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Mesiac	 jún	 je	 taký	hravý,	slnečný,	už	
skoro	 letný,	 čakajúci	 na	 prázdniny.		
Patrı	́ deťom,	 ktoré	 už	 začnú	 nedoč-
kavo	počıt́ať	posledné	dni	v	školských	
laviciach.	 Patrı́ 	 najdlhšı́m	 dňom												
v	 roku	 až	 do	 Jána.	 V	 pôvodnom	
rı́mskom	 kalendári	 bol	 zasvätený	
bohyni	 Junone,	 podľa	 inej	 interpre-
tácie	 mladým	 ľuďom	 a	 mladosti	
vôbec.	Takže	právom	máme	za	sebou	
oslavu	 dňa	 detı́,	 ktorým	 tie	 staršie	
ročnı́ky	 hovoria	 tak	 často	 naša	
mládež,	naša	budúcnosť.

A	 preto	 sa	 teraz	 s	 vami	 podelı́m												
o	svoju	skúsenosť	a	možno	aj	obavy.			
V	 posledných	 týždňoch	 ma	 vždy	
cestou	do	práce	čaká	nemilé	prekva-
penie.	 Keď	 vstúpim	do	 areálu	 býva-
lého	CVC� 	a	smerujem	po	chodnıḱu	do	
knižnice,	sprevádzajú	ma	rozhádzané	
kusy	dreva	z	lavičiek,	rozmetané	listy	
z	 dotrhaných	 kvetov,	 zlomené	 kusy	
veselo	 namaľovaného	 plôtika.	 A	
pýtam	sa,	prečo?	Komu	to	vadı?́	Kto	
má	z	toho	pôži-
tok,	 že	 môže	
ničiť	to,	čo	mu	
n e p a t r ı́ ?	
Odpoveď	 nie	
j e 	 a ž 	 t a k á	
ťažká.	Pretože	
k eď 	 o d ch á-
dzam	 z	 práce,	
areál	 je	 plný	
detı́,	 ktoré	 sa	
hrajú,	 jazdia	
na	 bicykloch,	

korčuliach,	alebo	len	tak	posedávajú	a	
debatujú,	 proste	 si	 užıv́ajú	 teplé	 a	
slnečné	dni.			

Ale	 pri	 tom	 to	 asi	 neostane,	 keďže	
ráno	je	priestor	na	hranie	spustošený.	
Prednedávnom	 som	 dočıt́ala	 knihu,			
v	 ktorej	 hrozila	 celosvetová	 pandé-
mia,	ľudský	život	postupne	vymieral,	
mestá	 boli	 zničené,	 hrozivá	 budúc-
nosť.	 Našťastie	 to	 bola	 kniha	 a	
pandémia	 bola	 odvrátená.	 No	 moja	
každodenná	 cesta	 do	 práce	 mi	 ju	
strašne	 pripomıńa	 a	 desı	́ ma	 pred-
stava,	že	je	to	realita.	

Naša	 budúcnosť,	 naša	 mládež	 ako	
nazývame	naše	deti,	a	jej	správanie,	je	
pre	 nás	 dospelých	 veľký	 otáznik.	
Nechápeme	 ich	 konanie,	 veď	 mi	 im	
dávame	 prı́klad.	 Niekde	 robı́me	
chybu.	 Možno	 aj	 	 v	 tom,	 že	 rodičia	
často	nevedia,	čo	robia	ich	deti.	Večer	
si	ľahnú	do	postele	a	vôbec	netušia,	čo	
celý	deň	robil	ich	potomok.	A	takto	sa	
našim	 deťom	 presne	 ukazuje	 vzor	

Milí	čitatelia!		



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

3

Ako dopadol 2. ročník literárnej súťaže

HLOVÍKOVA LITERA 

neohľaduplnosti.	Od	neohľaduplnosti	
k	 človeku	 je	 krátka	 cesta	 k	 neohľa-
duplnosti	 k	 veciam	 a	 zvlášť	 k	 tým,	
ktoré	nám	nepatria.	

C� akajú	 nás	 dva	 mesiace	 prázdnin,	
skúsme	 to	 zmeniť,	 aby	 sme	 sa	 tak	
blı́zko	 nedostali	 k	 už	 spomı́nanej	

knihe	o	pandémii	a	o	pár	rokov	nám	
nehrozila	ta	neohľaduplná	pandémia	
ľudskosti.	

Prijemné	júnové	dni,	najmä	strávené												
s	deťmi,	vám	praje

Michaela	Marcinová	
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Adam	 Hlovıḱ	 je	 osobnosť	 v	 našich	
národných	 a	 duchovných	 dejinách	
možno	 málo	 známa	 a	 preto	 Mesto	
Giraltovce	a	Mestská	knižnica	Giral-
tovce	 už	 druhýkrát	 zorganizovali		
literárnu	súťaž	Hlovıḱova	Litera	ako	
symbol	 spomienky	 a	 upozornenia		
na	zaujıḿavé	a	možno	aj	výnimočné	
životné	 dielo	 tohto	 nenápadného	
muža,	evanjelického	farára,	veľkého	
horlivca	vo	veciach	národných,	budi-
teľských	a	cirkevných.	

2.	 ročnı́k	 mal	 oveľa	 väčšı́ 	 ohlas												
u	našich	mladých	tvorcov.	Do	súťaže	
sa	 zapojilo	 viac	 ako	 70	 účastnıḱov										
so	svojimi	literárnymi	prácami.	Boli	
to	žiaci	ZS� 	z	nášho	mesta	i	blıźkeho	
okolia.	O	kvalitách	ich	prác		rozhodo-
vala	 trojčlenná	 porota	 v	 zloženı́:		

Mgr.	Mária	Osifová,	vedúca	oddelenia	
k u l t ú r y 	 M s U� 	 n á š h o 	 m e s t a ,																		
Mgr.	 Martina	 Cigľárová,	 redaktorka	
týždennıḱa	Dukla	a	mesačnıḱa	Spra-
vodajca	nášho	mesta	 a	Mgr.	Dorota	
Petrušková,	 učiteľka	 ZS� 	 v	 S� irokom.	
Ich	 úloha	 nebola	 vôbec	 ľahká,	
pretože	 práce	 mali	 veľmi	 dobrú	 a	
vyrovnanú	 úroveň.	 Preto	 sme	 sa	
rozhodli 	 jednotl ivé 	 kategór ie	
rozdeliť	ešte	na	podkategórie	próza	
a	poézia.	

Tı	́najlepšı	́dostali	pozvanie	na	Hlovı-́
kovu	 akádemiu,	 kde	 boli	 ocenenı	́ a	
pozvanı	́na	malé	občerstvenie	a	pose-
denie	 s	 vedenı́m	 mesta.	 V	 úvode	
stretnutia	 vystúpili	 žiaci	 SZS� 	 Giral-
tovce	so	skupinovým	prednesom.	

Výsledky	súťaže:	
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1.	Kategória	Poézia:

1.	miesto:	 Adam	 Hlovík	 –	 Tomková	
Karin,	ZS� 	Giraltovce

2.	miesto:	Drobnochovateľka	–	Zarah	
Chanas,	ZS� 	Giraltovce

Prečo	mám	rád	slovenčinu	–	Cyril	Ján	
Kollár,	ZS� 	Giraltovce

3.	miesto:	Zrkadlo	 –	Nina	Hadzima,																			
ZS� 	Giraltovce

Jar	–	Martin	Kačur,	ZS� 	Giraltovce

1.	Kategória	Próza:

1.	 miesto:	 Ukrytá	 Lúka	 –	 Liliana	
C�urlıḱová,	ZS� 	Giraltovce

2.	miesto:	Veľké	šťastie	–	Radka	Holo-
ďáková,	SZS� 	Giraltovce

O	 nezbednom	 kocúrikovi	 –	 Selina	
Terkaničová,	ZS� 	Giraltovce

3.	miesto:	Krtko	Alex	a	jeho	neplechy	–	
Laura	Imreová,	SZS� 	Giraltovce

Lastovičiak	Pierko	–	Timea	Lechma-
nová,	SZS� 	Giraltovce

2.	Kategória	Poézia:

1.	miesto:	 Bez	 teba	 si	 svoj	 život						
neviem	...	–	Jana	Kolesárová,	ZS� 	Bystré

2.	miesto:	Jar	–	Vladimıŕ 	S� tefanko,	ZS� 	
Bystré

Cesta	utrpením	–	Natália	Kovaľová,	ZS� 	
Bystré

3.	miesto:	 Adam	 Hlovík	 –	 Laura	
Guľová,	ZS� 	Giraltovce

Líška	–	Alžbeta	Horvátová,	ZS� 	Giral-
tovce

2.	Kategória	Próza:

1.	miesto:	 Hanah	 alebo	 Brutus	 –	
Zuzana	Hliboká,	ZS� 	Giraltovce

Cena	 vody	 –	 	 Jaroslav	 Hliboký,	 SZS� 	
Giraltovce

2.	miesto:	Stratená	dedinka	Čermeľ	–	
Zuzana	Kožlejová,	SZS� 	Giraltovce

Ferdinandov	prameň	–	 	Timea	Krav-
cová,	SZS� 	Giraltovce

3.	miesto:	Slovensko	chrbát	Európy	–		
Vladimıŕ 	Džoganıḱ,	SZS� 	Giraltovce

Ani	 rybičky	 to	 nemajú	 ľahké 	 –	
Viktória	Rozputinská,	SZS� 	Giraltovce

O	 svojej	 neľahkej	 úlohe	 vybrať	 a	
ohodnotiť	 tie	 najlepšie	 práce	 a	 so	
svojimi	dojmami	sa	s	nami	podelila	aj	
M.	 Cigľárová:	 „Tešıḿ	 sa,	 že	 môžem	
byť	súčasťou	tejto	krásnej	literárnej	
súťaže,	 ktorá	 	 „objavuje“	 množstvo	
mladých	 talentov	 a	 ani	 tento	 rok	
nebol	 výnimkou.	 Práve	 naopak,	
zažiarili	 v	 ňom	 skvelı	́ literáti	 a	 ich	
diela	 pohladili	 i	 duše	 porotcov.	
Z� iacke	 práce	 boli	 v	 oboch	 kategó-
riách	 vo	 väčšine	 prı́padov	 vysoko	
kvalitné	a	zrelé	na	mladú	tvorbu.“

„Mladı	́autori	preukázali,	že	ovládajú	
pravopis	 a	 vyvarovali	 sa	 gramatic-
kých	chybičiek	(našli	sa	len	v	ojedi-
nelých	 prıṕadoch),	majú	 svoj	 štýl	 a	
diela	boli	výborne	a	dôsledne	spra-
cované.	Mnohı	́ majú	prehľad	v	histó-
rii,	zmysel	pre	detail	a	spravodlivosť,	
a	cit,	 lásku	a	vzťah	k	svojmu	mestu,	
dedine,	 okoliu,	 ľuďom,	 zvieratám,	
blıźkym	veciam	i	prıŕode.	Vo	svojich	
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11.	 a	 12.	 mája	 v	 tomto	 roku	 nás	
navštıv́ili	 naši	 priatelia	 –	 členovia										
3.	 ZO	 SZPB,	 Obvodného	 výboru										
z	 Banskej	 Bystrice,	 s	 vedúcim	
skupiny	 Jankom	 Diškom	 zo	 ZO	
PONIKY.	Iste	si	pri	tomto	pomeno-
vanı́	 organizácie	 spomeniete	 na	
báseň 	 Sama	 Chalúpku	 Turčı́n	
Poničan	 „Jajže	 Bože	 strach	 veliký,	

padli	Turci	na	Poniky...

Pre	45	členov	odbojárskeho	kolek-
tıv́u	sme	pripravili	ubytovanie	a	stra-
vovanie	 v	 internáte	 Súkromnej	
odbornej	 školy	 v	 Giraltovciach.		
Hostı́	 z	 Banskej	 Bystrici	 privı́tal	
primátor	 mesta	 Mgr.	 Ján	 Rubis,	
ktorý	 ich	 oboznámil	 s	 históriou	 a	
súčasnosťou	 mesta	 a	 odovzdal	 im	

prácach	 vyjadrili	 svoj	 „boj“	 proti	
útlaku	 a	 neprávosti.	 Prejavili	 sa										
v	 nich	 pozitı́vne	 vlastnosti,	 ako	
ľudskosť,	súcitnosť,	empatia,	skrom-
nosť,	 statočnosť,	 pokora,	 čestnosť,	
láskavosť,	dobromyseľnosť,	spolupa-
tričnosť,	solidárnosť,	dobroprajnosť	
i	optimizmus.“

A	 presne	 takýmito	 vlastnosťami	 a	
talentom	sa	vyznačoval	aj	náš	výni-

močný	 Adam	 Hlovı́k.	 Jeho	 schop-
nosti,	danosti	a	zvláštny	cit	zanechali	
odkaz	nie	len	pre	Giraltovčanov,	ale	
svojim	 životom	 výrazne	 prispel	 k	
budovaniu	národného	a	duchovného	
povedomia	celého	Slovenska.	Odkaz,	
ktorý	 vnı́mame	 aj	 v	 súčasnosti	 a	
ktorý	si	budeme	pripomıńať	každo-
ročne	našou	literárnou	súťažou.	

Michaela	Marcinová	
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na	 pamiatku	 suvenıŕy	 a	 reklamné	
materiály.	 Iste	 dobre	 padne,	 keď				
pri	 takýchto	 stretnutiach	 na	 naše	
mestečko	padnú		zo	strany	návštev-
nıḱov	slová	chvály.

Po 	 p o l o ž e n ı́ 	 k y t i c e 	 k v e t o v																	
pri	 pamätnı́ku	 Matka	 s	 dieťaťom													
v	 odpoludňajšı́ch	 hodinách	 sa	
hostia	 presunuli	 do	 obce	 Tokajıḱ,	
aby	si	uctili	pietne		miesto	obyvate-
ľov,	 ktorı́ 	 zahynuli,	 pretože	 sa	
aktıv́ne	 podieľali	 na	 odboji	 proti	
nemeckým	okupantom.

Po	 večernom	 vtipnom	 vystúpenı	́
Janka	Gdovina	a	po	návšteve	našich	
večerných	 zariadenı́	 si	 išli	 odpo-
činúť	 a	 pripraviť	 sa	 na	 náročný	
program,	 cieľom	 ktorého	 bolo	

poznať	miesta	bojov	I.	i	II.	svetovej	
vojny,	pamätnıḱov	a	ďalšıćh	prıŕ od-
ných	 i 	 historických	 atraktivı́ t	
okresu.	Pre	našich	hostı	́sme	zabez-
pečili	na	celý	deň		odborných	sprie-
vodcov,	 aby	 ich	 pobyt	 a	 zážitok	 z	
kraja	 pod	 Duklou	 bol	 umocnený	 i								
o	odborný	výklad.	Touto	cestou	sa	
chcem	 poďakovať	 všetkým,	 ktorı	́	
prispeli	k	spokojnosti	našich	hostı.́	
Iste	i	nám	tiež	dobre	padne,	keď	sa	
naši	 priatelia	 o	 nás	 postarajú																
pri	 najbližšom	 stretnutı	́ v	 Banskej	
Bystrici	na	oslavách	SNP.

	Ing.	Ľubomír	Filo,

	tajomník	ZO	SZPB	Giraltovce



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

8

Na	 prelome	 jari	 a	 leta	 nesmie	 v	
našom	 meste	 chýbať	 tradičný	 a	
obľúbený	 Folklórny	 festival	
topľanskej	doliny.	Aj	tento	rok	bol	
významnou	 súčasťou	 kultúrneho	
programu	mesta	v	teplých	dňoch.	
Dvojdňovú	 akciu	 sme	 si	 mohli	
vychutnať	za	symbolické	vstupné.

V	 Parku	 mieru	 sa	 počas	 dvoch	 dnı	́
prezentovali	už	známe	domáce	a	pre	
náš	 región	 známe	 súbory.	 V	 sobot-
ňajšıćh	 večerných	hodinách	odštar-
tovali	 festival	 FS	 Dúbrava,	 SS	 S�ari-
šanci	 a	 Poddukelský	 umelecký	
folklórny	 súbor.	 Svojou	 prı́tom-
nosťou	 nás	 poctili	 aj	 vzácni	 hostia	
ako	sudca	najvyššieho	súdu	SR	JUDr.	
S� tefan	 Harabin,	 honorárny	 konzul	
Ukrajinskej	 republiky	 a	 poslanec	
PSK	Stanislav	Obický,	 poslanec	PSK	
PhDr.	 Ján	 Vook	 a	 bývalý	 predseda	
Matice	 slovenskej	 Ing.	Marián	 Tkáč	
PhD.	

Srdcia	všetkých	milovnıḱov	folklóru	
v	nedeľu	od	druhej	popoludnı	́pote-
šili	najprv	tı	́„naši“	DFS	Giraltovčan,	
SS	Topľanky,	FS	Topľan,	na	rad	však	
prišli	aj	SS	Gaštanka	či	FS	Raslavičan,	
ktorý	sa	stal	nedávno	populárnym	aj	
vďaka	účasti	v	šou	Zem	spieva.	Vlani	
sa	súbor	dostal	až	do	finále	a	k	výhre	
to	 tanečnı́ci,	 hudobnı́ci	 a	 speváci	

nemali	ďaleko.	Prıt́omných	Giraltov-
čanov	 i	 návštevnı́kov	 z	 okolitých	
dedı́n	 či	 hostı́ 	 zďaleka	 zabával	
publikom	obľúbený	Jožko	Jožka,	bez	
ktorého	giraltovský	festival	nie	je	to	
„pravé	orechové“.

	Hoci	sa	náš	festival	väčšinou	termı-́
novo	 „kryje“	 so	 svidnı́ckym	 rusı́n-
skym	 festivalom,	 ten	 „náš“	 napriek	
tomu	 tradične	 vyhľadávajú	 stovky	
ľudı́.	 „Prichádza	 k	 nám	 množstvo	
ľudı,́	vrátane	účastnıḱov,	hostı	́i	účin-
kujúcich.	 Atmosféra	 počas	 akcie	 je	
vždy	 výborná,	 o	 dobrú	 náladu	 je	
postarané	 nielen	 vďaka	 kvalitnej	
ľudovej	 hudbe,	 výkonom	 jednotli-
vých	účinkujúcich,	ale	aj	vďaka	stán-
karom	 a	 atrakciám	 pre	 deti,	 ktoré	
nesmú	 počas	 podujatia	 chýbať.	
Sobotné	 večerné	 vystúpenie	 malo	
svoje	 čaro	aj	vďaka	svetelným	efek-
tom.	No	naši	diváci	asi	nie	sú	zvyk-
nutı	́ na	 dvojdňový	 festival,	 pretože	
sme	 očakávali	 v	 tento	 večer	 viac	
návštevnıḱov.	Celkovo	sa	dá	povedať,	
že	 každý	 rok	 dopadne	 festival	 nad	
naše	 očakávania,“	 hodnotı́	 vedúca	
kultúry	MsU� 	Marika	Osifová.

TEXT:	Martina	Cigľárová,	

FOTO:	Ladislav	Lukáč

Tradičný ľudový festivalTradičný ľudový festival
v Giraltovciach je každoročne v Giraltovciach je každoročne 

Tradičný ľudový festival
v Giraltovciach je každoročne 

„na výbornú“ „na výbornú“ „na výbornú“ 
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Mládež	reálne	získava	nielen	 informá-
cie,	ale	aj	víziu	životných	hodnôt.	

"Stojíme	 na	 rázcestí,	 v	 každej	 minúte,									
v	každej	hodine,	každý	deň	sa	rozhodu-
jeme.	Každé	rozhodnutie	je	v	súlade	so	
súhrnom	hodnôt,	 ktoré	 sme	 si	 vybrali,	
aby	 vládli	 nášmu	 životu.	 Keď	 si	 vybe-
ráme	tento	súhrn	hodnôt,	vtedy	robíme	
najväčšie	 rozhodnutie	 svojho	 života."	
Benjamin	Franklin

Hlboká	 pravdivosť	 tohto	 citátu	 vedie	
nás	všetkých,	ktorı	́EXIT	TOUR	organi-
zujeme,	aby	sme	sa	čo	najviac	priblıž́ili	
súčasným	mladým	ľuďom,	pomohli	im	
v	tomto	svete	nepreberných	možnostı	́
a	ilúziı	́o	šťastnom	živote	nazrieť	hlbšie	
pod	 povrch	 a	 tiež	 do	 svojho	 života,	
svojich	zápasov	a	ukázali	im	skutočné	
životné	hodnoty.	

EXIT	 TOUR	 je	 kultúrno-vzdelávacı	́
zážitkový	projekt	koncipovaný	tak,	aby	
naplnil	požiadavky	Ministerstva	 škol-
stva,	 vedy,	 výskumu	 a	 športu	 Sloven-
skej	republiky	na	obsah	minimálneho	
preventıv́neho	programu.	 Ide	o	veľmi	
výnimočný	 projekt,	 ktorý	 spája	 náš	
EXIT	 tıḿ,	 lektorov,	 hudobnú	 skupinu	
zo	 zahraničia,	 miestnych	 dobrovoľnı-́
kov, 	 c i r kevn é 	 z bo r y, 	 m i e s t nu	
s amosp r ávu 	 i 	 rod i č ov. 	 Na š im	
spoločným	 cieľom	 je	 pomôcť	 školám	
poučiť	študentov	o	problémoch,	ktoré	
sa	 každodenne	 dotýkajú	 generácie	
tıńedžerov.	Ako	žiť	zdravým	životným	

štýlom	a	nachádzať	 skutočné	 životné	
hodnoty.	Okrem	vzdelávania,	zaujıḿa-
vých	prednášok	venujúcich	sa	preven-
cii,	 ponúkame	 aj	 koncert	 hudobnej	
skupiny	 zo	 zahraničia,	 interaktıv́ne	
semináre	a	veľa	popoludňajšıćh	aktivıt́	
vytvárajúcich	 	 možnosti	 pre	 vznik	
nových	priateľstiev.

S	 našimi	 zahraničnými	 partnermi	
real izujeme	 EXIT	 TOUR	 nie len																				
na	 Slovensku,	 ale	 aj	 v	 C�esku,	 Poľsku,									
na	 Ukrajine,	 v	 Estónsku,	 Slovinsku	 a	
chystáme	sa	aj	do	Srbska	a	Rumunska.	
Len	 na	 Slovensku	 sme	 doposiaľ	
navštıv́ili	 30	miest,	 93	 škôl	 a	 oslovili	
vyše	25	700	študentov.	

Na ša 	 do l ina 	 bo la 	 zat iaľ 	 na šou	
poslednou	 zastávkou.	 A	 bola	 úžasná.	
Navštıv́ili	 sme	 štyri	 školy:	ZŠ	Kračú-
novce,	 ZŠ	 Giraltovce,	 Gymnázium	
Giraltovce	 a	 ZŠ	 Marhaň.	 V	 každej										
z	 nich	nás	 všetci	 veľmi	milo	privıt́ali.					
A	 to	 nielen	 vedenie	 škôl	 či	 učitelia,											
no	predovšetkým	žiaci.	

Počas	 ranného	 koncertu	 skupiny											
z	 Veľkej	 Británie,	 FAITH	 CHILD,	 sme	
zažı́vali	 nefalšovanú	 radosť	 detı	́													
z	možnosti	vidieť	a	zažiť	taký	koncert	
priamo	vo	svojej	telocvični.	Atmosféra	
bola	 skvelá,	 doslova	 elektrizujúca.	
Toľko	skandujúcich,	tancujúcich	a	pozi-
tıv́ne	naladených	mladých	ľudı	́ človek	
len	tak	nevidı.́	

 
TÚŽBA POMÁHAŤ A FORMOVAŤ

PRICHÁDZAJÚCE GENERÁCIE

EXIT TOUR
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Potom 	 nas l edova l i 	 p redn á š ky												
pre	 jednotlivé	 triedy.	 Neboli	 to	 len	
obyčajné	 prednášky	 či	 zaujı́mavé	
diskusie,	 ale	 aj	 úprimné	 autentické	
výpovede	našich	 lektorov	 z	 ich	osob-
ného	života.	Ich	prıb́ehy	sa	neraz	veľmi	

silno	dotknú	mladých	ľudı,́	keďže	nepo-
čujú	 len	 teóriu,	 ale	 majú	 možnosť	
nahliadnuť	hlboko	do	vnútra	človeka	a	
vidieť	jeho	životný	zápas.	Je	to	pre	nich	
veľká	 motivácia	 a	 inšpirácia	 urobiť	
pozitıv́nu	zmenu.	Témy,	ktorým	sme	sa	
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tentoraz	 venovali,	 boli:	 Sex,	 AIDS	 a	
vzťahy,	 Zdravá	 rodina,	 Závislosti,	
S� ikana,	Domáce	násilie,	Sociálne	siete	a	
ich	pravá	tvár.	Súčasťou	programu	je	aj	
Roadtrip	 -	 zábavný	 interaktı́vny	
seminár	v	telocvični.		Spolu	so	študen-
tami	v	tıḿoch	sme	robili	rôzne	aktivity,	
pri	ktorých	sa	nielen	zasmejú,	či	zaba-
via,	ale	spoznajú	viac	nás,	seba	samých,	
svoje	 talenty,	 svoju	 triedu	 a	 môžu	
utužovať	vzťahy	v	nej.	

Každé	popoludnie	sme	spolu	s	miest-
nymi	cirkevnými	zbormi	organizovali	
EXIT	Kluby	pre	 tie	deti	zo	 škôl,	ktoré	
mali	záujem.	Na	kluboch	sme	sa	hrali,	
tancovali	 na	 piesne	 skupiny,	 počúvali	
prıb́ehy	 lektorov,	diskutovali	 v	 skupi-
nách	o	dôležitých	témach.	

Na	záver	týždňa	čakal	študentov	veľký	
záverečný	 koncert	 v	 Dome	 kultúry										

v	Giraltovciach.	Vstup	bol	zadarmo	a	to	
aj	 pre	 verejnosť.	 Hudba	 mladých	 sa	
veľmi	menı	́a	je	úplne	iná,	akú	sme	počú-
vali	my,	staršı,́	keď	sme	boli	v	ich	veku.	
Hlasnejšia,	dynamickejšia.	Kresťanský	
rap,	 hip-hop	 spojený	 s	 popom	 boli	
hudbou	piatkového	 večera.	 A	 to	 jedi-
nečné	priateľské	puto,	ktoré	sa	vytvo-
rilo	medzi	 skupinou	 a	 študentami	na	
školách	počas	týždňa,	sa	prenieslo	do	
sály	a	vytvorilo	úžasnú	atmosféru,	akú	
naše	mesto	a	tıt́o	mladı	́už	dlho	neza-
žili.	

Z	neznámej	skupiny,	EXIT	TOUR	tıḿu	a	
neznámych	mladých	ľudı	́z	Giraltoviec	
a	 okolia	 sa	 za	 týždeň	 stali	 kamaráti.	
Vznikli	 priateľstvá,	 ktoré	 verı́m,	 že	
zanechali	pozitıv́nu	stopu,	otvorili	oči,	
motivovali	a	inšpirovali	mladých	vidieť	
svet	aj	inak,	ako	sa	im	sám	cez	média	a	
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internet	ponúka.	Verıḿ,	že	na	tieto	dni	
nezabudnú	 a	 že	 hoc	 len	 jedna	 veta	
alebo	slovo	či	prıb́eh,	ktorý	počuli,	ich	
budú	motivovať	k	zmene.	

Chcem	 sa	 poďakovať	 všetkým,	 ktorı	́
prispeli	 k	 realizácii	 a	 podporili	 EXIT	
TOUR.	 D� akujem	 tı́mu,	 lektorom,	
hudobnej	 skupine,	 vedeniu	 zúčastne-
ných	škôl,	mestu	a	zborom	Evanjelickej	
cirkvi	 a.v.	 v	 Giraltovciach,	 Marhani,	
Kukovej,	rıḿskokatolıćkej	cirkvi,	gréc-
kokatolı́ckej	 cirkvi	 a	 Cirkvi	 bratskej.	
Bez	vašej	podpory	by	sa	tento	projekt	
neuskutočnil.		

Aj	vás	zaujıḿa,	prečo	EXIT	TOUR	orga-
nizujeme	 v	 spolupráci	 s	 miestnymi	
cirkevnými	 zbormi?	 Veľmi	 dobrá	
otázka.	 Pravda	 je,	 že	 veľakrát	 sú																
v	 slovenských	 mestách	 i	 dedinách	
jedinı,́	ktorı	́sa	venujú	pravidelne	dlho-
dobo	práci	s	deťmi,	dorastom	a	mláde-
žou.	Na	EXIT-e	nechceme	hovoriť	 len										
o	 problémoch	 mladých	 ľudı,́	 o	 zlých	
vplyvoch	alkoholu,	drog,	nebezpečen-
stvách	internetu,	neviazaného	sexuál-
neho	 života.	 Chceme	 ponúknuť	 aj	
východisko,	 prı́padne	 nejaký	 pevný	
bod,	o	ktorý	sa	môžu	oprieť,	keď	potre-
bujú	 pomoc.	 Dať	 im	 nejaké	 skutočné	
hodnoty,	 na	 ktorých	 sa	 dá	 stavať.	
Verı́me, 	 že 	 takými	 sú 	 čestnosť,	
vzájomná	 úcta,	 rešpekt ,	 dôvera,	
pomoc,	 súcit,	 odpustenie,	 láska	 bez	
podmienok.	 A	 to	 sú	 hodnoty,	 ktoré	
nachádzame	 v	 kresťanstve.	 Samotná	
preambula	našej	ústavy	sa	jasne	hlási		
k	 cyrilo-metodskému	 duchovnému	
dedičstvu.	U� primne	verıḿe,	že	toto	sú	
hodnoty,	ktorými	ak	budeme	všetci	žiť,	
či	 už	 sme	 kresťania	 a	 či	 nie,	 prinesú	
krásnu	 pozitıv́nu	 zmenu.	 Majú	 moc	

zmeniť	nielen	nás	samých,	naše	mesto,	
ale	i	celú	spoločnosť.	A	aj	keď	veľakrát	
z lyháme, 	 musı́me	 st á le 	 vstať 	 a	
rozhodnúť	sa	ich	znova	nasledovať.

Jednoduchý	 prı́klad	 z	 EXIT	 TOUR														
na	záver:

Na	 jednej	 z	 prednášok	 o	 zdravej	
rodine,	o	ktorej	každý	 z	nás	 snıv́a,	 sa	
študentov	pýtame	otázku:	„Koľkı	́z	vás	
by	 si	 chceli	 vziať	 čestného	 človeka?“	
Všetky	 ruky	 sú	 hore.	 A	 nikdy	 sa	 ani	
nestalo,	žeby	niekto	tú	svoju	nedvihol.	
Vzápätı	́ položıḿe	 druhú	 otázku:	 „Kto										
z	vás	podvádza	na	pıśomkách	v	škole?“	
Výsledok	 je	 rovnaký,	 teda	 až	 na	 pár	
výnimiek	 za	 celé	 roky,	 čo	 prednášky	
robı́me.	 Chceš	 si	 vziať	 čestného	
človeka,	no	sám	čestným	nie	si.	Potom	
po	krátkej	diskusii	o	súčasnej	politickej	
situácii,	 vláde,	kauzách	a	 iných	nedu-
hoch	celej	spoločnosti	položıḿe	tretiu	
otázku:	 „C�o	 je	 teda	 najväčšı́m	 prob-
lémom	ľudı,́	 ktorı	́ sú	 pri	moci	 a	 vedú	
krajinu?“	Odpoveď	je	vždy	jasná:	„Nie	
sú	čestnı.́“		Vidıt́ e	tú	spojitosť?	Ak	čest-
nosť	 nie	 je	 pre	 nás	 dôležitá	 teraz,											
v	mladom	veku,	je	pravdepodobné,	že	
nebude	ani	v	budúcnosti,	vo	vzťahu,	či	
v	práci.	Možno	sme	vo	väčšine	oblastı	́
nášho	 života	 čestnı́,	 avšak	 máme	 aj	
oblasti,	kde	čestnı	́nie	sme	a	ani	asi	byť	
nechceme.	Ale	 to	 znamená	 len	 jedno.	
Nie	 sme	 čestnı!́	 C�estnosť	 je	 základný	
stavebný	kameň	akéhokoľvek	vzťahu	a	
na	 tejto	 vlastnosti	 svojho	 charakteru	
musıš́	pracovať	už	teraz,	lebo	už	teraz	
sa	 stávaš	 človekom,	 akým	 budeš																	
v	budúcnosti.	

Za	celý	EXIT	TOUR	tím

Peter	Michalčík
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Boli sme v Tramptárii... Boli sme v Tramptárii... Boli sme v Tramptárii... 
Zıśkavať	nové	vedomosti,	spoznávať	
množstvo	doteraz	neznámych	miest,	
hrať	 sa	 do	 sýtosti,	 nájsť	 si	 nových	
kamarátov,	 športovať,	 priučiť	 sa	
novým	 zručnostiam	 a	 zároveň	 sa									
na	 päť	 dnı	́ ocitnúť	 v	 rozprávkovom	
kráľovstve....	 Tak	 to	 sa	 vám	 môže	
prihodiť	 iba	 v	 S� kole	 v	 prı́rode															
v	Nitrianskom	Rudne.

31	žiakov	spolu	s	tromi	vyučujúcimi	
prežilo	päť	dnı	́naplnených	dojmami	
od	 prvého	 okamihu	 po	 prı́chode											
na	 miesto	 až	 do	 dňa	 odchodu,	 teda											
v	obdobı	́od	7.	do	11.	mája.	Celý	náš	
čarovný	 pobyt	 sa	 začal	 kráľovským	
privı́tanı́m.	 Animátori	 v	 kostýmoch	
kráľa	a	ďalšıćh	rozprávkových	bytostı	́
nás	 uviedli	 do	 nitrianskorudnov-
ského	kráľovstva	a	hneď	po	chutnom	
obede	rozdelili	žiakov	do	kráľovských		
družıń.	 Naši	 štvrtáci	 z	 áčky	 a	 béčky	
vytvorili	 družinu	 chlapcov	 (Boys)	 a	
dievčat	 (Girls	 stars).	 V	 kráľovstve	
zvanom	Tramptária	 nemohli	 chýbať	
kráľovské	 koruny	 s	 vlastnoručne	
zhotovenými	 erbmi,	 ktorými	 sme	
večer	 korunovali	 kráľa	 i	 kráľovnú	
oboch	družıń.	A	aby	bol	dojem	úplný,	
zaznela	 aj	 naša	 kráľovská	 hymna.	
Prvý	 deň	 sme	 absolvovali	 aj	 Vodnı-́
kovu	 cestu	 korunovanú	 nájdenı́m	
vodnıḱa,	pravda,	až	po	splnenı	́ množ-
stva	úloh.

V	 utorok	 sme	 museli 	 zvládnuť	
kráľovské	 remeslá,	 deti	 sa	 rozdelili	
podľa	 svojich	 záujmov	 do	 remesiel:	
výtvarnı́ctvo,	 šperkovnı́ctvo,	 bojové	

umenie, 	 divadelnı́ctvo, 	 šport	 a	
lukostreľba.	 Popoludnie	 patrilo	
návšteve	 skanzenu	 v	 neďalekom	
Mačove.	 Deti	 obdivovali	 starú	 peká-
reň,	 originálne	 pôvodné	 zariadenie	
izieb,	 včelárske	 a	 iné	 poľnohospo-
dárske	náradie.

Stredajšie	 popoludnie	 prebehla	
súťaž,	ktorú	deti	poznajú	z	 televıźie,	
Dobre	 vedieť.	 Súťažiaci	 bojovali	 so	
skutočným	nadšenıḿ,	veď	odmenou	
boli	body,	tzv.	tramptáre,	ktoré	sa	zapi-
sovali	 na	 nástenku.	 Večer	 vyplnila	
Talentmánia,	 kde	 sa	naši	 žiaci	 pred-
stavili	 tancom,	 rómskymi	 i	 východ-
niarskymi	 ľudovými	 piesňami	 a	
vystúpenı́m	 ľudového	 rozprávača.	
Naše	 východniarske	 umenie	 očarilo	
aj	 školákov	 zo	 západoslovenského	
Mosta	 pri	 Bratislave,	 ktorı́	 s	 nami	
absolvovali	pobyt	v	škole	v	prıŕode.

S� tvrtok	 nás	 očarila	 Zoologická	
záhrada	v	Bojniciach.	Tu	deti	obdivo-
vali	 slony,	 surikaty,	 červené	pandy	a	
iné	 exotické	 zvieratá.	 Popoludnie	
patrilo	rytierskym	hrám.	Deti	súťažili	
v	 triafanı	́ do	 brány,	 skoku	 z	 miesta,									
v	 jazykolamoch,	 ale	 aj	 v	 hľadanı	́
pokladu	v	tzv.	humuse	a	v	hádzanı	́na	
cieľ,	čo	bola		plechová	veža.

S� tvrtkový	 večer	 poznamenali	 aj	
slzičky,	veď	sa	blıž́ila	rozlúčka	s	týmto	
čarovným	kráľovstvom	a	perfektnými	
animátormi.	 	 Potom	 sa	 však	 deti							
do	 sýtosti	 vyšantili	 na	 rozlúčkovom	
bále	 spojenom	 s	 vyhodnotenı́m	
jednotlivých	 činnostı.́	Naše	družstvo	
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dievčat	tu	zıśkalo	zaslúžené	vıť́azstvo	
a	odmenou	mu	bol	kôš	plný	sladkostı.́	
Potom	ešte	rozlúčková	autogramiáda	
s 	 animátormi	 a 	 piatkové 	 ráno	
prinieslo	 definit ı́vnu	 rozl ú čku												
so	 školou	 v	 prı́rode,	 ktorú	 by	 deti	
urč i te 	 oznámkoval i 	 jednotkou																			
s		troma		hviezdičkami.

Po	ceste	domov	nás	 čakala	návšteva	
Bojnického	 zámku.	 Prehliadka	 bola	
spestrená	práve	prebiehajúcim	Festi-
valom	 stra š id ie l . 	 Sprievodcov																		
po	 zámku	 predstavovali	 profesio-
nálni	 herci	 v	 dobových	 kostýmoch,	
ktorı́	 svoj	 odborný	 výklad	 oživili	
historickými	scénkami.

Zážitok	 iného	 druhu,	 no	 nemenej	
dobrodružný,	 poskytla	 deťom	 Stani-
šovská	 jaskyňa,	 ktorá	 sa	 nachádza			
pri	 Liptovskom	 Jáne.	 Je	 známa	

v ý s ky tom 	 ne top i e rov. 	 N i e 	 j e	
osvetlená , 	 a 	 tak	 jej 	 tajomnosť	
podčiarklo,	že	si	deti	na	cestu	svietili	
čelovkami.

Do	 Giraltoviec	 sme	 dorazili	 po	 19.	
hodine	 a	 rodičom	 na	 privıt́anie	 deti	
ešte	 raz	 zaspievali	 svoju	 tramptá-
rijskú	hymnu.		

Za	 pedagógov	 chcem	 zdôrazniť	
význam	pobytu	detı	́v	škole	v	prıŕode.	
Ten 	 toh toro čn ý, 	 abso lvovaný																
v	 Nitrianskom	 Rudne,	 bol	 mimo-
riadne	kvalitne	pripravený,	 poskytol	
deťom	 bohaté	 zážitky,	 obohatil	 ich	
vedomosti	 o	 rodnom	 Slovensku,	
vytvoril	 predpoklady	 pre	 upevnenie	
priateľských	 vzťahov	 detı́ , 	 a le	
podporil	aj	ich	prirodzenú	súťaživosť.

Mgr.	Miroslava	Oravcová



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

16

Láska	k	literatúre....
Je	 teplé	 májové	 ráno,	 stojı́me	 pred	
divadlom	a	dychtivo	očakávame,	čo	je	
pred	nami.	Máme	bázeň	vstúpiť	tam.	
Sem	 chodıḿe	 na	 divadelné	 predsta-
venia	profesionálnych	hercov	a	zrazu	
my,	piataci,	 sa	máme	postaviť	na	 tie	
isté	dosky	a	predviesť,	na	čom	sme	tak	
dlho	pracovali.	Z� e	existuje	kategória	
Recitačné	kolektıv́y	sme	ešte	netušili,	
kým	sme	nezačali	spolu	objavovať,	čo	
všetko	 je	 obsiahnuté	 v	 tomto	 type	
umeleckého	prednesu.	Do	textu	sme	
sa	 vžı́vali	 už	 pár	 mesiacov,	 ale	
zakaždým	to	bolo	iné.	Nevyberali	sme	
tých	najtalentovanejšıćh,	prvotný	cieľ	
bolo	stmeliť	kolektıv́	a	predovšetkým	
posmeliť	aj	typy	z	našej	triedy,	ktoré	
ešte	 nerecitovali	 a	 potrebovali	
posilniť	sebavedomie.	Pani,	ktorá	má	
na	 starosti	 organizáciu,	 nás	 odpre-
vádza	do	šatnı.́	Prezlečieme	sa,		volajú	
nás	na	priestorovú	skúšku,	skúšajú	aj	
iné	 recitačné	 súbory,	 sebavedomie	
nám	 klesá...Vzrušenie	 i	 napätie	 sa	
stupňuje.	 Gong,	 ohlasujú	 recitačný	
kolektıv́	 Súkromnej	 Základnej	 školy							
v	 Giraltovciach.	 Svetlo	 na	 nás,	 a	 my	
vieme,	že	bojujeme	nie	za	seba,	za	nás,		
za	celý	zvyšok	triedy,	ktorý	je	za	nami.	
Pretože	v	tom	všetkom	bolo	čosi	viac,	
nie	obyčajné	vystúpenie,	priateľstvá,	
zlomené	 vzťahy,	 ktoré	 sa	 postupne	
dávajú	dokopy,	nite,	ktoré	sa	začıńajú	
prepletať.	 Ideme	 naplno,	 porota	 sa	

usmieva,	smeje	a	my	cıt́ime,	ako	sme	
ju	 zaujali.	 To	 všetko	 nás	 burcuje															
k	 tomu	 najlepšiemu	 výkonu.	 Tichý	
tlkot	srdca,	ktorým	sme	chceli	ukázať	
ako	 vnı́mame	 piatacku	 lásku:	 čistú	
ako	 plátno,	 nevinnú,	 nevtieravú,	
obyčajnú.	Montáž	od	Daniela	Heviera	
a	Valentıńa	S� tevčıḱa	uspela!	Potlesk	a	
úžasný	pocit,	že	to	všetko	stálo	za	to.	
Poobede	 sme	 si	 preberali	 cenu	 za										
2.	 miesto	 od	 poroty.	 Vieme,	 že	 táto	
cena	 nepatrı	́ len	 nám	 siedmim,	 ale	
celej	triede,	s	ktorou	sme	vstúpili	do	
jedného	veľkého	dobrodružstva.

Text	a	foto:	Mgr.	Viktória	Maťašová

Láska	k	prírode...
Pri	 prıĺežitosti	Dňa	 Zeme	upratovali	
žiaci	2.	stupňa	SZS� 	Park	mieru	a	jeho	
okolie,	 pričom	 nazbierali	 9	 veľkých	
vriec	 odpadu.	 Za	 túto	 chvályhodnú	
č innosť	 boli 	 najlepšı́ 	 „zberači“		
pozvanı́	 primátorom	 mesta	 Giral-
tovce,	pánom	Rubisom,	na	ocenenie.	
Z� iaci	 boli	 vybranı	́ dozor	 konajúcimi	
vyučujúcimi.	 Tı	́ zvážili,	 ktorı	́ z	 nich	
najviac	 priložili	 ruku	 k	 dielu.	 Pred-
nosta	MsU� 	Pavol	Tchurıḱ	žiakov	milo	
privı́tal,	 odmenil	 ich	 malým	 občer-
stvenıḿ	a	vyjadril	svoje	poďakovanie,	
pripojil	 svoje	 poďakovanie	 aj	 pán	
konateľ	 MsPS	 Matúš	 S� tofko.	 Záve-
rečné	 slovo	 patrilo	 už	 primátorovi	
Rubisovi.	Vyjadril	nesmiernu		radosť,	
že	nám	rastie	nastupujúca	generácia,	

Láska sa láskou odplácaLáska sa láskou odpláca
V Súkromnej ZŠ V Súkromnej ZŠ 
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Láska sa láskou odpláca
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ktorej	 záležı́	 na	 čistote	 a	 ochrane	
životného	prostredia.	Aj	žiaci	pocho-
pili,	že	nemáme	Zem	na	jedno	použi-
tie.	Ocenenı	́žiaci	sa	milým	darčekom	
potešili.	 No	 najdôležitejšie	 je,	 že	 sú	
vzorom	 a	 inšpiráciou	 nielen	 pre	
dnešnú	mládež,	ale	aj	pre	staršiu	gene-
ráciu,	ktorá	nie	vždy	chápe	a	podpo-
ruje	separáciu	a	recykláciu	odpadov.

Text:	PaedDr.	Matilda	Rozputinská

Láska	k	vode....
Po	efektıv́ne	strávenom	projektovom	
dni	 v	 škole	 väčšina	 z	 našich	 devia-
takov	a	 ôsmakov	odchádzala	domov				
s	 úsmevom	 a	 dobrým	 pocitom.	 Tı	́
aktıv́ni,	ktorı	́sa	už	v	minulosti	spolu-
podieľali	 na	 realizácii	 projektu	
Erasmus	+	s	názvom	H2O	not	wasted,	
mali	 možnosť	 absolvovať	 deň	 plný	
zaujı́mavých	 a	 rôznorodých	 aktivı́t,	
prostrednı́ctvom	 ktorých	 mohli	
zıśkať	ďalšie	 informácie	o	vode	a	 jej	
nevyhnutnosti	pre	náš	život.

Z� iaci	 v	 malých	 skupinách	 rotovali										
na	jednotlivých	stanovištiach,	kde	ich	
čakali	 usmievavé	 pani	 učiteľky.													
Od	 pani	 Rozputinskej	 sa	 dozvedeli	
nové	 informácie	 o	 obehu	 vody.	 Pani	
Tchurıḱová	 svojich	zverencov	 čakala		
plná	 energie,	 ktorú	 šmahom	 ruky	
preniesla	i	na	všetkých	žiakov.	Popri	
pohybe	 rozš irovala	 aj 	 rozhľad														
o	pojmoch	spojených	s	vodou	tak,	aby	
si	ani	neuvedomili,	že	sa	učia.

Tretie	stanovište	patrilo	pani	Kytıḱo-
vej,	 ktorá	 prostrednı́ctvom	 stolovej	
hry	 žiakom	 ukázala,	 aké	 dôležité	 je	
uvedomiť	si	hodnotu	pitnej	vody.	

Pani	učiteľka	Semánová	sa	zas	zame-
rala	 na	 trvalé	 výstupy,	 ktoré	 budú	
zdobiť	steny	našej	školy.

Na	záver	nás	čakala	spoločná	reflexia	
za	okrúhlym	stolom,	kde	sme	sa	všetci	
jednohlasne	zhodli	na	zmysluplnosti	
a	užitočnosti	projektu.

Text:	Mgr.	Andrea	Kytiková
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Ako	 je	 už	 známe,	 Gymnázium																	
v	Giraltovciach	je	súčasťou	projektu		
Erasmus+	K2.	Do	tohto	projektu	 je	
spolu	 so	 Slovenskom	 	 zapojených							
8	krajıń,	Bulharsko,	Cyprus,	Grécko,		
Portugalsko,	Rumunsko,	Taliansko	a	
Bulharsko.	Projekt	sa	zaoberá	veľmi	
aktuálnou	 problematikou	 utečen-
cov,	 konkrétne	 	 témou	 Utečenci	 a	
migranti	 hľadajúci	 budúcnosť											
v	spojenej	Európe.

A	 tak	 mali	 dve	 učiteľky	 gymnázia	
(Mgr.	 Janka	 C� orbová,	 Mgr.	 Mária	
Kopčáková)	 a	 piati	 	 študenti	 2.	 A	
triedy	 	(Natália	Horvátová,	Richard	
Juriš,	 Dávid	 Kacvinský,	 Adrián	
Kačur,	Ivana	Vasilišinová)	 	možnosť		
vycestovať	 na	 	 pracovnú	 návštevu	
do	 mesta	 Vratsa	 v	 Bulharsku.																
V	dňoch	24.	-	28.	4.	2018	sa	tam	totiž		
konala	tretia	 	medzinárodná	mobi-
lita.	

Partnerskou	 školou	v	Bulharsku	 je	
základná	škola	Hristo	Botev	v	meste	
Vratsa,	patriaca	medzi	5	najmoder-
nejšie	vybavených	škôl	v	Bulharsku.	
Väčšina	aktivıt́	sa	preto	konala	práve	
tam.		

Stretnutie	 sa	 začalo	 uvıt́acou	 cere-
móniou.	 Z� iaci	 tamojšej	 	 školy	 nás	
privı́ tali	 v	 miestnych	 krojoch.	
Ponúkli	 nám	 chlieb	 so	 soľou	 a	 list	
muškátu.	

Po	krátkom	prıh́ovore	 	nasledovala	
ukážka	tamojšieho	folklóru,	 tancov	
a	spevu.	A	potom	nás	už	čakali	rôzne	
aktivity,	 semináre,	 školenia,	 	 pred-
nášky	a	ukážky	súvisiace	s	témou.

S� tudenti	každej	krajiny	prezentovali	
históriu	migrácie	určitého	obdobia,	
ktorú	 si	 sami	 pripravili.	 Následne		
boli	 žiaci	 rozdelenı́	 do	 4	 až	 5-
členných	 skupı́n.	 Každá	 multikul-
túrna	skupina	mala	svojho	kapitána,	
ktorý	bol	z	tamojšej	školy.	 	Na	ďalšı	́
deň	 jednotlivé	 tı́my	 spoznávali	
krásy	mesta	Vratsa	a	okolia.	O	tom,	
čo	 videli	 a	 čo	 nové	 sa	 dozvedeli,		
pripravili	prezentácie,	ktoré	prezen-
tovali	v	piatok	pred	učiteľmi.	

Nasledovala		prednáška		miestneho	
novinára.	 	Oboznámil	nás	s	tým,	čo	
je	potrebné	na	vedenie	školskej		tele-
vı́znej	 alebo	 rozhlasovej	 stanice.	
Ta k t i e ž 	 sme 	 s a 	 o b o zn ám i l i																
so	systémom	vzdelávania	v	Bulhar-
sku,	ba	dokonca	sme	navštıv́ili	zopár	
vyučovacıćh	hodıń	v	moderne	zaria-
dených	učebniach	chémie,	biológie,	
geografie	a	histórie.	

V	 stredu	 večer	 varili	 študenti	
národné	jedlá		svojich	krajıń.		Od	nás	
to	 boli,	 prirodzene,	 bryndzové	
halušky,	 	 no	 nie	 každému	 chutili.		
Avšak	 bolo	 zaujı́mavé	 ochutnať	
národné	 jedlá	 iných	 krajı́n.	 Zvýšil	

Gymnazisti v Bulharsku 
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čas	 aj	 na	 	 rôzne	 športové	 aktivity,		
ktorými	 sa	 vzťahy	 študentov	 ešte	
viac	utužili.		

Popri	 nabitom	 programe	 plnom	
zaujı́mavých	 aktivı́t	 sme	 stihli	
navštıv́iť	 zopár	zaujıḿavých	miest.	
Vo	štvrtok	skoro	ráno	naše	potulky		
smerovali	 do	 starobylého	 mesta		
Veliko	Tarnovo.	Tam	sme	sa	sústre-
dili	 	na	hrad	 	hrad	Tsarevets,	ktorý	
bol	svojho	času,	počas	Rıḿskej	rıš́e,	
nedobytný,	 keďže	 mal	 tri	 brány											
s	 rôznymi	 nástrahami.	 D� alšı́m	
miestom	 našich	 potuliek	 bola	
jaskyňa		Ledenika.	Ohúrila	nás	lase-
rovou	show.			V	Sofii	sme	sa	rozlúčili	
so	všetkými	účastnıḱmi	tretej	mobi-
lity	a	čakanie	na	let	sme	si	sprıj́em-

nili	prehliadkou	hlavného	mesta.	

Mobilita	v	Bulharsku	očami	Natálie	
Horvátovej:	Som	veľmi	rada,	že	som	
bola	na	tejto	poznávacej	ceste.	Bolo	
tam	dosť	práce,	 ale	 aj	 veľa	 zábavy.	
Spoznala	 som	 nových	 kamarátov.	
Bála	 som	 sa	 hlavne	 komunikácie												
v	anglickom	jazyku,	ale	moje	obavy	
bol i 	 zbytočné . 	 Urč i te 	 som	 sa																						
v	 anglickej	 konverzácii	 zlepšila.			
Strávila	som	veľmi	prıj́emný	čas	so	
svojimi	 učiteľkami,	 spolužiakmi	 a		
novými	 priateľmi.	 Veľmi	 rada	 by	
som	si	takú	cestu	ešte	niekedy	zopa-
kovala.

Mgr.	Janka	Čorbová,	

Gymnázium	Giraltovce
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Súrodenci	 Erik	 (29)	 a	 Lenka	 (23)	
Chrzanovci	 sa	 odmalička	 venujú	
hre	 na	 gitare.	 Láska	 k	 hudbe	 ich	
inšpirovala	k	vzniku	dua	EL	Guitar.

V	 poslednom	 čase	 sa	 v	 slovenských	
médiách	čoraz	častejšie	hovorı	́o	súro-
dencoch,	 šikovných	 hudobnı́koch,	
Chrzanovcoch.	 Dostali	 sa	 do	 pove-
domia	 svojı́m	 flamencom,	 ktorým	
uchvátili	 	 poslucháčov.	 Prečo	 si	 ich	
podmanil	práve	tento	štýl?	„Flamenco	
je	 plné	 rytmov,	 búchania	 na	 gitare,	
ktoré	sa	od	klasiky	lıš́i	rytmickosťou,	
je	tanečné,	nabudzuje	a	má	veľa	ener-
gie.	 Chceme	 tým	 tešiť	 ľudı	́ a	 dávať	
energiu,	pretože	dnešný	svet	je	pesi-
mistický,“	 hovorı́	 Lenka.	 Hoci	 ju											
v	 detstve	 viac	 lákal	 klavıŕ,	 podľahla	
hre	 na	 gitare,	 ako	 jej	 staršı́	 brat.	
Znamená	pre	nich	aj	relax	a	oddych.	

„Hovorı́ 	 sa,	 že	 hudba	 lieči. 	 Hra																
na	gitare	pre	nás	znamená	veľa,	je	to	
naša	súčasť,	náš	život,	bez	nej	by	sme	
nevedeli	a	nechceli	existovať,“	tvrdia	
obaja.	 Sú	 známi	 už	 z	 účinkovania														
v	 štvorčlennej	 kapele	 s	 názvom	Eso	
band,	 teraz	 žnú	 úspechy	 ako	 duo								
El	Guitar.	Napriek	šesťročnému	veko-
vému	 rozdielu	 výborne	 rozumejú,	
majú	 nielen	 rovnaké	 hobby	 ale	 aj	
kamarátov.	 „V	 minulosti	 sme	 mali	
popovú	 kapelu	 s	 názvom	 ESO,	 ale										
v	 tom	 sme	 sa	 nenašli	 a	 založili	 sme	
gitarové	duo	EL	Guitar,	pretože	 sme	
zistili,	že	nás	to	bavı	́a	napln� ̌ a.	Chceli	
by	 sme	 dosiahnuť	 čo	 najviac,	 hrať										
na	 veľkých	 podujatiach,	 koncertoch	
na	Slovensku	i	v	zahraničı.́“	Prezradili,	
že	 postupne	 pracujú	 na	 vlastných	
skladbách.

Súrodenci Chrzanovci z GiraltoviecSúrodenci Chrzanovci z Giraltoviec
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CHRZANOVCI:	„Cvičenie	je	drina“

Erik	hrá	na	gitare	od	6	rokov,	ovláda	
základy	hry	na	klavıŕi	a	bicıćh	nástro-
joch,	Lenka	od	piatich	rokov,	hráva	aj	
na	bassgitare.	 „Brat	odišiel	do	Z� iliny	
na	konzervatórium	a	nakoniec	sme	sa	
stretli	 v	 Banskej	 Bystrici,	 keď	 som	
tam	 študovala	 na	 konzervatóriu.	 On	
vyštudoval	Akadémiu	umenı	́a	 jeden	
semester	 bol	 na	 štúdiách	 vo	 Wars-
zawe	na	Univerzite	F.	Chopina.	Ja	som		
neskôr	 pokračovala	 na	 Prešovskej	
univerzite,“	 hovorı	́ Lenka.	 Súrodenci	
študovali	predtým	na	ZUS� 	v	Giraltov-
ciach,	 teraz	 učia	 hrať	 na	 gitare	 deti,	
Erik	 v	 Giraltovciach	 a	 jeho	 sestra							

vo	Svidnıḱu.	Tešia	ich	vlastné	úspechy	
aj	 úspechy	 svojich	 žiakov.	 Najťažšie	
na	 hre	 je	 vraj	 samotné	 cvičenie.	
„Treba	sa	k	tomu	vedieť	prinútiť,	veľa	
cvičiť,	 aby	 človek	k	niečomu	dospel.	
Ešte	 ťažšie	 je	 prinútiť	 k	 tomu	 aj	
žiakov,	aby	cvičili,	keď	sa	im	nechce.	
Každý	žiak	je	iný,	je	potrebné	k	nemu	
pristupovať	 individuálne.	 Všetko	
záležı	́ od	 cvičenia	 a	 talentu,“	 dodá-
vajú.	 Za	 svoj	 vzťah	 k	 hudbe	 sú	 vraj	
vďačnı	́ aj	 svojim	 rodičom,	 ktorı	́ ich								
k	nej	odmalička	viedli.	

TEXT:	Martina	Cigľárová,	

FOTO:	LCH

Martinka	Kapráliková	(11),	dcéra	
našej	 rodáčky	a	 známej	herečky,	
Michaely	 Kaprálikovej	 Medveco-
vej,	 nedávno	 získala	 v	 zahraničí	
obrovský	 úspech.	 Porotcovia	
festivalu	 Gold	 Movie	 Awards	
Goddess	Nike	jej	udelili	prestížne	
ocenenie.	

Jedenásťročná	talentovaná	dievčina	
zo 	 zn ámeho 	 hereckého 	 rodu															
v	 Londýne	 zažiarila	 v	 krátko-
metrážnom	 filme	 režiséra	 Mareka	
Káčera	 Rı́bezlák.	 Malá	 Bratislav-
čanka,	ktorá	navštevuje	6.	ročnıḱ	ZS� ,	
sa	 tešı́	 svojmu	 prvému	 veľkému	

oceneniu , 	 s ta la 	 sa 	 na j lep šou	
herečkou	do	18	rokov.	Film	sa	objavı	́
aj	 na	 ďalšı́ch	 festivaloch	 a	 Maťka	
verı,́	 že	 jej	veľký	 úspech	nebude	jej	
jediný	 a	 posledný.	 Predtým	 už	
zıśkala,	podobne	ako	jej	brat	Michal,	
ocenenia	 z	 literárneho	 fondu	 za	
Najlepšı	́ herecký	 dabing.	 Európska	
cena	 však 	 pote š i la 	 e š te 	 v iac .	
„Rıb́ezlák	 je	 krátka	poetická	 komé-
dia,	 rozpráva	prıb́eh	 starého	 spiso-
vateľa	 Ondreja	 a	 jeho	 manželky	
Katky.	Nežný	prıb́eh	o	láske,	nádeji,	
ale	predovšetkým	o	silných	putách,	
ktoré	nás	spájajú	s	našimi	najdrah-

Dcéra giraltovskej herečky Dcéra giraltovskej herečky Dcéra giraltovskej herečky 
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šıḿi	a	robia	z	nás	tých,	ktorými	sme	
dnes.	Dej	sa	odohráva	na	myjavských	
kopaniciach,“	 pı́šu	 médiá	 o	 filme.	

Martinka	 v	 ňom	 účinkovala									
po	boku	ostrieľaných	hereckých	
kolegov	 -	 Emı́lie	 Vášáryovej	 a	
Martina	 Hubu,	 zahrala	 si	 ich	
vnučku	Violu.	Spoluprácu	s	nimi	
si	 pochvaľuje.	 Film	 sa	 natáčal										
v	priebehu	októbra	a	novembra	
2017.	

POKRAČOVATEĽKA	TRADÍCIE

„Z	ocenenia	sa	veľmi	tešıḿ,	bol	to	
môj	 prvý	 ozajstný	 film.	 Nakrú-
canie	 bolo	 super.	 Natáčali	 sme											
v	nádhernom	prostredı	́i	obdobı,́	
bola	 som	 očarená.	 Bol	 už	 sı́ce	
november	 a	 my	 sme	 hrali	 leto,	
takže	mi	bola	zima,	ale	všetci	sa							
o	 mňa	 starali	 a	 radili	 mi.	 Pán	
Huba	 mi	 pripomı́nal	 môjho	
skutočného	 dedka.	 Je	 to	 šťastie,	

že	 som	mohla	 stáť	 po	boku	 takých	
veľkých	hercov,“	uviedla	v	médiách	
začıńajúca	herecká	hviezda.	
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Nielen	 obaja	 jej	 rodičia	 Michaela	 a	
Martin	sú	herci,	rovnako	sú	obsadzo-
vanı	́i	jej	ďalšı	́prıb́uznı,́	teta	Zuzana	
Kapráliková	(sestra	jej	otca	Martina	
Kaprálika)	a	 jej	dedo	Dušan	Kaprá-
lik,	ktorý	nedávno	oslávil		sedemde-
siatku.	Jej	pradedo	Elo	Romančıḱ	bol	
populárnym	 hercom,	 na	 umeleckú	
dráhu	 sa	 vydal	 jej	 strýko	 Ondrej	
(brat	Martina	a	Zuzany)	a	od	detstva	
sa	venuje	herectvu	aj	jej	brat	Miško.	

Hoci	 je	 Rıb́ezlák	 jej	 prvým	 väčšıḿ	
hereckým	 počinom,	 skúsenosti										
s	 dabingom	 má	 od	 štyroch	 rokov,		
bavia	ju	okrem	toho	aj	divadlo,	spev	
a	 hra	 na	 klavıŕi.	 Od	 mikrofónu	 sa	
postupne	 dostala	 pred	 televı́znu	
kameru.	V	rámci	svojej	prvej	dabin-
govej	 roly	 prepožičala	 ako	 štvor-
ročná	svoj	hlas	tučniakovi	z	animo-
vaného	filmu	Happy	Feet	2.	

„Herectvo	 ma	 bavı́,	 vždy	 som	 to	
chcela,	no	nie	iba	preto,	že	mám	celú	
hereckú	 rodinu,	 ktorá	 ma	 k	 tomu	
inšpirovala,	hlavne	obaja	rodičia	ma	
k	 tomu	 viedli.	 Tým,	 že	 som	 videla	
doma,	aké	to	je,	veľmi	ma	to	lákalo	už	
odmalička,“	priznala.

RODINA	JE	NA	ŇU	HRDÁ

Podľa	 slov	 jej	 maminy	 Mišky	 bola	
prvá	dcérina	reakcia	na	to,	že	zıśkala	
toto	 ocenenie,	 veľmi	 milá.	 „Aha,	
dobre,	nie?	Bola	z	toho	veľmi	prekva-
pená.	 U� spech	 je	 to	 veľký,	 pre	 nás	
nečakaný.	 Odrazu	 sa	 okolo	 nej	

rozvı́ril	 mediálny	 boom,	 na	 ktorý	
vôbec	nebola	pripravená	 a	 nerozu-
mela	tomu.	Martinka	tvrdı,́	 že	bude	
herečkou.	 Sme	 radi,	 že	 pokračuje								
v	rodinnej	tradıćii,	keďže	všetci	sme	
herci,“	 prezradila	 známa	 herečka,	
ktorú	 ste	mohli	 nedávno	 zazrieť	 aj							
v	seriáloch	Divoké	kone	či	Oteckovia.	
Ak	 sa	 však	 vraj	 dcéra	 rozhodne	
venovať	sa	niečomu	inému,	budú	ju	
v	 tom	 tiež	 podporovať.	 „I	 keď					
musı́m	 povedať,	 že	 predpoklady											
na	herectvo	má,	rovnako	ako	je	brat	
Miško.	Obe	naše	deti	dabujú,	nahrá-
vajú	 rozhlasové	 hry	 a	 majú	 skúse-
nosti	spred	kamery.	Naposledy	nada-
bovala	 hlavnú 	 predstaviteľku															
v	seriáli	Matky	a	dcéry,	malú	Melek,	
ale	 aj	 postavu	 v	 rozprávke	 Včielka	
Maja. 	 U� č inkovala	 aj 	 v 	 menšej	
epizódnej	 postave	 v	 seriáli	 Búrlivé	
vıńo	a	v	Rodinných	prıṕadoch	hrala	
dokonca	moju	dcéru.“	

S�kola	je	však	podľa	jej	slov	na	prvom	
mieste	a	na	dospelosť	má	vraj	ešte	
čas.	Celá	rodina	momentálne	hviezdi	
v	rozprávke	pre	deti	Kozliatka	a	vlk,	
ktorú	 hrajú	 v	 divadle	 Nová	 scéna													
v	 Bratislave	 a	 obľúbili	 si	 ju,	 para-
doxne,	nielen	najmenšı	́diváci,	ale	aj	
dospeláci.		

TEXT:	Martina	Cigľárová,

FOTO:	internet,	rodinný	archív
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Rok	2017	bol	pre	zväzy	záhradkárov	
na	Slovensku	výnimočný,	pretože	sme	
si	pripomıńali	60.výročie	organizova-
ného	 záhradkárstva	 na	 Slovensku.	
Celkové	 zväz	 združuje	 650	 tisı́c	
členov.	 Niekoľko	 desiatok	 našich	
domácich	 členov	 sa	 stretlo	 koncom	
aprı́la	 na	 hodnotiacej	 schôdzi,	 kde	
predebatovali	aktuálne	otázky	a	prob-
lémy	organizácie	a	súčasného	záhrad-
kárčenia.

Každý	z	nás	si	uvedomuje,	že	záhrad-
kárske	hnutie	v	posledných	viac	ako	
dvoch	 desaťročiach	 prechádza	 urči-
tými	 problémami,	 ako	 sú	 úbytok	
členov,	starnutie	členskej	základne	a	
pod.	Väčšina	 týchto	 javov	má	objek-
tıv́ny	 charakter	 a	 ťažko	 ich	 nejako	
ovplyvnı́me.	 Sú	 však	 i	 veci,	 ktoré	
ovplyvniť	môžeme.	Patrı	́sem	predo-
všetkým	 intenzı́vnejšie	 zviditeľňo-
vanie	 sa.	 Nech	 všetci	 vidia,	 že	 sa	
staráme	nielen	o	svoje	záhradky,	ale	i	
o	 verejnú	 zeleň,	 že	 usporadúvame	
výstavy,	prednášky	a	pod.	A	ako	na	to?		
Nie	 je	 to	 nič	 zložité.	 Veď	 ako	 inak	
oceniť	primeraný	pohyb	na	čerstvom	
vzduchu,	 radosť	 z	 toho,	 čo	 sa	 nám	
každý	 rok	 pod	 našimi	 rukami	 rodı.́	
Záhrada	nie	je	len	o	tom,	či	si	mrkvu,	
rajčiny	alebo	jablka	kúpime	v	rôznych	
„marketoch“.	 Tu	 celú	 nádhernú	
nadstavbu	nekúpime	nikde	za	žiadne	
peniaze,	 ak	 sa	 o	 ňu	 nezaslúžime										
na	vlastnom	kúsku	zeme.	Je	to	jasné	

každému,	 kto	 sa	 venuje	 nejakej	
záľube	 –	 nehľadiac	 na	 	 čas	 ani	
peniaze.	

Veď	tı,́	ktorı	́prıŕodu	kultivujú,	sú	 jej	
najlepšı́	 priatelia,	 chránia	 ju	 a	 žijú								
v	súlade	s	jej	pravidlami.	Záhradkár-
čenie	prospieva	nielen	nám,	ale	celej	
spoločnosti	a	preto	v	ňom	vytrvajme,	
pestujme	si	svoje	záhradky	a	pri	práci	
v	nich	pestujme	 i	 telesné	 a	duševné	
zdravie.

Jedným	z	hlavných	bodov	 stretnutia	
bolo	predstavenie	 	prioritných	 úloh,	
ktoré	vychádzajú	z	potrieb	a	záujmov	
členstva	 a	 tou	 sú	 aj	 	 zvyšovanie	
odbornej	 úrovne	 členov,	 uspokojo-
vanie	ich	záujmov	a	potrieb	a	skvalit-
ňovanie	organizátorskej	práce	vo	všet-
kých	 zložkách.	 Preto	 je	 potrebné	 aj	
naďalej	 uskutočňovať	 inštruktáže										
k	 rezu	 ovocných	 drevı́n	 priamo										
na	 záhradkách,	 uskutočňovať	 rôzne	
vzdelávania	a	prednášky	pre	 členov,	
zabezpečovať	 informácie	 o	 potrebe	
pestovania	 nových	 odrôd	 a	 spôsobe	
ich	 pestovania	 za	 účelom	 dopesto-
vania	kvalitnej	zeleniny	a	ovocia.	

Nikto	by	nemal	pochybovať	o	užitoč-
nosti	 organizovaného	 záhradkárče-
nia.	 Tak	 ako	 v	minulosti,	 aj	 teraz	 sú	
j eho 	 funkc ie 	 u ž i to čn é , 	 a le 	 s ú	
významné	 aj	 spoločensky,	 či	 už	
udržiavanı́m	 a	 skrášľovanı́m	 život-
ného	 prostredia, 	 vedenı́m	 ľudı	́									
ku	vzťahu	k	prıŕode	a	v	neposlednom	

AKO HODNOTILI NAŠI ZÁHRADKÁRIAKO HODNOTILI NAŠI ZÁHRADKÁRI
SVOJE MINULOROČNÉ AKTIVITY  SVOJE MINULOROČNÉ AKTIVITY  

AKO HODNOTILI NAŠI ZÁHRADKÁRI
SVOJE MINULOROČNÉ AKTIVITY  
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rade	 sú	 aj	 cenným	 prı́spevkom											
vo	vzdelávanı	́k	dopestovaniu	ekolo-
gicky	 čistého	ovocia	a	zeleniny.	Táto	
funkcia	 ešte	 dlho	 zostane	 predo-
všetkým	na	vidieku	prvoradou.

C� lenskú	 základňu	 ZO	 SZZ	 riadi											
5-členný	 výbor.	 Tomu	 sa	 zároveň	
chcem	 poďakovať	 	 za	 vykonanú	
prácu.	Organizácia	má	60	členov,	z	to	
7	členovia	po	dva	polička	a	5	členov	je	
prı́domových.	 Záhradky	 nielenže	
podporujú	 zdravie	 všetkých	 ľahkou	
telesnou	 činnosťou,	 ale	 aj	 zdravou	
stravou.	 Dopestované	 ovocie	 a	 zele-
nina	 nie	 sú	 zaťažené	 chemickými	

produktmi,	sú	chutné,	oberané	zrelé	a	
nie	transportované	 	z	veľkej	diaľky	a	
potom	umelo	dozreté.	Preto	do	našej	
základne	pribudlo	aj	mnoho	mladých	
rodıń,	 za	 čo	sme	veľmi	vďačnı	́a	 tešı	́
nás	 ich	záujem	o	vlastné	pestovanie	
zeleniny	a	ovocia

Záhradky	 sú	 tiež	 miestom,	 kde	 sa	
pestujú	 priateľstva	 a	 podporujú	 sa	
kontakty	 medzi	 generáciami.	 Pri	
prı́ležitosti	 60.	 výročia	 založenia	
Slovenského	zväzu	záhradkárov	sme	
si	aj	mi	uctili	a	ocenili	našich	dlhoroč-
ných	 členov.	 Patrı́	 medzi	 nich	 pani	
Mária	 Bencúrová,	 Mária	 Mikulová	 a	
Alžbeta	 Majernı́ková.	 Tieto	 záhrad-
kárky	boli	a	ešte	aj	sú	pre	nás	prıḱla-
dom,	 ako	 správne	 a	 zdravo	 dopes-
tovať	 rôzne	 druhy	 zeleniny,	 ovocia,	
ale	aj	kvetov	a	rastlıń.		

Každý	záhradkár	má	svoj	systém	sade-
nia,	má	skúsenosti	s	odrodami,	ktoré	
mu	prinášajú	úžitok.	A	preto	v	závere	
stretnutia	 sme	 sa	 nevyhli	 diskusii,	
kde	 sme	 si	navzájom	vymenili	 svoje	
skúsenosti	 a	 poznatky	 a	 pochválili	
sme	sa	aj	dobrými	výsledkami.

Opäť	začıńajú	záhradkárske	aktivity	a	
preto	 prajem	 všetkým	 priaznivé	
podmienky,	chuť	a	elán	do	práce,	aby	
sme	 boli	 so	 svojou	 úrodu	 spokojnı,́	
mal i 	 v še tc i 	 radosť 	 so 	 svo j ich	
výpestkov	a	aby	naše	záhradky	slúžili	
nielen	nám,	ale	aj	našim	ratolestiam.			

Text:	Alena	Kmecová	
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Ak	by	sa	ma	bol	v	minulosti	niekto	
spýtal,	 čo	 sa	 hovorí	 o	 severový-
chodnom	 Slovensku	 a	 čím	 je	 táto	
oblasť	 zaujímavá,	 určite	 by	 mi	
napadlo,	že	v	tejto	oblasti	žije	viac	
Rusínov	 ako	 Slovákov,	 majú	 tu	
prekrásne	drevené	 cerkvi	 a	 tento	
región	 veľmi	 ovplyvnili	 obidve	
svetové	vojny.	

Keď	som	však	tento	kraj	spoznal	bliž-
šie,	 dospel	 som	 k	 záveru,	 že	 je																		
i	miestom	smútku,	nádeje,	očakávanı,́	
radosti	 a	 vzácneho	 spolunažıv́ania.	
Veru	málokde	je	možné	vidieť	a	zažiť	
splývanie	dvoch	kultúr	–	západnej	a	
v ýchodnej . 	 U� zemie	 je 	 prienik ,																			
v	ktorom	 	sa	stretávajú	etniká	Rusı-́
nov,	Ukrajincov	a	Slovákov.	Nuž	teda	
charakterizujme	bližšie	túto	vidiecku	
krajinu	 s	 neoceniteľne	 bohatými	
kultúrno-historickými	 pamiatkami	
ako	naplnenú	vıźiu	v	roku	2024.

Nechcem	 veriť	 vlastným	 očiam,	 ako	
sa	 tento	 kraj	 zmenil	 po	 šiestich	
rokoch,	čo	som	sa	snažil	svojimi	akti-
vitami	 povzniesť	 jeho	 úroveň	 (veď	
patril 	 medzi	 zaostalé 	 regióny)											
na	územie	zmenené	na	nepoznanie.

Do	vstupnej	brány	pod	Duklou	ako	sa	
mesto	Svidnıḱ	zvykne	nazývať,	som	sa	
pohodlne	 dostal	 konečne	 dobudo-
vanou	cestou	R-4.	Aj	samotné	mesto	
sa	 úplne	 zmenilo.	 Všadeprı́tomnı	́	
návštevnı́ci	 hovoriaci	 viacerými	
jazykmi,	 pravidelne	 premávajúci	
vláčik	rozvážajúci	turistov	k	tunajšıḿ	
atrakciám,	rusıńske	špeciality	rozvo-

niavajúce	v	tunajšıćh	reštauráciách	a		
ponúkané	 perfektne	 vyškoleným	
personálom,	 niekoľkými	 jazykmi	
hovoriaci	 obyvatelia,	 ktorı́	 návštev-
nı́kov	 informujú	 o	 všetkom,	 čı́m	 je	
tento	 región	 špecifický	 a	 zaujıḿavý.	
Poďte	 sa	 pozrieť	 z	 výšky,	 ako	 sme	
pretvorili	 náš	 región,	 veď	 neďaleko	
máme	letisko.	Nemáte	sa	kde	ubyto-
vať?	 	Určite	pre	vás	nájdeme	vhodný	
penzión	alebo	súkromie.	

U� dolie,	kde	vládol	len	smútok,	je	teraz	
územıḿ	plným	radosti.	Ožili	aj	obce,	
kde	dlho	chýbal	džavot	detı.́	Teraz	je	
tu	opäť,	ony	sa	hrajú	na	vojakov,	ako	
kedysi	 pred	 nimi	 ich	 pradedovia.	
Cyklistika	sa	spolu	s	 turistikou	stala	
najvhodnejšı́m	 prostriedkom,	 ako	
spoznávať	a	obdivovať	bohatú	flóru,	
faunu	a	do	lona	chránených	územı	́sa	
dostať	špeciálnymi	chodnıḱmi.	Dávne	
symboly	 vojny	 nám	 pripomenú	
smútok,	no	ten	pominie,	keď	sa	dosta-
nete	na	miesta,	odkiaľ	môžeme	pozo-
rovať	 nekonečne	 vzdialené	 hviezdy,	
ktoré	už	dávno	vyhasli.	Ako	sa	zmenili	
obce,	 cez	 ktoré	 prechádza	medziná-
rodná	 komunikácia!	 Stali	 sa	 z	 nich	
oázy	 ticha.	Od	hranice	 s	Poľskom	sa	
vydávame	 na	 Karpatskú	 drevenú		
cestu	 	po	 čoraz	viac	navštevovaných	
cerkvách.	 Bodaj	 by	 nie,	 keď	 sú	
poctené	 najvyššı́m	 ocenenı́m.	 To	
ocenenie	 patrı́	 umu	 a	 zručnostiam	
tam	žijúcich	predkov.

Poďme	sa	však	pozrieť	i	na	južnejšiu	
časť	 regiónu. 	 Znovu	 obnovené	

SEN o splnení vízie
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liečebné	pramene	v	S�arišskom	S� tiav-
niku,	ktoré	svojimi	aktivitami	pomá-
hajú	obéznym	deťom	vysporiadať	sa		
s	týmto	neduhom.	Ani	by	som	si	nepo-
myslel,	 že	 mestečko	 Giraltovce	 sa											
i	naďalej	hrdı	́ubytovacıḿ	zariadenıḿ	
s	 vysokým	 štandardom	 služieb.	 Nie	
nadzemská	bytosť,	ale	šikovnosť	S�ari-
šanov	 a	 Rusıńov	 zmenili	 tento	 kraj	
tak,	ako	si	to	sami	vysnıv́ali.	

K	najsilnejšıḿ	stránkam	územia	však	
patrı	́mimoriadna	atraktivita	prıŕod-
ného	prostredia	s	vhodnými	klimatic-
kými	 pomermi,	 vyznačujúceho	 sa	
bohatou	 flórou,	 množstvom	 zveri	 a	
čistej	 prı́rody	 s	 najvhodnejšı́mi	
podmienkami	 pre	 život.	 Nachádzajú	
sa	 tu	 viaceré	 chránené	 územia	 a	
región	 disponuje	 dostatkom	 kvalit-

ných	 spodných	 i	 povrchových	 vôd,	
nenarušenými	 lesmi	 a	 panenskými	
prıŕodnými	scenériami.	

U� zemie	okresu	je	teda	priam	predur-
čené	 na	 rozvoj	 cestovného	 ruchu,	
najmä	 vidieckeho	 turizmu	 a	 agrotu-
ristiky.	 Nuž	 teda	 pozdvihnime	 toto	
bohatstvo,	aby	sa	obyvatelia	regiónu,	
ktorých	z	neho	 	v	minulosti	vyhnala	
bieda	a	nezamestnanosť,	vrátili	späť	
do	 svojich	 domovov	 a	 so	 svojimi	
skúsenosťami	 a	 s	 využitı́m	 prı́rod-
ných	 a	 vytvorených	 danostı	́ regiónu	
pripravili	 optimálne	 podmienky	 na	
privıt́anie	 tých,	 ktorı	́ prinesú	 prácu	
pre	všetkých.

Ing.	Ľubomír	Filo,
Vidiek,	n.	o.,	Giraltovce

Uplynul	už	rok	a	pol	od	publikovania	
článku	„Integrovaná	stratégia	rozvoja	
územia	 MAS	 Topoľa	 a	 Plány	 hospo-
dárskeho	 a	 sociálneho	 rozvoja,														
v	ktorom	som	sa	zameral	na	budúci	
rozvoj	 regiónu	 riadený	 metódou	
zdola	nahor	podľa	princıṕov	Leader,	
kde	by	sa	samospráva	spolu	s	podni-
kateľským	 i	 neziskovým	 sektorom,	
záujmovými	 združeniami	 a	 obyva-
teľmi	 mohli	 podieľať	 na	 spracovanı,́	
ako	aj	implementácii	Stratégie	CLLD.	
Stratégia	 bola	 po	 dvoch	 úpravách	
schválená	 a	 rovnako	 bol	 schválený	
štatút	MAS	TOPOĽA.	

Vstupujeme	 do	 finále,	 kde	 sa	 majú	
postupne	implementovať	všetky	akti-
vity	 zahrnuté	 v	 Stratégii	 CLLD.	 Boli	

Dočkáme sa Farmárskeho domu?
zverejnené	prvé	výzvy	na	prevádzku	
kancelárie	MAS	 TOPOĽA	 i	 na	 oživo-
vanie	 a 	 zapá janie 	 sa 	 všetkých	
záujemcov	v	regióne	do	tzv.	animač-
n ý c h 	 č i n no s t ı́ 	 MAS 	 TOPOĽA .																			
V	 najbližšom	 obdobı	́ Miestna	 akčná	
skupina	 v	 rámci	 IROP	 vyhlási	 výzvy	
pre	podnikateľov,	neziskový	sektor	a	
obce	 s	 počtom	 obyvateľov	 nad	 tisıć,		
so	 zameranı́m	 na	 inováciu	 výroby,	
služieb,	 výroby	 nových	 produktov,	
kde	 bude	 záväzným	 ukazovateľom	
najmä	vytváranie	nových	pracovných	
miest.

V	 porovnanı́	 s	 ostatnými	 regiónmi	
Slovenska	máme	čo	doháňať.	Nových	
poľnohospodárskych	 výrobkov	 je	
zatiaľ	v	našom	regióne	ako	šafranu	a	
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nebyť	 aktıv́nych	 Poliakov	 a	 produ-
centov	z	Južného	Slovenska,	naše	trho-
visko	by	zıv́alo	prázdnotou.	Rodinné	
farmy,	ktoré	by	mohli	ponúkať	naprı-́
klad	potraviny	v	bio	kvalite	a	čerstvú	
zeleninu,	v	našom	regióne	zatiaľ	nepo-
známe.	Jediným	producentom	jogur-
tov,	 ktoré	 v	 medzinárodnej	 súťaži								
zo	 stovky	 produktov	 sa	 dostali											
do	finále	a	v	roku	2014	zıśkali	v	Tokiu	
zlatú	 medailu	 za	 obal	 v	 medziná-
rodnej	 dizajnérskej	 súťaži	 je	 firma	
„Malý	gazda“	z	Radomy.	Veľké	požia-
davky	 trhu, 	 objednávky	 nielen										
od 	 na š i ch 	 preda jcov, 	 a le 	 i 	 od	
predajcov	 zo	 zahraničia,	 vytvorili		
obrovský	 dopyt	 po	 týchto	 produk-
toch.	 	No	ako	to	 	na	Slovensku	býva	v	
okrese	sa		nenašli	výrobné	priestory	a	
tak	výrobu	museli	farmári	 	presunúť	
do	Prešova.

V	rámci	Akčného	plánu	rozvoja	menej	
rozvinutých	 okresov	 bol	 mestom	
Giraltovce	 predloženı́	 projektový	
zámer	 na	 vybudovanie	 farmárskeho	
domu	v	priestore	trhoviska,	namiesto	
dvoch	 prenosne	 architektonických	
skvostov,	 kde	 by	 sa	 regionálne	
produkty	 predávali.	 Porozmýšľajme:	
Dodávateľom	 zariadenia	 by	 v	 rámci	
úspešnosti	 vo	 verejnom	obstarávanı	́
mohla	 byť	 giraltovská	 firma	 zame-
raná	 na	 výrobu	 kontajnerových	
buniek,	 dodávateľom	 mliečnych	
výrobkov	syra,	 žinčice,	korbáčikov	a	
ďalšıćh	tunajšıćh	špecialıt́	regionálni	
farmári,	čerstvé	mäso	z	regionálnych	
bitúnkov,	 náš	 šarišský	 med,	 ovocie,	
zelenina	 a	 samozrejme	 tiež	 niečo										
na	 pamiatku	 z	 nášho	 mesta	 vıť́azné	
destiláty	z	 tunajšej	pálenice,	domáci	
chlieb	 a	 ďalšie	 dobroty	 z	 miestnej	
pekárne.	Nebolo	by	to	úžasné?	
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A OKOLIAA OKOLIA

 

A OKOLIA

Jediným	 predajným	 miestom	 regio-
nálnych	 	produktov	medu,	medoviny	
a	iných	medových	pochutıń,	liečenie,	
skrášľovanie	 na	 prı́rodnej	 báze,	
cukr á rensk é 	 po t reby 	 pon úka	
obchodná	prevádzka	v	Dome	služieb,	
len	škoda	že	od	cudzıćh	producentov.	

Nuž,	a	aby	som	sa	vrátil	na	začiatok	–	
nie	je	až	také	dôležité,	že	uplynul	rok	a	
pol	od	publikovania	článku	v	Spravo-

dajcovi	 Giraltoviec.	 Omnoho	 dôleži-
tejšı́	 je	 fakt,	 že	 uplynulý	 rok	 a	 pol	
nečinnosti	 znamená	 reálne	 vyčı́sli-
teľné	 ekonomické	 i	 spoločenské	
straty	pre	 tých,	ktorým	mohli	dopo-
siaľ	 nevyužité	 prı́ležitosti	 priniesť	
prácu	 i	možnosť	 úspešnej	sebareali-
zácie.				

Ing.	Ľubomír	Filo,
riaditeľ	VIDIEK,	n.	o.	

Na futbalovom ihrisku v Marhani vykradli bufet

V	 neďalekej	 obci	 Marhaň	 vykradli	
bufet,	 ktorý	 sa	 nachádza	 v	 areáli	
futbalového	ihriska.	Páchateľ	si	môže	
za	to	posedieť	vo	väzbe	dva	roky.

Ku	 krádeži	 došlo	 podľa	 krajskej	

polı́cie	 začiatkom	 mája,	 pravdepo-
dobne	 v	 dobe	 od	 6.	 do	 9.	 mája,	
vlámanıḿ	 sa	 do	 objektu.	 „Doposiaľ	
nezistený	 páchateľ	 vyhol	 kovovú	
mrežu	 na	 bufete	 nachádzajúcom	 sa	
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pod	 tribúnou,	dvere	vtlačil	 dnu,	 čıḿ	
ich	 prelomil...“	 informuje	 polıćia	 na	
stránke	ministerstva.	Cez	takto	vznik-
nutý	otvor	podľa	ich	slov	vošiel	lupič	
do	 objektu,	 odkiaľ	 si	 odniesol	 48		
plechoviek	 	nealkoholického	piva,	10		
fliaš	alkoholického	piva	a	4	plastové	
fľaše	minerálnej	vody.	„S�koda	pre	maji-
teľa	 bufetu	 vznikla	 vo	 výške	 cca	 50	
eur	 a	 pre	 miestny	 obecný	 úrad		

vznikla	 poškodenı́m	 zariadenia	
škoda	vo	výške	taktiež	50	eur.	Pove-
rený	prıślušnıḱ	Obvodného	oddelenia	
Policajného	 zboru	 Raslavice	 vedie									
v	uvedenom	prıṕade	trestné	stıh́anie	
pre	 preč in	 krádeže ,“ 	 dodávajú	
prıślušnıći	 polıćie.	 Páchateľovi	 hrozı	́
trest	odňatia	slobody	až	na	dva	roky.

(red,	zdroj:	minv.sk.	
FOTO:	ahojbardejov.sk)

STLAČ ODPAD, UŠETRÍŠ VIAC AKO SI MYSLÍŠ 
Prečo	 by	 som	mal	 stlačiť	 PET	 fľašu,	
kartón	 či	plechovku	predtým,	než	 ju	
hodıḿ	 do	 zbernej	 nádoby?	 Môže	 sa	
zdať,	že	zberná	nádoba	je	dostatočne	
veľká	 na	 to	 aby	 pojala	 PET	 fľašu,	
kartón	či	plechovku	aj	bez	toho	aby	ju	
musel	človek	stláčať.	Je	to	sıće	pravda,	
že	väčšina	z	nich	má	sıće	malú	hmot-
nosť,	ale	za	to	veľký	objem,	najmä	PET	
fľaše.	Naprıḱlad	nestlačené	PET	fľaše	
v	zberných	nádobách	zbytočne	zabe-
rajú	 veľa	 miesta	 a	 v	 konečnom	
dôsledku	zberová	spoločnosť	odváža	
vzduch.	Rovnako	to	platı	́aj	pre	kartón	
či	plechovky.	Preto	 je	veľmi	dôležité	

obal	jednoducho	stlačiť.	V	prıṕade,	že	
je	 to	 pre	 niekoho	 namáhavé,	 môže	
obal	 položiť	 na	 zem	 a	 pristúpiť	 ho.	
Prešľapávanie,	 stláčanie	 a	 skrúcanie	
týchto	obalov	sú	preto	veľmi	dôležité.	

Takýmto	 postupom	 sa	 do	 kontaj-
nerov	 vojde	 približne	 4-krát	 viac	
zmenšených	 odpadov.	 Naprıḱlad	 do	
nádoby	s	objemom	1100	l	sa	zmestı	́
približne	733	stlačených	1,5	litrových	
PET	 fliaš.	 Ak	 by	 sme	 ich	 do	 nádoby	
hádzali	nestlačené,	zmestilo	by	sa	ich	
tam	len	približne	200.	S	tým	súvisı	́ i	
ďalšia	 vec.	 C� ı́m	 viac	 sa	 PET	 fliaš,	
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Záhradkárske okienko

-	 zvyčajne	začiatkom	júna	použijeme	
prı́pravky	 proti	 obaľovačovi	 jablč-
nému,

-	 tesne	pred	kvitnutıḿ	ošetrıḿe	vinič	
proti	 perenospore	 a	 múčnatke	 bez	
ohľadu	na	priebeh	počasia,

-	 druhý	 postrek	 urobı́me	 ihneď	 po	
odkvitnutı,́	ale	najneskôr	dva	týždne,

-	 od	 polovice	 mesiaca	 začı́name													
s	postrekmi	rajčiakov	proti	plesni,

-	 proti	 plesni	 na	 zemiakoch	 ošetru-
jeme	 najmä	 poloskoré	 a	 neskoré	
odrody,	postrek	opakujeme	v	10	–	14	
dňových	intervaloch,

-	 daždivé	 počasie	 podporuje	 šıŕenie	
plesne	 uhorkovej , 	 preventı́vne	
postreky	 vykonávame	 v	 7	 až	 10	
dňových	intervaloch,

-	 začiatok	 júna	 je	poslednou	prıĺeži-
tosťou	na	sejbu	mrkvy,

-	 na	kvalitný	koreňový	petržlen	je	už	
neskoro,	 ale	 môžeme	 siať	 pre	 vňať,	
alebo	volıḿe	listový	petržlen,

-	 ak	 chceme	 siať	 reďkovku,	 vhodné	
sú	 už	 iba	 neskoré	 odrody,	 siať	
môžeme	 špenát	pre	ranný	a	 jesenný	
zber,

Ochrana rastlín v júni:

-	 vyštipujeme	a	vyväzujeme	kolıḱové	
rajčiaky	na	voľnej	pôde	aj	v	zakrytých	
priestoroch,

-	 pr ihnoju jeme	 a 	 zavla žu jeme	
plodovú	zeleninu,

-	 pri	jednotenı	́koreňovej	zeleniny	by	
mala	 byť	 pôda	 vlhká,	 aby	 sa	 ľahko	
vyberali	nežiaduce	rastliny,

-	 na	 marhuliach	 robı́me	 letný	 tzv.	
S� ittov	rez,	skracujeme	letorasty	dlhé	
30	 až	 40	 cm	 spravidla	 o	 štvrtinu	 až										
o	tretinu,

-	 z	 bobuľovı́n	 vyžadujú	 rez	 najmä	
rıb́ezle	a	egreše,

-	 prebierku	plodov	robıḿe	aj	pri	hruš-
kách,	broskyniach	a	marhuliach,

-	 pôdu	 pod	 korunami	 stromov	
kyprıḿe	 a	 nastielame	 slamou	 alebo	
iným	vhodným	materiálom,

-	 robıḿe	 postrek	 proti	 	 prvej	 gene-
rácii	 obaľovačov	 na	 jadrovinách	
zvyčajne	v	posledných	dňoch	mája,

-	 až	v	prvých	dňoch	júna	proti	druhej	
generácii	v	poslednej	dekáde	júna.

		Ľubomír	Krupa

kartónov	 č i 	 plechoviek	 zmestı	́											
do	nádoby,	tým	viac	sa	znıž́i	interval	
zvozu	 zberných	 nádob	 a	 ušetrı́	 sa											
na	 prepravných	 nákladoch.	 Zmen-
šenie	obalov	pomáha	aj	pri	ich	jedno-
duchšej	 manipulácii	 a	 následnej	

recyklácii,	 čı́m	 sa	 znova	 znižujú	
náklady.	 A	 častokrát	 to	 môže	 byť	 aj	
niekoľko	desaťtisıć	eur	za	rok.	Preto	
nezabúdajme	 šetriť 	 i 	 takýmto	
spôsobom	naše	životné	prostredie.	

ENVI	–	PAK
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Po našemu...Po našemu...
Nit	chiža	bez	križa	–

	Nie	je	dom	bez	trápenia

I	bez	bradi	noši	dobrej	radi	–	

Aj	mladý	človek	vie	poradiť

Ľeci	jak	pes	z	prebitu	labu	–	

Veľmi	sa	ponáhľa

Text:	M.	Osifová,	foto:	archív	rodiny	Kucharíkovcov

Rodina	Kuchariková	na	dvoreRodina	Kuchariková	na	dvore
pred	domom	v	roku	1945pred	domom	v	roku	1945

Rodina	Kuchariková	na	dvore
pred	domom	v	roku	1945

O	pár	rokov	neskôr	na	tom	istom	dvoreO	pár	rokov	neskôr	na	tom	istom	dvoreO	pár	rokov	neskôr	na	tom	istom	dvore
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NARODILI SA:

Maroš Juhas

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

ZPOZ

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Zuzana Kmecová   1933   15. 5. 2018

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

75 rokov Pavel Farský

  Helena Pališínová

70 rokov Štefan Bolvan

  Zuzana Guľová

  Anna Hliboká

  Ján Kolesár

  Helena Krokkerová

  Jozef Longauer

  Michal Michlik

  Margita Šoltisová

Svoje životné jubileá v mesiaci JÚN oslávia:

65 rokov    Juraj Hliboký

  Alenka Kmecová

  Mária Rybárová

60 rokov    Peter Krivák

55 rokov Milan Brendza

  Jozef Čižek

  Štefan Mazúr

50 rokov    Ľuboš Kožlej

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:

Jozef Šivák  a  Chiara Kaloková

Giraltovce                       Humenné

Martin Kmec  a  Lenka Vargová

Giraltovce   Lopúchov

Daniel Guľa          a    Mgr. Lucia Zelonkayová

Giraltovce    Radoma
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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 parla-

mentu a Rady EÚ (GDPR - General Data Protection Regulation).

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová

Miroslav Košč   a  Jana Tlučková

Želmanovce   Giraltovce

Lukáš Vagaský  a  Miriama Kočišová

Giraltovce   Matovce

Mgr. Martin Fečko  a  Ing. Elena Polohová, PhD. 

Giraltovce    Žilina

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.

ŠPORT

Sokolky-diváci- VEĽKÉ ĎAKUJEM! 
Aj	keď	už	som	v	dôchodkovom	veku,	
tak	vo	svojom	doterajšom	živote	som	
nezažil	lepšı	́kolektıv́,	ako	sú	Sokolky,	
ktoré	 svojimi	 hernými	 úspechmi	
ťahal i 	 svorne	 za 	 jeden	 koniec	
povrazu.	 Veľké	 D� AKUJEM	 patrı	́	
Martinovi	 Cihoňovi	 a	 trénerke	
Daniele	 Chymičovej,	 ktorı́	 prepı́sali	
históriu	 volejbalu	 a	 vôbec	 akého-
koľvek	druhu	 športu	v	Giraltovciach	
na	 ceste	 k	 tým	 najvyššı́m	 métam.	
Maťo	a	Danka,	 zato	vám	obom	patrı	́

veľké	D� AKUJEM!	Poďakovanie	patrı	́aj	
viceprezidentovi	 volejbalu	 Paľovi	
Tchurikovi,	za	pomoc	pri	rôznych	tech-
nických	 záležitostiach,	 ako	aj	 Lacovi	
Lukáčovi	 za	 propagáciu	 Sokoliek														
s	 množstvom	 fotiek	 a	 komentárov										
na	internete	a	Katke	Guľovej	za	propa-
gáciu	Sokoliek	 	na	nástenkovej	tabuli	
v	meste.	Paľo,	Laco	a	Katka	–	patrı	́vám	
veľké	 ďakujem!	 Ja	 osobne	 som	 sa	
zúčastnil	 všetkých	 zápasov	 nielen	
doma,	 ale	 so	 Sokolkami	 som	prešiel	
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všetky	zápasy	aj	vonku	t.	j.	od	Strop-
kova	 až	 k	Dunaju	 a	na	 celý	 život	mi	
zostanú	 nielen	 z	 1. 	 l igy, 	 ale	 aj																	
z	 Bratislavy,	 Trnavy	 a	 Nitry	 iba	 tie	
najlepšie	 športové	zážitky.	D� akujem,	
baby!	 Naše	 Sokolky	 urobili	 nášmu	
mes t e č ku 	 ob rovsk ú 	 r e k l amu																		
na	celom	Slovensku	a	vzbudili	nielen	
dojem,	ale	aj	uznanie	a	rešpekt	v	iných	
špičkových	kluboch	a	zviditeľnili	naše	
mestečko	po	celom	Slovensku	v	tom	
najlepšom.	Na	všetkých	palubovkách	
súperiek	nechávali	pot,	dušu	a	srdce,	
zato	vám,	baby,	patrı	́veľké	D� AKUJEM!

Veľké	ďakujem	patrı	́aj	všetkým	fanú-
šikom,	ktorı	́sa	zúčastnili	na	všetkých	
zápasoch	 doma,	 hlavne	 na	 tom	
poslednom	 s	 Nitrou,	 kde	 si	 naše	
Sokolky	 vyslúžili	 niekoľkominútový		
spontánny	 potlesk.	 Aj	 keď	 som	

prešiel	 so	 Sokolkami	 všetky	 zápasy		
na 	 S lovensku , 	 tak 	 spont ánnu ,	
dojemnú	 a	 športovú	 atmosféru	 som	
zo	strany	divákov	ozaj	nikde	nezažil,	
až	práve		u	nás	doma.	

	V	histórii	slovenského	volejbalu	to	už	
nikto	nikdy	nevymaže	a	potvrdzujem	
slová	p.	Tchurika,	že	naše	Sokolky	sú	
na	 Slovensku	 11.	 najlepšıḿ	 volejba-
lovým	klubom	extraligy.	 	Aj	keď	sme	
neoslavovali	vıť́azstvo	nad	Nitrou,	čo	
bolo	iba	o	vlások,	tak	sme	predsa	osla-
vovali	po	zápase	radosť	divákov.

Tak	ako	 som	v	 úvode	napıśal,	 tak	 aj										
v	závere	končıḿ,	Sokolky	–	diváci	–	
VEĽKÉ	ĎAKUJEM!

So	srdcom	pre	Sokolky	
Juraj	Molitoris
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Volejbalistky	 TJ	 SOKOL	 Giraltovce	
odohra l i 	 12 . 	 m á ja 	 2018 	 svo j	
posledný	zápas	v	sezóne	2017/2018	
na	domácej	palubovke	s	družstvom	
COP	Volley	Nitra.

Do	poslednej	chvıĺe	nebolo	jasné,	kto	
bude	 druhým	 postupujúcim	 druž-
stvom	 do	 extraligy	 žien	 Slovenskej	
volejbalovej	 federácie.	 V	 tomto	
rozhodujúcom	zápase	zvıť́azilo	druž-
stvo	z	Nitry	nad	domácimi	sokolkami		
3:1,	 a	 tak	 sa	 spolu	 s	 družstvom									
VO	 HIT	 Trnava	 udržali	 v	 extralige	
SVF.

Napriek	 prehre	 v	 tomto	 zápase	 si	
sokolky	 z	 Giraltoviec	 zaslú ž ia	
obrovské	 uznanie	 za	 fantastické	
výkony!!!	

Ich	 famóznu	 hru	 potvrdzuje	 aj	
narastajúci	 počet	 divákov	 na	 zápa-
soch,	 pričom	 posledný	 zápas	 sa	
odohral	pred	zaplnenou	halou,	čo	sa	
stalo	snáď	prvýkrát	v	histórii	fungo-
vania	S�portovej	haly	Igora	Nováka.

D� akujeme	 našim	 volejbalistkám												
za	 propagáciu	 tohto	 nádherného	
športu.

Volejbalistky	 TJ	 SOKOL	 Giraltovce	
obsadili	 v	 sezóne	 2017/2018	 prvú	
priečku	1.	 ligy	 žien	skupiny	Východ	
SVF,	k	čomu	im	patrı	́obrovská	gratu-
lácia!

Aktuálna	 zostava	 TJ	 SOKOL	 Giral-
tovce:

Alexandra	 Harčárová	 (kapitánka),	
Dominika	 Ružbaská,	 Silvia	 Murı-́

Fantasticky odohraná súťažná sezóna 2017/2018 Fantasticky odohraná súťažná sezóna 2017/2018 Fantasticky odohraná súťažná sezóna 2017/2018 

Volejbalistky	a	realizačný	tím	TJ	SOKOL	GiraltovceVolejbalistky	a	realizačný	tím	TJ	SOKOL	GiraltovceVolejbalistky	a	realizačný	tím	TJ	SOKOL	Giraltovce



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

37

Mesto	Giraltovce	a	redakčná	rada	Spravodajcu	mesta	Giraltovce
vyhlasuje	fotografickú	súťaž.

Propozície	
fotografickej	súťaže

GIRALTOVCE	DNES

I.	Charakteristika	súťaže

Fotografická	 súťaž	 je	 určená	 deťom,	mládeži	 a	 dospelým,	 teda	všetkým	bez	
rozdielu	veku	a	fotografických	skúsenostı.́

II.	Ciele	súťaže

1.	Hlavný	cieľ	súťaže	je	zachytiť	život,	prostredie	a	atmosféru	v	mestečku	Giral-
tovce.

2.	Súťaž	napomáha	vyhľadávať	talenty	a	tiež	vytvára	priestor	pre	rozvoj	 ich	
umeleckej	tvorivosti	a	fotografického	videnia.

III.	Riadenie	súťaže

Vyhlasovateľ:	Redakčná	rada	Spravodajcu	mesta	Giraltovce

Uzávierka	súťaže:	10.	júl	2018		o	24.00	h

Vernisáž	výstavy:	16	júl	2018	o	15.00	pred	mestským	úradom.	Výstava	vybra-
ných	fotografiı	́potrvá	do	31.	augusta	2018.

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ

nová,	Slávka	Vasičková,	Tatiana	Mita-
ľová,	Timea	Drábiková,	Zuzana	Labi-
ková,	 Dáša	 Chymičová,	 Klaudia	
Mitrová,	Martina	Oravcová,	Martina	
Keselicová,	 Slávka	 Salamonová,	 Eva	
Paňková	a	Tatiana	Chymičová.

O	tento	historický	úspech	volejbalis-
tiek	 z	 Giraltoviec	 sa	 okrem	 hráčok,	
samozrejme,	 zaslúžili	 aj	 tréneri.											
Po	 niekoľkých	 rokoch	 útlmu	 začala								
v	roku	2015	nanovo	formovať	druž-
stvo	Viera	C� ižeková.	Po	nej	trénerskú	
taktovku	prevzal	Peter	Hrušovský	a	

neskôr	 Juraj	 Cahajla.	 Aktuálne	
trénerský	 post	 zastáva	 Daniela	
Chymičová.

Asistent	trénera	a	zároveň	manažér	
družstva	je	Martin	Cihoň.

Všetkým	 zainteresovaným	 ľuďom,	
ako	 aj	 sponzorom,	 bez	 ktorých	 by	
nebolo	 možné 	 zvládnuť	 ú časť																				
v	 náročnej	 súťaži,	 touto	 cestou						
ďakujeme!

Text:	Ing.	Pavol	Tchurík,	

foto:	L.	Lukáč
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IV.	Štruktúra	súťaže

Súťažné	kategórie:	bez	obmedzenia	veku
Téma:	voľná	

V.	Podmienky		účasti	v	súťaži

1.		Súťaže	sa	môže	zúčastniť	každý	nadšenec	fotografie,	fotoamatér	či	profesionál.	

2.	Fotografia	nesmie	byť	staršia	ako		tri	roky.

3.	Podmienkou	účasti	v	súťaži	je	fotografia	z	mesta	Giraltovce		alebo	jeho		okolia.

4.	 Nie	 je	 možné	 prihlásiť	 diela	 zobrazujúce	 násilie	 alebo	 iné	 javy	 a	 činy	 proti	
ľudskosti	a	humanizmu.	

5.	Limit	 	pre	jedného	autora	je	maximálne	5	prihlásených	fotografiı	́(čiernobiele	
alebo	farebné).

6.	Rozmer	fotografiı	́je	30	x	40	cm,	30	x	45	cm,	resp.	30	x	30	cm.

7.	Fotografie	prinesú	autori	osobne	vytlačené	alebo	na	USB		flash	disku.

8.	 	Označenie	fotografie	musı	́byť	 	vo	formáte:	priezvisko_meno_nazov	fotografie.		
POZOR:	Bez	diakritiky!!!

9.	Každá	fotografia	musı	́byť	vo	formáte		jpg.

VI.	Záverečné	ustanovenia

1.	V	dôsledku	nesplnenia,	resp.	porušenia	akýchkoľvek	podmienok	uvedených	
v	týchto	propozıćiách	nemusia	byť	súťažiaci	prijatı	́do	súťaže,	alebo	môžu	byť	
zo	súťaže		vylúčenı.́	

2.	Súťažiaci	prihlásenıḿ	sa	do	súťaže	vyhlasuje,	že	 	je	autorom	prihlásených	
súťažných	fotografiı,́	má	vysporiadané	všetky	práva	viažuce	sa	k	 	nim,	najmä	
autorské	práva	a	nevzťahujú	sa	na	ne	práva	tretıćh	osôb.	

3.	Súťažiaci	prihlásenıḿ	sa	do	súťaže	udeľuje	organizátorovi	–	vyhlasovateľovi	-	
licenciu	v	neobmedzenom	územnom	či	vecnom	rozsahu	na	celý	čas	trvania	jeho	
majetkových	práv	k	súťažným	dielam	a	to	na	tieto		účely	použitia:	vyhotovenie		
rozmnoženıń	diel,	zaradenie	diel	do	databázy,	sprıśtupnenie	diel	verejnosti,	
verejné	 vystavenie	 diel.	 Súťažiaci	 udeľuje	 túto	 licenciu	 bezodplatne	 a	 	 za	
účelom	propagácie	súťaže	Giraltovce	dnes.	Súťažiaci	prihlásenıḿ	sa	do	súťaže	
dáva	 	organizátorovi	súhlas	so	spracovanıḿ	osobných	 údajov	uvedených	na	
účely	spojené	so	súťažou.

V	 prıṕade	 nejasnostı	́ kontaktujte	 vedúcu	 oddelenia	 kultúry	 MsU� 	 Giraltovce	
Máriu	Osifovú,	tel.	054/4863909,	e-mail:	maria.osifova@giraltovce.sk

V	Giraltovciach	23.	mája	2018
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1.	miesto	v	1.	kategórii	–	Poézia:	
Karin	Tomková,	ZŠ	Giraltovce

Adam	Hlovík

Giraltovce	mestečko	malé	sú,
no	dobré	chýry	sa	o	ňom	nesú.
Významných	rodákov	ono	malo,
pıš́em	o	tom,	aby	sa	nezabúdalo.

Z� ili	tu	šikovnı	́ľudia,
aj	tı,́	čo	ich	dejiny	nudia,
sa	do	hrude	hrdo	bijú,
lebo	sú	radi,	že	tu	žijú.

Mnohé	mená	by	si	zmienku	zaslúžili,
nie	len	preto,	že	tu	žili,
ale	najmä	pre	to,	čo	zanechali,
že	aj	v	ťažkých	 časoch	bojovať	doká-
zali.

Víťazné práce 2. ročníka literárnej súťažeVíťazné práce 2. ročníka literárnej súťaže

Hlovíkova literaHlovíkova litera

Víťazné práce 2. ročníka literárnej súťaže

Hlovíkova litera

Poctu	vzdávam	Adamovi	Hlovıḱovi,
zberateľovi	 piesnı́,	 evanjelickému	
kňazovi.
Svojıḿ	životom	nám	prıḱlad	dal,
žiť	pre	Boha	a	pre	národ	dokázal.

Určite	aj	on	prežıv́al	veľké	ťažkosti,
no	neochaboval	vo	svojej	činnosti.
Za	svoj	národ	so	S� túrovcami	bojoval,
aktı́vne	 v	 cirkvi	 a	 v	 spolku	 Tatrı́n	
pracoval.

A	že	sme	si	jeho	pamiatku	cenili,
sochu	sme	mu	na	námestı	́postavili.
Pripomıń a	nám,	že	tu	bol
a	to,	aby	nikto	na	jeho	dielo	nezabudol.

čučoriedkové	krıḱy,	ktoré	mohli	prežiť	
útok	obrov.	

Počas	jednej	prechádzky	Igi	a	Hopkáč	
šantili	a	zrazu	sa	pod	medveďom	Igim	
prepadla	 zem.	 Hopkáč	 sa	 zľakol	 a	
zakričal:	 „Igi,	 	 kam	 si	 zmizol?	 Si														
v	poriadku?“	„A� no,	skoč	za	mnou.	Je	to	
tajná	cesta,	ktorá	ťa	privedie	na	krásnu	
slnečnú	lúku,“	povedal	medveď.	Zajac	
skočil	 za	 nıḿ	 a	 skoro	 odpadol,	 keď	
videl	 tú	 krásnu	 lúku.	 Všade	 boli	
farebné	kvety,	nádherné	stromy	a	pole-
tovali	tam	motýle.	Jeden	z	nich	k	nim	
priletel	a	povedal	im:	„Poďte	za	mnou!	
Ukážem	 	vám	niečo,	po	 čom	ste	dlho	
túžili.“	 Medveď	 pošepkal	 zajacovi:	
„Nebude	to	nejaká	pasca?	Môžeme	mu	
dôverovať?“	 „Vyskúšajme	 to.	 Je	 to	
motýľ,	 nemôže	 nás	 zbiť.“	 Motýľ	 ich	

1.	 miesto	 v	 1.	 kategórii	 –	 Próza:	
Liliana	Čurlíková,	ZŠ	Giraltovce

Ukrytá	lúka

V	 lesıḱ u	 skrytom	 za	 tromi	 horami	 a	
tromi	dolinami	bola	dedinka	nazývaná	
C�učoriedkovo.	 No	 žiadne	 čučoriedky	
tam	nerástli.	Našli	by	ste	v	nej	maliny,	
černice,	 jahody,	 ale	 čučoriedku	 ani	
jednu.	Kedysi	dávno	objavili	dedinku	
zlı	́ 	 obri	a	všetky	 čučoriedkové	krıḱy	
zničili.	 Aspoň	 si	 to	 tak	 všetky	 zvie-
ratká,	 ktoré	 v	 C�učoriedkove	 bývali,	
mysleli.

Dedinu	 pred	 zlými	 obrami	 chránili	
zajac	Hopkáč	a	medveď	Igi.	Každý	deň	
sa	prechádzali	po	C�učoriedkove	a	strá-
žili	 zvieratká.	 Okrem	 toho,	 tak	 ako	
všetci	 obyvatelia	 dediny,	 túžili	 nájsť	
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na	ňom	čučoriedky.	Ak	tak	nespravıt́e,	
vy	ani	iné	zvieratká	už	nikdy	neuvidıt́e	
nijakú	 čučoriedku,“	 vyriekol	 motýľ.	
Medveď	zo	zajacom	súhlasili.

Cesta	naspäť	do	C�učoriedkova	 trvala	
šesť	dnı	́ a	 šesť	nocı.́	 Igi	 s	Hopkáčom	
boli	 unavenı,́	 ale	 šťastnı.́	 Nevedeli	 sa	
dočkať,	 keď	 túto	 skvelú	 novinu	
oznámia	 dedinčanom.	 Kúsok	 čučo-
riedkového	 	 krı́ka	 zasadili	 a	 potom	
poliali.	Potom	do	dedinského	rozhlasu	
dali	oznámiť,	aby	sa	všetci	dedinčania	
kvôli 	 mimoriadnej	 situácii 	 zi šli										
pri	najväčšom	strome	v	C�učoriedkove.	
Keď	tam	všetci	prišli,	Igi	s	Hopkáčom	
im	ukázali	maličký	krıḱ.	„Milı	́ obyvate-
lia,	 od	 dnešného	 dňa	 sa	 môžeme	
právom	 nazývať	 C�učoriedkovo.	 Pred	
vami	sa	nachádza	maličký	krıḱ	s	čučo-
riedkami.“	Dedinčania	 sa	veľmi	pote-
šili	 a	 o	 čučoriedkový	 krı́k	 sa	 vždy	
dobre	starali.

doviedol	 k	 nejakému	 zvláštnemu	
krıḱu.	 „C�o	 to	 je?“	opýtal	 sa	 zajac.	 „To	
musia	 byť	 čučoriedky!“	 vykrı́kol	
medveď.	 „A� no,	 je	 to	pravda,“	povedal	
motýľ,	 „ale	 nemôžete	 o	 tom	 nikomu	
povedať.	 Táto	 lúka	 je	 jediné	 miesto,	
kam	 	obri	nevkročili	a	musı	́ to	 tak	aj	
zostať!	 Nemôžem	 dovoliť,	 aby	 ju	
niekto	 ďalšı	́ objavil.	 Ak	 sa	 tak	 stane,	
zničia	 sa	 posledné	 druhy	 vzácnych	
kvetov,	stromov	a	krıḱov.“	Igi	a	Hopkáč	
sa	preľakli.	C�o	keď	ich	motýľ	nepustı	́
von	a	oni	už	navždy	zostanú	na	tomto	
mieste?	Museli	rýchlo	niečo	vymyslieť.	
„Sľúbime	ti,	že	nikdy	nikomu	o	tomto	
mieste	nepovieme	a	tvoja	čarovná	lúka	
ostane	 navždy	 tajomstvom.	 Ale	 na	
oplátku	 ťa	 chceme	 poprosiť,	 aby	 si	
nám	 podaroval	 kúsok	 z	 čučoriedko-
vého	krıḱa,“	povedali	Igi	s	Hopkáčom.	
„Dobre,	 ale	 začarujem	 ho.	 Kým	 sa										
o	neho	budete	s	láskou	starať,	narastú	

1.	 miesto	 v	 2.	 kategórii	 –	 Poézia:		
Jana	Kolesárová,	ZŠ	Bystré

Bez	teba	si	svoj	život	neviem										
predstaviť

Bez	teba	si	svoj	život	neviem	predsta-
viť,

skôr	na	prázdne	more	sa	vyplaviť.

Bez	cieľa	cesta,	ktorá	nikam	nevedie.

Vrátim	sa	vôbec?	

Uvidıḿ,	kam	ma	to	dovedie.

Nuž,	poplav	sa	za	mnou,

ja	nechcem	byť	sám.

Veď	Boh	nás	spojil,

nie	hocijaký	pán.

Obdaril	krásou	ťa

sťa	ľúby	tulipán.

Ver	mi,	prosıḿ,	

najkrajšı	́kvet	v	záhrade	si,

bez	teba	stúpam	na	mıńy,

ťažko	hľadám	kompromisy.

Svetlom	pre	moju	dušu	si,

tma	vo	mne	zaniká.

Otváraš	to,	čo	bolo

už	dávno	pod	zámkom,

láska	mnou	preniká,

už	nie	som	úlomkom.

Silný,	mocný	som,

lebo	s	tebou

slovo	žiť	zmysel	má,

viac	nestojıḿ	pred	útesom,

nepohltı	́ma	tma.
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Ligot,	jas	ma	ožiaril,

to	svetlo	slávy	ohromné,

ja	nie	som	sám,	ty	si	pri	mne,

úsmev	si	mi	vyčaril.

Lebo	nikdy	nie	som	sám,

všetko	čo	mám,	ti	dám.

Aj	seba	samého	zapriem,

o	krıž́	lásky	sa	opriem.

Smrti	sa	nebojıḿ,

pre	pravdu	mriem.

Ty	si	všetko	čo	chcem,

zmenıḿ	sa,	zbavıḿ	sa	slepoty.

Chcem	žiť	ako	ty,

nie	ako	svet	krutý,	plný	nahoty.

Bez	teba	si	svoj	život	neviem	predsta-
viť,

bez	teba	nejde	nový	život	začať,

všetko	v	sebe	opraviť,

zlého	v	živote	sa	zbaviť

a	nové	nebo	objaviť.

že	to	prejde.	A	život	Hanny	je	dôkazom	
toho,	 že	 to	 nie	 je	 v	 poriadku,	 že	 to	
neprejde,	 že	 stačı́	 aj	 jednorazový	
kontakt	 s	 človekom,	 že	 stačı́	 jedna	
nadávka,	jedna	fotka,	jedno	výsmešné	
slovo	a	môže	to	mať	fatálne	následky.	

Tak	už	chápeš,	prečo	som	sa	pýtala,	či	
poznáš	nejakú	Hannu?	Poznáš?	Nie	si	
to	ty?	Nie	je	to	tvoja	kamarátka?	Určite	
poznáš	nejakú	Hannu	Baker.	C�udoval	
by	 si	 sa,	 koľko	 ich	 je	 v	 tvojom	okolı,́	
najčastejšie	v	škole.	Zamysli	sa,	čo	ak	je	
Hannah	 tvoja	 spolužiačka,	 tvoja	
sestra,	brat	?	Ak	áno,	čo	s	tým	môžeš	
spraviť?	C�okoľvek	je	lepšie	ako	tváriť	
sa,	že	nič	nevidıš́,	nepočuješ,	že	sa	ťa	to	
netýka,	 že	teba	do	toho	nič.	Sila	tých,	
ktorı	́ubližujú,	je	v	tom,	že	sa	obeť	bojı	́
alebo	 hanbı	́ rozprávať	 a	 ty	 nemusıš́	
byť	 vyštudovaný	psychológ,	 aby	 si	 si	
vypočul	 raneného	 človeka	 a	 prejavil	
záujem.	A	je	len	na	tebe,	či	si	to	necháš	
pre	seba,	alebo	či	o	tom	budeš	rozprá-
vať.	 Stačı,́	 že	 to	 povieš	 mame	 alebo	
učiteľke.

A	je	tu	ďalšia	otázka:	nie	si	ty	jedným							
z	 dôvodov?	 Vedomky?	 Nevedomky?	
Nadávaš	 na	niekoho?	Očierňuješ?	Ak	
áno,	 tak	 to	 nerob!	 Nikdy	 nevieš,	 či	

1.	 miesto	 v	 2.	 kategórii	 –	 Próza:	
Zuzana	Hliboká	–	ZŠ	Giraltovce

Hannah	alebo	Brutus?

(príspevok	z	blogu	reasonswhy.com)

Po	dopozeranı	́seriálu	13	reasons	why		
(13	dôvodov	prečo)	som	sa	rozhodla	
založiť	tento	blog,	na	ktorom	sa	chcem	
venovať	 problémom	 nás,	 mladých	
ľudı́,	 dôvodom	 vzniku	 týchto	 prob-
lémov	a,	samozrejme,	ich	dôsledkom.	

Poznáš	 Hannu	 Baker?	 Alebo	 poznáš	
niekoho,	kto	pozná	Hannu	Baker?	Som	
si	 istá,	 že	 áno	 a	 ani	 o	 tom	 nevieš.	
Hannah	 bola	mladé,	 krásne	 a	 zdravé	
17-ročné	 dievča,	 ktoré	 už	 ale	 nežije.	
Nezomrela	 na	 rakovinu,	 ani	 pri	
nehode.		Zabili	ju	zloba	a	nenávisť	ľudı	́
okolo	nej.	Zabilo	ju	neúctivé	správanie	
chlapcov	k	nej	ako	k	žene.

Hannah	 sa	 rozhodla	 ukončiť	 svoj	
mladý	 život,	 lebo	 bola	 šikanovaná,	
bola	 znásilnená,	 sledovaná	 fotogra-
fom,	 ktorý	 ju	 fotil,	 bola	 nedocenená,	
vysmiata,	 nevypočutá,	 bola	 zranená.	
Neukončila	svoj	život	kvôli	fyzickému	
nátlaku,	ale	kvôli	tomu	psychickému.

Keď	niekomu	ublıž́ime,	hovorıḿe	si,	že	
povieme	prepáč	a	bude	to	v	poriadku,	
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človek,	 ktorému	 ubližuješ,	 nie	 je	
náhodou	Hannah	Baker	a	ty	jej	nedáš	
ďalšı	́dôvod,	pre	ktorý	by	ukončila	svoj	

život.	Tak	nebuď	aj	ty	klincom	v	rakve.

Poznáš	 pamätnú	 vetu:	 Aj	 ty,	 Brutus?	
Tak	 dajme	 pozor	 a	 zabráňme	 tomu,	

1.	 miesto	 v	 2.	 kategórii	 –	 Próza:				
Jaroslav	Hliboký,	SZŠ	Giraltovce

Cena	vody

Rok	2100

Voda	 sa	 stala	 jednou	 z	 najdrahšı́ch	
surovı́n	 známych	 ľudstvu.	 Ľudia	
znečisťovali	oceány,	rieky	a	dokonca	aj	
malé	 jazerá.	 Voda	 sa	 stala	 takou	
znečistenou	a	ani	naše	filtre	a	spôsoby	
čistenia	vody	boli	také	nedokonalé,	že	
ľudia	 začali	 bojovať	 aj	 o	 tých	 pár	
zdrojov	čistej	vody,	ktoré	ostali.	Voda	
bola	taká	cenná,	že	sa	začala	použıv́ať	
namiesto	peňazı	́a	iných	drahých	vecı	́	
v	obchodovanı.́	Niektoré	mestá	skola-
bovali	 kvôli	 nedostatku	 vody,	 ktorá	
bola	 rozdávaná	 obyvateľom.	 Toto	 je	
prı́beh	 mladého	 chlapca.	 Zachránil	
svoje	mesto.

Bol	 iba	 mladý	 chlapec	 z	 chudobnej	
rodiny,	ale	vždy	vedel,	 že	niečo	nese-
delo	na	tom,	ako	bola	voda	rozdelená	
pre	 všetky	 rodiny	 v	 meste,	 vrátane	
jeho	 vlastnej.	 Všimol	 si,	 že	 denné	
dávky	 vody,	 ktoré	 boli	 pridelené	
každej	 z	 chudobných	 rodıń,	 boli	 tak	
akurát,	aby	tá	rodina	prežila.	Rozhodol	
sa	porozprávať	sa	so	starostom	mesta	
o	 tomto	 probléme	 s	 vodou.	 Starosta	
mu	povedal,	že	mesto	nemá	dostatok	
vody	 na	 to,	 aby	 mohli	 dávať	 väčšie	
prı́dely	 chudobnejšı́m	 rodinám.	
Chlapec	 	 tým	nebol	 veľmi	nadšený	 a	
taktiež	nejako	tušil,	že	starosta	klamal.	

Preto	 sa	 rozhodol	 vkradnúť	 sa	 do	
kontrolnej	miestnosti	pre	dávky	vody.	
Zbadal	v	nej	starostu	a	jeho	priateľov	a		

biznis	 partnerov.	 Spolu	 sa	 zabávali	 a	
dohadovali	 sa	 na	 tom,	 za	 akú	 cenu	
budú	 túto	 vodu	 predávať,	 keďže	
pochádzala	 z	 prameňa.	 Chlapec	 bol	
znechutený	z	toho,	že	starosta	zarábal	
na	 vode,	 z	 ktorej	 odmietal	 dať	 viac	
obyvateľom	 mesta.	 Spravil	 si	 fotodo-
kumentáciu	 i	 zvukové	 záznamy	 a	
rozhodol	 sa	 informovať	 obyvateľov	
mesta	o	tom,	čo	sa	deje.

Zorganizovali	 väčšiu	 skupinu	 ľudı́	 a	
vydali	sa	k	starostovi.	Starosta	im	pove-
dal,	 že	 tento	chlapec	klamal.	Chlapec	
vybral	 dôkazové	 materiály	 a	 prinútil	
starostu	 doviesť	 ľudı́	 k	 miestnosti,									
v	 ktorej	 sa	 nachádzal	 prameň.	 Keď	
všetci	 videli	 ten	 prameň,	 starosta	 už	
nemal	možnosť	ďalej	klamať	a	ku	všet-
kému	sa	priznal.	Bol	strčený	do	väze-
nia.	 A	 mladý	 chlapec	 bol	 zvolený	 za	
nového	starostu.	Prvým	krokom	v	jeho	
novej	 funkcii	bolo	okamžité	 zvýšenie	
dávok	vody	pre	chudobné	rodiny.

A	čo	sa	stalo	so	starostom?	Vo	väzenı	́
dostal	 iba	 jeden	 pohár	 vody	 na	 deň	
počas	celého	dvojročného	väzenia.

Ako	ste	si	teraz	už	asi	domysleli,	toto	je	
len	vymyslený	prıb́eh,	ale	mohlo	by	sa	
to	stať	aj	skutočnosťou.	Už	teraz	exis-
tujú	miesta	s	nedostatkom	pitnej	vody.	
Mali	 by	 sme	 robiť	 to	 najlepšie,	 čo	 je										
v	 našich	 silách,	 aby	 sme	 prestali	
znečisťovať	našu	planétu	a	naše	zdroje	
pitnej	vody.	Musıḿe	si	zapamätať,	 že	
sme	iba	hostia	na	planéte	Zem	a	že	ju	
nevlastnı́me,	 ale	 ju	 máme	 požičanú											
od	ďalšıćh	generáciı.́	
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