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pre	tento	mesiac	som	sa	rozhodla	pre-
nechať	túto	stranu	práve	tým,	ktorým	
tento	 mesiac	 patrı́.	 Nie	 je	 možné	
zabudnúť,	nie	 je	možné	nevšıḿať	si,	
nie	je	možné	neuctiť	si.		Takýto	postoj	
by	sme	mali	mať	vždy,	keď	stretneme	
niekoho	 staršieho.	 Preto	 všetkým	
našim	 staršı́m	 občanom	 chceme	
popriať		nielen	v	októbri,	ale	aj	do	ďal-
šıćh	dnı	́a	rokov,	aby	sa	vždy	stretali	
len	s	úctou,	vďakou	a	všıḿavosťou	nás	
mladšıćh,	aby	sme	na	nich	nikdy	neza-
búdali.	Nasledujúce	slová	spracovala	
pani	 Margita	 Gazdičová,	 členka	 Jed-
noty	dôchodcov	a	sú	určené	pre	všet-
kých.

Hovorı	́sa,	že	každý	z	nás	je	taký	starý,	
na	 koľko	 sa	 cı́ti.	 S	 pribúdajúcimi	
rokmi	sa	však	čoraz	ťažšie	stotožňu-
jeme	s	týmto	citátom.	Máme	pocit,	že	
najľahšie	 sa	 o	 jeseni	 života	 hovorı	́
ľudom,	ktorı	́v	tom	svojom	živote	ešte	
ani	 leto	 nedosiahli.	 S	 pribúdajúcimi	
rokmi	by	nemali	prıśť	pasivita	a	smú-
tok.	Radosť	zo	 života	dokáže	aj	spo-
mıńanú	jeseň	urobiť	krajšou.	Len	by	
sme	privıt́ali	viac	úcty	a	pokory	mlad-
šej	generácie	voči	staršej.	A	to	nie	len	
v	 októbri,	 kedy	 si	 pripomı́name	
Mesiac	úcty	k	staršıḿ.	Ale	po	celý	rok.

Všetko,	čo	je,	podlieha	času

tak	bolo	vždy	a	bude	tak.

C�as	preplával	aj	našu	rieku,

do	ktorej	dvakrát	nevstúpiš.

Ak	sme	sa	našli	v	zrelom	veku,

z	búrlivých	výšin	v	nemú	tıš́

uzavrieť	sa	nám	neprichodı,́

lež	vidieť,	jak	deň	za	dňom	sa	rodı,́

ako	sa	na	slnečnej	točni

prebúdza	na	jar	naša	zem.

Byť	na	nej	ešte	užitočnı́

vnúčatám	–	vďačnej	téme	tém.

Kiež	sa	nám	kdesi	v	diali

svetielko	vďaky	mihotá

za	to,	že	zo	seba	sme	dali

ďalšıḿ	štafetu	života.		

(z	časopisu	Tretı	́vek)

Príjemné	 októbrové	 čítanie	 nášho			
Spravodajcu	prajú	

Margita	Gazdičová	a	

Michaela	Marcinová	

Milí	čitatelia!		
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 tohoročné 	 leto 	 sa 	 skonč i lo														
v	 sobotu	 22.	 septembra?	 Dovtedy	
nepretržité	horúce,	 takmer	30	 stup-
ňové	dni	plné	sniečka	vystriedalo	daž-
divé	a	už	jesenné	počasie	s	teplotami	
o	 polovicu	 nižšı́mi.	 A	 pranostika	 –								
Po		svätom	Matúši	daj	čiapku	na	uši	–	
je	 úplne	trefná.	Ale	nebuďte	smutnı.́	
Ešte	 prı́de	 vraj	 horúca	 komunálna	
jeseň.

 komunálne	voľby	sa	blıž́ia	a	kam-
paň	je	už	v	plnom	prúde?	Mesto	Giral-
tovce	umožňuje	kandidátom	prezen-
tovať	sa	v	súlade	s	prıślušnou	legisla-
tıv́ou	na	nových	vývesných	plochách	
umiestnených	 v	 centre	 pešej	 zóny.		
Vkusné	 drevené	 tabule	 budú	 spln� ̌ at	
svoj	 účel	 aj	 po	 skončenı́	 volieb.												
„Na	 týchto	 plochách	 budú	 umiest-
nené	 informačné	 tabule	 o	 cyklotra-
sách	 v	 blı́zkom	 okolı́,	 mapa	 okolia									
s	 popisom	zaujıḿavých	miest	 a	 plá-
nujeme	 tam	 umiestniť	 aj	 niekoľko	

zaujı́mavých	 fotografiı́,	 ktoré	 budú	
prezentovať,	 ako	 sa	 mesto	 za	 nie-
koľko	desaťročı	́zmenilo“,	dodal	Pavol	
Tchurik,	prednosta	MsU� .

 v	piatok	21.	septembra	prebehla		
v	našom	meste	verejná	zbierka	Biela	
pastelka	 na	 podporu	 ľudı	́ so	 zrako-
vým	 postihnutı́m?	 Malı́	 či	 veľkı́	 sa	
hrdili	odznakom	bielej	pastelky,	kto-
rého	 kúpou	 prispeli.	 Iniciátorkou										
v	našom	meste	je	pani	Emıĺia	S�vačová.	
Podľa	jej	slov	sa	vo	Svidnickom	okrese	
vyzbierala	 chvályhodná	 čiastka	 viac	
ako	2	800	eur,	z	toho	v	Giraltovciach		
580,60	eura.	

 7.	9.	2018	primátor	mesta	podpı-́
sal	 zmluvu	 s	 partnermi	 úspešného	
projektu	 cezhraničnej	 spolupráce	
INTERREG	Poľsko	–	Slovensko	-	Otvá-
rame	bránu	Karpát;	Kultúrne	dedič-
stvo	 karpatského	 oblúka	 v	 novom	
pohľade	 -	 jej	 výsledkom	 má	 byť	
rekonštrukcia	starého	mestského	úra-

du?	 Po	 viac	 ako	
troch	rokoch	v	dru-
hom	 kole	 vyhod-
nocovania	 inves-
tičných	 cezhranič-
ných 	 pro jektov								
v 	 Krakowe, 	 bol	
úspešný	aj	náš	pro-
jekt	pripravovaný	s	
mestami	 Giraltov-
ce,	 Medzilaborce,	

VIETE, ŽE...
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powiatom	 Bieszczadskim	 a	 gminou	
Zagórz	 v	 rozpočtovom	 náklade	 viac	
ako	 2,5	 mil.	 eur,	 z	 toho	 pre	 mesto	

Giraltovce	je	vyčlenená	suma	806	000	
eur.

Text:Mária	Osifová,	
foto:	autor,	J.	Novák

Mesto	Giraltovce	uverejňuje	podľa	§	178	ods.	2	zákona	č.	180/2014	Z.	z.	o	pod-
mienkach	výkonu	volebného	práva	a	o	zmene	a	doplnenı	́niektorých	zákonov	v	
znenı	́neskoršıćh	predpisov	zoznam	kandidátov,	zaregistrovaných	pre	voľby	
primátora	mesta:

1.	Eva	Kmecová,	57	r.,	hlavná	kuchárka,	nezávislá	kandidátka

2.	Martin	Končár,	MVDr.,	51	r.,	medicıńsky	reprezentant,	nezávislý	kandidát

3.	Ján	Rubis,	Mgr.,	57	r.,	primátor	mesta,	Smer	–	sociálna	demokracia,	Most	-	Hıd́

4.	František	Schrenk,	Ing.	Mgr.,	MBA,	33	r.,	odborný	riadiaci	zamestnanec	v	
oblasti	štrukturálnych	fondov	EU� ,	Kresťanskodemokratické	hnutie

5.	Peter	Zajac,	Mgr.,	DiS.	art.,	61	r.,	riaditeľ	ZUS� ,	Obyčajnı	́ľudia	a	nezávislé	osob-
nosti	(OĽaNO),	Nova,	Sme	rodina	–	Boris	Kollár

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta GIRALTOVCE
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rada	by	som	vás	oslovila	aj	touto	
cestou.	 Volám	 sa	 Eva	 Kmecová.	
Ako	 57-ročná	 som	 sa	 rozhodla	
kandidovať	v	komunálnych	voľ-
bách.	 Aj	 keď	 nepochádzam	
priamo	z	 týchto	končıń,	v	Giral-
tovciach	žijem	26	rokov.	V	tomto	
meste	 som	 vychovala	 svoje	 dve	
deti	 a	 dlhé	 roky	 som	 pracovala									
v	materskej	škole.	Za	tie	roky	sa	
toto	 mesto	 stalo	 mojı́m	 domo-
vom.	 Rozhodnutie	 uchádzať	 sa								
o	 post	 primátora	 som	 urobila								
po	 viacerých	 životných	 skúse-
nostiach	priamo	v	našom	meste.																						

Vo	svojej	kampani	vám	nechcem	

sľubovať	 veľké	 činy,	 pretože	 si	
myslıḿ ,	 že	 veľké	 slová	 a	 malé,		
prı́padne	 žiadne	 skutky	 nie	 sú	
tou	správnou	cestou.	Avšak	jasne	
vám	 viem	 povedať	 moju	 vı́ziu.								
V	 prvom	 rade	 by	 som	 rada										
do	 nášho	 mestského	 úradu								
priniesla	otvorené	dvere	do	kan-
celárie	 primátora	 a	 viac	 ochoty	
pomôcť	 občanom	 vo	 veciach,										
v	ktorých	je	to	možné.	Taktiež	by	
som	 chcela	 priniesť	 čo	 najviac	
vyžitia	 pre	 všetky	 generácie.	 V	
našom	 meste	 je	 dosť	 mladých	
ľudı,́	ktorı	́majú	chuť	a	perspek-
tıv́u	prispieť	k	oživeniu	života	v	
meste	a	práve	v	tomto	vidıḿ	mož-
nosť	spolupráce	pri	nových	pro-
jektoch.	Rada	by	som	sa	dotkla	aj	
otázky	starej	budovy	mestského	
úradu,	 ktorá	 nám	 padá	 priamo	
pred	očami.	Je	škoda,	že	doposiaľ	
sa	v	tejto	veci	nekonalo.

O	tom,	čo	všetko	by	sa	dalo	a	čo	
ako	 občania	 Giraltoviec	 chceme	
zlepšovať,	by	sa	dalo	pıśať	veľa.	
Ale	 ako	 sa	 hovorı,́	 v	 najlepšom	
treba	prestať	a	radšej	ako	o	nie-
čom	pıśať	sa	s	vami	rada	poroz-
právam.		Na	záver	by	som	sa	vám	
rada	 poďakovala	 za	 prejavenú	
dôveru,	 	 ak	 sa	 rozhodnete	pod-
poriť	ma	svojıḿ	hlasom.	

	Eva	Kmecová

Vážení	spoluobčania
z	mesta	Giraltovce,	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

6

Už	 čoskoro	 sa	 uskutočnia	 voľby	

na	 post	 primátora	 mesta,	 kde	

očakávate	 človeka	 so	 snahou	

uskutočniť	 tak	 veľmi	 potrebné	

zmeny	 pre	 rozvoj	 a	 zlepšovanie	

kvality	 života	 v	 našom	 meste.	

Narodil	 som	 sa	 tu,	 vyrástol	 a	

chcem	 tu	 stráviť	 zvyšok	 svojho	

ž ivota, 	 preto	 si 	 myslı́m, 	 že																				

s 	 moj imi 	 v ı́ z iami 	 a 	 pl ánmi																			

pre	 budúcnosť	 Giraltoviec,	

budem	vhodným	kandidátom.

Svoju	 úprimnú	 snahu	 niečo	

zmeniť	chcem	premietnuť:

-	do	realizácie	projektov	v	oblasti	

dopravy	a	životného	prostredia

- 	 do 	 z lep šen ia 	 spo lupráce																				

s 	 podn ika te ľmi 	 a 	 f i rmami																		

Drahí	Giraltovčania v 	 mes te 	 G i ra l tovce 	 a 	 t i e ž																					

v	blıźkom	okolı́

-	 následné	 zlepšenie	 zvýšenia	

zamestnanosti	v	Giraltovciach

-	 podpora	mladých	 rodıń,	 ale	 aj	

mladých	ľudı	́v	ich	rozvoji

-	zlepšenie	spolupráce	čo	sa	týka	

výstavby	 bytov	 a	 rodinných	

domov

-	 podpora	 vzdelávania	 mladých	

ľudı,́	zlepšenie	podmienok	nášho	

školstva	s	cieľom	vychovať	vzde-

lanú	a	úspešnú	mládež.

Veľmi	dobre	si	uvedomujem,	že	je	

potrebné	 riešiť	 zlú	 situáciu	

našich	 staršıćh	 spoluobčanov,	 a	

to	 potrebné	 zariadenia,	 pre-

pravné	 a	 opatrovateľské	 služby	

pre	nich.

Mojou	 veľkou	 snahou	 bude	

rovnako	 podpora	 športu	 všet-

kých	 vekových	 kategóriı́,	 budo-

vanie	 detských	 ihrı́sk	 a	 rozvoj	

kultúry	v	meste.

Chcem	Vás	touto	cestou	poprosiť,	

aby	ste	sa	zúčastnili	týchto	volieb	

a	ak	sa	stotožňujete	s	mojimi	pred-

stavami,	ktoré	mám	na	pláne	zrea-

lizovať	pre	naše	mesto,	 	 budem	

vďačný	za	vašu	dôveru	a	váš	hlas.

MVDr.	Martin	Končár

Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou	
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P r e d s e d a	
N á r o d n e j	
r a d y 	 S R	
A n d r e j	
D a n k o	
v y h l á s i l	
t e r m ı́ n	
k o m u n á l-
nych	 volieb	
na 	 s obo tu	
10.	11.	2018.												

V	 tento	 deň	 si	 občania	 SR	 zvolia	
starostov,	 primátorov	 a	 poslancov	
zastupiteľstiev,	 ktorı́	 budú	 hájiť	 a	
presadzovať	 ich	 záujmy	 pri	 správe	
vecı	́verejných	v	obciach	a	mestách	
našej	vlasti.	Dovoľte	mi,	aby	som	ako	
jeden	 z	 kandidátov	 na	 post	 primá-
tora	nášho	mesta	spolu	s	kandidátmi	
na	poslancov	MsZ	za	stranu	SMER-
SD	 v	 krátkosti 	 predstavil 	 ná š	
volebný	program	pre	obdobie	2018	-	
2022.	 Hlavné	 úlohy,	 ktoré	 chcem														
s	poslancami	realizovať	pre	skvalit-
nenie	 života	 občanov,	 spočı́vajú														
v	 oblastiach	 služby,	 školstvo,	 soci-
á l n e 	 z abe zpe č en i e 	 o b č a nov																					
v	dôchodkovom	veku,	rozvoj	športu	
a		rekreácie	a	dobudovanie	oddycho-
vých	 zón	 a	 detských	 ihrıś k.	 Máme														
v	 úmysle	 zasadiť	 sa	 o	 zvýšenie	
bezpečnosti	 občanov	 v	 cestnej	
doprave,	 zintenzıv́nenie	 boja	 proti	
kriminalite,	 udržiavanie	 verejného	
poriadku	 a 	 úpravu	 verejných	
priestranstiev.	 Investičné	 aktivity	
prebiehajú 	 kontinuálne	 ďalej .	
Niektoré	 sú	 v	 štádiu	 realizácie,	

ďalšie	vo	fáze	verejných	obstarávanı,́													
v	 schvaľovacom	 procese	 riadiacich	
orgánov	eurofondov	či	 jednotlivých	
ministerstiev.

Priority	na	roky	2018	–	2022:

-	Rekonštrukcia	starého	mestského	
úradu	s	rozpočtovým	nákladom	cca	
900	 000	 eur	 -	 Slovensko–Poľský	
dom

-	 Revitalizácia	 vnútroblokových	
priestorov,	 chodnı́kov,	 parkovacı́ch	
plôch	-	Tehelná	ulica	a	staré	sıd́lisko,	
bloky	 M,	 R, 	 X, 	 s 	 rozpočtovým	
nákladom	450	000	eur

-	 Vybudovanie	 nadjazdu	 ponad	
štátnu	cestu	 I/73	 	s	nákladom	120	
000	eur

-	 Dokončenie	 protipovodňovej	
ochrany	na	rieke	Topľa	s	nákladom	
280	000	eur

-	Výstavba	40	nájomných	a	15	sociál-
nych	bytov

-	Rekonštrukcia	 špeciálnej	 školy	na	
ul.	Kpt.	Nálepku	na	pobytový	staci-
onár	(dom	dôchodcov)

-	 Výstavba	 	 plavárne	 a	 detských	
ihrıś k	na	sıd́liskách

-	 Výstavba	 vodovodu	 a	 kanalizácie		
vo	Francovciach

Je	 samozrejmé, 	 že	 uskutočniť	
všetko,	 čo	 som	 vymenoval,	 nie	 je												
v	silách	jedného	človeka.	Nebolo	by	
to	 možné	 bez	 podpory	 poslancov											
v	každom	volebnom	obdobı,́	zamest-
nancov	úradu	a	hlavne	vás,	občanov.	
Za	čo	vám	patrı	́vďaka.

Mgr.	Ján	Rubis

Vážení	spoluobčania!	
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prijať	 roz-
h o d n u t i e	
kandidovať	
na	 post	 pri-
mátora	 rod-
ného	 mesta	
nebolo	 jed-
n o d u c h é .	
Bo l 	 som	 a	
stále	 som	 si	
vedomý	váž-
nosti	 a	 zod-

povednosti,	ktoré	so	sebou	toto	roz-
hodnutie	prináša.	Boli	to	však	práve	
mnohı	́z	vás,	ktorým	ležı	́osud	mesta	
na	 srdci	a	ktorı	́nástojčivo	pociťujú	
potrebu	 pozitı́vnych	 zmien	 po	
dlhých	 dvadsiatich	 rokoch	 vlády	
súčasného	primátora,	ktorı	́mi	vliali	
silu	a	energiu	potrebnú	na	vstup	do	
boja	o	tieto	zmeny.

Samozrejme,	za	dobré	veci,	ktoré	sa	
za	 ostatné	 dve	 desaťročia	 vykonali									
v	 meste,	 patrı	́ sa	 poďakovať	 teraj-
šiemu	 primátorovi.	 Zároveň	 ale	
treba	 poukázať	 aj	 na	 tie	 nedokon-
čené	 či	 nenaštartované.	 Pre	 svoj	
rozvoj	 potrebuje	 naše	 mesto	 nové	
myslenie	a	nové	impulzy.	Rád	by	som	
zmenil	pohľad	na	samosprávu,	pre-
hlb� il	 prvky	 otvoreného	 dialógu	 so	
spoluobčanmi,	veci	verejné	netabui-
zoval.	 Chcem	 ukázať,	 že	 sa	 mnohé	
záležitosti	 dajú	 vykonávať	 aj	 inak,		
lepšie	-	hlavne	koncepčnejšie.	Práve	

koncepcia	a	stratégia	rozvoja	sú	 to,	
čo	nášmu	mestečku	chýba.	Je	nevy-
hnutné	začať	dôsledne	pracovať	na	
programe	 trvale	 udržateľného	
rozvoja	 viacerých	 oblastı́	 života									
v	 meste,	 hlavne	 v	 oblasti	 školstva,	
športu	 a	 v	 neposlednom	 rade	 tiež								
v	 podpore	mladých	 rodıń,	 bez	 kto-
rých	niet	svetlej	budúcnosti...

Ponúkam	voličom	 a	 všetkým	obča-
nom	 svojho	 rodného	 mesta	 plnú	
nošu	skúsenosti,	ktoré	som	nadobu-
dol	 na	 pracoviskách	 v	 zriaďovateľ-
skej 	 p ôsobnost i 	 jednot l iv ých	
ministerstiev	 (MPSVR	 SR,	 MH	 SR)								
v	 oblasti	 riadenia	 a	 implementácie	
projektov	z	európskych	fondov,	urče-
ných	pre	podnikateľov	a		verejný	sek-
tor	či	už	v	oblasti	vzdelávania	a	voľ-
nočasových	 aktivıt́,	 alebo	 pri	 pod-
pore	 marginalizovaných	 rómskych	
komunıt́,	inováciı	́a	technologického	
transferu,	 vrátane	 znižovania	ener-
getickej	náročnosti	verejných	budov	
a	 zariadenı.́	 Pre	ďalšı	́ rozvoj	 nášho	
mesta	 je	 práve	 efektıv́ne	 a	 účelné	
využı́vanie	 európskych	 zdrojov	
mimoriadne	dôležité!		

Priatelia,	 spoluobčania,	 predstupu-
jem	pred	vás	s	úctou	a	pokorou,	súc	
presvedčený,	 že	 som	 hodný	 vašej	
dôvery.	 Ako	 roduverný	 Giraltovčan	
urobıḿ	 všetko	pre	 to,	 aby	 som	vás	
nesklamal.

	Ing.	František	Schrenk

Ponúkam	veľkú	nošu	skúseností	
Vážení	Giraltovčania,	
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Po	 dlhom	
zvažovanı	́
som	sa	roz-
hodol	kan-
didovať	na	
primátora	
mesta.	Ako	
rodenému	
G i ra l tov-
čanovi	 mi	
vždy	 zále-
ž a l o 	 n a	

tom,	aby	 tu	bolo	kvalitné	 školstvo,	
aby	sme	si	vážili	svojich	obyvateľov	
a	aby	sa	tu	oplatilo	žiť.	

Výsledky	svojej	práce	predstavovať	
nemusıḿ	-	v	spolupráci	s	kolegami	a	
nadanými	 žiakmi	 sa	 pod	 mojim	
vedenıḿ	 z	 našej	 školy	 stala	 jedna									
z	najlepšıćh	škôl	na	Slovensku.	

Celý	život	pracujem	s	ľuďmi,	väčši-
nou	 v	 riadiacej	 pozı́cii	 riaditeľa	
alebo	 vedúceho	 odboru	 školstva	 a	
tieto	svoje	skúsenosti	chcem	využiť	
aj	v	práci	primátora.	Verıḿ,	že	sa	mi	
podarı	́ zıśkať	 vašu	 dôveru,	 aby	 sa										
v	Giraltovciach	žilo	lepšie	všetkým.

	Moje	priority:

 Podpora	 školstva	 v	 meste	 a	
sústavná	pomoc	pri	zvyšovanı	́kva-
lity	vzdelávania	detı	́a	mládeže

 Efektıv́ne	 využıv́anie	 rozpočtu,	
štátnych	 a	 európskych	 dotáciı́	 na	
rozvoj	nášho	mesta

 Transparentnosť	 vynakladania	
financiı	́na	chod	úradu	a	mesta

 Včasné	 informovanie	 o	 mest-
ských	zákazkách,	aby	sme	aj	 touto	
cestou	podporili	miestnych	živnost-
nıḱov	a	podnikateľov

 Výstavba	detského	ihriska	a	revi-
talizácia	súčasných	ihrıśk

 Rekreačná	a	oddychová	zóna	pre	
mladé	rodiny	a	staršıćh	občanov

 Podpora	 miestnych	 športových	
klubov	so	zameranıḿ	na	volejbal	a	
futbal	 a	 s	 dôrazom	 na	 športujúce	
deti	a	mládež

 Vyhľadávanie	a	podpora	talento-
vaných	 rómskych	detı	́ a	 rozvoj	 ich	
prirodzeného	pohybového,	hudob-
ného	a	výtvarného	nadania

 Inteligentné	priechody	pre	chod-
cov	 (tiež	 vo	 Francovciach),	 nový	
priechod	pri	kultúrnom	dome,	vrá-
tane	retardérov

 Vytvorenie	 strediska	 právnej	
pomoci	

 Rekonštrukcia	Domu	kultúry

 Bezbariérový	 prı́stup	 do	 Domu	
kultúry	a	mestského	úradu

 Priamy	 prenos	 zo	 zasadnutı	́
zastupiteľstva	na	webstránke	mesta	

C�o	dodať	–	tı,́	čo	ma	poznajú,	vedia,	
že	moja	zásada	je	–	

nesľubovať	to,	čo	sa	nedá	splniť.	 	 	 	 	

Mgr.	Peter	Zajac,	DiS.art.	

Vážení	spoluobčania!	
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1.	 Jaroslav	Bakaľár,	53	r.,	SZC�O	technik,	Obyčajnı	́ľudia	a	nezávislé	osobnosti	
	 (OĽaNO),	Nova,	Sme	rodina	–	Boris	Kollár

2.	 Monika	Baranová,	Mgr.,	44	r.,	terénna	sociálna	pracovnıč́ka,	nezávislá	
	 kandidátka

3.	 Mária	Bartošová,	53	r.,	ergoterapeutka,	Kresťanskodemokratické	hnutie

4.	 Marek	Cap,	Ing.,	33	r.,	bankový	manažér,	Smer	–	sociálna	demokracia

5.	 Eva	Davidová,	DiS.art.,	49	r.,	učiteľka	ZUS� ,	nezávislá	kandidátka

6.	 Mária	Digoňová,	Ing.,	53	r.,	úradnıč́ka,	Kresťanskodemokratické	hnutie

7.	 Miriam	Eliašová,	Mgr.,	41	r.,	učiteľka,	Smer	–	sociálna	demokracia

8.	 Ján	Hažlinský,	Ing.,	44	r.,	obchodný	zástupca,	Demokratická	strana

9.	 Katarína	Hliboká,	Ing.,	39	r.,	učiteľka,	Spolu	–	občianska	demokracia

10.	Marek	Hliboký,	45	r.,	hasič-	záchranár,	Smer	–	sociálna	demokracia

11.	 Viktória	Chovancová,	Ing.,	38	r.,	manažérka,	Smer	–	sociálna	demokracia

12.	 Andrej	Imrich,	57	r.,	bankový	úradnıḱ,	Obyčajnı	́ľudia	a	nezávislé											
	 osobnosti	(OĽaNO),	Nova,	Sme	rodina	–	Boris	Kollár

13.	 Jozef	Ivan,	51	r.,	SZC�O,	Slovenská	národná	strana

14.	Martin	Jadlovský,	41	r.,	podnikateľ,	Smer	–	sociálna	demokracia

15.	 Ján	Jurč,	61	r.,	stavebný	technik,	Slovenská	národná	strana

16.	 Pavel	Jurč,	43	r.,	SZC�O,	Slovenská	národná	strana

17.	Martin	Končár,	MVDr.,	51	r.,	medicıńsky	reprezentant,	nezávislý	kandidát

18.	 Jaroslav	Križánek,	23	r.,	študent,	nezávislý	kandidát

19.	 Jaroslav	Križánek,	54	r.,	živnostnıḱ,	nezávislý	kandidát

20.	 František	Kurečaj,	44	r.,	SZC�O,	Slovenská	národná	strana

21.	 Dana	Kurečajová,	34	r.,	zdravotná	asistentka,	Smer	–	sociálna	demokracia

22.	 Jaroslav	Mitaľ,	51	r.,	zámočnıḱ,	Smer	–	sociálna	demokracia

23.	 Juraj	Molitoris,	63	r.,	dôchodca,	nezávislý	kandidát

24.	 Jaroslav	Olejar,	Mgr.,	50	r.,	SZC�O,	Slovenská	národná	strana

25.	Mária	Osifová,	74	r.,	dôchodkyňa,	Smer	–	sociálna	demokracia

26.	 Ján	Rubis,	Mgr.,	57	r.,	primátor	mesta,	Smer	–	sociálna	demokracia

27.	 František	Štincík,	59	r.,	SZC�O,	Slovenská	národná	strana

ZOZNAM	ZAREGISTROVANÝCH	KANDIDÁTOV
pre	voľby	Mestského	zastupiteľstva	v	Giraltovciach
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28.	Martin	Varga,	Mgr.,	MBA,	40	r.,	obchodný	riaditeľ,	Kresťanskodemokra-
	 tické	hnutie

29.	 Vladimír	Varga,	Bc.,	35	r.,	učiteľ	ZUS� ,	Obyčajnı	́ľudia	a	nezávislé	osobnosti	
	 (OĽaNO),	Nova,	Sme	rodina	–	Boris	Kollár

30.	 Dušan	Verčimak,	Ing.,	53	r.,	manažér	vzdelávania,	Demokratická	strana

31.	 Slávka	Vojčeková,	Mgr.,	59	r.,	riaditeľka	DSS,	Smer	–	sociálna	demokracia

32.	 Ján	Žulták,	49	r.,	montér,	Smer	–	sociálna	demokracia

Vo	volebnom	obvode	sa	volí	11	poslancov.

GIRALTOVCE NAVŠTÍVIL PODPREDSEDA VLÁDY
Zasadnutie	vlády,	ktoré	sa	v	septem-
brových	 dňoch	 konalo	 vo	 Svıd́nıḱu,	
prinieslo	so	sebou	pre	nás	Giraltovča-
nov	aj	návštevu	podpresedu	vlády	SR	
pre	 investı́cie	 a	 informátizáciu	
Richarda	Rašiho.	Po	stretnutı	́českej	a	
slovenskej	vlády	17.	septembra	v	Koši-
ciach	 patril	 ďalšı	́ deň	 zasadnutiu	 vo	
Svidnıḱu	a	návšteve	v	Giraltovciach.

Podpredsedu	 vlády	 SR	 privı́ tal														

v	našom	meste	jeho	primátor	a	kona-
teľ	 spoločnosti	 KOMAS	 s.r.o.,	 S� tefan	
Kolesár.	 Po	 krátkom	 rozhovore	 si	
prešli	 priestory	 firmy	 a	 navštıv́ili	 aj	
novovznikajúce	priestory,	ktoré	firma	
rekonštruuje	v	priestoroch	areálu	na	
Bardejovskej	 ulici.	 Pri	 tejto	 prı́leži-
tosti	 sme	 oslovili	 primátora	 mesta,	
aby	 nám	 bližšie	 opıśal	 stretnutie	 a	
výsledok,	ktorý	z	neho	vzišiel.	
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V	utorok	18.	9.	2018	v	našom	okrese,	a	
to	 v	 zasadačke	 OÚ	 Svidník,	 zasadla	
vláda	SR.	Pred	zasadnutím	naše	mesto	
navštívil	 podpredseda	 vlády	 SR	 pre	
investície,	 informatizáciu	a	 	 podporu	
najmenej	rozvinutých	okresov	Richard	
Raši.	 So	 svojim	 kolektívom	Michalom	
Lukšom,	 Katarínou	 Neveďalovou	 a	
Martinom	Dorčakom	-	navštívili	firmu	
KOMAS	s.	r.	o..	Po	oboznámení	sa	s	fir-
mou	dal	podpredseda	vlády	SR	verejný	
prísľub	finančnej	investičnej	výpomoci	
na	 dokončenie	 výrobných	 priestorov,	
pre	 rozšírenie	 výroby	 a	 vytvorenie	
nových	 pracovných	 miest.	 Vláda	 na	
zasadnutí	 hodnotila	 akčný	 plán	
rozvoja	okresu	Svidník,	podporila	akti-
vity,	ktoré	vytvárajú	vznik	nových	pra-

covných	miest	a	zlepšujú	život	v	našom	
regióne,	 ktorý	 v	 rámci	 bezpečnosti	 a	
kriminality	patrí	medzi	najbezpečnej-
šie	a	najslušnejšie	na	Slovensku.	V	dis-
kusii	odznelo	niekoľko	otázok,	hlavne	
na	výstavbu	R-4,	ktorá	je	nutná	pre	prí-
sun	 investorov	 do	 okresu,	 ale	 hlavne	
kvôli	 bezpečnosti	 cestnej	 dopravy,	
ktorá	má	stále	rastúci	trend	kamiónov.	
Druhá	 téma	bola	zdravotníctvo,	 kon-
krétne	zaradenie	svidníckej	nemocnice	
do	 siete	 urgentného	 príjmu.	 Vláda	
uznesením	 schválila	 rozdelenie	 prí-
spevku	pre	samosprávy,	spoločenské	a	
náboženské	 spoločnosti	 a	 neziskové	
organizácie	 v	 okrese	 v	 celkovej	 sume								
1	mil.	 eur,	navýšeného	o	mimoriadné	
príspevky	 250-tisíc	 eur	 pre	 mesto	
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Giraltovce	na	dokončenie	protipovod-
ňovej	ochrany	na	rieke	Topľa	a	5-tisíc	
eur	pre	FS	Makovica.	Pre	mesto	Giral-
tovce	 z	 jedného	 milióna	 eur	 vláda	
schválila	120	000	eur	na	vybudovanie	
nadjazdu	nad	štátnou	cestou,	10	000	
eur	 na	 vybudovanie	 prístupového		
chodníka	 ku	 katolíckemu	 chrámu,											
13	 000	 eur	 na	 rekonštrukciu	 športo-
vísk,	 1	 000	 eur	 pre	 bezbarierový	prí-
stup	 k	 chrámu	 Evanjelickej	 cirkvi,										
10	000	eur	na	rekonštrukciu	kupolovej	
veži	 na	 farskom	 chráme	Matky	 usta-
vičnej	pomoci,	1000	eur	pre	Slovenský	
rybársky	zväz,	3	500	eur	pre	Jar	života,	
n.	o.	a	5	400	eur	pre	Svet	mladých,	n.	o.	
Giarltovce.

Zároveň	sme	oslovili	aj	konateľa	spo-
ločnosti	 KOMAS,	 s.r.o.	 a	 položili	 mu	
zopár	otázok.

1. 	 Odkiaľ 	 priš iel 	 podnet 	 na	
návštevu	 podpredsedu	 vlády	 SR	

pre	 investície	 a	 informatizáciu	 a	
prečo	si	vybral	práve	vašu	firmu?		

V	 čase	 možnosti	 uchádzania	 sa																	
o	 finančnú	 podporu	 z	 regionálneho	
prıśpevku	sme	oslovili	okresný	 úrad	
vo	Svidnıḱu	a	zároveň	sme	adresovali	
list	priamo	aj	na	úrad	vlády.	Po	niekoľ-
konásobnej	pıśomnej	korešpondencii	
a	 osobných	 stretnutiach	 sme	 boli	
informovanı,́	 že	 v	 čase	 výjazdového	
rokovania	 v	 okrese	 Svidnıḱ	 budeme	
poctenı	́ osobnou	 návštevou	 z	U� radu	
vlády	SR.	

Prečo	 si	 vybrali	 práve	 nás,	 neviem	
odpovedať	 presne,	 iba	 sa	 môžem	
domnievať,	 že	 je	 to	 preto,	 lebo	 sme	
jedným	 z	 mála	 podnikov	 v	 našom	
meste,	 ktoré	 sa	 radia	 podľa	 počtu	
zamestnancov	 do	 kategórie	 stred-
ného	podniku.	 	Počas	návštevy	pred-
stavitelia	 vlády	 ocenili,	 že	 už	 tretia	
generácia	sa	zaujıḿa	o	chod	firmy.	
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2.	Vieme,	že	pôsobenie	vašej	firmy	
má	 už	 v	 Giraltovciach	 niekoľko	
ročnú	tradíciu,	ako	sa	firme	darí	v	
súčasnosti?

V	súčasnosti	sa	snažıḿe	stabilizovať	a	
upevňovať	 pozı́ciu	 na	 trhu	 vďaka	
nášmu	obchodnému	partnerovi,	s	kto-
rým	 dlhodobo	 spolupracujeme.	 Z	
dôvodu	dobrej	spolupráce	a	možnosti	
navýšenia	výroby	sme	minulý	rok	uro-
bili	 zásadné	 rozhodnutie	 vybudova-
nia	novej	priemyselnej	haly	s	navýše-
nı́m	 výrobných	 kapacı́t	 a	 prijatı́m	
nových	zamestnancov	v	budúcnosti.	

3.	 Práce	 v	 nových	 priestoroch	
nepretržite	pokračujú,	dá	sa	pove-

dať,	že	už	sa	pomaly	blížia	k	záveru.	
Aké	 sú	 vaše	 ďalšie	 prognózy	 do	
budúcna?

Pevne	 verıḿ,	 že	 sa	 nám	 v	 krátkom	
čase	podarı	́úspešne	zahájiť	výrobný	
cyklus	 v	 nových	 priestoroch,	 ktoré	
ocenia	aj	samotnı	́zamestnanci	zlep-
šenı́m	 pracovného	 prostredia,	 aby	
sme	 naplnili	 záväzok	 odberateľa	 s	
plnenıḿ	navýšenej	kapacity	objedná-
vok	a	hlavne,	aby	sme	úspešne	pokra-
čovali	 v	 tradı́cii,	 ktorú	 zasial	 môj	
nebohý	otec.	

Ďakujeme	za	rozhovor

Redakcia,	foto:	L.	Lukáč,	
archív	Podduklianske	novinky

Každoročné	 sa	 záhradkári	 prezen-
tujú	so	svojimi	produktmi	a	ani	toho	
roku	 to	 nebolo	 inak.	 Výstava	 sa	
konala	v	dňoch	21.	-	22.	9.	v	priesto-
roch	bývalého	centra	voľného	času	
a,	samozrejme,	v	spolupráci	so	vče-
lármi,	ktorı	́svoju	prehliadku	medu	
mali	v	priestoroch	mestského	 úra-
du.	 Za	 pekného	 slnečného	počasia	
sme 	 v 	 p ia tok 	 	 pre ž i l i 	 spo lu																			
s	 návštevnıḱmi	 prıj́emný	 deň	 plný	
zážitkov.	Navštıv́ili	nás	školáci	z	jed-
notlivých	škôl.	Pre	tých	najmenšıćh	
sme	si	pripravili	súťaže	vo	vyrezá-
vanı	́dýň	a	z	cukiet	nám	zhotovovali	
rôzne	zvieratka.	Pripravili	sme	pre	
nich	 aj	 vysádzanie	 stromčekov	

okolo	 letnej	 čitárne,	 dúfajme,	 že	
nám	 ich	 nejakı	́ vandali	 nezničia	 a	
máme	aj	prıśľub	od	našich	žiakov,	že	
sa	 o	 tieto	 stromčeky	 budú	 aj	
patrične	 starať.	 Samozrejme,	 ZO	
SZZ	 ich	 za	 námahu	 a	 šikovnosť	 aj	
odmenila.	Na	výstave	 sa	prezento-
valo	28	členov	a	k	nıḿ	sa	pridal	aj	
denný	 stacionár	 Jar	 života	 n.o.	 a	
Základná	 škola	 v	 Giraltovciach.	
Tento	rok	bol	mimoriadne	bohatý	a	
plodný.	 Bolo	 čo	 obdivovať,	 krásne	
šťavnaté	hrozno,	obrovské	melóny,	
kaleráby,	 kapustu,	 zemiaky,	 rôzne	
sorty	jablk� ,	hrušiek,	slivák	a	kvetov.

Pochváliť	sa	môžeme	megauhorka-
mi,	odroda	vietnamská	a	tie	merali	

Bohatá úroda... Bohatá úroda... Bohatá úroda... Bohatá úroda... Bohatá úroda... Bohatá úroda... 
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skoro	 90	 centimetrov.	 Vďaka	 patrı	́
pestovateľom	 Ing.	 Pavlovi	 Paľovi	 a	
Jozefovi	Goliášovi.	Nezvyčajné	je,	že	
u	nás	dopestujeme	už	aj	plodiny,	kto-
rým	 sa	 darı	́ iba	 v	 teplejšıćh	 kraji-
nách	mali	sme	možnosť	vidieť	figy,	
mandarı́nky	 a	 tabak	 pestovateľa									
p.	Roguľu.

Výbor	záhradkárov	je	veľmi	rád,	že		
o	našu	organizáciu	majú	záujem	aj	
mladé	 rodiny,	 ktoré	 si	 u	 nás	 tieto	
záhradky	prenajıḿajú.	Organizátori	
samozrejme	ďakujú	všetkým,	ktorı	́
prispeli	 k	 peknej	 výstave,	 taktiež	
sponzorom:	Mesto	Giraltovce,	pre-
dajňa	Breza	a	Martin	Mikula.	Vysta-
vovatelia	boli	aj	odmenenı.́					

Včelári,	ktorı	́vystavovali	 iba	v	pia-
tok,	 hodnotili	 svoje	 druhy	 medu									

v	2	kategóriách,	pri	 čom	im	pomá-
hali	 aj	 návštevnı́ci	 svojimi	 ochut-
návkami.	Na	základe	nich	rozhodli		
o	takomto	umiestnenı:́

1.	Kategória	–	kvetový	med	(vystave-
ných	bolo	15	druhov	medu)

1.	Ján	Hajduk	(ostropecitový	med)

2.	Peter	Hliboký

3.	Dušan	S� tefanik

2.	 Kategória	 –	 medovicový	 med											
(3	druhy	medu)

1.	Jozef	Juházy

2.	Mgr.	Jozef	Juházy

3.	Jozef	Buzek

Text:	Alenka	Kmecová,	
foto:	Mária	Osifová
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Z ATELIÉRU KRAJANOV
odbor	marketing	 a	 reklama	dúfa,	 že	
raz	svoje	nadanie	využije	práve	tam.	
Jeho	 obrazy	 v	 sebe	 nesú	 hlbokú	
myšlienku,	 či	 zašifrovaný	 odkaz.	
„Inšpiráciou	sú	mi	tie	najobyčajnejšie	
veci.	V	obraze	sa	ich	snažıḿ	vyjadriť	
výraznou	ideou,	ktorú	v	sebe	skrývajú		
alebo	 len	expresıv́nymi	ťahmi	 či	 far-
bami	viac	priblıž́iť	jednoduchú	krásu	
veci“,	dodal	p.	Hajduk,	ktorý	sa	neve-
nuje	 len	maľovaniu.	 D� alšı	́ talent	ma		
na	hudbu.	Hru	na	klavıŕ	strieda	s	hrou	
na	 pıš́ťalový	 organ	 hlavne	 v	 kostole		
vo	svojom	rodisku.	

Výstava	 spojenı́m	 dvoch	 maliarov	
mala	 bezpochyby	 úspech.	 Pohľad							
na	 diela	 vtiahli	 diváka	 do	 osobitého	
sveta,	ktorý	svojským	zobrazenıḿ	rea-
lity	neprestáva	fascinovať.

Text	a	foto:		Mária	Osifová

Obradná	 sieň	 mestského	 úradu	 sa							
v	polovici	septembra	opäť	zmenila	
na	často	navštevované	miesto	a	 to	
vďaka	 výstave	 obrazov	 našich	
krajanov	 Mareka	 Zimku	 a	 Daniela	
Hajduka.	

Každý	jedinec	má	v	sebe	ukrytý	talent	
a	je	len	na	ňom,	či	ho	bude	ďalej	rozvı-́
jať.	Svojho	talentu	sa	bezpochyby	držı	́
pán	 Zimka,	 ktorého	 obrazy	 sme	 už	
vystavovali,	 no	 stále	 nám	 má	 čo	
ponúknuť.	 	Veľmi	detailne	zachytená	
prıŕoda	sa	zapáčila	aj	našim	susedom	
v	 C� esku,	 kde	 maliar	 vystavoval	
nedávno	na	Medzinárodnom	festivale	
súčasného	umenia	–	Art	fest	Praha.	

Prvýkrát	 vôbec	 vystavoval	 rodák														
z	 Humenného	 žijúci	 v	 Z� eleznı́ku	
Daniel	Hajduk.	Mladý	študent	Univer-
zity	 Konštantı́na	 filozofa	 v	 Nitre	
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Po	štúdii	realizovateľnosti	a	zhodno-
tenı́	 EIA	 (posudzovanie	 vplyvov										
na	životné	prostredie	-	Environmen-
tal	 Impact	Assesment,	pozn.	red.)	sa	
Národná	 diaľničná	 spoločnosť,	 a.	 s.,	
(NDA)	 rozhodla	 posunúť	 prı́pravu	
pre	 povolenie	 stavby	 tohto	 úseku.	
NDS	sa	rozhodla	 úsek	R4	 	Svidnıḱ	–	
Kapušany	rozdeliť	na	6	menšıćh	úse-
kov.	 V	 stredu	 12.	 9.	 2018	 sa	 konalo	
záverečné	prerokovanie	dokumentá-
cie	 pre	 územné	 rozhodnutie,	 kon-
krétne	šlo	o	úseky:

Rakovčıḱ	–	Radoma

Giraltovce	–	Kuková

Lipnıḱy	–	Kapušany

Po	dokončenı	́spracovania	dokumen-
tácie	 a	 jej	 odovzdanı	́ NDS	 by	 malo	
nasledovať	 samotné	 povolenie	 pre	
povolenie	 stavby	 –	 územné	 rozhod-
nutie.	 Do	 realizácie	 výstavby	 ešte	

bude	 potrebné	 vyhotoviť	 dokumen-
táciu	pre	stavebné	povolenie	a	reali-
záciu	 stavby,	 majetkoprávne	 vyspo-
riadanie	a	samotné	stavebné	povole-
nie.	 Po	 tom	 všetkom	 sa	 bude	 môcť	
pristúpiť	k	realizácii	stavieb	za	pred-
pokladu,	 že	 sa	 nájdu	 prostriedky										
na	financovanie.

Zvyšné	úseky:

Svidnıḱ	–	Rakovčıḱ

Radoma	–	Giraltovce

Kuková	–	Lipnıḱy

zatiaľ	stoja	mal	by	sa	vyberať	dodáva-
teľ	 na	 prı́pravu	 dokumentácie	 pre	
územné	rozhodnutie.

Ak	 by	 som	 mal	 viac	 nadviazať	 na	
názov	 článku,	 tak	maratón	 prıṕravy	
sa	sıće	o	krôčik	pohol,	ale	stále	sme	v	
1.	štvrtine	celkovej	dlz� ̌ky	maratónu.

	Ing.	Ľubomír	Filo	ml.

MARATÓN PRÍPRAVY A REALIZÁCIE R4MARATÓN PRÍPRAVY A REALIZÁCIE R4

SA POHOL O ĎALŠÍ KRÔČIK SA POHOL O ĎALŠÍ KRÔČIK 

MARATÓN PRÍPRAVY A REALIZÁCIE R4

SA POHOL O ĎALŠÍ KRÔČIK 
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Všetko	okolo	ubieha	v	čase.
Aj	my	a	dni	naše.
Vidíme	to	najlepšie	na	našich	deťoch,
či	deťoch	našich	detí.
Čas	sa	nedá	zastaviť,	čas	nečaká.
Ale	beží,	cvála	klusom.	

Jeseň	je	obdobıḿ	umeleckých	diel	prı-́
rody,	 ktorá	 je	 krásna	 ako	maliarova	
paleta.	 Stromy	 ohromujú	 pestrými	
farbami.	 Takýmto	 krásnym	 umelec-
kým	dielom	je	aj	človek	v	jeseni	živo-
ta.	 Tvaroval	 a	 formoval	 ho	 majster	
život	 svojimi	 skúškami,	 radosťami,	
ale	aj	starosťami.	

Vieme,		že	starı	́rodičia	majú	veľa	skú-
senostı,́	mnoho	toho	prežili	aj	skúsili.	
Okrem	toho	majú	aj	dostatok	voľného	
času.	Sme	radi,	že	aspoň	časť	z	neho	
venujú	svojim	vnúčatám,	deťom	svo-
jich	detı.́	Navzájom	si	obohacujú	svoje	
životy.	 Spája	 ich	 puto	 lásky,	 porozu-
menia	a	úcty.

Aj	 deti	 majú	 rady	 svojich	 starkých.	
Svedčia	 o	 tom	 pekné	 prıb́ehy,	 ktoré	
pıš́u.	 Z	 mnohých	 sme	 vybrali	 prácu	
Karin	Eštokovej,	žiačky	6.	B	triedy	ZS� 	
Giraltovce.	

Obyčajný	deň

Bolo	 krásne	 slnečné	 ráno.	 Zobudila	
som	 sa	 dobre	 vyspaná	 a	 to	 bol	 aj	
dôvod	 niečo	 užitočné	 spraviť.	 Nara-
ňajkovala	som	sa	a	rýchlo	trielila	dole	
dedinou	k	babke	na	druhý	koniec.	Deň	
bol	slnečný,	vtáčiky	krásne	štebotali	a	

ja	som	sa	na	starkých	veľmi,	veľmi	teši-
la.

Dedka	 som	 našla	 sedieť	 na	 lavičke	
pod	 veľkou	 rozkvitnutou	 čerešňou.	
Jej	omamná	vôňa	mi	hneď	udrela	do	
nosa.	S	dedkom	sme	sa	zvıt́ali	a	posa-
dila	 som	 sa	 k	 nemu.	 Chvı́ľku	 sme	
spolu	rozprávali,	o	tom,	ako	sa	mi	darı	́
v	škole,	čo	nového	doma	a	tak...

Všimla	som	si,	že	trávnik	je	vyššı	́než	
inokedy.	Asi	ho	treba	pokosiť.	Spýtala	
som	sa,	či	môžem.	Povedal	mi,	že	keď	
sa	mi	chce,	môžem.	Vytiahla	som	opa-
trne	kosačku	na	dvor.	Dedko	ju	skon-
troloval	a	dolial	do	nej	benzıń.	Všetko	
ostatné	 som	 spravila	 sama.	 Kosenie	
mi	išlo	od	ruky.	Pozrela	som	sa	na	ded-
ka.	Usmieval	sa,	bol	veľmi	spokojný.	Aj	
ja	som	mala	dobrý	pocit,	veď	som	mu	
pomáhala.	

Medzitým	babka	práve	dopiekla	môj	
obľúbený	koláč	a	vyšla	na	dvor.	Tešila	
ju	 moja	 prıt́omnosť.	 Sadli	 sme	 si	 a	
dlho	sme	pri	bylinkovom	čaji	a	babki-
nom	koláči	rozprávali	o	všeličom	a	o	
ničom.	

A	čo	na	záver?	Niekto	k	šťastiu	potre-
buje	 peniaze	 či	 drahé	 autá.	 Inému	
postačı́	 aj	 taká	 maličkosť	 ako	 je	
porozprávať	sa,	urobiť	niekoho	šťast-
ným	či	vyčariť	mu	úsmev	na	tvári.

Text:	Karin	Eštoková,	Mgr.	Anna	
Krajňáková,	ZŠ	v	Giraltovciach	

ŽIACI ZŠ V GIRALTOVCIACHŽIACI ZŠ V GIRALTOVCIACH
PRE STARÝCH RODIČOV... PRE STARÝCH RODIČOV... 

ŽIACI ZŠ V GIRALTOVCIACH
PRE STARÝCH RODIČOV... 
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Vo finále súťaže Euroscola 2018 v Štrasburgu Vo finále súťaže Euroscola 2018 v Štrasburgu 

reprezentovalo Slovensko Gymnázium Giraltovce reprezentovalo Slovensko Gymnázium Giraltovce 

Vo finále súťaže Euroscola 2018 v Štrasburgu 

reprezentovalo Slovensko Gymnázium Giraltovce 

Informačná	 kancelária	 Európskeho	
parlamentu	 na	 Slovensku	 vyhlásila							
v	 roku	 2018	 celoeurópsku	 súťaž	
Euroscola	 už	 po	 dvanásty	 raz.	 Vıť́a-
zom	12.	ročnıḱa	sa	stali	v	rámci	Slo-
venska	 žiaci	 2.	 A	 triedy	 Gymnázia										
v	 Giraltovciach,	 ktorých	 viedla	 Mgr.	
Janka	 C�orbová.	 Ich	 vı́ťazný	 projekt	
venovaný	téme	kultúrneho	dedičstva	
korešpondoval	 s	 témou	 Európskeho	
roku	2018	-	roku	európskeho	kultúr-
neho	dedičstva.	Vıť́azstvom	si	 trieda	
zabezpečila	účasť	na	špeciálnom	dvoj-
dňovom	podujatı	́ Európskeho	parla-
mentu	 -	 EuropeanYouthEvent	 (Eu-
rópske	 stretnutie	mládeže),	 ktorého	
súčasťou	bolo	finále	súťaže	Eurosco-
la.	Obe	podujatia	 	 prebiehali	 v	 sıd́le	
Európskeho	parlamentu	v	S� trasburgu	
v	 budove	 Louise	 Weiss	 za	 účasti	
poslancov	Európskeho	parlamentu	a	
iných	vplyvných	osobnostı	́európskej	
integrácie.

EYE	2018	bolo	v	poradı	́tretie	stretnu-
tie	 mládeže.	 U� častnı́kmi	 podujatia	
boli	mladı	́ľudia	z	členských	a	nečlen-
ských	štátov	EU� ,	ale	tiež	z	A� zie	a	Afri-
ky,	 ktorı́	 zastupovali	 stredné	 školy,	
univerzity,	 mládežnı́cke	 organizácie				
i	 politické	 skupiny.	 Hlavný	 cieľ	 EYE	
bolo	prezentovať	nové	nápady	týka-
júce	 sa	 budúcnosti	 EU� .	 Cena	 pre	
vıť́azné	 školy	 je	 finančný	 prıśpevok		
na	 	výlet	pre	24	študentov	a	2	členov	
pedagogického	 sprievodu	 do	 Euro-

parlamentu.	Celkový	vıť́az	Euroscoly	
2018	 zı́skal	 finančný	 prı́spevok	 na	
dvojdňový	 pobyt	 v	 S� trasburgu.	 D� al-
šıćh	sedem		účastnıḱov	súťaže	Euros-
cola	sa	zúčastnilo	jednodňových	pra-
covných	stretnutı	́v	Európskom	parla-
mente.	 Z� iaci	 2.	 A	 triedy	 Gymnázia													
v	 Giraltovciach	 ako	 celoslovenský	
vıť́az	 súťaže	 Euroscola	 2018	 zıśkali	
teda	 prıĺežitosť	 zúčastniť	 sa	 Európ-
skeho	stretnutia	mládeže	(EYE	2018)	
a		finále	súťaže	Euroscola.

EYE	 2018	 prebiehalo	 v	 tomto	 roku	
pod	 heslom	 Spoločne	 môžeme	
dosiahnuť	zmeny.	Organizátori	podu-
jatia	pripravili	takmer	300	aktivıt́,	ku	
ktorým	 patrili	 prednášky,	 semináre,	
diskusie, 	 workshopy,	 umelecké	
tanečné	a	divadelné	vystúpenia,	inte-
raktıv́ne	aktivity.	 	Najlepšie	 	aktivity	
boli	 zverejnené	 cez	Facebook	Live	 a	
na	 multimediálnej	 webovej	 stránke	
Európskeho	 parlamentu.	 Výstupy							
z	týchto	aktivıt́	majú	slúžiť	ako	zdroj	
inšpirácie	pre	poslancov	Európskeho	
parlamentu.	 Giraltovskı́	 gymnazisti	
absolvovali	 dve	 prednášky.	 Prvá	 sa	
týkala	otázok	medzihraničnej	krimi-
nality	 a	 bezpečnosti	 Európy,	 druhá	
bola	zameraná	na	angažovanosť	mla-
dých	 Európanov	 pri	 riešenı	́ rôznych	
európskych	problémov.

Finále	Euroscoly	ponúklo	výhercom	
možnosť	zúčastniť	sa	mládežnıćkeho	
rokovania	 Európskeho	 parlamentu	
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priamo	v	jeho	rokovacej	sále	a	stať	sa	
tak	 na	 jeden	 deň	 europoslancami.	
Deň	 Euroscoly	 sa	 začal	 úvodným	
stretnutı́m	 všetkých	 vı́ťazných	 škôl								
v	 hlavnej	 rokovacej	 sále,	 počas	 kto-
rého	vıť́azi	z	jednotlivých	krajıń	v	dvoj-
minútovom	 vstupe	 predstavili	 svoju	
triedu,	školu	a	krajinu.	Za	Gymnázium	
Giraltovce	vystúpili	Ema	Michalková	
a	Tobiáš	Hamara.	Po	úvodnom	stret-
nutı	́nasledovalo	rozdelenie	 účastnı-́
kov	do	piatich	medzinárodných	pra-
covných	skupıń,	v	ktorých	sa	účastnıći	
zamýšľali	nad	jednou	z	nasledujúcich	
tém:

·	 Mladı	́ a	starı:́	ako	držať	krok	s	digi-
tálnou	revolúciou

·	 Bohatı	́ a	 chudobnı:́	 za	 spravodlivé	
rozdeľovanie

·	 Spolu	a	jednotlivo:	bojujeme	za	sil-
nejšiu	Európu

·	 Bezpečnosť	 a	 riziká:	 ako	 prežiť	
nepokojné	časy

·	 Lokálne	a	globálne:	 chráňme	našu	
planétu

V	popoludňajšıćh	hodinách	sa	všetci	
účastnıći	opäť	zhromaždili	v	rokova-
cej	 sále,	 kde	hovorcovia	piatich	pra-
covných	skupıń	predniesli	návrhy,	ku	
ktorým	 spoločne	 dospeli.	 Najlepšie	
nápady,	ktoré	vyplynuli	z	tohto	stret-
nutia,	budú	zahrnuté	do	správy	EYE	
2018	a	budú	predložené	 poslancom	
Európskeho	parlamentu.	Deň	Euros-
coly	 bol	 ukončený	 tradičnou	 vlajko-
slávou	a	európskou	hymnou.

Mgr.	Alica	Pivovarníková
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Ďalšie cesty za poznaním v Súkromnej ZŠ
...učíme sa, objavujeme, cestujeme... 

V	 septembri	 tohto	 školského	 roka	
začıńa	 v	 Súkromnej	 základnej	 škole	
nové	 dvojročné	 dobrodružstvo	 vo	
forme	Erasmus	+	projektu	s	názvom	
,,Edu-paths	–	edukačné	cesty“.	Neza-
budnuteľné	zážitky,	nové	vedomosti	a	
priateľstvá	budú	mať	znova	medziná-
rodnú	podobu.	Ruku	si	opäť	budeme	
môcť	podať	s	priateľmi	zo	S�panielska	
či	Islandu	a	svieži	vánok	s	vôňou	mora	
do	projektu	prinesú	i	naši	novı	́part-
neri	z	Francúzska.		

Tento	 projekt	 bude	 pre	 Súkromnú	
základnú	školu	už	v	poradı	́tretıḿ	Era-
smus+	projektom	a	tešı	́ 	sa	čoraz	väč-
šej	popularite...

Našıḿ	objektom	záujmu	sa	 tentoraz	
stane	 Európske	 kultúrne	 dedičstvo.	
Počas	dvoch	rokov	navštıv́ime	nové	i	
známe	mestá	a	miesta,	vyskúšame	si	
rôzne	 remeslá,	 tradičné	 spôsoby	
výroby	 produktov,	 zapojı́me	 všetky	
naše	zmysly	pri	poznávanı	́nového.	

Zaujıḿať	nás	však	bude	nielen	to,	čo	
máme	v	zahraničı,́	ale	predovšetkým,	
aké	 kultúrne	 a	 prı́rodne	 dedičstvo	
máme	 na	 Slovensku,	 resp.	 doma,									
v	našom	blıźkom	okolı.́

Ukážeme	 si,	 ako	 si	 prıŕodné	 a	 kul-
túrne	dedičstvo	nielen	všıḿať	a	obdi-
vovať,	ale	aj	zveľaďovať	a	propagovať	
ho	ďalej	v	zahraničı.́	

Pokúsime	sa	odhaliť	hodnotu	nášho	
európskeho	 dedičstva	 v	 spolupráci							

s	 novými	 priateľmi	 z	 rôznych	 kútov	
Európy.	Tı	́nám	potom	na	oblátku	uká-
žu,	 čo	 zaujı́mavé	 a	 pozoruhodné	
skrýva	tá	ich	krajina.

Slovenčina	sa	tak	bude	prelıńať	so	špa-
nielčinou,	 francúzštinou	 a	 islandči-
nou,	našıḿ	spoločným	jazykom	však	
bude	 angličtina,	 ktorú	 tak	 budeme	
mať	možnosť	použıv́ať	v	skutočných	
situáciách.

A	to	všetko	v	duchu	inovatıv́nosti	tak,	
aby	o	kultúrne	dedičstvo	mali	záujem	
aj	ďalšı	́mladı	́ľudia.		Vytvorıḿe	špeci-
álne	edukačné	cesty	a	cestičky,	absol-
vovanie	ktorých	bude	spojené	s	vyu-
žitıḿ	nových	moderných	technológiı.́

Tı,́	ktorı	́boli	zapojenı	́do	predchádza-
júceho	 projektu	 s	 nadšenıḿ	 očaká-
vajú	jeho	pokračovanie	a	nováčikovia	
s	malou	dušičkou	čakajú,	ako	zvládnu	
nové	väčšie	i	menšie	 	výzvy,	ktoré	im	
jeho	realizácia	ponúka.	Nie	je	sa	však	
čoho	báť,	projekt	je	tu	pre	všetkých	a	
otvára	prıĺežitosť	dozvedieť	sa	nové	
vedomosti	 zaujıḿavým,	 ale	 zároveň	
trvalým	spôsobom,	a	to	vlastnou	skú-
senosťou.

Tı	́najlepšı	́budú	mať	zasa	šancu	spo-
znávať	 	nové	miesta	v	slnečnom	S�pa-
nielsku,	Francúzsku	 	či	na	čoraz	väč-
šmi	 populárnom	 Islande.	 V	 januári	
budúceho	 roka	 zas	 všetci	 priletia								
k	 nám	na	 Slovensko.	 A	 tak	 kto	 chce	
mať	 doma	 pravého	 Islanďana,	 S�pa-
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niela	či	Francúza,	nech	už	teraz	chystá	
miesto	 a	 brúsi	 si	 jazyk,	 aby	 sa	 mu	
podarilo	využiť	tú	 jedinečnú	prıĺeži-
tosť	ukázať,	akým	pohostinným	náro-
dom	sme.	

Objavovanie	staronového	sa	tak	stane	
nezabudnuteľným	 zážitkom,	 ktorý	
našim	 deťom	 pomôže	 nielen	 zıśkať	
nové	vedomosti	a	zručnosti,	ale	záro-

veň	ich	bude	viesť	k	vzájomnej	tole-
rancii,	 zodpovednosti	 a	 schopnosti	
vyjadriť	svoj	vlastný	názor.	

Tak	poďme	do	toho!	Európa	čaká!

Mgr.	Andrea	Kytíková

Súkromná	základná	škola

C� lánok	neprešiel	jazykovou	úpravou

Keď	kráčam	ráno	dvorom,

počúvam	spev	vtákov	nádherný

a	závidím	tým	malým	tvorom

ich	spev	a	krídel	let	slobodný.	

Sloboda	je	v	celom	mojom	národe,

čo	obeťou	veľkou	bola	získaná

mnohých	statočných	ľudí	bojom,

veľkými	útrapami	skúšaná.	

MOJA VLASŤ
To	moja	vlasť,	ty	jediná,

v	nej	počujem	zvony	hlaholiť,

si	krásna	a	zároveň	predivná,

stratiť	ju	nikomu	nedovoliť.	

Jonatán	Košč

Koncom	mesiaca	si	budeme	pripo-
mínať	100.	výročie	vzniku	Česko-
slovenskej	republiky,	preto	sme	si	
pre	 	vás	pripravili	niekoľko	histo-
rických	faktov	z	konca	roka	1918,	
ktoré	 	majú	pôvod	na	východnom	
Slovensku.	 Dejinné	 udalosti	 sú	
zaznamenané	 v	 knihe,	 ktorá	 bola	
ako	prvá	vydaná	o	Giraltovciach	v	
roku	 1992.	 Zostavil	 ju	 Ferdinand	
Uličný.	

Vojenská	a	politická	situácia	na	fron-

Vznik Československej republikyVznik Československej republikyVznik Československej republiky
toch	 1.	 svetovej	 vojny	 koncom	 roku	
1917,	ale	najmä	v	letných	a	jesenných	
mesiacoch	 v	 roku	 1918	 ukázala,	 že	
porážka	rakúsko-uhorskej	armády	je	
neodvratná.	T�ažké	hospodárske	a	soci-
álne	pomery	v	 zázemı	́ ako	dôsledok	
štyri	roky	trvajúcej	vojny	a	stupňujúci	
sa	 politický,	 hospodársky	 a	 národ-
nostný	 útlak	 spôsobovali	 nespokoj-
nosť	obyvateľstva	a	narastanie	revo-
lučných	nálad.	Vládnuce	kruhy	si	uve-
domovali	vážnosť	situácie	i	možného	
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národnostného	pohybu,	a	preto	vyzý-
vali	 úradnıḱov	 a	 duchovenstvo,	 aby		
vo	 vysvetľovacej	 kampani	 poukázali	
na	 tzv.	 české	 ašpirácie	 a	 snahy	 ľudu	
oddeliť	 sa	 od	 uhorského	 štátu.	 Keď	
27. 	 10. 	 1918	 rakúsko-uhorský	
minister	 zahraničných	 vecı́ 	 gróf											
G.	 Andrássy	 podal	 kapitulačnú	 nótu	
vláde	USA,	revolučné	udalosti	dostali	
rýchly	 spád.	Národný	výbor	v	Prahe	
28.	10.	2018	prijal	zákon	o	utvorenı	́
československého	štátu.	

Slovenská	 národná	 rada	 (SNR)	 ako	
reprezentatıv́ny	predstaviteľ	sloven-
ského	 národa	 vyhlásila	 30.	 októbra	
1918	 Dekláraciu	 SNR.	 SNR	 dňa											
8.	 novembra	 v	 Ohlase	 určenom	 pre	
ľud	 „od	 Prešporku	 po	 Užhorod“	
vyzýva	ľud,	aby	utvoril	v	každej	obci	
národný	 výbor	 a	 národnú	 gardu									
na	udržanie	bezpečnosti	a	poriadku.		
Aj	 občania	 Giraltoviec	 zaslali	 20.	
decembra	1918	do	Martina	list	tohto	
znenia:	 „Drahí	 bratia	 Slováci!	 Mi	
niže	 pisani	 posielame	 vam	 naš	
srdečni	pozdrav	–	mi	Šarišski	Giral-
tovski	 Sloviaci	 –	 podavame	 vam	
svoje	 mozoľne	 ruki...	 v	 radostnej	
nadeji	v	lepšu	buducnosť	podavame	
sve	rucze	a	prosime	vas,	posielajte	
nam	sve	„narodne	novini“	a	nejake	
ohlasi,	 upravi,	 lebo	 ti	 u	 nas	 velyke	
agitacie	 robia	 proti	 nam	 maďari	
každy	 deň	 posilaju	 nam	 ohlasi	 aj	
telegrafi	,	abi	Stavaj	Slovensko,	lebo	
nas	Česi	beru	–	a	mi	sa	nezname	ako	
držať,	no	len	sa	im	nepoddame,	bola	
tun	 narodna	 garda	 pozostavajuca	
zos	Maďarov	a	zos	židov,	mi	sme	ich	

zruceli	 a	 postavili	 sme	 zos	 sloven-
skich	 chlapcov	 pozostavajucu	 gar-
du.	Páni,	ti	sa	veľmi	boja	Čechov.	Pro-
sime	Vas	prijmite	i	nas	medzi	seba	–	
abi	sme	tiž	s	vami	mohli	sebe	–	abi	
sme	tiž	s	vami	mohli	zvolať	Nech	žije	
sloboda	 národov.	 Nech	 žije	 Česko-
slovenská	 republika.“	 List	 pı́sal	
Andrej	Krupa	a	podpıśanı	́boli	V.	Vaľ-
ko,	M.	Hliboký	a	J.	Kmec.			

Pomerne	rýchlo	sa	organizuje	spolo-
čensko-politický	život	v	meste	i	v	okre-
se.	Novovymenovaný	župan	S�arišskej	
stolice	9.	januára	1919	rozpustil	staré	
maďarské	úrady.	Na	základe	tohto	roz-
hodnutia	sa	začali	postupne	vytvárať	
nové	 československé	 orgány	 štátnej	
správy.	 Funkciu	 hlavného	 slúžneho									
v	 Giraltovciach	 zastával	 do	 aprı́la	
1919	Andrej	 Széghy,	 ktorého	 v	máji	
vystriedal	Emil	Tokár.	Podobne	začali	
s	novými	 úradnıḱmi	 fungovať	ďalšie	
významné	okresné	inštitúcie:	daňový	
úrad,	 okresný	 súd,	 notársky	 úrad,	
dôchodkový	kontrolný	 úrad,	pošta	a	
okresná	 četnıćka	 stanica,	 ktorá	 bola	
obnovená	 prı́chodom	 českosloven-
ského	 četnıćtva	 do	 Giraltoviec,	 dňa	
22.	februára	1919	pod	vedenıḿ	kapi-
tána	Václava	Klepála.	

Záležitosťami	mesta	sa	začalo	zaobe-
rať	obecné	zastupiteľstvo	ako	najvy-
ššı́ 	 správny	 orgán	 obce,	 zvolené													
v	 prvých	 obecných	 voľbách.	 Prvým	
starostom	mesta	bol	zvolený	Juraj	Hli-
boký.	 Po	 ňom	 v	 roku	 1920	 prevzal	
túto	 funkciu	 Ján	 Kmec	 ml.	 Obecná	
rada	(8-členná)	pripravovala	a	vyko-
návala	 uznesenia	 obecného	 zastupi-



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

25

teľstva	 vo	 veciach	 obecnej	 samo-
správy	 a	 viedla	 bežnú	 hospodársku	
správu	obce.	 	Nový	Giraltovský	okres	
sa	vytvoril	1.	januára	1923	s	rozlohou	
471	km²	a	spravoval	61	obcı.́	

Vznikom	C�SR	sa	nevyriešili	základné	
sociálne	problémy	obyvateľov.	Neza-
mestnanosť,	 stagnácia	 priemyslu,	
veľký	nedostatok	potravıń	a	 šatstva,	
veľká	 drahota	 stupňovali	 nespokoj-
nosť	 obyvateľov	 a	 podmieňovali	
nárast	revolučnej	nálady.	Vyhlásenıḿ	
Slovenskej	republiky	rád	16.	6.	1919			
v	 Prešove	 bola	 v	mestách	 a	 obciach	
nastolená	 proletárska	 moc	 a	 vládu	
prevzali	 „direktória“.	V	Giraltovciach	
pôsobilo	 pravdepodobne	 3-členné	
direktórium	od	13.	6.	do	5.	7.	1919.	
Slovenská	revolučná	vláda	pristúpila	

k	 zoštátneniu	 závodov,	 peňažných	
ústavov,	veľkostatkov	s	výmerou	nad	
100	k.	j.	Mobilizáciou	dobrovoľnıḱov	
sa	snažila	vytvoriť	slovenskú	C�ervenú	
armádu.	 Bokom	 nezostal	 ani	 úsek	
školstva	a	kultúry.	

Giraltovský	 okres	 ako	 typický	 pred-
staviteľ	 zaostalej	 agrárnej	 oblasti	
nemal	 pre	 politickú	 činnosť	 vhodné	
podmienky.	 Nejestvujúci	 priemysel,	
málopočetná	 a	 neuvedomelá	 robot-
nıćka	 trieda	nemala	predpoklady	na	
rozvıj́anie	politickej	činnosti.	Napriek	
tomu,	 nasledujúce	 roky	 priniesli	
vznik	KSC� 	aj	v	Giraltovciach,	ale	to	už	
sa	začıńajú	ďalšie	dejinné	udalosti.

Spracovala:		Michaela	Marcinová	
Text	článku	bol	prevzatý	z	publikácie	Fer-

dinand	Uličný	–	Dejiny	Giraltoviec

NOVÁ SEZÓNA V NOVEJ SÁLE 
Po	 ukončenı́	 sezóny	 2017	 sme	 sa	
pomaly	chystali	na	novú.	Odštartovali	
sme	ju	prijıḿanıḿ	nových	členov	do	
súboru,	nacvičovanıḿ	nových	chore-
ografiı.́	Začiatkom	nového	roka	2018	
sme	sa	konečne	pus-
tili	 do	 rekonštruk-
cie	 tanečnej	 sály.	
Mesto	 nám	 zabez-
pečilo	 materiál	 a	
pod	taktovkou		Ing.	
Cyrila	 Kollára	 sa	
č lenovia	 súboru	
pustili	 do	 rekon-
štrukcie.	 Diali	 sa	
odstránenie	 sta-

rého	obkladu,	podlahovej	gumy,	škva-
rového	podkladu,	odstránenie	 starej	
vlhkej	omietky	a	zároveň	úprava	pod-
kladu	 na	 betónovanie,	 opravu	 všet-
kých	dier	a	stien.	
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stretávali	 vo	 večerných	 hodinách,	
sme	 to	 nakoniec	 zvládli.	 Výsledok	
posúďte	sami.

N a 	 o d b o r n é	
práce	 boli	 privo-
lanı́ 	 odbornı́ci.	
Vymenili	sa	elek-
t r i c k é 	 k á b l e ,		
zabetónovala	 sa	
podlaha,	 nanovo	
vymaľovali	 steny,	
osvetlenie,	štvor-
vrstvová	drevená	
podlaha,	 zrkadlá,	
držadlá,	 obklady,	
logo	súboru,	lišty,	
náter	na	podlahu	a	dvere.

Počas	dvoch	mesiacoch,	 keď	 sme	 sa	

Touto	cestou	patrı	́poďakovanie	všet-
kým,	ktorı	́sa	podieľali	na	rekonštruk-
cii	sály.

Aj	počas	rekonštrukcie	sme	stále	cvi-
čili	vo	veľkej	sále	a	pripravovali	sa	na	
sezónu.	 Hneď	 na	 úvod	 sezóny	 sme	
vycestovali	do	Albánska	na	medziná-
rodný	 festival	 v	meste	Vlora.	Ubyto-

vanı	́ sme	 boli	 v	 krásnom	hoteli	 nie-
koľko	metrov	od	mora.	Spoznali	sme	
ich	 kultúru,	 ochutnali	 ich	 tradičné	
jedlá,	 nadviazali	 nové	 priateľstvá	 a	
ukázali	 sme	 im	 náš	 folklór.	 Počas	
pobytu	 nás	 navštıv́il	 konzul	 Sloven-
skej	republiky	z	mesta	Tirana	spolu	s	
manželkou.	 Od	 prvej	 chvı́le	 sme	 si	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

27

padli	 do	 oka	 a	 preto	 sa	 ubytovali										
vo	vedľajšom	hoteli.	Sprevádzali	nás	
každý	deň	a	brávali	nás	na	rôzne	výle-
ty,	 za	 čo	 sme	 im	 boli	 veľmi	 vďačnı.́	
Naplnenı́	 energiou	 sme	 sa	 vrátili	
domov	a	ukázali	svoje	tanečné	schop-
nosti	 na	 domácej	 pôde	 v	 Giraltov-
ciach.	Naše	 cestovateľské	 chute	 sme	
nenechali	dlho	čakať	a	cez	vıḱend	sme	
opäť	 cestovali	 k	 našim	 susedom	 do	
C� iech.	Zúčastnili	sme	sa	až	dvoch	fes-
tivalov	 v	 mestách	 Jablonec	 nad	
Nisou	a	Krásna	Lipa,	odkiaľ	sme	si	
priniesli	 nové	 zážitky	 a	 skúsenosti.	
Počas	letnej	sezóny	sme	si	zopakovali	
týždenný	 pobyt	 na	 medzinárodnom	
festivale	v	Šumperku.	Hoci	boli	orga-
nizátori	zvyknutı	́na	temperamentné	
tance	 súborov	 zo	 Slovenska,	 naše	
vystúpenie	 bolo	 pre	 nich,	 v	 dobrom	
slova	zmysle,	až	prıĺiš	temperament-
né,	 za	 čo	sme	boli	ocenenı	́búrlivým	
potleskom.

Už 	 za č ia tkom	 roka 	 sa 	 zrodi la	
myšlienka	 spojiť	 okolité	 súbory	 a	
vystupovať	spoločne	na	jednom	festi-
vale	za	účasti	súborov	Oblıḱ,	Bystran-
čan,	Stropkovčan	a	Topľan	a	všetko	sa	
udialo	 na	 1.	 ročníku	 Spod	 Oblíka											
v	Hanušovciach,	kde	sme	si	spoločne	
nacvičili	záverečný	tanec.

Počas	letných	mesiacov	sme	tancovali	
každý	vıḱend	a	to	konkrétne:	Heľpa,	
Rokytov,	Zemplínske	Hámre,	Kolo-
nica,	Lúčka	pri	Ružomberku,	Hata-
lov,	 Ustrzyki	 Dolne	 –	 Poľsko,	
Richvald,	 Bardejovský	 jarmok	 a	
spoločne	 nacvičený	 tanec	 súborov	
sme	 si	 zopakovali	 na	 Dožinkách											
v	Giraltovciach.	Aj	keď	nám	počasie	
neprialo,	všade	sme	rozdávali	radosť	
v	 podanı́	 našich	 tancov	 a	 spevov	
nášho	 regiónu.	 	 V	 jesenných	mesia-
coch	 nás	 čakajú	 vinobranie	 v	 Čer-
hove,	 Topľanský	 jarmok	 v	 Gabol-
tove	a	vystúpenie	v	obci	Lascov.



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

28

Okrem	 vystúpenı́	 a	 nácvikov	 počas	
sezóny	pravidelne	každú	sobotu	(nie-
kedy	aj	v	piatok)	chodievame	vypre-
vádzať	nevesty	čepčenıḿ	a	družbov-
ským	tancom.

Tak	ako	sezóna	začıńa	aj	končı,́	mys-
lıḿe	na	budúcnosť	súboru	a	preto	pri-
jı́mame	 nových	 členov	 do	 tanečnej	
zložky	súboru,	preto	všetkých	tanca-
chtivých	 srdečne	 pozývame	 každý		

piatok	 o	 18.	 hodine	 do	 novej	 sály	
Domu	kultúry	v	Giraltovciach.

Prostrednı́ctvom	 tohto	 článku	 sa	
chcem	 poďakovať	 všetkým	 členom	
súboru	za	ich	 čas	strávený	na	nácvi-
koch,	vystúpeniach,	zájazdoch	a	 inej	
činnosti	spojenej	s	fungovanıḿ	súbo-
ru.	Patrı	́vám	jedno	veľké	ĎAKUJEM.

Pavol	Švač	 	
Vedúci	FS	Topľan	

SEN SA ZAČÍNA NAPĹŇAŤ - LEV ZAČÍNA OŽÍVAŤSEN SA ZAČÍNA NAPĹŇAŤ - LEV ZAČÍNA OŽÍVAŤSEN SA ZAČÍNA NAPĹŇAŤ - LEV ZAČÍNA OŽÍVAŤSEN SA ZAČÍNA NAPĹŇAŤ - LEV ZAČÍNA OŽÍVAŤSEN SA ZAČÍNA NAPĹŇAŤ - LEV ZAČÍNA OŽÍVAŤSEN SA ZAČÍNA NAPĹŇAŤ - LEV ZAČÍNA OŽÍVAŤ
Atrakciami	 pre	 malých	 i	 veľkých,	
hviezdnymi	 umelcami,	 výborným	
pivom	a	jedlom	bol	nabitý	1.	septem-
ber	pivovaru	S�ariš	v	 	Deň	otvorených	
dverı.́	Nezisková	organizácia	VIDIEK	
bola	pozvaná	 	 nielen	na	 túto	 skvelú	
akciu,	 ktorá	 sa	 konala	 už	 po	 50-ty	
krát,	nielen	na	prehliadku	pivovaru	či	
ochutnávky	 pivného	 moku,	 ale	 aj									
na	 odovzdanie	 finančnej	 podpory												
z	 grantového	 programu	 –	 S� ariš	
ľuďom.	 V	 roku	 2018	 bol	 program	
orientovaný	na	projekty	neziskových		
organizáciı,́	ktoré	prispievajú	k	revi-
talizácii	 turistických	 atraktivı́t ,		
pamiatok	 a	 iných	 symbolov	 Prešov-
ského	 kraja.	Medzi	 siedmimi	 ocene-
nými	bol	i	projekt	 	Prebudenie	spia-
ceho	 leva	 z	 neziskovej	 organizácie	
VIDIEK,	n.	o.,	z	Giraltoviec.	

S� ek	 na	 realizáciu	 projektu	 vo	 výške	
950	€	prevzal	na	pódiu	z	rúk	riaditeľa	
podniku	 Pivovar	 S�ariš	 Ing.	 Ľubomıŕ	
Filo,	riaditeľ	organizácie.	Iste,	na	sku-
točnú	obnovu	a	oživenie	tejto	NKP	je	

to	symbolická	suma,	ale	i	to	pomôže	
postupne	kamennú	sochu	leva	oživo-
vať.	Na	jej	kompletnú	revitalizáciu	sa	
podujal	 akademický	 sochár	 Martin	
Kutný	z	Bardejova.	Dať	po	sto	rokoch	
do	pôvodného	stavu	kamennú	sochu	
leva	je	naozaj	majstrovské	dielo.	Ako	
sám	hovorı:́	"Keď	opravujem	pamiat-
ky,	cıt́im	sa	ako	lovec	pokladov."	Nuž,	
nech	 sa	 tento	 poklad	 nášho	 mesta,						
po	 reštaurovanı́,	 osvetlenı́	 sochy	 a	
gréckokatolı́ckeho	 kostola	 a	 vytvo-
renı	́oddychovej	zóny	s	osadenıḿ	lavi-
čiek	a	informačnej	tabule,	stane	sym-
bolom	hrdosti	obyvateľov	mesta	a	blıź-
keho	regiónu.	Veď	práve	tu	sa	nachá-
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dza	hranica	stretu	západnej	a	východ-
nej	 kultúry.	 Opýtali	 sme	 sa	 riaditeľa	
organizácie,	ako	to	má	v	pláne	všetko	
zrealizovať?

"Som	 veľmi	 citlivý	 na	 všetky	 histo-
rické	cennosti,	ktoré	tu	máme.	Preto	
som	 sa	 rozhodol,	 že	 napomôžem	
mestu	oživiť	NKP,	ktoré	v	meste	a	regi-
óne	 sa	 nachádzajú	 a	 to	 z	 jedného	
dôvodu.

Južná	časť	okresu	Svidnıḱ	nemá	také	
pr ı́ rodné 	 danost i 	 a 	 h istorické	
pamiatky	 ako	 	 tá	 severná.	 Ak	 sem	
chceme	dostať	návštevnıḱov,	musıḿe	
zviditeľniť	všetko	cenné	a	zaujıḿavé,	
čıḿ	táto	časť	okresu	ovplýva.	Spomı-́
nam	si	na	roky	štúdia	na	Vysokej	škole	
ekonomickej	v	Banskej	Bystrici,	keď	
pri	jednej	prednáške	nestor	CR	na	Slo-
vensku	 povedal,	 že	 napr.	 postaviť									
v	meste	Giraltovce	hotel	je	z	pohľadu	

atraktıv́nosti	 regiónu	 nevýhodné	 a												
z	 ekonomického	 hľadiska	 stratové.	
Pri	 stretnutı	́ v	 Bardejovských	 kúpe-
ľoch	 na	 kongrese	 UNESCO	 som	 sa												
s		nıḿ	stretol	a	povedal	som	mu,	že	sa	
asi	zmýlil.	Z� e	hotel	v	roku	2017	sa	stal	
vı́ťazom	 súťaže	 medzi	 ubytovacı́mi	
zariadeniami	vo	východoslovenskom	
kraji	 a	 jeho	 služby	 sú	 na	 vysokej	
úrovni	i	dnes.	Dobre	sa	listuje	v	kro-
nike	hotela,	keď	čıt́ate	len	pochvalné	
vyjadrenia.	C� iže	jedným	slovom	pove-
dané,	všetko	má	v	rukách	človek.	Nuž	
teda	priložme	ruku	k	dielu.	Dúfam,	že	
sa	podarı	́nájsť	sponzorov	a	 	vhodné	
grantové	 schémy,	 aby	 všetko	 zabud-
nuté	 v	 meste	 a	 regióne	 ožilo.	 Nech	
sme	v	tomto	 	silnı	́ ako	lev	a	 	vytrvalı	́
ako	šesťstoročný	dub	nachádzajúci	sa	
v	blıźkosti	zatiaľ	spiaceho	leva."

Ľubomír	Filo	st.
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DOZVUKY LETA DOZVUKY LETA DOZVUKY LETA 
Z	 dozvukov	 prázdninového	 leta	 sa	
čosi	prenáša	aj	do	nového	školského	
roka.	 Prvý	 mesiac,	 september,	 bol								
o	 stretnutı́	 s	 priateľmi,	 kamarátmi,	
lebo	 to	 bola	 najčastejšia	 odpoveď								
na	moju	zvedavú	otázku,	či	a	načo	sa	
tešia	do	školy.	Boli	to	pre	mňa	známe	
tváre,	od	začıńajúcich	prvákov	až	po	
maturantov.	 A	 boli 	 to	 dievčatá																	
v	poslednom	ročnıḱu	gymnázia,	ktoré	
pohotovo	 reagovali,	 že	 sa	 na	 školu	
tešia.	Ale	aj	ďalšia	odpoveď	deviatač-
ky,	 že	sa	netešı	́na	nič.	Ak	sa	stretnú	
viacerı	́prázdninujúci	blıźki	aj	vekovo,	
vedia	sa	zhodnúť	na	programe,	rozde-
liť	si	čas	na	hru,	šport,	prechádzky	a	aj	
pospomıńať,	porovnávať,	pritom	sú	z	
rôznych	škôl	aj	miest.	Tomu	hovorıḿ	
prázdninové	šťastie.

A	 to	 „šťastie“	prežıv́ali	na	Záhradnej	
ulici	 ôsmi	 13	 a	 14-ročnı.́	 Ušlo	 sa	 aj	
mne	z	tohto	šťastného	aspoň	trocha,	
najprv	v	tom,	že	ma	tešilo,	ako	si	tieto	
prázdniny	deti	užıv́ajú	a	tiež	v	prıh́od-
nej	 chvı́ľke	 aj	 účasť	 na	 rozhovore									
s	nimi,	keď	bola	témou	 škola.	A	deti								
v	tomto	veku	to	už	vedia.	Vedia	rozlı-́
šiť	 zámer,	náhodu,	 cieľavedomosť	aj	
ľahostajnosť,	rôzne	prıśtupy	vyučujú-
cich	 v	 rôznych	 predmetoch.	 A	 tak	
zaznelo:	Je	prıśny,	ale	vie	látku	zaujı-́
mavo	podať	a	aj	od	nás	to	vyžaduje,	
slovenčina	je	ťažká,	to	priznáva	aj	vyu-
čujúca	a	 aj	preto	 je	vraj	menej	 tých,	
ktorı	́si	 ju	vyberú	na	ďalšie	 štúdium,	
neúnosný	je	počet	pıś omiek	v	danom	
predmete,	kedykoľvek	aj	s	prekvape-
nı́m,	 pondelky	 vraj	 sú	 najmenej	
vhodné	na	previerky,	viacerı	́učitelia	

to	 aj	 rešpektujú,	 ale	 neúnosný	 je	 aj	
počet	pıśomiek	v	 jeden	deň,	aj	 to	sa	
stáva,	o	dôvere	je	aj	dodržanie	sľubu,	
ak	 sa	 dohodnú	 vopred,	 vıt́ajú	 mož-
nosť	 porozprávať	 sa	 s	 vyučujúcim.	
Potrebujeme	 fyziku?	 Je	 všade	 okolo	
nás,	presvedčil	ich	vyučujúci	na	kon-
krétnych	prıḱladoch.	A	pomáhať	slab-
šıḿ	 pri	 pıśomkách?	 Samozrejme	 aj								
s	 konkrétnym	 návodom.	 A	 bolo	 by	
toho	ešte	dosť	a	dosť.

Prekvapenıḿ	a	úplnou	novinkou	pre	
mňa	bol	opıśaný	a	vysvetlený	tzv.	Zem-
plıńsky	deň,	konkrétne		v	škole	v	Tre-
bišove.	 Každý	 prišiel	 do	 školy	 oble-
čený	v	kroji,	žiaci	aj	učitelia,	hovorilo	
sa 	 len 	 n á re č ı́m , 	 u ž 	 pr iv ı́ t an ie														
pri	 vchode	 bolo	 symbolické,	 neskôr	
stretnutie	 s	 ľudovými	 súbormi	a	 ich	
programom.	Vraj	 aj	 učiteľ,	 o	 ktorom	
by	to	nepovedali,	mal	oblečenú	voľnú	
ľanovú	košeľu.	Možno	ten	úžasný	TV	
program	 Zem	 spieva	 odštartoval	 to	
znovuzrodenie	 či	 prebudenie,	 že	 sa										
v	 tomto	 duchu	 konajú,	 organizujú	
podujatia,	vyslovene	aj	krojované	fes-
tivaly	či	sprievody,	ktoré	oživujú	naše	
ľudové	tradıćie	a	úctu	k	nim.

Máme	pred	sebou	začıńajúci	školský	
rok,	ktorý	bude	štartom	pre	reformný	
Národný	program	rozvoja	výchovy	a	
vzdelávania.	 T� ažko	 zrátať,	 koľká	
reforma	doľahne	na	naše	školy.	Je	zau-
jıḿavé	vidieť	tabuľku	ankety	Pravdy,	
ktorej	sa	zúčastnilo	80	riaditeľov	a	80	
rodičov,	po	10	v	každom	kraji,	otázky	
sa	 týkali	 úplne	 všetkých	 činnostı́,	
vybavenia,	náročnosti,	organizovania	
rôznych	činnostı	́a	 ich	zabezpečenia.	
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Akýmsi	 spoločným	 menovateľom	
celého	projektu	je	veľavravné	znenie:	
Rodičia	 chcú	 učiteľov	 so	 srdcom.	
Tomu	 rozumie	 hádam	 každý.	 Už	 v	
minulosti	sa	spomıńali	rôzne	modely	
školských	 systémov,	 ktoré	 by	 sme	
mohli	prevziať	aj	my.	Napr.	aj	fıńsky.	
Súčasný	stav	úspešného	fıńskeho	škol-
stva	je	výsledkom	premien	trvajúcich	
približne	50	rokov.	Ale	čo	je	dôležité	
dodať,	je,	že	dlhodobá	stratégia	sa	udr-

žiava	aj	po	výmenách	tých,	ktorı	́vlád-
nu.	Stále	konajú	podľa	dvoch	známych	
právd:	S�kolský	systém	je	taký	dobrý,		
akı	́dobrı	́sú	učitelia,	ktorı	́v	ňom	pôso-
bia.	S�kolákov	nemožno	naučiť	viac	a	
vychovať	lepšie,	ak	nezıśkame	ich	záu-
jem	a	snahu	pričiniť	sa	o	to.	

Zaželajme	 všetkým	 žiakom	 a	 učite-
ľom	úspešný	školský	rok	zo	všetkým,	
čo	ho	úspešným	a	prıj́emným	robı.́

Margita	Gazdičová	

Prednedávnom	 tiekla	 z	 kohútikov									
s	 teplou	 vodou	 špinavá	 a	 zakalená	
voda.	 Jedna	 z	 	 občianok	 mesta,	
mamička	Valéria	z	Tehelnej	ulice,	 sa	
vyjadrila,	že	ju	musela	najprv	odpúš-
ťať,	aby	mohla	okúpať	svoje	malé	deti.	
„Teplá	 voda	 bola	 špinavá,	 mútna	 a	
zakalená.	 Už	 sa	 to	 stalo	 viackrát,	
zrejme	 mali	 vodárne	 zase	 nejakú	
poruchu.	Našťastie	to	netrvalo	dlho	a	
tiekla	opäť	čistá,“	povedala	nám.	

„VVS,	a.	s.,	robı	́pravidelne	odkaľova-
nie	 studenej	 vody	 a	 zodpovedá	 za	
dodávku	 studenej	 vody.	 Spoločnosť	
taktiež	odporúča	svojim	zákaznıḱom,	
aby	prıṕadné	problémy	s	kvalitou	stu-
denej	vody	riešili	okamžite	s	pracov-
nıḱmi	VVS,	a.	s.,	závod	Svidnıḱ,	aby	sa	
problémy	riešili	včas,“	uviedla	PR	pra-
covnıč́ka	 VVS,	 a.	 s.,	 Monika	 Murová									
z	Agentúry	Penelopa,	s.	r.	o.	Dodala,	že	
v	prıṕade	problémov	s	teplou	vodou	
je	potrebné	obrátiť	sa	na	dodávateľa	

tepla,	 resp.	 teplej	 vody.	 Občania	 sa	
môžu	 v	 takýchto	 prıṕadoch	 obrátiť		
na	 dispečing	 VVS.	 „Každá	 udalosť	
ohľadom	 zhoršenia	 kvality	 vody	 je	
individuálne	 riešená	 a	 následne	 je	
zákaznı́k	 oboznámený	 s	 výsledkom	
kvality	 vody	 vo	 verejnom	 vodovode	
na	prešetrovanom	odbernom	mieste.	
Na	 základe	 uvedeného	 nariadenia	
vlády	VVS,	a.	s.,	zároveň	vykonáva	pra-
videlnú	 kontrolu	 pitnej	 vody	 v	 roz-
sahu	a	frekvencii	stanovenej	 	RUVZ,“	
informovali	pracovnıći	už	predčasom.		

Problémy	 s	 kvalitou	 pitnej	 vody											
v	Giraltoviciach	boli	zaznamenané	aj	
pred	piatimi	rokmi.	Pracovnıći	VVS,	a.	
s.,	 závod	 Bardejov,	 vtedy	 vykonali	
všetky	potrebné	opatrenia	na	zabez-
pečenie	dodávky	kvalitnej	čistej	vody.	
Celé	mesto	bolo	 v	 tom	 čase	 zásobo-
vané	 vodou	 z	 úpravne	 vody	 až												
do	 doby	 napojenia	 na	 vodný	 zdroj											
zo	Stariny.	V	dobe	napojenia	vznikla	

Trvalo	to	síce	iba	chvíľu,	nebolo	to	však	prvýkrát.	

Z KOHÚTIKOV TIEKLA NA NIEKTORÝCH 
ULICIACH V GIRALTOVCIACH ŠPINAVÁ VODA. 
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na	 prıv́odnom	 potrubı́	 zo	 Stariny	
porucha,	čıḿ	došlo	k	znıž́eniu	kva-
lity	pitnej	vody	pre	mesto	Giraltovce	
v	trvanı	́cca	24	hod.	až	do	odstráne-
nia	poruchy.	

Text	a	foto:	

Martina	Cigľárová

SPEVU SA NIKDY NEVZDÁM!SPEVU SA NIKDY NEVZDÁM!SPEVU SA NIKDY NEVZDÁM!
Ivanka Koreňová: 

Talentovaná	speváčka	Ivanka	Kore-
ňová	 (15)	 z	Kračúnoviec	 sa	v	 lete	
objavila	na	festivale	vo	Východnej.	
Predstavila	 sa	 tam	 ako	 sólistka	
uspávankou	 pri	 kolíske.	 Ďalšou	
zaujímavosťou	 je,	 že	 reprezento-
vala	 svoj	 kraj	 ako	 jediná	 účinku-
júca	z	okresu	Svidník,	ako	sólistka	
tam	bola	jediná	speváčka	z	Prešov-
ského	 kraja.	 Predchádzal	 tomu	
úspech	vo	 folklórnej	súťaži	Vidie-
čanova	Habovka.	 V	 kategórii	 spe-
vákov	 sólistov	 a	 speváckych	 duet	
sa	 umiestnila	 v	 striebornom	
pásme	 	 a	 následne	 ju	 vybrali	 aj									
na	festival.	Viac	o	svojich	zážitkoch	
aj	 niečo	 o	 sebe	 nám	 prezradila	
samotná	Ivanka...

Prezraď	 nám,	 ako	 si	 sa	 dostala													
k 	 ú č inkovan iu 	 na 	 f e s t iva l e																						
vo	Východnej.

-	 Dostala	 som	 sa	 tam	 vďaka	 súťaži	
Vidiečanova	Habovka.		Na	27.	ročnıḱu	
okresnej	 súťaže	 sólistov	 spevákov	
ľudových	a	populárnych	piesnı,́	 spe-

váckych	 skupıń	 a	 inštrumentalistov	
Talenty	 2018	 v	 Dlhom	 Klčove	 sme												
v	rámci	ľudovej	piesne	v	II.	kategórii	–	
sólisti	speváci,	spevácke		duetá	s	Lau-
rou	 Krupovou	 -	 zıśkali	 zlaté	 pásmo												
s	návrhom	na	postup	a	 titul	 laureát.	
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Následne	 sme	 sa	 dostali	 aj	 do	 kraj-
ského	kola	súťaže	v	Raslaviciach,	kde	
sme	sa	umiestnili	ako		dueto	v	zlatom	
pásme.	 Potom	 mňa	 ako	 sólistku	
vybrali	 do	 celoslovenskej	 súťaže										
v	Habovke.	Zostala	som	milo	prekva-
pená,	 že	som	sa	dostala	až	do	finále,	
neočakávala	 som	 taký 	 úspech.														
Zo	 súťažnej	 prehliadky	 som	 si	 pri-
niesla	veľa	pekných	zážitkov.	Tak	ma	
vybrali	 aj	 ako	 sólistku	 na	 festival																
vo	Východnej.	

Čo	 si	 spievala	 a	 aké	 máš	 dojmy							
zo	svojho	vystúpenia?

-	 Vystupovala	 som	v	 nedeľnom	pro-
grame,	 ktorý	 bol	 venovaný	 detským	
spevákom,	v	rámci	vystúpenia	laureá-
tov	detskej	folklórnej	súťaže	Vidieča-
nova	 Habovka.	 Predchádzala	 tomu	
skúška,	predstavila	som	sa	uspávan-
kou	pri	kolıśke.	Vládla	tam	prıj́emná	
atmosféra,	 všetko	 dobre	 dopadlo...									
Z	účasti	sa	veľmi	tešıḿ,	obohatilo	ma	
to.

Kde	 študuješ, 	 navštevuješ	 aj	
hodiny	spevu?

-	 Tento	 rok	 som	 ukončila	 9.	 ročnıḱ										
v	Súkromnej	ZS� 	v	Giraltovciach	a	od	
septembra	 začı́nam	 študovať	 na	
Bilingválnom	 gymnáziu	 sv.	 Moniky,	
pot.	Odtiaľ	by	som	sa	chcela	dostať	na	
vysokú	 školu.	 Navštevujem	 ZUS� 										
v	Hanušovciach	nad	Topľou,	predtým	
som	absolvovala	prıṕravné	štúdium	a	
prvý	 ročnıḱ	v	giraltovskej	ZUS� .	Spev	
ma	bavı,́	chcem	sa	mu	naďalej	veno-
vať	a	preto	chcem	spievať	aj	počas	štú-
dia.	

Aké	sú	tvoje	ďalšie	záľuby?	Stíhaš	
ešte	niečo	popri	speve?

-	Predtým	som	sa	venovala	aj	 spevu	

populárnych	 piesnı́,	 momentálne	
ľudovkám.	 Folklór	 je	moja	 najväčšia	
srdcovka,	okrem	toho	hrám	druhý	rok	
na	cimbale.	Hoci	prıĺiš	neobľubujem	
šport,	 v	 zime	 sa	 rada	 korčuľujem	 a	
lyžujem.	Venovala	som	sa	aj	recitácii	a	
veľmi	ma	bavı	́spolupráca	s	FS	Topľan.	
S	Laurou	Krupovou	sme	s	nimi	vystú-
pili	 počas	 Folklórneho	 festivalu	
Topľanskej	doliny,	privıt́am	aj	ďalšie	
podobné	skúsenosti.

Dopočuli	sme	sa,	že	si	mala	stvár-
niť	novú	seriálovú	Bambuľku.

V	 piatich	 rokoch	 som	 sa	 zúčastnila	
kastingu,	 kde	 hľadali	 novú	 hviezdu	
pre	 pokračovanie	 niekdajšieho	
úspešného	 seriálu	 Bambuľkine	
dobrodružstvá.	 Bola	 som	 na	 troch	
konkurzoch,	prišlo	tam	veľa	detı,́	kon-
kurencia	 bola	 silná.	 Podarilo	 sa	 mi	
však	prejsť	užšıḿ	výberom	do	finále.	
Potom	však	všetko	stopli,	myslıḿ 	si,	
že	 vtedy	 projekt	 ukončili	 kvôli	
nedostatku	financiı.́	

Máš	 nejaké	 spevácke	 či	 hudobné	
vzory?

-	 Za	 svoje	 vzory	 považujem	 moju	
mamu	Janku	a	babku	Annu	Lechma-
novú.	Páči	sa	mi	však	aj	spev	Martiny	
T�askovej	 Kanošovej	 z	 folklórnej	 TV	
šou	Zem	spieva,	ktorá	v	hanušovskej	
ZUS� 	pôsobı	́ako	učiteľka.	Je	to	iné,	ak	
okrem	toho,	že	sa	mi	jej	spev	páči,	ju		
aj	osobne	poznám.	

Ivanke	 ďakujeme	 za	 rozhovor	 a	 pra-
jeme	jej	všetko	dobré	nielen	v	speve,	ale	
aj	 v	 osobnom	 živote.	 A,	 samozrejme,	
taktiež	 pekný	 štart	 počas	 štúdia	 na	
gymnáziu.

Text:	Martina	Cigľárová,	

foto:	archív	Ivanky	Koreňovej
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natáčala na námestí nový klip
Cimbalová hudba Primáš

CH	Primáš	natočila	v	Giraltovciach	
počas	dvoch	dní	videoklip	k	novej	
piesni	A	znovu...	 	Objavia	sa	v	ňom	
giraltovské	 námestie,	 občania	
tohto	mestečka	či	krásna	príroda	v	
obci	Pavlovce.	

Cimbalová	hudba	Primáš	má	nový	hit!	
Natáčanie	 na	 giraltovskom	 námestı	́	
dopadlo	výborne,	sprevádzali	ich	čle-
novia	 súboru	 FS	 Oblı́k.	 Nový	 song	
nesie	názov	A	znovu...	„V	piesni	spie-
vame	o	 tom,	 ako	nám	 je	 dobre,	 čiže							
v	Giraltovciach,	keďže	sme	štyria	čle-
novia	 odtiaľ.	 Je	 to	 nová	 skúsenosť,									
z	ktorej	sa	veľmi	tešıḿe,	vyšlo	počasie	
a	prišli	nás	podporiť	aj	ľudia,“	pove-
dala	nám	speváčka	Marianna	Maťašo-
vá,	rodená	S� tefániková.	Okrem	Giral-
toviec	sa	klip	natáčal	aj	v	Pavlovciach.	
„Melódia	 skladby	 je	 veľmi	 známa,	
ľudia	 to	 budú	 určite	 dobre	 poznať,	
slová	 sme	si	už	viac-menej	preložili,	
prerobili	 a	 prispôsobili	 sebe,	 aby	 sa	

text	hodil	nám...	A	keďže	sme	chceli	aj	
malú	zmenu,	pieseň	je	jemne	oživená	
bicıḿi...	Keďže	nás	dnešná	doba	núti	
napredovať,	 neplánujeme	 sa	 ďalej	
uberať	týmto	„moderným“	štýlom,	ale	
zostať	pri	tradičnom	folklóre.“	

Skupina	 vydala	 doteraz	 dva	 vlastné	
albumy	a	jeden	vianočný	v	spolupráci	
s	 inými	 kapelami.	 Veria,	 že	 vydajú										
i	ďalšı,́	no	chcú	si	na	neho	vymedziť	
istý	 čas	 a	 neuponáhľať	 sa.	 „Dohodli	
sme	 sa , 	 že 	 to 	 nechceme	 robiť	
narýchlo,	aby	to	nebolo	rýchlokvase-
né,		ale	pomaly,	aby	bol	dobrý	výber	a	
dobré	spracovanie	piesnı,́	aby	to	malo	
svoju	 štruktúru...	 Dôležité	 je,	 že	 nás	
bavı	́baviť	ľudı	́a	aj	my	sa	pritom	bavı-́
me,“	dodáva	Marianna.	D� alšı	́členovia	
sú:	 Dávid	 Maťaš	 (akordeón),	 Brian	
Mikuláš	 Maťaš	 (husle),	 Viliam	 Jurč	
(kontrabas)	a	Ján	Romančák	(cimbal).		

Text:	Martina	Cigľárová,	
foto:	Ladislav	Lukáč
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Kórejská	 republika	 je	 krajina	

rozlohou	 len	 dvakrát	 väčšia	 ako	

Slovensko.	Na	tomto	území	sa	však	

doslova	 tlačí	 takmer	 päťdesiat	

miliónov	 obyvateľov.	 Je	 preto	

jednou	 z	 najľudnatejších	 krajín	

sveta. 	 Jej 	 hlavné	 mesto	 Soul	

navštívil	 začiatkom	 septembra	 aj	

náš	kolega	František	Eliaš,	aby	sa	

zúčastnil	 na	 tanečnom	 festivale	

svetového	 významu.	 Ako	 člen	 FS	

Vargovčan		mal	spolu	s	celým	súbo-

rom	jedinečnú	možnosť	prezento-

vať	 šarišský	 folklór.	 Ako	 sa	 im	

darilo	a	aké	zážitky	si	priniesli,	o	to	

sa	s	mani	podelil	v	nasledujúcom	

rozhovore.	

Najvýznamnejšou	 zahraničnou	

cestou	 nášho	 folklórneho	 súboru	

Vargovčan	bola	v	roku	2018	bezpo-

chyby	účasť	na	svetovom	tanečnom	

festivale	 Cheonan	 World	 Dance	

Zamestnanec MsÚ reprezentoval náš folklór v Južnej Kórei

Festival	 2018	 v	 čase	 od	 10.	 do	 17.	

septembra	2018.

Tento	festival	patrı	́medzi	najväčšie	

svetové	 podujatia	 s	 folklórnou	

tematikou.	 Poslanı́m	 festivalu	 je	

spájať	 rôzne	 kultúry	 reprezento-

van é 	 k r á sou 	 svo j i ch 	 t ancov.	

Odohráva	 sa	 každoročne	 v	 meste	

Cheonan,	 vzdialenom	 iba	 zhruba	

hodinu	 cesty	 od	 hlavného	 mesta	

Južnej	Kórey	-	Soulu.	

Nebolo	 jednoduché	 zvyknúť	 si	 po	

dlhom	 lete	 na	 7-hodinový	 časový	

posun	v	blıźkosti	krajiny	vychádza-

júceho	slnka.	C�o	je	však	lepšı	́spôsob	

na	 prebudenie,	 ako	 náš	 folklór	 a	

ľudový	tanec?	Užili	sme	si	ho	naozaj	

do	sýtosti,	každý	deň	pre	nás	zname-

nal 	 2 	 vyst úpenia 	 na 	 rôznych	

miestach.	 V	 utorok	 sa	 konalo	 ofici-

álne	 	 otvorenie	 festivalu	 spojené								
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s	ceremoniálom	a	prehliadkou	súbo-

rov.	 Po	 úvodných	 vystúpeniach	 bol	

FS	Vargovčan	vybraný	hlavnou	orga-

nizátorkou	 festivalu	 medzi	 piatimi	

súbormi	 na	 osobitné	 predstavenie									

v	hlavnom	meste	Soul.

Aké	 krajiny	 sa	 prezentovali										

na	tejto	 	prehliadke?	Koľko	súbo-

rov	reprezentovalo	Slovensko?

Na	 toto	 vystúpenie	 boli	 pozvanı	́	

najväčšı	́ sponzori	 festivalu	 a	 rôzne	

osobnosti	 spoločenského	 a	 politic-

kého	 života	 Južnej	 Kórey.	 Festivalu	

sa	zúčastnili	súbory	a	skupiny	zo	17	

rôznych	krajıń,	nielen	z	A� zie	a	Euró-

py,	 ale	 aj	 Ameriky	 a	 Afriky.	 Ako	

jediný	 súbor	 zo	 Slovenska	 sa	 FS	

Vargovčan	 zúčastnili	 dvoch	 semifi-

nálových	vystúpenı	́v	rámci	súťažnej	

časti	 festivalu.	 Zvlášť	 náročné	 bolo	

štvrtkové	vystúpenie	v	daždi	počas	

prehliadky	súborov	v	centre	mesta.	

V	nedeľu	sa	konalo	finále	celej	súťa-

že,	v	rámci	ktorého	bol	FS	Vargovčan	

ocenený	špeciálnou	cenou	festivalu	-	

Special	Prize	-	ohodnotenou	sumou	

1	 000	 USD.	 Náš	 kolektıv́	 zı́skal	 aj	

krištáľovú	 trofej	 International	

Dance	 Competition.	 V	 Južnej	 Kórei	

sú	 veľmi	 populárne	 zábavné	 tance	

"voľným	 štýlom",	pri	ktorých	môžu	

tanečnıći	využıv́ať	akékoľvek	prvky.	

Kladie	 sa	 dôraz	 na	 kreativitu,	

výsledný	 dojem	 a	 hlavne	 zábavu.									

V	tejto	disciplıń e,	v	ktorej	sa	na	festi-

vale	 súťažilo	 v	 sobotu,	 zıśkali	 naši	

tanečnı́ci	 celkovo	 3	 ceny	 (dvakrát	

200	 000	 a	 raz	 500	 000	 wonov).	

Na	záver	 celého	podujatia	 sa	konal	

ve ľk ý 	 z ávere čn ý 	 ce remoni á l	

sprevádzaný	exkluzıv́nym	ohňostro-

jom.

Aký	 celkový	 dojem	 vo	 vás	 zane-

chala	táto	krajina?

Vo	 voľnom	 čase,	 ktorého	 naozaj	

nebolo	 veľa,	 sme	 stihli	 navštı́viť	

najstaršı	́katolıćky	chrám,	katedrálu	

v	 Soule,	 ako	 aj	 moderné	 múzeum	

nezávislosti	a	starobylý	budhistický	

chrám.

Južná	 Kórea	 v	 nás	 zanechala	 veľmi	

pozitıv́ne	 dojmy	 ako	 čistá	 a	 veľmi	

moderná	krajina,	ktorej	nechýba	ani	

starostlivo	 udržiavaná	 prı́roda												

s	 veľmi	 priateľskými	 a	 ochotnými	

ľuďmi.	 Osobitnou	 kapitolou	 je	 aj	

kvalitné	 jedlo,	 pre	 niekoho	 možno	

exotického	 charakteru.	 C�o	 sa	 týka	

samotného	festivalu,	bol	zorganizo-

vaný	 naozaj	 veľmi	 profesionálne,						

na	špičkovej	úrovni.

Ďakujem	za	rozhovor.

Mária	Osifová
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Nový	letný	hit	s	názvom	Bawo	má	
na	 konte	 ľudová	 kapela	 Samson							
z 	 Košíc, 	 ktorá	 spolupracuje													
s	manažérom	Danielom	Vargani-
nom,	 alias	 DJ	 Dandym	 z	 Giralto-
viec.	 Uvidíte	 v	 ňom	 aj	 Giraltov-
čanku	Jessicu	Juhasovú.		

Jessica	 prednedávnom	 hviezdila												
v	televıźnej	šou	Moja	mama	varı	́lep-
šie	ako	tvoja.	Najnovšie	sa	predsta-
vila	vo	videoklipe	k	songu	s	názvom	
Bawo.	Prezradila,	že	aj	keď	sa	v	médi-
ách	už	ocitla	viackrát,	videoklip	je	jej	
prvým	počinom.	Na	 účinkovanie	 ju	
presvedčili	 vedúci	 kapely	 Peter	
Soták	s	manažérom	Danielom	Varga-

ninom,	 s	 ktorými	 sa	 dobre	 pozná.	
Klip	natáčali	tri	dni		na	troch	rôznych	
miestach	 -	v	Prešove,	v	Košiciach	a											
vo	Vysokých	Tatrách.	„Spýtali	sa	ma,	
či	 by	 som	 si	 chcela	 zahrať	 Peťovu	
priateľku	 v	 jeho	 novom	 klipe.	 A	
keďže	som	ten	typ	človeka,	ktorý	je	
za	každú	srandu	a	rada	skúšam	nové	
veci,	ponuku	som	hneď	prijala.	Vnı-́
mam	 to 	 ako 	 nov ú 	 skú senosť																			
v	mojom	živote	a	mám	na	čo	spomı-́
nať...	 A	 ak	 by	 sa	 objavila	 ďalšia	
podobná	prıĺežitosť,	nevidıḿ	dôvod	
ju	 nevyužiť,	 určite	 by	 som	 sa	 jej	
nebránila,“	 povedala	 nám	 Jessica.	
Držıḿe	palce	a	tešıḿe	sa	na	jej	ďalšie	
mediálne	účinkovanie.	

JESSICA	JUHASOVÁ	ÚČINKOVALA	V	KLIPE,
JEJ	SESTERNICA	VIKTÓRIA	SA	OBJAVILA

V	SÚŤAŽI	KRÁSY
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KRÁSU	A	TALENT	MAJÚ	V	RODINE

Viktória	Juhásová,	sesternica	Jessicy,	
ktorá	 akoby	 jej	 z	 oka	 vypadla,	 sa											
v	tomto	roku	dostala	do	finálovej	dva-
nástky	 prestı́žnej	 česko-slovenskej	
súťaže	 krásy	 Miss	 Roma	 2018.	
Východné	 Slovensko	 reprezentovala	
ako	jediná	súťažiaca.	„Do	súťaže	Miss	
Roma	 som	 sa	 dostala	 prostrednı́c-
tvom	môjho	facebookového	profilu.	Je	
to	 česko-slovenská	 súťaž,	 do	 ktorej	
som	 sa	 dostala	 iba	 ja	 z	 východného	
Slovenska.	Táto	súťaž	mi	dala	veľa	skú-
senostı́ , 	 odvahy,	 sebavedomia	 a	
hlavne	veľa	krásnych	a	nezabudnuteľ-
ných	spomienok...	a	veľmi	sa	mi	páčila	
aj	napriek	 tomu,	 že	sme	celý	 týždeň	
od	rána	do	večera	
n a c v i č o v a l i	
chôdzu	 na	 vyso-
k ý c h 	 p o d p ä t-
koch.	 No	 zažila	
som	tam	aj	kopec	
srandy	a	zábavy,“	
spomı́na 	 s i 	 na	
svoje	 účinkova-
nie	 v	 súťaži	 Vik-
tória.	Podporiť	ju	
n a 	 p o d u j a t i e	
prišla	 jej	 rodina.	
„Som	 im	 za	 to	
veľmi	 vďačná,“	
tešı	́ sa.	 Ocenenie	
sa	 jej	 sıće	 nepo-
darilo	 zı́skať,	 no	
hrdo	reprezento-
vala	 nielen	 naše	
mesto,	ale	aj	Slo-

vensko	 a	 pre	 nás	 je	 určite	 vıť́azkou.	
„To,	 že	 	 som	 žiadnu	 cenu	 nezıśkala,	
nie	je	pre	mňa	podstatné,	výhrou	bolo	
pre	 mňa	 to,	 že	 som	 mala	 možnosť	
zúčastniť	 sa	 takejto	 krásnej	 súťaže,“	
dodáva	inteligentná	Viki	s	úsmevom.	

Dievčatá	Juhásové	majú	krásu	a	talent	
doslova	v	 rodine.	V	 roku	2014	 si	 vo	
finálovej	 dvanástke	 najkrajšı́ch	
česko-slovenských	rómskych	dievčat	
zasúťažila	 aj	 jej	 sesternica	 Rebecca	
Juhásová,	 ktorá	 si	 domov	 odniesla	
titul	Miss	sympatia.	

Text:	Martina	Cigľárová,		
Foto:	Facebook	-	archív	dievčat	

Juhásových
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korektor	1	-ra	pl.	N	-ri	m.	 lat.  kto	
robı́	 korektúry,	 opravuje	 tlačové	
chyby	 (Slovník	 súčasného	 sloven-
ského	jazyka,	r.	2006,	2011,	2016)

V	 printových	 médiách	 je	 poslanie	
jazykového	korektora	špecifické,	ba	
priam	nezastupiteľné.	Vďaka	nemu	

totiž	 redaktori	 v	 očiach	 verejnosti	
budia	 dojem,	 že	 svoj	 materinský	
jazyk	skutočne	ovládajú.	No...	určite	
sa	nájdu	aj	 takı.́	A	o	tom	zvyšku	 je	
táto	rubrika.

Pozn.:	Nasledujúce	"perly"	korektor	
zachytil,	 teda	 sa	 na	 verejnosť	

Ó, mojej matky reč je krásota...
Zo	spomienok	korektora

Október v záhradke 

Pred	silnými	zimnými	mrazmi,	ktoré	
prichádzajú	 zvyčajne	 v	 druhej	 polo-
vici	zimy,	môžeme	chrániť	kmene	stro-
mov	natretıḿ	15-percentným	rozto-
kom	vápenatého	mlieka.

-	 Pripevnıḿe	 lepové	pásy	na	kmene	
ovocných	stromov,	aby	sme	zabránili	
samičkám	 piadiviek	 dostať	 sa	 do	
korún	 stromov,	 kde	 kladú	 prezimu-
júce	vajıč́ka.	

-	 V	 oblastiach	 pravidelného	 výskytu	
hryzca	 vodného	 by	 sme	 mali	 sadiť	
ovocné	stromčeky	do	jám	vystlaných	
hustejšıḿ	drôteným	pletivom.

-	 Pred	 poškodenı́m	 zverou	 pripev-
nıḿe	na	kmene	stromov	v	neoplote-
ných	výsadbách	chrániče	z	perforova-
nej	umelej	hmoty	alebo	z	drôteného	
pletiva.

-	Broskyne		na	jeseň	po	opadanı	́listov	

m ô ž e m e	
o š e t r i ť	
proti	 kučera-
vosti	 listov	meďnatými	prıṕravkami.	
Teplota	pri	postreku	by	mala	byť	nad	
7	st.	Celzia.

-	Pred	uskladnenıḿ	zemiakov	by	sme	
mali	hľuzy	vytriediť.	V	 žiadnom	prı-́
pade	by	sme	nemali	dlhodobo	sklado-
vať	hľuzy	napadnuté	plesňou.

-	Pokračujeme	v	ošetrovanı	́chryzan-
tém	proti	hubovým	chorobám	a	ziste-
ným	škodcom.	

-	 Pred	 prenesenı́m	 izbové	 rastliny,	
ktoré	boli	v	lete	vonku,	dôkladne	skon-
trolujeme,	 či	 nemajú	 škodcov.	Ak	 sú	
napadnuté,	ošetrıḿe	 ich	ešte	vonku.	
Späť	do	bytu	ich	premiestnime	až	po	
uplynutı	́ predpıśanej	 čakacej	 lehoty	
použitého	prıṕravku.

Ľubomír	Krupa	

Aktuality v ochrane na október
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nedostali.	 Vydavateľ	 je	 spokojný...	
ale	svet	prišiel	o	slušnú	porciu	úsme-
vov.	C�o	 je	 škoda.	 Skúsme	 to	aspoň	
trochu	napraviť.

10/11/2015			Wifi	kino?

Námestia	 v	 mestách	 na	 Spiši	 často	
zıv́ajú	prázdnotou

SAMOSPRA�VY	 SA	 ICH	 SNAZ� IA	 PRE-
BUDIT� 	K	Z� IVOTU

Kedysi	na	námestı	́fungovalo	aj	mest-
ské	 kino.	 Vysielalo	 vždy	 o	 17.00	 a	
19.30.

20/11/2015		Do	Maďarska	po	maďar-
sky!!

Svitekovi	 do	 Maďarska	 poslali	 prvý	
darček

LES� KO	 OKU� SIL,	 AKO	 SA	 S� E� FUJE	
LAVIC�KE

Vyskúšal	si	tak	premiérovo	rolu	šéfa	
lavičky.	Zvládol	ju	bez	dobre,	býci	zvı-́
ťazili	 do	 hladkom	 priebehu	 pre-
svedčivo	89:65.

21/12/2015		A	čo	vojnové	konflikty??

Perfektný	deň

MICHALOVCE.	 Prvou	 obeťou	 všet-
kých	 vojnových	 filmov	 býva	 zdravý	
rozum.

12/01/2016		To	musel	byť	smrad!!

FAKTY	24.	ROC�NI�KA	STOLNOTENIS-
KOVÉHO 	 TURNAJA 	 O 	 POHA� R	
STAROSTU 	 OBCE 	 GEMERSKA� 	
POLOMA

Čo	dokáže	ľudská	logika
NEUVERITEĽNÉ FAKTY

Homo	sapiens	 /	 človek	 rozumný	 je	
jediný	recentný	(súčasný,	pozn.	red.)	
druh	rodu	človek.	V	súčasnosti	obýva	
planétu	 Zem	 a	 Medzinárodnú	 ves-
mı́rnu	 stanicu	 na	 obežnej	 dráhe	
Zeme.	

Hm.	 Rozumný...	 to	 by	 sme	 si	 mohli	
dovoliť	 pochybovať.	 Iste,	 existujú	
výnimky,	v	dejinách	sa	objavilo	zopár	
géniov.	 Ale	 vyrátal	 už	 niekto,	 koľko	
hlupákov	pripadá	na	jedného	takého	
génia?	

Ľudský	duch	zbavený	okov	konvencie	
dokáže	veľké	veci.	Ale	dokáže	splodiť	
aj	neuveriteľné...	no,	povedzme	sluš-
ne,	nezmysly.	Zaujıḿavé	je,	že	tieto	sa	

vyskytujú	 hlavne	 vo	 forme	 rôznych	
prıḱazov,	zákazov,	nariadenı	́a	vyhlá-
šok.	Z� eby	náhoda?

Ponúkame	zopár	prıḱladov:

Dnes	 letom	 - 	 svetom	 trochu	
pikantne

Keď	 žena	 prosí	 Boha	 o	 zábudlivého	
muža

Na	Samoe,	ostrove	v	Polynézii,	je	nezá-
konné	zabudnúť	na	narodeniny	svojej	
manželky.	Muž,	ktorý	na	nich	zabud-
ne,	 musı	́ zaplatiť	 pokutu	 stanovenú	
súdom.	Tú	pokutu	následne	súd	odo-
vzdá	jeho	manželke.
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Určite	sa	raz	vyberiem	do	Liverpoolu...

V	 anglickom	 Liverpoole	 smú	 preda-
vačky	 chodiť	 "hore	 bez".	 Ale	 iba	 v	
obchodoch	s	tropickými	rybičkami.

...	ale	do	Santa	Cruz	v	žiadnom	prípade!

V	Santa	Cruz	v	Bolıv́ii	je	pre	muža	ile-
gálne	mať	sex	so	 ženou	a	 jej	dcérou	
súčasne.

A	čo	taký	Libanon?

V	Libanone	majú	muži	dovolené	mať	
sex	 so	 zvieratami.	 Ale	musia	 to	 byť	
samičky.	Sex	so	zvieraťom	mužského	
pohlavia	sa	trestá	smrťou.

Himaláje	-	eden	pre	ženy?

V	Himalájach	je	veľmi	neúrodná	pôda	
a	 rodiny	 preto	 nie	 sú	 ochotné	 deliť	
pôdu	medzi	svojich	synov,	keď	si	tıt́o	

založia	vlastné	rodiny.	Riešia	to	tak,	že	
všetci	bratia	sa	oženia	s	jednou	a	tou	
istou	 ženou.	 Tým	 pádom	 ostávajú	
rodina	a	jej	pôda	jednotné.

Riešenie	 nedostatku	 vody	 existuje	 v	
Egypte	už	po	tisícročia?

Starı	́ Egypťania	 verili,	 že	 tok	Nıĺu	 je	
spôsobený	 masturbáciou	 boha	 Atu-
ma.	Preto	sa	faraóni	zúčastňovali	ritu-
álneho	 masturbovania	 do	 Nı́lu	 a	
zabezpečili	tak	pre	svoj	ľud	dostatok	
vody.		

Zaujalo	 vás	 to?	Nezúfajte,	 vo	 výbere	
neuveriteľných	 zákonov	 a	 skutoč-
nostı	́budeme	pokračovať	v	budúcom	
vydanı.́

(sme.sk,	jencestovani.cz,
Daniel	Lednický)	

NARODILI SA:

 Gréta Anna Povalová

                  Jasmína Cinová

   Laura Adamová                                

    Alžbeta Novická

     Damián Mikula          

      Alžbeta Cigľárová

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

ZPOZ

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Samuel Jozef Slaninka   2018   04.09.2018

Rudolf Ľuník   1946   11.09.2018

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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Ing. Jozef Majláth

Mária Drabbová

Alžbeta Škurlová

Bohuslav Červík

Milan Dudiňák

Pavol Kundra

Dušan Mikula

Miroslav Havíra

František Juha

Mária Orečná

Ján Čižmár

Verona Krupová

Dušan Mrazek

Viera Schwarczová

Mgr. Anna Šoltýsová

Jaroslav David   

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:

   Dominik Tomaško  a   Ing. Simona Vadocová 

  Mgr. Dávid Pankuch  a   Mgr. Martina Slivková

  Bc. Marek Pavúk  a   Bc. Frederika Oravcová

  Vincent Švec    a   Michaela Dzuríková

  Ing. Ján Štefaník  a   Mgr. Nikola Pšenáková

  Peter Štapinský   a    Ivana Mitaľová

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.

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová

Oznamujeme čitateľom, že do platnosti vstúpil nový zákon o ochrane 
osobných údajov č. 18/2018 Z. z., ktorý zároveň zohľadňuje požiadavky 
nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ (GDPR - General Data 
Protection Regulation) a z tohto dôvodu rubrika ZPOZ bude publiko-
vaná v mesačníku Spravodajca v inej forme a to v súlade s ustanove-
niami zákona.	

Svoje životné jubileá v mesiaci OKTÓBER oslávia:
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Futbalisti	 MFK	 Slovan	 Giraltovce	
zažili	 hororový	 vstup	 do	 nového	
ročnıḱa	III.	futbalovej	ligy.	Zvykne	sa	
hovoriť,	 že	 dvakrát	 sa	 rovnaká	
pohroma	 obyčajne	 nezopakuje.											
V	prıṕ ade	Slovana	to	však	asi	neplatı.́	
V	roku	2004	v	nabitej	súťaži	prehral	
Slovan	 úvodných	 šesť	 stretnutı	́											
v	 rade.	 Potom	 však	 prišiel	 zápas															
v	Barci	v	ktorom	Giraltovčania	preru-
šili	čiernu	sériu	a	stihli	sa	v	súťaži	aj	
zachrániť.	 Teraz	 bola	 situácia	 ešte	
horšia,	 pretože	 Slovan	 nielenže	
prehral	prvých	šesť	zápasov,	ale	jeho	
hráči	nedokázali	streliť	ani	jeden	gól	a	
nuly	v	tabuľke	boli	viac	ako	hrozivé.	
Suchoty	trvali	tri	mesiace.	Posledným	
úspešným	strelcom	bol	v	súboji	s	Plav-
nicou	ešte	v	 júni	Tomáš	 Jurč	 a	proti	
tomu	 istému	 súperovi	 sa	 gólovo	
presadil	 Tomáš	 Sepeši	 v	 septembri.	
Spomıńané	gólové	suchoty	trvali	tak	
705	minút	a	k	tomu	treba	prirátať	90	
minút	 v	 zápase	 Slovnaft	 Cupu	 s	 FK	
Ptičie/	0:1	/.	Neuveriteľné.	Zaujıḿavé	
je,	že	na	začiatku	i	konci	čiernej	série	
boli	dvaja	Tomášovia.	Nádejnı	́futba-
listi	Jurč	a	Sepeši.	Aj	o	Plavnici	sa	dá	
hovoriť	 to	 isté.	 Tá	 ako	 vždy	 neprı-́
jemný	 rival	 pomohla	 Giraltovciam	
odraziť	sa	od	dna	tabuľky	a	začať	inú,	
tentoraz	 pozitıv́nu	 sériu	 bez	 prehry.	
Vı́ťazstvá	 vo	 Veľkých	 Revištiach	 a	
doma	 s	 rezervou	 Tatrana	 Prešov	 to	
len	 potvrdili.	 Situácia	 nebola	 jedno-

duchá	ani	pre	funkcionárov	Slovana.	
Fanúšikovia	 dávali	 najavo	 svoju	
nespokojnosť,	 ale	 trpezlivosť	 sa	
vyplatila.	Mužstvo	potrebovalo	pozi-
tıv́ny	impulz	a	ten	mu	priniesol	návrat	
Jakuba	Verčimáka.	Bol	to	od	vedenia	
rozumný	a	šikovný	ťah.	Odniesla	si	to	
rezerva	Tatrana	Prešov,	ktorá	unikla	
len	o	vlások	potupnému	debaklu,	ale	
aj	 prehra	 1:5	 sa	 ráta	 ako	 poriadny	
výprask.	Veľmi	dobrý	výkon	pohladil	
ubolené	 duše	 priaznivcov	 giraltov-
ského	 futbalu.	 Nečudo,	 veď	 niečo								
podobné	 tu	 videli	 ešte	 v	 júni	 2017	
proti	 Vranovu	 /6:2/.	 Teraz	 bol	 J.		
Verčimák	 ústrednou	 postavou	 a	
navyše	zaznamenal	v	druhom	polčase	
čistý	 hetrik.	 Klobúk	 dole."	 Po	 vyše	
dvoch	rokoch	strávených	v	Bardejove	
som	si	to	chcel	vyskúšať	v	zahraničı.́	
Ponuka	 českého	 druholigistu	 1.SK	
Prostejov	 sa	 nedala	 odmietnuť.	 Z� iaľ,	
týždeň	 pred	 ostrým	 štartom	 som	 si	
natiahol	pravý	stehenný	sval.	Bolo	to	
veľmi	 neprı́jemné	 a	 liečba	 naopak	
veľmi	 dlhá.	 Rozhodol	 som	 sa	 pre	
návrat	do	materského	klubu	a	rád	by	
som	mu	pomohol.	Som	rád,	že	sa	nám	
zápas	s	Tatranom	vydaril,	ale	nebol	to	
ľahký	 zápas.	Tešı	́ma,	 že	 som	dal	 tri	
góly,	 ale	 spoluhráči	 mi	 pomohli.	
Verıḿ,	že	aj	v	ďalšıćh	zápasoch	zabo-
dujeme."	 povedal	 po	 stretnutı́	 25-
ročný	strednopoliar	Jakub	Verčimák.	
Po	 tejto	 vysokej	 výhre	 sa	 s	 veľkým	

ŠPORT
SUCHOTY SLOVANA,ALEBO OD TOMÁŠA PO TOMÁŠA
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12.	septembra	sa	111.	zápasom	skon-
čil	druhý	ročnıḱ	Plážovej	volejbalovej	
l igy	 v	 Giraltovciach. 	 Po	 ročnej	
prestávke	sa	do	zápasov	zapojilo	11	
zmiešaných	 dvojıć.	 Tieto	 dvojice	 zo	
Stropkova,	 Giraltoviec	 a	 okolitých	
obcı́	 si	 od	 21.	 júna	 merali	 každú	
stredu	a	štvrtok	svoje	sily	systémom	
každý	 s	 každým	 v	 dvoch	 zápasoch.	
Okrem	skúsených	hráčov,	ktorı	́naše	
mesto	aj	 	Stropkov	reprezentovali	už	

na	 mnohých	 turnajoch,	 sa	 súťaže	
zúčastnili	 aj	 tri	 mládežnı́cke	 tı́my.	
Hoci	 na	 piesku	 ešte	 veľa	 skúsenostı	́
nemali,	 ich	 výkony	 sa	 zlepšovali	 od	
zápasu	k	zápasu	a	na	konci	leta	sa	už	
veru	bolo	na	čo	pozerať.	Práve	zapája-
nı́m	 stále	 väčšieho	 počtu	 mladých	
volejbalistov	do	súťaže	sa	napln� ̌ ajú	jej	
hlavné	ciele	a	verıḿ,	že	aj	vďaka	tomu	
sa	 bude	 plážový	 volejbal	 v	 Giraltov-
ciach	tešiť	čoraz	väčšej	obľube	nielen	

Volejbalisti opäť na piesku 

záujmom	 očakavalo	 derby	 v	 Barde-
jovskej	 Novej	 Vsi.	 Slovan	 nastúpil	 u	
veľkého	rivala	s	patričným	sebavedo-
mıḿ,ale	 aj	 s	 pokorou.	Na	 predmestı	́
Bardejova	 sa	 Slovanu	 nikdy	 nehralo	
ľahko.	 Gól	 Roberta	 Furmánka	 už											
v	 	prvom	polčase	mal	Giraltovčanov	
povzbudiť,	ale	žiaľ	v	druhom	polčase	
sa	už	nedokázali	strelecky	presadiť	a	
po	dvoch	zbytočných	chybách	inkaso-

vali	a	odchádzali	domov	smutnı.́

Najbližšı́	 domáci	 program	 Slovana	
bude	 poriadne	 nabitý.	 C� akajú	 ho	
ťažké	zápolenia	s	aktuálne	najlepšou	
trojicou	 treťoligistov	 Humenným,	
Vranovom	 a	 nakoniec	 s	 FC	 Košice.	
Akýkoľvek	bodový	zisk	bude	cenný.

		Miroslav	Deutsch

Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou.
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hráčov,	ale	aj	diváckej	verejnosti.

Po	konečnom	zrátanı	́bodov	sa	na	tre-
ťom	mieste	 umiestnil	 najmladšı	́ tıḿ	
spred	dvoch	rokov	–	D&M	STARS	(M.	
Oravcová/D.	Dzurjuv).	Druhé	miesto	
obsadili	 vıť́azi	 prvého	 ročnıḱa,	 ktorı	́
sa	 po	 významných	 životných	 zme-
nách	premenovali	na	tıḿ	RODIC� IA	(K.	
Remetová/J.	Micenko).	Profesionálne	
plážové	 lopty	 si	 z	 turnaja	 odniesli	
vıť́azi	TEAM	WARRIORS	(K.	Blanáro-
vá/P.	 Bunda).	 Okrem	 prvých	 troch	
miest	boli	ocenené	ešte	ďalšie	dvoji-
ce:	cenu	útechy	za	 štvrté	miesto	zıś-
kali	KRA� SAVCI	zo	Stropkova	(V.	Marči-
šinová/M.	 S� tochmal).	 Prekvapenı́m	
sezóny	 sa	 stali	 TRISKA� C� I	 (P.	 Vargo-
vá/T.	Maťaš)	a	najstabilnejšıḿ	tıḿom	
ViP	 (V.	 Chovancová/P.	 C� ižek).	 Oce-
nený	bol	aj	najmladšı	́KISO	TEAM	(S.	
Vasičková/K.	Schrenk)	a	 tiež	dvojica	

LA� Z�O	PLA� Z�O	(T.	Drabiková/J.	Gnap),	
ktorá	nedohrala	všetky	zápasy	kvôli	
účasti	na	letnej	volejbalovej	prıṕrave	
v	Nitre.

Ocenených	 bolo	 veľa,	 zápasov	 ešte	
viac,	 patrı	́ sa	 preto	 poďakovať	 všet-
kým	 sponzorom.	 D� akujem	 mestu	
Giraltovce	a	firmám	Kofola,	Hipi	sk	-	
internetový	 obchod,	 vyrobaruka-
vic.sk,	 Ľunı́k	 ELEKTRO,	 Pizza	 JOBI,	
Spider´s	Gym	a	Fakulte	športu	PU.	Za	
zachytenie	 atmosféry	 zápasov	 tiež	
ďakujem	fotografovi	Lacovi	Lukáčovi.	
V	 neposlednom	 rade	 ďakujem	 aj	
správcovi	mestského	športového	are-
álu	 Jurajovi	 Molitorisovi	 za	 jeho	
všestrannú	 pomoc	 a	 profesionálnu	
starostlivosť	o	ihrisko	a	jeho	okolie.		

Text:	Jaroslav	Micenko,
	foto:	L.	Lukáč
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ISKRA CUP 2018 
2. ročník tenisového turnaja amatérov v dvojhrách 

Mestské tenisové kurty

sa opäť dostali do éteru
Te n i s o v ý	
klub	 Iskra	
Giraltovce	
zorganizo-

val	2.	ročnıḱ	tenisového	turnaja	v	dvoj-
hrách	mužov,	pod	názvom	ISKRA	CUP	
2018.	 Po	 výbornej	 odozve	 z	 turnaja	
štvorhier	sme	opäť	siahli	po	jednod-
ňovom	formáte	turnaja,	ktorý	okrem	
športového	 charakteru	 nadobúda	 aj	
ten	spoločenský.	

Stúpajúcu	 kvalitu	 našich	 aktivı́t	
potvrdzuje	 fakt,	 že	 počet	 prihláse-
ných	 hráčov	 bol	 	 výrazne	 vyššı	́ ako	
nami	zvolený	formát	s	10	účastnıḱmi.	
Prednosť	 v	 účasti	 dostali,	 samozrej-
me,	členovia	TK	Iskra	a	nám	už	známi	
tenisti	z	Humenného	a	Vranova	n/T..		

Už	samotné	žrebovanie	naznačilo,	že	
pôjde	o	 vysokú	 úroveň	 skupinových	
zápasov	 	(hracı	́formát	2	skupiny	/	5	
tenistov).	Prvé	dve	postupové	miesta	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

47

zo	 skupı́n	 utvorili	 semifinálové								
dvojice:

·	semifinále

MIHALIS� IN	–	MINC�A� K	 6:2,

GOLIA� S� 	–	PUS�KA� R	 2:6

·	3	miesto

MINC�A� K	–	GOLIA� S� 	 6:1

·	finále

MIHALIS� IN	–	PUS�KA� R	 6:2,	6:1

Drahoš	 Mihališin	 potvrdil	 výbornú	
formu	a	 celým	 turnajom	prešiel	 bez	
straty	 setu.	 Po	 titule	 vo	 štvorhrách	
ovládol	 aj	 dvojhry.	 Pohár	 za	 tretie	
miesto	 si	odnáša	Peter	Minčák	 z	TK	
Iskra	Giraltovce.

Vıť́azom	patrı	́ veľká	 gratulácia!	 Sme	
radi,	 že	nasadenie,	 bojovnosť	 a	 vzá-
jomná	rivalita	tenistov	bola	vyvážená	
férovou	 hrou	 a	 priateľským	 prı́stu-
pom	 pri	 sporných	
situáciách.	

Veľk ý 	 z áu jem	 a	
pozitı́vne	 ohlasy										
z	 turnaja	 chceme	
pre	rok	2019	preta-
viť	 do	 zmeny	 jeho	
formátu . 	 ISKRA	
CUP	 by	 sme	 radi	
p r e b u d o v a l i										
na	otvorený	 turnaj	
ISKRA	 OPEN	 za	
účasti	hráčov	z	blıź-
keho	 či 	 š iršieho	
okolia.			

Tenisová	sezóna	sa	
blıž́i	k	svojmu	kon-

cu.	S	radosťou	konštatujem,	že	férová	
a	dobrá	spolupráca	s	mestom	prináša	
výsledky.	Postupne	dochádza	k	pozi-
tıv́nej	zmene	tenisových	kurtov,	ale	aj	
celého	areálu	v	Parku	mieru.	Tenisový	
klub	Iskra	je	prıḱladom	toho,	že	dobre	
nastavená	podpora	 športovým	orga-
nizáciám	 prináša	 nielen	 záujem										
o	 športovanie,	 ale	 aj	 efektıv́nu	 pre-
vádzku	 a	 využı́vanie	 športovı́sk												
v	oveľa	väčšej	miere.	

Pre	rok	2019	máme	pripravených	nie-
koľko	 vylepšenı́ ,	 bude	 potrebné	
dokončiť	 vybavenie	 kurtov,	 doplniť	
zeleň.	Verıḿe,	 že	sa	nám	podarı	́pri-
tiahnuť	 na	 kurty	 aj	 deti,	 tak	 aby	 si	
mohli	vyskúšať,	o	čom	je	tento	šport.	
A	 nikdy	 neviete,	 ci	 sa	 medzi	 nimi	
neskrýva	malý	Federer	:-).

Text:	Mgr.	Martin	Varga,	TK	Iskra	
Giraltovce,	foto:	Štefan	Bača
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KLIMATIZÁCIE

CHLADNIČKY

MRAZNIČKY

AUTOM. PRÁČKY

KUCH. SPOTREBIČE

ECHO - SERVISECHO - SERVISECHO - SERVISECHO - SERVISECHO - SERVISECHO - SERVIS

PREDAJ a SERVISPREDAJ a SERVISPREDAJ a SERVISPREDAJ a SERVISPREDAJ a SERVISPREDAJ a SERVIS

Štefan Oráč
Čierne n/Topľou 28

Giraltovce, Dukelská 49/53
057/4491083

0908 452 497






