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Na slávu našim ženám 

Najkrajšie ľudské kvety,
čo Boh stvoril na tejto zemi,
sú živé ruže
zvané matky, ženy.

Žena je láska,  žena je múdrosť
a matka zas pilier jediný.
Veď niekedy stačí len úsmev malinký,
čo roztopí ľady, zahojí rany
a vyčarí pohodu celej rodiny.

Boh ochraňuj všetky ženy
pred zlom tohto sveta,
veď slušnosť a úcta k žene
je výsadou múdreho človeka.

A čo želať všetkým na záver
v túto slávnostnú chvíľu?
Nech vládcovia zeme nám chránia mier,
lebo dôležitá je budúcnosť
a nielen chvíľka v tomto okamihu.

Marta Husivargová Mašlejová
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Milí čitatelia! 
Kým stihnem napísať jeden riadok 
tohto úvodníka, vonku za oknom sa 
stihne dvakrát zamračiť a dvakrát 
zasvieti slnko. Typické aprílové poča-
sie. Ale to už je za nami a riadne nás 
potrápilo, všetci sme sa už jarne a 
letne nahodili, rýchlo si privykli           
na teplé slnečné lúče a zrazu sa dni 
okolo veľkonočných sviatkov zmenili               
na zimu, mráz, dážď, na niektorých 
miestach Slovenska aj na snežnú 
kalamitu, s ktorou už nikto nepočítal.  
Záhradkári už začali oprašovať moty-
ky, hrable aj rýle, keď ich táto vraca-
júca sa zima opäť zahnala do ich 
domovov k teplému čaju. 

Všetko má svoj čas, miesto, aj my 
musíme vydržať a prídu krásne 
májové dni, ktoré si budeme s rados-
ťou vychutnávať.  Možnože aj príroda 
nám dáva signál, vyčkajte, pomaly, s 
mierou...  Možnože aj naša matička 
Zem je zo všetkého, čo sa okolo nej 
deje, unavená, zničená a preto nám 
e š t e  d á v a  p r i e s t o r                 
na zamyslenie sa v našich 
príbytkoch. Pretože keď sa 
teplé májové dni rozbehnú 
naplno, našim aktivitám            
v  exteriéroch nebude 
konca kraja. Každý si príde 
na svoje, športovci, deti, 
záhradkári, turisti, motor-
kári, cyklisti, korčuliari a 
mohli by sme pokračovať. 
Naše záľuby opäť dostanú 
zelenú a je chvályhodné, že 

si vieme nájsť na ne čas. Vieme ich 
predsa začleniť do našich hektických, 
pracovných dní, potrebujeme ich         
na relaxáciu, na nakopnutie, pretože 
vždy nás v živote čakajú dni ťažké či 
ľahšie. Ani tie májové nebudú iné, 
budú však oveľa slávnostnejšie, či už 
pre našich maturantov, prvopríjíma-
júce a konfirmujúce sa deti, pre naše 
nenahraditeľné mamky, krstné mam-
ky, babky, prababky, ktorým odo-
vzdáme kytičky VĎAKY za lásku, sta-
rostlivosť, opateru, pomoc, ochotu, aj 
kritiku, ktorou nám chcú dobre, za to, 
že ich deti sú pre ne tie najdôležitejšie 
bytosti na svete, že nám darovali život 
a ten svoj nám celý venovali. Preto si 
možno z tých všetkých aktivít, ktoré 
som v predošlých riadkoch spomína-
la, vyberme úplne inú a  bude to 
napríklad návšteva u mamičky  a u 
babičky. 

Príjemné májové dni a  našim jedineč-
ným mamám všetko najlepšie praje

o Michaela Marcinová   
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VIETE, E.Ž ..
Ia p r í l o v é  p o č a s i e  

nesklamalo? Od takmer 
letného počasia sme sa 
vrátili späť k zimným bun-
dám. Ženy sa potešili, do 
plaviek dostali odklad na 
zlepšenie postavy a šoféri, 
ak sa poponáhľali s prezu-
tím pneumatík, mohli 
zažiť nemilý zraz ako tí 40-
ti vodiči pod Tatrami.  

Ipráve úradujúci mesiac máj už 
zaváňa jarou a teplým počasím? Aj 
keď, možno by sme si možno mali 
priať máj á la apríl. Veď naši gazdov-
skí predkovia tvrdili: Studený máj  -  
v stodole raj. Názov mája je odvo-
dený od mena staroitalského boha 
Maia (lat. Maius), ochrancu vzrastu 
rastlín. 

Ina Slovensku stúpa spotreba 
medu? Do roku 2010 sme mali pre-
bytok tohto zlatého sladidla a hľa-
dali sa spôsoby, ako med vyviezť, no 
potom sa situácia otočila a dnes je 
ho u nás nedostatok. Dobrá správa 
je, že stúpa počet záujemcov o vče-
lárstvo, hlavne z radov ľudí stred-
ného a dôchodkového veku. Ak nad 
tým práve uvažujete, určite vám 
pomôže novootvorená predajňa 
včelárskych potrieb a medu v areáli 
bývalého CVČ.

Iv meste pribudol nový priechod 
pre chodcov? Prejsť pešo cez Dukel-
skú ulicu, kde sa denne premelú 
stovky detí navštevujúce ZUŠ, je             
po novom bezpečnejšie. Priechod je 
už namaľovaný a v týchto dňoch          
k nemu pribudne aj dopravné ozna-
čenie. Tento pre blízkosť polikliniky 
frekventovaný a aj pre vodičov  
nebezpečný úsek si už dávno žiadal 
takéto opatrenie. 

Inajjednoduchší spôsob, ako sa 
v y h n ú ť  
prekročeniu 
rýchlosti, je 
zlikvidovať 
je j  merač?  
Možno takto 
u v a ž o v a l  
zlodej, kto-
rému sa poda-
rilo bez zane-
chania aké-
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hokoľvek kusu materiálu a odtlačku 
prsta odstrániť merač so solárnym 
panelom aj s príslušenstvom. 
Vybral si jeden z tých, ktoré sú         
na konci mesta a tak menej nápad-
né. Ďalšie sa totiž nachádzajú v blíz-
kosti policajnej stanice či v centra 
mesta.  A tam hrozí nebezpečen-
stvo, že by si ho pri „práci“ možno aj 
niekto všimol. 

Izačiatok mája sa nesie v zna-
mení dvoch sviatkov? Jedným z nich 
je Deň víťazstva nad fašizmom, 
ktorý oslavujeme 8. mája. Týmto 
sviatkom si pripomíname ukonče-
nie 2. svetovej vojny a tento rok si 

pripomíname 72. výročie tejto 
významnej udalosti. Zdá sa však, 
ako keby sa význam tohto sviatku 
začal zmenšovať, akoby to bolo už 
príliš dávno a nemal si ho kto pripo-
mínať. Už je medzi nami málo tých, 
ktorí spoznali  vojnu. Už nepozná-
me, čo obnášajú dni prežité v bun-
kroch, s obavami o svojich blízkych, 
predsa len čítame a počujeme aj         
v dnešných časoch, že okolo nás sa 
bojuje. Vážme si preto dni, ktoré 
prežívame v mieri a nezabúdajme 
na významné dejiny nášho národa.

Text: Mária Osifová 

foto: internet, A. Juhová

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
ktorý pracoval pri Dome detí, dosaho-

val pekné výsledky nie len doma, ale 

aj na okresných súťažiach. 35 detí, 

členov krúžku, sa zúčastnilo letného 

tábora v Mariánskych Lázňach,             

s výletom do Nemecka, 15 členov 

letného pobytu na Cigelke a 30 turis-

tov celoslovenského zrazu v Bardejo-

ve. Počas roku 1993 nastala zmena 

priestorov a to vysťahovaním sa               

z jednej časti prízemia, činnosť sa 

takto sťažila nakoľko sa zmenšili pries-

tory. Napokon v júli r. 1993 sa presťa-

hoval DDM z priestorov MsKS do 

priestorov I. MŠ, kde sa delil o pries-

V tomto čísle vám prinesieme infor-

mácie zaznamenané v kronike nášho 

mesta, ktoré spracovala a zapísala 

pani Alena Kmecová v  roku 1995 za 

uplynulé obdobie rokov 1992 - 1994. 

V tomto období sa viacero informácií 

dozvedáme aj o Dome detí a mládeže, 

ktorý v tom čase mal aktívnu činnosť a 

bola to veľmi obľúbená organizácia u 

našich mladých občanov.

„Medzi zaujímavé podujatia patrili 

návštevy planetária a múzeí, kultúr-

nych pamiatok, napr. kaštieľa v Budi-

míre, a každoročný výstup na Kapu-

šiansky hrad. Súbor „Topľanček“, 
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tory so ZŠ. V tomto roku došlo aj k 

zmene názvu DDM na Centrum voľ-

ného času.“

„Pri Dome detí a mládeže pracovala 

telovýchovná jednota, ktorá v roku 

1992 združovala 81 členov z radov 

d e t í ,  m l á d e ž e  a  d o s p e l ý c h .  

Samostatné oddiely boli turistické, 

cykloturistický a atletický. Medzi pra-

videlné podujatia Slávie patrili – pre-

teky turistickej zdatnosti, ktoré pre-

biehali ako mestské kolo, s účasťou na 

okresnom v Bardejove a víťazi postú-

pili na krajskú súťaž. Počas celého 

roka pravidelne 1x týždenne navšte-

vovali plaváreň vo Svidníku. Organizo-

vali nočný pochod na chatu Volavka, 

cykloturistiku na Duklu, muži hrali 

okresnú volejbalovú súťaž a zúčastnili 

sa večerného behu v Prešove. V ľahkej 

atletike to bola ešte účasť na štafeto-

vom behu v Bardejove a beh o štít 

mesta Giraltovce.“

Kultúrny život našich občanov mal v 

90. rokoch tiež svoju charakteristiku: 

„V oblasti kultúry bola daná úloha 

zvýšiť jej príťažlivosť pre našich obča-

nov. Zamerali sme sa preto na masové 

formy. Založila sa tradícia celosloven-

ského festivalu detskej populárnej 

piesne, regionálnej prehliadky ama-

térskych folklórnych súborov, kultúr-

neho leta a v ďalšom období i tradície 

okresných prehliadok diskotekárov i 

diskotancov. Z dovážaných progra-

mov to boli Maja Velšicová, skupina 

Drišľak, súbor ROSA z Juhoslávie, 

Jahodná z Košíc a iné. Vedľajšia  

hospodárska činnosť mala postupne 

prispieť k vylepšeniu ekonomickej 

situácie na MsKS. Išlo o prevádzky ako 

stánok so združeným sortimentom 

„Schicko“, predajňa združeného sorti-

mentu „Nová Ľuba“, kaviareň a viná-

reň „Geralt“, predajňa „Slovenská 

kniha“.“

V ďalšom roku sa naši občania zúčast-

nili aj takýchto podujatí: „V januári sa 

začalo s oslavami Dňa štátnosti, 

vystúpením skupiny Drišľak a disko-

párty pre mládež. Z dovážaných pro-

gramov v ďalších mesiacoch to bola 

skupina Mloci a Růžičkovci, diskozá-

bava s hosťom Maťom Pačutom.        

V mesiaci máj bol zorganizovaný         

II. ročník folklórneho festivalu horno-

šarišského regiónu, koncert metalovej 

skupiny Money Faktor, ktorý mal 

veľmi slabý úspech v našom meste.         

V septembri sa zorganizoval country 

festival, obnovila sa činnosť folklór-

neho súboru Topľan.“

Zaujímavosti a drobnosti sú v kronike 

popísané aj takto: „V roku 1992 

vydalo Východoslovenské vydavateľ-

stvo Košice pre MsÚ Giraltovce dlho 

očakávanú knihu „Dejiny Giraltoviec“. 

Je to prvé vydanie. Dňa 1. 2. 1992 

podľa zákona o veterinárnej starostli-

vosti zaniklo v našom meste veteri-
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nárne stredisko po 35-ročnom pôso-

bení. 31. 7. 1994 bola uskutočnená 

akcia na pomoc zdravotníctvu, do 

ktorej bol zapojený čo najširší okruh 

ľudí. Na akcii sa zúčastnil vtedajší  

minister zdravotníctva, lídri demokra-

tickej strany, prednostka okresného 

úradu z Bardejova a populárna Elena 

Vacvalová. 7. augusta 1994 zorgani-

zoval požiarny zbor v Giraltovciach 

Šarišský pohár – druhý ročník v požiar-

nom športe, za účasti požiarnych 

zborov z Prešova, Svidníka, Starej 

Ľubovne a Bardejova.“

„Od roku 1993 sa začali písať nové 

dejiny Slovenska – mladej Slovenskej 

republiky, ktorá začala vytvárať nový 

demokratický štát s novými zákonmi, 

parlamentnými rozhodnutiami a 

budovať novú politickú formáciu. Stali 

sme sa súčasťou sveta, ktorý zápasí        

s hospodárskymi problémami, ale 

cesta do Európy je otvorená, záleží iba 

na nás všetkých ako sa do nej dosta-

neme a zapíšeme.“ Týmito slovami sa 

končí ďalšia etapa písania našej mest-

skej kroniky, ktorá do týchto posled-

ných riadkov bola písaná ručne. Ďalšie 

podoby kroniky sú zachované jed-

notlivo v samostatných rokoch už        

v tlačenej forme.

Priamo citovaný text uverejňujeme     

v pôvodnom znení, bez jazykovej úpra-

vy.

Text spracovala Michaela Marcinová

S učiteľmi veselo
i vážne...

S učiteľmi veselo
i vážne...

J. A. Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 
1670) sa svojím dielom, názormi a 
pedagogickou činnosťou zaradil 
medzi najvýznamnejšie osobnosti 
svetovej pedagogiky. Predstihol dobu, 
v ktorej žil, natoľko, že škola podľa 
jeho predstáv zostáva naďalej ideá-
lom.

Pre pedagógov sa Deň učiteľov stal 
tou chvíľou počas roka, keď žiaci i 
spoločnosť ocenia ich prácu a 

vyjadrujú úprimné poďakovanie        
za veci, na ktoré všetci často zabúda-
me.

Už od nášho útleho detstva sa podie-
ľajú učitelia na formovaní našej osob-
nosti spolu s rodičmi. Nie je to ich 
zamestnanie, ale povolanie, poslanie, 
ktoré vykonávajú s láskou a pokorou, 
na vysokej odbornej úrovni.  Aj toto je 
cesta, ako sa im poďakovať v mene 
všetkých žiakov, študentov, či už býva-
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lých alebo súčasných.

Ďakujeme 

[že ste nám ukázali, v čom sme 
dobrí. Za pomocnú ruku a 
povzbudenie k činu, keď sme 
boli presvedčení, že na to nemá-
me. Nikto iný by nám nepovedal 
alebo nemal šancu si všimnúť, že 
sme talentovaní. 

[že ste nás vyťahovali z našich 
komfortných zón. Ukázali nám, 
že veda môže byť zábava, že 
matematika sa dá pochopiť, či 
nás donútili na literatúre čítať 
diela, ktoré vám zmenili život. 
Ničili vaše predpoklady toho, čo 
je zábavné a komfortné.

[že ste nás neignorovali, nech sme 
boli akokoľvek tupí či drzí. Tak-
tiež za to, že ste často nepovolili 
ani pri tvrdších orieškoch a 
potiahli to s nimi až do konca.

[že ste nemali problém s nami 
diskutovať aj po hodine, obeto-
vali ste svoju voľnú chvíľu, zdie-
ľali svoje myšlienky a pomocou 
diskusie nám pomáhali rásť.

[za zvládnutie vašich domácich 
úloh v podobe opráv našich tes-
tov, za extra robotu s tým, ako 
nám na ďalšie hodiny okrem 
obsahu učebnice priniesť aj 
niečo iné a hodnotné.

Ďakujeme učiteľom, ktorí ...

[sú prísni, ale zo správnych dôvo-
dov. Takým, ktorí nám nedovolili 

odfláknuť prácu, ale vyžadovali 
vysoký štandard, aby sme boli 
najlepší, akí v dnešnom večne 
súťaživom svete môžeme byť. 

[nás nútili rozmýšľať. Nezahlcovali 
nás poučkami, ale nútili, aby sme 
na veci prišli sami. Že ste nám 
zadávali také úlohy, ktoré nás 
zaujali a naozaj posúvali vpred.

[večne nachádzali kreatívne spô-
soby, ako nás neunudiť, ale práve 
naopak vznietili v nás záujem. 

[sa rozhodli obetovať svoj život a 
múdrosť tomu, aby z nás niečo 
bolo.

Ďakujeme, že ste ľudia s veľkým 

srdcom a studnica nekonečných 
inšpirácií nielen pre deti, ale aj ich 
rodičov.

Predstavitelia samospráv a riaditelia 
škôl pri príležitosti tohto dňa sláv-
nostne oceňujú pedagógov, čím pri-
pomínajú, že školstvo patrí medzi ich 
priority. Preto sa v piatok 7. apríla 
2017 v Dome kultúry v Giraltovciach 
zišli pedagogickí zamestnanci našich 
škôl, aby si prevzali  ocenenia za obe-
tavú prácu.

Ocenenie z rúk primátora si                
prevzali:

PhDr. Beáta Daňková – učiteľka

 výtvarného odboru ZUŠ Giraltovce

Mgr. Anna Krajňáková – učiteľka

slovenského jazyka, ZŠ Giraltovce
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Ocenenie riaditeľa školy a starostu 
obce Kalnište si prevzali:

Mgr. Monika Miháliková – 

ZŠ Giraltovce

Mgr. Dana Študijová – 

ZŠ Giraltovce

Mgr. Miriam Eliášová – 

ZŠ Giraltovce

PaedDr. Janka Čubirková –

 ZŠ Giraltovce

Mgr. Filip Vojtek –

 ZŠ Giraltovce

Magdaléna Eštoková – 

MŠ Giraltovce

Lenka Bodnárová, DiS.art – 

ZUŠ Giraltovce

Michaela Sušinová, DiS.art – 

ZUŠ Giraltovce

PaedDr. Matilda Rozputinská – 

SZŠ Giraltovce

Mgr. Andrea Kytiková – 

SZŠ Giraltovce

Jaroslava Rubisová – 

SŠ Giraltovce

Mgr. Erika Švecová – 

SSOŠ Giraltovce

Ing. Monika Hlavinková – 

SSOŠ Giraltovce

Mgr. Martin Škutka – 

SSOŠ Giraltovce

Mgr. Eva Fedorková – 

Gymnázium Giraltovce

Mgr. Zuzana Kmecová – 

ZŠ Kalnište

Slávnostného prípitku sa ujal primá-
tor mesta a po ňom si už učitelia 
pochutnali na slávnostnej večeri, 
ktorú pripravila školská jedáleň pri 
SSOŠ Nebičko. O kultúrny program sa 
postarali Hudobné sláčikové kvarteto 
KOMBOZET pod záštitou Mgr. Art. 
Jána Komišáka a legendárny ľudový 
rozprávač Jožko Jožka. Všetkým patrí 
naše poďakovanie.

Text: Mgr. Antónia Juhová

odborný zamestnanec ŠÚ Giraltovce,

 Foto: F. Eliáš
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Pred veľkonočnými sviatkami  

hýrila budova Mestského úradu           

v Giraltovciach farebnosťou. Ani 

tentokrát nechýbala na prízemí 

Veľkonočná výstava. Mali ste mož-

nosť vidieť pestrú paletu tradič-

ných i netradičných dekorácií.

Oddelenie kultúry MsÚ Giraltovce 

každoročne organizuje tradičnú 

veľkonočnú výstavu. Aj v tomto 

roku vo vestibule mestského úradu 

boli jej súčasťou výrobky s temati-

kou Veľkej noci, ktoré zhotovili žiaci 

a učitelia miestnych škôl, škôlky, 

ZUŠ, DSS a k výsledkom  tvorivých 

prác prispeli i seniori s pracovníč-

kami z Denného stacionára. Všetky 

veľkonočné dekorácie inšpirovali 

kreatívne duše. Mohli ste zhliadnuť 

rôzne ozdobené kraslice, tradičné 

veľkonočné zvieratká v netradič-

nom prevedení ako zajace, kuriatka, 

kačky, sliepky, baránky, ale i kvety a 

kytice. Všetky boli vyrobené zaují-

mavými technikami z rôznych prí-

rodných materiálov a hlavne z lásky. 

Originálne výrobky práce šikov-

ných rúk školákov a pracovníkov 

kultúrnych zariadení stáli za to. 

Veľkonočná výstava v Giraltovciach 

návštevníkov zaujala a inšpirovala k 

ručným prácam. Výstavu si nene-

chali ujsť ani malí „ovocníčkovia“      

z Materskej školy v Giraltovciach.   

Aj deti materskej školy ju navštívili 

spolu so svojimi učiteľkami. Škôlka-

rov podľa nich najviac zaujali obrov-

ské vajíčka a zajac pred budovou 

MsÚ. Tešili sa, že sa môžu pri výrob-

koch aj odfotiť. „Nadrozmerný zajko 

sediaci na lavičke snáď prilákal a 

rozveselil všetky vekové kategórie. 

Určite bol  dobrý spoločník na fote-

nie,“ informovala vedúca kultúr-

neho oddelenia Mária Osifová, ktorá 

originálneho zajaca zhotovila spolu 

s kolegyňou z úradu, odbornou 

zamestnankyňou školského úradu 

Antóniou Juhovou. K veľkonočnej 

výzdobe v meste patrili aj obrovské 

kraslice. Vymysleli aj nenáročnú 

konštrukciu z pletiva,  ktorú vyrobil 

ďalší zamestnanec úradu Ján Tkáč. 

„Dlho sme rozmýšľali, ako vytvoriť 

čo najväčšie a  finančne nenáročné 

zdobené vajíčka." Zdobenie prene-

chali šikovným rukám žiakov giral-

tovských škôl. Spôsob zdobenia a 

materiál si každá škola podľa vedú-

cej oddelenia kultúry vybrala podľa 

vlastných predstáv a možností. 

Text: Martina Cigľárová, 

foto: autor, internet, M. Osifová

Veľkonočná výzdoba skrášlila mesto Veľkonočná výzdoba skrášlila mesto 
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medzinárodného festivalu

dokumentárnych filmov1. ročník 
v Giraltovciach úspešne ukončený
V dňoch 6. - 9. 4. 2017 sa konal             
v zasadačke Mestského úradu Giral-
tovce medzinárodný festival doku-
mentárnych filmov Jeden svet. O tejto 
udalosti sme sa porozprávali s hlav-
ným organizátorom Stropkovčanom 
Mgr. Jozefom Šimkom. 

Ako hodnotíte priebeh a účasť         
na   festivale?
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Festival prebiehal v príjemnej a pria-
teľskej atmosfére. Nezaznamenali 
sme žiadne problémy, ktoré by súvi-
seli s organizáciou festivalu, správa-
ním sa návštevníkov, technikou alebo 
hocičím iným. Účasť bola veľmi pek-
ná, hlavne čo sa týka zastúpenia žia-
kov a študentov na školských pred-
staveniach. S účasťou verejnosti na 
premietaniach pre verejnosť to bolo 
už slabšie, čo sa však dá chápať, 
keďže išlo o prvý ročník vôbec orga-
nizovaný v Giraltovciach.

Aké boli dojmy divákov?

Myslím si, že naši diváci sa na festi-
vale cítili dobre a uvoľnene. Podľa ich 
reakcií po zhliadnutí niektorých 
filmov by som povedal, že filmy sa im 
páčili a vyvolali v nich aj veľa emócií, 
keďže išlo často aj o náročné témy, 
ktoré sa vedia v dobrom slova zmysle 
dotknúť človeka.

Koľko filmov dohromady si mohli 
návštevníci festivalu pozrieť?

Návštevníci si mohli vybrať až z 12 
filmov. Paleta tém bola taktiež široká. 
Od chudoby, extrémizmu, globalizá-
cie, komunizmu, sociológie, propa-
gandy, nezdravého stravovania, ute-
čencov, cirkvi, histórie, až po ekoló-
giu. Od Švédska, Holandska a USA cez 
Maďarsko, Lotyšsko, Ukrajinu, Rusko 
až po Afriku, Blízky východ, Barmu a 
Čínu, vrátane Slovenska. 

Boli v rámci festivalu aj nejaké 
sprievodné akcie?

Na facebooku prebiehala súťaž o 3 

voľné vstupenky na všetky filmy 
festivalu. Podujatie príjemne skráš-
lila aj prebiehajúca veľkonočná 
výstava pri vstupe do premietacej 
sály, kde si návštevníci filmov mohli 
rovno pozrieť aj rôzne veľkonočné 
dekorácie. Hlavná sprievodná akti-
vita však boli diskusie so žiakmi a 
študentmi po každom filme v rámci 
školských premietaní.

Bude Jeden svet ešte niekedy             
v  Giraltovciach?

To záleží od množstva faktorov, 
dohôd a spolupráce. Na druhej stra-
ne, na Slovensku je viacero miest, kde 
je Jeden svet trvalou a udomácnenou 
súčasťou miestnej kultúrnej scény. 
Pri tejto príležitosti by som sa chcel 
poďakovať najdôležitejšiemu part-
nerovi akcie v Giraltovciach a to 
Mestu Giraltovce, bez ktorého 
pomoci by tento ročník v Giraltov-
ciach nevznikol. Vďaka patrí aj všet-
kým kňazom, ktorí nás propagovali a 
tiež riaditeľom a učiteľom škôl, ktorí 
mali chuť obohatiť školské vyučova-
nie našimi filmami. Na celosloven-
skej úrovni patrí vďaka hlavne nezis-
kovej organizácii Človek v ohrození, 
Nadácii Slovenskej sporiteľne a 
Ústavu pamäti národa. Samozrejme, 
najväčšia vďaka patrí všetkým našim 
divákom a fanúšikom. Pre všetky 
ďalšie aktuálne info sa stačí pridať na 
facebooku na stránku Jeden svet 
Giraltovce.

o redakcia
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mentovať úroveň tohto žánru v regió-

ne, motivovať choreografov a peda-

gógov k tvorivej práci. „Umožniť kon-

frontáciu tvorivých prístupov práce 

jednotlivých kolektívov a autorov, 

metodicky pomôcť kolektívom for-

mou rozborov, vystúpení s odborník-

mi. Ku kritériám hodnotenia patrili 

nápad a spracovanie námetu vzhľa-

dom na vek a schopnosti interpretov - 

výber hudobnej predlohy, práca           

s hudbou - technická a charakterová 

úroveň interpretácie, prirodzenosť 

prejavu, výtvarné dotvorenie vystú-

penia (kostýmy, scéna, rekvizity) a 

celkový umelecký dojem.“ Hneď            

po giraltovskej súťaži nasledovali            

na ďalší deň folklórne vystúpenia        

v Stropkove, čiže prehliadka v ľudo-

vom tanci. V súťaži „Vo víre tanca – 

folklórny tanec“ sa predviedli žiaci 

DFS Komanička, Makovička a Motýlik 

SZUŠ Stropkov. 

Text: Martina Cigľárová

Foto: L. Lukáč, V. Michalčík

Giraltovčania sa nechali strhnúť 

VO VÍRE TANCA
V giraltovskom Dome kultúry sa 

konala regionálna prehliadka Vo víre 

tanca 2017 v modernom tanci. 

Postupovú súťaž zorganizoval PSK 

Prešov v spolupráci POS Svidník.

Podujatie Vo víre tanca 2017 – 

moderný tanec, ktoré si mohli vychut-

nať Giraltovčania, je súťažná pre-

hliadka choreografickej tvorby det-

ských a mládežníckych skupín nefol-

klórneho tanca. Súťažili v nej jed-

notlivci i kolektívy nefolklórneho 

tanca, tanečné skupiny pôsobiace         

v okresoch Svidník a Stropkov. Mohli 

využiť viaceré tanečné štýly. V pro-

grame sa predstavili ZUŠ Giraltovce, 

ZUŠ Svidník, SZUŠ Stropkov, ZUŠ F. 

Veselého v Stropkove, TK Svitan, TK  

Márie Sopkovej, ZŠ Giraltovce, ZŠ 

Mlynská Stropkov a Detský domov 

Svidník. „Súťažiaci boli rozdelení         

do troch kategórií – MŠ a 1. a 2. stu-

peň ZŠ. Víťazi jednotlivých kategórií 

mali možnosť postúpiť do krajského 

kola Deň tanca 2017, prípadne aj 

celoslovenského kola súťaže v Žiari 

nad Hronom,“ informuje pracovník 

POS Miroslav Štoffa. Súčasť podujatia 

bola prezentačná, hodnotiaca i vzde-

lávacia časť. Cieľ bol podľa neho doku-
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Jar nám zaklopala na dvere a my sme 
sa na ňu patrične pripravili nielen 
nápaditou výzdobou,  ale i podnet-
nými aktivitami, s ktorými sa v tomto 
mesiaci akoby roztrhlo vrece. Hneď 
prvý aprílový pondelok bol pre mno-
hých malých žiačikov veľmi výni-
močný deň a to z toho pohľadu, že sa    
v našej ZŠ konal zápis do 1. ročníka. Aj 
keď mnohí predškoláci do školy krá-
čali možno i s napätím či očakávaním, 
po otvorení dverí z nich všetky obavy 
opadli. Veď ich vítali  rozličné roz-
právkové postavičky, ktoré ich v ten 
významný deň sprevádzali. Zoznámili 
sa nielen s naozajstným Mimoňom, 
ale vychutnali si i rozprávku v det-
skom spracovaní piatakov Ako ťahal 
dedko repku, či spriatelili sa s roz-
právkovými bytosťami z Knihy džun-
glí. Ich radosť im žiarila z očí a o tom, 
akí boli šikovní a výborne pripravení, 
nás rýchlo presvedčili. A už teraz sa na 

všetkých nových žiačikov od septem-
bra tešíme. 

Aj blížiaca sa Veľká noc rezonovala v 
našich aktivitách. Naše šikovné  uči-
teľky sa zapojili do veľkonočnej 
výstavy  situovanej  v Mestskom 
úrade a okrem toho sa žiaci na tento 
sviatok pripravovali rôznymi aktivi-
tami. Druháci a šiestaci sa zúčastnili 
Krížovej cesty v kostole sv. Cyrila a 
Metoda, 4. B si so svojou učiteľkou 
prichystali pôstne vitamínové šaláty a 
ostatní si v priebehu Veľkého týždňa 
mohli vypočuť rozhlasové relácie 
žiakov 5. A a 8. C triedy, ktoré ozrej-
movali pôvod, históriu a symboly 
týchto sviatkov.

 5. apríla sa v  našej škole uskutočnilo 
Testovanie 9, tzv. Monitor, ktorého sa 
zúčastnilo 47 žiakov.  Primárny cieľ 
testovania bolo overovanie výstup-
ných vedomostí deviatakov po ukon-

čení 2. stupňa základnej školy 
a monitorovanie úrovne ich 
pripravenosti na ďalšie štú-
dium. V tento deň žiaci sied-
meho a ôsmeho ročníka absol-
vovali exkurziu za umením      
do Medzilaboriec, kde mali 
možnosť navštíviť Múzeum 
moderného umenia Andyho 
Warhola. Piataci a šiestaci sa      
v tento deň vydali do Prešova a 
spoločne si vychutnali veselú 
rozprávku Psia Superstar.  

A čo sa týka našich úspechov? 

Aprílové vrece aktivít v našej ZŠ 
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Tak ani v tomto sme nezaháľali. Naši 
žiaci získali v okresnom kole Matema-
tickej olympiády nádherné miesta. 
Samuel Hažlinský (6. B)  v kategórii 
Z6 získal 2. miesto a Mário Kiňa (8. C)  
sa v kategórii Z8  umiestnil na nád-
hernom 1. mieste. Žiakov pripravovali  
učiteľky Kriváková a  Čižeková. 

Výborné výsledky sme zaznamenali i 
v okresnom kole Biologickej olympi-
ády (kategória E), ktorá sa konala         
v našej škole a uskutočnila sa            
pod vedením  učiteľky Tkáčovej. Naša 
škola mala účasť v 3 kategóriách.         
V kategórii Botanika  získali Soňa 
Vasičková (7. B) 1.  a Natália Tkáčová 
(6. B) 2. miesto. Geológiu prvým mies-
tom obhájila Bibiana Tkáčová (8. B) a 
v kategórii Zoológia  získali Erik Tkáč 
(8. B) 2.  a Mária Pizúrová (7. B) 3. 
miesto. 

Aj v tanečnej súťaži sme boli úspešní. 
Žiaci 2. B a 6. B sa pod vedením  uči-
teľky Gálikovej zapojili do prehliadky 
moderného tanca s názvom Vo víre 

tanca, kde šiestaci s  choreografiou  
Spojme dlane  skončili v  striebornom 
pásme a druháci sa s  choreografiou 
Poď sa hrať  umiestnili v zlatom pás-
me. 

O tom, že sme aktívni a zapájame sa 
do rôznych súťaží,  svedčí i skutoč-
nosť, že sme sa zapojili do súťaže Milk 
Agro, v ktorej žiaci pod vedením  uči-
teľky Svrčkovej naspievali v nahráva-
com štúdiu Leon Art v Bardejove 
nápaditú pesničku.  Môžete si ju vypo-
čuť i na stránke našej školy. A to, že je 
potrebné sa zaujímať i o našu Zem, 
ktorej obyvatelia sme my všetci, 
svedčí skutočnosť, že sa všetky triedy 
pod vedením svojich učiteľov  zapojili 
do tvorivých ekologických aktivít 
spojených so sviatkom Dňa Zeme. 
Aktivity prebiehali v škole i v meste. 
Vedieme žiakov k tomu, že našu Zem  
treba chrániť nadovšetko, lebo dobro, 
ktoré odovzdáme, sa nám raz určite 
vráti. 

Text: PhDr. Tatiana Majerová, PhD.

„Šaleny“ apríl, zato seriózne akcie
v Súkromnej základnej škole 

„Šaleny“ apríl, zato seriózne akcie
v Súkromnej základnej škole 

1. Jedna lastovička jar nerobí.

Podobne je to aj so školskou triedou. 

Začiatkom mesiaca sa vo všetkých 

základných školách zapisovali noví žiaci, 

budúci prváci. Tá naša sa už od obedňaj-

ších hodín v tretí aprílový deň preme-

nila na rozkvitnutú lúku plnú kvetín a 

lienok. Prichádzajúce deti si v ich spo-

ločnosti preskúšali svoj postreh, zruč-

nosť a presnosť. Potom ich Cuky a Luky 

po testovaní pri pani učiteľkách Vargo-

vej a Foltínovej priviedli do triedy krea-

tívnych aktivít, kde na nich čakala pani 

Mitaľová a jej tvorivá dielňa. Malí 

nedočkavci si práve tu prišli na svoje, 

bolo badateľné, že strihanie, lepenie, 
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tvorenie im sú blízke a práve tu sú 

doma. 

2. Staraj sa o Zem, ako najlepšie vieš. 

Nedostal si ju od rodičov, ale požičal od 

svojich detí. Zem nededíme po pred-

koch, ale požičiavame si ju od našich 

potomkov.

 V tomto duchu ochrany a pomoci 

zachovať našu Zem pre ďalšie generácie 

sme pracovali celý deň 21. apríla. 

Hlavná téma boli globálne problémy 

životného prostredia (rast populácie, 

klimatické zmeny, pokles biodiverzity, 

znečisťovanie vody, produkcia odpa-

dov, odlesňovanie, ...). Tvorbou fotoe-

seje v jednotlivých triedach sa žiaci 

svojimi spoločnými vopred dohodnu-

tými postupmi presvedčili o fakte, že 

Zem nestačí chrániť len zodvihnutím 

„náhodne vytrateného odpadu“, ale 

musíme myslieť na to dedičstvo, ktoré 

je pre všetkých bohatstvom a nedá sa 

kúpiť  replika Zeme. 

3.  Odvážnemu šťastie praje! 

Utorňajšia cesta koncom apríla viedla 

Sophiu Havirovú zo 4.A 

triedy do Trnavy a neďa-

lekého Smolenického 

zámku. Ešte v januári 

spolu s ostatnými spolu-

žiakmi poslala svoj 

článok do súťaže pod 

záštitou prezidenta 

Práva detí očami detí. 

Vybrala si tému „Mama, 

otec a čo deti?“ a spo-

medzi vyše 1500 prác si 

porota vybrala práve jej a ocenila ju       

v nádherných priestoroch Smolenic-

kého zámku krásnym štvrtým miestom. 

O jej zážitkoch z tohto dňa si môžete 

prečítať v ďalšom čísle Spravodajcu. Ale 

už teraz Sophii blahoželáme!

4.  Hviezdoslavov Kubín a jeho 63. 

ročník

Táto súťaž určená recitátorom prózy a 

poézie mala v dňoch  25. až  27. 04. 

vymedzený čas pre krajské kolo              

v budove divadla Jonáša Záborského       

v Prešove. Za okres Svidník v tretej kate-

górii nás reprezentovala žiačka našej 

školy Ivana Koreňová, z 8.A triedy. 

Ivanka si tentokrát vybrala poéziu a 

podobne ako pri próze, aj tu dokázala, 

že do vienka dostala poriadny kus nada-

nia, ktoré jej aj teraz prinieslo šťastie. Už 

samotná účasť v tejto súťaži je úspech, 

obohatí žiaka nielen o skúsenosti, ale 

zakaždým umožní spoznať nových skve-

lých ľudí. V krajskom kole získala tretie 

miesto. 

Text a foto: E. Tchuríková
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V každom meste či 
obci žijú ľudia, o 
ktorých nevieme. 
Teda, poznáme ich, 
ale netušíme, aké 
záujmy majú a aké 
klenoty doma ukrý-
vajú. Jedna z takých 
je Marta Husivargo-
vá, rodená Mašlejo-
vá, z Matoviec, ktorá 
má veľké nadanie. 
Píše ľúbostné a 
duchovné básne i balady. Žila so 
svojím mužom v Prešove, kým ju 
nezlákal život v jej rodnej obci. 
Odvtedy je verná svojej dedinke. 
Hoci táto skromná dáma svoju 
tvorbu nerada verejne prezentuje, 
hovoria za ňu riadky, ktoré dopo-
siaľ napísala. A sú to ozajstné bás-
nické skvosty. Vyhľadali sme ju, 
aby nám o záľube niečo prezradila.  

Prezraďte nám, kedy ste začali  
tvoriť? 

- Poézia ma vždy nadchýnala. Písanie 
u mňa prepuklo už dávno, ešte v mla-
dom veku. Začalo sa to tak, že som 
mala rada literatúru a slovenský 
jazyk. Blízke mi boli najmä slovenská 
klasika a ruská literatúra. Matema-
tiku som nemala nikdy rada, bola to 
pre mňa nuda. Aj napriek tomu som 

pracovala po celý život s číslami a 
financiami, nikdy som nemala žiadne 
manká a ako šéfka som so svojím 
kolektívom dosahovala najlepšie 
výsledky. K tomu, že som slovenčinu 
zbožňovala, ma motivovala úžasná a 
kvalitná učiteľka, pani Dzurjaninová, 
neskôr Lechmanová, ktorá žije v blíz-
kosti Giraltoviec a jej vďačím za to, že 
ma dokázala veľa naučiť, milovať 
materinský jazyk a bola pre mňa prí-
kladom. Touto cestou jej za to ďaku-
jem. Nebol však predtým čas aktívnej-
šie sa jej venovať, preto som začala 
písať až v štyridsiatke. 

O čom píšete a čo vás  pri tom naj-
viac motivuje, ako čerpáte inšpirá-
ciu? 

- Píšem básne i balady o vzťahoch 
medzi ľuďmi, o ich osudoch, láske       

Spisovateľka z Matoviec zaujala svet
 svojou básnickou tvorbou
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k Bohu. Najlepšie sa mi vyjadruje 
písaným slovom, aj v noci, keď nemô-
žem spať. Nepremýšľam mechanicky, 
tvorím srdcom. Verím, že sa v mojej 
tvorbe každý nájde. Inšpirujú ma 
ľudia a ich osudy, ktoré píše len sám 
život a to, čo všetko človeka v živote 
postretne, sa nedá vymyslieť.

Kde ste doteraz prezentovali svoje 
básne a čo plánujete dosiahnuť        
v rámci tvorby?

- U nás i v zahraničí. Teším sa, že sa 
moje básne dostali až za oceán. Na 
Slovensku boli čítané, jedna naprí-
klad pred rokom pri príležitosti Dňa 
matiek v Levoči, kde akciu pripravil 
ženský spolok Marína pri krajskej 
organizácii SNS v Prešove. Raz by som 
svoje básne chcela vydať knižne. I keď 
je ešte niečo potrebné zladiť, dopísať 
a prepracovať. Rada niečo napíšem aj 
blízkym k sviatku a mám radosť z 
toho, keď sa im to páči. Okrem toho 
skladám rusínske piesne. Pán Boh 
riadi všetky naše kroky a všetci sme 
tu akoby len na dovolenke. Závisí od 
toho, ako to tu všetko zvládneme a 
ako si to zariadime. 

Zdedili ste azda po niekom literárny 
talent?

- Narodila som sa v dome, ktorý má 
sto rokov. Postavil ho môj pradedo 
Lukáš Ivančo, ktorého si dodnes 
veľmi vážim a bol po celý život môj 
vzor. Bol to na tú dobu veľmi múdry, 
odvážny a nebojácny človek. Bol to 
pre nás v rodine „niekto“, kult osob-

nosti. A keď zomrel, v tom istom roku 
som sa narodila. On jediný vtedy         
v okolí odoberal Slovenskje národňje 
noviny a bol za to uväznený. Šiel          
do Pešti (dnes Budapešti) na súd, 
obhájil sa tak, že kým ich budú vydá-
vať, bude ich odoberať. Vedel              
po nemecky, anglicky a rusky a ja to 
viem po ňom tiež. Bola som aj neter 
uznávaného umelca, herca a režiséra 
rusínskeho Divadla Alexandra Duch-
noviča v Prešove Ivana Ivanča, ktorý 
tam nastúpil od 50. rokov a pôsobil 
tam celý svoj život. Mamin brat bol 
zároveň vnuk spomínaného pradeda. 
Svojím životom bol pre mňa vzor. Bol 
to dobrý, vzdelaný a scestovaný člo-
vek a tiež rád písal poéziu. Pracoval a 
šéfoval v prešovskom rusínskom 
divadle. Režíroval v Československu          
i zahraničí. 

Kde ho mohla verejnosť vidieť 
hrať?

- Okrem iných filmov a divadelných 
hier hral ruského dôstojníka v zná-
mom filme o bojoch na Dukle – „Brána 
k domovu“, generála Svobodu hral 
Ladislav Chudík. Okrem toho celé 
roky organizoval a režíroval Rusínsky 
festival vo Svidníku. Tých hercov, 
ktorí boli priateľmi môjho uja, ako 
Štefan Kvietik a ďalší, študovali spolu 
s ním, si dodnes vysoko vážim. Boli to 
perly našej kultúry a takých už niet. 
Chýba mi niekdajšia relácia „Chvíľky 
poézie“, v ktorej recitovali poprední 
herci, ako Turzonovová, Juraj Sarvaš 
či Dušan Jamrich.
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chcela toho vytvoriť oveľa viac, ale 

slovenské zákony ma zabrzdili v reali-

zácii. Čo sa dalo, spravila som,“ 

uviedla. Novootvorená kaviareň sa 

nachádza v príjemnom prostredí, 

areáli bývalého CVČ na Fučíkovej ulici  

a je zriadená v rodinnom duchu. 

„Bývalé priestory CVČ sa mi páčili. 

Evokovalo ma to k tomu, že by sa tu 

dalo niečo také urobiť. Tu je pekný 

priestor, žiadny ruch, len ticho a 

pokoj. Mamičky si tam dobre 

oddýchnu a dožičia trochu relaxu.“ 

Myslí si, že tam bol zabudnutý pries-

tor. Ten zrazu ožil, jeho názov má svoj 

význam. „Každý, aj ten dedko a babka 

bol niekedy tým dieťaťom. Niekto mi 

vraví, že veľa fantazírujem, ale v dne-

šnej uponáhľanej dobe je to relax pre 

dušu,“ myslí si Slávka. Okrem širokého 

sortimentu nápojov a kútika na hranie 

pre deti sú v kaviarni aj knihy, gauč, 

bicykel a ručne robené výrobky. 

Máte aj ďalšie podobné záľuby?

- Kým som začala tvoriť, najprv som 
mala blízko k spevu. Môj ujo stále 
chcel, aby som spievala v divadle. Ako 
študentka som chodievala súťažiť za 
školu v speve a získala som aj ocene-
nia. Spievala som aj v giraltovskom 
folklórnom súbore, no keďže moja 
mama hovorila, že divadelníci väčši-

nou nežijú dôstojným, ale komediant-
skym životom, nepriala si, aby som 
pôsobila v divadle.

Ďakujeme pekne za rozhovor a 
autorke želáme veľa tvorivých síl a 
krásnych myšlienok pri písaní.

Text a foto: Martina Cigľárová

NAŠE MESTO MÁ JEDINEČNÚ KAVIARNIČKU! NAŠE MESTO MÁ JEDINEČNÚ KAVIARNIČKU! 
Giraltovské mamičky už majú kam ísť 

so svojimi deťmi. V našom meste 

otvorili jedinečný podnik, kde si 

môžu mamičky vypiť kávu a deti sa 

pohrať.

Hoci máme v meste viacero kaviarní, 

tá najnovšia, ktorú zriadila Slavomíra 

Kopasová, „patrí“ matkám a ich 

deťom. Pani Kopasová nám objasnila 

vznik podniku. Inšpirovala sa životom 

v zahraničí, keď žila desať rokov           

v Londýne. Tvrdí, že keď sem prišli, 

nebolo kam ísť s deťmi. „Existovali 

tam takzvané babince a stretávačky 

pre deti. Je to určené hlavne pre 

mamičky s deťmi,“ prezrádza mama 

troch dcér. Okrem pitia kávy či čaju a 

vychutnávania si koláčika si v nej 

môžu návštevníci užiť aj čítanie kníh a 

ich drobci sa v tom čase zahrať v det-

skom kútiku, ktorý volajú „herňa“. 

M a j i t e ľ ka  m á  v e ľ a  n á p a d o v                   

v súvislosti s deťmi. „Pre deti som tu 
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„Zriadila som si to v hand made štýle. 

Želám si, aby sa v priestoroch 

kaviarne ľudia cítili ako doma, príjem-

ne. Knihy som si vzala, lebo sa tu málo 

číta. Keď som bola v zahraničí, ľudí 

bolo vidieť čítať všade a deti boli aj       

v škole vedené k tomu, že i samé 

chceli čítať. Uvedomujem si, že 

návratnosť je v rokoch a možno 

potrvá istý čas, kým sa to rozbehne, 

napriek tomu, sme to chceli urobiť.“  

O káve pozná mnoho zaujímavostí. 

„Naša turecká káva nie je popradská. 

V našich končinách ju ľudia pripravujú 

zle, lebo sa varí na ohni v medenej 

nádobe (krčahu), potom sa zaleje. 

Chcela som ľudí naučiť, že sú aj iné 

druhy káv. Máme tiež originálne 

ručne viazané kvety, taký čaj sa volá 

kvitnúci.“ Venuje sa aj šitiu odevov a 

prešívaniu, rada číta, pečie, snaží sa 

dávať starým veciam nový život. 

„Robím menšie renovácie starých 

drevených debničiek, obrazov, rámov 

zo starých obrazov, dverí a čo mi 

padne do oka. V rámci voľného času 

sa snažím samu seba prekvapiť, dá sa 

toho veľa vytvoriť,“ dodáva. Majiteľka 

kaviarne Slávka Kopasová už pripra-

vila prvú akciu pre deti. Bola to naro-

deninová party jej dcéry so všetkým, 

čo k tomu patrí. 

Text: Martina Cigľárová,

foto: Facebook
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V zábavnej televíznej šou TV Joj, 
kde sa háda netradičná profesia, 
sme mali možnosť zhliadnuť pred 
pár dňami majiteľa giraltovského 
Elektra a televízneho mechanika 
Rudolfa Ľuníka. Svojimi veselými 
historkami zabával divákov, mode-
rátora aj hádačov.

Pred necelým rokom zažiarila v šou 
komerčnej televízie Joj pernikárka 
Mária Mafka Molčanyiová z Ladomi-
rovej. Tentoraz sa verejnosť tešila 
Giraltovčanovi Rudolfovi Ľuníkovi, 
ktorého do zábavnej relácie prihlásila 
rodina, konkrétne syn Rudolf. Jeho 
indícia pri hádaní netradičnej profe-
sie bola: pokazený večer. Tej sa 
herečka Zdena Studenková v krátkom 
čase a  bez väčších problémov chytila 
a následne uhádla jeho povolanie. 
Moderátor programu Vlado Voštinár 
sa zaujímal, či ho v Giraltovciach 
všetci poznajú. A veru, kto by ho len v 
našom meste nepoznal? Hádam 
každý vie, že má u nás vlastnú firmu s 
elektronikou. A samozrejme, do 
súťaže prišiel ako televízny mecha-
nik, ktorý prvý televízor vedel opraviť 
pred niekoľkými desiatkami rokov. 
„Neviem, koľko televízorov som 
odvtedy opravil, ale bolo ich tisíce,“ 
povedal. „Rudo, myslím si, že v tomto 
prípade je veľmi dobre, že vás odhad-
li, pretože vás už poznajú nielen celé 

Giraltovce, ale evidentne  aj títo naši. 
Poznajú vás, lebo dobrého opravára 
televízorov jednoducho človek spo-
zná z diaľky,“ lichotil mu Voštinár. Náš 
spoluobčan v šou zaujal príjemným 
dojmom a zmyslom pre humor. 
Hádači tipovali, či to bude remeselník, 
ľudový výrobca alebo hodinár,“ žarto-
vali hlavne umelci z východu, herec 
Michal Hudák a hudobník Marián 
Čekovský alias Čeky. Odvážny Giral-
tovčan v rámci svojich zábavných 
historiek  zo života o televízoroch, 
ktoré sa veľmi v súčasnosti neopravu-
jú, čo-to prezradil. „Kedysi mali ľudia 
vo svojich televízoroch tajne ukryté 
osobné veci ako peniaze, šperky, fot-
ky, ale aj sexuálne časopisy a ďalšie 
veci, ktoré vraj kryli pred deťmi,“ 
vtipkoval. 

S celebritami si „padol“ do oka

So svojim televíznym vystúpením je 
pán Rudolf Ľuník spokojný. Tvrdí, že 
reláciu ešte sám nestihol poriadne 
popozerať, pretože je momentálne v 
kúpeľoch v Dudinciach. Ľudia, ktorí 
ho tam stretávajú, ho však spoznávajú 
z obrazovky. „To ste vy, z tej relácie?“ 
pýtajú sa ho tam. „Teším sa z toho 
účinkovania, dobre to dopadlo. Do 
Bratislavy sme prišli deň predtým, 
mali sme zabezpečené ubytovanie. 
Nasledoval spoločný obed s Voštiná-

Giraltovčan Rudolf Ľuník

                         zažiaril v relácii Inkognito



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

23

rom, Hudákom a Čekovským. Všetko 
dobre prebiehalo, atmosféra na natá-
čaní bola príjemná. Po vysielaní ma 
Voštinár a ostatní potľapkali po pleci, 
že to bolo dobré,“ spomína si. Ešte 
pred vysielaním mali rozhovor s 
moderátorom Voštinárom, s ktorým 
si hneď porozumeli a „padli si“ do oka. 
Zaujímalo nás, či pri natáčaní 
nedostal trému. „Nemal som ju, ale 
dramaturg mi tesne predtým zmenil 
indíciu. Mal som mať „Robí ľuďom 

radosť“ a zmenili mi to na „Pokazený 
večer“. Keby mi nechali pôvodnú, tak 
skoro by moju profesiu zrejme neu-
hádli,“ myslí si. A či by sa do podob-
ného programu dal v budúcnosti opäť 
nahovoriť, zatiaľ netuší. Závisí vraj od 
okolností a typu projektu. Každo-
pádne sme mu vďační, že naše mesto 
úspešne reprezentoval.

Text: Martina Cigľárová,
foto: internet

V ďalšej časti relácie Inkognito, pána Ľuníka
nasledoval spoluobčan Ľuboš Kožlej

Ľubo si porozumel s Hudákom a 
Čekym.

So známymi tvárami v štúdiu aj mimo 
neho si dobre rozumel aj cestár Ľuboš 
Kožlej .  Priznal,  že najviac sa 
„skamarátil“ s východniarmi, Hudá-
kom a Čekym. „Všetko tam bolo super, 
atmosféra aj ľudia. S celebritami z 

východu sme sa stretávali na pive, cítil 
som z nich spolupatričnosť a skrom-
nosť, nepôsobili vôbec namyslene.  
Celý tím bol naozaj skvelý – od kosty-
mérok, kameramanov a ľudí v štúdiu, 
ako keby sa poznali dávno predtým,“ 
spomína. Prvú televíznu skúsenosť 
hodnotí ako veľký zážitok a je rád, že 
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sa prihlásil. Bol vraj milo prekvapený, 
keď ho kontaktovali. „Prebiehalo to 
suverénne a rýchlo ako na bežiacom 
páse. Byť tam je úplne iné ako sledo-
vať niekoho v televízii z pohodlia 
domova. Bolo tam horúco a veľa sve-

tiel. Kvôli tomu som sa musel aj 
prezliekať, aby to bolo dobre osvetle-
né,“ zasmial sa. Indíciu mu tiež viac-
krát zmenili. Odhalil ho nakoniec 
Prešovčan Hudák.

Centrum regionálneho rozvoja okresu 
Svidník, n. o., má ambíciu na základe 
histórie a tradícií územia napomôcť 
oživeniu kultúrnych aktivít a ľudových 
zvykov v regióne pod Duklou. Jedna        
z ciest je propagácia práce šikovných 
ľudí, ktorí svoj čas, um a talent venujú 
často dávno zabudnutým remeslám, 
službám či produktom. To, čo bolo 
súčasťou každodenného života našich 
predkov, sa vytráca a nové generácie 
často nevedia, ako a čím žili naši predko-
via. Košikárstvo, hrnčiarstvo, maľovanie 
kraslíc, ikonopisectvo, kováčstvo alebo 
kolárstvo či mnohé ďalšie činnosti 
postupne miznú. Sme presvedčení, že aj 
propagáciou týchto remesiel priblížime 
náš kraj nielen mladej generácii, ale 
pritiahneme aj pozornosť návštevníkov         
okresu. 

Okres Svidník disponuje rozmanitosťou 
ľudových  tradícií a bolo by na škodu,  
keby sme tento odkaz nechali upadnúť 
do zabudnutia. Je tu potenciál aj na 
regionálne produkty, ktoré sú charakte-
ristické pre kraj pod Duklou. Môžeme sa  
popri drevených chrámoch a pamiat-

kach I. a II. svetovej vojny pýšiť aj nie-
čím, čo je vlastné tunajšiemu obyvateľ-
stvu. Či už je to výrobok, jedlo alebo kus 
umenia, ktoré reprezentujú život tunaj-
šieho obyvateľstva v jeho histórii. Obra-
ciame sa s ponukou na spoluprácu pri 
realizácii tohto zámeru na širokú laickú i 
odbornú verejnosť, jednotlivcov, spolo-
čenské organizácie i podnikateľský 
sektor. Spoločnými silami podporíme 
nielen skvelú myšlienku, ale pomôžeme 
reprezentovať okres v podmienkach 
turistického ruchu, pomôžeme pri pod-
pore farmárov, remesiel a kultúry a        
v neposlednom rade miestnej ekono-
miky ako celku.

Centrum pre podporu regionálneho 
rozvoja okresu Svidník, n. o., je pripra-
vené organizačne, ale aj poradensky 
prispieť k podpore každej dobrej 
myšlienky, ktorá napomôže vyššie uve-
deným aktivitám. Navštívte nás        
alebo kontaktujte prostredníctvom       
e-mailových kontaktov na našej  
stránke www.okressvidnik.sk. Tešíme 
sa  na  vašu  spoluprácu.                                                      

Ing. Kristína Imrichová, CPRROS n.o.     

  
objavujme históriu, zručných ľudí, nadšencov a inovátorov 

Návrat ku koreňom
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Zelené okienko alebo očami MsPS Giraltovce Zelené okienko alebo očami MsPS Giraltovce 
Na tomto mieste sa budeme od mája 
„stretávať“ častejšie, aby sme sa spo-
ločne pozreli na niektoré otázky a 
občas sa aj zamysleli nad problemati-
kou triedenia, zberu a vývozu odpa-
dov, ale aj na iné oblasti života v 
meste.   

Chodím sa prechádzať po meste a, 
bohužiaľ, si všímam, že stále sa nájdu 
aj také „sociálne existencie“, ktoré bez 
akejkoľvek úcty k životnému prostre-
diu nemajú problém nielen s vyhode-
ním smetí do prírody, ale rovno s vývo-
zom odpadu! „Hlavne, že na dvore 
mám poriadok, ne?!“ 

Napr. na serpentínach (nad Sabolový-
mi)... Ak sa tam človek vyberie               
na tichú prechádzku, získa pocit, že      
si niekto toto miesto pomýlil                
so skládkou. Ešte horšie to však 
vyzerá pri tzv. starých stavebninách 
smerom na Lužany. Nájdeme tu sta-
vebný odpad, 
zvyšky elek-
t r o o d p a d o v,  
s k l o  a  p o d .  
Otázka je, pre-
čo, keď máme 
k  d i s p o z í c i i  
zberný dvor 
(otvorený aj v 
sobotu od 8.  
do 12. hod., 
p o z n . ) ,  k d e  
majú Giraltov-
čania možnosť 

takýto odpad bezplatne odovzdať 
(okrem stavebného, ten je spoplat-
nený na základe VZN mesta sumou 
3,5 centa za kg, právnické osoby, 
firmy a obyvatelia okolitých obcí majú 
poplatok 10 centov/kg, pozn.).

V spolupráci s mestom Giraltovce 
uvažujeme o inštalácii fotopascí. Kto 
bude takto prichytený, vystavuje sa 
priestupkovému konaniu so všetkými 
právnymi konzekvenciami vyplývajú-
cimi zo zákona o odpade č. 79/2015 Z. 
z.. Okresný úrad, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, býva v takýchto 
prípadoch nekompromisný a dotyč-
nému vzhľadom na sadzobník hrozí 
pokuta, na splatenie ktorej bude 
potrebovať minimálne spotrebný 
úver... V najhorších prípadoch (nebez-
pečný odpad) dokonca hrozí páchate-
ľovi po naplnení skutkovej podstaty 
konkrétneho trestného činu (napr. 

Skládka pri starých stavebninách smerom na Lužany.
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pohoršujúce praktiky v okolí miesta 
odpočinku neuvedomelí mladí chlap-
ci, majte rozum aspoň vy, dievčatá. 
Chceli by ste za otca svojich detí 
takého ľahkovážneho a nevyprofilo-
vaného burana?    

Verím, že sa podobné problémy aj        
v spolupráci s vami, súdnymi občan-
mi, podarí eliminovať, aby si naše 
mesto zachovalo svoje GENIUS LOCI, 
čisté a upravené prostredie, ako aj 
dôstojný ráz. 

Text: PhDr. Matúš Štofko
konateľ spoločnosti

MsPS Giraltovce, s.r.o. 

Foto: F. Eliaš

trestný čin všeobecného ohrozenia       
na  základe trestného zákona                   
č. 300/2005 Z. z. v aktuálnom znení,         
§ 179, odsek 2) aj trestné stíhanie a 
väzba od 8 do 15 rokov. Takže je          
naozaj nutné riskovať toto všetko?!

Taktiež chcem apelovať na mladých, 
cintorín a jeho okolie je pietne miesto 
odpočinku našich zosnulých požíva-
júce všeobecnú úctu, nie motel, kde sa 
môžete oddávať svojim, pomôžem si 
eufemizmom - milostným chúťkam... 
Keby ste mali aspoň toľko elementár-
nej slušnosti, aby ste pozostatky           
po vašich aktivitách na „drzovku“ 
nehádzali na prístupovú cestu k cin-
torínu... Ak majú chuť na takéto 

Kváskové pečenie - 
3. časť. 

Tak, už sme si povedali, ako si vypes-
tovať vlastný kvások, aj ako z neho 
upiecť svoj chlebík.

Samozrejme, z kvásku sa dajú upiecť 
aj iné dobroty. Rožky, bábovka, kolá-
če... Mne prvý pokus s rožkami nevy-
šiel, ani bábovka sa veľmi nevydarila. 
Ale to ma neodradilo, budem to skú-
šať ďalej. Čo sa mi však vydarilo a žne 
v našej rodine úspech, to sú kváskové 
dolky. 

Tu je recept:

Pripravíme si rozkvas: 

40 g špaldovej hladkej múky

40 g vody

1 plná čl aktívneho kvásku

Všetko spolu zmiešame a necháme 
10-12 hodín kvasiť. 

Ďalej si pripravíme:

200 g špaldovej múky ( z toho 50 g 
celozrnnej, 150 g hladkej )

20 g trstinového cukru

300 ml mlieka

1 vajce

štipku soli

Rady a recepty OKIENKO
PRE GAZDINKY
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Zo všetkých surovín okrem vajca 
vymiešame cesto, pridáme vykvasený 
kvások, zamiešame a necháme          
pri izbovej teplote kvasiť 10-12 
hodín. Potom primiešame vajce, 
necháme ešte cca 20 min. kysnúť. 
Pečieme na dolkárni. Na jednu dolku 
cca 1 polievková lyžica cesta. Pečieme 
pomaly, aby vo vnútri neboli surové.  
Z tejto dávky upečieme tak 24 doliek. 
Dolky ochutíme škoricovým cukrom, 
džemom, tvarohom... Podľa toho, kto 
má čo rád.  Chutia vynikajúco.

Ďalší sladký recept, ktorý sa mi osved-
čil a veľmi nám chutil sú lupačky, alebo 
ak chcete - makovky:

Pripravíme si rozkvas: 

90 g špaldovej hladkej múky

90 g vody

1 PL aktívneho kvásku

Všetko spolu zmiešame a necháme 
10-12 hodín kvasiť. 

Ďalej si pripravíme:

360 g hladkej múky (zmes špaldovej a 
pšeničnej hladkej)

1 Pl oleja

1 Pl citrónovej 
šťavy

1 PL medu

2 Pl trstinového 
cukru

1 žĺtok

štipka soli

vajce na potretie

Po vykvasení kvásku zo všetkých 
surovín vymiesime hladké cesto. 
Zakryjeme fóliou a necháme kvasiť 
pri izbovej teplote cca 2-3 hodiny. 
Vykvasené cesto rozdelíme na 8-12 
častí, podľa toho, aké veľké lupačky 
chceme mať. Každý diel premiesime  
v rukách a vytvarujeme bochníčky, 
ktoré necháme 5 min. oddychovať. 
Potom bochníček rozvaľkáme             
na placku tak, aby 1/3 ostala nevyvaľ-
kaná – hrubšia. Z tej strany začneme 
rolovať. Cesto je nelepivé, takže sa         
s ním veľmi dobre pracuje. Zrolovanú 
lupačku ešte ľahko prevaľkáme. 
Dáme ich na plech vyložený  papie-
rom na pečenie, prikryjeme fóliou a 
necháme ešte vykysnúť cca 2 hodiny.  
Rúru  vyhrejeme na 180 °C.  Lupačky 
potrieme vajíčkom (kto chce, posype 
makom), vložíme do vyhriatej rúry a 
pečieme cca 15 min. Po 15 min. by 
mali byť mierne chytené. Vo vnútri sú 
už takmer hotové. Teraz pridáme na 
200 °C, aby sa sfarbili. Pri tejto teplote 
pečieme ešte cca 5-10 min. podľa 
sfarbenia. Upečené dáme vychladnúť 
na mriežku. Cesto nie je veľmi sladké, 
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ak máte rádi sladšie, pridajte do cesta 
namiesto 2 PL cukru 4-5 PL. Potom už 
stačí potrieť maslom, medom,          
prípadne džemom a konzumovať.

Týmito sladkými receptami by som 
ukončila sériu článkov o kváskovom 
pečení. Dúfam, že som vás trošku 
inšpirovala a aspoň niektorí z vás to       
s kváskom vyskúšajú. Určite sa to 
oplatí. Skúšajte, pečte a neváhajte sa 
so svojimi úspechmi aj neúspechmi 

podeliť. Ja som si už našla články         
o tom, ako prerobiť svoje obľúbené 
kysnuté cesto na kváskové a tiež, ako 
si vypestovať bezlepkový kvások. 
Preštudujem ich, vyskúšam a niekedy 
nabudúce vám o svojich pokusoch 
napíšem. Veľa úspechov pri kvásko-
vom pečení. 

Text a foto: 
MVDr. Monika Končárová

Máj je najkrajší mesiac v ovoc-
nej záhrade.

Po odkvitnutí vo vlhkom počasí môže 
napadnúť stromy chrastavitosť.         
V takom prípade odporúčame ošetriť 
prípravkom Alginure a Prev B2. Žlté 
odrody jabloní môžu meďnaté prí-
pravky poškodiť, dokonca spáliť.  
Postrekom zasiahneme proti hrdzi 
stromy a kríky po odkvitnutí prihno-
jíme ľahko rozpustnými hnojivami        
s dusíkom, čím tiež obmedzíme 
júnový opad plodov.  Prihnojíme aj 
superfosfátom, ktorý je nevyhnutný 
n a  t vo r b u  k ve t nýc h  p ú č i kov                  
na budúci rok. V čase kladenia vajíčok 
obaľovača jablčného použijeme proti 
jednej generácii Decis, Karate, Mospi-
lan a iné. V čase kvitnutia bazy čiernej 
ošetríme poloskoré a neskoré odrody 
čerešní proti vrtivke. Postrek o 10 dní 
zopakujeme. 

Na voľný záhon vysievame také druhy 
zeleniny, ktoré netreba presádzať a 
vydržia tu až do zberu.  Je to červená a 
biela kapusta, karfiol, kel hlávkový, 
hrášok a špenát. V prvej polovici mája 
sejeme ešte uhorky, fazuľu, cukrovú 
kukuricu a tekvice. Na predpestova-
nie prísad sejeme do fóliovníka ešte 
hlávkový a ľadový šalát, kaleráb, bro-
kolicu a neskoré druhy hlúbovín ako 
ružičkový kel.

Po 15. máji, keď traja zamrznutý neo-
hrozujú mrazíkmi, sadíme priesady 
rajčiaka, uhorky, papriky, baklažánu, 
melónov a zeleru. Cviklu môžeme siať  
ale aj presádzať jej priesady.

Koncom mesiaca už zbierame reď-
kovku, skorý kaleráb, jarný šalát a 
ozimnú cibuľku.

 Ľubomír Krupa

Máj  v záhradke
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Giraltovskí pekári v sedemdesiatych rokoch

Po našemu...Po našemu...
ahej – všakže

merkovac – dávať pozor

pekarňik – pec na pečenie chleba

pisc - piesť

chľib – chlieb

kifľik – rožok

tepša – plech

fartuch - zástera

priplanka – posúc

rečica – sito 
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NARODILI SA:

Emma Suchaničová

Karolína Blichová

Kevin Kurej

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

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno       Rok narodenia Dátum úmrtia

Michal Šima 1948 02.04.2017

Mária Jurčová 1934 17.04.2017

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Z POZ

Pohľad na kaštieľ, na mieste ktorého teraz stojí Dom kultúry a za ním cesta        
pod dubom.        Foto: archív M. Osifovej

 Mária Osifová
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Svoje životné jubileá v mesiaci máj oslávia:

85 rokov Viktória Suchodovská 55 rokov Július Šivak

Anna Suchodovská

75 rokov Anna Dzurišová Danica Kovalčíková

70 rokov Ján Bakalár 50 rokov Mária Mitaľová

Anna Krajňáková Gabriela Tkáčová

Miroslav Pivovarský

65 rokov Jolana Hadzimová Ladislav Študy

Elena Kendrová

Dušan Štefaník

60 rokov Anna Šimová František Tušek

Mgr. Peter Zajac Jozef Michlik

Ladislav Študy

 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: 

Pavol Tkáč              a              Lenka Komorníková

Giraltovce                                           Mičakovce

Marek Sokol              a              Jarmila Brudzová

Giraltovce                                           Michalovce

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

životným 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
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ŠPORT

Futbalové súťaže na Slovensku sa 
rozbehli a hoci počasie je niekedy 
vrtkavé, zápasy vo všetkých súťa-
žiach sleduje veľké množstvo divá-
kov. Platí to aj pre východosloven-
ský región, kde však záujem futbalo-
vých fanúšikov je zameraný viac na 
dianie v nižších súťažiach.  III. liga 
ako najvyššia súťaž a zároveň (vraj) 
aj výkladná skriňa východosloven-
ského futbalu ostáva akosi na okraji 
pozornosti. Fanúšikov viac zaujíma 
zápolenie Rožňavy a Krompách, 
prípadne Šarišských Michalian a 
Záhradného alebo Soli a Jasenova. 
Nečudo, veď v tretej lige je vlastne 
už všetko jasné. Po odstúpení Krás-
nej a Veľkého Horeša sa stala táto 
liga nezaujímavou, neprehľadnou, 
skrátka bez šťavy. Dve mužstvá 
majú každý víkend voľno a                 
o postupe Trebišova nikto nepochy-
buje a rovnaká situácia je aj               
so zostupom Pušoviec. V závere by 
však mohla situáciu zdramatizovať 
baráž v II. lige. Ak by v nej neuspel 
Poprad, tak by mu musel v III. lige 
uvoľniť miesto ďalší klub, ktorý sa 
umiestni nad Pušovcami.

Avšak nad najvyššou regionálnou 
súťažou netreba lámať palicu. 

Možno by bolo lepšie si zaspievať 
pesničku slovenskej speváčky              
s koreňmi z nášho regiónu Beáty 
Dubasovej - Sme také, aké sme. Tá 
tretia liga by sa v nej určite našla. 
Realita je však neúprosná a hrať sa 
musí a giraltovskí fanúšikovia sú 
spokojní, pretože ich mužstvo sa 
drží veľmi dobre, aj keď prehra so 
Svitom mrzela.

Slovan stratil v tomto stretnutí 
svoju tvár a oproti jesenným výko-
nom to bol markantný rozdiel,         
vo všetkom. Ešteže si chlapci napra-
vili chuť v derby zápase so Svidní-
kom. Zodpovedná hra priniesla síce 
len jednogólové víťazstvo, ale o to 
cennejšie. Súper bol totiž veľmi 
dobre pripravený, mal svoju kvalitu 
a bod mu utiekol medzi prstami. 
Okresné derby malo dobrú úroveň, 
hralo sa slušne a konečný výsledok 
1:0 potešil Giraltovčanov. Poteši-
teľný je aj bod zo Sniny po bezgólo-
vej remíze. Už niekoľkokrát sme 
upozornili, že body zo Sniny sa nevo-
zia ľahko a treba si veľa vytrpieť. 
Tentoraz to tak nebolo, pretože III. 
liga je taká, aká je a sninskí futbalisti 
neboli pod žiadnym tlakom a 
navyše mali za sebou mimoriadne 

 JE TAKÁ, AKÁ JE
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úspešnú sériu výborných výsled-
kov. Bol teda " klídek " a Giraltovča-
nia si bod úplne zaslúžili. Je dobré, 
že tento mladý tím berie túto súťaž o 
" ničom " vážne, veď hrá pre divá-
kov, fanúšikov a hlavne pre seba. 
Hráči sa môžu ukázať, pre niekto-
rých to možno prinesie posun v ich 
kariére. Uvidíme, čo prinesú ďalšie 
zápasy.

Fanúšikovia si určite všimli, že muž-
stve nastala zmena na brankárskom 

poste.  Doterajšieho gólmana 
Patrika Sobeka nahradil mladý Jozef 
Adam Oravec. P. Sobek už chytá za 
Koprivnicu v V. lige a Oravec si 
úspešne počína v III. lige. Prešiel z 
Prešova a ako prvý brankár  Slovana 
získa veľké skúsenosti. Ak sa vede-
nie klubu rozhodlo pre takýto krok, 
tak asi vedelo prečo a treba to 
rešpektovať.

Článok neprešiel jazykovou úpravou.

Text: Miroslav Deutsch

Súťaž v mŕtvom ťahu 
Milí naši priatelia, 

v utorok 28. 3. 2017 sa u nás              
vo Fitness centre SPIDER´s GYM 
konala súťaž v mŕtvom ťahu. Táto 
súťaž sa pripravovala dopredu, aby 
sa všetko do bodky stihlo. Postupne 
sa nám hlásilo množstvo preteká-
rov z okolitých miest a obcí, ako 
napríklad Giraltovce, Vranov nad 
Topľou, Bardejov, Chotča, Prešov, 
Levoča a iné. Súťažilo sa v troch 
kategóriách - ženy, muži a juniori.

Celá súťaž odštartovala o 16.00 hod. 
v SPIDER´s GYM Giraltovce. Mali ste 
možnosť si to prísť pozrieť, alebo 
sledovať živý prenos prostredníc-
tvom facebookovej stránky. Začínali 
sme kategóriou ženy, v ktorej  sme 
mali troch rozhodcov. Hlavný 
rozhodca bol Róbert Blacha               

z Chotče, druhý bol Dominik Antoš  
z Hanušoviec nad Topľou a tretí           
v poradí bol Marek Pavúk, ktorý sa 
taktiež zhostil aj úlohy moderátora 
našej súťaže. Musíme povedať, že 
boj medzi ženami bol neoblomný, 
ale ako sa hovorí, všetko sa raz 
skončí, skončil aj súboj medzi 
ženami a umiestnili sa takto:               
Na prvom mieste skončila súťažiaca           
z DIDO GYMU Martina Vargová,         
na druhej priečke sa umiestnila 
súťažiaca zo SPIDER´s GYMU Ľubica 
Palšová a tretia v kategórii ženy 
skončila Gabriela Axamská, ktorá 
súťažila za tím Hanušovce nad 
Topľou. Všetkým žienkam srdečne 
blahoželáme. 

Po krátkej pauze sme odštartovali 
kategóriu juniorov. Chlapci súťažili 
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v kategórii do 20 rokov a musíme 
povedať, že sa tiež veľmi poctivo 
snažili. Na prvej priečke sa umiest-
nil Martin Tomko z Raslavíc, na 
druhej  Samuel Rozkoš z Vranova 
nad Topľou a na tretej  Dávid 
Hradiský z Levoče. Všetkým 
výhercom srdečne blahoželáme. 

Prišiel čas aj na tretiu najsilnejšiu 
kategóriu OPEN. Chlapi sa pasovali 
s veľmi vysokými váhami, padlo aj 
290 kg, ktoré stačili na prvé miesto 
pre nášho strongmana z Chotče, 
Róberta Blachu. Na druhej priečke 
sa umiestnil Vladimír Roško                
z Vranova nad Topľou, no a tretie 
miesto obsadil Tomáš Múdry               
z DIDO GYMU z Giraltoviec.

Samozrejme všetkým srdečne 
blahoželáme. 

Ako každá súťaž, aj tá naša došla 
úspešne dokonca a už sa nevieme 
dočkať, kedy bude ďalšia.  Chceme 
sa ešte poďakovať firme SELF 
OMNINUTRITION a Fitness centru 
SPIDER´s GYM za vecné ceny          
do súťaže. A samozrejme všetkým, 
ktorý pridali ruku k dielu a pomohli 
nám to dotiahnuť do úspešného 
konca. 

Autor: Frederika Oravcová 

Foto: Bc. Viliam Drábik
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