj tri mesiace. Dajú sa siať hlávkový šalát,
pekinská kapusta, špenát a okrúhlica – vodnica. Jesenné a zimné
kultivary vodnice sa vysievajú do konca júla, prípadne aj na
začiatku augusta, teda po zemiakoch alebo hrachu.
V ochrane rastlín pokračujeme proti obaľovačom na jadrovinách,
slivkách. Robíme druhý postrek proti botrytíde viniča, proti plesni
zemiakov, rajčiakov a uhoriek.
ooooo Ľubomír Krupa
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16. júl 2011 – Country večer
Mestský amfiteáter
29.júl 2011 – The Backwards, Jam and Bazar
Mestský amfiteáter
29.august 2011 – Kladenie vencov
oslavy SNP
August 2011 – Plážový volejbal o Pohár primátora mesta

V uplynulom školskom roku do činnosti šachového klubu sa zapojilo 29
šachistov, z toho 19 z kategórie žiakov základných škôl ZŠ Kračúnovce,
ZŠ Giraltovce a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove. Rozšíril sa aj počet
registrovaných hráčov v Slovenskom šachovom zväze zo siedmich na
trinásť. Plánovaný ročný počet hodín v záujmovom útvare bol 66, ale
účastníci všetkých podujatí a vedúci útvaru absolvovali až 127 hodín.
Plán práce bol zameraný aj na rozvoj logického a abstraktného
myslenia, podporu predstavivosti a fantázie. Účastníci zmysluplne využívali
voľný čas v priebehu celého roku aj v počas víkendov a prázdnin. Získané
vedomosti si overovali na turnajoch rôznych stupňov, od regionálneho cez
majstrovstvá Slovenska až po medzinárodné turnaje. Narástol aj počet
účastí na rôznych turnajoch v kraji ako a aj v rámci Slovenska. Priestorové
a materiálne podmienky sú na dobrej úrovni. Činnosť šachového útvaru je
zverejnená vo fotodokumentácií CVČ Giraltovce.
Medzi najúspešnejších šachistov za sledované obdobie sa zaradili žiaci
Igor Diky, Matúš Tkáč, Matej Tkáč a Patrik Drab. Z kategórie dorastencov
najlepšie umiestnenia získala Barbora Dikyová.
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V tomto školskom roku sa vďaka CVČ po vyše troch desaťročiach
zapojili šachisti ŠK CVČ Giraltovce – Kračúnovce do dlhodobej súťaže
Slovenského šachového zväzu. Vo 4. lige D22 päťčlenných družstiev
absolvovali desať kôl podľa súťažného poriadku Pravidiel FIDE, ich
súpermi boli skúsení šachisti z okresov Prešov a Sabinov. Všetkých 10
zápasov odohrali I. Diky, J. Kozák a M. Tkáč. Najúspešnejší boli J. Kozák
a M. Tkáč, svojimi úspechmi si výrazne vylepšili bodové šachové ELO.
Z registrovaného 13 členného družstva súťažné zápasy odohrali deviati
šachisti a z nich siedmi boli debutanti, ktorí získavali prvé skúsenosti.
Záujmový šachový útvar pri CVČ vo vlastnej réžií usporiadal už 3.
ročník GPX Giraltovce za účasti 45-tich žiakov a žiačok v turnaji A. Turnaj
B v kategórií
absolvovalo 32 dorastencov a dospelých z Košíc,
Michaloviec, Prešova, Sabinova, Humenného, Vranova, Stropkova
a Svidníka. Hlavným gestorom súťaže bolo CVČ Giraltovce a jeho riaditeľ
Ján Vook, ktorému aj touto cestou ďakujem za sponzorovanie celého
turnaja GRAND PRIX. Šachový klub usporiadal aj ďalší turnaj, ktorým bol
už 15. ročník šachového turnaja v Kračúnovciach. za účasti 21 súťažiacich
z nášho regiónu.
Ďakujem členom šachového záujmového útvaru a CVČ za doterajšiu
spoluprácu v tomto školskom roku a blahoželám
im k dosiahnutým
úspechom.
ooooo Jozef Kozák

V súťaživom zápolení
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Vo štvrtok 2.6.2011 vyrazili traja pretekári PWL CVČ Giraltovce
na Majstrovstvá Európy WUAP do poľského Rybníka. Výprava
nebola kompletná, mali ísť piati, ale z rodinných dôvodov
necestovali Michal Berežňak a Marek Pavúk. Marek sa už skôr
rozhodol, že tieto majstrovstvá vypustí, uprednostnil Majstrovstvá
Slovenska juniorov v kulturistike, ktoré sa konali 4.6.2011 v
Zuberci. Na túto súťaž cestoval so svojimi tromi zverencami.
2.6.2011 vo večerných hodinách absolvovali povinné váženie
Dávid Bendík a Patrik Gajdoš. Dávid Bendík sa predstavil v kat. 1819 ročných do 82,5 kg a Patrik v kategórií 16-17 ročných taktiež
82,5kg. Súťažiť sa začalo o 9:30 hod nášho času. Na váženie na
druhý deň ráno ešte čakal Marcel Vasilenko. Dávid Bendík súťažil
RAW (čiže bez dresov) a podarilo sa mu zdvihnúť váhy: drep 180
kg, tlak 115 kg, mŕtvy ťah 215 kg trojboj spolu 510 kg – a tým
získal zlato vo svojej kategórii. Menej sa darilo Patrikovi Gajdošovi,
ktorý nepostúpil ďalej. Drep bol nad jeho sily, zostal pokorený na
váhe 200 kg. Dávid Bendík obsadil v absolútnom hodnotení krásne
tretie miesto a domov si priniesol ďalší pohár do zbierky. Marcel
Vasilenko s prehľadom zvládol základný pokus 200 kg a jeho
najvyšší pokus činí 230 kg, čo je po vypadnutí Milana Gejdoša
najvyšší drep do 90 kg. V benchpresse šiel taktiež v pohode a po
druhom ľahkom pokuse 142,5 kg pridal na 160 kg, ktoré opäť
ľahko zvládol, ale pokus bol bohužiaľ 2:1 neplatný. Z môjho
pohľadu dal rozhodca príliš rýchlo povel odložiť, ale čo už, aj tak
pred mŕtvym ťahom mal Marcel pred domácim pretekárom náskok
2,5 kg. Základné pokusy mali obidvaja 200 kg, Marcel ich zvládol,
ale Poliak mal značné problémy. Marcelov druhý a tretí pokus už
konkurencii nedali šancu a tak sa stal majstrom Európy v kategórii
open do 90 kg výkonom 602,5 kg. Marcel Vasilenko a Dávid Bendík
boli vybraní komisiou na dopingové testy. Chlapci bez problémov
prešli testami a mohli si užívať tituly majstrov Európy.
Pretekári sa chcú poďakovať za podporu hlavne riaditeľovi CVČ
Giraltovce Jánovi Vookovi a firme Kovošrot Michalovi Gajdošovi z
Mlynaroviec a web stránke www.arspiman.estranky.sk .
Autor: Marek Pavúk
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Vrátili
sme
sa
domov
z Majstrovstiev
Slovenska
v kulturistike a bodyfitness juniorov. Myslím si, že sme
úspešne absolvovali
prvé M-SR juniorov. Najväčším
prekvapením bola mladučká pretekárka Beáta Vojteková,
ktorá bojovala aj s o päť rokov staršími pretekárkami
a skončila na krásnom piatom mieste. Bola to jej prvá súťaž
a určite nie posledná, ako sa sama Bea vyjadrila. „Nič sa
nekončí, všetko sa ešte len začína, o rok sa Zuberec teš
!“ Veríme, že Giraltovce budú mať o pár rôčkov majsterku
Slovenska.
Vo veľmi nabitej konkurencii sa predstavil Peter Vojtek,
súťažil v klasickej kulturistike. Keďže to bola len jedna
zlúčená kategória, Peťo nemal šancu, bol najnižší a zároveň aj
najľahší pretekár, niektorí mali aj o 15 kíl viac, čo Peťa
vyradilo z hry, lebo medzi nimi zanikal. Nepostúpil do finále,
ale nie je sklamaný, pred týždňom vyhral M-SR dorastencov
do 65 kg, ktoré sa konali vo Svidníku.
V kategórií do 70 kg nás zastupoval Adam Vojtek a bojoval
o postup do finále. Adam mal ešte rezervy vo váhe (navážil 66
kg) a troška mu nevyšli nohy, ktoré ho odsunuli mimo finále.
Vyjadrenie mňa ako trénera: Na súťaž sme sa pobrali
s úsmevom na tvári. Nemali sme veľké ciele, išli sme, ako sa
hovorí, na skusy. Pre mňa boli chlapci dobre pripravení
a dúfal som vo finále. Mali sme dobre pripravené voľné zostavy,
ale tie sa nám už nepodarilo predviesť. Človeku sa niekedy až
rozum zastaví a sánka padne. Videl som špičkovo pripravených
mladých chlapcov, kulturistika sa posúva každým rokom
dopredu. Kto nedrží krok s novými trendmi, nemá šancu
presadiť sa .
Najviac ma prekvapila Bea, vo veku 16 rokov sa postavila
na pódium a bojovala statočne. Je veľkým prísľubom do
budúcnosti na Slovenskej scéne bodyfitness. Chlapci vydali zo
seba maximum, takže im nie je čo vyčítať. Som s nimi spokojný.
Po krásnom dni, s novými skúsenosťami a motiváciou sme
sa pobrali domov, cestou sme sa zastavili na Spišskom salaši
a po 3-mesačnej diéte do sýtosti najedli .
Autor: Marek Pavúk
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Beáta Vojteková s borcami z CVČ

Foto: autor

Tak a sme doma z výletu ale nie teraz vážne. Časť Slovenskej
reprezentácie sa vrátila úspešne domov z Majstrovstiev Európy,
ktoré sa konali v maďarskom Egeri a získali sme 5 medailí. Zlato
vybojovali v tlaku na lavičke Dávid Pankuch v kat. do 82,5kg
výkonom 180 kg a Igor Kucirka v kat. do 75 kg výkonom 195 kg
obaja dorast. V silovom trojboji sa predstavili a zlaté medaile
vybojovali Matúš Bendík v kat. do 82,5 kg trojboj 545 kg a Gabriel
Grega do 90 kg trojboj 580 kg obaja dorast. Medzi juniormi mali
giraltovčania zastúpenie v podobe Matúša Čorbu, ktorý súťažil v
tlaku na lavičke v kat. do 110 kg. Po tuhom boji s domácim
pretekárom vybojoval bronz. Zatlačil 202,5 kg a vylepšil tak nový
slovenský rekord. Medzi Slovenskou reprezentáciou boli aj pretekári
z Bardejova a Rožňavy. Domov tak priniesli trojbojári Miška
Berežňáka 4 zlaté a 1 bronzovú medailu. Tento európsky šampionát
bol ich vyvrcholením veľmi úspešnej jarnej sezóny. Pretekári PWL
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CVČ Giraltovce sa chcú poďakovať za podporu riaditeľovi CVČ
Giraltovce Jánovi Vookovi a firme V+S Welding za podporu.
ooooo Autor: Marek Pavúk

Reprezentanti CVČ v Maďarsku
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Foto: autor
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Začiatok prázdnin už tradične patrí
hokejbalovému turnaju. V dňoch 1.-3.júla
2011
ho
Centrum
voľného
času
v Giraltovciach zorganizoval ako IV. ročník
pod záštitou legendárneho hokejistu Jozefa
Golonku.
Do súťaže sa prihlásilo 15 družstiev, ktoré odohrali svoje
zápasy na multifunkčných ihriskách v Giraltovciach a vo
Svidníku. Hralo sa podľa vopred schválených propozícií a aj
napriek nepriaznivému počasiu mali jednotlivé zápasy svojich
stálych fanúšikov. Postupujúce družstvá sa stretli v nedeľu vo
finále v Giraltovciach. Prvé miesto a taktiež putovný pohár
obhájili po druhý krát draví hráči HbC GLT Bardejov.
2.miesto v tomto ročníku získal HbC MAD DOGS Košice, ktorí
sa na neho posunuli z tretej minuloročnej priečky. Tohoročné
3.miesto získal HbC PLASTIKA Trebišov, 4. miesto HbC CVČ
Giraltovce a 5.miesto obsadil HbC Michalovce. Víťazné
družstvá získali pekné vecné ceny vo forme pohárov, medailí
a samozrejme aj finančné odmeny podľa svojho umiestnenia,
ktoré prevzali z rúk primátora mesta Jána Rubisa. Počasie
nám v tomto ročníku veľmi neprialo,
pekným oživením
sobotňajších zápasov bola aktívna prítomnosť nášho hosťa
Jozefa Golonku, ktorý spoločne s primátorom J. Rubisom
otvorili súťažné popoludnie. Tento šport je zaiste veľmi
rozšírený o čom svedčilo aj jeho zastúpenie - hráči z CVČ
Giraltovce, najďalej k nám to mali zo Skalice a hostia, ktorí
k nám prišli už po druhýkrát boli z Čiech a to z Litoměříc.
Hokejbalový turnaj sme na rok uzatvorili, samozrejme naši
hráči sa budú zúčastňovať turnajov organizovaných inými
klubmi. Budeme im držať palce a pripravovať sa na ďalší V.
ročník Primátor Cup.
Na našej stránke www.cvcgir.edu.sk nájdete foto z týchto
zápasov, ale aj z iných podujatí.
Marek Pavúk
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Mestský futbalový klub Slovan Giraltovce dosiahol opäť
jeden vynikajúci úspech. Starší dorastenci sa stali
v ročníku 2010/2011 víťazom najvyššej regionálnej súťaže
a zabezpečili si tak postup do II. ligy. Počas celej súťaže boli
na špici tabuľky a prezentovali sa aj peknou a kvalitnou
hrou. Aj keď im v závere súťaže trošku dochádzal dych,
dokázali svoju snahu pretaviť do konečného prvenstva.
Najdôležitejšie boli posledné dva zápasy. V domácom
stretnutí s Čaňou išlo prakticky o všetko, lebo súper chcel
tiež postúpiť. Neuveriteľne dramatický zápas mladí
Slovanisti psychicky nezvládli. Nervozita im príliš zväzovala
nohy a tak nedokázali zvíťaziť aj napriek tomu, že hostia
mali na trávniku až o dvoch hráčov menej. Nakoniec aj
remíza 2:2 mala svoju veľkú cenu. V poslednom zápase
v Snine to už bol opäť ten sebavedomý mladý Slovan
a chlapci po víťazstve 2:0 sa mohli tešiť. Kormidelníkom
úspešného tímu starších dorastencov bol Jaroslav Mitaľ,
ktorý s chlapcami pracuje už dlhší čas a ovocie jeho poctivej
práce dozrelo. On sám je pamätníkom, keď už raz bol ako
aktívny hráč pri postupe dorastu do druhej ligy v roku
1985.
Najbližšími spolupracovníkmi
J.Mitaľa vo funkcii vedúceho
mužstva
boli
M.Dudiňák,
J.Kočiš a J.Michalčík.
O postup do druhej ligy sa
pričinili: Ľ.Varganin, P.Pankuch,
M.Biroiš, E.Tomko, J.Mitaľ ml.,
Ľ.Kočiš,
M.Pavúk,
M.Halek,
S.Pankuch, P.Roba, D.Dovičák,
F.Halek,
M.Tkáč,
M.Cigán,
P.Hrabek, L.Mitaľ, M.Lukáč.
Miroslav Deutsch
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Foto: Ladislav Lukáč

Záver
uplynulého
ročníka
III.futbalovej
ligy
bol
veľmi
dramatický. V boji o postup si
košická Lokomotíva prvenstvo
ustrážila
pred
rezervou
Moldavy, ktorá nakoniec tiež
postúpila
z druhého
miesta.
Napínavé to bolo na opačnom konci tabuľky a kalich horkosti až do
dna vypili futbalisti Vysokých Tatier. Z dôvodu posunu Moldavy do
II.ligy si holú kožu zachránila Krásna, pričom Veľký Šariš a Nižný
Hrušov ušli hrobárovi z lopaty v poslednej chvíli.
Futbalisti Giraltoviec skončili nakoniec na výbornom treťom
mieste, keď svoje úspešné účinkovanie zakončili impozantným
výkonom a víťazstvom nad postupujúcou Lokomotívou. Tréner
Slovana Ľubomír Puhák sa obzrel za uplynulou sezónou: „Konečné
umiestnenie na tretej priečke v náročnej súťaži je úspechom. Aj keď
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úvod nebol najlepší, mužstvo postupne našlo svoju tvár a na naše
konto začali pribúdať body a aj výkony sa neustále zlepšovali. Chcel
by som sa vrátiť k jarnej časti súťaže, v ktorej sme získali 27 bodov
v štrnástich zápasoch oproti jesennému zisku 24 bodov
v šestnástich stretnutiach. Veľmi nám pomohla kvalitná zimná
príprava. K dispozícii bolo ihrisko s umelou trávou ako aj
regenerácia. Krátke sústredenie v Tatrách kolektív ešte viac zomklo.
Je pravda, že v úvode odvety sme odohrali 5 zápasov v rade doma,
ktoré sme vyhrali a to nie je vo futbale častý jav.Na tretie miesto
sme po jeseni strácali 7 bodov, ale na konci sme mali o 3 body viac,
teda na Sninu sme urobili 10 bodov. V tabuľke domácich zápasov
sme skončili prví a v zápasoch vonku sme obsadili deviate miesto.
Pozoruhodná bola séria ll-ich zápasov bez prehry a v jari iba
v jednom zápase mužstvo neskórovalo. Všetky zápasy v jari odohrali
len O.Gdovin a P.Štefánik. Najlepšími strelcami boli P.Uhrin
a Ľ.Kaňuch, obaja zaznamenali osem gólov. Zlepšila sa aj disciplína,
keď naši hráči videli 17 žltých kariet, v jeseni ich bolo 35. Žiaľ
v jarnej časti inkasoval L.Vojta aj červenú kartu..“
Čas však neúprosne beží a futbalisti MFK Slovan naskočili 30.
júna do letnej prípravy na nový ročník súťaže. O novinkách
a cieľoch hovorí opäť kormidelník Ľubomír Puhák: „Do prípravy sme
vstúpili bez väčších zmien. Do kádra z dorastu zatiaľ pribudli
S.Pankuch, M.Halek, M.Biroš. Z Michaloviec sa vrátil talentovaný
J.Verčimák. Z mužstva neodišiel zatiaľ nikto. O L.Vojtu má záujem
Lok.Košice a s hráčmi, ktorým skončilo hosťovanie, by sa malo
rokovať o ďalšom predĺžení. Mužstvo sa pripravuje v domácom
prostredí a odohrá aj prípravné zápasy. V Záhradnom sme zvíťazili
4:0 po góloch O.Gdovina, P.Blaška, P.Partilu a S.Pankucha.
a potom v Kendiciach skončil zápas prehrou 1:2, keď gól dal
S.Pankuch. V júli nás ešte čakajú zápasy vo V.Šariši, Lipanoch
a v Družstevnej s Lokomotívou Košice. O cieľoch je ešte predčasné
hovoriť. Uvidíme , aký káder budeme mať k dispozícii. Tretím
miestom v predošlom ročníku sme si latku postavili veľmi vysoko
a ideálne by bolo toto umiestnenie potvrdiť. Bude to však nesmierne
ťažká úloha.“

Program zápasov na domácom ihrisku:
3. august
SLOVAN – Michalovce B
14. august
SLOVAN – Barca
28. august
SLOVAN – Nižný Hrušov
Miroslav Deutsch
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Dušana Cinu
Mariannu Kurejovú
Alexa Kecera
Vanessu Kurejovú
Adama Goliaša

Mária Kovalčíková

-

80
Imrich Regeci -

Ján Mihalík

-

80

Klára Gamčíková -

75

Milan Harčarik

-

70

Jozef Prazňák -

70

Ján Harviš

-

65

Ján Horbaj

-

65

Jozef Barnaš

-

65

Mária Paľová

-

65

Anna Kožlejová

-

75

Mária Regeciová

-

75

Ján Hliboký

-

70

Helena Jurečková

-

70

Peter Sukovský

-

65

František Kurečaj

-

65

-

65

Vincent Budzina -

65

Dušan Pankuch

-

60

-

60

Alžbeta Hajdová
Helena Majerová -

65

Jaroslav Dzurko

-

60

Anna Čabalová

-

60

80

Margita Maťašová
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Mária Michalčíková -

60

Eva Katriňáková

-

60

Mária Pastirčáková

-

60

Andrej Hamara

-

55

Mária Paľová

-

55

Darina Hliboká

-

55

Peter Drab

-

50

Andrej Maliňak

-

50

Mária Vojtová

-

50

Ondrej Hajda

-

60

Helena Bakaľarová

-

60

Peter Vaško

-

55

Juraj Šima

-

55

Zdenko Kurečaj

-

55

-

55

Martin Roba

-

50

Marta Vaňková

-

50

Mária Sotáková

-

50

Marta Dunčáková

-

50

Stanisklav Tomko

-

50

Emília Vavreková

Jana Daniščáková

-

50

Dana Hajduková

-

50

František Chrzan

-

50

Peter Jaselský
Giraltovce
Dušan Vaľan
Giraltovce
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-

-

Beáta Drahusová
Prešov

Božena Kurečajová
Giraltovce
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Foto: archív, Mária Osifová
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