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Dovolenkové	 obdobie	 je	 v	 plnom	
prúde,	 a	 tak	 verıḿ,	 že	 náš	 mestský	
Spravodajca	 pocestuje	 vo	 vašich	
kufroch	do	rôznych	kútov	sveta,	aby	
vám	 sprı́ jemnil	 chvı́le	 oddychu,	
relaxu	 a	 zážitkov	 na	 netradičných	
miestach.	Je	to	práve	to	obdobie,	kedy	
sa	tešıḿe	a	prežıv́ame	radosť	opako-
vane.	Deti	sa	tešia	na	prázdniny,	starı	́
rodičia	na	vnúčatá,	rodičia	na	oddych	
od	práce,	rodiny	sa	tešia	na	dovolenku	
a	 spoločne	 strávené	 chvı́le.	 Rodáci											
z	 Giraltoviec	 sa	 vracajú	 do	 svojho	
mesta	a	tešia	sa	na	starých	známych,	
rodičovskú	náruč	a	domov.	Keď	tieto	
dni	pominú,	tak	sa	opäť	tešıḿe.	Deti	
na	 svojich	 spolužiakov,	 starı	́ rodičia,	
že	 je	 v	 dome	 opäť	 ticho,	 rodičia	 sa	
opäť	vracajú	do	pracovného	tempa	a	
kolotoča,	 veď	 ani	 dovolenkovať	 sa	
nedá	nekonečne.	Rodáci	z	Giraltoviec	
sa	vracajú	do	 	miest,	ktoré	si	vybrali	
pre	svoj	život	a	tiež	sa	tak	trochu	tešia,	
že	sa	vrátia	už	do	zabehnutých	koľajı.́	

Prežıv́ať	 radosť	 či	 tešiť	 sa	 je	 ľudská	
vlastnosť,	ktorú	čıḿ	sme	staršı,́	doká-
žeme	 menej 	 prejaviť,	
alebo	 ju	 prejavujeme	 už	
len	vo	veľmi	výnimočných	
chvıľ́ach.	Malé	 batoľatá	 či	
deti,	ktoré	ešte	nemajú	za	
sebou	prvé	 slová	 a	 kroky	
dokážu	prejaviť	radosť	už	
len	z	toho,	že	sa	im	priho-
vorı́te,	 podáte	 hračku,	
zaspievate	 pesničku,	 či	
poh l ad ı́ t e . 	 Rados tn ú	

emóciu	 dokážu	 prejaviť	 hneď	 -		
džavotanıḿ,	úsmevom	a	kopkajúcimi	
nožičkami.	 	Aj	tie	staršie	deti	dokážu	
prejaviť	 radosť	 z	 hocičoho,	 či	 už	
pokrikom,	poskakovanıḿ,	alebo	nám	
to	priamo	a	opakovane	hovoria	–	Ja	sa	
tak	tešıḿ...	 	A	čo	my,	dospelı?́ 	Kedy	sa	
tešıḿe,	kedy	sme	naposledy	prežıv́ali	
také	 stopercentné	 potešenie	 či	
radosť?	Nie	je	jednoduché	nájsť	odpo-
veď.	Ale	možno	 teraz	 je	 ten	správny	
čas.	Nemyslıḿ 	na	hľadanie	odpovede,	
ale	 na	 radosť	 a	 potešenie	 z	 letných	
dnı,́	maličkostı,́	že	dnes	svieti	slnko,	že	
som	v	práci,	 že	mám	domov,	rodinu,	
priateľov,	že	môžem	ıśť	kam	chcem	a	
potrebujem.	 Je	 toho	 strašne	 veľa		
pričom	 	 sa	 dá	 prežiť	 ten	 prıj́emný	
pocit	radosti.	

Prajem	 vám,	 milı́	 čitatelia,	 aby	 ste	
každý	jeden	deň,	ktorý	vás	v	toto	leto	
čaká,	prežıv́ali	naplno	v	radosti	a	pote-
šenı	́ z	maličkostı,́	 kdekoľvek	budete.	
Prıj́emne	strávené	leto	vám	praje...

Michaela	Marcinová

Milí	čitatelia!		
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V	prvý	 júnový	 pondelok	 sa	
na	 pôde	 mestského	 úradu	
opäť	 zišli	 poslanci,	 aby	
prerokovali	jednotlivé	body	
svojho	 21. 	 zasadnutia .	
Jedným	z	prvých	bodov	bolo	
s chvá l en i e 	 N áv rhu 	 na	
predloženie	 projektového	
zámeru	za	účelom	realizácie	projektu	
v	rámci	výzvy	Ministerstva	zdravot-
nı́ctva	 SR	 Modernizácia	 polikliniky	
Giraltovce.	Je	to	výzva	na	ďalšie	zdra-
votnı́cke	 ambulancie,	 nás	 sa	 týka	
rekonštrukcia	röntgenovej	časti,	kde	
je	podľa	výzvy	možnosť	zmodernizo-
vať	 celú	 túto	 časť	 a	 to	 zakúpenıḿ	
štyroch	prıśtrojov	–	dvoch	pre	stoma-
tologickú	 ambulanciu	 a	 dvoch	 pre	
verejnosť,	 plus	 možnosť	 terénnych	
úprav	okolo	polikliniky	s	vybudova-
nı́m	 prı́stupových	 a	 parkovacı́ch	
plôch	 v	 spolupráci	 so	 spoločnosťou	
Poliklinika	 Giraltovce	 ILB,	 s.	 r.	 o.,	
ktorá	prevádzkuje	 tieto	ambulancie.	
Celková	cena	projektu	je	623	895,18	
eura,	 z	 toho	 270	 317,18	 eura	 na	
stavebné	exteriérové	úpravy	(vytvo-
renie	nových	parkovacıćh	miest),	na	
RTG	 prıśtroj	 je	 160	 000	 eur	 a	 5%	
spolufinancovanie	 by	 bolo	 vo	 výške	
31	 194,77	 eura.	 Poslanci	 jednotne	
schválili	 predloženie	 projektového	
zámeru,	 zabezpečenie	 realizácie	
projektu	 v	 súlade	 s	 podmienkami	
poskytnutia	 pomoci,	 zabezpečenie	
finančných	 prostriedkov	 na	 spolufi-

nancovanie	 a	 zabezpečenie	
financovania	 prı́padných	
neoprávnených	 výdavkov								
z	rozpočtu	mesta.		

V	ďalšıćh	bodoch	si	poslanci	
vypočuli	 a	 schválili	 predlo-
žené	výročné	správy	za	rok	

2017,	 tak	 spoločnosti	 GIRATHERM,	
ktorú	vedie	Ing.	Stanislav	Bučko,	ako	
aj	Mestského	podniku	služieb	Giral-
tovce	 s.	 r.	 o.,	 ktorého	 konateľom	 je	
PhDr.	Matúš	S� tofko.	Ich	plné	znenie	si	
môžete	 prečı́tať	 na	 stránke	 nášho	
mesta	 vo	 zverejnenej	 zápisnici												
zo	zasadnutia.

Netradičná	 na	 21.	 zasadnutı́	 MsZ		
bola	prıt́omnosť	poslanca	VU� C,	pána	
Jána	Vooka,	ktorý	vystúpil	k	návrhu	
Komisie	 školstva,	 mládeže,	 telesnej	
výchovy	 a	 športu	 pri	 zastupiteľstve	
Prešovského	 samosprávneho	 kraja				
k	zefektıv́neniu	a	racionalizácii	stred-
ných	škôl	v	okresoch	Svidnıḱ	a	Strop-
kov.	 	 Ján	Vook	poslancom	a	prıt́om-
ným	ozrejmil	situáciu:	„Každý	vie,	že	
racionalizácia	 školstva	 PSK	 už	 bola	
riešená	prostrednıćtvom	médiı.́	Je	to	
problém	 nielen	 náš, 	 ale	 celého	
Prešovského	kraja,	celého	Slovenska	
a	prišli	sme	s	návrhom,	kde	sme	mali	
10.	 05.	 2018	 stretnutie	 s	 riaditeľmi	
štátnych	škôl	okresu	Svidnıḱ	a	Strop-
kov,	 aby	 sme	 tento	 problém	 riešili.	
Prišli	sme	s	návrhom,	kde	sme	oslo-
vili	 aj	 primátora	 mesta	 a	 riaditeľov	

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

4

základnej	 školy	 a	 gymnázia,	 ktoré	
bolo	v	zmysle	zápisnıć	 zrušené,	aby	
bolo	vyradené	zo	siete	škôl,	no	aj	zara-
dené	do	pôsobnosti	mesta.	Predseda	
PSK	 chce,	 aby	 gymnázium	 v	 meste	
zostalo,	aj	keď	pôjde	do	zriaďovateľ-
skej	 pôsobnosti	 mesta.“	 Jeho	 slová	
potvrdil	 aj	 primátor	mesta	Mgr.	 Ján	
Rubis,	ktorý	poslancov	informoval,	že	
na	 rokovanı	́ s	 predsedom	 PSK	 bolo	
mestu	 sľúbené,	 že	 zachová	 gymná-
zium,	 ktoré	 bude	 v	 školskom	 roku	
2018/2019	dofinancované	z	odboru	
školstva	aj	pri	tomto	stave	žiakov	a	od	
01.	09.	2019	by	vznikla	Spojená	škola	
Giraltovce,	 ktorú	 by	 tvorili	 organi-
začné	zložky	–	Základná	škola	v	Giral-
tovciach	 a	 Gymnázium	 Giraltovce,	
súčasťou	 školy	 by	 bol	 školský	 klub	
detı,́	 školská	 jedáleň	 na	 Budovateľ-
skej	 ulici	 a	 aj	 na	 Dukelskej	 ulici																	
a	 Centrum	 voľného	 času.	 Poslanci	
hlasovali	o	schválenı	́zriadenia	Spoje-

nej	školy	Giraltovce,	so	sıd́lom	Budo-
vateľská	164/4	s	jej	zložkami	a	súčas-
ťami.	

Diskusia	poslancov	sa	trochu	rozprú-
dila	 aj	 pri	 bode	 Návrhu	 predlz� ̌enia	
trvania	dobrovoľnej	verejnej	zbierky	
za 	 ú č e lom	 spolu f inancovania	
výstavby	detských	 ihrıś k	v	Giraltov-
ciach.	Podľa	poslanca	Ing.	F.	Schren-
ka,	 tento	 spôsob	 nevedie	 nikam.	
„Chcem	vyzvať	vedenie,	aby	sme	do	
ďalšieho	 zasadnutia	MsZ	 aj	 napriek	
tejto	 výzve,	 ktorá,	 verı́m,	 že	 bude	
úspešná,	našli	voľné	finančné	zdroje,	
ktoré	 vieme	 stále	 nájsť	 na	 iné	 veci,	
tak	 aby	 sme	 začal i 	 s 	 obnovou	
jednotlivých	 športovı́sk.	 Mesto	
potrebuje	športovıśk	a	hracıćh	plôch	
viac,	ak	chceme	byť	moderné	mesto	a	
chceme	 podporiť	 aj	 mladé	 rodiny.“		
Prednosta	 Ing.	 P.	 Tchurı́k,	 vyjadril	
súhlas	s	jeho	názorom,	ale	podotkol:	
„Sme	si	vedomı,́	že	touto	vyzbieranou	
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čiastkou	 1	 209	 eur	 nepokryjeme	
náklady,	keďže	 certifikované	 ihriská	
sú	drahé.	Hlavnou	myšlienkou	bolo,	
že	chceme	zainteresovať	ľudı,́	aby	sa	
zaujıḿali	o	ihriská,	aby	si	ich	viac	váži-
li.“	Poslanci	schválili	predlz� ̌enie	trva-
nia	 dobrovoľnej	 verejnej	 zbierky	 za	
účelom	 spolufinancovania	 výstavby	
detských	 ihrı́sk	 do	 30.	 6.	 2019.												
V	interpelácii	poslancov	sa	k	tomuto	
bodu	ešte	vrátila	poslankyňa	Ing.	M.	
Digoňová,	ktorá	kritizovala	ľahostaj-
nosť	a	nezáujem	bytovkárov,	ktorı	́sa	
nečinne	 prizerajú 	 na	 ničiteľov	
detských	ihrıś k.	Poznamenala,	že	aký	
má	význam	od	niekoho	niečo	žiadať,	
ale	 neurobiť	 nič	 preto,	 aby	 to	 tak	
nebolo.	 Nahlásila	 mestskej	 polıćii	 a	
rómskej	 občianskej	 hliadke	 vznik-
nutý	vandalizmus,	aby	sa	viac	zame-
riavali	na	detské	ihriská.

V	 bode	 rôzne	 sa	 poslanci	 a	 vedenie	
mesta 	 zaobera l i 	 a j 	 ž i adosťou																					
o	prıśpevok	od	neziskovej	organizá-
cie	 Jar	 života,	 n.	 o.,	 v	 ktorej	 žiadajú										
o	 pomoc	 pri	 financovanı́	 denného	
stacionára	 z	 dôvodu,	 že	 v	 januári	
2018	 nadobudla	 platnosť	 novela	
zákona	 448/2018	 Z.	 z	 a	 tá	 zmenila	
financovanie	služieb.	Komisia	sociál-
na,	 zdravotná	 a	 bytová	 sa	 venovala	
tejto	problematike	a	jej	stanovisko,	je	
pomôcť,	 žiaľ,	 neurčili	 výšku.	 Opäť	
vznikla	 diskusia,	 v	 ktorej	 slovo	
dostala	 aj	 Mgr.	 D.	 Macáková,	 riadi-
t e ľ k a 	 d e n n é h o 	 s t a c i o n á r a :																		
„S	 klientmi	 bola	 pred	 3,5	 rokmi	
uzatvorená	 zmluva,	 v	 ktorej	 bol	
stanovený	 poplatok	 za	 sociálnu	

službu	 0	 eur.	 Tento	 rok	 sa	 menil	 a	
patrı	́ nám	 prıśpevok	 len	 na	mzdy	 a	
platy	a	na	výdavky	ako	nájom,	ener-
gie,	 terapie	 sme	 peniaze	 nedostali.		
Za 	 t ie 	 t r i 	 roky 	 n ám	 f inan čn é	
prostriedky	 od	 štátu	 postačovali.	
Naši	klienti	majú	nıźke	dôchodky.	Ide	
len	o	tento	rok,	pretože	pre	rok	2019	
schválili	a	budú	platiť	prıśpevky	aké	
boli.	 Momentálne	 nám	 mesačne	
chýba	3	000	eur.	My	sme	vďačnı,́	 že	
nám	bol	odpustený	nájom	a	platıḿe	
len	za	služby,	no	potrebovali	by	sme	
pomoc.“	K	problematike	sa	vyjadrila	
aj	 pani	 Mgr.	 S.	 Vojčeková:	 „Nemám	
problém,	 aby	 mesto	 prispelo,	 len	
tieto	veci	zo	zákona	musia	byť	jasné.	
Aj	sociálna	služba	je	služba,	za	ktorú	
sa	 musı́ 	 platiť.	 Musı́te	 dodržať	
legislatı́vu	 zákona	 a	 to	 sú	 ekono-
micky	 oprávnené	 náklady,	 cennı́k,	
kategória	 klientov,	 ktorı́	 požiadajú										
o	služby,	zmluvy	atď.	Na	túto	sociálnu	
službu	musı	́v	prvom	rade	prispievať	
klient,	 ktorý	 si	 u	 vás	 tú	 službu	
zazmluvnil.“	 Poslanci	 sa	 prikláňali										
k	pomoci,	ale	s	konkrétnym	riešenıḿ	
neprišli,	 táto	 diskusia	 ostala	 otvo-
rená	a	primátor	mesta	to	späť	posu-
nul	 na	 komisiu,	 ktorá	 vypracuje	
konkrétny	návrh	a	ten	bude	predlo-
žený	na	nasledujúcom	MsZ.	V	 inter-
pelácii	 poslancov	 zaznelo	 niekoľko	
praktických	 požiadaviek,	 ktoré	 si	
vedenie	 mesta	 zaznamenalo	 a	
odovzdalo	kompetentným,	aby	došlo	
k	riešeniam,	úpravám	či	naprávam.		

Michaela	Marcinová						
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 počasie	 sa	 v	 júni	 vôbec	 nechcelo	
správať	ako	letné,	dokonca		nás	mete-
orológovia	 postrašili	 prı́zemným	
mrazom?	 Ich	 prognózy	 sa	 u	 nás	
našťastie	nenaplnili	a	v	Tatrách	nech	
si	 snežı,́	 koľko	 chce.	 Koniec-koncov,	
poznáte	to:	C�o	v	lete	nasnežı,́	to	v	zime	
ako	by	si	našiel...		Horúce	letné	prázd-
niny	sa	konečne	začali.

 prázdninová	 kvapka	 krvi	 sa													
v	našom	meste	uskutočnila	v	utorok	
19.	 júna	 ako	 zvyčajne	 v	 priestoroch	
MsU� ?	K	tomuto	šľachetnému	činu	sa	
odhodlalo	 21	 darcov,		
z	toho	13	bolo	schop-
ných	 darovať.	 Prvý-
k r á t 	 k r v 	 d a rova l														
1	darca.	

 v 	 a r e á l i 	 D omu	
kultúry	 	mesto	 Giral-
tovce	začalo	realizáciu	
úprav	plôch?	Ako	prvé	
prıd́u	 na	 rad	 podkla-
d o v é 	 v r s t v y 	 a	

následne	asfaltový	povrch	z	prıśtupo-
vej	 cesty	 a	 priľahlých	 parkovı́sk																	
z	dôvodu	zväčšenia	možnostı	́ odsta-
venia	 osobných	 automobilov,	 ktoré	
tejto	lokalite	výrazne	pomôžu.	Súčas-
ťou	úpravy	je	aj	zriadenie	verejného	
osvetlenia.	

 novú 	 cestu	 urč i te 	 ocenia 	 t ı	́
najmladšı́?	 Do	 areálu	 materskej	
školy	 z	 Dukelskej	 ulice	 dôjde														
k	 vybudovaniu	 prıśtupovej	 cesty							
s	asfaltovým	povrchom.	

 v	 rámci	 pilotného	 projektu	
Ministerstva	 dopravy	 a	 výstavby	
SR	bol	v	našom	meste	vybudovaný	
tzv.	 inteligentný	 priechod	 pre	
chodcov	na	mieste,	ktoré	je	zaťa-
žené	 veľkou	 hustotou	 tranzitnej	
dopravy?	Projekt	 zahŕňa	 farebné	

vodorovné	 značenie,	 zvýraznené	
verejné	osvetlenie	a	výstražné	blika-
júce	osvetlenie	so	senzorom	na	pohyb	
chodcov.		

VIETE, ŽE...
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 futbalový	 štadión	 v	 Parku	mieru	
už	 disponuje	 novým	 zavlažovacı́m	
systémom	na	hlavnej	hracej	ploche?	
Nový	vodný	zdroj	–	studňa	-		sa	nachá-
dza	 pri	 tenisových	 kurtoch.	 Pivný	
zdroj	svoju	lokalitu	nezmenil.	

 priaznivci	 cyklistiky	 v	 našom	
meste	 sa	 dočkajú	 cyklochodnı́ka?		
Ten	 prepojı́ 	 Bardejovskú 	 ulicu																		
s		obcou		Kračúnovce.	

 poslať	klasickú	pohľadnicu	z	dovo-
lenky	 je	 už	 nemoderné	 a	 zbytočné	
zdlh� avé?	V	dnešnej	dobe	na	 to	 exis-
tujú	 mobilné	 aplikácie	 Whatsup,	
alebo	 formou	mms	 dostane	 adresát	
správu	 okamžite.	 Ale	 potešı́	 takáto	
správa	 viac	 ako	 pohľadnica,	 ktorú	
môžete	 chytiť	 do	 rúk,	 preskúmať	
všetky	 jej	 škrabance	 a	 jazvy	 a	 ktorá	
precestovala	možno	aj	 	niekoľkotisıć	
kilometrov,	 aby	 sa	 dostala	 práve										
k	 vám?	 Pohľadnica	 je	 určite	 veľmi	

originálny	 darček,	 ktorý	 môžete	
niekomu	dať.	 A	 ak	 práve	myslıt́ e	 na	
svoje	 odsťahované	 deti,	 priateľa,	
suseda	či	známeho	ďaleko	v	zahrani-
čı,́	 potešte	 ho	 originálnou	 pohľadni-
cou	nášho	mesta,	ktorých	nová	edıćia	
je	práve	v	predaji.	

 Mesto	 Giraltovce	 bolo	 úspešné?	
Zı́skalo	 finančné	 prostriedky	 (806	
000	eur)	z	Programu	INTERREG	V-A	
Poľsko	 –	 Slovensko,	 konkrétne														
v	 rámci	 spolupráce	 s	 družobnými	
mestami	 v	 Poľsku,	 na	 rekonštrukciu					
budovy	 bývalého	 mestského	 úradu												
b	 	 	 	 	 	 	 	 	 	v	projekte	Dom	slovensko	–												
b																																poľskej	spolupráce.

Text a foto: Mária OsifováText a foto: Mária OsifováText a foto: Mária Osifová
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Najlepší	 z	 najlepších	 žiakov	 a	
študentov	giraltovskýh	škôl	sa	28.	
júna	stretli	na	pôde	mestského	úradu,	
aby	si	prevzali	ocenenie	z	rúk	primá-
tora	mesta	 Jána	Rubisa	za	celoročné	
výsledky,	 ktoré	 dosiahli	 v	 školskom	
roku	 2017/2018.	 S� koly	 v	 našom	
meste	 majú	 veľmi	 dobré	 meno.	
Prispeli	k	tomu	aj	žiaci		svojou	svedo-
mitou	 prácou,	 dosiahnutými	 študij-
nými	 výsledkami	 i	 účasťou	 a	 výbor-
ným	umiestnenıḿ	 v	mnohých	 vedo-
mostných,	 športových	 a	 talentových	

súťažiach	celoslovenského	i	medziná-
rodného	významu.	Vo	svojej	kancelá-
rii	 sa	 primátor	 osobne	 poďakoval	
nielen	 	šiestim	žiakom	za	dosiahnuté	
výsledky,	ale	aj	pedagógom,	ktorı	́ sa	
pričinili	o	tieto		výsledky	zasluhujúce	
si	 obdiv	 a	 úctu.	 Po	 zapı́sanı́ 	 sa																	
do	 knihy	 a	 prevzatı́	 ocenenia	 ešte											
pri	 malom	 občerstvenı́	 debatovali														
o	bežných	starostiach.	Verıḿe,	že	tıt́o	
cieľavedomı	́mladı	́ľudia	budú	naďalej	
rozvıj́ať	svoj	talent	i	pre	zviditeľnenie	
nášho	mesta	i	za	jeho	hranicami.

Stále je čo oslavovaťStále je čo oslavovaťStále je čo oslavovať

Ocenení	žiaci:

Základná	škola	–

		 Soňa	Vasičková,	

	 Daniela	Gdovinová

Súkromná	základná	škola	–	

	 Ivana	Koreňová

Spojená	škola	–	

	 Frederika	Kurejová

Súkromná	stredná	odborná	škola	–

		 Soňa	Šestaková

Gymnázium	–	

	 Lívia	Baranová
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V	ten	istý	deň	ostali	 	dvere	MsU� 	otvo-
rené	aj	pre	ďalšıćh	oslávencov,	ktorı	́
prijali	pozvanie	od	nášho	primátora.	
Tentokrát	 to	 boli	 úplne	 tı	́ najmenšı	́
obyvatelia,	 ktorých	 sme	 slávnostne	
zapıśali	medzi	našich	občanov.	Prija-
tím	 novorodencov	 sme	 obnovili	

tradıćiu,	ktorá	 	tu	už	bola	a	určite	si	
zaslúži	 pokračovanie.	 Veď	 prı́chod	
dieťaťa	 	je	jedna	z	najkrajšıćh	chvıľ́	v	
jeho	 rodine	 a	 pre	 rodičov	 je	 tým	
najväčšıḿ	šťastıḿ,	ktoré	spolu	prežı-́
vajú.	
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V	prvej	tretine	roku	sa	do	radov	nášho	
mesta	 zapı́salo	 dvanásť	 nových	
človiečikov.	 	Malá	slávnosť	sa	konala		
v	 obradnej	 sieni	 MsU� .	 Po	 úvodných			
slovách	sa	rodičia	zapıśali	do	pamät-
nej	 knihy,	 od	 vedenia	 mesta	 dostali	
pamätný	 list	 a	 dieťatko	 hračku.	
Ivanka	 Koreňová	 svojou	 nádhernou	
uspávankou	zaujala	tých	najmenšıćh	
a	my	pevne	verıḿe,	že	táto	milá	tradı-́
cia	uvıt́ania	detı	́ 	už	súčasťou	kultúr-
neho	života	v	meste	ostane.	

O	pár	dnı	́nato	sme	
mali	opäť	dôvod	na	
o s l avu . 	 Takmer	
päťdesiat	 obyvate-
ľov	nášho	mesta	sa	
v	 prvom	 polroku	
do ž i l i 	 kr á sneho	
okrúhleho	 jubilea.	
N a j p o č e t n e j š i u	
skupinu	 tvorili	 60-
ročnı́ , 	 a le	 máme	
jubilantku	 v	 úcty-
hodnom	 veku	 90	
rokov.	 	Všetci,	ktorı	́

pozvanie	 prijali,	 strávili	 prı́jemne	
popoludnie.	Pri	pohári	vıńka,	káve	 	a	
občerstvenı́ 	 si 	 vypočuli 	 piesne	
speváckej	skupiny	Topľanky	 	a	 	mali	
možnosť	 si	 "pokecať"	 o	 rôznych		
témach	s	vedenıḿ	mesta.	

My	sa	k	oslave	pripájame	so	želanıḿ	
pevného	 zdravia	 na	 tele	 i	 duchu	 a	
bohatstva	smiechu	a	šťastia	v	rodine.

Je	 	len	a	len	dobre,	že	je	stále	čo	osla-
vovať.

Text:	Mária	Osifová	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

11

Foto:	M.	Kundrová,	L.Lukáč

si v Giraltovciach po tretí raz zmerali silysi v Giraltovciach po tretí raz zmerali silysi v Giraltovciach po tretí raz zmerali sily

Furmani so svojimi koňmiFurmani so svojimi koňmiFurmani so svojimi koňmi

V giraltovskom Parku mieru sa usku-

točnil tretí ročník zaujímavej akcie 

Furmanské preteky. Podujatie 

podporili „koničkári“ a všetci tí, ktorí 

chceli vidieť náročnú furmanskú 

prácu. Diváci si mohli vychutnať aj 

sprievod mestom.

Akciu podporujú a organizujú Mesto 

Giraltovce a MFK Slovan Giraltovce        

v spolupráci s viacerými sponzormi. 

Okrem Autoumyvárne Renaz či VK 

Agroslužby  a pod. je jedným z tých, 

ktorí sa na jej uskutočnení podieľajú, 

aj pán Jozef Zajac (voda, kúrenie a  

sanita).

„Som veľmi rád, že sa to mohlo usku-

točniť už tretíkrát, lebo predtým tu 

podobná akcia dlhé roky nebola. Páni 

furmani nás v rámci MFK oslovili a 

vyzvali, či by sme nemohli urobiť 

niečo  také. V okolitých dedinách to už 

fungovalo, preto sme chceli mať svoje 

furmanské preteky aj my,“ prezradil. 

Ako prezident futbalového klubu teda 

oslovil primátora a začala sa organizo-

vať akcia, z ktorej vzniká pekná tradí-

cia. „Poskytli nám pomoc aj firmy, 

živnostníci a  eseročky, takže vďaka 

patrí všetkým tým, ktorí to podporu-

jú. Tento rok sme mali dvanásť furma-
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nov, ich dvanásť pomocníkov a 

dvanásť koní. Okrem nich boli aj 

koníky určené na jazdenie, čiže 

dokopy  ich bolo okolo dvadsať.“ 

Furmanské preteky sa tradične začali 

stretnutím koničkárov na autobuso-

vej stanici, odkiaľ sa pomaly cez 

mesto presunuli do parku. Furmani 

prišli z viacerých okresov – Svidník, 

Stropkov, Bardejov, Prešov či Sabinov. 

FURMANI Z VIACERÝCH 

OKRESOV

Dvojčlenné tímy v zložení furman a 

pomocník súťažili v troch disciplínach, 

dve z nich na čas, posledná bola silo-

vá. „Nezáležalo na veku a hoci súťažil 

každý, kto mohol, mladší i starší, 

disciplíny boli vytvorené aj pre tých 

„starých“ furmanov, aby všetko bez 

problémov zvládli. Dôležité bolo 

vedieť ovládať svojho koníka,“ uviedol 

Jozef Zajac. V prvej disciplíne, kde 

súťažiaci jazdili vo vozoch, nechýbali 

rôzne prekážky, ako napríklad odstrá-

niť peň, druhá bola tiež s drevom. 

„Kôň ho ťahal za sebou, dopredu, 

otáčal ho ako v lese a v tretej tiež 

ťahali  pne, avšak nešlo o čas, ale o silu 

furmana aj koníka. V lese je to ešte 

náročnejšie, na furmanov tam čakajú 

rôzne nebezpečenstvá.“ Jozef Zajac, 

ktorý doma namiesto koní chová päť 

psov, tvrdí, že v súťaži sa  zvieratá netý-

rajú, dodáva sa im seno a voda, majú 

príjemný prírodný areál, kde je ukážka   

furmani predvádzajú ich práce v lese. 

Súčasťou bol „priateľský“ futbalový 

zápas medzi MFK Slovan Giraltovce a 

Tatranom Kračúnovce. Nechýbali 

stánky s občerstvením, sladkosťami a 

hračkami pre deti a dokonca poníky, 

na ktorých si bolo možné zajazdiť. 

PRIMÁTOR: „PRE 

MLADÝCH JE TO UŽ    

RARITA“

Z pretekov sa teší aj primátor Ján 

Rubis. „Tento rok je podstatne lepšia 

účasť, niekedy súťažilo okolo šesť 

koní, dnes ich je dvanásť. Čo sa týka 

pripravenosti a skúseností, organizá-

cia je stále na lepšej úrovni, vznikli aj 

nové súťažné disciplíny.“ Podobné 

akcie mesto víta. „Park je určený a 

zrekonštruovaný práve na tieto veci, 

preto, ak môže mesto pomôcť - a od 

nás sa viac-menej očakáva, aby sme 

pripravili prostredie, napríklad zabez-

pečili  živé ploty, bezpečnosť a 

prevádzku parku - nebránime sa 

tomu. Je to pri každej aktivite, ktorá je 

v meste, to nie sú nejaké veľké 

finančné náklady. Mesto je za to, aby 

sme práve vytiahli tých ľudí do parku,“ 

tvrdí primátor. Akcia je podľa neho 

zaujímavá nielen pre mládež, ale aj 

pre tých, ktorí sú v pokročilom veku. 
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„Prídu si tu na svoje koničkári, ktorí to 

robia po celý život, či už pracovali na 

poľnohospodárskom družstve alebo 

ešte vôbec nesúkromničili. Kone sa už 

v domácnostiach  chovajú čím ďalej, 

tým menej a sú vytláčané technikou, 

či už  z lesa, ale aj poľnohospodár-

skeho družstva, preto je to už viac-

menej rarita aj pre mladšiu vekovú 

kategóriu,“ povedal nám Ján Rubis.

TEXT: Martina Cigľárová, 

FOTO: Ladislav Lukáč
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Prvý	 júnový	
d e ň 	 h n e ď	
r á n o 	 s a	
začalo	 dvoj-
t ý ž d ň o v é	
CHYMEROS	
TURNE� 	 n a	
v ý c h o d e	
S lovenska .	
Z n á m y	
s l oven s k ý	
sp isovateľ	
D a n i e l	

Hevier	 zavı́tal	 aj	 do	 nášho	 mesta.								
V	zasadačke	MsU� 	sa	stretol	so	žiakmi	
ZS� 	a	SZS� ,	aby	im	predstavil	jeho	nový	
knižný	prıŕastok,	ktorý	 je	len	začiat-
kom	 9-člennej	 knižnej	 edı́cie.	 Prvá	
kn iha 	 Chymerosa 	 S topy 	 ved ú																		
do	 temnoty	 je	 mapou	 aj	 manuálom	

ako	sledovať	ďalšie	stopy.	Spisovateľ	
celkovo	navštıv́il	štyridsať	škôl	a	kniž-
nıć	 a	 stretol	 sa	 asi	 so	 6000	 deťmi,	
desiatkami	pedagógov	a	knižničných	
pracovnı́kov.	 Hodinové	 stretnutie	
vtiahlo	 deti	 priamo	 do	 deja	 knihy													
s	názvom	CHYMEROS.	

O	nej	nám	spisovateľ	prezradil:	„Je	to	
veľké,	je	to	tu	-	CHYMEROS....	Projekt,	
ktorý	 učı	́ deti	 cez	 fantazijný	 prıb́eh	
prežıv́ať	dobrodružstvo	ich	vlastného	
života.	Je	to	viac	než	iba	kniha,	vide-
ové	pesničky	či	hry.	Je	to	cesta	k	vlast-
nej	zrelosti	a	dospievaniu.“	Dodnes	sú	
zapojené	 do	 projektu,	 ktorý	 vytvára	
knihy,	tisıćky	detı.́	Autorom	a	garan-
tom	 projektu	 je	 spisovateľ	 Daniel	
Hevier	v	spolupráci	s	 tıḿom	ďalšıćh	
tvorcov.	 Daniel	 Hevier	 oslovil	 deti	
slovami:	 „Začína	 sa	 výprava,	 ktorá	

DANIEL HEVIER V GIRALTOVCIACH DANIEL HEVIER V GIRALTOVCIACH DANIEL HEVIER V GIRALTOVCIACH 
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chce	pomôcť	chlapcovi	menom	Chyme-
ros.	 Ten	 sa	 ocitol	 v	 záhadnej	 krajine,	
ktorá	je	rovnako	zaujímavá	ako	nebez-
pečná.	Jeho	dobrodružstvá	môžeš	zaží-
vať	spolu	s	ním	–	a	to	nielen	v	knihe,	ale	
aj	 v	 živote.	 A	Chymeros	 zasa	potre-
buje	práve	teba:	bez	tvojej	pomoci	by	
sa	 nedostal	 z	 mnohých	 nebezpečen-
stiev...“

Komu	 nie	 je	 známy	 tento	 slovenský	
autor?	Pár	riadkov	o	ňom:	Jeho	prvé	
literárne	diela	začali	vychádzať	už	v	
70.	 rokoch	 20.	 storočia.	 Hevier	 je	
takmer	univerzálna	tvorivá	osobnosť.	
Stal	 sa	 autorom	poézie,	 prózy,	 esejı,́	
básnı	́pre	deti,	rozprávok,	prekladov,	
autorských	antológiı	́pre	dospelých	i	
pre	deti,	textov	piesnı,́	divadelných	a	
rozhlasových	 hier,	 libret	 muzikálov,	
filmových	 a	 televı́znych	 scenárov,	
scenárov	pre	multimediálne	projekty	
a	spolupracuje	s	rozhlasom	aj	televı-́
ziou.	 Okrem	 toho	 sa	 venuje	 výtvar-

nému	umeniu,	interpretácii	vlastných	
piesnı	́ a	 autorskému	divadlu.	Daniel	
Hevier	 je	aj	priekopnıḱom	tvorivého	
pıśania	na	 Slovensku,	 vedie	početné	
workshopy	 a	 e-learningové	 tvorivé	
pıśanie	on	line.	

Začı́nal	 pı́sanı́m	 poézie	 pre	 dospe-
lých,	neskôr	 sa	 začal	 venovať	najmä	
tvorbe	pre	deti	 a	mládež.	Do	poézie	
vniesol	 duch	 ľahkosti	 a	 hravosti,	
hýrivú	metaforiku	 a	 vtip,	 na	 rozdiel	
od	všetkých	dovtedajšıćh	zvyklostı	́je	
viac	očarený	mestom	než	dedinou	a	je	
veľmi	senzitıv́ny	a	spontánny.	C�o	pred-
viedol	 aj	 v	 Giraltovciach,	 rozprával,	
spieval	 a	 rapoval,	 no	 najmä	 zaujal	
deti.	 A	 tie	 si	 veľmi	 rady	 kúpili	 jeho	
knihu,	 aby	 sa	 začı́tali	 a	 zapojili	 do	
Chymerosových	 dobrodružstiev.	
Možno	v	tej	ďalšej	nájdeme	aj	prıb́ehy,	
zážitky	 či	 rady	 aj	 našich	 domácich	
malých	čitateľov.

Michaela	Marcinová

Júnové úspechy ZŠ v GiraltovciachJúnové úspechy ZŠ v GiraltovciachJúnové úspechy ZŠ v GiraltovciachJúnové úspechy ZŠ v GiraltovciachJúnové úspechy ZŠ v GiraltovciachJúnové úspechy ZŠ v Giraltovciach
16.	júna	2018	v	budove	Slovenského	
rozhlasu	 v	 Bratislave	 sme	 videli	 a	
počuli	veľmi	pekné	prıb́ehy,	básne	a	
výtvarné	práce	zaslané	do	súťaže	Naši	
národnı́	 buditelia.	 Téma	 bola	 úzko	
spojená	s	osobnosťou	Ľudovıt́a	S� túra	
a	José	Martıh́o	pre	ich	identický	boj	za	
svoje	národy.	Organizátori	súťaže	sú	
Veľvyslanectvo	 Kubánskej	 republiky	
v	SR	a	Spoločnosť	priateľov	Kuby	na	
Slovensku.	 Zúčastnili	 sa	 jej	 žiaci	
základných,	umeleckých	a	výtvarných	

škôl	 celého	 Slovenska.	 Základnú	
školu	v	Giraltovciach	reprezentovalo	
niekoľko	 výtvarných	 aj	 literárnych	
prác	 našich	 žiakov.	 Medzi	 našimi	
ocenenými		boli	Cyril	Kollár	I.	kategó-
ria	 -	 1.	 miesto	 –	 literárna	 tvorba	 a	
Sofia	Schrenková	2.	miesto	-	výtvarná	
tvorba.	 Báseň	 vytvorená	 metódou	
tvorivého	 pı́sania	 znova	 zaujala	
porotu	a	žiačka	Lıv́ia	Malıḱová	zıśkala	
v	II.	kategórii	1.	miesto.	Obhájila	tak	
prvenstvo	 z	 minulého	 roka.	 Ceny	 si	
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Aj	 tento	 rok	 sme	 sa	 21.6.2018	
rozhodli	 uskutočniť	 našu	 zaujıḿavú	
akciu		NA	BICYKLI	HRAVO	–	ZDRAVO.	
Za	pomoci	policajného	zboru	v	Giral-
tovciach	a	vo	Svidnıḱu	nás	na	vozovke	
sprevádzali	 policajné	 autá.	 Policajti	
nám	 pripravili	 zaujı́mavé	 ukážky	
výzbroje	policajta	pri	zásahu,	ich	zbra-

ne,	 dokonca	 sme	 si	 mohli	 vyskúšať	
okuliare,	ktoré	nám	ukázali,	ako	sa	cıt́i	
človek	po	požitı	́alkoholu.	Okrem	skve-
lého	 pocitu	 a	 radosti	 z	 jazdy	 sme	
pripravili	pre	žiakov	súťaž	o	najobrat-
nejšieho	cyklistu.	V	druhom	ročnıḱu	
vyhrali	žiaci:	1.	miesto:	Daniel	Kmec,	
2.	 miesto:	 Nela	 Kočišová,	 3.miesto:	

žiaci	 prevzali	 z	 rúk	 veľvyslankyne,	
pani	Yamily	Sonii	Pity	Montes	a	pred-
sedu	 Spoločnosti	 priateľov	 Kuby	 na	
Slovensku	pána	Jozefa	Luhu.	U� spech	
našich	 žiakov	 nás	 potešil,	 dostali	
darček	od	vedenia	základnej	školy,	od	
svojich	pedagógov	v	podobe	výletu	a	
exkurzie	 po	 našom	 hlavnom	 meste.	
Vďaka	patrı	́ aj	našim	sprievodcom	–	
rodákovi	 z	 Giraltoviec	 Patrikovi	

Repkovi	s	priateľkou,	ktorı	́nám	stihli	
ukázať	 toho	 veľa...	 pobrežie	 Dunaja,	
divadlá,	Staré	mesto,	múzeá,	univerzi-
tu,	Bratislavský	hrad	či	Grasalkovičov	
palác...	 Sme	 radi,	 že	 umenie	 tých	
najmladšıćh	 sa	 rozvıj́a	 a	 naša	 práca	
nám	prináša	v	podobe	našich	žiakov	
úspechy.

Mgr.	Miriam	Eliašová,	
PaedDr.	Anna	Galíková
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Tomáš	Eliáš.	V	treťom	ročnıḱu	1.	mies-
to:	Peter	S�afranko,	2.miesto:	Kristián	
Puškár,	3.	miesto:	Simona	C� ipčovská.	
Vo	štvrtom	ročnıḱu	zıśkali	:	1.	miesto:	
Patrik	 C� ipčovský,	 2.	miesto:	 Timotej	
Drábik,	 3.	 miesto:	 Martin	 Kačur.				
Prıśť	do	školy	na	bicykli	malo	za	cieľ	
hravou	 formou	 upriamiť	 pozornosť	

na	alternatıv́ne	druhy	dopravy,	najmä	
cyklistickú	 dopravu.	 Každý	 predsa	
vie,	že	bicyklovanie	je	zdravé,	zábav-
né,	 rýchle,	 a	 navyše	 neznečisťuje	
životné	 prostredie.	 Super	 deň	 si	
určite	zopakujeme	aj	na	budúci	rok.

Mgr.	Slávka	Dzurjuvová	

Deti deťom v súkromnej ZŠDeti deťom v súkromnej ZŠDeti deťom v súkromnej ZŠ
V	piatok	1.	júna	sme	sa	opäť	venovali	
deťom	a	po	roku	zopakovali	deň	plný	
aktivı́t,	 hier	 a	 zábavy.	 Rozprávkový	
park,	ako	sme	ho	aj	tentokrát	nazvali,	
bol	 zaliaty	 slnkom	a	 všetky	usmiate	
tváre	 potvrdzovali	 super	 strávené	
chvıĺe	 so	 spolužiakmi,	 s	 rovesnıḱmi,	
ale	aj	s	malými	školákmi	z	MS� .	Začali	
sme		v	amfiteátri,	v	hľadisku	nás	privı-́
tali	ježibaba	a	jej	kamaráti.	Nešťastná	
ježibabka	hľadala	kamarátov,	ktorı	́jej	
vysvetľovali,	 čo	 by	 mala	 urobiť,	 aby		
viac	nebola	zlá.	Dobrými	skutkami	a	
milým	slovom	sa	jej	napokon	podarilo	
zistiť,	ako	je	človeku	dobre	pri	srdieč-
ku,	 ak	 je	 na	druhých	milý	 a	 láskavý.	
Stačilo	sa	pekne	a	správne	pozdraviť	
a	 hneď	 zacıt́ila	 ten	 hrejivý	 pocit	 pri	
srdci.	Veď	dobré	sa	dobrým	odpláca!	
Ježibabka	pokračovala	dobrým	skut-
kom	 a	 prezradila	 deťom,	 čo	 ich	 pri	
potulkách	 parkom	 čaká, 	 akými	
rozprávkami	môžu	prejsť,	čo	si	počas	
ich	prechádzania	môžu	vyskúšať.	

Do	rozprávkových	súťažı	́sa	zapojili	aj	
tri	 skupiny	 detı́	 z	 materskej	 školy.	
Prišli	sem	so	svojimi	učiteľkami.	Boli	

pekne	 rozlıś ̌ené	 farebnými	 šiltovka-
mi.	Súťažili	aj	žiaci	1.	-	6.	ročnıḱa.	Sied-
maci,	ôsmaci	a	deviataci	boli	pomoc-
nı́kmi	 na	 rozprávkových	 stanoviš-
tiach.	Poniektorı	́sa	prezliekli	za	zdra-
votnıḱov	a	dohliadali	na	pitný	režim	
všetkých,	 či	 už	 najmenšı́ch	 alebo	
najstaršıćh.	Inı	́sa	zasa	fotenıḿ	snažili	
navždy	zdokumentovať	rôzne	nezvy-
čajne	 zvyčajné	 pohyby,	 grimasy	 a	 u	
niektorých	 možno	 aj	 pohybové	
rekordy.		

Na	prvom	stanovišti	s	názvom	Pinocio	
museli	deti	preniesť	kocky	z	jedného	
stolıḱa	na	druhý.	Posledný	z	nich	vzal	
svoju	 kocku	 a	 zo	 všetkých	 kociek	
musel	postaviť	vežičku.	Išlo	vajce	na	
vandrovku	bolo	ďalšie	stanovište;	deti	
museli	pomôcť	ovečke,	ktorá	vyliezla	
na	 strom,	 aby	 našla	 svojim	 kamará-
tom	 domček,	 kde	 by	mohli	 prespať.	
Deti	jej	pomohli	tak,	že	liezli	po	lane.

Na	 treťom	 stanovišti	 Išlo	 vajce	 na	
vandrovku	boli	na	strome	čıśla	1	až	4.	
Súťažiaci	behali	okolo	stromov	podľa	
čıśel.	Vzadu	na	strome	boli	farby,	deti	
vzali	farebnú	loptičku	podľa	toho,	ako	
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boli	 na	 strome	 farby	 usporiadané.	
Bolo	 to	 presne	 také	 zábavné,	 aká	
zábavná	je	celá	táto	rozprávka.

Stanovište	 Dračie	 vajce	 vyskúšalo	
súťažiacich,	 ako	 dokážu	 zdolávať	
prekážky.	 Reflexy,	 obratnosť	 a	 pres-
nosť	 prechádzania	 cez	 nástrahy	 pri	
návšteve	draka,	to	všetko	bolo	naozaj	
napıńavé.	Princezná	a	žaba	preverila		
deti,	ako	poznajú	farby	a	geometrické	
tvary,	 po	 ktorých	 mali	 	 skákať.	
Farebné	 loptičky	 potom	 hádzali	 do	
vedierka.	Súťaž	sa	im	veľmi	páčila.

Na	poslednom	stanovišti	si	deti	mohli	
poriadne	zatancovať	na	známu	meló-
diu	od	Mira	Jaroša.	Nevieme,	či	preto,	
že	 toto	 stanovište	 koordinovali	
šikovnı	́štyria	deviataci,	ale	práve	ono	
malo	najväčšı	́ohlas	u	najmenšıćh	škôl-
karov.	

Pochopili	 sme,	 že	 deti	 deťom	 vedia	
najlepšie	vykúzliť	úsmev	na	tvári	a	čo	
je	hlavné,	nič	za	to	nečakajú.

Po	týchto	zábavných	súťažiach	sme	sa	
rozlúčili	s	hosťujúcimi	žiakmi	z	MS� 	a	
pokračovali	 obedom,	 po	 ňom	 nás	
osviežilo	 mrazené	 prekvapenie											
od	rodičov.	

Deň	 sme	zavŕšili	diskotékou.	Konala	
sa	na	počesť	deviatakov,	ktorı	́sa	takto	
lúčili	so	siedmakmi,	ôsmakmi.	Jasné,	
že	 ani	 zabudnutý	 šiestak	 či	 piatak	
neostal	nehybne	stáť,	každý	sa	zabá-
val,	šikovnejšı	́aj	súťažili.	V	takýto	akti-
vitami	naplnený	deň	sa	veľmi	rýchlo	
striedajú	 minúta	 s	 minútou,	 hodina							
s	 hodinou.	 Ani	 teraz	 to	 nebolo	 iné,	
veľmi	 rýchlo	 sme	 sa	 všetci	 ocitli												
vo	 večernom	 utı́chajúcom	 parku,	
ktorý	sa	ukladal	do	ďalšieho	spánku.	
My	sme	si	to	ani	neuvedomovali,	lebo,	
ako	 to	býva,	nechcelo	 sa	nám	rozıśť	
sa,	ale	museli	sme!

Foto	a	text:	E.	Tchuríková,	
Timea	Kravcová,	

Tamara	Kaňuchová,	
Renáta	Vadocová,	8.	A
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U� spech	 študentov	 SSOS� 	 Giraltovce											
v	súťaži	Tajomstvo	historickej	kuchy-
ne.	 Spojenie	 tradičných	historických	
jedál	 s	 moderným	 poňatı́m	 bolo	
cieľom	 celoslovenskej	 remeselnej	 a	
gastronomickej	 súťaže	 študentov	
stredných	odborných	škôl	Tajomstvo	
historickej	kuchyne.	Súťaž	 sa	konala		
v	Kežmarku	8.	júna	2018.

SSOS� 	 Giraltovce	 reprezentovali	
študenti	3.	ročnıḱa,	odboru	hostinský,	
Viktória	Amrichová,	Kristián	Sabol	a	
Soňa	S�estáková.	Viktória	predstavila	
odbornej	komisii	lečo	a	langoše.	Kris-
tián	 pripravil	 chutné	 gundel	 pala-
cinky	 a	 šomloi	 halušky.	 Soňa	 mala								
na	starosti	prezentačný	stôl.	

Odborná	komisia,	ktorej	členkou	bola	
aj	 Kamila	 Magálová	 –	 moderátorka	
kulinárskej	 šou	 Tajomstvo	 mojej	
kuchyne,	členka	SND,	hodnotila	chuť	
a	 úpravu	 jedla	 na	 tanieri,	 samostat-
nosť	 prıṕravy,	 kreativitu,	 schopnosť	
prezentovať,	 pohotovo	 reagovať										
na	otázky	komisárov.																																		

Po	 vyhodnotenı	́ 	 súťaže	 odchádzali	
študenti	SSOS� 	Giraltovce	s	diplomom	
za	 2.	 miesto	 v	 kuchárskom	 umenı	́
uhorských	jedál.	Potešili	tak	majstra	
odborného	 výcviku	 Bc.	 R.	 Babeja,	
ktorý	ich	na	súťaž	pripravoval.	A	pote-
šili	nielen	jeho.

Bc.	A.	Matisová

Úspech študentov SSOŠ Giraltovce

v súťaži Tajomstvo historickej kuchyne 
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S� tudenti	 SSOS� 	 Giraltovce	 odchádzali	
18.	mája	2018	z	 futbalového	 ihriska	
ZS� 	na	Budovateľskej	ulici	v	Giraltov-
ciach		s	pocitom	pravého	futbalového	
šťastia.	Stali	sa	vıť́azmi	medzinárod-
ného	turnaja,	ktorý	sa	konal	v	rámci	
slovensko-poľskej	 cezhraničnej	
spolupráce.		V	turnaji	sa	stretli	4	druž-

stvá	 –	 SSOS� 	 Giraltovce,	 Gymnázium	
Giraltovce,	ZS� 	Giraltovce,	gymnázium	
z	 poľského	 mesta	 Uzstryki	 Dolne.									
Vo	 vı́ťaznom	 družstve	 SSOS� 	 hrali								
R.	 Mihok,	 D.	 Belák,	 R.	 Mariňák,											
M.	 Partila,	 M.	 Chekan,	 M.	 Bindas,											
A.	Jurko,	J.	Cauner,	J.	Vadoc.

Mgr.	M.	Žarnay

Futbalové	prvenstvo		SSOŠ	Giraltovce

DÔCHODCOVIA ŠPORTOVALI
l e n é 	 a 	 z ve ľaden é 	 p ro s t red i e																			
pre	 jednotlivé	 stanovištia	 a	 výkony														
v	 areáli	 futbalového	 ihriska,	 dá	 sa	
teda	konštatovať,	že	náš	S�portový	deň	
bol	 úspešný,	 nielen	 pre	 vı́ťazov														
s	 odmenami	 z	 každej	 disciplı́ny								
pre	 prvých	 troch,	 ale	 pre	 všetkých	
z ú č a s t n e n ý c h . 	 M ň a 	 o s o b n e																	
pri	 pohľade	 na	 diskutujúcich	 počas	
podávania	 občerstvenia	 tešilo	 aj	
tentoraz	 práve	 to	 stretnutie	 a	
kontakty	ľudı	́bývajúcich	na	opačných	
koncoch	mesta,	ktorı	́ sa	počas	všed-
ných	 dnı	́ nemusia	 vôbec	 stretnúť,	 a	
práve	tu	sa	im	taká	možnosť	naskytá.	
Aby	 športový	 deň	 bol	 úspešný	musı	́
byť	 dobre	pripravený.	 Všetky	 stano-
vištia	s	potrebným	náčinıḿ,	dostatok	
miest	 na	 posedenie	 a	 veľa	 ďalšı́ch	
drobnostı.́	To	si	žiada	osloviť	a	navštı-́
viť	viac	inštitúcii	a	ľudı	́v	nich.	Nechý-
bali	pesničky	v	sprievode	harmoniky	
a	 k	 vážnosti	 stretnutia	 prispela	 aj	
prı́tomnosť	 hostı́,	 ale	 aj	 zástupcov	
nášho	 mesta.	 Aj	 tentoraz	 sme	 sa	

„Keby	 sa	deti	prestali	hrať,	 	 bolo	by							
s	nimi	zle.	A	aj	s	nami	dospelými	je	zle,	
keď	 to	 čo	 sme	kedysi	 vnıḿali	 v	hre,	
prestaneme	 vnı́mať, 	 keď	 to	 už	
nevieme	prežıv́ať.	Práve	preto	je	šport	
spájaný	s	takými	silnými	emóciami	a	
vášňami	nielen	u	hráčov,	ale	aj	u	fanú-
šikov.“		(J.S.)

A	potvrdzuje	 to	 aj	 náš	 tzv.	 S�portový	
deň,	kde	nejde	o	veľké	výkony	a	limity,	
ide	 predovšetkým	 o	 stretnutie	 a										
o	stretnutia	vôbec,	ktoré	ľudia	nielen	
v	 dôchodcovskom	 veku	 potrebujú.	
Takmer	každý	z	účastnıḱov	sa	zapojil	
do	 niektorej	 zo	 šiestich	 disciplı́n,	
podľa	svojich	schopnostı	́a	možnostı.́	
S�portové	disciplıń y	sú	dané	rovnako	
pre	všetky	ZO,	z	ktorých	vıť́azi	postu-
pujú	na	okresné,	krajské	a	celosloven-
ské	súťaže.	A	že	tá	snaha	o	čo	najlepšı	́
výkon	 bola	 sprevádzaná	 aj	 vtipným	
povzbudzovanıḿ,	smiechom,	čo	navo-
dilo	 dobrú	 náladu,	 to	 predsa	 patrı	́						
k	tomu.	Prialo	nám	počasie,	naplnený	
počet	zúčastnených,	prıj́emne	skráš-
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stretli	 len	 s	 ochotou,	 a	 to	 len	potvr-
dzuje,	 že	 ak	 všetci	 oslovenı́	 majú	
úprimný	 záujem	 o	 spoločný	 cieľ,	
výsledok	sa	určite	dostavı.́

V	tlači	som	si	prečıt́ala,	 že	8.	 jún	bol	
Dňom	 najlepšieho	 priateľa.	 Priateľ	
má	v	živote	každého	z	nás	nezastupi-
teľské	miesto,	ale	ja	sa	prihováram	za	
priateľstvo	 vôbec,	 a	 tým	 aj	 nás	 žijú-
cich	v	našom	meste.

Výsledky	v	jednotlivých	disciplínach:

Beh	na	 	50-60	m:	 	1.	Mária	Osifová	,			
2.	Štefan	Koreň	,		3.	Erika	Škurlová	

Vrch	 guľou	 ženy:	 1.	 Anna	 Verčimá-
ková,	 2.	 Mária	 Hanková,	 3.	 Mária	
Paľová					

Vrh	 guľou	 muži:	 1.	 Ján	 Sušinka,														
2.	Milan	Paľa	,		3.	Jozef		Feňak	

Streľba	zo	vzduchovky:		1.	Maruščak,	
2.		Ján	Roguľa,		3.	Jaroslav	Molitoris			

Hod	 granátom:	 1.	 Anna	 Hanková,													
2.	Ján	Roguľa	,		3.	Ema		Jankuová		

Kop	loptou	do	bránky:	1.	Anna	Verči-
máková,	 2.	 Mária	 Paľová,	 3.	 Imrich		
Paľa				

				Margita	Gazdičová

Milovnı́ci	 umelecké	 slova	 sa	 stretli													
v	 Sabinove,	 aby	 na	 regionálnej	
prehliadke	 predviedli	 svoj	 talent															
v	prednese	a	tvorbe	poézie	 či	prózy.	
Krásu	 z	 pıśmen	 vie	 vyčariť	 aj	 súťa-
žiaca	z	Giraltoviec,	pani	Mária	Osifo-
vá,	ktorá	sa	do	tejto	súťaže	zapojila	a	
zıśkala	mimoriadne	ocenenie	–	cenu	
poroty	 -	 na	 krajskej	 súťaži	 seniorov						
v	 prednese	 poézie,	 prózy	 a	 vlastnej	

tvorby		s	postupom	na	celoslovenskú	
prehliadku	v	Bratislave.	Aj	keď	nie	je	
autorka	 žiadnej	 knihy	 poézie,	 zložiť	
báseň	 na	 akúkoľvek	 prı́ležitosť	 jej	
nerobı	́problém.	Ako	vedúca	spevác-
kej	 skupiny	Topľanky	uplatňuje	 svoj	
talent	 prevažne	 tam.	 Mnohé	 texty	
piesnı	́vyšli	práve	spod	jej	pera.	Krása	
jej	 poézie,	 	 ale	 hlavne	 odvaha	pred-
niesť	 pred	 prı́snou	 porotou	 jej	

Umelecké slovoUmelecké slovoUmelecké slovo
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priniesli	 úspech	 a	 nám	 nedalo	 pani	
Máriu	trochu	vyspovedať.		

Čo	 sa	 vás	motivovalo	k	 tomu,	 aby	
ste	sa	prihlásili	do	tejto		súťaže?

Keďže	 som	 aj	 funkcionárka	 jednoty	
dôchodcov	 a	 tá	 organizuje	 okrem	
iných	 aj	 súťaž	 v	 prednese	 poézie,	
prózy	 a	 vlastnej	 tvorby,	 tak	 som	 sa									
na	 krajskú	 súťaž	 prihlásila.	 S� la	 som	
tam	 jednoducho	 pozrieť	 ako	 to	
prebieha.	 Súťaže	 sa	 zúčastnili	 ženy	
mladšie	ale	aj	staršie	a	podľa	rozho-
voru	s	nimi,	mnohé	sa	súťaže	zúčast-
ňujú	niekoľko	rokov	a	mnohé	z	nich	
so	 slovom,	 ako	 učiteľky,	 pracovali	
počas	 svojho	 aktıv́neho	 života.	 Bola	
som	milo	prekvapená,	že	aj	bez	skúse-
nostı́	 s	 prednesom	 som	 bola	 aj	 za	
svoju	 tvorbu	 ocenená	 zvláštnou	
cenou	 poroty. 	 Okrem	 pekného	
zážitku	 z	 prednesu	 iných	 účinkujú-
c i ch 	 to 	 bo l 	 p r ı́ j emný 	 z á ž i tok																			
z	 obhliadky	 mesta	 Sabinov	 a	 tiež	
prijatia	na	radnici	u	primátora	mesta.	

Ako	 dlho	 sa	 venujete	 tvorbe	
poézie?

Každý	 človek	 v	 sebe	 skrýva	 určitú	
túžbu	 robiť	 niečo	 výnimočné.	 Jeden	
sa	venuje	športu,	viac	ako	inı,́	niektorı	́
sa	 venujú	 spevu	 či	 ručným	 prácam.	
Mňa	od	strednej	školy	bavilo	skladať	
veršıḱy	na	svojich	spolužiakov,	hlavne	
humorné.	 Neskôr	 to	 boli	 básničky,	
ako	pre	mnohé	mladé	dievčatá	zaujı-́
mavé,	 teda	 o	 láske.	 Keď	 som	 z	 toho	
vyrástla,	 tak	 to	 boli	 prı́ležitostné	
básne.	No	a	teraz,	keďže	rada	spievam	
a	dokonca	máme	seniorskú	spevácku	
skupinu,	tak	pıš́em	texty	k	piesňam.	

Čo	 by	 ste	 odkázali	 našim	 čitate-
ľom?

Je	dobré,	ak	sa	človek	venuje	akejkoľ-
vek	záľube	aj	vo	vyššom	veku.	Vtedy	
nie	je	čas	na	starnutie	a	choroby.

D� akujeme	 za	 rozhovor	 a	 želám	 ešte	
veľa	tvorivých	nápadov.	V	závere	ešte	
pripájame	ukážku	tvorby	p.	Osifovej.

Kde	bolo,	 tam	bolo,	
bol	raz	jeden	kráľ.

T a k 	 z a č ı́ n a j ú	
rozprávky	 sa	 čo	 tri	
dcéry	mal.

I 	 j a 	 t r i 	 d c é r y	
p r e k r á s n e 	 j a k											
v		rozprávke		mám,

b a 	 d o k o n c a 	 t ú	
n a j m l a d š i u	
Maruška		volám.

Ve č e r 	 s i 	 s a d ám												
k		postieľkam

a	 šťastná	 jak	 len	
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mama	môže	byť.

Tým	šťastıḿ,	verte,	rada	bych,

so	všetkými	sa	podeliť.

Rozprávaj	mama	rozprávku,

bo	nebudeme	spať.

A	tak	večer	čo	večer

začıńam	rozprávať.

O	karkuľke,	o	psıč́kovi,

ba	dokonca	si	vymýšľam.

Len	nech	vám	dcérky	moje	malé,

najkrajšı	́snıč́ek	privolám.

Dnes	ale	rozprávočka	bude	iná,

o	deťoch,	čo	nemajú	kde	spať.

Kým	vy	lıh́ate	si,

tie	z	domu	musia	utekať.

Kým	ja	vám	rozprávočku	vravıḿ,

ich	mamka	žiaľom	umiera.

Aby	tá	strašná	nezmyselná	strela,

ich	malý	domček	minula.

Mária	Osifová	ml.,	Foto:	facebook

Ivanka	Koreňová	(15)	je	mimoriadne	
aktıv́na	 a	 nadaná	 mladá	 speváčka.	
Okrem	toho,	že	sa	pravidelne	zúčast-
ňuje	na	akciách	mesta,	ale	aj	v	okolı,́	
prezentuje	nás	na	festivaloch	a	súťa-
žiach	 a	 zıśkava	 popredné	 ocenenia.	
Tentoraz	zaspievala	vo	Východnej.

Ako	 finalistka	 celoštátnej	 súťažnej	
prehliadky	 detského	 hudob-
ného	 folklóru	 sa	 prvého	 júla	
predstavila	 vo	 Východnej.											
Z o 	 s ú ťa ž n e j 	 p reh l i a dky																
v	 Habovke	 si	 priniesla	 strie-
borné	pásmo	a	kopec	pekných	
zážitkov.	 Počas	 27.	 ročnı́ka	
okresnej	súťaže	sólistov	spevá-
kov	 ľudových	 a	 populárnych	
piesnı́,	 speváckych	 skupı́n	 a	
inštrumentalistov	 Talenty	
2018	ju	v	Dlhom	Klčove	v	rámci	

 zažiarila vo Východnej

ľudovej	piesne	 	v	I.	kategórii	–	sólisti	
spevác i , 	 spevácke 	 duá 	 oceni l i															
v	Zlatom	pásme	s	návrhom	na	postup.	
Duo	si	zaspievala	s	Laurou	Krupovou.	
Reprezentovala	 nás	 naprı́klad	 aj											
na	 Koncerte	 laureátov	 Medzinárod-
ného	 festivalu	 Európska	 pieseň											
v	Poľsku.	

IVANKA KOREŇOVÁIVANKA KOREŇOVÁIVANKA KOREŇOVÁ

Martina	Cigľarová
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Sú	situácie	keď	premýšľam	nad	otáz-
kou,	 čo	 vlastne	 robı	́mesto	mestom.	
A� no	sú	 to	predovšetkým	ľudia,	ktorı	́
svojimi	 činmi,	 svojou	 aktivitou	 a	
snahou	 realizovať	 svoje	 sny	 aj	 sny	
svojich	spoluobčanov	posúvajú	pries-
tor,	v	ktorom	žijú,	ďalej,	dopredu.	Ale	
charakter	mesta	 nadobúdajú	 ľudské	
sıd́la	 aj	 vďaka	 inštitúciám,	 ktoré	 sa									
v	 nich	 nachádzajú	 a	 denne	 slúžia	
svojim	obyvateľom.

V	 Giraltovciach	 žijem	 už	 viac	 ako	
polstoročie,	a	hoci	som	sa	tu	nenaro-
dila,	 pokladám	 toto	 mesto	 za	 svoje,	
mám	rada	jeho	ustavične	sa	skrášľu-
júci	 priestor,	 prı́rodu	 v	 okolı́,	 ale	
predovšetkým	 ľudı́.	 Mám	 tu	 veľa	
známych,	 priateľov,	 bývalých	 žiakov,	
preto	mi	veľmi	záležı	́na	tom,	aby	sa	
Giraltovce	 plným	 právom	 nazývali	
mestom.	A	ony	si	právo	na	toto	pome-
novanie	určite	zaslúžia.	Vybudovali	si	
ho	počas	desaťročı,́	keď	sa	z	mestečka	
so	 skôr	 dedinským	 charakterom,	
stalo	mesto	úhľadné,	čisté,	s	elegant-
ným	námestıḿ	 a	množstvom	zreno-
vovaných	budov.	V	nich	sıd́lia	mnohé	
inštitúcie,	ktoré	mu	tiež	dávajú	punc	
mesta.	 Sú	 tu	 školy	 všetkého	 druhu,	
poliklinika	s	potrebnou	starostlivos-
ťou	 početných	 lekárov,	 lekárne,	
banky,	 poisťovne,	 dobré	 zásobené	
veľkopredajne...	 	To	všetko	dovoľuje	
občanom	vybaviť	si	 svoje	záležitosti	
doma,	bez	zbytočného	cestovania	do	
vzdialenejšı́ch	 miest.	 A	 mimocho-

dom,	 všetky	 sú	 od	 nás	 vzdialené	
zhruba	30	km,	my	ležıḿe	na	prieseč-
nıḱu	okolitých	okresných	miest	a	aj	to	
nám	dáva	právo	vybudovať	z	Giralto-
viec	 strediskové	 mesto	 slúžiace	 aj	
ľuďom	z	okolia.

V	poslednom	čase	sa	v	Giraltovciach	
trúsia	 reči	 o	možnom	 zániku	 nášho	
gymnázia.	 A	 práve	 táto	 neprıj́emná	
správa	ma	vlastne	priviedla	k	úvahám	
o	 tom,	 aký	 je	 vlastne	 náš	 vzťah																
k	 mestu.	 Lebo	 ak	 necháme	 padnúť	
vzdelávaciu	 inštitúciu,	 ktorá	 od	 r.	
1953	 vychovala	 už	 tisıće	 študentov,	
potom	 lokálpatrioti	 určite	 nie	 sme.	
Mnohı	́z	týchto	študentov	sa	rozpŕchli	
do	rôznych	miest	našej	vlasti,	mnohı	́
pôsobia	v	zahraničı,́	dokonca	v	zámo-
rı́.	 A	 všade	 tam	 nám	 robia	 dobré	
meno,	 potvrdzujú	 schopnosti,	 nada-
nie	a	usilovnosť	Slovákov,	najmä	tých	
z	 východu	 republiky.	 Nechcem	 však	
apelovať	iba	na	hrdosť	mojich	spolu-
občanov.	 	 Buďme	 aj	 pragmatickı́	 a	
dobre	 si	 zvážme	 výhody	 toho,	 keď	
naša	dcéra,	náš	syn	môže	študovať	až	
do	19	–	20	rokov	doma,	bez	platenia	
za	 internáty, 	 bez	 dochádzania																
do	 vzdialenejšı́ch	 miest.	 Lebo	 to	
dochádzanie	 stojı́	 vaše	 deti	 čas	 a	
únavu	s	tým	spojenú.	Keď	má	človek	
19	či	20	rokov,	je	už	 	dospelý,	zodpo-
vedný	sám	za	seba.	S	ľahšıḿ	srdcom	
ho	 potom	 posie lame	 do	 sveta																	
na	ďalšie	štúdium.

Naše	 gymnázium	 malo	 svoje	 ťažké	

SME LOKÁLPATRIOTISME LOKÁLPATRIOTISME LOKÁLPATRIOTI
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chvıĺe,	dovolıḿ	si	byť	trochu	osobná	a	
povedať,	 že	 o	 tom	 niečo	 viem.	 Boli	
č a s y, 	 keď 	 z á u j em 	 o 	 š t ú d i um																
na	 gymnáziu	 bol	 nižšı́,	 ale	 vedenie	
školy	sa	rozbehlo	do	okolitých	škôl	aj	
z	 iných	 okresov	 a	 vždy	 sa	 nakoniec	
našli	 žiaci	 do	 dvoch	 prvých	 tried.											
A	 potom	 bolo	 zasa	 lepšie,	 záujem											
o	 školu	 stúpal	 a	 ona	 produkovala	
schopných	maturantov,	ktorı	́sa	mohli	
merať	so	študentmi	z	veľkých	miest	a	
renomovaných	 škôl.	 S� tudenti	 giral-
tovského		gymnázia		tu	našli	kvalitnú	
prı́pravu,	 možnosti	 realizovať	 sa															
v	 početných	 súťažiach	 v	 rámci	
mimoškolskej	činnosti	a	navyše,	naše	
gymnázium	 malo	 vždy	 tak	 trochu	
rodinný	charakter,	kde	sa	ľudia	navzá-
jom	 dobré	 poznali.	 A	 to	 má	 tiež	
nesporne	 svoje	 výhody.	 Veď	 v	 dobe	
plnej	 nástrah	 tu	 máme	 svoje	 deti,	
takpovediac,	 pod	 drobnohľadom.	
Zvážme	spoločne	všetky	plusy,	ktoré	
jestvovanie	 školy	 dávajúce	 svojim	

študentom	všeobecné	vzdelanie	pred-
stavuje,	 a	 urobme	 všetci	 na	 svojom	
poste	maximum	pre	 to,	 aby	 gymná-
zium	 v	 našom	 meste	 pretrvalo	 aj														
v	 ďalšıćh	 desaťročiach.	 Zaslúžime	 si	
to	 všetci,	 zaslúži	 si	 to	 naše	mesto	 a	
predovšetkým	 tı́,	 ktorı́	 ho	 kedysi												
s	láskou	a	nadšenıḿ	budovali.

Text:	Alžbeta	Škurlová,	

PS:	Dovolıḿ	 si	pridať	citát	bývalého	
študenta	 V.	 Kolcuna	 z	 Pamätnice			
vydanej	 pri	 prı́ležitosti	 50.	 výročia	
gymnázia.	Po	vymenovanı	́a	charakte-
ristike	 svojich	 profesorov	 z	 r.	 2004	
jeho	slová	obsahujú	všetko,	na	čo	by	
sme	 v	 týchto	 dňoch	 mali	 myslieť.	
„Z� iaci	sú	telom	a	srdcom,	profesori	sú	
dušou	 školy.	 Dušou,	 ktorá	 v	 nás	
prebúdza	 nový	 život.	 Dušou,	 ktorú	
občas	 sklameme.	 Svedomı́m,	 ktoré	
nechceme	 počuť.	 S� kola	 mi	 dala	
hrdosť,	 učitelia	mi	dali	 srdce,	 profe-
sori	dušu	a	priatelia	zmysel	života.“

ľudí dopredu. Majú dar dobrého, 

chápajúceho srdca, fantáziu, obeta-

vosť, tvorivé myslenie spojené              

s nápadmi a schopnosť realizovať ich. 

Tak vytvárajú vo svojom okruhu 

dedičstvo hodné nasledovania                   

v ďalších generáciách. 

Pre mňa bol takým človekom pán 

Premýšľali ste niekedy o tom, čo 

vytvára väčšie či menšie ľudské spolo-

čenstvá? Tvoria ich jedinci a každý          

z nich spoluvytvára úspech ľudskej 

komunity. Sú však medzi nimi takí, čo 

vyčnievajú z radu. Zhora im boli nade-

lené dary, ktoré posúvajú spoločnosť 
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učiteľ Štefan Potaš, môj bývalý kolega 

zo základnej školy. Do giraltovskej 

histórie sa zapísal mnohými činnosťa-

mi, ktoré realizoval spolu s dospelými 

i deťmi. Bol skvelým amatérskym 

hercom i režisérom, filmárom, viedol 

mladých výtvarníkov, sám krásne 

maľoval, bol pestovateľom a záhrad-

károm. Ale hlavne, bol to človek, ktorý 

stelesňoval optimizmus a nikdy neza-

budol rozdávať vo svojom okolí úsmev 

a dobré slovo.

Dnes je v móde v rámci projektov 

podporovaných Európskou úniou 

venovať sa rómskej  komunite. 

Nápady sa str iedajú,  real izujú                 

s väčším či menším úspechom a všetci 

o r g a n i z á t o r i 

majú pocit, že 

práve oni usku-

t o č ň u j ú  t e n 

n a j o r i g i n á l -

nejší projekt. A 

práve v tejto 

súv is lost i ,  s i 

spomínam na 

jednu z činnos-

tí, v ktorej bol 

práve pán Potaš 

majstrom.

Už vo vojno-

v ý c h  č a s o c h 

1 9 4 3  -  4 5 

v y u č o v a l 

rómske det i .       

V tom čase to bol naozaj husársky 

kúsok. K rómskym deťom sa vrátil 

koncom šesťdesiatych rokov, kedy         

v budove dnešného gymnázia mal 

vytvorenú triedu tzv. osobitnej školy.

Pri týchto deťoch sa naplno rozvinulo 

jeho pedagogické majstrovstvo, ale aj 

humánny a obetavý prístup k týmto 

deťom. Nehľadal výhovorky, že s nimi 

to nejde, že na to nemajú, hľadal a 

nachádzal prvky, ktoré by sme dnes 

nazvali moderným vyučovaním.

V zadnej časti triedy mal inštalované 

bábkové divadlo a keď zbadal, že deti 

strácajú pozornosť, oživil vyučovanie 

divadielkom - improvizáciou, ktorá 

zároveň slúžila ako výchovný prostrie-
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dok. Aj pri vyučovaní čítania siahol po 

vtedy neobvyklých učebných pomôc-

kach. V triede mal každý žiak nainšta-

lované slúchadlá, čo mu umožňovalo 

sledovať pokrok v čítaní u každého 

žiaka zvlášť. Učil veľmi prakticky. 

Keďže giraltovské deti nepoznali 

železnicu, zaviezli sa do Prešova a 

spoločne absolvovali cestu vlakom do 

blízkej stanice a späť. V rámci pozna-

nia svojej domoviny navštívili aj 

Vysoké Tatry a neďalekú Domašu. 

Deti pod jeho vedením rady športova-

li. Neváhal ich zaviesť ani do svojho 

domu na Kórei, kde im vštepoval 

základy chovu domácich zvierat a 

pestovania plodín. Deťom sa venoval 

aj počas prázdnin, kedy boli pre ne 

organizované letné tábory. Tu rómske 

deti dostali celé vybavenie na pobyt           

v tábore, ale aj knihy, zošity, perá.           

A tak okrem hier trávili čas aj učením.

Nezabúdal  ani  na  podmienky,                

v ktorých rómske deti v tom čase žili          

v osade vo veľmi skromných príbyt-

koch. Postaral sa aj o hygienu týchto 

detí a v priestoroch školy, kde boli 

kúpeľňa a sprchy pri telocvični, ich 

pravidelne kúpal. Uvedomoval si, že 

deti potrebujú vyrastať v rodine, kde 

sú rodičia schopní plne sa venovať 

svojim deťom. A tak sa venoval aj vzde-

lávaniu dospelých. Zriadil kurzy vare-

nia a pečenia pre rómske ženy. Pries-

tory na to boli, veď jeden  z predme-

tov, ktoré mali dievčatá v 8. ročníku, 

bol práve varenie a tak v škole existo-

vala plne vybavená kuchynka.

V osade zaviedli elektrinu do jedného 

z domčekov a zorganizovali tam kurz 

šitia. Záver tvorila módna prehliadka 

a ženy predviedli svoje krajčírske 

umenie. Nacvičoval s nimi aj divadlo, 

tance a spev. Činnosť Rómov zazna-

menal aj na početných fotografiách, 

ktoré dokumentujú ich spoločnú 

prácu. Pán Potaš bol človek veľkého 

srdca. Z darov mu nadelených štedro 

rozdával ďalej a tak sa zapísal            

do pamäti mnohých svojich žiakov. 

Myslím si, že zvláštne ocenenie by si 

zaslúžil práve za prácu s Rómami. 

Robil ju nezištne, dával im štedro svoj 

čas, nadanie, tvorivosť a vieru v ich 

schopnosť uplatniť sa v spoločnosti,  

ak sa sami pričinia o to, aby sa vzdelá-

vali a tak si vylepšovali svoj život. 

Dával šancu rómskym deťom a ak 

dnes konštatujeme, že máme v Giral-

tovciach slušných Rómov, je to určite 

aj jeho zásluha. Na záver ešte jedna 

otázka. Viete, ktoré sú najvzácnejšie 

pomníky? Nie sú zo žuly, bronzu ani          

z mramoru. Sú nehmotné, ale o to 

vzácnejšie. Tie, ktoré sme si postavili          

v srdciach ľudí.

 	 Alžbeta Škurlová

foto:	archív	MsÚ
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Milí	priatelia,	kolegovia,	známi,	
rodáci	a	všetci	tí,	ktorí	máte	radi	
naše	mesto	a	región!

S	potešenıḿ	sme	dostali	správu,	že	
grantová	komisia	Šariš	ľudom	nám	
schválila	žiadosť	o	grant	na	projekt	
Prebudenie	spiaceho	leva	v	Giral-
tovciach.	

Novinkou	 tohto	 ročnı́ka	 bude	
možnosť	 okrem	 grantu	 zı́skať	 aj	
ďalšie	 finančné	 zdroje	 ako	 finálny	
bonus.	 Finančné	 prostriedky	 zıśka	
projekt	 s	 najväčšıḿ	 počtom	 zıśka-
ných	 hlasov	 v	 internetovom	hlaso-
vanı́ 	 verejnosti.	 Hlasovanie	 už	
prebieha	 na	 stránke	 www.sarislu-
dom.sk	 od	 2.	 7.	 do	 25.	 8.	 2018	 a	
prostrednıćtvom	mobilného	panelu	
na	 podujatiach	 My	 sme	 Východ									
v		5		slovenských		mestách.

Slávnostné	 vyhlásenie	 výsledkov	
grantového	programu	a	symbolické	
odovzdávanie	šekov,	ako	aj	vyhláse-
nie	vıť́aza	bonusu	bude	v	sobotu	01.	
09.	 2018	 počas	 	 Dňa	 otvorených	
dverı	́v	pivovare	S�ariš.

Plastika	 leva	 (Národná	 kultúrna	
pamiatka) 	 od 	 akademického	
sochára	Faragóa	bola	odhalená	25.	
08.	 1918	 za	 ú časti	 vtedajšı́ch	
župných,	 okresných,	 ako	 aj	 cirkev-
ných	hodnostárov	 v	 čase,	 keď	ešte	
prebiehali 	 boje	 na	 Slovensku	

(výlučne	 na	 severovýchode	 jeho	
územia)	a	zasiahli	aj	niekdajšiu	časť	
Giraltovského	okresu.	

Preto	 okresnı́	 predstavitelia	 dali	
postaviť	v		meste	pamätnıḱ	ako	hold	
padlým,	ktorı	́tu	bojovali	a	padli	ešte	
v	časoch,	keď	ruská	cárska	armáda	
prenikla	v	decembri	1914	až	k	S�ariš-
skému	 S� tiavniku	 a	 roku	 1915	 sa								
pri	obci	Okrúhle	front	zastavil.

Súčasťou	plastiky	je	nápis	v	maďar-
čine	 (preklad:	 	V	svetovej	vojne	za	
vlasť	 krv	 prelievali.	 Hrdinským	
synom	za	vyhnanie	 	nepriateľských	
vojsk	 na	 znak	 vďaky	 postavilo	
obecenstvo	(zastupiteľstvo)	okresu	
Giraltovce).	Pre	zviditeľnenie	sochy	
ležiaceho	 leva	 držiaceho	 v	 labách	
uhorskú	 zástavu	 	 a	 zıśkanie	 infor-
máciı	́ osadıḿe	 k	 realistickej	 soche	
vhodnú	 tabuľu,	 na	 ktorej	 budú	
preklad	textu	z	maďarčiny	a	bližšie	
informácie	o	soche	a	o	úlohe	Giralto-
viec	 v	 I.	 svetovej	 vojne.	 Súčasťou	
projektu	bude	i	osvetlenie	samotnej	
sochy	 a	 gréckokatolıćkeho	 kostola,	
na	 ktorom	 bola	 rekonštruovaná	
veža	 s	 osadenı́m	 medenej	 kopuly.												
K	 plastike	 leva	 pre	 orientáciu	
návštevnıḱov	umiestnime	na	vhod-
nom	mieste	i	dve	smerovacie	tabule	
a,	samozrejme,	sochu	dáme	odbor-
nıḱom	vyčistiť.	Vidiek,	n.	o.,	v	minu-
lom	 roku	 zrealizovanı́m	 projektu	

SPOLOČNE PREBUĎME SPIACEHO LEVA V MESTE
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Záchrana	600-ročného	duba	 letné-
ho,	nachádzajúceho	sa	necelých	sto	
metrov	od	plastiky	leva	a	v	blıźkosti	
kultúrneho	 domu,	 vytvorila	 spolu										
s	 Domom	 kultúry	 v	 Giraltovciach,	
bývalým	kaštieľom,	turisticky	zaujı-́
mavé	atraktıv́ne	cieľové	miesto	pre	
návštevnı́kov	 Giraltoviec.	 Mesto	
Giraltovce	 v	 súčasnosti	 rekonštru-
uje	v	tejto	lokalite	i	parkoviská	pre	
motorové 	 vozidlá . 	 Mesto	 tiež	
plánuje	 z	 prı́spevku	 vlády	 SR																		
v	rámci	pomoci	okresu	Svidnıḱ	reali-
zovať	i	dávno	očakávané	premoste-
nie	medzinárodnej	komunikácie	pri	
letnom	 dube,	 čo	 iste	 ocenia	 žiaci,	
bicyklisti	a	pešı	́turisti.	Dlhoročnou	
plánovanou	stavbou	sa	využijú	exis-
tujúce	piliere,	ktoré	doteraz	pôsobili		
skôr	ako	vojnové		bunkre.	

Na	záver	by	som	chcel		zdôrazniť,	že	
i	tieto	opatrenia	prispejú	k	atraktıv́-
nosti	mesta,	 čo	bude	mať	za	násle-
dok	 zvýšenie	 záujmu	o	 	 Giraltovce	
zo	strany	turistov.

	Preto	sa	ešte	raz	na	 	vás	obraciame	
so	 žiadosťou:	 Zapojte	 sa	 aj	 vy											
do	 tejto	 súťaže	 a	 podporte	 náš	
projekt.	

D� akujem	za	všetky		vaše	hlasy!

S	úctou	

Lubomír	Filo	

riaditeľ	Vidiek,	n.	o.,	Giraltovce
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korektor	1	-ra	pl.	N	-ri	m.	 lat.  kto	
robı́	 korektúry,	 opravuje	 tlačové	
chyby	(Slovník	súčasného	slovenského	
jazyka,	r.	2006,	2011,	2016)

V	printových	médiách	je	poslanie	jazy-
kového	 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	
zachyti l , 	 teda	 sa	 na	 verejnosť	
nedostali.	Vydavateľ	je	spokojný...	ale	
svet	prišiel	o	slušnú	porciu	úsmevov.	
C�o	je	škoda.	Skúsme	to	aspoň	trochu	
napraviť.

19/10/2015	 Redaktorka	 rubriky									
vo	víkendovej	prílohe	"priznala	farbu"

Nepečené	raw	brownies

Potrebujete:

Jeden	 a	 pol	 hrnčeka	 lieskových	
orechov,	pol	hrnčeka	raw	kakaového	
prášku,	tretinu	hrnčeka	koksu,	škori-
cu,	vanilkový	lusk,	2	hrnčeky	vykôst-
kovaných	a	nahrubo	nasekaných	datlı́

07/11/2015	Spravodajca	-	superman,	
vie	cestovať	v	čase

Hasiči	 chceli	 požiar	 lesa	 zlikvidovať	
včera	podvečer

Hasiči	predpokladajú,	 že	požiar	 lesa	
na 	 vrchu	 Ih la 	 pr i 	 obc i 	 Ihľany																			
v	 Kežmarskom	 okrese	 sa	 im	 podarı	́
úplne	zlikvidovať	včera	podvečer.

01/02/2016		Aké	dlhé	bolo	básnikovo	
detstvo?	A	čože	to	presne	urobila	jeho	
rodina?

Ján	S� trasser:	Manželke	básničky	nepı-́
šem

TEXTA� R	 RA� D	 SPOMI�NA	 NA	 SVOJE	
ROKY	V	KOS� ICIACH

Svoje	 ranné	 detstvo	 strávil	 v	 Koši-
ciach,	z	ktorých	sa	však	neskôr	rodina	
preťahovala.

19/07/2016	Och,	 Bože,	 len	 aby	 sme	
nevyhrali!!!

Nováčik	z	C� irča	sa	v	piatej	lige	herne	
nestratil

Aj	v	tomto	súboji	sa	potvrdilo,	 že	ak	
celý	 kolektıv́	 i	 napriek	 nedostatku	
potrebných	skúsenostı	́preukáže	tıḿo-
vého	 ducha	 naplno,	 o	 nepriaznivý	
výsledok	sa	obávať	nemusıḿe.“

	

				Daniel	Lednický

Ó, mojej matky reč je krásota...
Zo	spomienok	korektora
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TRIEDENIE	ODPADU:

Prispieva	k	čistejšiemu	životnému	prostrediu.

Je	zásobárňou	druhotných	surovıń,		šetrı	́prıŕodné	zdroje	a	energiu.

Spomaľuje	rast	odpadu,	ktorý	by	inak	skončil	na	skládke.

Financujú	ho	výrobcovia	v	OZV	ENVI	-	PAK	–	šetrı	́tak	poplatky	miest	a	obcı.́

NEBUĎME	LENIVÍ,	TRIEĎME	ODPAD!	AKO	NA	TO?

TRIEĎME ODPAD! OPLATÍ SA TO!

PAPIER	

Do	vriec	alebo	kontajnerov	na	papier	patria:	

Noviny,	 časopisy,	 reklamné	 letáky,	 kancelársky	 papier,	 papierové	 obaly,	
krabice,	kartóny	a	pod.	

Nepatria	tam:	

Mokrý,	mastný	alebo	inak	znečistený	papier,	použité	plienky	a	hygienické	
potreby.	Znečistený	papier	by	znehodnotil	celý	obsah,	ktorý	by	už	nebolo	
možné	ďalej	recyklovať.

Z	 recyklovaného	 	 sa	 vyrábajú:	 noviny,	 zošity,	 krabice,	 obaly	 na	papiera
vajcia,	toaletný	papier.	Papier	je	možné	recyklovať	5	až	7-krát.

Krabice	pred	vyhodenıḿ	zošliapnite,	aby	bol	ich	objem	čo	najmenšı	́a	neob-
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sahoval	zbytočne	veľa	vzduchu.	Zostane	tak	viac	miesta	pre	ďalšı	́odpad.	
Odvážanie	vriec	a	kontajnerov,	ktoré	sú	správne	naplnené,	je	nielen	efektıv́-
nejšie,	ale	aj	priateľské	k	životnému	prostrediu.

SKLO

Do	vriec	alebo	kontajnerov	na	sklo	patria:

Nevratné	 obaly	 zo	 skla	 z	 alkoholických	 alebo	 nealkoholických	 nápojov,	
poháre,	sklenené	nádoby,	sklenené	črepy,	 	tabuľové	sklo	(väčšie	množstvo	
patrı	́na	zberný	dvor).

Nepatria	tam:	

Keramika,	porcelán,	autosklo,	zrkadlá,	TV	obrazovky	a	pod.

Z	recyklovaného	 	sa	vyrábajú:	 fľaše,	poháre	a	 iné	sklenené	výrobky.	skla
Sklo	sa	môže	recyklovať	donekonečna.

POZOR!	Zálohované	obaly	nepatria	do	koša,	vráťte	ich	nazad	do	predajne.	

PLASTY

Do	vriec	alebo	kontajnerov	na	plasty	patria:

Neznečistené	PET	fľaše	z	nápojov,	plastové	obaly	z	pracıćh	alebo	čistiacich	
prostriedkov	alebo	kozmetiky	(šampónov,	saponátov,	aviváže)	a	pod.

Nepatria	tam:

Novodurové	 rúrky,	 obaly	 z	 nebezpečných	 látok,	 ako	 napr.	 motorových	
olejov,	chemikáliı,́	farieb	a	pod.

Z	 recyklovaných	 	 sa	 vyrábajú:	 nové	 PET	 fľaše,	 tepelné	 izolácie,	plastov
kompostéry,	odpadkové	koše,	záhradný	nábytok,	koberce,	odevy,	výplne	do	
zimných	búnd,	fólie,	vrecia	na	odpad	a	pod.

Pred	 vyhodenı́m	 odpad	 zošliapnite.	 Nestlačené	 PET	 fľaše	 zmenšia	
možnosti	kontajnera.	Do	nádoby	s	objemom	1100	litrov	sa	zmestı	́približne	
733	stlačených	1,5	litrových	PET	fliaš.	Ak	by	neboli	stlačené,	zmestilo	by	sa	
ich	tam	len	približne	200.	

KOVY	

Do	vriec	alebo	kontajnerov	na	kovy	patria:

Kovové	 obaly,	 konzervy,	 nápojové	 plechovky,	 alobal,	 kovové	 výrobky	 a	
súčiastky..
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Nepatria	tam:	

Kovové	obaly	kombinované	s	iným	obalom,	kovové	obaly	od	farieb	a	riedi-
diel.

Ak	je	to	možné,	i	kovové	obaly	treba	pred	vyhodenıḿ	stlačiť	a	zmenšiť	ich	
objem.	Zmestı	́sa	ich	tak	do	vriec	alebo	kontajnerov	viac.

Z	 recyklovaných	 	 sa	 vyrábajú	 nové	 kovové	 výrobky,	 naprıḱlad	 aj	kovov
kľúče.	Kovy	sa	dajú	recyklovať	donekonečna.

NÁPOJOVÉ	KARTÓNY	

Do	vriec	alebo	kontajnerov	na	nápojové	kartóny	patria:

Nápojové	kartóny	z	mliečnych	výrobkov,	džúsov	a	iných	nápojov.

Ak	sa	v	obci	tieto	obaly	zbierajú,	odhadzujte	ich	do	vriec	alebo	kontajnerov	
na	to	určených.	

Nápojové	kartóny	je	potrebné	pred	vyhodenıḿ	zošliapnuť	a	tak	zmenšiť	
ich	objem.

Recyklovanıḿ	nápojových	kartónov	vznikajú	nové	výrobky	z	papiera,	ale	
naprıḱlad	aj	stavebné	priečky.

Farby	nádob	na	 triedenie	odpadu	aj	 presný	 spôsob	 triedenia	 sa	môže									
v	 jednotlivých	obciach	líšiť.	Niektoré	obce	používajú	jedno	vrece	alebo	
kontajner	 na	 viaceré	 druhy	 odpadov,	 napr.	 na	 kovy,	 plasty	 a	 nápojové	
kartóny.	 Kam	 aký	 odpad	 vhadzovať	 napovedia	 štítky	 na	 zberných								
nádobách,	 internetová	 stránka	 obce,	 alebo	 sa	 informujte	 v	 zberovej	
spoločnosti.	

MAJME	NA	PAMÄTI	ZÁKLADNÉ	PRAVIDLÁ:	
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LETO V MESTE SA ZAČALOLETO V MESTE SA ZAČALO
        A AKCIE SA NEKONČIA!        A AKCIE SA NEKONČIA!
LETO V MESTE SA ZAČALO

        A AKCIE SA NEKONČIA!
LETO V MESTE SA ZAČALOLETO V MESTE SA ZAČALO

        A AKCIE SA NEKONČIA!        A AKCIE SA NEKONČIA!
LETO V MESTE SA ZAČALO

        A AKCIE SA NEKONČIA!
Sprıj́emnite	si	teplé	dni	v	meste	zaujı-́
mavými	 akciami	 a	 novinkami.	 C�aká	
nás	ešte	viacero	prıj́emných	podujatı.́

Počas	letných	prázdnin	a	dovoleniek	
túži	každý	po	chvıľ́kach	oddychu,	rela-
xu,	 pohody	 a	 ničnerobenia.	 Okrem	
toho,	že	na	mladých	čakajú	návštevy										
u	 starých	 rodičov,	 rodinné	 výlety												
v	okolı	́či	zahraničné	pobyty	pri	mori,	
festivaly,	 letné	 kúpaliská	 a	 rôzne	
kultúrne	 akcie,	 načerpať	 energiu	
môžu	 všetky	 vekové	 kategórie	 aj												
v	našom	mestečku.	Pár	bohatých	akciı	́
sme	už	mali,	ďalšou	bude	podľa	slov	
primátora	 Jána	 Rubisa	 35.	 ročnı́k	
Jazdeckých	 pretekov,	 opäť	 v	 areáli	
parku.	 „Dostihy,	 parkúrové	 skákanie	
s a 	 u s k u t o č n i a 	 p o d 	 z á š t i t o u	
ministerky	 pôdohospodárstva	 a	
rozvoja	 vidieka	 	 Gabriely	 Matečnej.	
Organizujú	 to	 mesto	 v	 spolupráci										
so	SNS	a	jazdecký	oddiel,	pán	Budzina		
z	 Giraltoviec	 a	
p á n 	 C i g á n 	 z	
Lu ž i an , 	 k tor ı	́
obnovili	preteky	
a	tie	sú	zaradené	
aj	 v	 kalendári	
j a z d e c k ý c h	
pretekov	v	rámci	
SR.	 Je	 to	 pekná	
akcia,	 ktorej	 sa	
z ú č as tn ı́ 	 v iac	
konı́	 a	 ak	 bude	

dobrý	 čas,	 	 tým,	 ktorı	́ budú	 doma	 a	
nebudú	 tráviť	 čas	 niekde	 na	 dovo-
lenke	 pri	 mori,	 odporúčam	 prı́sť,“	
pozýva	 primátor.	 Akciu	 podporia	 aj	
S�K	Slovan	Giraltovce	a	Jazdecký	klub	
Haniska	–	Prešov.	Podľa	pána	Rubisa	
sa	 tiež	 v	 letnom	 obdobı́	 uskutočnı	́
retro	akcia	pre	mladých		v	amfiteátri	a	
koncom	augusta	to	zavŕšia	regionálne	
dožinky.	Máme	sa	teda	ešte	na	čo	tešiť.	

Okrem	bohatej	ponuky	mesto	spúšťa	
prevádzku	 obnoveného	 detského	
bazéna	 v	 areáli	 CVC� 	 a	 plánuje	 tiež	
letnú	čitáreň,	kde	bude	možné	pose-
dieť	 si	 vonku	 na	 lavičke	 s	 knihou											
v	ruke.	Tı,́	ktorı	́relaxujú	radi	v	záhrad-
ke,	majú	k	dispozıć ii	chatársku	oblasť,	
kde	 sa	 dá	 vypestovať	 domáca	 zele-
ninka	a	v	rámci	výletıḱov	do	prıŕody	
sú	tiež	stále	„atraktıv́ne“	prechádzky	
do	„Potučka“	či	k	rybnıḱu.

TEXT:	Martina	Cigľárová
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Leto v GiraltovciachLeto v GiraltovciachLeto v GiraltovciachLeto v GiraltovciachLeto v GiraltovciachLeto v Giraltovciach
Júl

Kovačické	inisitné	umenie	

Výstava	 obrazov	 Jána	 Z� olnaja	 a	
Jozefa	 Havjara	 –	 slovenských	
v ý t va rn ı́ kov 	 z 	 Vo jvod iny.												
Do	 27.	 7.	 2018,	 Obradná	 sieň	
MsU� 	

37.	 ročník	 jazdeckých	 prete-
kov		

22.	7.,	Park	mieru,	Giraltovce

August

Večer	plný	hudby			

Koncert	piesnı	́80.	a	90.	rokov.		

10.	8.	2018,	Park	mieru	–	amfite-
áter

Stretnutie	3	generácií

24.	8.	2018	-	ZO	ZPFB	-	Kobylnice

Dožinky		

26.	 8.	 2018,	 Park	 mieru,	 Giral-
tovce

Júl	–	august	

Prevádzka	bazéna	a	letnej	čitárne	v	areáli	pri	knižnici.
Red.  

A OKOLIAA OKOLIA

 

A OKOLIA

Svidnícky	 vyšetrovateľ	
vzniesol	 obvinenie	 voči	
2 8 - ro č n ému 	 mužov i											
z	 Vranova	 nad	 Topľou	 za	
prečin	podvodu.	 	Za	pobyt	
v	 giraltovskom	 hoteli	
„zabudol“	zaplatiť.

Obvinený	muž	 sa	v	prıt́om-
nosti 	 ďalšej 	 osoby	 ešte														
v	marci	ubytoval	v	giraltov-

Za	„bezplatný“	pobyt	v	luxusnom	hoteli
skončil	v	ústave	na	výkon	trestu
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Giraltovskí	policajti	obvinili	11.	
júna	z	prečinu	podvodu	muža	z	
obce	 Bystré	 (31).	 Objednal	 si	
omietky,	za	ktoré	nezaplatil.

Obvinený	muž	si	mal	podľa	infor-
máciı	́ krajskej	 polıćie	 ešte	 vlani,								
v	 aprı́li	 2017,	 po	 telefonickej	
dohode	objednať	u	muža	z	Kračú-
noviec	 (42)	 33	 balenı	́ silikátovej	

omietky	 a	 33	 vedier	 omietky.	
„Objednaný	 materiál	 si	 prevzal,	
avšak	peniaze	za	dodaný	materiál	
doposiaľ	 nezaplatil.	 Spôsobená	
škoda	bola	vyčıślená	na	1	200,54	
eu ra . 	 Obv inen ý 	 j e 	 s t ı́ h an ý														
na	slobode,“	informoval	policajný	
hovorca	Daniel	Džobanik	z	KR	PZ	
v	Prešove.

Muž	z	Bystrého	zobral	od	Kračúnovčana
omietky	bez	platenia	

Mladíkov	z	Marhane	obvinili	z	krádeže
Dvoch	 mladých	 mužov	 z	 obce	
Marhaň	 (21,	 22)	 a	 jedného											
z	obce	Sukov	(okr.	Medzilabor-
ce,	16	rokov)	obvinil	svidnícky	
vyšetrovateľ	zo	zločinu	krádeže	
spáchaného	 formou	 spolupá-
chateľstva.			

Krajský	policajný	hovorca	Daniel	
Džobanik	 informoval,	 že	 počas	
m inu lo ro č n é ho 	 l e t a 	 p r i š l i																			
k	 budove	 bývalého	 hotela	 Horal											
v	 obci	 S� andal	 v	 stropkovskom	
okrese.	 „Po	 vylomenı́	 jedného															
z	 okien	 dvaja	 z	 nich	 vošli	 dnu	 a	

zobral i 	 odt iaľ 	 š tyr i 	 kovové	
stoličky	a	jeden	drevený	stôl,	ktoré	
podávali	 cez	 okno	 najmladšiemu	
obvinenému.	Veci	potom	spoločne	
odviezli	 do	 obce	 Sukov,“	 uviedol.										
V	 rovnaký	 deň	 ukradli	 aj	 dva	
drevené	 stoly	 a	 štyri	 drevené	
stoličky,	 ktoré	 odviezli	 do	 obce	
Marhaň.	 „Spôsobená	 škoda	 bola	
vyčıślená	na	 	330	eur.	Všetci	traja	
obvinenı	́sú	stıh́anı	́na	slobode.“

TEXT:	mc,	minv.sk,	

foto:	web,	hotel	alfa

skom	hoteli.	„Počas	pobytu	využı-́
val	apartmán	a	reštauračné	služ-
by.	Deň	pred	ukončenıḿ	pobytu	z	
hotela	odišiel	bez	zaplatenia	účtu,	
čı́m	 sa	 spôsobil	 škodu	 v	 sume	

952,04	 eura.	 Obvinený	 muž	 je	
toho	času	v	ústave	na	výkon	trestu																	
pre	 obdobnú	 trestnú	 činnosť,“	
potvrdil	 prešovský	 policajný	
hovorca	KR	PZ	Daniel	Džobanik.
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NARODILI SA:

Matias H.                                             Timea Š.

   Jesika Š.                     Anna Mária Š.

    Dárius K.

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

ZPOZ

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Dušan Krupa    1947   31.05.2018

Anna Legiňová   1935   05.06.2018

Alžbeta Zorská   1925   08.06.2018

Imrich Kendra   1948   12.06.2018

Zuzana Repková  1926   26.06.2018

MUDr. Ján Vlček  1940   03.07.2018

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Alžbeta Kaľavská     

Alžbeta Schrenková 

Magdaléna Cvikliková

Pavol Bakalár

Anna Bakaľarová

Anna Gočová

Irena Vasilišinová

Stanislav Haluška

Milan Kurej

Viera Vasiliaková

Vladimír Dlabal

Svoje životné jubileá v mesiaci JÚL oslávia:

Andrej Havrila

Mária Koščová

Pavol Kovalčík

Terézia Halušková

Emília Šváčová 

Vladimír Tlučko

Dana Hviščová

Ľubomír Katriňak

Martin Mikula

Mária Mrazeková

Vladimír Parimucha

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. 
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ŠPORT

Národný	 šampionát	 v	 powerliftingu	
sa	tento	rok	uskutočnil	26.	až	27.	mája	
v	 Lučenci.	 Oddiel	 Dido	 Powerlifting	
mal	početnejšie	zastúpenie	ako	vlani	-	
reprezentovali 	 ho	 6	 pretekári .													
V	 prvých	 skupinách	 sa	 predstavili	
ženy:	 	Martina	Vargová	(kategória	do	

56kg)	a	Katarıńa	Sotáková	(kategória	
do	67,5	kg).	Obe	predviedli	 výrazné	
zlepšenie	 oproti	 minulému	 roku	 a										
v	 drepe	 dali	 zhodne	 80kg.	 Rovnakú	
váhu,	 tentokrát	 50	 kg,	 si	 zapıśali	 aj										
na	 benchpress	 a	 po	 platných	 poku-
soch	 v	 mŕtvych	 ťahoch	 (Martina	

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová

MANŽELSTVO UZAVRELI:

Ing. Pavol Rubis, PhD.  a  Ing. Jana Brhelová 

Lukáš Vagaský  a  Miriama Kočišová

Marián Šamko           a           Anna Mária Kurečajová

Stanislav Belý  a  Sára Fedáková

Viktor Tušek        a  Mgr. Andrea Liptáková

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.

na Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji Lučenec 2018 

Veľký úspech pretekárov z Giraltoviec

OZNAM: Oznamujeme čitateľom, že rubrika ZPOZ už nebude v mesač-

níku Spravodajca publikovaná v takom rozsahu z dôvodu vstúpenia  

do platnosti nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018     

Z. z., ktorý zároveň zohľadňuje požiadavky nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ (GDPR - General Data Protection Regulation).
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drepom	 330	 kg	 si	 utvoril	 osobný	
rekord	a	zvládol	hmotnosť,	ktorá	mu	v	
roku	2012	spôsobila	vážne	zranenie	
kolena	 a	 na	 dva	 roky	 ho	 vyradila											
z	 aktıv́nej	 činnosti.	 V	 benchpresse	
zvládol	 230	 kg	 a	 v	 mŕtvom	 ťahu	
konečne	 aj	 300	 kg.	 860	 kg	 v	 vsúčte	
znamenal	 1.miesto	 v	 hmotnostnej	
kategórii	do	110	kg	a		stal	sa	aj	najlep-
šı́m	 pretekárom	 	 v	 absolútnom	
hodnotenı	́mužov	OPEN	(24-39	roko-
v).	 Oddiel	 Dido	 Powerlifting	 ďakuje	
všetkým	 fanúšikom	 a	 ľuďom,	 ktorı	́
podporujú	činnosť	klubu.

	David	Bendik

117,5	 kg	 a	 Katarı́na	 120	 kg)	 bolo	
jasné,	 že	 si	 obidve	 odnesú	 titul	
Majsterky	Slovenska	vo	 svojej	 váho-
vej	 kategórii 	 a	 navyše	 Martina	
Vargová	sa	stala	najlepšou	 	pretekár-
kou	 v	 absolútnom	 hodnotenı́	 žien										
v	divıźii	RAW.

	Prvú	súťaž	za	oddiel	Dido	Powerlif-
ting	 absolvoval	 Slavomı́r	 S�kvarka	 a	
trojbojom	610	kg	v	hmotnostnej	kate-
górii	do	100kg	obsadil	4.	miesto.	Pred-
viedol	 dobrý	 výkon	 v	mŕtvom	 ťahu,	
kde	 si	 zapıśal	 280kg.	 Tomáš	Múdry,	
ktorý	 súťažil	 iba	 v	 disciplıń e	 mŕtvy	
ťah,		sa	stal	Majstrom	Slovenska	do	75	
kg	výkonom	225	kg,	ktoré	
zdolal	 zo	 značnou	 rezer-
vou.	Podpıśalo	sa	 	pod	to	
aj	 technické	 zaváhanie	 v	
prvom	pokuse	na	210	kg,	
takže	 pre	 istotu	 radšej	
túto	 hmotnosť	 opakoval	
aj 	 v 	 druhom	 pokuse.	
Junior	 Peter	 Uhrecký												
v 	 d iv ı́ z i i 	 EQ 	 zv l ádo l												
v	drepe	slušnú	hmotnosť	
275	kg,	v	tlaku	na	lavičke	
si	 utvoril	 osobný	 rekord	
na	 205	 kg	 a	 v	 mŕtvom	
ťahu	 zvl ádol 	 240	 kg.	
Súčtom	 720	 kg	 vyhral	
svoju	 váhovú	 kategóriu	
do	90	kg	a	bol	vyhlásený	
za	najlepšieho	juniora	bez	
rozdielu	 telesnej	 hmot-
nosti.	Z	našich	pretekárov	
ako	 posledný	 nastúpil	
Dávid	Bendıḱ	v	hmotnost-
nej	kategórii	do	110	kg	a	
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SLOVAN ZAČÍNA V KOŠICIACH,KONČÍ V SNINE 
Len	pred	mesiacom	sa	skončil	posled-
ným	kolom	ročnıḱ	2017/2018	najvy-
ššej	 regionálnej	 súťaže	 a	 už	 sa	
rozbieha	prıṕrava	treťoligistov	na	ten	
ďalšı	́ročnıḱ	2018/2019.	Očakáva	sa,	
že	 táto	 sezóna	 bude	 pre	 všetkých	
účastnıḱov	oveľa	náročnejšia.	Kvalita	
by	sa	mala	zvýšiť	prıćhodom	Spišskej	
Novej	 Vsi	 z	 II.	 ligy	 a	 nováčikovia	

Humenné	a	Gelnica	určite	nebudú	do	
počtu.	Futbalistom	MFK	Slovan	Giral-
tovce	 sa	 uplynulý	 ročnıḱ	 nevydaril.	
Konečná	 štrnásta	 priečka	 je	 veľkým	
sklamanıḿ	pre	všetkých.	Giraltovský	
klub	má	bohatú	tradıćiu	a	preto	jeho	
účinkovanie	 v	 tejto	 súťaži	 musı	́ byť	
dôstojné.	 Najideálnejšie	 by	 bolo,	 ak	
by	sa	Slovan	vyhol	boju	o	záchranu.

Ponúkame	vyžrebovanie	súťaže		v	jeseni		2018.

I.	 kolo.		28.	7.		FC	Košice		-		SLOVAN		-		sobota

II.	 kolo		29.	8.		SLOVAN		-		Snina		-		streda

III.	 kolo		5.	8.			Krompachy		-		SLOVAN	-	nedeľa

IV.	 kolo	11.	8.	SLOVAN		-		Svidnıḱ		-		sobota

V.	 kolo.	19.	8.	S� arišské	Michaľany	-	SLOVAN	-	nedeľa

VI.	 kolo	25.	8.	SLOVAN		-		Rožňava		-		sobota

VII.	 kolo	1.	9.	Stropkov		-		SLOVAN		-		sobota

VIII.	 kolo		8.	9.		SLOVAN		-		Plavnica		-		sobota

IX.	 kolo		16.	9.	V.	Revištia	-	SLOVAN	-	nedeľa

X.	 kolo	22.	9.		SLOVAN		-		Prešov	B		-		sobota

XI.												kolo		30.	9.	Bardejovská	Nová	Ves		-		SLOVAN	-	nedeľa

XII.	 kolo		6.	10.	Gelnica	-	SLOVAN		-		sobota

XIII.	 kolo		13.	10.	SLOVAN	-	Humenné		-		sobota

XIV.	 kolo	20.	10.	Spišská	Nová	Ves		-		SLOVAN		-		sobota

XV.	 kolo		27.	10.		SLOVAN		-		Vranov	nad	Topľou	-		sobota

XVI.	 kolo		3.	11.		SLOVAN		-		Košice		-		sobota

	XVII.	 kolo	11.	11.		Snina		-		SLOVAN	-	nedeľa

MFK	 Slovan	 Giraltovce	 sa	 prihlásil									
do	SLOVNAFT	CUPU.	V	prvom	kole	má	
voľný	 žreb	 a	 v	 druhom	 by	 mal	 už	
nastúpiť.	 Hrať	 sa	 bude	 8.	 8.	 2018,	
vyžrebovanie	 bude	 v	 najbližšı́ch	

dňoch.	Pri	výhodnom	žrebe	by	mohol	
Slovan	privıt́ať	 aj	 účastnıḱa	 Fortuna	
ligy.	Pre	fanúšikov	futbalu	v	Giraltov-
ciach	by	to	bola	exkluzıv́na	udalosť.

	Miroslav	Deutsch
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najsrde čne j š ie 	 poz ývame	 d ňa	
22.7.2018	 na	 35.	 ročnıḱ	 Jazdeckých	
pretekov	 v	 parkúrovom	 skákanı́.“	
povedal	 nám	 Jaroslav	 Olejár.	 A	 ešte	
jedna	pozvánka:	11.	a	12.	augusta	sa					
v	 parku	 mieru	 uskutočnı́	 3.	 ročnı́k	
futbalového	 turnaja	 bývalých	 ligo-
v ých 	 hr á č ov 	 pod 	 pa t ron á tom	
poslanca	NRSR	a	skvelého	reprezen-
tanta	C�SSR	Dušana	Tittela.	 ,,Chceme	
týmto	 ešte	 osloviť	 tých,	 ktorı	́ majú	
chuť	si	zahrať	futbal,	alebo	pracovať	
ako	 funkcionári	 v	 klube,	 aby	 nás	
kľudne	oslovili,	keďže	v	týchto	dňoch	
ešte	bude	zasadnutie	výboru.	Finan-
covanie	klubu	je	zatiaľ	tohto	roku	bez	
dotáciı́,	 preto	 sme	 vďačný	 sponzo-
rom.	 Takže	 v	 Giraltovciach	 športu	
zdar	a	futbalu	a	jazdectvu	konı	́zvlášť.	

	Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou

,,v	zime	tohto	roku	vznikol	v	Giraltov-
ciach	 nový	 športový	 klub	 S�K	 Slovan	
Giraltovce.	Jeho	zakladateľmi	sú	Jaro-
slav	Olejar,	Zuzana	Gajdošıḱová	a	Fran-
tišek	S� tinčıḱ.	 „Už	dlho	 sa	v	Giraltov-
ciach	 uvažovalo,	 aby	 tu	 vzniklo	 tzv.	
futbalové	béčko,	keďže	chlapci,	ktorı	́
nehrajú	 v	 áčku	 hrajú	 po	 okolitých	
kluboch.	D� alej	sú	tu	ešte	staršı	́bývalı	́
hráči,	ktorı	́si	ešte	futbal	zahrať	chcú.	
Požiadali	 sme	 Mesto	 o	 prenájom	
tréningového	ihriska	v	parku.	Futbal	
chceme	 hrať	 zatiaľ	 v	 okresnej	 lige												
s 	 hracı́m	 dňom	 nedeľa. 	 O	 tom,																
že	 jazdecké	 preteky,	 parkúr,	 majú												
v	 Giraltovciach	 veľkú	 tradı́ciu,	 vie	
hádam	celé	Slovensko,	veď	tú	bolo	34.	
ročnıḱov.	V	spolupráci	s	ľuďmi,	ktorı	́
tieto	 preteky	 organizovali	 a	 ktorým	
predovšetkým	 patrı́	 veľká	 vďaka,	
c h c e m e	
nadviazať	
túto	 tradı-́
ciu.	 Vďaka	
p a t r ı́ 	 a j	
primátorovi	
a 	 z ames t-
n a n c o m	
mesta,	ktorı	́
nám	s	orga-
nizovanı́m	
pretekov	 s	
nad š en ı́m	
pomáhajú .	
A 	 t ak 	 v á s	
všetkých	 čo	

ŠK Slovan Giraltovce

Foto:	z	futbalového	turnaja	v	hale	január	2016,	Foto:	z	futbalového	turnaja	v	hale	január	2016,	
Dušan	Tittel,	Jaroslav	Olejar	a	Alojz	Špak	/Bohemians	Dušan	Tittel,	Jaroslav	Olejar	a	Alojz	Špak	/Bohemians	

Foto:	z	futbalového	turnaja	v	hale	január	2016,	
Dušan	Tittel,	Jaroslav	Olejar	a	Alojz	Špak	/Bohemians	
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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
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