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Sadla	 som	 si	 práve	 k	 počıt́aču,	 aby	
som	 vám	 napı́sala	 pár	 riadkov	 na	
úvod	 nášho	 septembrového	 čı́sla.	
Pred	chvıľ́ou	som	sa	vrátila	zo	záhra-
dy, 	 kd e 	 s om 	 p o z b i e r a l a 	 t z v.	
“bandurinu”,	 pretože	 nás	 čaká	 zber	
zemiakov.	Mala	som	 čo	robiť,	no	ten	
pocit	po	dobre	vykonanej	namáhavej	
práci	bol	veľmi	dobrý.	

V	 rámci	 jednej	 činnosti	 na	 záhrade	
som	absolvovala	cvičenie,	saunu	a	aj	
psychohygienu,	 úplný	 relax.	 Naše	
babky	 a	dedkovia	 tak	 úplne	 zdarma	
mali	to,	čo	mi	dnes	v	rámci	oddychu,	
zábavy	alebo	konıč́kov	vyhľadávame	
a	 ešte	 si	 za	 to	 musı́me	 aj	 zaplatiť.											
V	 poslednú	 augustovú	 nedeľu	 sme										
v	 Parku	 mieru	 oslavovali	 dožinky.		
Najväčšiu	 slávnosť	hospodárov.	Tiež	
každoročne	zažıv́ajú	dobrý	pocit,	keď	
už	 je	 všetko	 zožaté,	 uskladnené,	
úroda	zozbieraná	a	polia	pripravené	
na	 zimu.	
N a š i	
dom á c i	
z áhrad-
k á r i	
p re ž i j ú	
t a k é t o	
c h v ı́ l e	
asi	 tak	 o	
mesiac .	
E š t e	
majú	pár	
dnı	́na	to,	
a b y 	 s i	
poma ly	

upratali	svoje	polıč́ka,	dobre	usklad-
nili	 zeleninu	 a	 ovocie.	 Ich	 vypesto-
vané	 plody	 budeme	môcť	 	 vidieť	 aj											
na	výstave	koncom	septembra,	ktorú	
každoročne	organizujú.	

September	je	teda	o	pocite	po	dobre	
vykonanej	práci,	ale	aj	o	pocite	pred	
dobre	vykonanou	prácou.	Ten	práve	
prežıv́ajú	naši	 žiaci	a	 študenti,	 skrý-
vajú	v	sebe	netrpezlivosť,	uvažujú,	čo	
ich	čaká,	dolieha	na	nich	nostalgia	za	
ničnerobenıḿ	a	horúcim	slnkom,	no	
vynárajú	 sa	 aj	 energia	 a	 chuť	 zažiť	
niečo	 nové.	 A	 preto	 všetkým	 nám,	
pracujúcim,	hospodárom,	 	záhradká-
rom,	žiakom	a	učiteľom,	a	najmä	čita-
teľom	 nášho	 mesačnı́ka	 -	 prajem	
hrejivý	september	plný	babieho	slnka	
a	 dobrých	 pracovných	 začiatkov	 aj	
koncov.

Text:	Michaela	Marcinová,	
foto:	L.	Lukáč

Milí	čitatelia!		
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Napriek	 dovolenko-
v é m u 	 o b d o b i u 	 s a	
poslanci	 nášho	 mesta	
13.	 augusta	 zišli 	 na	
svojom	 22.	 zasadnutı́,	
aby	 prerokovali	 dôle-
žité	 body,	 ktoré	 vyplý-
vali	z	blıž́iacich	sa	komu-
nálnych	 volieb	 a	 iné	
náležitosti.	Išlo	najmä	o	
uznesenie	k	návrhu	Dodatku	 č.	 2	k	
VZN	č.	5/2015	o	vyhradenı	́miest	na	
umiestňovanie	 volebných	 plagátov	
na	verejných	priestranstvách	počas	
volebnej	 kampane	 na	 územı	́mesta	
Giraltovce,	 o	 schválenie	 návrhu	 na	
určenie	 rozsahu	 výkonu	 funkcie	
primátora	mesta	Giraltovce	na	nové	
volebné	 obdobie	 r.	 2018	 –	 2022	 a	
schválenie	návrhu	na	počet	poslan-
cov	mesta	Giraltovce,	taktiež	na	nové	
volebné	obdobie.	Do	programu		boli	
zahrnuté	 	aj	ďalšie	body,	ktoré	bolo	
potrebné	 prerokovať	 a	 tie,	 ako	 sa	
ukázalo,	 sa	 stali	 na	 tomto	 stretnutı	́
kľúčovejšıḿi	 ako	blıž́iace	 sa	 komu-
nálne	voľby.

V	 úvode	 primátor	 mesta	 Mgr.	 Ján	
Rubis	otvoril	zasadnutie	a	informo-
val	 poslancov	 o	 dôležitom	 fakte:	
„Ako	som	spomínal	na	mestskej	rade,	
prešiel	nám	projekt	na	rekonštrukciu	
budovy	 starého	MsÚ	 ako	 Slovensko-
poľský	dom	s	rozpočtom	860	000	eur,	
zmluva	 ešte	 podpísaná	 nebola.“	

Dozvedeli	 sme	 sa	 aj	
nové	 skutočnosti	 ohľa-
dom	 nezrealizovaného	
predaja	budovy,	v	ktorej	
niekedy	sıd́lila	mestská	
knižnica.	 „Pán	 Kacvin-
ský	odstúpil	od	zmluvy	z	
d ôvodu 	 p r í s t u pu 	 k	
nehnuteľnosti,	 pravde-
podobne	 mu	 Krajský	

dopravný	inšpektorát	v	Prešove	neod-
súhlasil	príjazd	z	hlavnej	cesty	popod	
katolícky	 kostol.	 Ponúkali	 sme	 mu,	
aby	 si	 spravil	 nájazdovú	 cestu	 z	 ul.	
Kpt.	 Nálepku,	 no	 toto	 neakceptoval.	
Takúto	 mám	 informáciu	 od	 realit-
ného	makléra,	 takže	budova	 je	stále	
na	 predaj,"	 opäť	 informoval	 primá-
tor	mesta.	

Na	rad	prišla	úprava	rozpočtu	na	rok	
2018,	 ktorú	 predkladala	 Ing.	 Iveta	
Kurčová,	vedúca	finančného	oddele-
nia.	 K	 úprave	 rozpočtu	 sa	 viedla	
veľmi	 dlhá	 debata,	 jej	 konkrétny	
popis	si	môžete	prečıt́ať	na	stránke	
mesta,	 je	 uvedený	 v	 zápisnici.	
Poslanci	s	niektorými	bodmi	úpravy	
rozpočtu	neboli	uzrozumenı.́	Posla-
nec	Marek	Hliboký:	„Rozpočet	máme	
vyrovnaný,	 podielové	 dane	 nám	
chodia	slušne,	výber	daní	je	výborný,	
tak	by	človek	počítal,	že	 sa	v	našom	
meste	 niečo	 spraví,	 aby	 to	 bolo	 aj	
vidieť.	Ide	o	kapitálové	výdavky.	Spolu	
je	to	75	000	eur	–	kapitálové	výdavky,	

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
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ktorých	sa	zbavujeme.	Sedím	tu	už	12	
rokov,	 každý	 jeden	 rok	 sú	 peniaze	 v	
rozpočte	na	chodník	na	Tehelnej	ulici	
vyčlenené	a	každý	jeden	rok	ho	škrtá-
me.	 Povedzte	 mi,	 prečo	 to	 tak	 je?“		
Primátor	mesta	vysvetlil,	 že	sa	robı	́
vždy	 to,	 čo	 je	najnutnejšie,	 stále	 sa	
vyskytnú	 iné	 dôležitejšie	 veci,	 iné	
priority,	 napr.	 Bardejovská	 ulica	 sa	
budovala	 mnoho	 rokov,	 Tehelnú	
ulicu	spolu	so	starým	sıd́liskom	chce	
vedenie	 mesta	 riešiť	 cez	 projekt	
Ministerstva	 pôdohospodárstva	 a	

rozvoja	 vidieka	 SR,	 čo	 je	 v	 štádiu	
riešenia.	 Prednosta	MsU� 	 Ing.	 Pavol	
Tchurı́k	 doplnil	 slová	 primátora	
mesta:	 „Chodníky	 na	 Tehelnej	 ulici	
vnímam	citlivo	aj	ja	a	aj	to,	že	sa	to	už	
roky	odsúva.	Len	v	krátkosti	poviem	o	
projekte,	 ktorý	 sa	 pripravuje	 na	
úpravu	 vnútroblokov.	 Bavíme	 sa	 o	
ňom	už	veľmi	dlho,	že	bude	a	naozaj	
čakáme,	kedy	sa	to	spustí.	Ten	celkový	
projekt	na	úpravu	dvoch	sídlisk	je	vo	
výške	480	000	eur,	tam	sú	aj	chodníky,	
aj	spevnené	plochy,	aj	detské	ihriská,	

len	sa	to	veľmi	naťahuje.	 Je	to	ako	s	
detskými	 ihriskami,	 vieme,	 že	 ľudia	
majú	pravdu,	ale	ešte	čakáme,	lebo	v	
tomto	 projekte	 by	 všetko	 malo	 byť.	
Chceli	sme	získať	peniaze	z	iných	zdro-
jov	a	využiť	ich.	Teraz	beží	piate	kolo	
výzvy.“					

D� alšia	diskusia	sa	rozbehla	ohľadom	

zvýšenia	 položky	 na	 aktivačnú	
činnosť,	ktorá	predstavuje	sumu	49	
611	eur.	Situácia	sa	taktiež	zmenila.		
Z	 UPSVaR	 mesto	 už	 nedostáva	
žiadnu	čiastku	na	koordinátorov.	Ide	
o	troch	pracovnıḱov,	ktorı	́zabezpe-
čujú	 činnosť	 aktivačných	 pracovnı-́
kov	v	počte	okolo	35	ľudı.́	Primátor	
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mesta	opäť	informoval,	že	jednou	z	
ďalšıćh	alternatıv́	by	mohol	byť	soci-
álny	podnik,	kde	by	sa	tıt́o	pracovnıći	
presunuli,	 mohla	 by	 sa	 tak	 zı́skať	
dotácia	a	nečerpali	by	sa	prostriedky	
z	vlastných	zdrojov.	

Poslanec	Ing.	Hažlinský	sa	zaujıḿal	o	
sumu	6	600	eur,	ktorá	bola	použitá	
na	zavlažovacı	́systém	a	rekonštruk-
ciu	tribúny	na	futbalovom	štadióne.	
Nemal	 informácie	 o	 tom,	 že	 by	 sa	
schvaľoval	 takýto	projekt.	Primátor	
mesta	 ozrejmil	 aj	 túto	 situáciu.									
„O	 tomto	 projekte	 určite	 rozprával	
MVDr.	Končár	 začiatkom	roka.	MFK	
Slovan	podával	žiadosť	na	Slovenský	
futbalový	 zväz,	 že	 budú	 peniaze	 na	
takéto	 aktivity.	 Boli	 úspešní,	 dostali	
20	000	eur	a	toto	je	spolufinancova-
nie.	Osadilo	sa	500	ks	nových	plasto-
vých	 sedačiek,	 vybudovala	 sa	 nová	
studňa	a	vybudoval	sa	komplet	nový	
zavlažovací	 systém.“	 Poslanec	 Ing.	
Hažlinský	navrhol,	že	ak	to	poslanci	
neschvaľovali,	 tak	 by	 to	malo	 ıśť	 z	
dotácie	 MFK	 Slovan.	 Nebol	 stotož-
nený	 so	 situáciou,	 celú	 úpravu	
rozpočtu	 vyhodnotil	 ako,	 citujem:											
„Vy	ste	niečo	zrealizovali,	my	to	máme	
schváliť.“	Takisto	sa	nestotožňoval	s	
položkou	2	500	eur		na	úpravu	mini-
golfového	 ihriska.	 Táto	 suma	 pred-
stavovala	 aj	 sprevádzkovanie	 bazé-
na,	ktorý	v	letných	mesiacoch	využı-́
vali	deti.	K	realizácii	úpravy	minigol-
fového	 ihriska	 zatiaľ	 nedošlo,	
pretože	sa	čaká	na	stavebný	materi-
ál.	Aj	k	tejto	položke	sa	viedla	disku-

sia,	sprevádzkovanie	či	nesprevádz-
kovanie	minigolfového	ihriska	zrazu	
zostalo	na	vážkach	a	nerozhodnosti	
poslancov.	 Na	 poslednom	 stretnutı	́
poslancov	 bola	 požiadavka	 spre-
vádzkovať	 bazén	 a	 minigolf	 ako		
jednu	 z	 možnostı́	 športovı́sk	 pre	
deti.	 Teraz	 sa	 názory	 poslancov	
prikláňajú	k	zrušeniu	tohto	ihriska.	
Chýbal	už	len	malý	krok	k	spusteniu	
ihriska	a	teraz		osud	tak	často	rieše-
ného	 a	 nevyužitého	 minigolfového	
ihriska		ostáva	v	rukách	poslancov.		

Poslanec	 Ing.	 Hažlinský	 navrhol	
stiahnuť	 celý	 materiál	 o	 úprave	
rozpočtu	 mesta	 z	 rokovania.	 Za	
stiahnutie	 materiálu	 z	 rokovania	
hlasovali:	Mgr.	Ján	C� ižek,	Ing.	Mária	
Digoňová,	 Ing.	 Ján	 Hažlinský,	 Ing.	
František	 Schrenk	 a	 Ing.	 Dušan	
Verčimák.	 Proti	 hlasovali	 MVDr.	
Martin	 Končár,	 Ing.	 Pavel	 Paľa.	
Zdržali	 sa	 Ing.	 Jaroslav	 Harajda,	
Marek	 Hliboký,	 Mgr.	 Slávka	 Vojče-
ková	a	Ján	Z� ulták.	Návrh		neprešiel.	V	
pokračujúcej	rozprave	Ing.	Verčimák	
podotkol,	že	je	tu	napätie	kvôli	tomu,	
že	sa	veci	urobili	skôr	ako	sa	dali	do	
rozpočtu,	do	búdúcna	je	potrebné	sa	
tomu	vyhnúť.	O	slovo	sa	prihlásila	aj	
Mgr.	 Slávka	 Vojčeková:	 „Súhlasím,	
tak	by	to	malo	byť,	ale	ak	niektorí	z		
vás	pôsobia,	alebo	pôsobili	v	riadiacej	
pozícii,	je	niekedy	takáto	situácia,	že	
sa	musíte	rozhodnúť	hneď,	lebo	vtedy	
je	tá	chvíľa.	Ak	o	tom	chcete	rokovať	
na	ďalšom	zasadnutí,	neviem,	či	už	to	
v	niektorých	položkách	bude	aktuál-
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ne.	Čo	sa	týka	minigolfu,	neviem,	či	my	
jedenásti	 	 tu	 zastupujeme	 všetkých	
voličov	 a	 občanov	 mesta,	 či	 sme	 sa	
opýtali	 svojich	 voličov,	 či	 náhodou	
viete,	chcete,	boli	ste	tam.	Možno	by	sa	
našiel	 nadšenec,	 ktorý	 by	 k	 tomu	
priviedol	 mládež	 alebo	 aj	 tie	 malé	
deti.“	 Na	 margo	 celého	 zasadnutia	
presne	 vystihla	 jeho	 celkovú	 situá-
ciu:	 „A	 ďalšia	 vec,	 všetci	 máme	
podklady	 k	 zasadnutiu	 a	 ja,	 ak	 mi	
niekedy	nie	je	niečo	jasné,	buď	si	tele-
fonicky	 zavolám	 alebo	 prídem.	 Nie	
vždy	sa	to	dá,	ale	toto	tu	sme	nemuseli	
riešiť,	ak	sme	s	tým	neboli	spokojní	a	
uzrozumení.	Mohlo	to	byť	vypustené	
pri	hlasovaní	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	o	programe	
zasadnutia.	 Ja	 všetko	 chápem,	 tiež	
chcem,	aby	bolo	všetko	urobené,	ale	
ak	 je	 šanca	 získať	 peniaze	 z	 iných	
zdrojov,	prečo	nie,	 len	za	nimi	treba	
počkať.“	

Poslanci	 hlasovali	 o	 schválenı	́
rozpočtového	 opatrenia	 takto:	 Za	
hlasovali:	 Ing.	Mária	Digoňová,	 Ing.	
Jaroslav	 Harajda,	 MVDr.	 Martin	
Končár,	 Ing.	Pavel	Paľa,	Mgr.	 Slávka	
Vojčeková.	 	 Hlasovania	 sa	 zdržali	
poslanci	 –	 Mgr.	 Ján	 C� ižek,	 Ing.	 Ján	
Hažlinský,	Marek	Hliboký,	Ing.	Fran-
tišek	Schrenk,	Ing.	Dušan	Verčimák	a	
Ján	Z� ulták.		Návrh	neprešiel.

Práve	 tento	 5.	 bod	 22.	 stretnutia	
poslancov	MsZ	sa	po	tejto	rozprave	
stal	kľúčovým	pre	toto	zasadnutie,	aj	
keď	 jeho	 schválenie	 neprešlo.	 V	
ďalšıćh	bodoch	sa	preberali	návrhy	
ohľadom	 komunálnych	 volieb.	

Poslanci	schválili	návrh	Dodatku	č.	2	
k	VZN	č.	5/2015	o	vyhradenı	́miest	
na	umiestňovanie	volebných	plagá-
tov	 na	 verejných	 priestranstvách	
počas	 volebnej	 kampane	 na	 územı	́
mesta	 Giraltovce	 a	 to	 v	 znenı́:	
Volebné	 plagáty	 na	 verejných	
priestranstvách	 počas	 volebnej	
kampane	je	možné	umiestniť	(vyle-
piť)	 len	 na	 vývesných	 plochách	
osobitne	 	 na	 tento	 účel	 určených,	
umiestnených	 na	 	 Dukelskej	 ul.	 v	
Giraltovciach	 	 v	 pešej	 zóne	 pred	
budovou		mestského	úradu.	

Poslanci	 hlasovali	 o	 schválenı	́	
výkonu	 funkcie	 primátora	 mesta	
Giraltovce	 v	 novom	 volebnom	
obdobı	́r.	2018	–	2022	v	rozsahu	1,		
tzn.	 v	 plnom	 rozsahu.	 Za	 hlasovali	
všetci	poslanci.	A	jednohlasne	hlaso-
vali	 aj	 za	 počet	 poslancov	 na	 celé	
volebné	obdobie	r.	2018	–	2022		-	11	
poslancov	v	jednom	volebnom	obvo-
de.	

V	 interpelácii	 poslanci	 predniesli	
návrhy	od	občanov	a	aj	svoje	požia-
davky	 a	 návrhy,	 ktoré	 si	 v	 plnom	
znenı	́môžete	prečıt́ať	v	zápisnici	 z	
22.	 zasadnutia	MsZ,	 zverejnenej	na	
stránke	mesta	Giraltovce.	

Spracovala:	Michaela	Marcinová,	

foto:	M.	Osifová
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Obradná	sieň	MsU� 	mala	v	júli	neoby-
čajnú	 moc.	 Ak	 ste	 do	 nej	 vstúpili,														
v	čase	ste	sa	mohli	presunúť	do	obdo-
bia	 	 starých	materı	́ a	 otcov,	 kedy	 sa	
ešte	tlačila	pšenica,	vyháňalo	stádo	na	
pasienky,	pracovalo	sa	na	poli,	zberali	
tekvice	 	 či	po	namáhavej	práci	prišli	
životné	 ťažkosti	 z	 osláv.	 A	 to	 všetko	
vďaka	 úchvatným	 obrazom	 dvoch	
maliarov,	Jana	Z� olnaja	a	Jozefa	Havja-
ra,	na	výstave	Kovačickej	insity	dolno-
zemských	Slovákov	žijúcich	v	Srbsku.	

„Maliarstvo	 kovačického	 insitného	
umenia	je	osobitná	výtvarná	filozofia,	
nie	 je	možné	 ju	zaradiť	do	 žiadneho	
výtvarného	smeru.		Maliari	do	svojich	
obrazov	 vniesli	 minulosť,	 životné	
skúsenosti,	životné	prıb́ehy	
každodenného	 života,	 tak	
ako	to	väčšina	z	nich	preži-
la . 	 Vý tvarný 	 prejav 	 je	
podmienený	 sedliackym	
dedinským,	 prostredı́m	 –	
typické	 kovačické	 domy,	
dedinské	 brány,	 koše	 plné	
kukurice.	 V	 obrazoch	 sa	
o d z r k a d ľu j ú 	 h l a v n e	
základné	 črty	 slovenskej	
p o v a hy, 	 p r a c o v i t o s ť	
sedliackosť	a	úcta	k	tradıći-
ám.	 Obrazy	 kovačickej	
insity	 zdobia	 rezidencie	
prezidentov,	kráľov,	cisárov	
a	 Kovačicu	 navštıv́ilo	 veľa	

prominentných	 politikov,	 svetozná-
mych	spisovateľov,	športovcov,	množ-
stvo	 veľvyslancov,	 hereckých	 hviezd	
atď.	 	 Slovenská	 insita	 z	 Kovačice	 je	
reprezentatı́vneho	 charakteru	 a	
veľmi	 hodnotné	 kultúrne	 dedičstvo	
Slovákov,“	uviedla	 	Mgr.	Emıĺia	Mázo-
rová,	etnologička	a	hlavná	kurátorka	
výstavy.	

Táto	predajná	a	putovná	výstava	mala	
v	našom	meste	naozaj	úspech,	o	čom	
svedčia	 milé	 ďakovné	 odkazy	 pre	
maliarov	 a	 taktiež	 pár	 predaných	
kusov.	 Maliari	 Ján	 Z� olnaj	 a	 Jozef	
Havjar	sú	ľudia	čistého	srdca,	čo	bolo	
cı́tiť	 pri	 pohľade	 na	 každý	 jeden	
obraz.

ČISTÝM SRDCOM MAĽOVANÉ ČISTÝM SRDCOM MAĽOVANÉ ČISTÝM SRDCOM MAĽOVANÉ 
OBRAZY OBRAZY OBRAZY 
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	„Maľujeme,	aby	naši	vnuci	a	pravnuci	
poznali,	 akı	́ boli	 ich	 predkovia.	 Aby	
sme	im	zanechali	posolstvo	o	tom,	ako	

Text	a	foto:	Mária	OsifováText	a	foto:	Mária	OsifováText	a	foto:	Mária	Osifová

V MESTSKOM PARKU
           SA OPÄŤ SKÁKALO... 
Predposledná	júlová	nedeľa	priniesla	
do	 nášho	 parku	 po	 niekoľkých		
rokoch	 opäť	 jeden	 z	 krásnych	 a	
ušľachtilých	 športov.	 22.	 7.	 2018	 sa	
konal	35.	ročnıḱ	jazdeckých	pretekov	
v	parkúrovom	skákanı.́	 	Organizátori	
boli	JK	Haniska	-	Prešov	v	spolupráci		
s	mestom	Giraltovce	a	so	športovým	
klubom	Slovan	Giraltovce.		V	ranných	
hodinách	sa	v		Parku	mieru	zišlo	viac	
ako	60	súťažiacich	a	ich	kone.	Prices-
tovali	 k	 nám	 z	 jazdeckých	 klubov												

z	okolitých	miest	a	dedıń 	ako	Trebi-
šov,	Košice,	Michalovce,	Spišská	Nová	
Ves,	Koprivnica,	Haniska	pri	Prešove,	
Lužany	pri	Topli	a	z	ďalšıćh.		

Súťažilo	 sa	 v	 štyroch	 disciplıń ach	 –	
súťaž	do	70	cm,	súťaž	do	70	cm	do	16	
rokov,	súťaž	stupňa	Z	a	súťaž	stupňa	
ZL.	 O	 výkonoch	 rozhodovali	 štyria	
porotcovia,		hlavný	bol	pán	J.	Cigánek,	
pomáhali	mu	R.	Stratil,	J.	Novotná	a	Z.	
Horváthová.	 	Autor	parkúrov	bol	pán	
J.	Bechera.	

tu	kedysi	žili	ľudia,	ako	pracovali,	aké	
kroje	nosili,	aké	zvyky	a	hodnoty	uzná-
vali,“	uviedol	Ján	Z� olnaj	.
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VÝSLEDKY	35.	ročníka	JAZDECKÝCH	
PRETEKOV 	 V 	 PARKÚROVOM	
SKÁKANÍ

Súťaž	do	70	cm

1.	 Juraj	Koprivňák	a	kôň	Fayna	z	JK	
Koprivňák	Rafajovce	

2.	 Ján	Ragaly	a	kôň	Berala	z	JO	MS�K	
RANC� 	C�AJKA	Kežmarok

3.	 Iveta	 D� urišinová	 a	 kôň	 Black	
Baron	z	JK	LARISA	Trebišov

Súťaž	do	70	cm	–	do	16	rokov

1.	 Janka	Zacherová	a	kôň	Aramis	z	JO	
MS�K	RANC� 	C�AJKA	Kežmarok

2.	 Alexandra	 Jašková	a	kôň	Warissa	
zo	 SLOVAK	 JUMPING	 ACADEMY	
Prešov

3.	 Paulıńa	Chválovská	a	kôň	Lancelot	
z	JK	EPONA	MU� TNIK	Liptovský	Miku-
láš

Súťaž	stupňa	Z	(100	cm)

1.	 Karolıńa	Sisková	a	kôň	Casio	3	z	JO	
MS�K	RANC� 	C�AJKA	Kežmarok

2.	 Yauhen	 Harlenka	 a	 kôň	 QUIDA													
z 	 CARPATHIA	 EQUUS	 CENTER													
z	Maďarska	

3.	 Katarıńa	 Kosecká	 a	 kôň	 Ria	 z	 JK	
CHATY	DALKO	Beňušovce

Súťaž	stupňa	ZL	(110	cm)

1.	 Dáša	Fabianová	a	kôň	Caruso	z	JK	
HANISKA	Prešov

2.	 Juraj	Koprivňák		a	kôň	Bukefal	z	JK	
KOPRIVN� A� K	Rafajovce

3.	 Zdenek	Kuchar	a	kôň	Quidam	for	
pleasure	 z	 JK	 SLAVIA	 Spišská	 Nová	
Ves

Všetkým	zúčastneným	srdečne	blaho-
želáme	a	veríme,	že	svoje	športové	akti-
vity	nám	predvedú	aj	o	rok.

Text:Michaela	Marcinová,															
foto:	Facebook	
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4. ročník DOŽINKOVÝCH SLÁVNOSTÍ
CHO� R	Z� ENCOV	a	Z�NIC� IEK:	

Žatva	milá,	žatva,	vitaj	s	novým	chle-
bom!	Už	sme	sa	nažali	tam	pod	holým	
nebom.	

Z� ENSKE� :	

Žali	sme	pšeničku	od	konca	do	konca:	
Ktorá	z	nás	dostane	švárneho	mláden-
ca?	

MUZ� SKI�:	

Komuže	dnes,	komu,	dáme	niesť	zásta-
vu?	 Tomu,	 čo	 jej	 podá	 svoju	 rúčku	
pravú.	

Z� ENSKE� :	

Ktorejže	dnes,	ktorej,	uvijeme	veniec?	
Tej,	ktorú	si	vezme	najkrajší	mládenec.	

MUZ� SKI�	i	Z� ENSKE� :	

Páni	 naši,	 páni,	 otvárajte	 brány,	
nesieme	 vám	 darík,	 žencov	 pekný	
párik.	Slyšte	teda,	panstvo,	naše	dopro-
priania:	Nech	mladému	párku	dá	boh	
požehnania!

Ján	 Palárik,	 Zmierenie	 alebo	
Dobro-družstvo	pri	obžinkoch

V	 dnešnej	 uponáhľanej	 dobe	 sa																
na	ďakovanie	 často	 zabúda.	 V	Giral-
tovciach	 sme	 však	 dokázali,	 že	 tu	
vieme	byť	vďačnı	́ za	všetko,	 čo	nám	
Boh	 dáva.	 Za	 úrodu,	 za	 počasie,	 za	
zdravie	a	silu	aj	za	krásne	dožinkové	
vence	a	chlieb,	ktoré	nám	v	poslednú	
augustovú	 nedeľu	 do	 Parku	 mieru													
v	Giraltovciach	priniesli	poľnohospo-
dári	z	našej	oblasti.	Mesto	Giraltovce			
v	 spolupráci	 s	 organizáciou	 MAS	

TOPOĽA	 zorganizovalo	 tradičné	
dožinkové	 slávnosti,	 ktoré	 sa	 začali,	
ako	 ináč,	 ekumenickou	bohoslužbou	
celebrovanou	kňazmi	troch	farnostı	́–	
rıḿskokatolıćkej,	 gréckokatolıćkej	 a	
evanjelickej.	 Pobožnosť	 sa	 niesla														
v	 duchu	 slov	 z	 biblie:	 „Veľké	 veci	
urobil	 s	 nami	 Pán	 a	 máme	 z	 toho	
radosť.“

Vďačnosť		je		prejav	otvoreného	srdca	
voči	našim	darcom.		Jeden	-	a	najväčšı	́
-	z	nich	je	Boh	a	ďalej	tı,́	ktorı	́dorábajú	
plody	našej	drahej	zeme.		V	tento	sláv-
nostný	deň	sa	nám	prichodilo	 	poďa-
kovať	sa	hospodárom,	lebo	všetko	to,	
čo	nájdeme	na	našom	stole,	pochádza	
z	ich	ťažkej,	namáhavej	práce.	Tunajšı	́
poľnohospodári	sú	si	vedomı,́	že	obrá-
bajú	 zem	 svojich	 otcov,	 preto	 sa	
usilujú	pracovať	čo	najlepšie,	tým,	že	
sa 	 o 	 ňu 	 s tara j ú 	 po 	 ce lý 	 rok 	 a																		
za	každého	počasia.	

Takýchto	 	úctyhodných	ľudı	́nájdeme	
v	spoločnosti	VK	Agroslužby	Giraltov-
ce,	spol.	s	r.	o.,	z	ktorej	k	nám	zavıt́ali	
riaditeľ,	 Ing.	Pavel	Paľa,	s	konateľom	
Ladislavom	Kuľkom.	Za	Poľnohospo-
dárske	 podielnické	 družstvo	 Brezov		
k	 nám	 zavıt́ala	 jeho	 konateľka,	 Ing.	
Jana	 Janošková	 a	 nádherný	 veniec	
doniesol	 agronóm	 družstva	 Marián	
Pavlı́k	 spolu	 so	 starostom	 obce	
Lužany	 Ing.	 Miroslavom	 C� orbom.											
Za	 Družstvo	 podielnikov	 Okrúhle	
pr i š i e l 	 konateľ 	 J án 	 Mala č ina .																				
Z	 družobného	 mesta	 Wielopole	
Skrzynskie	nás	poctila	návštevou	dele-
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gácia	na	čele	s	pánom	Łukaszom		Dzio-
kom,	 zástupcom	 primátora	 a	 pani	
Krystynou	 Wlezień,	 prednostkou,	
ktorı́	 nám	 darovali	 bohatý	 veniec	
tradičný	pre	Poľskú	kultúru.	Spoluor-
ganizátora	podujatia,	občianske	zdru-
ž en ie 	 MAS 	 TOPOĽA 	 (vere jno-
prospešné	združenie	fyzických	a	práv-
nických	 osôb	 v	 regióne	 TOPOĽA)	
reprezentoval	 jeho	 predseda	 a	
starosta	 obce	 Lúčka	Mikuláš	Mašlej.	
Toto	nádherné	podujatie	prišli	svojou	
prı́tomnosťou	 podporiť	 aj	 Mikuláš	
Krajkovič,	poslanec	NR	SR	a	pán	Ján	
Vook , 	 p o s l ane c 	 p re š ovsk é ho	
samosprávneho	kraja.	

Symbol	dožiniek	–	veniec	-	je	spletený	
z	veľkého	množstva	klasov	 	vytvára-
júcich	 jednotný	 celok.	 Aj	 súbory	
Topľan,	 Oblıḱ,	 Okruhľan,	 Bystrančan	
nám	spoločným		tancom	počas	nedeľ-
ného	 programu	 ukázali,	 že	 v	množ-
stve	 a	 rozmanitosti	 tancov	 a	 krojov	
dokážu	vytvoriť	 jeden	veniec	 folkló-
ru.

Aj	napriek	nepriaznivému	počasiu	si	
návštevnı́ci	 podujatia	 vychutnali	
bohatý	 kultúrny	 program,	 ktorý										
po	 vystúpenı́	 súborov	 pokračoval	
ukážkou	 mlátenia	 obilia	 tradičnou	
mláťačkou,	 ale	 aj	 prezentáciou	
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Večer	10.	augusta	sa	v	Parku	mieru	
uskutočn i l 	 rockovo-popový	
koncert	pre	všetky	vekové	kategó-
rie.	Hoci	 si	na	 svoje	prišlo	predo-
všetkým	mladšie	publikum,	aj	tým	
starším	 bolo	 vďaka	 skvelému	
výberu	 kapiel	 do	 tanca	 a	 spevu.											
V	 giraltovskom	 amfiteátri	 sa	 počas	
mestskej	akcie	s	názvom	Večer	dobrej	
muziky	 predstavili	 skupiny	 Ester,	
Klub	 4,	 Velvet	 a	 čoraz	 známejšie	 a	
úspešnejšie	zoskupenie	Piňazi	de?	zo	

Svidnı́ka,	 ktoré	 sprevádzali	 Mako-
vicky	divky.	Sú	dôkazom	toho,	že	pop	
sa	 dá	 v	 súčasnej	 dobe	 jedinečne	
prepojiť	s	folklórnymi	prvkami	a	ich	
hudobné	počiny	valcujú	internet.	A	to	
všetko	 ste	 si	 mohli	 vychutnať	 za	
skutočne	symbolický	poplatok.	Oslo-
vili	 sme	 lı́dra	 kapely	 Piňazi	 de?	
Martina	Gibeja	alias	Matyka,	ktorý	si	
koncert	 pochvaľuje.	 „V	Giraltovciach	
to	 bolo	 naše	 prvé	 vystúpenie	 a	 boli	
sme	 milo	 prekvapenı́ 	 a	 nadšenı	́																			

GIRALTOVČANIA SI UŽILI VEČER PLNÝ DOBREJ MUZIKY GIRALTOVČANIA SI UŽILI VEČER PLNÝ DOBREJ MUZIKY GIRALTOVČANIA SI UŽILI VEČER PLNÝ DOBREJ MUZIKY 

modernej	 poľnohospodárskej	 tech-
nológie.	Návštevnıći	si	pochutnali	na	
výrobkach	pekárne	Ormix	a	zmlsli	na	
sladkom	 mede	 od	 firmy	 Kamamed.	
Nemalý	úspech	mala	aj	tombola	s	láka-
vými	cenami.	

A	 keďže	 dožinky	 sú	 aj	 o	 ďakovanı,́	

určite	je	namieste	poďakovať	sa	všet-
kým,	ktorı	́	akokoľvek	prispeli	k		orga-
nizácii	 	tohto	sviatku	a	pevne	verıḿ,	
že	 ani	 zlé	 počasie	 neubralo	 na	 jeho		
úspechu.	

Text:M.	Osifová,	M.	Marcinová,	
Foto:	L.	Lukáč
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Pôvabné	 zelené	 údolie	 Kobylnı́c															
v	 piatok	 24.	 augusta	 opäť	 ožilo	
spomienkami	na	hádam	najvýznam-
nejšiu	udalosť	našich	dejıń,	Slovenské	
národné	 povstanie.	 Udalosti	 posled-
nej	svetovej	vojny	nenechali	ľahostaj-
nými	ani	občanov	Kobylnıć	a	blıźkeho	
okolia.	 Operovala	 tu	 partizánska	
skupina	 C�apajev	 a	 obyvatelia	 nášho	
kraja	významne	pomáhali	bojujúcim	
partizánskym	jednotkám.	Vedeli,	kde	
je	ich	miesto,	stáli	na	strane	spravod-
livého	boja	proti	fašizmu.

	Pred	štyrmi	rokmi,	pri	prıĺežitosti	70.	
výročia	 SNP,	 základná	 organizácia	
Zväzu	 protifašistických	 bojovnı́kov	
odhalila	 pamätnı́k,	 ktorým	 ocenila	
hrdinstvo	 Kobylničanov	 a	 aktıv́nych	
bojovnıḱov	 proti	 fašizmu	 z	 blıźkeho	
okolia.	

z	 toho,	 ako	 to	 bolo	 zorganizované....	
Dosť	veľká	 účasť	ľudı,́	krásna	scéna,	
super	 servis	 od	 organizátorov	 aj									
od	 pánov	 zvukárov,	 bolo	 to	 fakt	 na	
vysokej	 úrovni. . . 	 Atmosféra	 na	
koncerte	bola	super,	ľudia	sa	bavili	a		
spolupracovali	 ako	 publikum	 a	
niektoré	piesne	i	poznali,	čo	nás	veľmi	
potešilo	 ako	 kapelu,“	 chválil	 akciu.	
D� alej	 prezradil,	 že	 s	 kapelou	 majú	
momentálne	 najviac	 nabité	 leto	
koncertov	a	chystajú	ďalšie	novinky.	
„Hráme	skoro	každý	vıḱend	po	celom	
Slovensku	a	tešı	́nás,	 že	ľudia	na	nás	
reagujú	kladne	všade,	kam	prıd́eme	a	
poznajú	naše	skladby.	Je	to	pre	kapelu	

asi	 najväčšia	 motivácia,	 ı́sť	 ďalej	 a	
pracovať	na	sebe.	Spolupráca	s	Mako-
vickymi	 divkami,	 ktoré	 sú	 veľkým	
prıńosom	a	oživenıḿ		našej	kapely,	je	
aj	pre	ľudı	́niečo	nové...“	Momentálne	
spoločne	 s	 nimi	 pracujú	 na	 novom,	
druhom	 albume.	 „Neviem	 presne	
povedať,	 kedy	 album	 vyjde,	 lebo	
každý	 z	 nás	 má	 iný	 pracovný	 čas	 a	
dievčatá	 študujú,	 takže	 je	 to	 zatiaľ	
dosť	 komplikované	 na	 zorganizova-
nie...	 No	 verı́me,	 že	 čoskoro	 uzrie	
svetlo	 sveta...“	 dodáva	 spevák	 a	
hudobnıḱ	Matyk.

Text:	Martina	Cigľárová,	
FOTO:	Martin	Mašek

Stretnutie troch generácií Stretnutie troch generácií Stretnutie troch generácií Stretnutie troch generácií Stretnutie troch generácií Stretnutie troch generácií 
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Aj	tohtoročné	piatkové	predpoludnie	
patrilo	spomienkam	na	čas,	v	ktorom	
sa	 rozhodovalo	 o	 budúcnosti	 nášho	
národa.	U� dolie	rozozneli	tóny	sloven-
skej	i	ruskej	hymny,	po	nich	už	nasle-
dovalo	kladenie	vencov	 jednotlivých	
delegáciı	́k	pamätnıḱu.	Slová	básnika	
doplnili	dojıḿavú	atmosféru	prebie-
hajúcej	slávnosti.	

Primátor	nášho	mesta	Mgr.	Ján	Rubis	
pripomenul	v	slávnostnom	prıh́ovore	
prıt́omným	význam	SNP	pre	náš	ľud,	
zdôraznil	potrebu	bojovať	za	mier	na	
svete	v	každom	čase,	veď	osud	sveta	
je	nepretržite	ohrozený.	 	 Po	 ňom	sa	
ujal	 slova	Dr.	 Jozef	 Rodák,	 predseda	
Oblastného	výboru	ZPB.	Pripomenul	
mená	tých,	na	ktorých	by	sme	ani	po	
desaťročiach	nemali	zabúdať,	zalisto-
val	 spolu	 s	prıt́omnými	v	 stránkach,	
ktoré	 tvorili	našu	históriu,	pripome-
nul	 významné	 	 partizánske	 akcie												
z	 augusta	 až	 októbra	1944	v	našom	
okolı.́	Vyjadril	radosť	nad	prıt́omnos-
ťou	mladej	i	najmladšej	generácie	na		
spomienkovej	slávnosti.		Ich	účasť		je	
zárukou,	že	sa	na	udalosti	z	Povstania	
nezabudne,	že	ich	ako	štafetu	ponesú	
ďalej.	

Slávnosti		sa	zúčastnili	aj	ďalšı	́hostia:	
PhDr.	Ján	Vook,	poslanec	Prešovského	
samosprávneho	 kraja,	 Mgr.	 Slávka	
Vojčeková,	 zástupkyňa	 primátora	
mesta	Giraltovce,	 Ing.	Pavol	Tchurıḱ,	
prednosta	 	MsU� ,	 Ing.	 Ján	Uhrıḱ,	 člen	
ústrednej	 rady	 ZPB	 v	 Bratislave	 a	
ďalšı	́hostia	z	družobných	organizáciı	́	
ZPB.

Spomienkové	 dopoludnie	 sprı́jem-
nilo	vystúpenie	 	hosťujúcich	súborov	
–	 mužského	 speváckeho	 zboru														
z	 	Kochanoviec,	harmonikárov	–	heli-
gonkárov	 z	 Kračúnoviec	 a	 nechýbal	
ani	spev	našich	žien	Topľaniek,	ba	ani	
sólo	pána	Ondreja	Majera.

A	aby	bola	zastúpená	aj	mladšia	gene-
rácia	–	vystúpili	Miriam	Horvathová							
s	hrou	na	saxofóne	a	najmladšı	́účast-
nıḱ	slávnosti	Ander	z	Giraltoviec,	teda	
Patr ik 	 Part i la . 	 Nechýba lo 	 an i	
prı́jemné	 posedenie	 v	 poľovnı́ckej	
chate	 spojené	 s	 chutným	občerstve-
nıḿ.	 	Zorganizovať	takéto	stretnutie		
určite	 nie	 je	 ľahké,	 rok	 čo	 rok	 si	 to	
berie	 na	 starosť	 rodina	 Osifovcov	 a	
členovia	 v	 Giraltovciach.	 Z� e	 to	 zvlá-
dajú	 výborne,	 o	 tom	 svedčı	́ bohatá	
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Začıńame	ďalšı	́školský	rok	s	novými	
školskými	 predsavzatiami	 a	 novými	
žiakmi.	 Prázdniny	 sú	 za	 nami,	 ale	
spomienky	 na	 nich	 sa	 zachovajú	 v	
našej	pamäti.	Na	ich	začiatku	sme	sa	
tešili	z	dvojmesačného	voľna	a	verili,	
že	všetko	naplánované	stihneme	bez	
väčšıćh	problémov.	

Prvýkrát	sa	v	našej	 škole	rozozvučal	
školský	zvonec	2.	septembra	2008	a		
so	 43	 zapı́sanými	 žiakmi	 sa	 začal	
rozbiehať	školský	vlak,	ktorý	je	stále	
v	pohybe.	Nabral	už	parádne	obrátky,	
má	za	sebou	už	desať	zastávok	a	na	
každej	 priberal	 ďalšı́ch	 a	 ďalšı́ch	
cestujúcich.	 Počas	 jazdy	 sa	 stretol	 s	
úspechmi	 niekoľkých	 cestujúcich,	
ktorı́	 sa	 navždy	 zapı́sali	 do	 jeho	
cestovného	 poriadku.	 Prvým	 rušňo-
vodičom	bol	PaedDr.	Martin	Koššala,	

MBA	a	po	dvoch	rokoch	prebral	jeho	
úlohu	PaedDr.	Branislav	Baran,	MBA.	
Lenže	 keby	 nebolo	 cestujúcich,	 vo	
vlaku	 by	 bolo	 prázdno	 a	 smutno.	
Našťastie,	 tento	 vlak	 nemá	 núdzu	 o	
žiacky	 hluk	 a	 medzi	 niektorými	
zastávkami	 je	 radosť	 riadiť	 tento	
kolos	tak,	aby	sa	nevykoľajil.	

Pri	 jeho	 desiatej	 zastávke	 sme	 si	
naplánovali	 prvý	 letný	 tábor,	 ktorý	
sme	realizovali	 so	skupinou	75	detı.́	
Oslavovať	s	deťmi	sa	vždy	oplatı!́	Dalo	
sa	 tu	 zaž iť 	 dosť	 na	 to, 	 aby	 sa	
spomienky	na	zažité	obohatili	o	niečo	
nové	a	zaujıḿavé.	Zosúladilo	sa	v	ňom	
niekoľko	 žiakov	 z	 rôznych	 škôl	 blıź-
keho	 aj	 vzdialenejšieho	miesta.	 Deň	
po 	 dni 	 z ú č as tnenı́ 	 spozn áva l i	
Rozprávkové,	 Indiánske,	 Cirkusové,	
Turistické	 a	 Olympijské	 aktivity.	

účasť	 prı́tomných	 na	 jednotlivých	
stretnutiach.	

Zvykli	 sme	 si	 na	 to,	 že	 už	 vyše	 70	
rokov	 žijeme	 v	 mieri.	 Prijıḿame	 to	
ako	 samozrejmosť,	 že	 by	 sa	 hrôzy	
vojny	mohli	zopakovať	hádam	ešte	v	
hrubšej	podobe.	 	Do	histórie	sa	však	
treba	vracať,	pripomıńať	sebe	i	mlad-
šej	 generácii,	 že	 história	 sa	 	 k	 nám	
môže	vrátiť,	dokonca	že	sa	vo	vzdiale-
nejšı́ch	 končinách	 v	 pravidelných	
intervaloch	vracia.	 	Myslıḿ e	na	to.	Z� e	

sú	 krajiny,	kde	každý	deň	 zomierajú	
nevinnı,́	ich	domy	sa	menia	na	ruiny,	
kde	 denne	 pochovávajú	 svoju	 nádej	
na	lepšiu	budúcnosť.	

Nezabúdajme,	 že	 priami	 účastnı́ci	
bojov	 v	 SNP	 postupne	 odchádzajú										
z	 nášho	 života.	 Pripomıń ajme	 si	 ich	
odkaz	 a	 nezabúdajme	 v	mene	 toho,	
aby	 zlá	 minulosť	 nemala	 šancu	 na	
návrat.	

Alžbeta	Škurlová,	foto:	L.	Lukáč

V GIRALTOVSKEJ SÚKROMNEJ ZŠ V GIRALTOVSKEJ SÚKROMNEJ ZŠ V GIRALTOVSKEJ SÚKROMNEJ ZŠ 
Spomienkový september
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Každý	deň	bol	jedinečný	a	každý	iným	
spôsobom	obohacoval	všetkých,	ktorı	́
sa	 rozhodli	 prvý	 týždeň	 letných	
prázdnin	stráviť	v	novom	prostredı	́a	
s	 novými	 kamarátmi.	 Počasie	 nám	
prialo	a	tak	sme	všetky	aktivity	mohli	
smelo	 zrealizovať.	 Deti	 si	 vyskúšali	
skákacı́	 hrad,	 turistiku,	 prehliadku	
konı́,	 súťaže	 v	 mestskom	 parku	 aj	
mimo	neho,	 opekačku,	 ale	 najväčšiu	

radosť	mali	z	noci	v	stane	v	parku	pri	
amfiteátri.	Verıḿ,	že	celé	prázdniny	sa	
deťom	 darilo	 tak,	 ako	 počas	 tohto	
tábora.

Všetkým	 žiakom	 prajeme	 veľa	 škol-
ských	úspechov,	asertıv́nych	učiteľov,	
usmiatych	 spolužiakov	 a	 chápavých	
rodičov.	

Text:	E.	Tchuríková,	
Foto:	Dominika	Andrejovská

Začiatkom	 leta	 sa	 začal	 trojdňový	
výlet	 našej	 triedy	 1.	 A.	 V	 prvý	 deň	
výletu	sme	si	pozreli	Bratislavu	-	naše	
hlavné	 mesto.	 Mali	 sme	 možnosť	
vidieť	významné	budovy	a	pamiatky,	
ako	 	sú	bratislavský	hrad	a	záhrady,	
budovu	 slovenského	 parlamentu,	
Grasalkovičov	 palác,	 kde	 úraduje	
prezident	Slovenskej	republiky,	Dóm	

sv.	Martina,	historickú	budovu	Národ-
ného	 divadla,	 prešli	 sme	 sa	 starým	
mestom	 a	 kúpili	 si	 zopár	 suvenıŕov.	
Nasledujúci	deň	patril	návšteve	hlav-
ného	 mesta	 Rakúska,	 Viedni.	 Cesto-
vali	sme	vlakom	a	na	hlavnej	stanici	
vo	 	Viedni	sme	plnı	́očakávanı	́vystú-
pili	 a	hneď	sme	si	 aj	 sami	vyskúšali	
kúpu	 cestovných	 lı́stkov	 na	 metro,	
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pretože	po	Viedni	sme	sa	premiestňo-
vali	metrom.	

Tri	hodiny	sme	strávili	v	top	navštevo-
vanej	 pamiatke	 Viedne	 –	 na	 zámku	
Schönbrunn.	Pozreli	sme	si	reprezen-
tačné	priestory,	ako	aj	súkromné	izby	
cisára	aj	známej	cisárovnej	Sisi.	Našu	
prehliadku	sme	zavŕšili	v	zámockých	
záhradách.	 V	 centre	 mesta	 sme	
navštıv́ili	 Dóm	 sv.	 S� tefana	 a	 pozreli	
sme	si	aj	rôzne	iné	historické	budovy.	
Samozrejme,	 že	 sme	 mali	 aj	 chvıľ́u		
času	na	nákup	suvenıŕov.	 	Večer	sme	
sa	 „nahodili“	 a	 vyrazili	 za	 kultúrou.										
V	Slovenskom	národnom	divadle	sme	
si	 pozreli	 Shakespearovu	 drámu	
Richard	 	 III.	 v	 hviezdnom	obsadenı.́	
Bol	 to	pre	nás	 úžasný	 zážitok.	Hlav-
ným	 bodom	 programu	 tretieho	 dňa	
bolo	múzeum	holokaustu	v	Seredi.		 	 	 							

	Daniela	Vargová,	1.	A

V	stredu		sme	navštıv́ili	Múzeum	holo-
kaustu	 v	 Seredi.	 Múzeum	 vzniklo														
v	priestoroch	bývalého	pracovného	a	
koncentračného	 tábora	 v	 Seredi,		

ktorý	predstavuje	 autentické	miesto	
viažuce	 sa	 k	 tragickému	 obdobiu	
riešenia	 židovskej	otázky	na	Sloven-
sku	 počas	 druhej	 svetovej	 vojny.															
V	múzeu	sú	vystavené	dobové	doku-
menty,	 fotografie	 a	 predmety	 súvi-
siace	 s	 prenasledovanı́m	 	 židov	 na	
územı́	 Slovenska.	 Pri	 prehliadke	
múzea	 nám	 lektorka	 vysvetľovala	
históriu	 miesta.	 Bolo	 vystavané	
prvými	 židmi	 a	 slúžilo	 na	 ich	 zhro-
mažďovanie	 pred	 deportovanı́m.	
Neslúžilo	na	likvidovanie	židovského	
obyvateľstva.		Súčasťou	expozıćie	je	aj	
deportačný	 vagón.	 V	 roku	 1942	 sa	
začali	 prevážania.	 V	 jednom	 vagóne		
bolo	40	ľudı.́	

Exkurzia	 pokračovala	 v	 miestnosti,	
kde	 sme	 si	 vypočuli	 prı́beh	 dvoch	
slovenských	 židov,	 ktorým	 sa	 poda-
rilo	 z	 Osvienčimu	 utiecť.	 Tıt́o	 dvaja	
Slováci	prešli	pešo	skoro	140	km.	Aj	
keď	už	 len	 útek	 z	Osvienčimu	by	 sa	
mohol	 brať	 ako	 veľký	 zázrak,	 oni	
dokonca	 aj	 podrobne	 spı́sali,	 čo	 sa														
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v	Osvienčime	dialo.	Tento	dokument	
mal	 32	 strán	 a	 podrobne	 vypovedal											
o	 pomeroch	 v	 táboroch	 smrti.	 Svoj	
prıb́eh	opıśali	 židovským	autoritám.	
Tı	́im	spočiatku	neverili,	pretože	nik	si	
skutočne	nedokázal	predstaviť,	že	by	
v	 Osvienčime	 dochádzalo	 k	 maso-
vému	 vraždeniu.	 Vrba	 s	 Wetzlerom	
potom	 spı́sali 	 správu, 	 v	 ktorej	
dopodrobna	 vysvetlili	 celý	 proces	
usmrcovania	ľudı	́v	plynových	komo-

rách	 a	 ich	 následné	 spaľovanie													
v	kremačných	peciach.	Vrba	a	Wetzler	
ako	 prvı́ 	 ozrejmili	 svetu,	 čo	 sa	
skutočne	odohráva	v	pracovných	tábo-
roch.	Dodnes	sa	na	ich	počesť	každo-
ročne	koná	 	beh,	aby	pripomıńal,	aký	
veľký	prıńos	mal	 	ich	útek.	Na	záver	
našej	 exkurzie	 sme	 mali	 prednášku											
o	rómskom	holokauste.						

Andrej	Oravec,	1.	A

Žiaci	 našej	 zušky	 opäť	 zažiarili										
v	 celoslovenských	aj	medzinárod-
ných	 súťažiach.	 Žali	 jeden	úspech	
za 	 druhým	 a 	 zb iera l i 	 s amé	
popredné		umiestnenia.

„S�kolský	rok	2017/2018	bol	pre	ZUS� 	
v	 Giraltovciach	 opäť	 veľmi	 úspešný.	
Tých	 umiestnenı́ 	 v	 tanečnom	 a	
výtvarnom	 odbore	 je	 viacero,	 ale	
úspešnejšı	́ sú	 hudobnıći	 –	 akordeo-
nisti,	 gitaristi,	 klaviristi	 a	 jedna	
huslistka.	 Celkove	 to	bolo	66	 indivi-
duálnych	a	kolektıv́nych	umiestnenı,́“	
prezradil	 riaditeľ	 ZUS� 	 Peter	 Zajac.	
Spomedzi	 talentovaných	 žiakov	
vyzdvihol	Luciu	Onofrejovú,	ktorej	sa	
darilo	v	súťažiach	ako	akordeonistke,	
ale	aj	ako	speváčke.	„Zıśkala		1.	miesto	
+	Cenu	poroty	za	najlepšiu	interpre-
táciu	skladby	v	súťaži	v	Námestove,	2.	
miesto	v	 zlatom	pásme	v	 slovenskej	

súťaži	 akordeonistov	 v	 Lipanoch	 a	
stala	 sa	 tiež	 vı́ťazkou	 kategórie														
v	medzinárodnej	súťaži	Euromusette	
Golden	tango	v	Rajeckých	Tepliciach.“

NAJVIAC	SA	DARILO	
GITARISTOM	A	

AKORDEONISTOM

C�o	 sa	 týka	 spevu,	Lucia	mala	 trikrát	
udelené	zlaté	pásmo	–	v	regionálnej	
súťaži	Vianočná	hviezdička	vo	Svidnı-́
ku,	 v	 regionálnej	 súťaži	 Labirskyj	
hudák,	 vo	 východoslovenskej	 súťaži	
M.	Moyzesa	v	Prešove.	V	tejto	súťaži	
zažiarila	aj	speváčka	Beáta	Bakaláro-
vá,	 ktorú	 za	 výkon	 odmenili	 zlatým	
pásmom	 a	 patrilo	 jej	 aj	 ocenenie	
laureát	 súťaže.	 Katarıńa	 Onofrejová	
sa	 pýši	 v	 speve	 tiež	 dvoma	 zlatými	
pásmami,	 konkrétne	 v	 regionálnych	
súťažiach	 Vianočná 	 hviezdička												

OPÄTOVNE UCHVÁTILI SLOVENSKOOPÄTOVNE UCHVÁTILI SLOVENSKOOPÄTOVNE UCHVÁTILI SLOVENSKO
ŽIACI GIRALTOVSKEJ ZUŠKYŽIACI GIRALTOVSKEJ ZUŠKYŽIACI GIRALTOVSKEJ ZUŠKYŽIACI GIRALTOVSKEJ ZUŠKYŽIACI GIRALTOVSKEJ ZUŠKYŽIACI GIRALTOVSKEJ ZUŠKY

Za	uplynulý	školský	rok	sa	môžu	pochváliť
ďalšími	veľkými	úspechmi	
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tove,	 kde	 im	 udelili	 prvé	 miesta).		
Aneta	 Suchaničová	 bola	 šikovná	 aj										
v	 speve,	 výsledkom	 je	 zlaté	 pásmo										
v	 regionálnych	 súťažiach	 Vianočná	
hviezdička	 Svidnı́k	 a	 tiež	 Labirskyj	
hudák.	 Okrem	 nej	 aj	 Klára	 Novotná	
mala	v	oboch	súťažiach	zlaté	pásmo.		
Faustı́na	 Maťašová 	 si 	 odniesla	
striebro	zo	svidnıćkej	hviezdičky.	

Gitarový	 festival	 v	 Giraltovciach	
priniesol	úspech	žiakom:	Jakub	Kniš,	
Dominika	Džoková,	Kristıńa	Kopaso-
vá,	Adam	Kuriplach,	Branislav	Bučko	
(zlaté	 pásmo)	 a	 Pavol	 Kruľ,	 S� imon	
Lukáč,	 Dávid	 S� oltýs	 (strieborné	
pásmo).	 Dominika	 a	 Braňo	majú	 na	

vo	 Svidnı́ku	 a	 Labirskyj	 hudák	 a	
jedným	strieborným	v	Prešove.	D� alšia	
šikovná	 akordeonistka	 navštevujúca	
ZUS� 	Giraltovce,	Viktóra	Rozputinská,	
sa	stala	v	Námestove	vıť́azkou	kategó-
rie,	okrem	toho	si	odniesla	bronzové	
pásmo	zo	Slovenskej	súťaže	akordeo-
nistov	v	Lipanoch	a	strieborné	pásmo	
z	medzinárodnej	súťaže	Euromusette	
Golden	tango	v	Rajeckých	Tepliciach.	
V	tejto	súťaži	sa	darilo	aj	akordeonist-
kám	 Anete	 Suchaničovej,	 Zuzane	
Kožlejovej,	 Michaele	 Jurčenkovej	 a	
Lıv́ii	 Feňakovej	 (strieborné	 pásma).	
Aneta	 bola	 navyše	 strieborná	 na	
súťaži	 v	 Lipanoch	 (všetky	 dievčatá,	
okrem	Lıv́ie,	zahviezdili	tiež	v	Námes-
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V	rozhlasovom	vysielaní	RTVS	sme	
si	 mali	 možnosť	 pred	 pár	 dňami	
vypočuť	 zaujímavý	 príspevok													
o	 projektoch	 a	 aktivitách,	 ktoré	
mesto	Giraltovce	venuje	rómskym	
spoluobčanom.	 Odvysielali	 ho															
v	rámci	relácie	Rómske	slovo.

V	reportáži	RTVS	pochválili	mesto	za	
riešenie	 rómskej	 problematiky	 a	
budovanie	bytov	nižšieho	štandardu.	

„C�o	sa	týka	rómskej	komunity,	mesto	
sa	 zapája	 do	 výziev	 a	 vo	 všetkých,	
ktoré	ministerstvo	dávalo	a	 	týkali	sa	
rómskych	spoluobčanov,	 sme	 jedno-
značne	 zapojenı́	 a	 myslı́m	 si,	 že	 aj											
v	 celku	 úspešne.	 V	 našom	 meste	
pracujú	komunitné	centrum,	terénna	
sociálna	 práca	 a	 miestne	 občianske	
poriadkové	 služby,	 takzvané	 MOPS-
ky,“ 	 v y j a d r i l 	 s a 	 v 	 ro zhovo re																

konte	aj	2.	miesto	v	slovenskej	súťaži		
z	Námestova	a	4.	miesto	v	medziná-
rodnej	súťaži	v	Ružomberku	a	Adam	
ešte	 zıśkal	 2.	miesto	 v	Námestove	 a													
5.	 si	 „odniesol“	 z	Ružomberka.	Kris-
tıńe	tiež	patrı	́1.	miesto	z	Námestova	a	
4.	miesto	z	Ružomberka.	

ÚSPEŠNÝCH	ŽIAKOV	MOTI-
VUJÚ	ŠIKOVNÍ	UČITELIA

Klaviristka	 Radka	 Holoďáková	 sa	
môže	pochváliť	vıť́azstvom	v	zlatom	
pásme	na	 východoslovenskej	 klavıŕ-
nej	 súťaži	 v	 Snine	 a	 rovnako	 aj																
v	 slovenskej	 klavıŕnej	 súťaži	 v	 Spiš-
skej 	 Novej 	 Vsi . 	 Taktiež 	 zlatým	
pásmom	 ocenili	 v	 tej	 istej	 súťaži	 aj	
Daniela	Kovalčıḱa	vo	východosloven-
skej	 klavıŕnej	 súťaži	 v	 Stropkove.	 Aj	
Ema	 Mária	 Michlı́ková	 a	 Marcel	
Daňko	 si	 za	 hru	 na	 klavıŕi	 odniesli	
zlaté	 pásmo	 zo	 Sniny,	 Marcel	 aj											
zo	Stropkova	a	v	slovenskej	klavıŕnej	
súťaži	 v	 Spišskej	 sa	 stal	 laureátom	
súťaže.	 Ema	 skončila	 v	 Stropkove						

na	striebornej	priečke.	Zuzana	Vavre-
ková	 bola	 „zlatá“	 vo	 východosloven-
skej	husľovej	súťaži	v	Prešove.	

V	 tanečnom	 odbore	 zabodovalo	
Chlapčenské	 kvarteto,	 ktoré	 zıśkalo		
1.	 miesto	 v	 súťaži	 Art	 scena	 Dance	
Prešov	2018.	Výtvarnıći	 Erik	Tkáč	 a	
Patrıćia	Dzurková	sa	môžu	pochváliť	
1.	miestom	v	regionálnej	súťaži	Súboj	
talentov	Svidnıḱ.	

Ocenených	 žiakov	 na	 súťaže	 pripra-
vovali	 pedagógovia:	 manželia	 Peter	
(akordeón)	a	 Iveta	 (klavıŕ)	Zajacovi,	
Katarıńa	 Cinová,	 Z� aneta	 Miženková,	
Lenka	Bangová	(akordeón),	Vladimıŕ 	
Varga	 a	 Erik	 Chrzan	 (gitara),	 Lenka	
Bodnárová	 (husle),	 Michaela	 Suši-
n ov á 	 ( s p ev ) , 	 B e á t a 	 D a ň kov á	
(výtvarný	 odbor)	 a	 Eva	 Dávidová	
(tanečný	odbor).	

Text:	Martina	Cigľarová,												
zdroj:	info	ZuŠ,	

Foto:	archív	ZUŠ	-	Facebook

 za integráciu rómskej komunity  za integráciu rómskej komunity  za integráciu rómskej komunity 
NAŠE MESTO CHVÁLIANAŠE MESTO CHVÁLIANAŠE MESTO CHVÁLIA



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

22

pre 	 rozhlasovú 	 spravodajsko-
publicistickú	reláciu	o	 živote	Rómov	
na	 Slovensku	 primátor	 Ján	 Rubis,	
podľa	 slov	 ktorého	 zabezpečuje	
mesto	aj	„mäkké“	projekty.	„C� i	už	je	to	
kurz	 varenia,	 kurz	 pre	 naše	 rómske	
ženy,	ale	aj	čo	sa	týka	aktivıt́	pre	zlep-
šenie	životného	prostredia	-	staviame	
im	nájomné	byty,	klasické,	budujeme	
infraštruktúru	čiže	vodu,	kanál,	teraz	
budujeme	 stojiská	 (na	 odpad),	 čiže	

učı́me	 všetkých	 občanov	 nášho	
mesta,	 aby	 sa	 čı́m	 viac	 separoval	
odpad,	 budujeme	 nové	 verejné	
osvetlenia,	 inžinierske	 siete	 ťaháme	
rovnomerne	po	celom	meste	a	všetky	
aktivity	robıḿe	tak,	aby	život	v	meste	
nebol	 závislý	 	 od	 toho,	 či	 tam	 žijú	
rómski	spoluobčania	alebo	majorita,“	
uviedol	 a	 priznal	 tiež,	 že	 čo	 sa	 darı	́
menej,	 to	 sú	 miestne	 komunikácie,	
hlavne	úprava	na	Kukučıńovej	ulici.

POSUN	VPRED
Redaktorku	relácie	zaujıḿalo,	ako	sa	
mesto	 za	 posledných	 dvadsať	 rokov	
zmenilo,	ako	sa	vyvıj́a	život	v	meste	a	
ako	 v	 ňom	 spolunažıv́ajú	 občania.	
„Posun	je	vidieť...	Giraltovce	sa	za	20	
rokov	 od	 začiatku	 zmenili,	 od	 refo-
riem	 v	 školstve,	 zdravotnı́ctve,	
infraštruktúre....	 Podarilo	 sa	 nám	
celkom	 slušne	 čerpať	 aj	 finančné	
prostriedky	 v	 rámci	 EU� ,	 ktoré	 sme	
dali	 práve	 do	 obnovy	 a	 zlepšenia	
života	po	 celej	 lıńii,“	povedal	primá-

tor.	 „C� o	 sa	 týka	 spolunažı́vania	
rómskej	komunity	s	majoritou,	za	tie	
posledné	roky	tu	nie	je	žiaden	prob-
lém,	 aj	 keď	 Rómovia	 tvoria	 takmer							
20	percent.	Je	to	aj	zásluha	predošlej	
generácie	 	učiteľov,	 	ktorı	́sa	rómskej	
problematike	 venovali	 v	 70.	 -	 80.	
rokoch...	Vzdelanostná	úroveň	našich	
spoluobčanov	je	v	rámci	SR,	dovolıḿ	
si	tvrdiť,	na	podstatne	inej	úrovni	ako	
v		iných	častiach	Slovenska,	čo	sa	odzr-
kadľuje	aj	na	pracovných	návykoch	a	
počte	 nezamestnaných	 a	 práve	 ten	
nám	 značne	 klesol.	 Mladı́	 chlapci	
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pochopili,	že	s	výučným	listom	sa	dá	
zamestnať	takmer	všade	v	rámci	SR.	“	
Pochválil	aj	prácu	sociálnych	pracov-
nıḱov.	„Naše	terénne	sociálne	pracov-
nı́čky	 sú	 rešpektované,	 pomáhajú	
rómskym	spoluobčanom	pri	problé-
moch	so	štátnou	správou,	samosprá-
vou,	vypisovanıḿ	papierov	a	konkur-
zov.	Ich	činnosť	má	značné	opodstat-
nenie,	odbremenila	prácu	úradnıḱov.	
A	 povedal	 by	 som,	 že	 komunitné	
centrum	 takmer	 nahrádza	 bývalý	
S�KD	 -	 školský	 klub	 detı,́	 ktoré	 tam	
chodia,	pıš́u	si	úlohy	a	venujú	sa	im,“	
dodal	primátor.

INTEGRÁCIA	KOMUNITY
Pracovnı́k	 Miestnych	 občianskych	
poriadkových	 služieb	 Matúš	 Gabčo	
prezradil,	že	je	v	projekte	zapojený	už	
od	 rokov	 2014/2015	 a	 po	 istej	
prestávke	opäť	od	roku	2016.	„Máme	
na	 starosti	 prechody	 pre	 chodcov,	
ráno	a	poobede,	keď	sú	deti	v	 škole,	
aby	bezpečne	prešli	cez		cestu	a	ďalej	
je	 to	pochôdzková	 činnosť	po	celom	

meste	 a	 okolı,́	 ktoré	 monitorujeme,	
pracujeme	 v	 ranných	 a	 popoludňaj-
šıćh	zmenách,“	prezradil	pre	RTVS	a	
doplnil,	 že	majú	už	vytvorený	dobrý	
tıḿ	a	na	rozdiel	od	ťažšıćh	začiatkov	
ľudia	 ich	 prácu	 prijali	 a	 vnı́majú											
po	čase	veľmi	pozitıv́ne.	„Mesto	Giral-
tovce	môžeme	pokojne	zaradiť	medzi	
mestá,	 kde	 sa	 snažia	 o	 integráciu	
rómskej	komunity.	Primátor	mesta	je	
skúsený	 a	 vie	 efektı́vne	 využiť	
možnosti,	 ktoré	 štát	 ponúka.	 Vďaka	
dôrazu	 na	 vzdelanie	 a	 školskú	
dochádzku	 v	 meste	 funguje	 schéma	
sociálneho	 bývania,	 fungujú	 tu	
terénna	 sociálna	 práca,	 komunitné	
centrum,	miestna	poriadková	služba	
a	 mesto	 veľmi	 pozitıv́ne	 hodnotı	́ aj	
plánovaný	projekt	rómskych	domov-
nıḱov,“	 vyjadril	 sa	 na	 sociálnej	 sieti	
splnomocnenec	vlády	SR	pre	rómske	
komunity	A� bel	Ravasz.

Text:	Martina	Cigľárová,	
zdroj:	RTVS	–	archív	rozhlasu,	

FOTO:	internet
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Giraltovskí	 hasiči	 v	 nedeľu	 26.	
augusta	 podvečer	 zasahovali	 pri	
dopravnej	nehode	v	katastri	nášho	
mesta	 vo	 Francovciach.	 Po	 celom	
meste	sa	rozliehali	zvuky	sirény.	

„Pri	 udalosti	 došlo	 k	 čelnej	 zrážke	
dvoch	vozidiel,	pričom	7	osôb	utrpelo	
zranenia	 rôzneho	 rozsahu.	 Neskôr	
jedna	osoba	v	nemocnici	zraneniam	
podľahla.	 Hasiči	 poskytli	 zraneným	
osobám	predlekársku	prvú	pomoc	a	
zabezpečili	 vozidlá	 proti	 vzniku	
požiaru,“	 informovalo	na	Facebooku	
Prezı́dium	 Hasičského	 a	 záchran-
ného	 zboru	 na	 svojej	 stránke.	 „Pri	
nehode	zasahovali	štyri	posádky.	Tri	
osoby	zo	siedmich	zranených	utrpeli	
ťažké	zranenia,	 štyria	cestujúci	mali	

ľahšie	poranenia.	Posádka	ambulan-
cie	 rýchlej	 lekárskej	 pomoci	 (RLP)										
v	 Giraltovciach	 mala	 v	 opatere	
pacientku	s	ťažkými	zraneniami.	Bola	
v	 bezvedomı́,	 napojená	 na	 umelú	
pľúcnu	ventiláciu	a	v	stabilizovanom	
stave	 transportovaná	 na	 oddelenie	
anestéziológie	 a	 intenzıv́nej	 medi-
cıńy	 (OAIM)	 v	 prešovskej	 Fakultnej	
nemocnici 	 s 	 polikl inikou	 J . 	 A .	
Reimana	(FNsP),"	vyjadrila	sa	hovor-
ky ňa 	 skup iny 	 Fa l ck 	 Katar ı́ na												
pre	Korzár.	D� alej	uviedla,	 že	ďalšıćh	
zranených	ošetrovali	posádky	ambu-
lancie	 rýchlej	 zdravotnej	 pomoci	
(RZP)	 vo	 Svidnı́ku,	 v	 Stropkove	 a	
Raslaviciach	 a 	 t ie ž 	 z áchranka																
z	 Košıć.	 Previezli	 ich	 do	 svidnıćkej	

nemocnice,	
neplnoletý	
p a c i en t 	 s	
ľ a h š ı́ m i	
p o r a n e-
niami	skon-
čil	 v	barde-
j o v s k e j	
nemocnici.

Zdroj:	
Korzár	a	

HaZZ

  

A OKOLIAA OKOLIA

 

A OKOLIA
Pri Giraltovciach došlo k vážnej dopravnej nehode 

Text:	Redakcia,	zdroj:	minv.sk,	korzar.sk.	FOTO:	internetText:	Redakcia,	zdroj:	minv.sk,	korzar.sk.	FOTO:	internetText:	Redakcia,	zdroj:	minv.sk,	korzar.sk.	FOTO:	internet
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Začiatkom	 augusta	 v	 skorých	
ranných	 hodinách	 došlo	 na	 ceste									
v	obci	Lada	k	smrteľnej	dopravnej	
nehode.	

Podľa	 informáciı	́ Krajského	 riaditeľ-
stva	 Policajného	 zboru	 v	 Prešove	
prešiel	 Stanislav	 z	 Vyšného	 Z� ipova	
(28)	 ako	 vodič	 dodávky	 zn.	 Fiat	
Ducato	 do	 protismeru,	 kde	 sa	 zrazil								
s	 oprotiidúcim	 nákladným	 motoro-
vým	vozidlom	 	zn.	Iveco	Daily.	Vodi-
čom	 nákladiaka	 bol	 26-ročný	 Dávid									
zo	 Z� elmanoviec,	 ktorého	 podrobili	
dychovej	skúške	s	negatıv́nym	výsled-
kom.	 „Utrpel	 viacero	 zranenı́ 	 a														

Pri Lade narazili do auta vodiča z Dukoviec

Giraltovčana obvinili z podvodu
Začiatkom	augusta	obvinila	polícia		
z	podvodu	Giraltovčana	Patrika.	

Podľa	 informáciı́	 krajskej	 polı́cie												
v	 auguste	 2014	mal	 35-ročný	 Giral-

tovčan	 vykonať	 na	 základe	 dohody											
o	 výmene	 okien	 s	 poškodeným	
mužom	 z	 obce	 Nižný	 Mirošov	 (75)	
obhliadku	a	zameranie	okien	na	jeho	

vo 	 vozid le 	 bol 	 s ám. 	 S tanis lav																				
na	mieste	zraneniam	podľahol,	zrane-
nia	 nezlučiteľné	 so	 životom	 utrpeli	
okrem	neho	aj	ďalšı	́dvaja	spolujazdci	
-	40-ročný	muž	z	obce	Skrabské	a		45-
ročný	 muž	 z	 Vranova	 nad	 Topľou.									
V	 dodávke	 bolo	 celkovo	 9	 ľudı́...“	
Presné	 okolnosti	 dopravnej	 nehody,	
ako	aj	miera	zavinenia	jej	účastnıḱmi	
sú	podľa	polıćie	predmetom	vyšetro-
vania.	 „Na	 základe	 tejto	 tragickej	
udalosti	 vyšetrovateľ	 Okresného	
riaditeľstva	 Policajného	 zboru																			
v	 Prešove	 začal	 trestné	 stı́hanie																
vo	 veci	 trestného	 činu	 usmrtenia,“	
dodáva	KRPZ.

Text:	redakcia,	zdroj:	minv.sk,	foto:	internetText:	redakcia,	zdroj:	minv.sk,	foto:	internetText:	redakcia,	zdroj:	minv.sk,	foto:	internet
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rodinnom	 dome.	 „Bola	 podpı́saná	
zmluva	o	dielo	s	termıńom	ukončenia	
prác	 v	mesiaci	 október	2014.	Patrik	
následne	 prevzal	 zálohu	 na	 prácu										
vo	výške	1	400	eur,	o	čom	bol	vysta-
vený	prıj́mový	doklad,“	informuje	polı-́
cia,	podľa	ktorej	ani	napriek	výzvam	

neboli	 začaté	 žiadne	 práce.	 Prı́pad	
vyšetruje	Obvodné	oddelenie	Policaj-
ného	 zboru	 Svidnıḱ,	 muž	 je	 stıh́aný		
na	slobode.	Ak	sa	obvinenému	preu-
káže	 vina,	 hrozı́	 mu	 trest	 odňatia	
slobody	až	na	dva	roky.

Text:	redakcia,	zdroj:	minv.sk	

Neznámy	 páchateľ	 počas	 niekoľ-
kých	 mesiacov	 zrezával	 a	 kradol	
stromy	v	Koprivnici.

Polıćia	na	stránke	ministerstva	infor-
movala,	že	v	katastrálnom	územı	́obce	
Koprivnica	 neďaleko	 Giraltoviec	
páchateľ	 	od	decembra	2017	do	júla	
2018	 vyrúbal	 a	 následne	 odcudzil		
celkovo	 29	 kusov	 drevıń.	 Išlo	 o	 buk	

lesný,	 brezu	 bradavičnatú,	 jelšu	
lepkavú,	 jaseň	 štıh́ly,	 hrab	 obyčajný.	
Poverený	prıślušnıḱ	Obvodného	odde-
lenia	 Policajného	 zboru	 v	 Raslavi-
ciach	 vedie	 vo	 veci	 prečinu	 krádeže	
trestné	stıh́anie.	„Odcudzenıḿ	týchto	
stromov	 vznikla	 celková	 škoda	 vo	
výške	cca	900	Eur.“

Text:	redakcia,	zdroj:	minv.sk	

V neďalekej obci Koprivnica kradli drevo

Občania nášho regiónu
počas extrémnych horúčav KOLABOVALI 

dehydratáciu.	Na	pediatrickom	odde-
lenı	́evidujeme	29	hospitalizáciı	́detı	́s	
dehydratáciou,“	 uviedla	 špecialistka	
pre	 komunikáciu	 spoločnosti	 Jana	
Fedáková.	 Podľa	 zdravotnı́kov	 je	 v	
takých	 prıṕadoch	 potrebné	 osviežo-
vať	sa,	často	vetrať,	hlavne	ráno,	alebo	
keď	je	nižšia	teplota,	piť	veľa	vody	-	
stolové	minerálne,	ale	aj	bylinkové	a	
ovocné	 čaje	 či	 riedené	 šťavy,	 konzu-
movať	 ľahšie	 jedlá,	 jesť	 dostatok	
ovocia	a	tiež	použıv́ať	pokrývku	hlavy,	
ktorá	 chráni	 pred	 úpalom.	 	Ak	 je	 to	
možné,	 v	 čase	 najväčšı́ch	 horúčav,	

V	 posledných	 dňoch	 nás	 trochu	
„potrápili“	väčšie	horúčavy.	Aj	keď	
mnohí	sa	tešia	z	pekného	počasia	a	
užívajú	 si	 vtedy	 dovolenky,	 nie	
každému	slnko	robí	dobre	a	horú-
čavy	 privodia	 mnohým	 aj	 zdra-
votné	problémy.	

Svidnıćka	nemocnica,	ktorú	spravuje	
Svet	 zdravia,	 v	 posledných	 dňoch	
eviduje	 zvýšený	 počet	 pacientov	
ošetrených	 z	 dôvodu	 dehydratácie	
alebo	kolapsu	 z	 tepla.	 „Na	 internom	
oddelenı́	 bolo	 od	 začiatku	 augusta	
hospitalizovaných	 20	 pacientov	 pre	
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medzi		11.	až	15.	hodinou,	odporúčajú	
zdržiavať	 sa	 v	 interiéri,	 alebo	 sa	 v	
týchto	hodinách	aspoň	nevystavovať	
priamemu	slnečnému	žiareniu.	

Najťažšie	 podľa	 slov	 hovorkyne	
znášajú	 horúčavy	 tı	́ najzraniteľnejšı,́	
teda	staršı	́ľudia	a	malé	deti.	„C�asto	sa	
s tane , 	 ž e 	 podcen ia 	 vonka j š i e	
podmienky,	 vystavia	 sa	 nadmerne	
slnečnému	žiareniu	a	teplu	v	kombi-
nácii	s	nedostatočným	prıj́mom	teku-
tı́n.	 Staršı́	 pacienti	 navyše	 tiež	 s	
vekom	 strácajú	 pocit	 smädu	 a	 sú	
náchylnejšı	́ na	dehydratáciu.	Akoná-
hle	začne	byť	človek	malátny	a	slabý,	
pociťuje	bolesť	či	točenie	hlavy,	huča-
nie	 v	 ušiach	 alebo	 rýchly,	 no	 slabý	
pulz,	je	potrebné	zvýšiť	prıj́em	teku-
tı́n	 a	 postupne	 telo	 ochladzovať,	
ľahnúť	si	a	nohy	polohovať	vyššie	ako	
hlavu,“	 dodáva	 J.	 Fedáková.	 V	 týchto	
dňoch	sa	mnohým	ťažšie	pracovalo	aj	
na	svojich	pracoviskách.	Oslovili	sme	
hlavne	 zdravotnı́kov,	 kuchárov,	
cukrárov,	 úradnı́kov	 pracujúcich	 v	
„rozohriatych“	 budovách	
aj	pracovnıḱov	v	exteriéri	
na	 priamom	 slnku.	 V	
extrémnych	horúčavách	a	
v	obdobı	́leta	majú	mnohı	́
zmenený	pracovný	režim,	
do	 práce	 prichádzajú	 z	
domu	 skoro	 ráno,	 ak	 je	
vonku	 ešte	 chládok	 a	
odchádzajú	o	niečo	skôr.		

„HORÚCE“	
PRACOVISKÁ

„Pečenie	v	teple	je	naozaj	
náročné,	 niekedy	 priam	
hotové	 zúfalstvo	 a	 bojo-

vať	sa	s	tým	veľmi	nedá.	Chladničky	
fungujú	v	plnom	prúde,	takže	zvlád-
nuť	sa	to	musı,́	no	treba	mať	i	pevné	
nervy,	 taktiež	 sa	 zı́de	 mať	 poruke	
aspoň	 ventilátor,“	 povedala	 nám	
šikovná	cukrárka	z	Lúčky.	Pracovnıći	
Mestského	 podniku	 služieb	 Giral-
tovce	prezradili,	že	vonku	sa	pracuje	
horšie,	keď	je	horúco,	no	zvládajú	to.	
„Také	 počasie	 netreba	 podceňovať,	
aby	 človeku	 neprišlo	 zle.	 Preto	 je	
potrebné	dopriať	si	v	práci	občas	aj	
pauzu,	osviežovať	sa,	piť	veľa	vody	a	
posedieť	 si	 v	 chládku.	 	 Od	 podniku	
máme	vodu,	robıḿe	si	aj	prestávky.“	
Od	 úradnıḱov	 sme	 sa	 dozvedeli,	 že	
prıj́emne	nebolo	v	týchto	dňoch	ani	v	
kanceláriách.	 „Dnu	 je	 teplejšie	 ako	
vonku.	Odporúčame	mať	dvere	otvo-
rene	dokorán,	 aby	 sa	vytvoril	 aspoň	
prievan.	A,	samozrejme,	treba	piť	veľa	
tekutı́n	 a	 obliekať	 sa	 do	 ľahkého,	
vzdušného	 oblečenia.“	 Aj	 kuchári	
priznali,	že	im	horúčavy	sťažujú	vare-
nie,	no	niektoré	podniky	sú	vybavené	

klı́mou.	 „My	 varı́me	 v	
Tatrách	v	špičkovom	hote-
li,	 tak	 už	 sa	 nevarı́	 tak	
ťažko,	keď	je	dobré	zabez-
pečenie.	No	keďže	sme	v	
horách,	je	tu	aj	chladnejšı	́
vzduch,	 takže	 varenie	 je	
tu	 o	 čosi	 prı́jemnejšie,“	
priznali	 manželia,	 ktorı	́
p r a c u j ú 	 Ta t r a n s ke j	
Lomnici.

Text:	Martina	

Cigľárová,		

Foto:	M.	Osifová
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Súbežne s Beatles začali písať dejiny 

gitarového rocku. Prežili asi všetko, 

čo  vám v súvislosti s hudobným prie-

myslom vôbec napadne a aj napriek 

pokročilému veku stále vydávajú 

nové nahrávky a megalomansky 

koncertujú po celom svete. Sloven-

sko obchádzajú od začiatku svojej 

kariéry, avšak do susedných Čiech 

zavítali začiatkom letných prázdnin 

už po šiesty  raz.

Pražská zastávka bola v rámci turné 

No Filter predposledná a ako predka-

pely si Stouni pozvali švajčiarskych 

hardrockerov Gotthard a domáci 

Pražský Výběr. Tých prvých sme kvôli 

nevídanej tlačenici premeškali, Kocá-

bovu  partiu sme však stihli, ale nájsť 

si ideálne miesto vo viac ako 50-

tisícovom dave je celkom slušná 

fuška. Našťastie, pódium bolo vysoké 

32 metrov, čo je takmer výška giral-

tovského komína na Tehelnej a už  pri 

predkapelách fungovali štyri obrov-

ské HD obrazovky poskladané ako 

leporelo, takže dianie na 80 metrov 

širokom pódiu bolo celkom prehľad-

né.  Okrem toho nám ce lkom 

výhodné miesto postrážil známy poli-

tológ Grigorij Mesežnikov, ktorý si 

užíval koncert hneď vedľa nás.

Pražský Výběr zahral hodinový set 

poskladaný z najznámejších skladieb 

ich turbulentnej kariéry (od Hrabě X 

cez Pražákům, těm je tu hej až po 

Zubatou) a ohlas domáceho publika 

bol veľmi vrúcny, len ten hrozný zvuk 

pílil uši. Taký je už údel predskokanov 

slávnych. Po polhodine sa na to dalo 

zvyknúť, ale tomu expertovi za 

mixpultom by som dal trsteničkou po 

prstoch za úmyselne odfláknutú robo-

tu.

Tesne pred deviatou vybehli za frene-

tických ovácií hlavní protagonisti 

večera a spustili dvojhodinový 

koncert, na ktorý sa bude ešte dlho 

spomínať. Hneď na úvod dynamické 

kusy Street Fighting Man a It´s Only 

Rock ´n´Roll, pri ktorých si uvedomí-

te, čo všetko je vpísané do tvárí 

jednotlivých členov tejto legendy 

legiend. Asi najviac to schytal pirát        

z Karibiku Keith Richards na pravej 

BOLI SME PRI TOMBOLI SME PRI TOMBOLI SME PRI TOM
ROLLING	STONES	NAŽIVO	Z	PRAHY

NO	FILTER	TOUR	,	4.	JÚL	2018,	LETISKO	LETŇANY,	PRAHA

NAMIESTO ANGIE - PEC NÁM SPADLA
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strane, ale bol v pohode a vysmiaty, 

kým Charlie Watts, s vizážou Fran-

tiška Kryštofa Veselého minútu pred 

kolapsom, vyzeral za bubnami naozaj 

unavene, lenže jeho údery boli abso-

lútne presné a hnali celú túto mašinu 

dopredu. Už pri prvej skladbe vás 

omámil perfektne zomknutý a plas-

tický zvuk, avšak ja keby som bol 

zvukár, prisolil by som nejaký ten deci-

bel v tom rozsiahlom priestore na 

letisku o pár čísel smerom nahor.

Prekvapenie prvé – Mick Jagger sa 

bez papiera snažil komunikovať s 

davom po česky a bolo to celkom 

zrozumiteľné. Je to profík so svoj-

ským prejavom, ktorý nemusí 

každému vyhovovať, ale dá sa to 

zniesť a intonačne je v Prahe doma a 

s ničím nebojuje.

Prekvapenie druhé – v tej megalomá-

nii sa nedejú žiadne špeciálne vizu-

álne efekty, len na kosť obnažená 

muzika so super zvukom a bohatým 

svetelným parkom. Síce počas 

Sympathy For Devil sa na okrajoch 

rozhoria ohne a pri záverečnej 

Satisfaction vystrelia k jasnému nebu 

tradičné ohňostroje dávajúce signál 

nekonečnému davu, že je dobojova-

né, ale inak nič.

Prekvapenie č. 3 je, že na samotnom 

trackliste chýba zásadná a slávna 

balada  Angie, ktorá sa skvele hodí  

do prídavkov. Namiesto toho si 

Jagger dokonale vystrelil z domácich.  
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Spustil ľudovku Pec nám spadla a 

Pražáci opäť raz slintali blahom 

(tento trik odkukali Stouni od mlad-

šej Metalliky, ktorá tu na Veľkú  noc 

rozparádila davy Jóžinom z bažin).

Celý koncert odsýpa jenda radosť a 

veru je čím sa kochať a ktorým 

smerom sa dívať -  tu napravo dlho-

dobo prenajatý Darryl Jones reže 

jednu frajerskú basovú figúru za 

druhou, v pozadí sa blysnú pomocní 

vokalisti a taktiež saxofónové dueto, 

vľavo si svoje hrá dobre naladený Ron 

Wood, na móle k publiku pochoduje 

Mick a zo svojej ústnej harmoniky 

vyciciava všetku šťavu – fakt paráda. 

Dve skladby si zaspieval aj hlavný 

bufeťák Keith Richards a hoci by          

v speváckom konkurze neprešiel ani 

do druhého kola, nikomu to nevadí, 

veď je to predsa len  rokenrol.

Ak by som mal subjektívne ohviezdič-

kovať  toto megapredstavenie 

percentami, dal by som 93, tá 

sedmička smerom nadol je za 

zvukovú sabotáž predskokanov. 

Naopak, okrem fakt skvelého výkonu 

účinkujúcich a čarovnej, priam rodin-

nej atmosféry bola výborne zvlád-

nutá doprava na miesto tam a späť, 

čo nebola vôbec samozrejmosť,         

v tých dňoch sa totiž v Prahe konali 

Sokolský zlet a taktiež zraz majiteľov 

motoriek Harley Davidson k 115. 

výročiu tejto kultovej značky v sused-

ných Holešoviciach, kam z celej 

Európy dorazili viac ako štyri tisícky 

motorkárov. A to všetko, prosím, bez 

jediného vážnejšieho úrazu alebo 

mimoriadky. Poklona organizátorom, 

ešte aj päťhviezdičkové počasíčko 

nám objednali.

Na záver ešte dva tipy. Skúste si            

na internete pozrieť tieto dokumenty 

– Gimmie Shelter z r. 1970 zo škanda-

lózneho koncertu Rolling Stones na 

hippiefestivale v Altamonte a Havana 

Moon z r. 2016, keď sa  premiérovo 

predstavili na Kube, krátko pred 

smrťou Fidela Castra. Po ich zhliad-

nutí a patričných zimomriavkach 

pochopíte, že Rolling Stones tu tých 

už takmer šesť dekád určite neboli 

nadarmo.  Pomyselná nálepka 

LEGENDA je pre týchto nezničiteľ-

ných dinosaurov úplne namieste. 

Neviem, neviem, ale šiesty zmysel mi 

šepká, že som na nich nebol posled-

nýkrát. 

Takže klobúk dolu páni, bola radosť 

za vami vycestovať. Jedna otázka mi 

však naďalej vŕta v hlave a ostáva 

nevyriešenou záhadou – Stouni, Stou-

ni, to na aké palivo vy vlastne fungu-

jete?

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

V	 printových	 médiách	 je	 poslanie	
jazykového	korektora	špecifické,	ba	
priam	nezastupiteľné.	Vďaka	nemu	
totiž	 redaktori	 v	 očiach	 verejnosti	
budia	 dojem,	 že	 svoj	 materinský	
jazyk	skutočne	ovládajú.	No...	určite	
sa	nájdu	aj	 takı.́	A	o	tom	zvyšku	 je	
táto	rubrika.

Pozn.:	Nasledujúce	"perly"	korektor	
zachytil,	 teda	 sa	 na	 verejnosť	
nedostali.	 Vydavateľ	 je	 spokojný...	
ale	svet	prišiel	o	slušnú	porciu	úsme-
vov.	C�o	 je	 škoda.	 Skúsme	 to	aspoň	
trochu	napraviť.

23/10/2015	Supermoderné	vybave-
nie	moldavských	hasičov

V	Moldave	horel	dom

Na	 Letnej	 ulici	 v	 Moldave	 nad	
Bodvou	horela	prıśtavba	rodinného	
domu.	 Hasiči	 zasahovali	 kvôli	
silnému	 zadymeniu	 v	 hasiacich	
prístrojoch.

	

10/11/2015	 Museli	 si	 doviezť	 aj	
bránu?

Poprad	 zdolal	 Hanisku	 rozdielom	
triedy

Už	v	prvom	polčase	rozvlnili	domáci	
hosťujúcu	sieť	trikrát,...

15/12/2015 	 Neobvyk l á , 	 a l e	
príjemná	 zbierka.	 Ale	 čo	 na	 to	
manželka:

V	ZBIERKE	VLASTNI�	MINIATU� RNE	
NA� STROJE 	 Z 	 GAZDOVSKE� HO	
DVORA

Novovešťan	 sa	 vo	 svojej	 zbierke	
môže	 pochváliť	 vyrezávanými	
poli čkami, 	 knihovníčkami 	 č i	
črpákmi.

18/03/2016	 A	 opäť	 cestujeme													
v	čase...

Veľké	štvrtoligové	derby	preložené

Paradoxne,	pred	dvoma	rokmi	sa	
s i tuácia 	 zopakovala . 	 Vtedy	
Folkmarčania...						

				Daniel	Lednický

Ó, mojej matky reč je krásota...
Zo	spomienok	korektora
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Čo	dokáže	ľudská	logika
Homo	sapiens	 /	 človek	 rozumný	 je	
jediný	recentný	(súčasný,	pozn.	red.)	
druh	rodu	človek.	V	súčasnosti	obýva	
p lan é tu 	 Zem	 a 	 Medzin árodnú	
vesmıŕnu	 stanicu	 na	 obežnej	 dráhe	
Zeme.	

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

Ľudský	duch	zbavený	okov	konvencie	
dokáže	veľké	veci.	Ale	dokáže	splodiť	
aj	neuveriteľné...	no,	povedzme	sluš-
ne,	nezmysly.	Zaujıḿavé	je,	že	tieto	sa	
vyskytujú	 hlavne	 vo	 forme	 rôznych	
prıḱazov,	zákazov,	nariadenı	́a	vyhlá-
šok.	Z� eby	náhoda?

Ponúkame	zopár	prıḱladov:

1.	 V	októbri	2011	povedala	francúz-
ska	 vláda	 Aur	 revoir!	 kečupu	 v	
školách.	Dôvodom	bol	názor,	že	by	si	
deti	 mali	 zvykať	 skôr	 na	 tradičnú	
národnú	kuchyňu.

2.	 Tak	ako	je	kečup	zakázané	jedlo	vo	
Francúzsku,	haggis,	národné	škótske	
jedlo,	 ktoré	 obsahuje	 ovčie	 srdcia,	
pečienky,	pľúca	a	žalúdky,	je	zakázané	
v	Spojených	štátoch.	Pýtate	sa,	prečo?	
Američania	 majú	 totiž	 zákon	 proti	
použıv́aniu	ovčıćh	pľúc	v	jedle.

3.	 V	 Hong	 Kongu	 môže	 podvedená	
žena	 zabiť	 svojho	 cudzoložného	
manžela,	musı	́to	však	urobiť	holými	

rukami.	C�o	sa	týka	manželovej	milen-
ky,	 tá	 môže	 byť	 zabitá	 akýmkoľvek	
spôsobom.

4.	 V	 kolumbijskom	 Cali	 smie	 mať	
žena	sex	len	so	svojıḿ	manželom.	Keď	
je	 to	 po	 prvý	 raz,	 musı	́ byť	 v	 izbe	
prıt́omná	jej	matka	ako	svedok	celého	
aktu.

5.	 Nepatrı́	 to	 k	 etikete	 a	 dobrým	
mravom.	Ale	pre	istotu	je	v	Marylande	
zakázané	 počas	 plávania	 v	 mori	
konzumovať	sendvič.

6.	 Ak	 idete	 v	 Bostone	 do	 kostola,	
arašidy	nechajte	doma.	Je	to	neslušné	
a	navyše,	ich	konzumácia	je	v	boston-
ských	kostoloch	zakázaná.

7.	 Ak	 vás	 v	 Singapure	 pristihnú	 so	
žuvačkou	v	ústach,	rátajte	s	mastnou	
pokutou.	Tie	sú	tam	totiž	zakázané	už	
viac	ako	dvadsať	rokov.	 	Ak	máte	na	
žuvanie	vytvorený	návyk,	je	šanca,	že	
žuvačku	dostanete	na	lekársky	pred-
pis.

8.	 V	Guame	existujú	muži	so	zvlášt-
nym	povolanıḿ:	Cestujú	po	vidieku	a	
deflorujú	mladé	panny.	Tie	im	za	svoj	
prvý	sexuálny	zážitok	dokonca	platia.	
Dôvod:	Podľa	guamských	zákonov	sa	
totiž	panny	vydávať	nesmú.

Zaujalo	 vás	 to?	 Nezúfajte,	 vo	 výbere	
neuveriteľných	zákonov	a	skutočností	
budeme	pokračovať	v	budúcom	vyda-
ní.

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

NEUVERITEĽNÉ FAKTY
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NARODILI SA:

Tamia Š.                                                     Markus R.

Lukáš H.                         Jakub G.

Laura B.

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

ZPOZ

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Alžbeta Gdovinová   1934   05.07.2018

Andrej Žulták   1939   13.07.2018

František Tkáč   1965   14.07.2018

Andrej Packo   1939   22.07.2018

Michal Vojček   1931   06.08.2018

Marta Murenková  1954   14.08.2018

MVDr. František Gamčík  1930   20.08.2018

Peter Zajaroš   1967   23.08.2018

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Mária Jurečková

Anna Bakaľárová

Mária Nováková

Viera Sabolová

Anna Juhásová

Zuzana Mihaľová

Jaroslav Harčarik

Svoje životné jubileá v mesiaci AUGUST oslávili:
Daniela Imrichová

Marcela Jackaninová

Mária Čmilňáková

Terézia Duždová

Jozefa Fedáková

Miroslav Pešta

Helena Švecová 

Anna Čušková

Tomáš Daňko

Anna Parimuchová

Svoje životné jubileá v mesiaci SEPTEMBER oslávia:
Eva Katriňaková 

Irena Juhasová

Ernest Pešta
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Alena Bohatová

Michal Dunčák

Slávka Fedáková

Judita Guľová

František Kožlej 

Helena Kurečajová

Tibor Daňo

Dušan Vaľan

Jozef Vihonský

Lenka Čušková

Mária Hrabeková

Jozef Kurej

Mgr. Jaroslav Olejar

Marianna Sukovská

Jarmila Tomková

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:

Richard Vlček a Eliška Hudzíková 

Igor Rehák a Lucia Končárová

Branislav Pobožný a  Eva Jurčová

Vladislav Trinkovič  a  Anna Šoltysová

Maroš Šesták a Natália Juhasová

Rastislav Juhas a Svetlana Gazsiová

Peter Hrabek a Mgr. Kristína Majerníková

Martin Kurej  a Magda Kurejová

Ondrej Eštok a Zuzana Čellárová

Norbert Gdovin a Zuzana Hanková

Ing. Martin Fečo  a Mgr. Martina Šimková

Peter Horváth a  Ivana Šamková

Juraj Komora a Margaréta Juhasová

Erol Ebibi a Monika Komorová

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

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

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová
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ŠPORT

Futbal	je	najpopulárnejšıḿ	i	najsle-

dovanejšı́m	 športom	 na	 svete.	

Futbal	 má	 svoje	 pevné	 pravidlá,	

podľa	ktorých	sa	hrá	na	celej	plané-

te.Tieto	 pravidlá	 strážia	 futbalovı	́

rozhodcia,	bez	ktorých	by	sa	futbal	

nedal	 hrať.	 V	 Giraltovciach	 nám	

rastie	 veľký	 rozhodcovský	 talent.	

Volá	sa	Tobiáš	PACA� K	a	 je	rozhod-

com	vo	východoslovenských	regio-

nálnych	súťažiach.

"K	futbalu	mám	veľmi	blıźky	vzťah.	

Hral	 som	za	mládežnıćke	družstvá	

MFK	 Slovan	 Giraltovce.	 Futbal	 ma	

bavı	́a	zaujala	ma	aj	pozıćia	futbalo-

vého 	 rozhodcu . 	 Za č ı́ na l 	 som															

v	 okresnej	 súťaži.	 Najprv	 som	

rozhodoval	 žiacke	 zápasy	a	potom	

aj	stretnutia	dospelých.	Vo	veku	17	

rokov	 som	 bol	 zaradený	 do	 regio-

nálnych	súťažı,́	kde	som	pôsobil	ako	

asistent	 a	 tiež	 rozhodoval	 zápasy	

mládeže.	O	ďalšı	́rok	som	už	dostal	

prı́ležitosť	 viesť	 zápasy	 IV.	 ligy.	

Odmenou	pre	mňa	bola	nominácia	

na	stretnutie	Humenné	 -	Ľubotice,	

"hovorı	́o	začiatkoch	svojej	rozhod-

covskej	 kariéry	 dnes	 19-ročný	

študent	 Právnickej	 fakulty	 UPJS� 															

v	Košiciach.	Rozhodovaniu	futbalo-

vých	 zápasov	 však	 predchádza	

neustála	 tvrdá	 prı́prava.	 Fyzická										

i	 teoretická.	 Rozhodca	 musı́	 byť	

dokonale	 pripravený,	 aby	 potom	

dosiahol	 výborné	 hodnotenia												

od	 odborných	 pozorovateľov,	

ktorými	 sú	 delegáti	 jednotlivých	

stretnutı.́	 Tobiáš	 Pacák	 pokračuje:	

"Svedomitá	prıṕrava	sa	mi	oplatila.	

Hodnotenia	delegátov	boli	výborné	

a	 tak	 som	 sa	 dostal	 do	 skupiny	

mladých	 rozhodcov	 s	 názvom	

TALENT.	Je	nás	tam	15	rozhodcov	v	

rámci	VsFZ.	Trikrát	v	roku	absolvu-

jeme	 fyzické	 previerky	 aj	 školenia	

vo	 forme	 seminárov.	 Sú	 to	 rôzne	

prednášky	počas	seminárov	a	s	nimi	

spojené	testovanie.	Všetko	si	vyža-

duje	maximálnu	pozornosť,	postreh	

i	teoretické	vedomosti.	Som	rád,	že	

sa	mi	zatiaľ	darı.́	Budem	naďalej	na	

sebe	pracovať,	aby	sa	mi	splnil	môj	

tajný	sen	-	stať	sa	špičkovým	futba-

lovým	 rozhodcom."	 Tobiáš	 sleduje	

pozorne	futbalové	dianie	doma	i	vo	

svete.	Páči	sa	mu	štýl	rozhodovania	

poľského	 arbitra	 Marciniaka,																		

z	domácich	Ondreja	Brendzu,	býva-

lého	asistenta	FIFA	a	dnes	delegáta.	

Z	európskych	mužstiev	fandı	́Liver-

TOBIÁŠ PACÁK SNÍVA SVOJ SEN
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poolu	FC	a	z	našich	držı	́palce	giral-

tovskému	 Slovanu.	 Veľkou	 odme-

nou	 pre	 mladého	 rozhodcu	 bola	

účasť	na	dvoch	prestıž́nych	futbalo-

vých	turnajoch.

"Najprv	 som	 sa	 dostal	 ako	 jediný	

Slovák	na	Donosti	Cup	v	S�panielsku,	

konkrétne	v	San	Sebastiane.		Bola	to	

pre	 mňa	 veľmi	 cenná	 skúsenosť.	

Rozhodoval	 som	zápas	PSG	 -	Atlé-

tico	Madrid	a	moje	hodnotenie	bolo	

veľmi	 dobré.	 Tento	 mládežnı́cky	

turnaj	mal	výbornú	úroveň	a	rád	by	

som	 sa	 tam	 ešte	 vrátil.	 Druhým	

podujatıḿ	bol	CEE	Cup	v	Prahe,	na	

ktorom	hrali	známe	kluby	Everton,	

Besiktas,	 Sparta	 a	 Slávia	 Praha,	

Palmeiras	 z	 Brazıĺie,	 Nitra	 zo	 Slo-

venska.	Tu	som	bol	nominovaný	ako	

hlavný	na	zápas	Everton	-	Besiktas	a	

aj	ako	asistent	duelu	Slávia	-	Ever-

ton.	Bol	to	pre	mňa	nezabudnuteľný	

zážitok.	 Videl	 som	 na	 vlastné	 oči,	

ako	to	funguje		na	vrcholovom	podu-

jatı.́	 Všetko	 do	 seba	 zapadá	 a	 pre	

nás,	 mladých	 rozhodcov,	 to	 bola	

výborná	škola,"	dodal	mladý	ambi-

ciózny	 rozhodca.	 Tobiáš	 Pacák	má	

pred	sebou	veľkú	perspektıv́u.	Musı	́

však	na	sebe	stále	tvrdo	pracovať	a	

my	mu	želáme,	aby	sa	jeho	tajný	sen	

aj	naplnil.

Text:	Miroslav	Deutsch,

foto:	Ladislav	Lukáč

Tobiáš	Pacak	tretí	zľava	pred	zápasom	FC	Everton	–	Besiktas	InstanbulTobiáš	Pacak	tretí	zľava	pred	zápasom	FC	Everton	–	Besiktas	InstanbulTobiáš	Pacak	tretí	zľava	pred	zápasom	FC	Everton	–	Besiktas	Instanbul
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Mnoho	 Giraltovčanov	 v	 poslednom	
obdobı	́ určite	 zaregistrovalo,	 ako	 sa	
postupne	 mestské	 tenisové	 kurty	
zveľaďujú	 a	 tešia	 sa	 rastúcemu	
záujmu	občanov	mesta	a	okolia.

V	 Giraltovciach	 na	 konci	 roka	 2016	
vznikol	 súkromný	 tenisový	 klub	
ISKRA.	Výborná	partia	športovcov	sa	
dala	dohromady	s	jasnou	vıźiou	-	mať	
„doma“	 	 funkčné	 športovisko,	 ktoré	
bude	spln� ̌ ať	požiadavky	hráčov	a	širo-
kej	 verejnosti.	 Nastavila	 sa	 jasná	
spolupráca	s	mestom	ako	prevádzko-
vateľom	tenisových	kurtov	a	začala	sa	
revitalizácia	samotného	športoviska.	

C� lenom	TK	ISKRA	sa	podarilo	postup-
nými	krokmi	zveľadiť	tento	areál	do	
stavu,	ktorý	nám	umožnil	realizovať	
prvé	regionálne	súťaže.

tenisový turnaj amatérov vo štvorhre
ISKRA CUP 2018 

V	 sobotu	 18.	 augusta	 sme	 privı́tali										
na	kurtoch	sedem	tenisových	dvojıć,	
ktoré	 si	 prišli	 zmerať	 svoje	 sily.	
Okrem	 č lenov	 ná šho	 klubu	 sa	
registrovali	aj	tenisti	z	 	Humenného.	
Sme	radi,	že	môžeme	tlmočiť	ich	slová	
o	 tom,	 ako	 boli	 veľmi	 prı́jemne	
prekvapenı	́a	potešenı	́zabezpečenıḿ	
turnaja	a	úrovňou	tenisového	areálu.	
Prichádzame	 s	 inovatıv́nymi	 rieše-
niami	do	nášho	mesta	či	regiónu.	Tešı	́
nás,	 že	 prinášame	 kvalitu,	 ktorá	 sa	
stáva	meradlom	pre	ostatné	tenisové	
kluby	v	regióne.

Turnaj	 sa	 začal	 registráciou	 hráčov,	
boli		vyžrebované	dve	skupiny,	kde	sa	
hralo	 systémom	 každý	 s	 každým.	
Následne	 sa	 hralo	 semifinále,	 ktoré	
určilo	finalistov	turnaja.
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Semifinále:

Mináriková	/	Varga		st.	-		Bača	/	Kosár	
(7:3)

Varga	M.	/	Varga	K.		-		Mihališin	/	Albi-
ček	(3:7)

Zápas	o	3	miesto:	Varga	M	/	Varga	K.		-		
Bača	/	Kosár	(3:6;	4:6)

Finále:	Mináriková	/	Varga		st.	-		Miha-
lišin	/	Albiček	(1:6;	1:2	ret.)

Vı́ťazom	 turnaja	 sa	 stali	 hostia	 z	
Humenného	 (Mihališin	 /	 Albiček).	
Patrı	́im	naša	gratulácia	a,	samozrej-
me,	povinnosť	budúci	rok	tento	výsle-
dok	obhájiť.

Výbor	TK	ISKRA	zároveň	oceňuje	všet-
kých	 zúčastnených	 hráčov	 za	 to,	 že	
spoločne	 vytvorili	 výbornú	 priateľ-
skú	atmosféru	počas	 celého	 turnaja.	

Mali	sme	možnosť	vidieť	nasadenie,	
rivalitu,		ale	najviac	potešili	priateľské	
gestá	 a	 pozitıv́na	 odozva	 od	 samot-
ných	hráčov.	

Chceme	tento	priestor	využiť	a	poďa-
kovať	partnerom	tenisového	klubu	za	
podporu.	Ukazuje	sa,	že	dobre	vedený	
klub	dokáže	osloviť	aj	lokálnych	part-
nerov.	S�peciálne	poďakovanie	patrı	́ :	
Marekovi	 Ferekovi	 -	 FERMA	 TRAN-
SPORT,	 s.	 r.	 o.,	 S� tefanovi	 Bačovi	 -	
Stavebné	 práce,	 Mestu	 Giraltovce	 a	
V&V.	Osobitné	poďakovanie	za	zorga-
nizovanie	 a	 zabezpečenie	 celého	
turnaja	 patrı́	 nášmu	 členovi,	 Mgr.	
Martinovi	Vargovi,	MBA.	

Štefan	Bača,	

člen	výboru	TK	ISKRA	Giraltovce

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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FARMA	Busov	s.r.o.

Gaboltov	129

086	02	Gaboltov

+		 421	910	899	887

marketing@farmabusovgaboltov.sk

Termín:	13.	10.	-	14.	10.	2018
Pozývame	Vás	na	spoluprácu	v	podobe	prezentácie	obce	-	mesta!

Obec	/	mesto	bude	mať	k	dispozıć ii	stánok,	kde	sa	môže	prezentovať	varenıḿ	
tradičného	 jedla	 (lokše,	 mačanka,	 langoše...)	 a	 tiež	 zručnosťami	 svojich	
občanov,	 ktorı	́ sa	 pričinili	 k	 zviditeľneniu	 obce	 (spev,	 tanec,	 remeselnıḱ 	 –	
vyšıv́anie,	rezbárstvo,	čipkárstvo,	výtvarnıḱ,	spisovateľ,	a	i.).

Každá	 obec,	 ktorá	 sa	 bude	 prezentovať	 na	 Topľanskom	 jarmoku	 bude	
automaticky	zaradená	do	Súťaže	o	NAJ	DEDINU.	

Súčasťou	prezentácie	obcı	́bude	aj:

-	 Výstava	drobnochovateľov	-	občania,	ktorı	́sa	venujú	drobnochovu	sa	môžu	
prıśť	pochváliť	svojim	chovom	a	tak	zviditeľniť	nielen	seba,	ale	aj	obec

-	 Výstava	 netradičného	 ovocia	 a	 zeleniny	 	 –	 občania,	 ktorı́	 sa	 venujú	
pestovaniu	zeleniny	a	ovocia	sa	môžu	prıśť	pochváliť	svojou	najlepšou,	
najväčšou,	najzaujıḿavejšou	úrodou,	a	tým	aj	podporiť	svoju	obec

-	 Výstava	áut,	motoriek,	a	iných	dopravných	prostriedkov	–	občania,	ktorı	́
majú	 záľubu	 v	 automobiloch	 sa	môžu	 prıśť	 pochváliť	 svojim	 raritným	
dopravným	prostriedkom(stará	motorka,	vytuningované	auto,	kára	a	i.)

-	 Prezentácia	formou	súťažı	́-	jednou	zo	súťažı	́bude	aj	súťaž	v	šklbanı	́kačky,	
kde	výherca	zıśka	titul	NAJ	GAZDA/GAZDYN� A.	(určiť	tıḿ	v	zloženı:́	2	ženy,	
1	muž)

V	prípade	akýchkoľvek	otázok	nás	neváhajte	kontaktovať

na	tel.	č.	0910	899	887,	alebo	e-mailom	

na	marketing@farmabusovgaboltov.sk	do	20.	septembra.

TOPĽANSKÝ JARMOKTOPĽANSKÝ JARMOKTOPĽANSKÝ JARMOKTOPĽANSKÝ JARMOKTOPĽANSKÝ JARMOKTOPĽANSKÝ JARMOK



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

40 
SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

36






