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Milí	čitatelia!	
Začıńa	sa	pre	všetkých	nás	špecifické	

obdobie	 roka,	mesiace	 júl	 a	 august	

patria	prázdninám.	Rozmýšľala	som,	

kde	majú	prázdniny	svoje	korene...	a	

našla	som	pár	informáciı.́	Myšlienku	

voľných	 dnı́,	 počas	 ktorých	 si	 štu-

denti	a	žiaci	odpočinú,	prvýkrát	pred-

niesol	v	roku	1341	Yann	Van	Tierrot,	

učiteľ	francúzskej	cirkevnej	školy,	na	

zhromaždenı́	 vysokých	 cirkevných	

hodnostárov.	 Svoj	 nápad	 obhajoval	

tým,	 že	 študenti	 zı́skavajú	 	 vedo-

mosti	a	 je	potrebné	 ich	zhodnotiť	a	

istý	čas	porozmýšľať	nad	učebnou	lát-

kou.	 Táto	 jeho	 myšlienka	 mala	

úspech	v	podobe	prázdnin	1	deň,	keď	

študenti	mali	voľno.		

V	 roku	 1529	 sa	 podarilo	 holand-
skému	pedagógovi	pre	študentov	sta-
noviť	dobu	odpočinku	na	14	dnı.́	Z� ia-
ci,	 ktorý	 pochádzali	 z	 chudobných	
rodıń,	 si	 počas	dvoch	 týždňov	našli	
prácu,	aby	si	tak	prilepšili,	deti	a	mlá-

dež	z	bohatšıćh	vrstiev	organizovali	
oslavy	do	neskorých	nočných	hodıń.	
Keďže	sa	zmysel	prázdnin	nenaplnil,	
voľno	na	14	dnı	́bolo	zrušené.

V	 roku	 1721	 v	 Anglicku	 Viliam	
Oranžský	 povolil	 60	 dnı	́ voľna	 štu-
dentom	 s	 podmienkou,	 že	 sa	 budú	
venovať	štúdiu	Biblie,	čo	sa	aj	dodr-
žiavalo.	 V	 našej	 krajine	 navrhol	
prázdniny,	dni	odpočinku,	Ján	Amos	
Komenský	a	tak	za	vlády	Márie	Teré-
zie	 bolo	 vydané	 rozhodnutie,	 že	
môžu	žiaci	a	študenti	využıv́ať	voľno	
36	dnı.́	Terajšie	dvojmesačné	prázd-
niny	majú	svoj	začiatok	v	roku	1918.	
Svoju	 podobu	menili	 len	 v	 spôsobe	
prežıv́ania.	Kedysi	to	boli	pionierske	
tábory,	dnes	sú	to	len	tábory,	kedysi	
to	boli	zájazdy	do	Juhoslávie,	dnes	už	
môžeme	 cestovať	 kamkoľvek.	 C� o	
však	ostalo	od	začiatku	rovnaké,	 je,	
že	sa	všetci	študenti	a	žiaci	na	prázd-
niny	veľmi	tešili	a	tešia....

Preto	vám	prajem	ničıḿ	nenarušené	
prázdninové	 dni	 plné	 slnka,	 tepla,	
pohody,	dobrodružstva	a	zábavy,	ako	

deťom,	 tak	
a j 	 d o s p e-
lým,	 veď	 aj	
my	sa	na	pár	
dn ı́ 	 vo ľna	
tešıḿe.	

	Michaela	
Marcinová			
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V	 poradí	 už	 17.	 zasad-
nutie	mestského	zastu-
piteľstva	 prebiehalo	
plynule	 podľa	 schvále-
ného	 programu,	 ktorý	
mal	 19	 bodov. 	 Jeho	
nosné	 body	 boli	 záve-
rečná	 správa	 o	 výsled-
koch	 hospodárenia	
Mestského	podniku	služieb	za	rok	
2016,	 Návrh	 cenového	 výmeru	
pre	 pohrebné	 služby,	 ktoré	 boli		
vzané	na	vedomie	už	na	februáro-
vom	zasadnutí.	Na	rokovaní	bolo	
prítomných	osem	poslancov.

Výročnú	záverečnú	správu	predkla-
dal	konateľ	spoločnosti	PhDr.	Matúš	
S� tofko.	 Náklady	 za	 kalendárny	 rok		

2016	 boli	 vo	 výške	 243	
118,20	 eura	 a	 výnosy										
vo	 výške	 231	 200,34	
eura, 	 čo 	 predstavuje	
účtovnú	 stratu	 vo	 výške	
11	917,85	eura.	Po	prero-
kovanı	́ na	 valnom	 zhro-
maždenı	́ sa	 rozhodlo,	 že	
táto	 strata	 bude	 vykrytá				

z	 nerozdelených	 ziskov	 z	minulých	
rokov.	 Spoločnosť	 mala	 ku	 koncu	
roka	 11	 zamestnancov	 v	 hlavnom	
pracovnom	 pomere,	 jeden	 zamest-
nanec	pracoval	na	čiastočný	úväzok	
a	jedna	osoba	na	dohodu	o	vykonanı	́
práce.	Priemerná	hrubá	mzda	za	rok	
2016	predstavovala	620	eur.	Priority	
v	 roku	 2017	 sú	 realizácia	 projektu	

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
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budovania	kompostárne	na	zhodno-
covanie	 biologicky	 rozložiteľného	
odpadu,	stavebné	práce	na	chodnıḱu	
na	 Bardejovskej	 ulici,	 chodnı́k										
na	 mestský	 cintorı́n,	 revitalizácia	
sociálnych	 zariadenı́	 na	 prı́zemı	́
budovy	 mestského	 úradu,	 vybudo-
vanie	obelisku	na	mestskom	cintorı-́
ne.	Poslanci	túto	správu	jednohlasne	
prijali,	 rovnako	 ako	 schválenie	
vykrytia	účtovnej	straty	spoločnosti,	
ako	 bolo	 navrhované	 valným	 zhro-
maždenıḿ.

D� alšı	́bod,	ktorý	predkladal	konateľ	
spoločnosti,	 bol	 návrh	 cenového	
výmeru	 č.	 1/2017	 z	 Prešovského	
samosprávneho	 kraja,	 týkajúci	 sa	
maximálnej	 ceny	 pohrebných	 slu-
žieb.	Ako	sme	spomıńali,	vo	februári	
poslanci	zobrali	na	vedomie	správu	
o	 rentabilite	 pohrebných	 služieb	 a	
na	základe	toho	boli		na	PSK	podané	
návrhy	úpravy	ceny	výkopov	hrobo-
vých	miest	s	tým,	že	ostatné	položky	
zostanú	 nezmenené	 a	 veľmi	 by	 to	
spoločnosti	pomohlo.	Samotný	PSK	
konštatoval,	že	ceny	sú	nıźke.	Vyžia-
dali	 si	 od	 nás	 kalkulácie	 určené		
podľa	štruktúry	PSK,	ktorými	sa		pod-
nik	služieb	musel	riadiť.	Zároveň	si	
vyžiadali	aj	rozpis	výrobnej	a	správ-
nej	réžie	podľa	stanovených	podmie-
nok	a	všetko	malo	byť	prepočıt́ané	
na	m³.	 Ide	 o	 	 tieto	položky:	 jedno-
hrob	/95x220x160/	-	 	terajšia	cena	
66,58	 eura,	 návrh	MsPS	 –	 160	 eur,	
návrh	 PSK	 –	 108	 eur.	 Jednohrob							

prehlb� ený	 /95x220x220/	 -	 terajšia	
cena	81,40	eura,	 	návrh	MsPS	-	221	
eur,	návrh	PSK	 -	148	eur.	Dvojhrob	
/110x230x190/	 -	 terajšia	 cena	
91,27	 eura,	 návrh	MsPS	 -	 230	 eur,	
návrh	PSK	-	154	eur.	Finančná	komi-
sia	odporučila	návrh	schváliť	a	MsR	
nezaujala	žiadne	stanovisko	z	dôvo-
du	 overenia	 si	 pojmu	 maximálna	
cena	na	PSK.	Traja	poslanci	hlasovali	
za	 schválenie	 a	 štyria	poslanci	 boli	
proti.	Návrh	neprešiel.

Mestské	 zastupiteľstvo	 odporučilo	
konateľovi	spoločnosti	Mestský	pod-
nik	služieb		Giraltovce,	s.	r.	o.,	predlo-
žiť	 Prešovskému	 samosprávnemu	
kraju	 novú	 kalkuláciu	 slúžiacu	 ako	
podklad	pre	návrh	cenového	výme-
ru	 PSK,	 týkajúceho	 sa	 maximálnej	
ceny	pohrebných	služieb	–	klasifiká-
cia	 produkcie:	 93.03.11	 Prevádzka	
cintorıńov	a	krematóriı.́

Dodatok	 č.	 1/2016	 o	 nakladanı	́										
s	komunálnymi	odpadmi	a	s	drobný-
mi	 stavebnými	 	 odpadmi	na	 územı	́
mesta.	Zmeny		sa	týkajú	hlavne	odpa-
dových	 pneumatı́k,	 ktorých	 odo-
vzdávanie	 je	 bezplatný.	 A	 môže	 sa	
vykonávať	 priamo	 na	 zbernom	
dvore	 alebo	 na	 inom	 mieste	 urče-
nom	 mestom.	 Za	 hlasovali	 všetci								
prıt́omnı	́poslanci.

Ing.	 Ján	 C�abala	 predkladal	 správu							
o	 stave	 výberu	 nájomného	 v	 byto-
vých	domoch	a	nebytových	priesto-
roch	 k	 31.	 5.	 2017.	 Celkový	 stav	
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sovali	 o	 schválenı́	 takto:	 Spôsob				
predaja	pozemku	formou	osobitné-
ho	 zreteľa,	 parcela	 C	 katastrálneho	
operátu	 CKN	 1552/1,	 zastavané	
plochy	a	nádvoria	s	výmerou	64	m²,	
vytvorená	z	parcely	mestskej	komu-
nikácie	 č.	 KN	1552/1	pre	osadenie	
murovanej	 dvojgaráže,	 na	 základe							
§ 	 9 	 ods .2 	 p ı́ sm. 	 a) 	 z ákona 	 č .	
138/1991	Zb.	o	majetku	obcı	́v	znenı	́
neskoršı́ch	 predpisov.	 Dotknutý	
pozemok	 je	mimo	 vlastného	 telesa	
cestnej	komunikácie	a	jeho	využitie	
na	rozšıŕenie	mestskej	komunikácie	
nie	 je	 pravdepodobné	 vzhľadom							
na	existujúce	cestné	 teleso	v	zasta-
vanom	 územı́	 blı́zkych	 rodinných	
domov.	 MsZ	 odporúča	 prı́stup										
do	garáže	realizovať	tak,	aby	cestná	
komunikácia	bola	správne	odvodne-
ná	 od	 dažďových	 vôd	 a	 prı́stup								
do	 garáže	 realizovať	 tak,	 aby	 bolo	
možné	vybudovať	podzemné	verej-
né	 rozvody	 vody,	 zemného	 plynu	 a	
telekomunikáciı	́bez	zásahu	do	tele-
sa	cestnej	komunikácie.	Kúpna	cena	
predstavuje	 sumu	 5	 eur/m².	 Pri	
dodatočnom	povolenı	́stavby	garáže	
uplatniť	 pokutu	 za	 porušenie	 sta-
vebného	zákona	vo	výške	minimálne	
1	500	eur,	ktorá	je	prıj́em	do	rozpoč-
tu	mesta.	Zahlasovali	všetci	prıt́omnı	́
poslanci.

9.	 bod	 bol	 návrh	 na	 schválenie							
predaja	garáže	na	ul.	Kpt.	Nálepku.	
Ide	 o	 garáž,	 o	 ktorú	 požiadala																		
p.	 Ingrid	 Romanová,	 s	 výmerou	

nedoplatkov	k	uvedenému	 termıńu	
za	prenajaté	bytové	priestory	 je	vo	
výške	41	105,17	eura	a	za	nebytové	
priestory	25	781,37	eura.	C�o	sa	týka	
polilkiniky,	k	dnešnému	dňu	je	stav	
nulový.	 Mesto	 eviduje	 pohľadávky,	
ktoré	 vznikli	 v	 predchádzajúcich	
rokoch		a	ktoré	sú	vymáhane	súdnou	
cestou.	C�asť	z	nich	už	dlžnıći	uhradi-
li,	no	niektoré	pohľadávky	sú	objek-
tı́vne	 nevymožiteľné	 vzhľadom										
k	tomu,	že	dlžnıći	nevlastnia	majeto-
k,	exekúciou	ktorého	by	boli	uspoko-
jené	 nároky	 veriteľa.	 Pohľadávky	
mesta	sú	vymáhané	súdnou	cestou.	
Dlh	je	splácaný	formou	splátkových	
kalendárov	 alebo	 dlžnı́kom	 boli	
zaslané	 upomienky	 s	 termı́nom	
splatnosti	 nedoplatku	 a	 upozorne-
nıḿ	 o	 vymáhanı	́ nedoplatkov	 súd-
nou	cestou	v	prıṕade	ich	neuhrade-
nia.	Postupné	splácanie	v	niektorých	
prı́padoch	 mesto	 zabezpečuje	
prostrednıćtvom	 Inštitúcie	osobné-
ho	prıj́emcu,	pretože	finančná	situá-
cia	neplatičov	neumožňuje	zabezpe-
čiť	 splácanie	 dlhou	 vyššıḿi	 finanč-
n ými 	 č i a s tkami . 	 Pos l anky ňa										
Ing.	Mária	Digoňová	navrhla,	aby	sa	
do	 zmlúv	 po	prerokovanı	́ s	 právni-
kom	doplnilo,	že	ak	nebudú	nájom-
nı́ci	 splácať	 nájomné,	 tak	 sa	 im				
navýši	o	 úrok.	Mesto	 tak	prichádza														
o	 peniaze.	 Mestské	 zastupiteľstvo	
vzalo	správu	na	vedomie.

MsZ		rokovalo	o	odpredaji	pozemku	
pre	p.	Davida	S� tinčıḱa.	Poslanci	hla-
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podlahovej	 plochy	 13,37	 m²	 a																
s	podielom	na	spoločných	častiach	a	
zariadeniach	 bytového	 domu	 a								
na	 pozemku	 pod	 bytovým	domom.	
Garáž	sa	predáva	za	cenu	5	000	eur.	
Poslanci	 tento	 odpredaj	 schválili	 a	
tým	mesto	pri	odkúpenı	́garáže	zıśka	
časť	peňazı,́	ktoré	vložilo	do	výstav-
by	bytového	domu.

D� alej	 poslanci	 MsZ	 schválili	 pod-
mienky 	 budúceho 	 odpreda ja	
pozemku	 vedľa	 budovy	 Mestského	
úradu,	parcela	CKN	531,	v	k.	ú.	Giral-
tovce,	 pre	 realizáciu	 vhodného	
investičného	 zámeru.	 Bližšie	 infor-
mácie	sú	na	webovej	stránke	mesta.	
Pri	rokovanı	́MsZ	došlo	aj	k	schvále-
niu	 rozpočtového	 opatrenia	 č.	 2									
o	 úprave	 rozpočtu	 mesta.	 Za	 boli	
piati	 poslanci,	 jeden	 sa	 hlasovania	
zdržal	a	jeden	nehlasoval.

Vedúca	ekonomického	oddelenia	pri-
pravila	analýzu	hospodárenia	mest-
skej	vývarovne	za	roky	2013-2016.	
Stravnı́ci	 ubúdajú,	 niektorı́	 odišli								
do	 denného	 stacionára	 Jar	 života.		
Preto	 	je	mesto	v	rokovanı	́s	Regio-
nálnym	úradom	verejného	zdravot-
nı́ctva	 Svidnı́k,	 aké	 sú	 podmienky,	
aby	sme	dôchodcom	rozvážali	stra-
vu	 zo	 S� kolskej	 jedálne	 základnej	
školy	 a	 mestskú	 vývarovňu	 zrušili.	
Zamestnanci	by	prešli	na	stravné	lıśt-
ky.	 Tento	 problém	 by	 sa	 vyriešil										
v	 priebehu	 dvoch	 mesiacov.	 Túto	
informatıv́nu	správu	poslanci	zobra-
li	na	vedomie.

MsZ	 sa	 schválilo	 správu	 hlavného	
kontrolóra	mesta	za	uplynulé	obdo-
bie	 a	 zároveň	 aj	 plán	 na	 II.	 polrok	
2017.	 Zaoberalo	 sa	 problematikou	
umiestňovania	 plagátov	 na	 verej-
ných	priestranstvách	počas	volebnej	
kampane	na	územı	́mesta.	Teraz	bol	
navrhnutý	priestor	na	ul.	Kpt.	Nálep-
ku	 pod	 budovou	 bývalej	 mestskej	
knižnice.		Ten	sa	nebude	prenajıḿať,	
bude	slúžiť	výlučne	ako	vylepovacia	
plocha	pred	voľbami.	Mestské	zastu-
piteľstvo	schválilo	predlz� ̌enie	dobro-
voľnej	 verejnej	 zbierky	 za	 účelom	
spolufinancovania	 výstavby	 det-
ských	ihrıśk	v	našom	meste.	K	31.	5.	
2017	sa	vyzbieralo	918	eur.

V	bode	Rôzne	poslanci	schválili	uzne-
senie	na	predloženie	Z� oNFP	za	úče-
lom	 realizácie	 projektu	 Vybavenie	
odborných	učebnı	́na	ZS� 	Budovateľ-
ská	v	našom	meste	v	rámci	výzvy	na	
predkladanie	žiadostı	́o	nenávratný	
finančný	prıśpevok	na	budovanie	a	
zlepšenie	 technického	 vybavenia	
jazykových	 učebnı,́	 školských	 kniž-
nı́c,	 odborných	 učebnı́	 rôzneho	
druhu	v	základných	školách,	ktorého	
ciele	sú	v	súlade	s	platným	územným	
plánom	 mesta	 a	 platným	 progra-
mom	rozvoja	mesta.	Bližšie	informá-
cie	z	 rokovania	mestského	zastupi-
teľstva	 nájdete	 na	webovej	 stránke	
mesta.

Text:	Alenka	Kmecová,
	foto:	M.	Osifová
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VIETE, ŽE...
 si žijeme ako vo Veľkej Británii? 

Aspoň čo sa počasia týka. Dážď, slnko, 
dážď, slnko... to je presne ako v Anglic-

ku. Typický anglický džentl-
men  má vždy na hlave cylin-
der a dáždnik v ruke, veď čo ak 
by práve začalo pršať. Sloven-
skí džentlmeni z domu nevy-
chádzajú, lebo vedia, že pršať 
tak skoro neprestane. Možno 
až po Brexite. 

 pomenovania letných mesiacov júl 
a august sú podľa rímskych cisárov? Júl 
nesie meno slávneho rímskeho voj-
vodcu a cisára Gaia Julia Ceasara.                
V Ríme odvodzoval rod Juliovcov svoj 
pôvod od Jula, syna trójskeho hrdinu, 
ktorého vraj otec vyviedol z horiacej Tró-
je. August zasvätili rímskemu imperáto-
rovi Octavianovi Augustovi. Ktovie,             
v slovenskom kalendári sa možno raz 
objavia mesiace mečec, dzurár, ficem-
ber...:-) 

 celý upršaný koniec júna a začiatok 
júla v kombinácii s vyššími teplotami 
však robí nesmiernu radosť hubárom. 
Do lesa sa už na huby nechodí len s koší-
kom, ale najlepšie je pristaviť auto čo 

najbližšie k lesu a huby vám samy doň 
naskáču. Mám vyskúšané.  

 rýchlosťou vetra  v dnešnej dobe 
možno skôr povedať rýchlosťou dažďa  
sa rozšírila správa, že v lesoch pri 
obciach Kobylnice 
a Mičakovce sa 
pohybuje  med-
veď. Keďže je táto 
oblasť považovaná 
za hubársky raj, je 
možné, že si obyvatelia takýmto straše-
ním strážia svoje dary lesa, alebo sa 
maco naozaj dopočul o hubačke a sám 
si prišiel čo - to nazbierať. 

 študenti našich škôl za dobré 
vysvedčenie nečakali len dar, ale sami 
darovali to najcennejšie čo majú. Prázd-
ninová kvapka krvi, organizovaná miest-
nym spolkom ČK Giraltovce,  prebehla 
už tradične v priestoroch MsÚ.  Podľa 
slov pani Macákovej k tomuto šľachet-
nému činu sa odhodlalo 32 darcov a 30       
z nich boli úspešní.

Text: Mária Osifová
foto: autor, internet, Ladislav Lukáč
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JUBILANTI SA STRETLI
NA POZVANIE PRIMÁTORA

Pokračovanie	v	zaužıv́anej	tradıćii,	aj	
tak	by	sa	dalo	nazvať	priateľské	stret-
nutie	jubilantov	nášho	mesta,	ktorı	́sa	
dožili	životného	jubilea	60,	70,	80	a	90	
rokov	v	prvom	polroku.	Svoje	narode-
niny	oslávili	spoločne.	A	to	v	Obradnej	
sieni	MsU� 	na	pozvanie	pána	primáto-
ra.	D� alšı	́krıž́ik	na	chrbte	si	pripıśalo	
štyridsaťjeden	občanov,	ktorı	́dostali	
pozvanie	a	polovica	z	nich	si	našla	čas,	
aby	 strávila	 prı́jemné	 popoludnie							
so	svojimi	rovesnıḱmi.	Dobrá	nálada,	
občerstvenie,	 hudba,	 to	 všetko	patrı	́
ku	 každej	 oslave.	 Nechýbali	 ani										
na	tomto	stretnutı.́	Po	úvodných	slo-
vách	a	básni	sa	blahoželania	ujal	pri-
mátor	 mesta,	 ktorý	 sa	 prı́tomným		
poďakoval		za	všetko,	čo	počas	svojho	
doterajšieho	života	vykonali	pre	šťas-
tie	a	radosť	druhých	a	poprial	im	ešte	
veľa	 pokojných	 rokov	 jesene	 života	
uprostred	svojich	najbližšıćh.	Po	pre-
čı́tanı́	 mena	 sa	 jubilanti	 zapı́sali									
do	 pamätnej	 knihy,	 ktorá	 je	 určená								

na	 zápis	 vzácnych	 a	 mimoriadnych	
udalostı	́ a	 takáto	 slávnosť	medzi	 ne	
bezpochyby	patrı.́	Z	rúk	primátora	a	
prednostu	mestského	úradu	si	odná-
šali	 kvet	 a	 aktuálnu	 knihu	 o	 našom	
meste.	 O	 dobrú	 náladu	 sa	 postarala	
spevácka	skupina	Topľanky,	ktorá	má	
na	 takéto	 prı́ležitosti	 prispôsobený	
repertoár.	Nezabudli	na	spoločný	tuš	
a	prıṕitok.	Pri	sladkom	občerstvenı	́sa	
hostia	 pustili	 do	 družnej	 debaty	
hlavne	 s	 vedenıḿ	 mesta.	 Zaujıḿalo	
ich	 všetko	 týkajúce	 sa	 jeho	 chodu,	
stále	 aktuálna	 problematika	 vývozu	
TKO,	 kosenie	 trávnatých	 plôch	 či	
výstavba	chodnıḱov.	

My	 len	dúfame,	že	 táto	 slávnosť	bola	
milá	príležitosť	zaspomínať	si	a	stret-
núť	 sa	 s	 rovesníkmi,	 priateľmi	 a	 na	
záver	 ešte	 raz	 všetkým	 jubilantom	
srdečne	blahoželáme!

	Text:	Mária	Osifová

Foto:	A.	Juhová
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Mesto	Giraltovce	sa	tohto	roku	prvý-
krát	 podujalo	 zorganizovať	 veľkú	
oslavu	 pre	 najmenšı́ch	 obyvateľov	
nášho	mesta.	Deň	detı	́sme	napláno-
vali	na	prvú	 júnovú	sobotu	v	Parku	
mieru,	ktorý	sa	už	od	rána	začal	zapl-�
ňať	 fanúšikmi	 známeho	 detského	
speváka	 uja	 Ľuba.	 Ten	 nenechal							
na	 lavičkách	 sedieť	 ani	 mamičky	 a	
vytiahol	 ich	 na	 pódium	 tancovať	 a	
zabávať	 sa.	 Rytmické	 kroky	 im	 už	
predpripravili	 aj	 žiaci	 tanečného	
odboru	ZUS� 	svojıḿ	vystúpenıḿ.	Celý	
program	 viedol	 moderátor	 Gejza	
Tóth	z	Košıć,	ktorý	nenechal	deti	ani	
na	chvıľ́u	vydýchnuť.	V	prestávkach	
programu	 ich	 zapájal	 do	 netradič-
ných	súťažı	́ako	obratnosť	s	mečom,	
skok	v	rozprávkových	vreciach	a	iné.	
Po	 skončenı	́ programu	 na	 pódiu	 sa	
detskı́	 diváci	 presunuli	 k	 parkúru,	
kde	už	bolo	pripravené	oddelenie	jaz-
deckej	polıćie	z	Košıć.	Policajné	kone	
a	policajti	predviedli	ukážky	drezúry	
konı	́v	nebezpečných	situáciách.	Deti	
so	 zatajeným	 dychom	 sledovali	
skoky	jazdcov	na	koňoch	cez	horiace	
prekážky,	 ich	 statočnosť	 pri	 vyso-
kom	hluku,	ako	sú	výstrely	zo	zbranı,́	
dôveru	 k	 svojmu	 pánovi	 pri	 jazde							
so	zakrytými	očami.	

Program	 sa	 ešte	 zďaleka	 nekončil,								
na	ďalšom	stanovisku	už	čakali	poli-
cajné	psy,	ktoré	 taktiež	ukázali	 svoj	
výcvik	 a	 poslušnosť.	 Najväčšiu	

radosť	bezpochyby	predviedli	hasiči.	
Tı	́prišli	do	parku	s	celým	vozovým	
vybavenıḿ	a	 tak	si	mal	každý	mož-
nosť	vyskúšať,	aké	to	je	byť	na	chvıľ́u	
hasičom.	 Počasie	 prialo,	 horúce	
slnko	 už	 poobede	 bolo	 miestami	
neznesiteľné.	 Vyvrcholenie	 pro-
gramu	bola	penová	 show,	do	ktorej	
sa	 na	 vlastné	 riziko	mohlo	 ponoriť	
každé	 odvážne	 dieťa.	 A	 keďže	 tých	
odvážlivcov	 bolo	 neúrekom,	 nasle-
dovala	aj	tzv.	hasičská	sprcha,	ktorá	
deti	 úplne	 zbavila	 peny.	 Kto	 nemal	
odvahu,	 zmokol	 aj	 tak,	 pretože	
balóny	 naplnené	 vodou	 rozpútali	
balónovú	 vojnu	 a	 už	 naozaj	 nikto	
neostal	nasucho.	Milý	darček	si	odná-
šal	každý,	kto	vystál	dlhý	rad	na	baló-
nové	 figúrky.	 	 Rôzne	 zvieratká,	
postavičky	 z	 rozprávok	 a	 hocičo									
na	 želanie	 vykúzlili	 šikovné	 ruky	
pána	Mareka	zo	Stropkova.	

Sprievodné	 akcie	 boli	 maľovanie								
na	 tvár,	 maľovanie	 na	 chodnı́ky,	
vyfarbovanie	 obrázkov	 za	 sladkú	
odmenu.	Veselú	atmosféru	dotvárali	
aj	ďalšie	atrakcie	vo	forme	kolotočov	
a	 nafukovacı́ch	 hradov.	 Verı́me,	 že	
toto	detské	celodenné	podujatie	bol	
pre	 našich	 najmenšı́ch	 obyvateľov	
krásny	darček	k	ich	sviatku	a	tešıḿe	
sa	naň	o	rok.	

Text:	M.	Marcinová,		M.	Osifová,

	foto:	V.	Michalčík

DETI SI TO ZASLÚŽILI...DETI SI TO ZASLÚŽILI...DETI SI TO ZASLÚŽILI...
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Zámer Mesta Giraltovce je každoročne 
oceniť z úrovne primátora mesta - ďakov-
ným listom a vecnými cenami - žiakov 
základných škôl, základnej umeleckej ško-
ly, strednej školy a gymnázia. Vo štvrtok 
29. júna 2017 sa uskutočnil ďalší ročník 
ocenenia úspechov žiakov. Boli sme veľmi 
radi, že môžeme vyzdvihnúť tých, ktorí  
na sebe pracovali a dosiahli vynikajúce 
úspechy v rôznych oblastiach a vyjadriť 
tak podporu výchovno-vzdelávacím akti-
vitám zameraným na nadanú a talento-
vanú mládež. Je nesmierne dôležité zvidi-
teľňovať dosiahnuté úspechy žiakov a 
prácu pedagógov, ktorí sa venujú nada-
ným a talentovaným žiakom. 

Vzdelanie je hneď po zdraví to          

najdôležitejšie

Pán primátor vyjadri l  spokojnosť               

s dosiahnutými úspechmi žiakov v tomto 

školskom roku. Úspechy vzbudzujú 

hrdosť na dosiahnuté výsledky a vynalo-

žené úsilie žiakov, podporené ich vrode-

nými schopnosťami. Poďakoval sa ocene-

ným žiakom a ich pedagógom, ktorí žia-

kov na súťaže pripravovali, za vzornú 

reprezentáciu školy, mesta Giraltovce         

i Slovenskej republiky. Poprial im úspešné 

ukončenie školského roku a krásne prázd-

niny plné oddychu a nových zážitkov.

OCENENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŽIAKOV 

Laureáti	školského	roku	2016/2017
Kristián		 	 7.	roč.	ZS� 	 	 1.	miesto	–	beh	na	1	000	m	(krajské	kolo),	postup
Schrenk			 	 	 	 	 do	celoslovenského	kola	v	septembri	2017

Lívia		 	 	 5.	roč.	ZS� 	 	 1.	miesto	–	literárna	súťaž	Ľudovıt́	S� túr
Malíková		 	 	 	 	 a	Jose	Marti	-	celoslovenské	kolo

Cyril	Ján			 2.	roč.	ZS� 	 	 2.	miesto	–	celoslovenská	súťaž	Svätoplukovo
Kollár	 	 	 	 	 	 kráľovstvo	ožıv́a

Aneta		 	 akordeón		 Zlaté	pásmo	-	medzinárodná	súťaž	akordeónistov,
Suchaničová	 	 	 	 Rajecké	Teplice
	 	 	 	 	 	 	 	 Zlaté	pásmo	-	slovenská	súťaž	akordeónistov,	
	 	 	 	 	 	 	 	 Giraltovce

Marcel			 	 klavıŕ	 	 	 3.	miesto		-	celoslovenská	klavıŕna	súťaž
Daňko	 	 	 	 	 	 v	Dolnom	Kubıńe

Jakub	Kniš	 gitara	 	 					Zlaté	pásmo	–	celoslovenská	gitarová	súťaž,	Bojnice

Kristína		 					 gitara				 	 4.	miesto	–	medzinárodná	súťaž,	Frýdek-Mıśtek,	
Kopasová	 	 	 	 	 Diplom	za	najlepšiu	interpretáciu	povinnej		
	 	 	 	 	 	 	 	 skladby,	Frýdek-Mıśtek

Lucia			 	 akordeón		 Zlaté	pásmo	-	medzinárodná	súťaž	akordeónistov,	
Onofrejová	 	 	 	 	 Rajecké	Teplice	

Aneta		 				 5.	roč.	SZS� 	 3.	miesto	-	celonárodná	výtvarná	súťaž	Ochranárik
Novotná			 					 	 	 	 čıśla	tiesňového	volania	112	a	civilnej	ochrany
	 	 	 	 	 	 	 	 (ministerstvo	vnútra)
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Verıḿe,	že	tvorivosť	a	talent	sa	budú	
na	 Slovensku	 rozvıj́ať	 hlavne	 vďaka	
nim.	 Z� e	 budú	 pokračovať	 vo	 svojich	
usilovnosťou	 dosiahnutých	 úspe-
choch	a	že	ich	úspešnosť	bude	inšpi-
rácia	aj	pre	ostatných	spolužiakov.

Slávnostnú	chvıľ́u	dotvorilo	vystúpe-
nie	žiakov	ZUS� 	Giraltovce,	ktorı	́pred-
viedli	svoj	talent	v	speve,	hre		na	gita-
re,	saxofóne	a	klavıŕi.		

Mgr.	Antónia	Juhová
Školský	úrad	

Sophia		 	 4.	roč.	SZS� 	 Práva	očami	detı	́–	4.	miesto	a	ocenenie
Havirová		 	 	 	 	 prezidentom	SR	v	celoslovenskej		literárnej	Súťaži		

Patrik		 	 4.	roč.	SZS� 	 3.	miesto	-	celoslovenská	literárna	súťaž		
Kucharík		 	 	 	 	 Detská	rozprávková	Z� ilina
	 	 	 	 	 	 	 	 3.	miesto	v	recitácii	poézie	–	okresné	kolo

Viktoria			 5.	roč.	SZS� 	 1.	miesto	-	Hronského	Jasov,	krajská	súťaž
Rozputinská	 	 	 	 (Matica	Slovenská)

Zuzana		 	 4.	roč.	SZS� 	 2.	miesto	-	krajské	kolo,	Biblická	olympiáda
Mitrušková	 	 	

Ivana	Koreňová			8.	roč.	SZS� 	 3.	miesto	-	krajské	kolo,	Hviezdoslavov	Kubıń

Filip	Čižmár					3.	roč.	GG	 3.	miesto	–	krajské	kolo	v	cezpoľnom	behu

Filip	Čižmár					3.	roč.	GG	 3.	miesto	–	krajské	kolo	v	cezpoľnom	behu	-	
Patrik	Bandžak		 	 	 družstvo
Dávid	Sliva

Ľudmila			 sexta	GG	 	 5.	miesto	–	krajské	kolo	olympiády
Džoganiková	 	 	 	 v	anglickom	jazyku

Ján		 	 	 4.	roč.	SSOS� 	 Ocenený	cenou	SPN	na	medzinárodnej	prehliadke
Suchanič		 	 	 	 	 cvičných	firiem	v	Bratislave
	 	 	 	 	 	 	 	 Reprezentácia	školy	na	medzinárodnej	prehliadke
	 	 	 	 	 	 	 	 cvičných	firiem	v	Bratislave
	 	 	 	 	 	 	 	 Reprezentácia	školy	v	krajskom	kole
	 		 	 	 	 	 	 	 stredoškolskej	odbornej	činnosti.
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Dominika	 dnes	 pôsobı	́ v	 Prahe	 ako	
školský	psychológ	na	ZS� 	a	vyučuje	hru	
na	klavıŕi	na	ZUS� .	Vo	voľnom	čase	sa	
spoluautorsky	 podieľa	 na	 hudobnej	
tvorbe	do	detských	muzikálov	a	diva-
delných	inscenáciı.́

Všetci	traja	autori	prijali	pozvanie	na	
premiéru	svojho	diela	a	tak	v	piatok	
23.	6.	2017	mohli	vidieť	a	počuť,	či	sa	
žiakom	našej	 zušky	podarilo	 vystih-
núť	ich	umelecký	zámer	a	naplniť	ich	
predstavy.

Samozrejme,	nechýbala	ani	režisérka	
projektu	Slavomıŕa	Fulıńová,	herečka	
Divadla	Jonáša	Záborského	v	Prešove,	
ktorá	sa	však	stıh́a	venovať	aj	pedago-
gickej	činnosti	a	má	za	sebou	viaceré	
režijné	 skúsenosti	 nielen	 na	 akade-
mickej	pôde.

Pri	premiérovom	predstavenı	́ sledo-
vala	svojich	zverencov	s	napätıḿ	a	veľ-
kým	očakávanıḿ,	avšak	emotıv́ne	 to	
prežıv́al	aj	autor	scenára	Tomáš	Kriš-
tof:	"Tesne	pred	začiatkom	predstave-
nia	 na	 mňa	 prišla	 veľká	 tréma,	 ale	
veľmi	rýchlo	opadla.	Z� iaci	z	giraltov-
skej	zušky	urobili	obrovský	kus	práce	
a	 muzikálu	 dodali	 život.	 Takže	 som	
odchádzal	viac	ako	spokojný."

Slavomı́ra	 Fulı́nová	 nám	 prezradila	
viac	 o	 prı́pravách	 muzikálu:	 „So	
Základnou	umeleckou	školou	v	Giral-
tovciach	som	spolupracovala	po	prvý	
raz,	 takže	 som	 vôbec	 nevedela,	 do	
čoho	idem.	Oslovil	ma	riaditeľ	Zajac.	

Koncom	 júna	 žiaci	 ZUS� 	 Giraltovce	
uviedli	pôvodný	muzikál	Tomáša	Kriš-
tofa,	Mateja	S� teska	a	Dominiky	S� inaľo-
vej	S� ialene	smutný	princ	v	réžii	Slavo-
mıŕy	Fulıńovej.

Náš	 rodák	 Tomáš	 Krištof,	 ktorého	
sme	čitateľom	Spravodajcu	už	v	minu-
losti	 mali	 možnosť	 predstaviť,	 sa	
okrem	herectva	venuje	aj	pıśaniu.	Ako	
sám	hovorı:́	“Námet	na	šialene	smut-
ného	princa	som	nosil	v	hlave	už	dlh-
š iu 	 dobu	 a 	 keď	 pri š la 	 ponuka													
od	Základnej	umeleckej	školy	v	Giral-
tovciach,	neváhal	som	a	hodil	som	to	
na	papier	v	nádeji,	že	prıb́eh	o	hľadanı	́
a	 spoznávanı́	 pravej	 lásky	 oslovı	́
všetky	 vekové	 kategórie."	 V	 súčas-
nosti	 má	 Tomáš	 angažmán	 v	 Spiš-
skom	divadle,	no	 súčasne	pracuje	 aj	
na	ďalšıćh	umeleckých	projektoch.

Hudbu	 k	 muzikálu	 skomponoval	
Matej	 S� tesko,	 učiteľ	 hry	 na	 gitare	
žijúci	v	Prahe,	ktorý	 je	 taktiež	autor	
hudby	 pre	 divadlo,	 dokumentárne	
filmy	 i	 videohry.	 V	 roku	 2015	 mu	
vyšiel	autorský	debutový	album	Siré-
ny.

Matej	 S� tesko	 zložil	 väčšinu	 skladieb	
muzikálu	S� ialene	smutný	princ	a	robil	
aranžmány	 pre	 orchester.	 O	 notový	
zápis	 a	partitúry	 sa	postarala	ďalšia	
Giraltovčanka	 Dominika	 S� inaľová,	
bývalá	 učiteľka	 hry	 na	 klavıŕi	 giral-
tovskej	 zušky,	 ktorá	 aj	 kompozične	
pomohla	pri	tvorbe	dvoch	piesnı.́

AKO SA RODÍ MUZIKÁL AKO SA RODÍ MUZIKÁL AKO SA RODÍ MUZIKÁL 
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Tip	na	mňa	dostal	od	autora	scenára	
Tomáša	Krištofa,	s	ktorým	sa	už	dlhšie	
poznáme.	 	Keďže	na	giraltovskej	ZUS� 	
moment á lne 	 n ie 	 je 	 l i ter á rno-
dramatický	 odbor,	 začiatky	 prı́prav	
neboli	 jednoduché.	 "Po	 úvodnom	
stretnutı	́ s	 hlavnými	 protagonistami	
muzikálu	 som	 ostala	 poriadne	
prekvapená,	pretože	som	mylne	pred-
pokladala,	že	pôjde	o	žiakov	LDO.	No	
moje	pochybnosti	sa	rýchlo	rozplynu-
li,	lebo	deti	boli	veľmi	šikovné,	praco-
vité	 a	 rýchlo	 napredovali	 aj	 napriek	
tomu,	že	pre	mnohé	z	nich	to	bola	ich	
prvá	herecká	skúsenosť,	"	prezradila	
režisérka.

A	čo	bolo	pre	ňu	najťažšie?	"Najväčšia	
výzva	pre	mňa	bola	spolupráca	so	zbo-
rom	a	orchestrom,	čıḿ	začal	celý	pro-
jekt	 naberať	 iný,	 oveľa	 profesionál-
nejšı	́ rozmer.	 Ale	 s	 výsledkom	 som	
maximálne	spokojná."

Po	 predstavenı	́ chválou	 nešetrili	 ani	
autori	 hudby	 Matej	 S� tesko	 a	 Domi-
nika	S� inaľová:	"S	naštudovanıḿ	diela	
sme 	 nadmieru	
spokojnı́,	 keďže	
sme	obaja	učitelia	
a	 vieme,	 aká	 je	
drina	 dosiahnuť	
so	žiakmi	prezen-
tatıv́ne	dielo,	o	to	
viac	si	 túto	prácu	
cenı́me.	 Realizá-
c i a 	 s a 	 d r ž a l a	
našich	 partitúr,	
orchester	 kom-
paktne	držal	spo-
lu, 	 čo	 je	 občas	

vzácne	aj	pri	profesionálnych	hudob-
ných	 telesách.	 Výkon	 školského	
orchestra	 ZUS� 	 v	 Giraltovciach	 teda	
hodnotıḿe	ako	vysoko	nadštandard-
ný."

Svoju	 spokojnosť	 po	 premiére	
vyjadrovali	aj	mnohı	́diváci	a	viacerı	́						
z	 nich	 si	 toto	 predstavenie	 prišli	
pozrieť	aj	druhýkrát.

Muzikál	si	malo	možnosť	pozrieť	tak-
mer	600	divákov	a	viacerı	́sa	zhodli	na	
názore,	 že	 naše	 deti	 by	 sa	 svojimi	
výkonmi	nestratili	ani	medzi	profesi-
onálmi.

Ako 	 n ám	 poveda la 	 re ž i s é rka :	
"Niektoré	 z	 účinkujúcich	 detı́	 sa	
vzhľadom	na	svoj	vek	naozaj	preko-
nali	 a	dúfam,	 že	 som	v	nich	zapálila	
aspoň	 maličkú	 divadelnú	 iskričku."	
Na	záver	dodala:	"Ešte	raz	musıḿ	oce-
niť	 spoluprácu	 všetkých	 pedagógov	
ZUS� ,	 ktorı	́ sa	 na	 projekte	 podieľali,										
za	čo	im	veľmi	pekne	ďakujem.“

Text:	Patricia	Džalaiová,	
foto:	L.Lukáč
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Aj v tomto roku v našom meste vyhod-

notili odborníci najlepšie liehovinár-

ske produkty vyrobené v legálnych 

pestovateľských páleniciach na Slo-

vensku a Morave. Kráľovnou zo všet-

kých prihlásených česko-slovenských 

páleniek je slivovica z Radimova. 

Na vyhodnotení 5. ročníka súťažnej 

výstavy ovocných destilátov v Prešov-

skom kraji, spojenej s degustáciou pále-

niek, ktorá sa uskutočňuje v našom 

meste, sa zišli fajnšmekri kvalitných 

páleniek či likérov. Organizuje ju Lieho-

var na pestovateľské pálenie ovocia 

Lechmann, s. r. o. v spolupráci s Mes-

tom Giraltovce, Združením páleníc a lie-

hovarov na výrobu destilátov na Slo-

vensku a Súkromnou strednou odbor-

nou školou v Giraltovciach. Šampión-

kou sa stala opäť slivovica z obce Radi-

mov. Odborná degustačná komisia ju 

vyberala spomedzi 309 prihlásených 

vzoriek, ktoré vyrobili pestovatelia z 59 

miest a 4 obcí Moravy. Najlepším pes-

V giraltovskej súťaži destilátov
rok čo rok víťazí slivovica 
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tovateľom sa teda stáva rok čo rok 

Dušan Dulík z Radimova (ročník 2010). 

V giraltovskom Parku mieru ocenili za 

účasti členov Slovenského rádu rytie-

rov destilátov aj víťazov odrôd – slivo-

vica (ročník 2016, Marián Roľko z Tur-

čianskej Štiavničky), hruškovica (ročník 

2014, Daniel Lechman z Kračúnoviec), 

jablkovica (ročník 2016, Dionýz Maňko 

z Kružľova, marhuľovica (ročník 2016, 

Stanislav Oravec z Tulčíka) a čerešňo-

vica (ročník 2015, Jozef Szabó zo Smi-

žian). Všetci návštevníci mali k dispozí-

cii katalóg vyhodnotených vzoriek kva-

litných destilátov s pohárikom na 

ochutnávku hodnotených destilátov. 

TREBA VEDIEŤ PIŤ

Primátor Ján Rubis má radosť z toho, že 

sa taká súťaž v kraji pripravuje práve v 

našom meste. „My, Giraltovčania, 

chceme aj touto, možno netradičnou, 

kultúrno-spoločenskou akciou upozor-

niť na náš región - región stredný Šariš 

a Topľanská dolina. Práve touto ochut-

návkou ovocných destilátov môžeme 

spoločne nazrieť do kultúry v pití a 

pochutnať si na gastronomických špe-

cialitách nášho regiónu.“ Cieľ tejto 

akcie nie je opíjať sa alkoholom, ale 

vedieť ho konzumovať a vychutnávať       

v správnej miere. „Zdravé popíjanie 

ovocných destilátov vám ponúknu 

vysoko hodnotení výrobcovia tohto 

produktu, ktorí nevidia dôvod, prečo 

by pálenka mala chýbať v spoločnosti 

cenených a propagovaných nápojov,“ 

dodáva. V primeranom množstve totiž 

dobrá pálenka nikomu neuškodí, práve 

naopak. Heslo akcie je  výstižná veta, 

ktorou sa má riadiť každý degustátor: 

„Pi málo, pi dobré.“ Štamprlík odporú-

čajú vypiť  si aj zdravotne „Základ kaž-

dého kvalitného destilátu je dobrý 

kvas. Ovocie má byť zrelé, no nie 

nahnité,  čisté, bez lístia, dreva či stop-

ky. Vtedy sa destilát vydarí,“ povedal 

nám už predčasom predseda organi-

začného výboru súťaže a Združenia 

páleníc a liehovarov na výrobu destilá-

tov na Slovensku Pavel Lechman, ktorý 

prevádzkuje pálenicu v meste Giral-

tovce – časť Francovce.

Text: Martina Cigľárová,

 foto: Ladislav Lukáč

OBČANIA GIRALTOVIEC ŠTRAJKOVALI NA CESTE...OBČANIA GIRALTOVIEC ŠTRAJKOVALI NA CESTE...
KAMIÓNOM ZABRÁNILI V PREJAZDE KAMIÓNOM ZABRÁNILI V PREJAZDE 

OBČANIA GIRALTOVIEC ŠTRAJKOVALI NA CESTE...
KAMIÓNOM ZABRÁNILI V PREJAZDE 

Aj Giraltovčania už roky túžia po vybu-

dovaní cesty R4. Hlavný dôvod je 

„zbaviť“ sa kamiónov, ktoré nielen brz-

dia premávku, ale nám aj strpčujú 

život. Po nekonečných vládnych sľu-

boch a petíciách si preto povedali 

„dosť“ a rozhodli sa vyjsť do ulíc a 

zablokovať cestu kamiónom, pričom 
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osobné autá nechali prejsť cez Ulicu 

Kpt. Nálepku odklonením dopravy. Pro-

testné zhromaždenie, ktorého sa 

zúčastnili desiatky občanov, prebie-

halo súčasne i v ďalších obciach.             

Za novou petíciou aj zablokovaním 

dopravy v Prešove a Prešovskom kraji 

je Občianske združenie Lepší Prešov, 

ktoré podporili primátori z okresu a sta-

rostovia obcí, neustále upozorňujúci 

na neúnosnú dopravnú situáciu v kraji, 

pričom opäť žiadajú neodkladné vybu-

dovanie a urýchlenie výstavby životne 

dôležitej rýchlostnej cesty R4. Akcie sa 

teda zúčastnili aj obce z okolitých okre-

sov ako Kračúnovce, Radoma, Stročín, 

Šarišský Štiavnik či Lada. Súčasť pro-

testu bola petícia, podpisy sa zbierali 

súčasne vo všetkých 666 obciach a 

mestách Prešovského kraja. Podpísalo 

sa cez 20-tisíc ľudí. Chcú ňou apelovať 

na vládu SR.

NAŠE CESTY SÚ PREŤA-

ŽENÉ 

„Bojujme za výstavu rýchlostnej cesty 

R4 protestným blokovaním dopravy       

v meste Prešov a vo všetkých obciach a 

mestách neúnosne zaťažených náklad-

nou dopravou. Dlhodobo neriešený 

problém dopravy vyústil do bodu, kedy 

občania musia prebrať iniciatívu a 

dôrazne žiadať urýchlenú nápravu        

v podobe vybudovania nevyhnutných 

dopravných stavieb, ktoré pomôžu 

odľahčiť preťaženú dopravnú sieť         

v celom regióne – Prešovskom kraji,“ 

tvrdí jeden z organizátorov blokády a 

člen rady OZ Lepší Prešov Jaroslav 
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Pulik. Jedna z týchto stavieb je podľa 

neho rýchlostná cesta R4 (Prešov – 

Vyšný Komárnik). Prešovský kraj má 

najvyššiu nezamestnanosť, najnižšiu 

priemernú mzdu a najhoršiu dopravnú 

infraštruktúru.  „Medzinárodná 

nákladná doprava, ktorá prechádza 

o b y t n ý m i 

zónami miest a 

obcí, je zdroj nad-

merného hluku, 

emisií a vibrácií. 

T i e to  fa kto r y 

negatívne vplý-

vajú na zdravé 

životné prostre-

die. Preťažené 

cesty sú zároveň 

príčina častých 

dopravných nehôd a tento problém 

trvá niekoľko rokov,“ uvádzalo sa aj na 

webe mesta Giraltovce.

Text: Martina Cigľárová,
foto: Ladislav Lukáč

nestretnú	sa	už	v	laviciach	s	tými	tvá-
rami,	 ako	 to	 bolo	 za	 posledné	 štyri	
roky.	 Avšak	 najviac	 im	 bude	 ľúto	 za	
svojimi	 triednymi	 učiteľkami,	 ktoré	
považovali	 za	 svojich	 druhých	 rodi-
čov	 a	 ktoré	 boli	 ich	 vychovávateľky	
počas	celých	štyroch	rokov.	Nová	trie-
da,	nová	 	učiteľka,	novı	́ spolužiaci	 a	
nové	prostredie	prinesú	žiakom	veľa	
nových	 dobrodružstiev.	 A	 s	 jedným	
takým	 dobrodružstvom	 sme	 už	 my	
ako	 knižnica	 začali	 v	 júni,	 na	 konci	
školského	roka.	

Na	noc	v	knižnici	k	nám	prišlo	29	detı	́

INDIÁNSKA NOC V KNIŽNICI INDIÁNSKA NOC V KNIŽNICI INDIÁNSKA NOC V KNIŽNICI INDIÁNSKA NOC V KNIŽNICI INDIÁNSKA NOC V KNIŽNICI INDIÁNSKA NOC V KNIŽNICI 
Koniec	školského	roka		patrı	́k	udalos-
tiam,	na	ktoré	sa	žiaci	najviac	tešia.	A		
nielen	 preto,	 že	 	 opustia	 školské	
lavice	a	rozlúčia	sa	na	celé	dva	letné	
mesiace	so	svojimi	spolužiakmi	a	uči-
teľmi,	ale	aj	preto,	že	sa	usporadúvajú	
koncoročné	výlety	a	akcie	s	tým	spo-
jené.	 Jedná	 takáto	 akcia	 bola	 aj	 noc										
v	knižnici.	Tá	sa	konala	aj	na	počesť	
žiakov,	ktorı	́sa	lúčili	so	svojimi	 	uči-
teľkami	a	spolužiakmi	na	prvom	stup-
ni.	 Preto	 si	 túto	 noc	 najviac	 užıv́ali	
štvrtáci,	ktorı	́od	septembra	nastúpia	
do	piateho	ročnıḱa	na	druhý	stupeň	a	
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prvého	stupňa	rôzneho	veku	zo	ZS� 	a	
SZS� 	v	Giraltovciach,	ale	taktiež	aj	zo	ZS� 	
v	Z� elmanovciach.	Prichystali	sme		pre	
nich	veľa	zábavy,	súťažı	́a	prekvapenı,́	
ktoré	absolvovali	za	jeden	večer.	Mest-
ská	knižnica	ožila	v	netradičnom	čase	
o	18.	hodine,	keď	k	nám	začali	prichá-
dzať	 ž iaci , 	 ktorı́ 	 boli 	 naladenı	́																
na	 indiánsku	 nôtu.	 Vstupná	 brána							
do	 indiánskej	 noci	 bola	 prednáška									
o	kmeňoch,	ako	sú:	Huróni,	C�erekio-
via,	Apači	či	Siouxovia.	Z� iaci	mohli	zıś-
kať	 nové	 informácie,	 s	 ktorými	 sa	
doteraz	 poniektorı́	 ešte	 nestretli.								
Po	 polhodinovej	 prednáške	 sme	 si	
deti	 rozdelili	 do	 štyroch	 tıḿov	 (tıḿ	
žltých,	 zelených,	 červených	 a	 mod-
rých)	 a	 otestovali	 sme	 ich	 zručnosť,	
šikovnosť	a	hlavne	trpezlivosť.	U� loha	
tı́mov	 bola	 vymyslieť	 názov	 ich	
kmeňa	a	znak,	ktorý	ich	mal	identifi-
kovať.	Všetky	skupiny	to	zvládli	a	ich	
zmysel	pre	tvorivosť	zrodil	tieto	kme-
ne:	 červený	 tıḿ	 sa	volal	Tuarekovja,	
modrý	tıḿ	si	dal	meno	Modrá	Noha,	
zelený	tıḿ	sa	volal	Trieda	Emily	a	žltý	
tı́m	 sa	 pomenoval	 Yellow	 Smile.													
K	základným	identifikačným	znakom	
indiánov	patria	čelenky	a	náhrdelnı-́
ky,	ktoré	si	aj	naše	štyri	tıḿy	vlastno-

ručne	 vyrobili.	 Za	 najzábavnejšie	
súťaže	 deti	 považovali	 podliezanie	
šnúry	 v	 rytme	 indiánskej	 hudby	 a	
hádzanie	loptičiek	do	ich	indiánskeho	
farebného	terča.	

Po	súťažiach	sme	pre	našich	indiánov	
mali	 pripravené	 prekvapenie	 a	 tým	
bol	nočný	pochod	do	parku,	v	ktorom	
odvážne	deti	absolvovali	aj	pochod	po	
hrádzi.	 Pri	 vstupe	 do	 parku	 dostal	
každý	 tıḿ	 indıćiu,	 kde	 ich	 priviedla		
na	 určené	miesto,	 na	 ktorom	 ich	 už	
čakali	indiánske	piktogramy	a	ich	úlo-
hou	 bolo	 poskladať	 z	 nich	 vetu.									
Po	úspešnom	zvládnutı	́si	všetci	malı	́
indi áni 	 vo	 svoj ich	 skupinkách	
vymys le l i 	 	 i nd i ánsky 	 pokr ik .	
Dobrodružstvo	 sa	 pomaly	 chýlilo								
ku	koncu	a	deti	 si	po	prıćhode	 späť							
do	knižnice	si	rozložili	svoje	spacáky,	
umyli	 zúbky,	 vypočuli	 si	 rozprávky	
orlıćh	 pier	 a	 po	 polnoci	 sa	 ozajstná		
noc	v	knižnici	začala	.	

Za	 úspešné	 zvládnutie	 celej	 indián-
skej	 noci	 v	 knižnici	 ďakujeme	 všet-
kým	zúčastneným	a	najmä	učiteľkám	
Mgr.	E.	Tchurıḱovej,	Mgr.	M.	Eliašovej	
a	Mgr.	M.	Lechmanovej.		

Text:	M.	Kundrová,	
foto:	M.	Marcinová
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Mesiac	 jún	 bol	 pre	nami,	 	 školákmi,		
t ú žobne 	 o čakávaný. 	 Veď	 je 	 to	
posledný	 mesiac	 školského	 roku,	
učivo	sa	vo	veľkom	opakuje,	známky	
krúžkujú.	Mnohı	́sa	ešte	chcú	doučiť	
to,	 čo	 nestihli,	 len	 aby	 známky												
na	vysvedčenı	́boli	čo	najlepšie.	Všetci	
dobre	 vieme,	 že	 skutočný	 život	 je								
o	 úspechoch,	 nielen	 o	 jednotkách.										
V	živote	sa	často	lepšie	presadia		tı,́	čo	
nemali	samé		jednotky.	Dôležité	je	hľa-
dať	dobro	v	deťoch		a	počıt́ať	im	všet-
ko,	 v	 čom	 boli	 úspešné	 alebo	 čias-
točne	 úspešné,	 lebo	 život	 počı́ta	
úspechy,	nie	neúspechy.	A	keď	človek	
urobı	́pre	vec	všetko,	výsledok	nie	je	
až	 taký	 dôležitý.	Dôležité	 je	 upevniť		
presvedčenie,	 že	 učenie	 má	 vychá-
dzať	z	vnútra	dieťaťa	a	nie	je	možné	
nanútiť	 ho	 zvonku.	 C� asto	 žiakom	
chýba	 presvedčenie,	 že	 ich	 práca	 je	
užitočná,	ba	dáva	zmysel.	Nezažıv́ajú		
pocit,	že	sa	svojıḿ	pričinenıḿ	v	škol-
skej	práci	postupne	zdokonaľujú.	

Všetci	dobre	vieme,	že	čıḿ	viac	dostá-
vame,	tým	viac	dokážeme	aj	my	dávať	
našimi	skutkami	druhým.	Dôležité	ja	
naučiť	sa	byť	človekom	 	a	správať	sa		
k	sebe	navzájom	ako	 	ľudia.	Naučme	
sa	byť	empatickı	́ a	pochopiť	aj	 ľudı,́	
ktorı́	 sú	 aj	 inı́	 ako	 my.	 Naučme	 sa	
súcitu	alebo	skromnosti,	 čo	ide	ruka		
v	 ruke	 s	 osvojovanıḿ	 si	 vedomostı.́ 	
Spôsob,	akým	žijeme	v	dnešnej	dobe,	

pred	obrazovkami	 	TV	 	či	monitormi	
počıt́ačov,	ľudskosť		v	nás	skôr	potlá-
ča.	Oddeľujme	svoje	vlastné	myslenie									
od	 myslenia	 druhých.	 Rozlišujme	
medzi	 vlastnými	 citmi	 a	 citmi	 dru-
hých	ľudı.́	Učme	deti	kultúre	počúva-
nia	a	trénujme	ich	v	tom,	aby	pri	vzde-
lávanı	́	viac	premýšľali.	Veľmi	dôležitá	
je	 komunikácia	 so	 žiakom	 vybudo-
vaná	na	dôvere.

Naši	učitelia	vo	svojej	práci	sú	tvorivı,́	
často	 experimentujú	 a	 volia	 si	 také	
formy	 a	 metódy,	 aby	 zaujali	 svojich		
žiakov.	Aj	v	mesiaci	 júni	 	bolo	u	nás	
rušno	ako	v	úli.	Posúďte	sami.

Počas	 roka	 sa	 naša	 škola	 zapájala								
do	rôznych	súťažı.́	V	júni	si	výhercovia	
prevzali	svoje	ocenenia.

Svätoplukovo	kráľovstvo	ožíva	

V	 tejto	 súťaži	 zıśkal	 žiak	 2.	 B	 triedy	
Cyril	Ján	Kollár	2.	miesto	a	jeho	spolu-
žiak	S� imon	S�oltýs	sa	umiestnil	v	zla-
tom	 pásme	 a	 zıśkal	 čestné	 uznanie							
za	výtvarný		prejav.

Matematický	klokan	

Jeho	20.	ročnıḱ	potešil	a	preveril	vedo-
mosti	97	žiakov	od	1.	až	po	9.	ročnıḱ.		
V	našej	škole	máme	11	úspešných	rie-
šiteľov.	 Sú	 to	 tıt́o	 žiaci:	Matúš	Balaž,	
Simona	Bosaková,	Tomáš	Eliaš,	Patrik	
Juhas,	 Nela	 Kočišová,	 Alex	 Schrenk,	
Marek	 Kmec,	Maroš	 Pankuch,	 Jakub	
Vajda,	Mário	Kiňa,	Adam	Hrubý.

Život počíta úspechy 
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Naši	národní	buditelia

Ide	 o	 literárnu	 a	 výtvarnú	 súťaž,									
do	ktorej	sa	zapojili	aj	naši	žiaci.	Cenu		
za	 1.	 miesto	 v	 II.	 kategórii	 si	 bola	
žiačka	Lıv́ia	Malıḱová	prevziať	 	z	rúk		
kubánskej	 veľvyslankyne	 v	 budove	
Slovenského	rozhlasu	v	Bratislave.

Posielali	sme	aj	vlastnú	tvorbu	žiakov	
do	 súťaže	 Škultétyho	 rečňovanky,	
ale	 na	 vyhodnotenie	 si	 počkáme								
do	septembra.	V	týždni	 	od	 	29.	mája		
do	 2.	 júna	 sa	 uskutočnil	 na	 našej		
Základnej	 škole	 v	 Giraltovciach	pla-
vecký		výcvik	pre	žiakov	6.	ročnıḱa.

Prvý	jún	patril	deťom	

Počasie	prialo	a	deti	1.	stupňa	ho	pre-
žili	v	lone	prıŕody.	Priestor	„Pod	hur-
kou“	ožil	 .	Ozýval	sa	veselý	smiech	a	
štebot	 tých	najmenšıćh	 žiakov	našej	
„zeéšky.“	 Deti	 súťažili,	 radovali	 sa	 a	
spievali.	Potešila	ich	aj	sladká	odme-
na.	 	Druhý	stupeň	oslavoval	 	po	trie-
dach.	Piaty	ročnıḱ	sa	vybral	za	pozná-
vanı́m	 Košı́c.	 Deviataci	 spolu	 s	 8.C	
zamierili	do	Prešova,	aby	si	vyskúšali		
odvahu	a	 šikovnosť	v	Lanovom	cen-
tre.	S� iesty	a	siedmy	ročnıḱ	sa	rozhodli		
pre	pešiu	túru	do	našich	hôr.	

Hneď	 2.	 6.	 2017	 prijala	 pozvanie										
na	 našu	 školu	 bývala	 učiteľka											
slovenského	 jazyka	 a	 literatúry,	
Mgr.	Alžbeta	Škurlová.	V	spoločen-
skej	miestnosti		školy	sa	stretla	nielen	
so	žiakmi,	ktorı	́majú	radi	krásnu		lite-
ratúru,	 	ale	aj	 	s	našimi	 	deťmi,	ktoré	
chcú	 	 pı́sať	 	 samy.	 Pani	 	 učiteľku										
v	úvode	 	privıt́al	riaditeľ	školy	a	žiaci	

9.	 ročnıḱa	 potešili	 krátkym	 progra-
mom.	Potom	sa	slova	ujala	pani	S�kur-
lová,	 ktorá	 dokázala	 svojı́m	 úprim-
ným	 srdečným	 prı́hovorom	 zaujať	
viac	než	päťdesiat	žiakov	počas	dvoch	
vyučovacıćh	hodıń.	Rozprávala	veľmi	
pútavo	a	deti	pochopili,	aká	je	dôležitá	
fantázia	človeka	nielen	pri	pıśanı,́	ale	
aj	v	živote	vôbec.	Besedu	končila	odka-
zom:	 	„Nikdy	sa	nepokúšajte	zmeniť	
druhých,	 	 ale	 seba.	 	 Netreba	 	 súdiť		
ľudı	́	iba	podľa	výzoru.		Pıš́te		srdcom.“	

V	 utorok	 6.	 6.	 2017	 sa	 uskutočnil			
školský	výlet	pre	žiakov		1.	–	4.	roč-
níka	na	Spišský	hrad	a	do	zoo	v	Spiš-
skej	Novej	Vsi.	Na	hrade	si	vyskúšali	
svoju	fyzickú	zdatnosť,	presnosť,	silu,	
vytrva losť. 	 Spr ievodcovia 	 pr i	
obhliadke	deťom	priblıž́ili	 	život	ľudı	́	
na	hrade	v	minulosti,	sokoliari	 	zase	
porozprávali	o	živote	dravcov.	Deti	si	
užili	 aj	 obhliadku	 zvierat	 v	 zoo.															
V	tento	deň	sa	i	naši	novinári,	pıš́uci									
v	Giraltovskom	tajnostkári,	zúčastnili	
exkurzie	 a	 spoznávali	 krásy	 prešov-
skej	galérie	a	zároveň	navštıv́ili	Kraj-
ské	múzeum	v	Prešove.

Druhý	 júnový	 týždeň	 si	 užıv́ali	 deti	
prvého	 a	 štvrtého	 ročnı́ka	 v	 Škole										
v	prírode	Tajov.	Boli	obklopenı	́nád-
herou	 Kremnických	 vrchov	 s	 výhľa-
dom	 na	 Banskú	 Bystricu.	 Počas	
pobytu	navštıv́ili	Ľupčiansky	hrad	na	
Horehronı,́	Pamätnú	izbu	J.	G.	Tajov-
ského	spolu	s	 izbou	 Jozefa	Murgaša,	
pamätnıḱ	SNP,	spoznali	Králický	vodo-
pád	 a	 Králickú	 tiesňavu.	 V	 Banskej	
S� tiavnici	si	ich	pozornosť	zıśkal	 	naj-
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Slávnostne	 oblečenı́	 deviataci	 sa							
vo	štvrtok		15.	6.	2017	zúčastnili	diva-
delného	predstavenia	v	DJZ	v	Pre-
šove.	Vybrali	si	muzikál	Jana	z	Arku.	
Po	predstavenı	́	sa	radi	podelili	o	svoje	
zážitky	s	vyučujúcou	SJL.	Potešila	ich	
nielen	 hudba,	 ale	 aj	 výkony	 hercov.		
Divadlo	má	svoje	čaro.

väčšı	́ pohyblivý	 betlehem	 v	 Európe,	
obhliadka	 štôlne	 a	 štiavnických	 taj-
chov.	

15.	júna		si	mnohı	́	žiaci	1.	-	4.	ročnıḱa		
v	rámci	Dňa	ochrany	zdravia	a	prí-
rody 	 vyskú šal i 	 cestu	 do	 školy												
na	 bicykli,	 kolobežke	 a	 zažili	 deň						
NA	 BICYKLI	 HRAVO	 –	 ZDRAVO.											
Po	rozdelenı	́ detı	́do	skupıń	-	cyklisti,	
kolobežkári	a	bežci	-	sa	začalo	plnenie	
úloh.	V	sprievode	polıćie	bicyklisti	šli	
smerom	na	 Z� eleznıḱ ,	 kolobežkári	 sa	
rozbehli	 po	 hrádzi	 okolo	 Tople	 a	
ostatnı	́si	vyskúšali	štafetový	beh.

Aktívny	týždeň	s	lektormi		ANJ	malo	
40	 žiakov	 druhého	 stupňa	 v	 čase								
od	 19.	 6.	 	 do	 23.	 6.	 Cieľ	 bol	 hravou	
komunikačnou	formou	sa	zdokonaľo-
vať		v	porozumenı	́a	produkcii	anglic-
kého	jazyka.	Jeden	lektor	bol	z	Anglic-
ka,	druhý	z	I�rska.

22.	 júna	 mali	 ôsmaci	 a	 deviataci	
besedu	s	pánom	Gdovinom	z	Bre-
zova	-	členom	ZO	ZPBO.	Tento	pán	
pripomenul	 hrôzy	 2.	 svetovej	 vojny	
na	Slovensku,	upozornil	na	nebezpe-
čenstvo	rôznych	neofašistických	sku-
pıń.	Rozprával	o	bojoch	v	našom	kraji,	

upozornil	 na	 pamätnı́ky	 padlým,	
postavené	v	Kobylniciach	aj	na	Dukle.	

Za	každou	 	aktivitou	sa	skrýva	práca	
našich	 dobrých	 učiteľov,	 ktorı́	 si	
zaslúžia	 obdiv	 i	 uznanie.	 Prajem	 im	
prıj́emné	prázdniny,	pevné	zdravie	a	
Božie	Požehnanie.

	Text:	Mgr.	Anna	Krajňáková



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

23

Tento	 rok	sme	Deň	detı	́ oslavovali	v	
parku,	kde	sme	mali	fakt	nabitý	pro-
gram.	Hneď	po	prıćhode	do	parku	nás	
privıt́alo	 	prıj́emné	vystúpenie,	ktoré		
nachystali	 naše	 učiteľky	 pre	 škôlka-
rov	z	miestnej	škôlky	a	tiež	pre	naše	
menšie	deti.	Po	tomto	 úvode	sme	sa	
rozišli	 na	 rozprávkové	 stanovištia:	
S�karedé	 kačiatko,	 Kocúr	 v	 čižmách,	
Pinocchio,	 Pavúčia	 sieť	 a	 Olaf.	 Našli	
sme	ich	podľa	mapy,		umiestnenej	pod	
amfiteátrom.	 Na	 každom	 stanovišti	
museli	škôlkari,	 	žiaci	prvého	stupňa,	
piataci	a	šiestaci	plniť	rôzne	úlohy.	Ak	
to	 nezvládali,	 pomáhali	 sme	 im	 my,	
staršı	́žiaci	parkom	sme	ich		aj	sprevá-
dzali.	 Malı	́ Ovocnıč́kovia	 sa	 vystrie-
dali	na	všetkých	stanovištiach.	Všetci	
súťažiaci	 dostali	 na	 záver	 sladkú	
odmenu.	 Deti	 boli	 poslušné,	 milé	 a	
výborne	sa	bavili.	Zábavné	dopolud-
nie	rýchlo	ubehlo.	Prišiel	čas	obeda	a	
my	všetci	sme	si	pochutnali	na	výbor-
ných	 langošoch.	 Po	 obede	 prišla	

krátka	pauza.	Niektorı	́si	odskočili	aj	
na	 zmrzlinu.	 O	 14.00	 hod.	 sa	 začala	
rozlúčka	s	deviatakmi,	ktorı	́ako	prvı	́
strávili	 v	 našej	 škole	 celých	 deväť	
rokov.	V	úvode	sme	si	ich	„mladé“	časy	
pripomenuli	 starými	 fotografiami	 a	
prezentáciou.	 Bolo	 zábavné	 pozerať	
sa	 na	 malých	 drobcov,	 z	 ktorých	
vyrástli	 takmer	 dospeláci.	 Nasledo-
vala	 „korunovácia	 deviatakov“,	 taká	
dojı́mavá,	 že	 niektorı́	 deviataci	 sa	
neubránili	 slzám.	 Potom	 sa	 začala	
zábava.	Všetci	sme	naplno	tancovali	a	
užıv́ali	sme	si	to.	Samozrejme	sme	si	
dali	aj	niečo	dobré	pod	zub	–	koláčiky,	
niečo	 slané,	 nechýbalo	 ani	 ovocie.									
O	občerstvenie	sa	postarali	rodičia,	za	
čo	im	patrı	́veľká	vďaka.	Pri	tanci	i	rôz-
nych	 súťažiach	 utekal	 čas	 naozaj	
rýchlo.	 Pretancovali	 sme	 viac	 ako	 3	
hodiny.	 Tento	 Deň	 detı́	 hodnotı́me	
veľmi	pozitıv́ne,	keďže	sme	ešte	také	
oslavy	v	škole	nemali.	

Text:		Peter	Kucharík	,8.A	a									
Kristína	Jurčová,	7.A

Tradičné netradične v súkromnej ZŠ
1. Netradičný rozprávkový Deň detí 

2. Netradičné stretnutie víťazky literárnej súťaže

Polovica	 júna	 sa	 vryje	 do	 pamäti	
Sophie	Havirovej	zo	4.	A	určite	nadl-
ho.	Práve	vtedy	si	to	spolu	so	svojou	
mamkou	 a	 triednou	 učiteľkou	 Emı-́
liou	 Tchurı́kovou	 namierila	 do	 hla-
vého	 mesta	 na	 stretnutie	 s	 hlavou	
štátu		Andrejom	Kiskom.	Práve	on	bol	

dôvod,	prečo	sa	všedný	deň	stal	výni-
močným.	

Práva	detı	́očami	detı	́–	projekt	pre	žia-
kov	škôl	je	pod	jeho	záštitou	a	preto	sa	
aj	on	chcel	osobne	na	 ňom	podieľať,	
stretnúť	sa	s	tými,	ktorı	́boli	spomedzi	
1	500		autorov	prác	ocenenı	́vecnými	
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cenami	a	diplomami.

Bolo	ich	desať	a	Sophia	medzi	nimi.	
Pıśala	 na	 tému:	 Mama,	 otec	 a	 čo	
deti?

Z� iadna	snaha	mimo	vyučovania	nie	
je	zbytočná.	Presvedčila	sa	o	tom	aj	
naša	žiačka	zo	4.A.	Prezident	je	člo-
vek,	 ktorý	 hneď	 zapadol	 do	 det-
ského	davu	žiakov.	Tı	́sa	v	tento	deň	
s	nıḿ	 stretli	a	prešli	 sa	Prezident-
ským	palácom,	pózovali	pred	fotoa-
parátmi	a	prehodili	s	nıḿ	pár	otá-
zok	 a	 odpovedı,́	 vypočuli	 pár	 det-
ských	...keby	som	bol.....

Ani	 prezident	 nechcel	 zaostať	 a	
zaspomıńal	 si	na	prıh́odu	z	 rodin-
ného	 krbu,	 keď	mu	 jeho	 vtedy	 6-
ročná	dcéra	oponovala	a	bila	sa	za	
svoje	práva.

A� no,	všetky	deti	majú	svoje	práva,	ale	
kde	sú	práva,	tam	sú	aj	povinnosti	a	s	
nimi	 súvisiace	pravidlá	 a	 tie	by	 sme	
mali	 rešpektovať	 a	 dodržiavať.	 Ináč	

by	sme	 žili	v	chaose	a	teória	chaosu	
nepatrı	́do	školských	lavıć.

Tento	 deň	 sa	 skončil,	 už	 ostali	 len						
spomienky,	 ale	 nebyť	 snahy	 a	 úsilia	
nebolo	by	ani	toto	pamätné	stretnutie	
s	prezidentom	Slovenska.

3.  Netradičný spôsob triednej rozlúčky

S� tvrtáci	sa	rozhodli	v	pondelok	26.	06.	
2017	otestovať	svoju	odvahu	preno-
covanıḿ	pod	stanmi.	Takýmto	spôso-
bom	sa	zároveň	 lúčili	 s	prvým	stup-
ňom	a	so	svojou	terajšou	triednou	uči-
teľkou	 Emıĺiou	 Tchurıḱovou.	 Nechý-
bal	 ani	 krst	 spoločného	 tabla,	 ktoré	
žiaci	 krstili	 tiež	 netradične,	 svojim	
potom.	Nie	každý	sa	rád	potı,́	u	niekto-
rých	 to	 je	 naozaj	 nemožné.	 Správna	
turistika	mala	napomôcť	k	tomu,	aby	
sa	 pot	 vytvoril	 rýchlejšie,	 potom	 už	
nebol	problém	jednu	z	kvapiek	potu	

obetovať	 aj	 na	 pokrstenie	 triednej	
pamiatky,	tabla	štvrtákov.	Tı	́sa	patrič-
ným	 spôsobom	hrami,	 rozprávanıḿ,	
baterkovou	 aktivitou	 a	 čıt́anıḿ	 čier-
nej	kroniky	postarali	o	odľahčenie	rea-
lity,	 že	 s	 triednou	 sú	 v	 prı́rode																
s	 takejto	 zostave	 poslednýkrát.	 Noc	
ubehla	 rýchlo	 a	 skoré	 prebúdzanie								
v	 čase	 brieždenia	 sa	 nadlho	 zapıš́e								
do	pamäti	tých,	ktorı	́chceli	vyskúšať	
aj	takýto	spôsob	triednej	akcie.

Text	a	foto:	E.	Tchuríková
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Do Londýna sme cestovali na vytúžený a 
dlho očakávaný výlet len pár hodín po 
teroristickom útoku. Obrovský obdiv 
patrí našim rodičom,  že nás nechali 
odcestovať, aj keď mali o nás nesku-
točné obavy a po celý čas doma tŕpli, či 
sme v poriadku. To, čo sa stalo na Lon-
don Bridge, samozrejme ovplyvnilo 
atmosféru v meste a cítili sme napätie 
počas celých piatich dní. Všade v uli-
ciach množstvo hliadkujúcich a ozbroje-
ných policajtov, sprísnené kontroly       
pri vstupe do každej inštitúcie, posil-
nené hliadky v metre.  Ale rozhodli sme 
sa, že si náš výlet užijeme naplno a nene-
cháme si ho pokaziť.

Už len samotný let z Košíc bol pre mno-
hých veľký zážitok.  Počas nasledujúcich 
dní sme si naživo poobzerali notoricky 
známe pamiatky Londýna – Buc-
kinghamský palác, budovy parlamentu, 
Big Ben, Londýnske oko, Tower bridge, 

pevnosť Tower, Hyde park, múzeum vos-
kových figurín Madame Tussauds. 
Veľmi milo sme boli prekvapení  múzea-
mi, ktoré sme mali v pláne výletu.         
Na Slovensku prírodovedno–historické, 
vedecké, námorné a vojenské múzeá 
buď vôbec nemáme, alebo ak áno, tak 
ani zďaleka nie takého formátu.  Kto si 
myslí, že stráviť pár hodín v múzeu je 
nuda, ešte určite nebol ani v jednom          
z top múzeí Londýna.  

Aj keď sme  zažili aj pravý londýnsky 
nečas s lejakom a vetrom, väčšinu 
výletu sme mali krásne počasie. Vďaka 
tomu sme mali možnosť naplno si 
vychutnať krásne výhľady, či už počas 
plavby po Temži alebo z kopca pri nul-
tom poludníku, alebo len tak počas pre-
chádzania sa v meste. Apropo, prie-
merne sme denne nachodili asi 15 km, 
čo je oproti približne 1 km počas bež-
ného dňa v škole poriadny rozdiel. Bolo 

EXKURZIA V LONDÝNE 
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super, že sme sa mohli dostať aj             
na miesta, kam sa bežný turista nie vždy 
dostane. Boli sme na omši vo Westmin-
sterskom opátstve a sedeli sme vo VIP 
sektore určenom pre členom kráľovskej 
rodiny a tiež sme dostali možnosť 
navštíviť Veľvyslanectvo SR v Londýne. 
K ďalším nezabudnuteľným zážitkom         
z Londýna patrí aj prehliadka futbalo-
vého štadióna FC Chelsea London, kto-
rou boli najmä chlapci nadšení až        

do konca výletu. Mladým slečnám zasa 
pohladilo dušu nakupovanie na jednej  
z najslávnejších obchodný ulíc sveta – 
Oxford Street.  

Nevieme, čo bude s cestovaním do Veľ-
kej Británie po definitívnom opustení 
EÚ. Možno sme boli  jeden z posled-
ných školských výletov do Anglicka bez 
víz. Nevieme. Každopádne, zažili sme 
tam parádnych päť dní, na ktoré 
budeme spomínať do konca života.    

SLOVENSKÁ PÔDA NA ANGLICKOM ÚZEMÍSLOVENSKÁ PÔDA NA ANGLICKOM ÚZEMÍSLOVENSKÁ PÔDA NA ANGLICKOM ÚZEMÍ
V utorok 6. 6. 2017 boli žiaci 3. A a sep-

timy z Gymnázia Giraltovce prijatí         

na Veľvyslanectve Slovenskej republiky   

v Londýne. Privítala nás pani El Gohari, 

ktorá má na starosti vzťahy s verejnos-

ťou. (Už pri vchodových dverách nám 

bola bližšie charakterizovaná budova, 

aké dlhé je jej pôsobenie a taktiež infor-

mácia, že je naša návšteva potešením.)

Vrámci tejto návštevy sme sa zúčastnili 

diskusie s pánom konzulom Zacharom,  

vedúcim pracovníkom tubulárneho 

oddelenia a pani konzulkou Polnero-

vou,  vedúcou oddelenia pre hospitali-

záciu občanov SR. Oboznámili nás s ich 

prácou aj s chodom tohto pracoviska        

v Londýne. Celá diskusia prebiehala      

formou otázok. Žiakov zaujímali najmä 

aktuálne témy, ako je napríklad tero-

rizmus, ale taktiež aj postupy pri strate 

dokladov alebo pri odobraní dieťaťa      

slovenskej rodine.

Pán konzul, ako vyzerá bežný deň pána 

veľvyslanca?

„Samozrejme, môžem vám to priblížiť, 

aj keď to už nepatrí do konzulárneho 

oddelenia. Hlavná úloha je riadenie čin-

nosti veľvyslanectva a zastupovanie Slo-

venskej republiky. Je tažké zvoliť nejaký 

typický deň, pretože ten program môže 

byť rozdielny. Po príchode do práce sa 

pán veľvyslanec oboznámi s tým, čo je 

vo svete a v krajine jeho pôsobenia 

nové, skontroluje e-maily, či tam nie sú 

nejaké naliehavé veci, zorientuje sa vo 

vývoji situácie vo svete. Ďalšia  doležitá 

úloha sú osobné kontakty s partnermi, 

vykonávanie rôznych recepcií, stretnutí 

a podpisovaní dohôd. Na záver dňa sa 

napíše správa, resp. informácia, ktorá  

sa odošle domov na Slovensko. Vo všeo-

becnosti  ale platí,  že my nemáme 

presne určenú pracovnú dobu.“

Mate nejakú vtipnú pracovnú príhodu 

ktorá sa  vám udiala?

„Tak niekedy človek dokáže až žasnúť, 

čoho všetkého sú naši občania schopní. 

Je až neuveriteľné, koľko veľa je strát 
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cestovných pasov. Dokonca máme usta-

novené až 3 úrovne pokút pre stratu 

tohto cestovného dokladu. Ak ide          

o vtipnú príhodu, je ešte z čias federá-

cie,  keď som pôsobil v Prahe a bol som 

súčasťou odovzdávania poverovacích 

listín novozvoleného etiópskeho veľvy-

slanca pánovi prezidentovi Havlovi.         

Po príchode veľvyslanca, ktorý sa 

pozdravil p. Havlovi, mala byť odo-

vzdaná obálka s poverovacími listinami 

československému prezidentovi. Lenže 

etiópsky veľvyslanec sa nejako zabudol 

a nastalo to trápne ticho, ktoré vyriešil 

až asistent pána prezidenta. Šikovne 

spravil jednu okružnú jazdu okolo veľvy-

slanca, vzal mu obálku z ruky a podal ju 

prezidentovi. Na záver prebehol krátky 

rozhovor a odovzdanie bolo oficiálne 

platné.“

Čo okrem straty dokladov najviac       

riešite?

„Veľmi  široká je agenda ochrany malo-

letých. Stretávame sa s množstvom prí-

padov odnímania detí näjma kvôli 

prísne nastavenému systému tu v Britá-

nii. Stretli sme sa s prípadmi,  keď má 

rodina 7 až 12 detí a problém sa 

vyskytne u jedného  z nich, avšak 

nespôsobilosť rodiča alebo rodičov 

predpísaným spôsobom vychovávať 

znamená odňatie všetkých detí. Minulý 

rok sme mali zadržaných 88 detí, z kto-

rých sa podarilo vrátiť späť do rodín 22.

Nedá sa tento problém riešiť odcho-

dom detí na Slovensko?

„V Británii by to bolo vnímané ako rodi-

čovský únos.“

V takýchto prípadoch sú právne služby 

poskytované zadarmo?

„Veľvyslanectvo nemá možnosť posky-

tovať právne služby, rodičia si musia 

násjť právnika, bohužiaľ,sami.“

Často sa stretávate s prípadmi zadrža-

nia nášho občana v Británii?

„Neuplynie jediný deň, aby som na 

stole nemal záznam o zadržaní nášho 

občana, momentálne je odsúdených 

približne 500 našich občanov a ročne je 

prepustených okolo 30 občanov.

Aké su najčastejšie odobrané pred-

mety pri zadržaní naších občanov?

„Stretávame sa s rozličnými predmet-

mi, no najviac odoberané sú nože, 

boxery a ostré predmety.“

Pútavé rozprávanie dopĺňané príkladmi 

z bežného života dodávalo istotu, že títo 

ľudia sú v danej problematike naozaj 

doma. Zároveň sme sa stali aj súčasťou 

výstavy slovenskej kultúry, ktorej verni-

sáž bola deň pred naším príchodom. Tra-

dičné kroje, výšivky a mnoho dalšieho 

nám na chvíľu pripomenuli Slovensko a 

v zahraničných návštevníkoch zane-

chalo prekvapivé dojmy, akú bohatú a 

umelecky hodnotnú kultúru na Sloven-

sku máme.

Na záver nasledovali občerstvenie a 

pamätná fotografia so všetkými zúčast-

nenými. Zdržali sme sa približne hodi-

nu, no odniesli sme si príjemný zážitok a 

mnoho nových informácií. (Potom naše 

kroky viedli k voskovým figurínam          

do múzea  Madame Tussauds.)

Dávid Sliva, 3. A
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Cvičná	firma	CK	
MoLink,	s.	r.	o.,										

pri	SSOŠ	Giraltovce	
na	projektových	cestách

Medzinárodný	 projekt	 Can	 you	 tell	
me	 the	 way	 to	 (Môžeš	 mi	 ukázať	
cestu...),	zameraný	na	poznávanie	his-
torických	ciest	Európy,	vdýchol		našej	
škole	 	 cestovateľského	ducha.	 Počas	
dvoch	rokov	fungovania	projektu	sme	
prešli	 po	 stredovekých	 pútnických	
cestách	 Talianska,	 po	 námorných	 a	
starých	obchodných	cestách	Chorvát-
ska,	 S�panielska	 a	 Portugalska,	 ale	 i									
po	slovenskej	 „železnej	ceste“	a	krá-
ľovskej	 ceste	Magna	 Via.	 Na	 vlastné	
oči	sme	videli	ubytovne	pre		stredove-
kých	pútnikov	v	 	zasnežených	talian-
skych	 	Alpách,	 	na	vlastných	nohách	
sme	prešli	staroveké	rıḿske	cesty,	chy-
tali	sme	bronz	na	 	teplej	 španielskej	
pláži,	 stretli	 sme	 	 zaujıḿavých	 ľudı,́	
obdivovali	krásne	fresky	v	kostoloch,	
nádherné	 katedrály.	 Na	 chvıľ́u	 	 sme		
sa	 stali	 zvedavými	pútnikmi	 a	puto-
vali	a		putovali...		A	tak	poznávali	svet.

Jedna	 z	 historických	 obchodných	
ciest	 nás	 pred	 ukončenı́m	 projektu	
zaviedla	do	Košıć.	Prıṕravu	a	celú	rea-
lizáciu	dvojdňovej	exkurzie	si	zobrala	
na	starosť	cvičná	firma	CK	MoLink,	s.	
r.	 o.,	 pôsobiaca	 pri	 SSOS� 	 Giraltovce.		
Bolo	treba	zabezpečiť	dopravu,	stra-
vu,	 ubytovanie,	 vstupy	 do	 historic-
kých	objektov,	rozpočet...	Toto	všetko	
sme		museli	zvládnuť	a	zvládli	sme	to	

UČÍME SA O ŽIVOTE
A PRE ŽIVOT 
na	 výbornú.	 Nie	 nadarmo	 sme	 štu-
denti	odboru	S�kola	podnikania.	

Návšteva	Košıć	sa	začala	prehliadkou	
Jakabovho	 paláca.	 Naše	 putovanie	
pokračovalo	 k	 najväčšiemu	 kostolu	
na	Slovensku	a	to	k		Dómu	sv.	Alžbety,	
kde	sme	mali	možnosť	vidieť	košickú	
gotickú	 katedrálu,	 exponáty	 spojené			
s	prehliadkou	Kaplnky	 sv.	Michala	 a	
absolvovať	 výstup	 na	 vežu.	 Ten	 bol	
sıće	náročný,	ale	odmenil	nás	pekným	
výhľadom	na	mesto.	Cieľ	bol	zıśkať	čo	
najviac	 informáciı	́ o	 objektoch	 súvi-
siacich	s	obchodnými	cestami.	Trasa	
pokračovala	od	Andrášiho	paláca,	kde	
v	stredoveku	stáli	tri	menšie	meštian-
ske	domy,	k	Dómu	sv.	Alžbety,	Domini-
kánskemu	kostolu	a	ďalej	k	S� tátnemu	
divadlu,	ktoré	vzniklo	na	mieste	niek-
dajšej	stredovekej	radnice.	Navštıv́ili	
sme	aj	 	Z� upný	dom,	kde	kedysi	stáli	
dva	 honosnejšie	 meštianske	 domy.	
Cesta,	 ktorou	 sme	 šli,	 nás	 zaviedla									
k	 bývalej	 Starej	 radnici.	 Bokom									
od	ruchu	Hlavnej	ulice	a	jej	pešej	zóny,	
na	 východnom	 obvode	 košickej	
pamia tkove j 	 re ze rv á c i e , 	 sme	
navštı́vili	 aj	 expozı́ciu	 historickej	
mes t ske j 	 M ik lu š ove j 	 v ä zn i ce																				
s	 mučiarňou	 a	 priľahlým	 katovým	
bytom.	 Po	 absolvovanı	́ trasy	 sme	 sa	
vrátili	do	hostela,	aby	sme	zdokumen-
tovali	všetko,	 čo	sme	 	videli	a	zažili.		
Na	druhý	deň	ráno	naša	cesta	pokra-
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https://ssosgiraltovce.edupage.or-
g/elearning/	 alebo	 na	 facebooku	
https://www.facebook.com/ssos.gi-
raltovce?fref=ts.	

Okrem	videa	o	Košiciach	tam	nájdete	
ďalšie	cestovateľské	i	necestovateľské	
videá	 a	 informácie	 o	 činnosti	 našej	
školy.		 												

Kristína	Michliková	(3.	A),	

Klára	Michliková	(1.	A)

čovala	 výstupom	 na	 Košický	 hrad,								
po	 ktorom	 už	 nezostali	 veľké	 stopy.	
Potešil	 nás	 	 výstup	 na	 vyhliadkovú	
vežu	 Hradová,	 ktorá	 je	 21,51	metra	
vysoká.	

CK	MoLink,	s.	r.	o.,	nezabudla	 	ani	na	
záverečnú	bodku	akcie	-	celý	priebeh	
krásnej	projektovej	cesty	sme	spraco-
vali	ako	videozáznam,	ktorý	si	môžete	
pozrieť	na	stránke	SSOS� 	Giraltovce	

OLÁ BARCELONA

Súkromná stredná odborná škola
opäť na cestách... 

Učitelia	 spolu	 so	 žiakmi	 SSOS� 	 Giral-

tovce	 	v	pondelok	24.	4.	2017	pristáli	

na	barcelonskom	letisku	v	S�panielsku	

a	s	kuframi	v	rukách,	plnı	́očakávanı,́		

sa	vybrali	 	putovať	 	po	cestách	pro-

jektu	Can	you	tell	me	the	way	to...

Po	 prı́lete	 do	 Barcelony	 sme	 sa	

metrom	dopravili	na	miesto	stretnu-

tia,	 odložili	 batožinu	 a	 navštı́vili	

Námorné	múzeum	v	Barcelone.	

Poobede	sme	sa	autobusom	odviezli	

pod	 skalnaté	 hory	Montserrat.	 Po	

krátkej	túre	v	prıŕodnom	parku	sme	

sa	 dostali	 až	 na	 vrchol,	 kde	 sme	

navštıv́ili	Monserratskú	 baziliku	 a	

kláštor.	Stará	tradıćia	vraj	hovorı,́	že	

každý	veriaci	sem	musı	́aspoň	raz	za	

život	 podniknúť	 cestu	 a	 nám	 sa	 to	

podarilo.

Na	ďalšı	́deň	sme		navštıv́ili		Múzeum	

kožušiny	v	Igualade	a	vlastnoručne	

si	tam	vyrobili		kožené	kapsičky.	Poo-

bede	 sme	 sa	 autobusom	 	 ostrými	

zákrutami	dostali	na	kopec	La	Tossa,	

kde	 sme	 navštı́vili	 kostolík	 Sv.	

Jakuba	(Saint	James´).	

V	stredu	 	sme	absolvovali	8	km	túru	

pozdlz� ̌ 	 	 tradičnej	 cesty	Monastery,		

po	túre	sme	navštıv́ili	Kláštor	Mona-

stery	 (Monaster	 de	 Poblet).	 Kláš-

torný	 život	v	Poblete	 je	v	súčasnosti	

obnovený,	preto	sme	počas	celej	pre-

hliadky	 museli	 dodržiavať	 ticho.	

Chrám	zachováva	v	sebe	skupinu	krá-
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ľovských	hrobov,	ako	aj	množstvo	arte-

faktov.	Poobede	sme	navštıv́ili	koziu	

farmu.	Z	podrobného	výkladu	sme	sa	

dozvedeli,	 ako	 bývalý	 elektrikár	 a	

zdravotná	 sestra	 opustili	 svoje	

zamestnania	a	vydali	sa	na	cestu	far-

márčenia.	Spoločne	s	farmárom	sme	

sa	 presunuli	 do	 dedinky,	 kde	 sme	

mohli	vidieť	prıṕravu	kozieho	syra	a,	

samozrejme,	rôzne	druhy	aj	ochutnať.

Vo	 štvrtok	sme	autobusom	cestovali		

do	Tarragony.		Tá	sa	pýši	množstvom	

historických	 a	 kultúrnych	 pamiatok.	

Neďaleko	 od	mesta	 sme	 sa	 zastavili	

pri	akvadukte	 Les	 Ferreres.	 	 Je	 to	

akvadukt,	ktorý	zásoboval	vodou	sta-

robylé	mesto	Tarraco,	teraz	Tarrago-

nu.	Tá	dnešná	stojı	́na	rıḿskych	rui-

nách,	 viac	 či	 menej	 zachovaných.		

Ukážka	pre	nás	bol	model	rıḿskej	Tar-

ragony,	v	ktorej	sme	navštıv́ili	množ-

stvo	pamiatok.

Cestou	 späť	 sme	 sa	 zastavili	 v	 rím-

skom	 lome	 El 	 Medol	 Roman.													

V	strede	lomu	sa	nachádza	kamenný	

stlp� 	z	pôvodnej	skaly.	Prechádzka	nás	

obdarovala	 krásnym	 výhľadom,	

kamennými	 výtvormi,	 ako	 aj	 fareb-

nou	faunou	a		flórou.

V	posledný	deň		nás	čakala	Barcelona.	

Veľmi 	 v ýznamná 	 pre 	 n ás 	 bola	

návšteva	gotickej	katedrály	Sv.	Eulá-

lie,	ktorá	patrı	́medzi	patrónky	Barce-

lony.		

Po	náročnom	programe,	miernej	úna-

ve,	ale	plnı	́zážitkov	a	nových	kama-

rátstiev	 sme	 šťastnı́	 opäť	 doma.	

Srdečne	 ďakujeme	 za	 nezabudnu-

teľný	týždeň	hostiteľskej	 škole	Insti-

tut	Montbui	v	meste	Igualada.	

PaedDr.	Viera	Kecerová
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Giraltovčania	 sa	 môžu	 pochváliť	
tým,	že	majú	vlastný	hrad.	Aj	keď	
ide	 len	 o	 miniatúrnu	 kamennú	
stavbu	 pri	 mestskej	 poliklinike								
Dr.	 Jozefa	 Goldbergera,	 je	 „naša“.		
Po	 rokoch	 stojí	 v	 novom	 šate	 aj	
vďaka	 pracovníčkam	 mestského	
úradu.

Hoci	mnohı	́Giraltovčania	ani	netušia,	
v	 meste	 máme	 aj	 my	 svoj	 hrad.	
Drobná	 kamenná	 maketa,	 ktorá	 sa	
vypıńa	na	kopci	Kukurelliho	ulice	sme-
rom	k	poliklinike,	sıć e	nie	je	kultúrna	
pamiatka,	ale	zaujıḿavá	nositeľka	his-
tórie,	 ktorá	 má	 už	 okolo	 päťdesiat	
rokov.	Nie	je	známy	už	ani	zhotoviteľ	
napodobeniny	 hradu.	 Keďže	 jeho	
pôvodnú	 podobu	 poznačenú	 zubom	
času	navrhli	poslanci	počas	MsZ	zbú-
rať,	vedúca	pracovnıč́ka	oddelenia	kul-
túry	MsU� 	Mária	Osifová	rozhodla,	že	
miniatúru	hradu	zachráni	a	zavolala	
si	 na	 pomoc	 posily,	 aby	 ju	 obnovili.								
Z	chátrajúceho	hradu	sa	im	postupne	
podarilo	vybudovať	krásny	palác.

VYKASALI	RUKÁVY	
„Istý	čas	sa	o	neho	staral	DSS	Giraltov-
ce.	 Bol	 v	 zlom	 stave,	 rozpadával	 sa.	
Nechcela	 som,	 aby	ho	 zbúrali	 a	 vra-
vela	 som,	 že	 ho	 musı́me	 zachovať.	
Preto	mi	primátor	povedal,	že	je	môj.	
Tak	 som	 sa	pustila	 do	opravy	 a	 pri-
zvala	 si	 ďalšı́ch	 šikovných	 kolegov						
do	 tıḿu.	Pracovali	sme	na	 ňom	spo-
ločne,	 tá	 námaha	 však	 stálo	 za	 to.	
Hrad	 je	 teraz	 na	 nepoznanie	 oproti	
podobe,	ktorú	mal	predtým,“	prezra-
dila	Osifová.	Práve	jej	a	odbornej	pra-
covnı́čke	 školského	 úradu	 Antónii	
Juhovej,	ktorá	má	tiež	hlavu	plnú	nápa-
dov,	 patrı́ 	 najväčšia	 zásluha	 pri	
modernizácii.	 Veľa	 času	 i	 úsilia	 to	
stálo	i	pracovnıč́ku	knižnice	Michaelu	
Marcinovú	a	jej	mamu,	predsednıć ̌ku	
ZO	SZZ	Alenu	Kmecovú.	Palisády	rea-
lizoval	 Ján	 Repka,	 stavebný	 dozor	
zastrešoval	Ján	Tkáč	a	pričinili	sa	o	to	
aj	ďalšı,́	ktorým	patria	poďakovanie	a	
uznanie	za	výborne	odvedenú	prácu.	

V našom meste stojí hrad... V našom meste stojí hrad... V našom meste stojí hrad... 
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Unikátny	giraltovský	hrad,	ktorý	upú-
tal	pozornosť	všetkých	pacientov	poli-
kliniky	i	okoloidúcich,	tak	po	rokoch	
„ožil“	 a	 je	 v	 atraktı́vnejšej	 forme.	
Vďaka	„rekonštrukcii“	sa	ho	podarilo	
uchovať,	 rozžiaril	 sa	 pestrými	 far-
bami	 a	 novým	 vzhľadom.	 Hoci	 sú									
s	výsledkom	obnovy	všetci	spokojnı,́	
pracovná	„čata“	si	predsavzala	reali-
zovať	veľa	nových	plánov	pri	moder-
nizácii	a	 čaká	ich	ďalšia	práca,	ktorú	

robia	s	nadšenıḿ	a	s	láskou	aj	pre	osta-
ných	občanov	mesta.	„Hrad	sme	opra-
vovali	 s	 minimálnymi	 finančnými	
nákladmi,	 bola	 to	 nı́zkorozpočtová	
záležitosť.	No	všetko	sme	urobili	svoj-
pomocne,	 každý	 prispel,	 ako	mohol.	
Tešı	́nás,	že	sa	ľuďom	naša	práca	páči	a	
obdivujú	 ju,“	 dodávajú	 pracovnı́čky	
MsU� .

Text:	Martina	Cigľárová,	
foto:	Mária	Osifová

STRETNUTIASTRETNUTIASTRETNUTIA
Škála stretnutí a stretávania sa je veľmi 
široká. Dôvod, forma, obsah sú rôznoro-
dé. Počnúc tými najmenšími, veková 
hranica je ale neobmedzená, teda až        
k tým vekovo naj... Leto je čas, kedy sa 
môžu splniť želania tohto druhu najmä 
tým, čo sú počas roka zamestnaní a 
zaneprázdnení. Patria k nim aj naši žiaci, 
naše deti.  Prázdnin sa nevedeli dočkať, 
no na ich konci reagujú opačne, teda sa 
na školu tešia, najmä kvôli kamarátom a 
stretnutiu s nimi. Je vzácnosť, ak  pria-
teľstvá, aj tie školské, pretrvávajú aj         
po desiatkach rokov, sú aj také, ktoré sa 
začínali ešte v materskej škole, ďalšie v 
neskorších rokoch počas ďalších štúdií.

Všetko už bolo kdesi na začiatku.

Chceli sme chytiť vietor do sietí.

Šťastie je motýľ. Zlíže kvapku sladkú,

na krásnych krídlach z dlaní uletí.

A čas aj bez nás plynie po poriadku...

Z tvorby J. Nagajdu

Toto konštatovanie, pravdivé a vystihu-
júce, zaznelo nedávno na mojom stret-
nutí po 57 rokoch v Prešove na PŠ. Ktorí 
ešte môžu a ešte sú tu, pricestujú aj pre-
cestujú celú republiku, prídu a ešte si 
stále máme čo povedať. Ale okruh 
našich debát sa už zužuje na spomienky, 
bilancovanie prežitých rokov a súčasné 
prežívanie. Zhodou okolností takmer    
v rovnakom čase, ale po 60 rokoch, mali 
stretnutie z našej JSŠ absolventi z roku 
1957, patril k nim tiež aj môj manžel. 
Také okrúhle a úctyhodné výročie by si 
zaslúžilo stretnúť sa v Giraltovciach, ale 
nakoniec to boli Bardejovské kúpele. 
Naposledy, tiež pri okrúhlom výročí, to 
bolo v Giraltovciach a aj po rokoch spo-
mínajú na prijatie na MsÚ u primátora  
J. Rubisa a ich poďakovanie jemu mám 
aj teraz tlmočiť. Poznám aj ďalšie 
podobné jubilejné stretnutia, tiež          
z nášho okolia, ale chcem sa aspoň 
touto formou poďakovať  súčasným aj 
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budúcim organizátorom, ktorí tú 
neľahkú úlohu prijali, ale výsledok je 
vždy potešujúci.

O stretávaní sa našich členov – dôchod-
cov JD - pravidelne informujeme              
v našom mesačníku. Tohtoročné akti-
vity sú a budú bohaté a zaujímavé. 
Máme za sebou jednodňový výlet         
do Košíc do Botanickej záhrady a centra 
mesta, každoročný športový deň v are-
áli futbalového ihriska zvládnutím 
súťažných disciplín, ocenením troch naj-
lepších z každej disciplíny. Naše druž-
stvo funguje v zložení Mária Osifová, 
Alena Kmecová, Marta Varganinová, 
Jozef Feňak, Milan Paľa a Ján Sušinka. 
Reprezentovali nás na okresných špor-
tových hrách vo Svidníku, kde sme zís-
kali 2. miesto. 

V Giraltovciach po športovaní už nasle-
dovalo voľné posedenie aj so spevom a 
hudbou, pri občerstvení dobrotami         
od našich členov a podaním guľáša. 
Úvod a začiatok plánovaný na 10.00 
hod. bol trocha rozpačitý, samozrejme 
kvôli počasiu, ale postupne sa zaplnili 
všetky pripravené miesta. A dážď, ktorý 
predsa prišiel, nás tentoraz neznepoko-

jil, vďaka vynovenej streche, podlahe, 
úhľadnému a aj prácnemu zveľadeniu 
celého areálu. Za toto všetko patrí poďa-
kovanie J. Molitorisovi, ktorý má na sta-
rosti údržbu a prevádzku tenisových kur-
tov. Prvýkrát sme boli hostitelia aj spo-
luorganizátori vari najväčšieho poduja-
tia u nás,  krajských športových hier. 
Čakajú nás aj ďalšie plánované akcie. 
Dúfame, že budú rovnako zaujímavé a 
úspešné.

Naše dediny aj mestečká ožívajú v let-
nom období usporadúvaním kultúrnych 
podujatí, tzv. festivalov, predovšetkým 
pre našich občanov, ale aj rodákov. Naša 
spevácka skupina Topľanky má bohatý 
zoznam vystúpení doma aj v blízkom        
i vzdialenejšom okolí. Prekvapil ma tele-
fonát starostu z môjho rodiska s pozva-
ním na takéto stretnutie - pozvanie platí 
aj pre Topľanky - s prosbou prispieť do 
kultúrneho programu. A domov? 
Hovorí sa, že skutočný domov máme 
len jeden. Domov si nevyčaruješ, on ti 
učaruje. Domov nezabudneš. Nemôžeš, 
nedá sa. Kráčaš s ním životom. A pripra-
vuješ ho druhým. (J. Sucháň)

Text: M. Gazdičová, foto: A. Kmecová 
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Návraty	domov	sú	pre	mňa	vždy	svia-
tok.	V	Giraltovciach	ma	obyčajne	čaká	
nejedno	milé	prekvapenie.	Mesto	ras-
tie	do	krásy,	rok	čo	rok	sa	menı	́jeho	
podoba,	pribúdajú	detaily	hodné	chvá-
ly.	 Tento	 krát	 k	 neobyčajne	 milým	
prekvapeniam	 patrilo	 pozvanie	 na	
stretnutie	 po	 50-tich	 rokoch.	 Matu-
ranti	z	roku	1967	sa	opäť	stretli	po	pia-
tich	 rokoch.	 Na	 tomto	 jubilejnom	
stretnutı	́by	nemal	chýbať	triedny	pro-
fesor.	Prichádzajú	však	už	len	k	jeho	
hrobu	s	kyticou	spomienok	a	vďaky,	
aby	si	 tu	mlčky	pripomenuli	plynúci	
čas	 i	 zážitky	 s	 nıḿ	 spojené.	 Bola	 to	
jeho	prvá	maturitná	trieda,	no	nielen	
preto	 mal	 svojich	 žiakov	 veľmi	 rád.	
Vieme,	 že	 to	 bolo	 vzájomné,	 keď	
naňho	 nezabúdajú	 ani	 po	 toľkých	
rokoch.	C�asto	sme	sa	doma	rozprávali	
o	ich	úspechoch	i	kúskoch,	ktoré	tiež	
tak	 prirodzene	 patria	 k	 mladosti.	 A	
tak	 som	 rada	 prijala	 pozvanie	 na	
stretnutie	 s	manželovou	 prvou	 trie-
dou,	 ktorú	 doviedol	 k	maturite.	Rok	
1967	bol	pre	mňa	osobne	významný	
aj	preto,	že	sa	nám	vtedy	narodil	syn	
Michal,	 ktorý	 prednedávnom	 oslávil	
päťdesiatku.	A	tak	to	stretnutie	bolo	

Na stretnutí po polstoročí Na stretnutí po polstoročí Na stretnutí po polstoročí 
pre	mňa	 dojıḿavé	 premostenie	 prı-́
tomnosti	 s	 časom	 spred	 50	 rokov.	
Viem,	 že	 som	 bývalým	 študentom	
nemohla	 úplne	 nahradiť	 ich	 tried-
neho	 profesora,	 ale	 som	 si	 istá,	 že	
mojıḿ	 prostrednıćtvom	 tam	 bol	 tak	
trocha	 s	nami.	 Iste	by	bol	 rád,	 že	 sa	
všetci	úspešne	zaradili	do	života.	Vždy	
bol	hrdý	na	naše	gymnázium	a	veril,	
že	 aj	 študenti	 z	 malého	 mesta	 sú	
predurčenı	́na	úspech.	Vedel,	že	je	to	
len	v	ich	rukách.	

Je	čas,	keď	vyberáme	zrno	na	zasiatie,	
je	i	čas	radosti	z	rastúcej	úrody.	Je	čas	
tvorby,	ale	i	čas	hotového	diela.	Man-
želovi	 maturanti	 z	 roku	 1967	 sú	
dôkaz,	že	čas	sejby	na	našom	gymná-
ziu	 bol	 pre	 nich	 úspešné	 obdobie.	
Mne	ostáva	len	poďakovať	sa	za	seba	i	
moju	rodinu,	že	sú	to	dnes	perfektnı	́
ľudia	 a	 že	 nezabúdajú,	 tešia	 sa	 vzá-
jomne	zo	svojej	prıt́omnosti	a	dodr-
žiavajú	 tú	 krásnu	 tradıćiu	 stretnutı	́
b ýva l ých 	 spo lu ž i akov. 	 Vďaka .	
Atmosféru	 do	 dokonalosti	 priviedli	
dvaja	 študenti,	 organizátori	 tohto	
podujatia,	a	to.	MUDr.	Deutsch	a	pán	
Kozák,	 ktorı	́ sa	 tohto	 polstoročného	
stretnutia	ujali	ako	hostitelia.

Text:	A.	Škurlová

Stretnutie po polstoročí z pohľadu študentov...   
Okrúhle 50. výročie ukončenia nášho 

štúdia bola naozaj príležitosť trochu sa 

zastaviť  a zaspomínať. Po škole sme  sa 

všetci rozbehli  do života a každý z nás 

sa uplatnil v tých najrozmanitejších pozí-

ciách a profesiách. Nechcem však teraz 

nostalgicky spomínať na mladé roky, 

pretože odvtedy sa v našich životoch 

veľa zmenilo, ale jedno je fakt – táto 

škola zohrala v našom  živote nezastupi-
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teľnú  úlohu. Každý z nás si tu, v tejto ško-

le,  začínal uvedomovať, aké miesto         

v živote zaujme, tu sa začínali naše 

životné víťazstvá a možno aj prehry. 

Okrasa mládencov je ich sila, ozdoba 

starcov ich šediny. Keď sme sa pred 50 

rokmi rozchádzali, aj naša ozdoba boli 

sila a husté kadere. Tak ako naše vlasy 

prešli zmenou, tak sa zmenili aj naše sny 

a ideály. Terajšia ozdoba nie sú šperky 

ani bohatstvo, ale šediny. Pribudli aj 

vrásky, múdrosť aj vnútorná krása, 

ktorú sme za tých 50 rokov od skonče-

nia školy získali. Počas spoločne stráve-

ných rokov v školských laviciach sme 

mali aj úsmevné či smutné chvíle. Veľa 

pekného sme zažili, keď sme chodili na 

prax do bývalých opravovní smetiar-

skych áut, kde sa rodili lásky na celý 

život. 

Na tieto roky máme  veľa  krásnych  spo-

mienok. Vtedy sme boli mladučkí, 

nezrelí, trochu vystrašení,ale odhodlaní 

niečo dokázať. Spomíname na spolužia-

kov, ktorí sa nemohli dožiť tohto sláv-

nostného dňa a taktiež na nášho nebo-

hého triedneho učiteľa. Ich pamiatku si 

vždy uctíme na cintoríne.

Určite každé maturitné stretnutie má 

svoje neopakovateľné čaro. Čaro sláv-

nosti bolo o to silnejšie, že sme boli poc-

tení pozvaním k primátorovi Giralto-

viec, ktorý nás privítal v sobášnej miest-

nosti MsÚ. Kto sa však dožil toho päťde-

siatročného, iste nám dá za pravdu, že      

v takomto prípade vystupujú do popre-

dia citovosť, intenzita znovuprežívania 

zašlých študentských čias.  Áno,  emoci-

onálnu  náplň nášho stretnutia ovplyv-

ňujú čas, zdravie aj životné okolnosti.         

A preto vyslovujem úprimnú vďaku 

zato, že sme sa stretli v takom počte a 

nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech a ďale-

kého Izraela.

Maturanti dvoch tried z roku 1967 na spoločnom stretnutíMaturanti dvoch tried z roku 1967 na spoločnom stretnutíMaturanti dvoch tried z roku 1967 na spoločnom stretnutí

Text. A. Ciganová, foto: V. MichalčíkText. A. Ciganová, foto: V. MichalčíkText. A. Ciganová, foto: V. Michalčík
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Členovia SZPB v Bielorusku 
V	dňoch	20.	až	23.	6.	2017	sa	členovia	
SZPB	z	Petroviec,	Giraltoviec,	Vyšnej	
Olšavy	a	 Stropkova	 	 zúčastnili	 osláv	
už	72.	výročia	vıť́azstva	nad	fašizmom	
v	 2.	 svetovej	 vojne	 v	 Bieloruskej	
republike	v	meste	Brest.

Deň 	 oslobodenia	 republiky	 od	
nemecko-fašistických	okupantov	-	3.	
júl	 oslavuje	 Bielorusko	 aj	 ako	 Deň	
nezávislosti.	Fašisti	vymazali	zo	zem-
ského	povrchu	viac	ako	200	miest	a	9	
000	 obcı́.	 Pamätnı́k	 Chatyň,	 posta-
vený	na	mieste	v	obci,	ktorá	bola	vypá-
lená	spolu	s	jej	obyvateľmi,	je	symbol	
všetkých	 zničených	 bieloruských	
obcı.́	Najviac	vypálených	miest	bolo	v	
roku	1943	keď	fašistická	armáda	ustu-
povala	pod	 tlakom	C�ervenej	armády	
tak,	že	obyvateľov	nahnali	do	stodoly	
a		poliali	benzıńom	a	zapálili.	

Na	okupovanom	územı	́bolo	fašistami	
vytvorených	 viac	 ako	 260	 koncen-
tračných	 táborov	 a	 miest	 hromad-
ného	 ničenia	 ľudı́	 a	 štvrtý	 najväčšı	́
vyhladzovacı	́ 	 tábor	 v	 Európe	Malyj	
Trostenec.	Bielorusko	ako	prvé	 spo-
medzi	krajıń	Sovietskeho	zväzu	pocı-́
tilo	 útoky	 fašistických	 okupantov.	
Hitlerova	vojnová	mašinéria	sa	stretla	
s	 prudkým	 odporom	 pred	 Bokruj-
skom,	Borisovom,	Vitebskom,	Rome-
ľom,	Minskom,	Mogilevom	a	Rogače-
vom.	 Celkovo	 v	 radoch	 C� ervenej	
armády	s	Rusmi,	Ukrajincami,	Kaza-
chmi,	Z� idmi	a	predstaviteľmi	ďalšıćh	
národnostı	́bojovalo	aj	1,5	milióna	bie-
loruských	občanov.

V	 celonárodnom	 	 oslobodzovacom	
hnutı	́v	Bielorusku	pôsobilo	viac	ako		
1	200	partizánskych	skupıń	v	bielo-
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ruských	lesoch,	4	000	tajných	organi-
záciı́	 zjednocovalo	 70-tisı́c	 vlasten-
cov.	 V	 čase	 oslobodenia	 Bieloruska	
sovietskymi	 vojskami	bolo	približne	
60	%	územia	republiky	už	pod	kon-
trolou	partizánov.

Najväčšia	pozornosť	zo	strany	štátu	je	
venovaná	 veteránom.	 Majú	 prijatý	
zákon	O	veteránoch.	V	súlade	s	týmto,	
ale	aj	ďalšıḿi	bieloruskými	zákonmi	
sú	 veteránom	 Veľkej	 vlasteneckej	
vojny	 poskytované	 početné	 štátne	
sociálne	výhody,	práva	a	garancie.	Aj	
naša	beseda	 s	 veteránmi	 sa	niesla	v	
tomto	duchu.	V	boji	proti	klamstvom	
zámernému	 skresľovaniu	historickej	
pravdy,	 ohováraniu	 a	 špineniu	 tvo-
rivej	práce	nášho	ľudu.	Tými	a	podob-
nými	manévrami	sú	ohrozené	mier	a	
spolupráca	medzi	národmi	Európy	a	
Ruska.

Navštıv́ili	sme	aj	novú	základnú	školu,	
ktorá	 bola	 pred	 tromi	 rokmi	 odo-
vzdaná	 do	 užıv́ania,	 je	 zmodernizo-
vaná	a	obsahuje	všetko,	o	čom	už	J.	A.	
Komenský	snıv́al,	všetko	 čo	 špeciali-
zovaný	pedagóg	potrebuje.	Učebne	sú	
špecializované	a	vybavené	modernou	
technikou.	 Učitelia	 mali	 z	 toho	 naj-
lepšie	pocity.	To	nie	je	sen,	to	je	sku-
točnosť	a	tú	treba	vidieť	a	byť	pri	tom.

Bieloruská 	 armáda	 predviedla	
ukážku	 útoku,	 prepadnutia	 mesta	
Brest	 o	 druhej	 hodine	 ráno	 fašis-
tickou	armádou.	Ukážka	bola	predve-
dená	pred	Brestom	v	poľných	priesto-
roch,	na	 lúke	a	krovinách,	 	za	 účasti	
asi	30-tisıć 	divákov.	Každý	 si	uvedo-
muje:	my	 budeme	 žiť	 do	 toho	 času,	
kým	bude	živá	naša	pamäť!	

Text	a	foto:		Mgr.	Vladimír	Osif

SENIORI ŠPORTUJÚ 
Pekný slnečný deň strávili seniori        

Prešovského samosprávneho kraja        

v našom mestečku. Zišlo sa ich tu            

z desiatich okresov cez 250 na IX. roč-

níku športových hier. Súťažiacich bolo 

80, ale každé družstvo si pozvalo aj svo-

jich fanúšikov, ktorí ich povzbudzovali a 

skandovali pri každej súťažnej disciplí-

ne. Keď sme sa dozvedeli, že krajské 

športové hry pre seniorov budú                

v našom meste, začali sme rozmýšľať čo 

všetko ponúkneme, pripravíme a zreali-

zujeme, aby sa seniori Prešovského 

kraja u nás cítili čo najlepšie. Podmienky 

sú v našom meste dobré. Športový šta-

dión je na to ako stvorený. Atmosféru 

podujatia, samozrejme, dopĺňal aj náš 

park. 

Že seniori vedia bojovať a súperiť, doká-

zali v jednotlivých disciplínach. Neodra-

dili ich ani beh na 50 a 60 metrov, kop na 

malú bránku, hod valčekom, vrh guľou, 

hod granátom na cieľ a streľba zo vdu-

chovky. Hlavný rozhodca bol Mgr. Šte-

fan Bačkay, pomáhali mu Mgr. Patrik Par-

tila, Mgr. Matuš Krupa, Mgr. Viera Číže-

ková, Mgr. Michal Žarnay a, samozrej-

me, nechýbali ani naši členovia Štefan 
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Koreň, Milan Paľa, Ján Roguľa a Ján 

Sušinka. Srdečná vďaka patrí aj našim 

zapisovateľkám.

Pri slávnostnom otvorení sme privítali  

hostí, predsedu PSK  MUDr. Petra Chu-

díka, poslancov PSK PhDr. Jána  Vooka, 

Emila Chlapečka, primátora mesta Mgr. 

Jána Rubisa, prednostu mesta Ing. Pavla 

Tchuríka, zástupkyňu primátora mesta 

Mgr. Slávku Vojčekovú, riaditeľov škôl a 

školských zariadení a zástupcov spolo-

čenských organizácií. 

Športovci - seniori nastúpili za hudob-

ného sprievodu na plochu futbalového 

ihriska, kde boli podané hlásenia, sľuby 

športovcov - seniorov a rozhodcov, pred-

stavené disciplíny a potom sa mohlo 

začať súťažiť. Veľmi dobrá spolupráca 

bola s krajským výborom JSD pod vede-

ním predsedu Pavla Gumána, za čo im 

úprimne ďakujeme. 

Všetkých prítomných naše členky ponú-

kali dobrou kávou, koláčmi a nechýbal 

ani chlieb s bravčovou masťou a dobrou 

jarnou cibuľkou, ktorý si nevedeli prí-

tomní seniori vynachváliť. Po dobrom 

obede nastal čas slávnostného vyhod-

notenia v mestskom amfiteátri .             

V úvode vystúpil súbor Alexandrovcov 

zo Sniny a domáca ženská spevácka sku-

pina Topľanky pod vedením Andreja 

Majera.
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Touto cestou by som sa chcela poďako-

vať všetkým, ktorí nám pomohli zorga-

nizovať toto podujatie. Pomohli spon-

zorsky, pripravili pitný režim, podali 

chutný obed, pomohli pri obsluhe, prí-

prave športovísk a pričinili sa o vyda-

rený priebeh celého podujatia. Nálada 

bola výborná, nikto sa nezranil, všetci 

boli poctivo pripravení celoročným  

športovaním, čo bol aj hlavný cieľ        

pre seniorov - športovcov Prešovského 

samosprávneho kraja.  

Text: Alenka Kmecová,
foto: V. Michalčík

Výsledky súťaže: Na najvyššom stu-

pienku sa umiestnilo družstvo Prešov, 

druhí boli Bardejovčania a tretia Snina. 

V súťaži jednotlivcov ženy: 1. miesto zís-

kala Helena Königová, Bardejov s poč-

tom bodov 43, 2. miesto patrilo Marte 

Sirotňákovej, Prešov 39 a tretia skončila 

Viera Zeľová, Humenné s 38 bodmi. 

Muži sa umiestnili takto: 1.miesto – 

Dušan Zwanciger, Levoča – 40 bodov, 2. 

miesto – Ján Klimek, Bardejov – 39 

bodov a tretí skončil Dušan Miško, Snina 

s 38 bodmi.  Naše domáce okresné druž-

stvo Svidník skončilo na 6. mieste.    

VZDAJME ÚCTU HISTORICKÉMU DUBU 
Zámer	neziskovej	organizácie	VIDIEK		
okrem	 poskytovania	 verejno	 -
prospešných	 služieb	 je	 podieľať	 sa	
marketingovými	aktivitami	na	zvidi-
teľňovanı	́ mesta	 Giraltovce	 a	 celého	
regiónu	MAS	 Topoľa.	 Po	 prieskume,	
ktorý	sme	urobili	v	regióne	o	prıŕod-
ných	 a	 umelo	 vytvorených	 zaujıḿa-
vostiach	na	našom	územı,́	sme	zistili,	
že	 väčšia	 časť	 obyvateľov	 nemá	 ani	
základné	 vedomosti	 o	 tom,	 čı́m	 je	
región	zaujıḿavý	a	jedinečný	a	čo	by	
malo	mať	rozhodujúci	vplyv	na	zvy-
šovanie	 návštevnosti	 regiónu	 MAS	
Topoľa.	

Preto	sa	Vidiek	spoločne	s	mestom	a	
obcami	 rozhodol	 v	 rámci	 Stratégie	
CLLD	 a	 Plánov	 hospodárskeho	
rozvoja	a	sociálneho	rozvoja	jednotli-
vých	 obcı́	 zadefinovať	 konkrétne						
ciele,	priority,	opatrenia	a	 jednotlivé	

aktivity,	aby	sa	naplnila	vıźia	a	straté-
gia	s	názvom	 	MAS	Topoľa	–	menıḿe	
sny	na	skutočnosť.

Na	 tieto	 aktivity	 budú	 využı́vané	
okrem	vlastných	zdrojov	i	nenávratné	
finančné	 prı́spevky	 z	 Európskych	
štrukturálnych	a	investičných	fondov,	
zo	 štátneho	 rozpočtu,	 od	 nadáciı	́ a	
iných	sponzorov	a	donorov.

K	 zaujıḿavostiam	 s	 celoslovenským	
významom	patrı	́aj	najstaršı	́dub	letný		
v	 okrese	 Svidnı́k,	 nachádzajúci	 sa									
v	 Giraltovciach.	 Asi	 600-	 ročný	 dub	
letný	zo	14.	storočia	"stojı"́	pri	býva-
lom	 kaštieli	 (pri	 kultúrnom	 dome),							
v	 tesnej	 blı́zkosti	 medzinárodnej	
komunikácie,	ktorou	denne	prejde	asi	
8	 000	 motorových	 vozidiel,	 čo	 má	
negatıv́ny	dopad	na	starobylý	dub.	

Preto	 sme	 sa	 rozhodli	 spracovať						
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projekt	v	rámci	programu	Obce	bliž-
šie	k	Vám	s	finančnou	dotáciou	Nadá-
cie	 Slovenskej	 sporiteľne.	Po	vyhod-
notenı	́projektov	sme	dostali	kladné	
vyjadrenie	výberovej	komisie	a	mesto	
formou	 Darovacej	 zmluvy	 dostane						
na	 projekt	 Vzdajme	 úctu	 historic-
kému	dubu	prıśpevok	vo	výške	2	736		
eur.	 S	 aktivizovanı́m	 miestnych	
dobrovoľnı́kov,	 sa	 pri	 dube	 osadı	́
informačná	 tabuľa	 	 pre	 zlepšenie	
vedomosti	 obyvateľov	 a	 návštevnı-́
kov,	zlepšı	́sa	okolie	stromu	a	asanač-
nými	 opatreniami	 sa	 predl�ži	 jeho	
životnosť.

Cieľ	projektu	je	zachovanie	úcty	k	prı-́
rodnému	a	historickému	asi	600	-	roč-
nému	dubu	letnému	(Quercus	robur)	
ako	 odkazu	 pre	 budúce	 generácie.	
N áp l ňou 	 je 	 investovať 	 n ie len													

do	 úpravy	 okolia,	 ale	 aj	 pomôcť	
samotnému	 dubu	 letnému	 asanač-
nými	 opatreniami,	 pretože	 strom										
s	 jeho	prıŕodovedným	a	historickým	
významom	si	to	určite	zaslúži.	Nedo-
voľme,	aby	náš	 	starobylý	strom	pla-
kal,	 kvıĺil	 a	 prosil,	 ale	 majestátne	 a	
hrdo	 sa	 vypı́nal	 na	 svojom	 mieste.	
Mesto	si	dalo	úlohu	postupne	 	obno-
vovať	všetky	národné,	kultúrne	a	his-
torické	 pamiatky,	 ktoré	 ho	 urobia	
atraktı́vnejšı́m	 a	 zároveň	 našim	
potomkom	 zanechajú	 živý	 obraz	
minulého,	 súčasného	 i	 budúceho.											
K	 tomu	 s	 neziskovou	 organizáciou	
VIDIEK	mesto	aktivizuje	všetky	škol-
ské	 i	 mimoškolské	 zariadenia,	 záuj-
mové	združenia	a	občanov	na	územı	́
mesta.

Ing.	Ľubomír	Filo,	riaditeľ	Vidiek,	n.	o.
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  MATKY USTAVIČNEJ POMOCI V GIRALTOVCIACH 
V gréckokatolíckej farnosti Matky usta-

vičnej pomoci v Giraltovciach sa              

v dňoch 20. – 28. máj 2017 konali 

ľudové misie pod vedením otcov misio-

nárov redemptoristov, o. Jozefa Jurčen-

ka, CSsR a o. Miroslava Bujdoša, CSsR. 

Duchovní otcovia  v kázňach počas svä-

tých liturgií hovorili o jednotlivých 

aspektoch kresťanského života. Témy, 

ktorých sa dotkli, boli: Boh je láska, 

Hriech a spása v Ježišovi, Viera a obráte-

nie, Smrť, Ježiš je Pán, Eucharistia, 

Panna Mária. Osobitne sa stretli s muž-

mi, ženami i s mládežou a deťmi v ško-

lách. Nedeľňajšie poobedie patrilo spo-

ločnej modlitbe za zosnulých na mest-

skom cintoríne. Od utorka každý deň 

doobeda aj poobede boli otcovia v chrá-

me, aby veriacim poskytli dostatočný 

č a s  n a 

svätú spo-

veď alebo 

duchovný 

rozhovor. 

Počas doo-

b e d ň a j-

šieho pro-

gramu boli 

s l á v e n é 

k r á t k e 

p o b o ž-

n o s t i  – 

molebeny 

k blahosla-

veným našej cirkvi a k Božskému Srdcu, 

v rámci ktorých zaznel cyklus prednášok 

o modlitbe. Krížová cesta sa uskutočnila 

pre nepriazeň počasia v chráme, nechý-

bala však vrúcna modlitebná atmosfé-

ra. Chorí mohli vo štvrtok prijať sviatosť 

pomazania nemocných. Redemptoristi 

viedli aj obnovenie krstných a manžel-

ských sľubov. V sobotu večer boli odo-

vzdané vďaky i prosby Bohu skrze 

Novénu k Matke ustavičnej pomoci.    

Prítomní veriaci z farnosti i okolia prežili 

duchovnú obnovu, akú mnohí z nich 

ešte nemali možnosť okúsiť. Po nedeľ-

nej bohoslužbe bol posvätený kríž, 

ktorý nám bude pripomínať čas svätých 

misií. 
o. Dušan Chapčák, 

kaplán farnosti Giraltovce
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Hviezde Diskopríbehu Jaroslave Stránskej
 UČAROVAL NÁŠ OKRES!
Giraltovcami	prechádzala	

viackrát	

Filmovú	postavu	kaderníčky	 Jitky		
z	 filmu	 Diskopríbeh,	 ktorá	 bola	
zamilovaná	do	hlavného	hrdinu,	si	
určite	 mnohí	 pamätáte.	 Stvárnila	
ju	 dnes	 už	 47-ročná	 Jaroslava	
Stránská.	Zaujímavosť	je,	že	ju	krs-
tili	na	Slovensku,	dokonca	v	našom	
okrese.	

V	 tomto	 roku	 uplynú	 už	 tri	 decéniá					
od	 natáčania	 kultového	 komediál-
neho	muzikálneho	filmu	s	romantic-
kou	 zápletkou	 Diskoprı́beh	 (1987),	
ktorý	si	v	tých	 časoch	zıśkal	priazeň	
česko-slovenských	 divákov.	 C� eská	
herečka	 Jaroslava	 Stránská	 v	 ňom	
stvárnila	 jednu	 z	 hlavných	 postáv	 -	
sympatickú	 kadernıč́ku	 Jitku.	V	 zná-
mej	hudobnej	komédii	sa	najprv	 len	
„krútila“	 okolo	 Jirku	 Horáčka	 alias	

Rudolfa	 Hrušı́nského,	 ktorý	 zažil	
nešťastnú	 diskotékovú	 love	 story	 a	
napokon	 sa	 vo	 filme	 aj	 vzali.	 Hoci										
v	živote	prežila	aj	trápenia,	vďaka	sile	
osobnosti	 je	 z	 nej	 dnes	 veselá	 a	
usmiata	žena,	ktorá	sa	venuje	Liduš-
činmu	 divadlu	 určenému	 pre	 deti.						
Po	Diskoprıb́ehu	sa	objavila	i	vo	filme	
Polda	3	či	seriáli	Polıćia	Modrava.	Pre-
zradila,	 že	náš	okres	 jej	nie	 je	cudzı.́	
„Po	 rokoch	natáčania	 sa	mám	veľmi	
dobre.	Keď	bola	možnosť,	chodievala	
som	k	vám	na	východ.	Okres	Svidnıḱ	
dobre	poznám,	mám	v	ňom	dosť	zná-
mych,	 je	 tam	 krásne.	 Rozumiem	
trošku	 aj	 po	 rusnácky,“	 prekvapuje.	
Dokonca	ju	v	okresnom	meste	v	pra-
voslávnom	 chráme	 pred	 25	 rokmi	
pokrstili,	keď	išla	za	krstnú.

PRECHÁDZALA	CEZ	
GIRALTOVCE

J i t k a 	 b o l a 	 vo	
filme	v	minulosti	
b r une t a . 	 A ko	
blondıńku	by	ste	
ju	 dnes	 možno	
len	 ťažko	 spo-
znali.	 So	 svojou	
rolou	 veľa	 spo-
lo čných	 vlast-
nostı́	 nemala	 a	
nebola	 jej	 veľmi	
blıźka,	zahrala	ju	
však	 výborne.	
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„Za	 chalanom	 by	 som	 asi	 tak	
nedoliezala	ako	moja	postava.	
Ale	 ako	 kadernıč́ka	 rada	 stri-
hám	 seba	 aj	 okolie,	 chodila	
som	 kvôli	 filmu	 na	 trojme-
sačný	kurz	do	učňovského	stre-
diska,“	 prezradila.	 S	 Rudom	
Hrušıńským	 sa	 občas	 stretnú	
skôr	náhodne	ako	profesijne	a	
s	 ostatnými	 filmovými	 kole-
gami	sa	vıd́a	sporadicky	počas	
kastingov.	Priznala,	 že	najviac	
si	vo	filme	rozumela	s	Ladisla-
vom		Potměšilom	(Jirkovým	fil-
movým	 otcom),	 Andrejom	
Krausom	(Cáf)	a	obľúbila	si	aj	
dnes	 už,	 nebohého	 Romana	
Pikla	(Jirkov	najlepšı	́kamarát	
Roman).	 „Keby	 som	 dostala	
takú	 ponuku	 znovu,	 určite	 by	
som	 do	 nej	 išla.	 Bola	 tam	
úžasná	partia,	bezva	atmosféra	
a	 režisér,	 s	 ktorým	 si	 dodnes	
rozumiem	ako	s	otcom	i	kama-
rátom.“	 Humorných	 zážitkov	
mala	 veľa.	 „Naprı́klad	 keď	
Rudo	behal	po	námestı	́nahý	a	
dávali	 mu	 grog,	 pretože	 bola	
zima	a	hanbil	sa,	alebo	keď	mi	
spadol	 pri	 natáčanı́	 luster							
na	hlavu,“	smeje	sa.	Pri	strihanı	́
jeho	vlasov	sa	vo	filme	naozaj	
rozplakala.	 „Niežeby	 mi	 to	
robilo	problém,	no	bolo	mi	ho			
i	ľúto	pre	tie	husté	vlasy.“	Pravú	
„diskotékovú“	 lásku	 stretla							
po	rokoch	i	v	osobnom	živote.

Text:	Martina	Cigľárová,	
foto:	internet,	archív	J.S.

Domaša	momentálne	víta	prvých	rekre-
antov.	Zaujímavosť	je,	že	medzi	prvými	
plavcami	 sa	 objavili	 srny.	 Čoskoro	 by	
však	mala	prilákať	nielen	do	vody,	ale	aj	
do	tejto	oblasti	viac	slovenských	rekre-
antov	aj	zahraničných	turistov.	

Vodná	 nádrž	 Domaša	 dostáva	 vo	 svojich	
rekreačných	 strediskách	 čoraz	 krajšı	́
vzhľad	a	modernejšiu	podobu.	Má	viacero	
turistických	 a	 cyklistických	 trás,	 návštev-
nıći	majú	možnosť	vypožičať	si	loďky,	rea-
lizuje	sa	vyhliadková	plavba	na	jachte.	Akti-
visti	sú	za	vrátenie	lode	Ondava	na	Domašu	
po	 23	 rokoch.	 Medzitým	 MZ� P	 ponúklo						
na	Domašu	 iné	plavidlo.	 Slovenský	 vodo-
hospodársky	 podnik	 koncom	 mája	 opä-
tovne	 sprı́stupnil	 verejnosti	 priehradný	
múr,	 ktorý	 spája	 rekreačné	 strediská	
Dobrú	 a	 Moniku	 vo	 Vranovskom	 okrese.		
Prıśtup	naň	je	možný	v	letnom	čase	od	8.00	
do	 20.00	 hod.	 pre	 chodcov	 i	 cyklistov,										
v	 zime	 od	 10.00	 	 do	 15.30	 hod.,	 vrátane	
vı́kendov.	 Podľa	 urbanistickej	 štúdie	
Národného	centra	vodných	športov,	oddy-

DOMAŠA SA ZMENÍ NA MODERNÉDOMAŠA SA ZMENÍ NA MODERNÉ

CELOROČNÉ TURISTICKÉ CENTRUM CELOROČNÉ TURISTICKÉ CENTRUM 

DOMAŠA SA ZMENÍ NA MODERNÉ

CELOROČNÉ TURISTICKÉ CENTRUM 
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chu	a	 športovej	histórie	plánujú	na	
Domaši	 ďalšie	 veľké	 zmeny,	 naprı-́
klad	 cyklochodnı́k	 spájajúci	 stre-
diská	Dobrá	a	Valkov,	plávajúcu	pro-
menádu,	ktorá	by	mala	1,3	km	a	bola	
by	najväčšia	svojho	druhu	v	strednej	
Európe	 s	 námestı́čkom,	 chodnı́k	
slávy	 športovcov	 a	 športové	múze-
um.	Projekt	počıt́al	i	s	výstavbou	roz-
hľadne	či	bobovej	dráhy.	Okrem	toho	
sa	 istý	 čas	 zvažovali	 úprava	 lyžiar-
skych	 svahov	 či	 výstavba	 akvacen-
tra.	Predpokladajú,	že	modernizácia	
by	mala	byť	do	roka	viditeľná.	Pre-
vádzka	 zariadenı	́ má	 v	 budúcnosti	
fungovať	celoročne.	

V	DOMAŠI	PLÁVAJÚ	SRNY

Vo	 vodách	 Domaše	 rybári	 často	
vıd́ajú	 nezvyčajné	 plavkyne	 –	 srny.	
Podľa	nich	je	to	sıće	bežné,	zväčša	len	
prechádzajú	cez	rieku	koryta.	Ale	jed-
nej	z	nich,	ktorú	zachytili	aj	na	foto-
grafiách,	a	zverejnili	aj	na	Faceboo-
ku,	sa	poda-
rilo	 preplá-
va ť 	 o ko l o	
š e s ť s t o	
m e t r o v 	 a	
dostať	sa	až	
na	 breh.	 So	
zaujı́mavos-
ťou	sa	pode-
lil	Jakub	Hut-
ň a n 	 ( 2 5 ) :	
„Preplávať	
s r n u 	 c e z	

Domašu	 sme	 zahliadli	 pri	 plavbe	
člnom	po	hladine	priehrady.	Srna	,,vy-
štartovala"	z	protiľahlého	brehu	Val-
kova	 a	 smerovala	 k	 nemu.	 Je	 to	
približne	500-600	metrov	na	 šıŕku,	
ktorú	sa	snažila	prekonať.	Nakoniec	
to	preplávala	a	vyšla	tesne	pred	plá-
žou	Valkova	na	betónový	prıśtavný	
pontón,	pri	ktororom	kedysi	prista-
vovali	 lode	 na	 Domaši.“	 Tam	 už	
rybári	spozorovali,	ako	sa	vyčerpaná	
snažı́	 vyštverať	 sa	 hore	 konštruk-
ciou.	 Po	 niekoľkých	 neúspešných	
snaženiach	sa	 jej	podarilo	vyliezť	a	
„odcupitala"	do	lesa.		„Zväčša	to	býva	
len	prechod	cez	rieku	koryta.	Plávať	
cez	 takúto	 veľkú	 diaľku	 priečne	
Domašou	 som	 srnu	 osobne	 ešte	
nikdy	nevidel.	Už	 som	videl	 všetko	
možné,	ale	plávať	srnu	takú	diaľku	
priečne	cez	Domašu	ešte	nie,	bol	to	
zaujıḿavý	pohľad,“	prezradil.

Text:	Martina	Cigľárová,	
foto:	JH,	Facebook,	domasa.sk,	

domasacity.sk
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MAREK ZIMKA prezentoval svoju tvorbu 
v zahraničí 

Giraltovský	 maliar	 Marek	 Zimka		
sa	teší	ďalším	úspechom	v	zahrani-
čí.	Reprezentoval	nás	nielen	na	Slo-
vensku,	ale	aj	v	Poľsku	či	Česku.	

U� spešný	 umelec	 Marek	 Zimka	 bol									
na	 cestách.	 Jedinečnú	 tvorbu	 pred-
stavil	 	na	západnom	Slovensku,	ale	i						
v	 susedných	 krajinách.	 „Zúčastnil	
som	sa	plenéra	v	poľskej	Dukle,	kde	
okrem	mňa	boli	umelci	z	Poľska	a	Slo-
venska.	Mám	odtiaľ	prıj́emné	zážitky.	
Krásu	 našej	 prıŕody,	 ktorou	 som	 sa	
inšpiroval,	 som	 zachytil	 v	 obraze,	
maľovanie	sa	vcelku	vydarilo.	Neskôr	
bola	 aj	 spoločná	 výstava	prác.“	Tam		
sa	osobne	spoznal	s	Jaromıŕom	Hybe-
lom,	ktorý	ho	neskôr	pozval	na	plenér	
do	Stropkova.	„Bol	to	medzinárodný	

plenér,	kde	sa	zišli	umelci	zo	Sloven-
ska,	Poľska	a	Ukrajiny.	Všetci	okrem	
mňa	 maľovali	 prevažne	 miestnu	
architektúru,	ja	som	zostal	verný	prı-́
rode	 a	 zvieratám,“	 prezradil	Marek,	
ktorý	tam	maľoval	portrét	vlka.	Svoju	
prı́rodu	 v	 obrazoch	 bol	 ukázať	 aj	
č e s k ým 	 s u s edom 	 v 	 O s t rave .	
„Vystavoval	som	v	Galérii	Múzeum	a	
Mlejn.	Ohlasy	boli	dobré,	čo	ma	veľmi	
potešilo.“	Momentálne	prebieha	jeho	
výstava	 aj	 v	 Malackách,	 potrvá										
do	konca	augusta.	 Jeho	hnacı	́motor		
je	 láska	 k	 prıŕode	 a	 zvieratám,	 kto-
rých	krásu	vyjadruje	svojou	tvorbou.		
„Energiu	chodıḿ	čerpať	do	našej	krás-
nej	prıŕody,	aby	som	mal	múzu	maľo-
vať	a	všetkým	prostrednıćtvom	obra-
zov	ukázať	prıŕodu	a	jej	tvorstvo.	Sna-
žıḿ	sa	maľovať	ju	„čistú“,	v	jej	farbách	
a	tvaroch,	lebo	ju	nosıḿ	v	srdci,“	uvie-
dol.	Za	najvďačnejšıćh	obdivovateľov	
umenia	 považuje	 najmenšıćh	 pozo-
rovateľov.	 Jeho	 cieľ	 je	 vštepovať	 im	
vzťah	k	prıŕode.	„Tešı	́ma,	ak	vidıḿ	aj	
deti	 na	 svojich	 výstavách.	 D� akujem	
im,	že	chcú	vidieť	krásu	prıŕody,	zau-
jıḿajú	sa	o	obrazy.	Je	dôležité,	aby	spo-
znali	 čaro	a	 čistotu	prıŕody	a	vďaka	
nej	zistia,	čo	majú	mať	vo	svojich	srd-
ciach.	Mali	by	im	to	vysvetliť	aj	rodi-
čia,“	vravı.́

Text:	Martina	Cigľárová
foto:	MZ,	Facebook
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GIRALTOVCE OŽILI REMESLAMI 
Počas	festivalu	Topľanskej	doliny	
sa	 u	 nás	 prezentovali	 domáci	 aj	
poľskí	 remeselníci,	 ktorí	mali	 čo	
ukázať.	 Nechýbali	 ručne	 robené	
obrázky,	 perníky,	 tkané	 koberce					
z	 DSS,	 slamené	 či	 košikárske	
výrobky.	Okrem	spevu	a	tancu	ste	
si	 teda	 mohli	 kúpiť	 cukrovinky								
i	 zaujímavé	dekorácie	do	domác-
nosti.

Koberce	robia	klienti	DSS	za	asisten-
cie	 zamestnancov	 v	 tkáčskej	 dielni,	
ktorá	 je	 v	 priestoroch	 zariadenia.								
„V	 rámci	 ergoterapie	 sme	 už	 robili	
rôzne	 výrobky.	Naši	 klienti	 sa	 stále	
snažia	 vytvoriť	 niečo	 nové,	 čo	
zaujme	 aj	 iných.	 Väčšinou	 je	 však	
potrebné	pomáhať	im,	aby	to	lepšie	
zvládli.	 Máme	 však	 aj	 veľmi	 šikov-
ných,	ktorı	́sú	samostatnı	́a	zhotovia	
nejaké	výrobky	aj	sami.	Okrem	tka-
ných	 kobercov	 pracujeme	 s	 papie-
rom,	 naprı́klad	 z	 neho	 vytvárame	
kabelky	a	taštičky,	ktoré	môžu	poslú-
žiť	aj	ako	kozmetické	vrecúška	alebo	
peračnı́ky,“	 prezradili	 nám	 predča-
som	zamestnanci	DSS.	Všetko	je	pre-
cıźna	ručná	práca.	

GIRALTOVSKÝ	KOŠIKÁR
Svojimi	ručne	robenými	košıḱmi	zau-
jal	Giraltovčan	Ján	Pivovarský.	Zhoto-
vuje	 okrem	nich	 aj	 opálky,	metly	 či	
hrable.	 „C� innosti	 sa	 venujem	 už	 tri	
roky.	Odvtedy	som	ich	vyrobil	veľa,	to	

už	ani	nespočıt́am.	Keď	chce	človek	
jesť,	musı	́i	pracovať.	Robıḿ	to	hlavne	
z	 dlhej	 chvıĺe,	 aby	 som	 mohol	 uži-
točne	tráviť	čas,“	prezradil.	Košıḱy	sú	
buď	 drevené	 z	 vŕbových	 prútov	
alebo	umelé	z	pásky	či	farebných	káb-
likov.	Najťažšie	sa	mu	robia	z	prútia,	
je	 to	 podľa	 neho	 o	 niečo	 zložitejšia	
technika.		Tento	umelec	-	samouk	tvr-
dı,́	že	o	všetko	je	záujem	v	závislosti	
od	dopytu	a	 individuálnych	potrieb	
zákaznı́kov.	 Hoci	 je	 remeselnı́kov							
v	okolı	́dosť,	konkrétne	o	košikárstvo	
sa	 zaujı́ma	 čoraz	 menej	 výrobcov.								
„Z	 mladých	 sa	 už	 tomuto	 remeslu	
nevenuje	 skoro	 nikto.	 Konkurencia	
sú	 čı́nske	 výrobky,	 ktorým	 ľudia	
dávajú	prednosť	pred	našimi	tradič-
nými	 slovenskými.	 Radšej	 si	 kúpia	
náradie,	ktoré	sa	hneď		zlomı,́ 	potom	
idú	do	obchodu	späť	za	tých	pár	eur	
kúpiť	 si	 ďalšie,	 ktoré	 sa	 im	 skôr	 či	
neskôr	zlomı	́ tiež.	No	už	ani	remesel-
nıći	 si	 neradi	 navzájom	 pomáhajú,	
radia	 a	 nechcú	 prezrádzať	 postup	
výroby.	Hoci	 sa	už	 tomu	kvôli	 veku	
poniektorı́	 ani	 nevenujú	 a	 napriek	
tomu	 vám	 nič	 nepovedia.“	 Dať	 päť	
eur	 za	 veľkú	 opálku	 sa	 vraj	 niekto-
rým	 zákaznıḱom	 vidı	́ veľa,	 i	 keď	 si	
neuvedomujú	množstvo	spotrebova-
ného	 materiálu	 a	 využitého	 času,	
ktoré	sú	pri	výrobe	potrebné.	Taktiež	
je	ručná	práca	náročná	na	zdravotný	
stav.	 „Pri	 tejto	 práci	 sa	 namáhajú	
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najmä	ruky	a	plecia.	Pritom	za	to	nie	
sú	 obrovské	 peniaze.	 Malý	 košı́k,	
ktorý	vyrobıḿ	približne	za	tri	hodiny	
práce,	 stojı́	 tri	 eurá.	 Málokto	 však	
túto	ručnú	prácu	dnes	ocenı.́	 	Pove-
dia	vám,	že	opálku	či	košıḱ	nepotre-
bujú. 	 Vari	 už	 nikto	 neokopáva													
v	 záhrade,	 nemusia	 zametať?	 Tráv-
niky	a	dlažby	vraj	netreba.	Na	druhej	
strane,	niektorı	́za	mnou	prichádzajú	
znovu,	naprıḱlad	jednej	pani	predá-
vam	košıḱy	na	aranžovanie.	Tešı	́ma,	
ak	sa	niekomu	moja	práca	páči,	vtedy	
to	 má	 význam,“	 dodáva	 košikár													
z		Giraltoviec.	

POLIACI	PREDVIEDLI	
TALENT

Košikárstvu	a	výrobe	dekoráciı	́z	dre-
vených	a	iných	materiálov	sa	už	dvad-
sať	rokov	venuje	66-ročná	Irena	Troj-
nar-Kusznirska	z	poľského	Ustrzyki	
Dolne.	Do	Giraltoviec	prišla	s	manže-
lom,	ktorý	vystupuje	v	súbore	a	tiež	
jej	s	prácou	pomáha.	„Už	od	detstva	
som	 sa	 tomu	 chcela	 venovať,	 no	
nebol	na	to	predtým	čas.	Teraz	robıḿ	
to,	čo	mám	rada	a	čo	ma	bavı,́	nie	to,	

čo	 musı́m,“	 povedala	 nám.	 Pracuje	
nielen	 s	 prútı́m,	 ale	 netradične	 aj										
s	 brezovým	 lı́stı́m,	 bavlnenými	
„pamutmi“,	 hodvábom,	 machom,	
šiškami	 aj	 senom,	 dokonca	 zhotovı	́
výrobok	aj	z	dámskych	punčúch.	Svo-
jou	tvorbou	dokáže	ohúriť	každého.	
„Výroba	je	prácna	a	zdlh� avá,	robı	́sa	
na	tom	aj	päť	hodıń.	Pre	ženu	je	koši-
kárstvo	 neľahké	 remeslo.	 Najťažšie	
sa	robia	košıḱy,	kupujeme	špeciálne	
kvalitné	 drevo.	 Také,	 ako	 u	 nás	 –	
zakarpatské,	inde	nerobia.“	Náročná	
je	 podľa	 nej	 i	 práca	 s	 machom.	
„Napriek	 tomu	 ma	 bavı́	 vymýšľať	
vždy	niečo	nové,“	dodáva	Poľka	Ire-
na.	 Talentovaná	 žena	 zhotovuje	 aj	
ručne	maľované	hodvábne	šály	a	šat-
ky,	 ktoré	 sú	 skutočne	 originálne.	 A	
veru,	výrobky	Poliakov	tiež	stoja	za	
to,	majú	sa	 čıḿ	pochváliť.	Dlho	vraj	
trvá,	kým	sa	nazbiera	mach,	čerstvý	
musı	́vyschnúť,	potom	sa	 to	krušı	́ a	
máča,	zohrieva	na	horúco	a	nakoniec	
hotové	 nalakuje	 sprejom.	 Najväčšie	
výrobky,	 čo	 sú	 väčšinou	 zvieratká,	
má	doma,	sú	vyrobené	z	brezy.	

Text	a	foto:	Martina	Cigľárová
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Ešte pár slov k triedeniu... Ešte pár slov k triedeniu... Ešte pár slov k triedeniu... 
Dnes	 sa	 vám,	milı	́ občania,	 prihová-
ram,	aby	som	apeloval	na	správne	trie-
denie	odpadov.	Aj	napriek	vám,	zod-
povedným,	sa	stále	nájdu	mnohı,́	ktorı	́
hádžu	plasty,	sklo,	papier,	ba	dokonca	
aj		stavebný	odpad	(!)	či	bioodpad	(po-
kosená	tráva,	konáre)	do	nádob	urče-
ných	pre	TKO,	resp.	ľudovo	povedané,	
do	 „smetı“́.	 Ak	 je	 raz	 na	 kontajneri	
napıśané	PLASTY,	tak	odpady	z	plas-
tov	 hádžeme	 do	 plastov...	 Podobne			
pri	papieri	a	skle.	C�o	sa	týka	bioodpa-
du,	 kontaktujte	 mesto	 Giraltovce,	
resp.	 pracovnı́kov	 z	 „komunálu“.	
Dohodnete	 si	 s	 nimi	 termı́n,	 kedy	
prıd́u	 a	 celkom	 zadarmo	 vám	 tento	
odpad	odvezú.	Je	mnoho	ľudı,́	ktorı	́si	
pokosenú	 trávu	mulčujú,	 resp.	 kom-
postujú.	

C�o	sa	týka	sıd́lisk,	nádoby	od	mlieka	a	
od	džúsov	(tzv.	tetrapaky,	ekopaky)	je	
potrebné	 hádzať	 k	 plastom.	 (Ľudia						
v	 rodinných	 domoch	 dostali	 na	 ple-
chovky	vrece.	Obaly	od	mlieka	a	džú-
sov	hádžu	taktiež	do	vreca	k	plastom,	
pozn.).	 Rovnako	 aj	 plechové	 obaly	
(plechovky)	od	nápojov	triedime	my,	
„bytovkári“,	 k	 plastom.	 Druhotnou	
separáciou	 na	 zbernom	 dvore	 tieto	
komodity	vytriedime.	Mesto	(ani	OZV	
ENVIPAK,	 zmluvný	 partner	 mesta								
v	oblasti	separovaného	zberu)	nemá		
k		dipozıć ii	originálne	nádoby	na	tieto	
druhy	 odpadov,	 kapacitne	 stačia	 aj	
existujúce,	 keďže	 okrem	 prevádzok	
poskytujúcich	služby	v	oblasti	gastro-
nómie	 a	 pohostinstva	 pri	 sıd́liskách	
nevzniká	 (resp.	 sa	 nevytriedi)	 také	

množstvo,	 aby	 ich	 bolo	 urgentne	
nutné	zabezpečiť.	

Nesprávnym	 triedenı́m	 zvyšujeme	
množstvo	TKO,	za	ktoré	sa	platı	́daň.	
Správnym	 triedenı́m	 môže	 dôjsť	 aj					
k	 jeho	 znı́ženiu,	 ak,	 samozrejme,	
skládky	 odpadu	 zo	 zákona	 nezvýšia	
poplatky	za	uloženie	a	zneškodnenie	
odpadu.	 Pre	 informáciu,	 len	 jedna	
tona	„smetı“́,	teda	odpadu	TKO,	stojı:́	
za	uloženie	6	eur	a	za	zneškodnenie	a	
rekultiváciu	37,25	eura.	 Spolu	 jedna	
tona	stojı	́občanov	43,25	eura	s	DPH.	
Za	kalendárny	rok	2016	sme	vyviezli	
740	 ton	 odpadu	 len	 z	 nášho	mesta.	
Nič	 lacné,	 však?	Taktiež	 je	 potrebné	
nezabúdať	 riadne	 uzatvoriť	 prıḱlop	
kontajnera,	keďže	-	okrem	skutočnos-
ti,	že	sa	tam	chodia	kŕmiť	divé	mačky,	
kuny	-	to	priťahuje	hmyz		a		v	zimných	
mesiacoch	dokonca	aj	lıš́ky.	Problém	
je	aj	v	zrážkovej	vode	po	daždi,	ktorá	
značne	 zvyšuje	 váhu	 kontajnera	 a	
teda	 štatisticky	 veľmi	 významne	 aj	
cenu	za	uloženie	a	zneškodnenie	TKO.		
Preto	musıḿe,	ako	obyvatelia	západ-
ných	štátov	už	dávno	pochopili,	čo	naj-
viac	triediť,	aby	sa	zo	slova	triedenie	
či	separácia	nestala	len	prázdna	fráza.	
Samozrejme,	 okrem	 ekonomických	
dôvodov	 sú	 podstatnejšie	 dôvody	
environmentálne.	Nechceme	predsa,	
aby	 naše	 deti	 a	 vnuci	 vyrastali														
v	 nevhodnom	 životnom	 prostredı́,	
ktoré	 vzniklo	 ako	 dôsledok	 nášho	
nezodpovedného,	 konzumného	 spô-
sobu	života...		
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Z	 chystaných	 noviniek	 nás	 čaká	
um i e s t ň ovan i e 	 kompos t é rov													
na	 zelený	 bioodpad	 k	 rodinným	
domom.	 Na	 sı́dliskách	 tento	 druh	
odpadu	 nevzniká,	 alebo	 ho	 vyvezie	
mesto,	resp.	po	dohode	s	mestom	spo-
ločnosť	MsPS	Giraltovce,	s.	r.	o.	Na	sıd́-
liskách	 bude	 mesto	 umiestňovať	
nádoby	predovšetkým	na	kuchynské	
odpady	 a	 odpady	 z	 potravıń	 (škru-
piny	 od	 vajı́čok,	 zemiakové	 šupy	 a	
pod.).	 Viac	 informáciı	́ vám	 budeme	
poskytovať	postupne,	ako	sa	bude	blı-́
žiť	termıń	realizácie	týchto	zmien.	

Na	 záver	 mi	 dovoľte	 upozorniť,	 že								
pri	 kosenı́	 cintorı́na	 hrozı́,	 že	 skle-
nené	 kahance	 uložené	 na	 spodnej	

betónovej	 obrube	okolo	pomnıḱa	 sa	
poškodia,	resp.	zamestnanci	ich	môžu	
pri	kosenı	́rozbiť.	Za	prıṕadné	škody	
tohto	 charakteru	 nenesú	 zamest-
nanci	MsPS	Giraltovce	žiadnu	zodpo-
vednosť.	Nedávajte	ich	preto	na	obru-
by.	Na	niektorých	hroboch	sme	 tých	
kahancov	napočıt́ali	dokonca	cez	30,	
čo	 je	 zbytočné	 (a	 esteticky	 nie	
najvhodnejšie)	a	preto	prosıḿe	ľudı,́	
aby	si	udržiavali	hrobové	miesta	svo-
jich	blıźkych	a	staré,	prebytočné,	špi-
navé	sklenené	nádoby	a	kahance	zaho-
dili	do	kontajnera	určeného	na	sklo.

	

PhDr.	Matúš	Štofko

konateľ	MsPS	Giraltovce,	s.	r.	o.

 	 Ostriháme	 zaschnuté	 nadmerné	
časti	cibuľovín	a	k	vysokým	trvalkám	
dávame	opory.

 	 Za	 sucha	 dôkladne	 zavlažujeme	
zelené	dreviny,	zelené	kvety	a	mladé	
výsadby	opadavých	okrasných	a	ovoc-
ných	drevín.

 	 Na	 uvoľnené	 záhony	 môžeme	 	 	 	 	 	 	 	
v	auguste	vysievať	plodiny	s	krátkym	
vegetačným	 obdobím,	 ktoré	 sú	
odolné	aj	voči	nízkym	teplotám	(celo-
ročná	 reďkovka,	 čierna	 reďkev,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
listový	šalát,	rukola,	špenát,	pekinská	
kapusta,	zimný	pór,	lahôdková	cibuľ-
ka,	predpestované	kaleráby	a	karfiol,	
petržlen	na	jarný	zber).

 	 Od	konca	júla	do	konca	augusta	je	
optimálny	 termín	 na	 vysádzanie	
jahôd.

 	 Chladný	 júl	 celé	 leto	 schladí.	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pripravte	 sa	na	 zber	višní	 a	 čerešní.	 	
August	k	zime	hľadí	a	rád	vodu	cedí.	
Dozrievajú	paradajky,	uhorky,	nastal	
čas	na	vyberanie	cibule	a	cesnaku.

OCHRANA	RASTLÍN

 	 Proti	 druhej	 generácii	 obaľovača	
jablčného	 ošetrujeme	 len	 jesenné	 a	
zimné	odrody	jabloní	a	hrušiek.

Plán prác na júl
a august
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Záhony	 a	 lúky	 sa	 veselo	 zelenajú	 a	
bylinkári	majú	plné	ruky	práce	so	zbe-
rom	a	spracovanıḿ	bylıń.	Neexistuje	
choroba,	 na	 ktorú	 by	 prıŕoda	 nepo-
znala	liek.	Dnes	už	vďaka	vyspelej	ché-
mii	 dokážeme	 presne	 určiť,	 aké	 lie-
čivé	 látky	rastliny	obsahujú,	ale	rov-
nako	ako	v	stredoveku	musıḿe	liečivé	
zložky	 z	 rastlı́n	 správne	 a	 šetrne	
dostať	von.	To	dosiahneme	správnym	
zberom,	sušenıḿ	a	spracovanıḿ.

Obdobie	zberu	–	rozhodnite	sa	dopre-
du,	 ktoré	 rastliny	 chcete	 zbierať.	
Zvlášť	 ak	 bylinky	 zbierate	 prvýkrát,	
nebolo	 by	 múdre	 preceňovať	 svoje	
sily.	 Každá	 rastlina	 prechádza	 urči-
tým	 vývojovým	 rytmom,	 preto	 je	
potrebné	zber	načasovať	do	takej	fázy	
najväčšieho	 výskytu	 liečivých	 látok.	
Nezabudnite,	 že	 v	 prı́pade	 jednej	
rastliny	sa	môže	odporúčané	obdobie	
zberu	 kvetu	 lıš́iť	 od	 obdobia	 zberu	
listu,	vňate	 či	koreňa.	Ideálny	čas	na	
zber	 liečiviek	 je	 poludnie	 počas	
suchých	a	slnečných	dnı.́	Počas	suše-
nia	sa	z	rastliny	odstráni	voda,	ktorá	
by	 spôsobovala	 kvasenie	 a	 hnitie.	

Bylinky	 rozprestrite	 v	 tenkej	 vrstve	
na	sušiace	rámy.	Ideálne	je	teplé	a	tie-
nisté	 miesto,	 v	 žiadnom	 prı́pade	
nemá	byť	priame	slnko.	Jedna	z	mož-
nostı́,	 ako	 sušiť,	 je	 zviazať	 bylinky							
do	 menšı́ch	 zväzkov	 a	 zavesiť	 ich						
na	 povalu	 alebo	 pod	 strechu,	 vždy	
však	do	tieňa.	Nezbierajte	zablatené	a	
zaprášené	 rastliny	 v	 blıźkosti	 ciest,	
železničných	 koľajı,́	 v	 okolı	́ továrnı,́	
smetı́sk	 alebo	 inak	 znečistených	
plôch.	

Čo	zbierať	začiatkom	leta?	

Listy	–	čučoriedka,	breza,	hloh,	jaho-
da,	skorocel,	pagaštan,	 žihľava,	mali-
na,	mäta,	medovka,	ostružina,	podbeľ,	
šalvia	lekárska,	slez.

Vňať	–	 čakanka,	hluchavka,	jarabina,	
kapsička,	 alchemilka,	 žihľava,	 mate-
rina	dúška,	 palina,	 petržlen,	 pľúcnik	
lekársky,	repıḱ,	veronika,	rebrıč́ek.

Kvet-	 baza	 čierna,	 rumanček	 a	 hlu-
chavka,	slez,	 lipa,	ruža	 šıṕová,	 repıḱ,	
sedmokráska.

Semená	–	rasca	lúčna

	Ľubomír	Krupa

 	 Pred	 uzatváraním	 strapcov	 uro-
bíme	prvý	preventívny	postrek	viniča	
proti	 plesni	 sivej.	 Podľa	 priebehu	
počasia	pokračujeme	aj	v	ošetrovaní	
proti	peronospóre	a	múčnatke.

 	 Pokračujeme	 v	 ošetrovaní	 rajčia-
kov	proti	fytoflóre.

 	 V	 10	 až	 14-dňových	 intervaloch	
pokračujeme	v	ošetrovaní	neskorých	
odrôd	zemiakov.

 	 Za	každého	počasia	pokračujeme	
v	ošetrovaní	cibule	proti	plesni.

 	 Postreky	vykonávame	v	10	až	14-
dňových	intervaloch.

Je čas zberu, čas sušenia...
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Po našemu...Po našemu...
paľenka	–	alkohol,	pálenka

paľenčareň	–	pálenica

štamperľik	–	pohárik

počastovac	–	ponúknuť

smakuje	–	chutí

ponalivac	-	naliať

dobrota	predobrena	–	veľmi	chutné

vešelic	še	–	zabávať	sa

Foto:	archív	rodiny	MihalíkovejFoto:	archív	rodiny	MihalíkovejFoto:	archív	rodiny	Mihalíkovej

	Mária	Osifová
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NARODILI SA:

 Darina Vaľanyová   Dávid Richard Katriňák

  Timotej Tkáč   Lea Juhaščíková

   Viktória Vasiľová   Adam Lukáč

    Sebastián Hvišč

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

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Jakub Komorník  2017   11.06.2017

Helena Kriváková  1934   09.06.2017

Andrej Kapeľuch  1936   16.06.2017

Ján Hažlinský   1947   23.06.2017

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Svoje životné jubileá v mesiaci júl a august oslávia:

ZPOZ

75 rokov Anna Bartošová 

  Peter Sekeľ

70 rokov Ján Džoganík

        MUDr. Viera Harčaríková

65 rokov Elena Jurečková     

  Božena Šamková    

  Anna Petrová     

JÚL

60 rokov Jozef Makuch

  Anna Hudáková

  Darina Juhasová

55 rokov  Bernarda Šrámková

       

50 rokov Jana Vajdová 

  Dana Varganinová

  Vladimír Zvodz

  Ľuboslav Bakaľar
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Vážení jubilanti, pri príležitosti vášho životného jubilea vám želáme 
do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, elánu, Božieho            

požehnania a veľa dobrej nálady do každého dňa. 

MANŽELSTVO UZAVRELI: 

	 	 Mgr.	Anton	Schrenk	 a		 Tatiana	Liptáková

	 	 	 Giraltovce	 	 	 	 Terňa
	 	 	

	 	 Ing.	Matej	Katuščák	 a		 Mgr.	Adriána	Hajduková

	 	 	 Giraltovce		 	 	 	 Giraltovce
	

	 	 Ľubomír	Dávid	 	 a	 Martina	Gaďová

	 	 	 Prosačov	 	 	 	 Giraltovce

Novomanželom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň dňom, ktorý 
im otvorí bránu do sveta pokoja a lásky. Nech ich manželstvo naplní život-

ným šťastím, nech vytvorí puto, ktoré nič na svete nepretrhne a nech je 
prameňom sily, ktorý im vždy pomôže vyhrať nad nástrahami života.

Prosíme obyvateľov ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej          
rubrike, aby oznámili svoju vôľu telefonicky alebo písomne na MsÚ, 

odd. kultúry - Mgr. Mária Osifová, tel. kontakt: 054/4863909,
e-mail: maria.osifova@giraltovce.sk

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová

AUGUST
80 rokov Anna Savková

70 rokov Ján Čabala

  Michal Mašlej

  MUDr. Ľudmila Ješová

65 rokov Anna Kmecová

  Peter Jaselský

  Ladislav Pantlikáš

  Anna Hliboká

  Ján Hadzima

60 rokov Terézia Kurečajová

  Július Juhas

60 rokov Anna Majerová

  Ján Vaľany

  Milan Šoltys

  Gabriela Bzdilová

  Iveta Zajacová

  Anna Kožlejová

  František Onufer
 

55 rokov Monika Sciranková

  Stanislav Šramko
   

50 rokov Dana Renčková

  Helena Bosaková

  Ľuboš Hlavinka
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ŠPORT

Giraltovský silák 
Milı	́ naši	priatelia.	Bol	jeden	krásny	
teplý	večer,		keď	si	náš	šéf	fitness	cen-
tra	Spider´s	Gym	Marek	Pavúk	sadol	
na	 zmrzku	 spolu	 s	 organizátorom	
súťaže	 Chotčanský	 silák	 Róbertom	
Blachom	 a 	 skrs la 	 im	 v 	 h lave	
myšlienka	 spraviť	 silovú	 súťaž											
v	Giraltovciach.	A	tak	v	nedeľu	11.	06.	
2017	sa	u	nás	v	areáli	bývalého	cen-
tra	voľného	času	konala	súťaž	Giral-
tovský	silák.	Na	tejto	súťaži	si	mohol	
prıśť	zmerať	sily	ktokoľvek.	Naozaj	
to	nebolo	ľahké.	Mali	sme	18	prete-

károv	z	celého	východného	Sloven-
ska	a	musıḿe	povedať,	že	chlapci	si	
naozaj	siahli	až	na	dno	svojich	sıĺ.	

Osemnásť	pretekárov	bolo	rozdele-
ných	 do	 dvoch	 skupıń.	 Prvú	 tvorili		
juniori	 do	 18	 rokov	 a	 druhú	 muži	
(open)	18	a	viac	rokov.	

Juniori	mali	silové	disciplıń y		na	čas.	
Prvá	 	 bol	Axel	 s	 jednoručkami	nad	
hlavu,	druhá	bolo	prenášanie	kufrov.	
Za	tretiu	disciplıń u	naši	organizátori	
zvolili	 prevracanie	 pneumatı́k	 a											
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za	 štvrtú	mŕtve	ťahy	na	maximálny	
počet	opakovanı.́	Aby	toho	pre	 	pre-
tekárov	 nebolo	 málo,	 za	 poslednú	
disciplıń u	bolo	zvolené	ťahanie	auta	
v	 sede.	 Určite	 sa	 všetci	 pýtate,	 kto	
vyhral	 a	 komu	 to	 ako	 išlo.	 Chlapci	
boli	bodovanı	́za	každú	disciplıń u	a,	
samozrejme,	poznáme	aj	 troch	naj-
lepšıćh.	 Na	 3.	 mieste	 sa	 umiestnil								
s	počtom	bodov	36	Mário	Gombita,		
na	2.		s	37	bodmi		skončil	Patrik	Tom-
ko.	No	a		kategóriu	juniorov	s	najvy-
ššıḿ	 počtom	 50	 bodov	 vyhral	 Ján	
Kažimıŕ.	 Všetkým	 srdečne	 gratulu-
jeme	a	stačı	́len	dodať:	Len	tak	ďalej,	
chlapci!

Druhá,	 open	 kategória	 boli	 muži.												
Tı	́to	mali	trošku	ťažšie,	samozrejme,		
v	každej	disciplıń e	mali	naložených	
viac	 kilogramov,	 ale	 musıḿe	 pove-
dať,	 že	 si	 počı́nali	 veľmi	 statočne.	
Prvá	disciplıń a	 	bol	zdvih	klady	nad	
hlavu	a	hneď	za	ňou	nasledovali	jed-
noručky	nad	hlavu,		druhá	bolo	nose-
nie	 kufrov.	 Tretia	 a	 dosť	 ťažká	 dis-
ciplıńa	bolo	prevracanie	pneumatıḱ,	
z	 ktorých	 jedna	mala	 cca	 400	 kilo-
gramov.	S� tvrtá	disciplıń a	boli	mŕtve	
ťahy	na	maximálny	počet	opakovanı	́
a	 	posledné	bolo,	ako	inak,	 	ťahanie	
auta,	ktoré	zapožičal	pán	Jozef	Zajac.	
Samozrejme,	aj	tu	sme	mali	jasných	
vı́ťazov.	 Na	 3.	 mieste	 s	 počtom		
bodov	26	sa	umiestnil	Marek	Gorol,		
na	 2.	 skončil	 s	 počtom	 bodov	 29	
Róbert	Blacha,	 	zároveň	aj	 	spoluor-
ganizátor	tejto	súťaže.	No	a	1.	miesto	

právom	prischlo	Vladimıŕ ovi	Roško-
vi,	 ktorý	 si	 nazbieral	 30	 bodov.	
Samozrejme,	srdečne	blahoželáme.	

Tak	uznajte.	Nebolo	 to	pre	súťažia-
cich	 ľahké	 a	 museli	 sa	 popasovať												
s	 čıḿkoľvek,	 aby	 si	 zaslúžili	 vıť́az-
stvo.	Naozaj	si	siahli	až	na	dno	svo-
jich	sıĺ	a	vydali	zo	seba	aj	to	posled-
né,	čo	mali.		Prirodzene,	to	nie	je	všet-
ko.	Na		súťaž		bolo	zvedavých	množ-
stvo	divákov,	čo	nás	veľmi	tešı.́	Mali	
možnosť	 ochutnať	 zdravé	 doplnky	
výživy	od		švédskej	značky	Self	Omni-
nutrition,	 ako	 naprı́klad	 proteı́ny,	
tyčinky,	 puding	 a	 mnoho	 ďalšieho.	
No	čo	by	to	už	bolo	za	akciu,	ak	by	tu		
neboli	 	dobrá	klobáska,	guláš,	pivo,	
kofola,	zmrzlina	a	iné		pochúťky.	Tak	
aj	 na	 tomto	 ste	 si	 mohli	 u	 nás												
na	 súťaži	 pochutnať.	 Tešıḿe	 sa	 už											
na	ďalšı	́ročnıḱ.	
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A	 aby	 sme	 nakoniec	 nezabudli,	
takúto	súťaž	by	nebolo	možné	zorga-
nizovať	bez	pomoci	našich	sponzo-
rov:	 Hotel	 Alfa	 Giraltovce,	 Renaz	
autoumyvárka	Giraltovce,	firma	Self	
Omninutrition,	 HKLS	 Jozef	 Zajac,	
firma	PROFBAU,	s.	r.	o.,	Kotva	mini-
market,	 Mesto	 Giraltovce,	 Thermal	

park	 Vrbov,	 Cukráreň	 Monka,	 5D	
kino	 Kračúnovce,	 Spider´s	 Gym	
Giraltovce.	D� akujeme	aj	partnerom,	
ktorı	́sa	podieľali	na	organizácii	súťa-
že:	 Chosi	 Gym	 Chotča,	 MS�K	 PWL	
Stropkov,	OZ	Spart-a	Stropkov.

Autor:	Frederika	Oravcová

KTO JE JOZEF KUKULSKÝ KTO JE JOZEF KUKULSKÝ KTO JE JOZEF KUKULSKÝ 
Narodil	sa	v	roku	1970.	Je	odchovanec	
Partizána	Bardejov	a	už	v	roku	1993	
začal	 pôsobiť	 ako	 tréner	 mládeže.								
V	roku	2007	sa	stal	trénerom	A	-	muž-
stva	 Partizána	 Bardejov.	 Vo	 funkcii	
hlavného	trénera	bol	päť	a	pol	roka	a	
medzitým	 bol	 aj	 asistent	 Mikuláša	
Komanického	 a	 Rastislava	 Kicu.													
V	roku	2015	sa	stal	opäť	šéfom	reali-
začného	 tı́mu.	 Ako	 tréner	 dokázal											

so	svojıḿ	mužstvom	dva	razy	postú-
piť,	až	do	terajšej	 II.	 ligy.	Podieľal	sa		
na	výchove	niekoľkých	výborných	fut-
balistov,	ktorı	́sa	potom	uplatnili	nie-
len	na	slovenských	trávnikoch,	ale	aj			
v	zahraničı.́

V	civile	je	aj	poslanec	MZ	v	Bardejove	
a	od	3.júla	2017	je	kormidelnıḱ 	MFK	
Slovan	Giraltovce.

Text:	M.	Deutsch,	foto:	internet
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Najvyššia	 futbalová	súťaž	vo	výcho-
doslovenskom	 regióne	 dala	 záve-
rečnú	bodku	za	sezónou	2016/2017	
v	polovičke	júna.	Futbalisti	MFK	Slo-
van	Giraltovce	sa	sıće	rozlúčili	so	svo-
jimi	fanúšikmi	naozaj	impozantným	
spôsobom,	 keď	 po	 excelentnom	
výkone	 deklasovali	 Vranov	 výsled-
kom	6:2.	Na	druhej	strane,	konečná	
ôsma	priečka	vyvoláva	vo	futbalovej	
verejnosti	 rôzne	 otázky.	 Nečudo,	
lebo	 jesennej	 šťuke	 III.	 ligy	 asi	
vytiekla	v	jari	voda	z	potoka...	Na	aktu-
álnu	 situáciu	 v	MFK	 Slovan	 sme	 sa	
opýtali	 manažéra	 klubu	 Jozefa							
MATIHO.

NEDÁVNO	 SA	 SKONČIL	 ROČNÍK	
2016/17.	AKÝ	TEDA	BOL?

Na	 hodnotenie	 uplynulej	 sezóny	 sa	
treba	pozrieť	z	dvoch	rôznych	uhlov.	
V	praxi	to	znamená,	že	jesenná	časť	
bola	z	našej	strany	výborná.

Mužstvo	 predvádzalo	 útočný	 futbal	
doma	 i	 vonku,	 zı́skalo	 si	 patričný	
rešpekt	i	úctu.	Treba	si	uvedomiť,	že	
až	do	posledného	zápasu	sme	s	Tre-
bišovom	 súperili	 o	 jesenný	 primát.	
Tá	súťaž	mala	potrebný	náboj,	aj	keď	
chýbal	jeden	účastnıḱ.	Keď	pred	jar-
nou	časťou	odstúpil	zo	súťaže	Veľký	
Horeš,	akoby	sa	všetko	zrútilo.	Z	III.	
ligy	 sa	 vytratila	 súťaživosť,	 muž-

stvám	 chýbala	 motivácia	 a	 prišiel					
evidentný	pokles	úrovne.	To	zasiahlo	
aj	 nás	 a	 samozrejme,	 s	 konečným	
umiestnenı́m	 nie	 sme	 spokojnı́.									
Mužstvo	 malo	 na	 vyššie	 priečky.	
Mrzia	 nás	 zbabrané	 zápasy	 so	 Svi-
tom,						Prešovom	B	aj	v	Pušovciach.

O	 TRI	 TÝŽDNE	 SA	 ZAČÍNA	 NOVÝ	
ROČNÍK.	AKÝ	TEDA	BUDE?

V	 každom	 prı́pade	 to	 bude	 oveľa	
náročnejšie.	 Treba	 si	 uvedomiť,	 že	
tentoraz	pribudli	štyri	veľmi	kvalitné	
tıḿy.	O	sile	Lipian	netreba	pochybo-
vať	a	nováčikovia	Rožňava	i	S� arišské	
Michaľany	 majú	 tiež	 dobré	 tı́my	 a	
určite	tam	nebudú	do	počtu.	Navyše	
do	 III.	 ligy	 namiesto	 Hanisky	 boli	
zaradené	 Krompachy	 a	 tie	 takisto	
predstavujú	 kvalitu.	My	 sa	musıḿe	
dobre	 pripraviť,	 hoci	 času	 je	 veľmi	
málo.

ČO	JE	NOVÉ	V	KUCHYNI	MFK	SLO-
VAN?

Tak	 v	 prvom	 rade	 nastala	 zmena								
na	trénerskom	poste.	S	Jozefom	Košú-
tom	sme	boli	dohodnutı	́do	konca	jar-
nej	časti.	Aj	touto	cestou	sa	mu	chcem		
poďakovať.	 Nemal	 to	 ľahké,	 ale	
odviedol	maximum.	Na	 jeho	miesto	
prichádza	Jozef	Kukulský,	ktorý	dote-

S NOVÝM  TRÉNEROM,S NOVÝM  TRÉNEROM,
                 ALE BEZ DIGOŇA                 ALE BEZ DIGOŇA
S NOVÝM  TRÉNEROM,
                 ALE BEZ DIGOŇA
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raz	viedol	druholigový	Partizán	Bar-
dejov.	 Je	 to	 skúsený	 odbornı́k,	
poznám	ho	veľmi	dobre.	Angažovať	
sme	 ho	 chceli	 už	 v	 roku	 2015,	 ale,	
pochopiteľne,	 prednosť	 dostal	 Bar-
dejov,	 ktorý	 je	 jeho	 srdcová	 záleži-
tosť.	Odviedol	tam	veľmi	dobrú	robo-
tu.	 Som	 presvedčený,	 že	 do	 nášho	
giraltovského	 prostredia	 zapadne	
veľmi	rýchlo.	Zmeny	nastanú	aj	v	tre-
ťoligovom	 kádri.	 Do	 Koprivnice	
odchádza	 na	 prestup	 brankár	 P.	
Sobek.	Oveľa	citeľnejšie	sú	odchody	
dvoch	 veľkých	 opôr.	 Ján	 C� abala	
požiadal	 z	 osobných	 dôvodov	 o	
prestup	do	Slávie	TU	Košice	a	kapi-
tán	mužstva	Matúš	Digoň	by	to	chcel	
skúsiť	 vo	 Vranove.	 Malo	 by	 ı́sť	 o	
ročné	 hosťovanie.	 Aj	 budúcnosť	
Petra	Caunera	je	zatiaľ	otázna.	Ostat-
ných	by	sme	si	 chceli	udržať.	 Jakub	
Verčimák	 bude	 pokračovať	 v	 Parti-
záne	 Bardejov,	 namiesto	 neho	 pri-
chádza	 skúsený	 harcovnı́k	 Juraj						
Kuhajdıḱ	a	z	poľskej	Muszyny	by	sme	
chceli	 zıśkať	 Miroslava	 Hanuščáka.	
Nevylučujem	ani	ďalšie	zmeny.	Roz-
hodne	sa	v	najbližšıćh	dňoch.

AKO	 PREBIEHA	 PRÍPRAVA?	 AKÉ	
BUDÚ	PRÍPRAVNE	ZÁPASY?

Začali	sme	3.	 júla.	Všetko	bude	pre-
biehať	 v	 domácich	 podmienkach.	
C� asu	 je	 málo.	 Všetky	 prı́pravné	
zápasy	 odohráme	 na	 giraltovskom	
štadióne	a	o	začiatkoch	týchto	stret-
nutı	́ budeme	 verejnosť	 informovať	

prostrednıćtvom	mestského	rozhla-
su.	Program	je	nasledovný:

8.	7.	Krompachy,	12.	7.	Kračúnovce,	
15.	7.	Geča,	19.	7.	Partizán	Bardejov	
U19,	22.	7.	Stropkov.

AKÝ	 JE	 PROGRAM	 MAJSTROV-
SKÝCH	ZÁPASOV?

Domáce	zápasy	budeme	hrať	aj	naďa-
lej	v	sobotu.

29.	7.	SLOVAN		-		Bardejovská	N.	Ves																																																										

16.	9.		SLOVAN		-		Vyšné	Opátske

2.	8.			Sabinov		-		SLOVAN	(streda)

24.	9.		Snina		-		SLOVAN

5.	8.			SLOVAN		-		V.	Revištia

30.	9.			SLOVAN		-		Svit

13.	8.			Stropkov		-		SLOVAN

8.	10.		Svidnıḱ		-		SLOVAN

19.	8.		SLOVAN		-		Prešov	B

14.	10.	SLOVAN		-		Vranov

27.	8.			Krompachy	-	SLOVAN

22.	10.		Plavnica		-		SLOVAN

30.	8.		Lipany		-		SLOVAN	(streda)

28.	10.		SLOVAN		-		Rožňava

2.	9.				SLOVAN		-	S�arišské	Michaľany

4.	11.			Bard.	N.	Ves	-	SLOVAN

Miroslav	Deutsch
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