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Vážení spoluobčania,
ako rý chlo ubieha č a s, si neraz
uvedomı́me až v predvianoč nom
zhone. Vtedy zač ın
́ ame uvaž ovať, č o
sme v tom roku urobili, č o sme
nestihli, hodnotım
́ e ú spechy aj rozoberá me neuskutoč nené ciele, ich
dô vody a prıć̌iny.
Dovoľte mi pá r slov k č i nnosti
v naš om meste. Poč as roka eš te
doznievali niektoré č innosti z oslá v
600. vý roč ia p rvej p ı́ s omn ej
zmienky o naš om meste, ale realizovali sme aj nové ú lohy. Som
nesmierne rá d, ž e sme dokonč ili
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vý stavbu chodnık
́ a na Bardejovskej
ul. v dlž ke 1 km. Nestihli sme rekonš trukciu verejné ho osvetlenia a
mestské ho rozhlasu, aj keď materiá l je už zakú pený . Celková
hodnota diela je cca 100-tisıć eur.
Dokonč ili sme vý stavbu 12 bytov
niž šieho š tandardu na Kukuč ın
́ ovej
ul. Do konca aprıĺa 2018 dokonč ım
́ e
prá ce na miestnej komuniká cii a
chodnık
́ u pri nový ch bytoch. Rozš ı-́
rili sme kamerový systé m v meste
o ďalš ie š tyri kamery (dve na Kukuč ın
́ ovej ulici a dve v Parku mieru)
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pre lepš iu bezpeč nosť obč anov i
ochranu majetku mesta. S pomocou
eurofondov sme vybudovali novú
sklá dku biologické ho odpadu
v areá li vodá rni na Bardejovskej ul.,
ktorú eš te dovybavım
́ e prıśluš ný m
strojový m zariadenım
́ . Taktiež sme
vybudovali prı́ s tavbu materskej
š koly s rozpoč t ový m ná kladom
110-tisıć eur. Vlastný mi finanč ný mi
prostriedkami sme zač ali opravu
budovy v Parku mieru pri futbalovom ihrisku, kde boli opravené strecha a č asť fasá dy. Clenovia tenisové ho klubu ISKRA sprevá dzkovali
tenisové kurty, pá n Juraj Molitoris
upravil prostredie okolo kurtov,
plá ž ové ho ihriska i č asti budovy.
V rá mci operač né ho programu EU –
Ľudské zdroje sme spustili š tyri
projekty v meste – opatrovateľská
služ ba, teré nna sociá lna prá ca,
komunitná prá ca a miestna obč ianska poriadková služ ba. Z operač né ho programu EU – Zivotné
p ro s t re d i e s m e b o l i ú s p e š n ı́
v projekte vybudovania š iestich
stojıśk s ná dobami na TKO a ú pravy
starej environmentá lnej zá ťaž e na
sklá dke Na Serpentı́nach. Druhá
ž iadosť o komposté ry pre obč anov
je v druhom kole posudzovania.
V rá mci cezhranič nej spoluprá ce sa
realizujú projekty na š kolá ch a
v kultú rno-š portovej č i nnosti a
zač iatkom roka 2018 je to prezentá cia ná š ho mesta na dvoch medzi-

ná rodný ch vý stavá ch municipalı́t
Euró py, v Nó rsku (Oslo) a Belgicku
(Brusel), spolu s druž obný m
mestom Ustrzyki Dolne z Poľskej
republiky. Podali sme aj veľký
projekt na rekonš trukciu budovy
staré ho MsU pod ná zvom Slovensko-Poľský dom s rozpoč tový m
ná kladom 860-tisı́ c eur. V roku
2017 sme zač ali aj rekonš trukciou
Domu smú tku a to ú pravou a
zateplenım
́ fasá dy, vý menou terasovej dlaž by pri vstupoch, a vybudovanım
́ nový ch spevnený ch plô ch
okolo budovy s odvodnenım
́ .
Vážení spoluobčania,
chcem sa ú primne poďakovať vš etký m, ktorı́ š ıŕia dobré meno ná š ho
mesta v rá mci Slovenska i v zahranič ı.́ Sú to ž iaci naš ich š kô l, š portovci, folkló risti, č lenovia Dobrovoľné ho hasič ské ho zboru, ale aj
ostatnı́ obč ania mesta svojou
prá cou.
Do nové ho roku 2018 prajem vš etký m obč a nom mesta, š iroké ho
okolia, č itateľom Spravodajcu
mesta Giraltovce a vô bec, ľuďom
dobrej vô le len to najlepš ie, pevné
zdravie, ú spechy v prá ci i osobnom
ž ivote. Aby rok 2018 bol lepš ı́ ako
rok, s ktorý m sme sa prá ve rozlú č ili,
aby sa zlepš ila ž ivotná ú roveň aj
v naš om krá snom regió ne pod
Duklou.
Mgr. Ján Rubis
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ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Mgr. Já n Rubis, primá tor
mesta, otvoril a viedol
19. zasadnutie mestské ho zastupiteľstva
v roku 2017 posledné . 18
bodov programu navrhol
doplniť poslanec Ing.
F. Schrenk o predlož enie
informá ciı́ k uzneseniu
MsZ č . 277/2017 o vykonanı́ inventarizá cie v CVC a k uzneseniu MsZ č .
280/2017 o procese menovania
konateľa MsPS Giraltovce, s. r. o.
v sú lade so zisteniami kontroly
Najvyš šieho kontrolné ho ú radu SR,
ako samostatné body rokovania.
Poslanci aj s ná vrhom program
schvá lili.
V ú vode programu decembrové ho
popoludnia sa zastupiteľstvo venovalo ná vrhu na odpredaj pozemku
zastavané ho stavbou na novovytvorenej parcele C KN č . 1552/6
v prospech pá na Milana Dulinu.
V ďalš om bode sa rieš il ná vrh na
spô sob predaja pozemkov parcely C
KN č . 533/13, ostatná plocha,
s vý merou 73 m2, parcely č . 531/5,
zastavané plochy a ná dvoria, s vý merou 760 m2 a 531/6, zastavané
plochy a ná dvoria, s vý merou 106
m2, v k. ú . Giraltovce, formou verejnej obchodnej sú ťaž e. Ná vrh predkladal Ing. E. Mati, vedú ci oddelenia
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vý stavby a regioná lneho
rozvoja. Na zá klade zistený ch nový ch skutoč nostı,́ ktoré sa tý kajú teplovodné ho kaná la z Tehelnej ul. do centra mesta
o d p o r u č i l v y n e c h a ť
z p re d a j a p a rc e l u č .
533/13 s vý merou 73 m².
Mestská rada odporuč ila schvá liť
spô sob predaja pozemkov formou
obchodnej verejnej sú ťaž e. Komisia
sprá vy majetku mesta odporuč ila
schvá liť spô sob predaja pozemkov
formou obchodnej verejnej sú ťaž e,
ale za cenu 50 €/m². Primá tor mesta
dal o tomto ná vrhu komisie hlasovať. Ná vrh nepreš iel a tak primá tor
mesta dal hlasovať o pô vodnom
ná vrhu s vyň atım
́ parcely C KN č .
533/13 a s ú pravou minimá lnej
ceny na 30 310 eur. Mestské zastupiteľstvo schvá lilo spô sob predaja
pozemkov parcely C KN č . 531/5 a
531/6 formou verejnej obchodnej
sú ťaž e, s minimá lnou cenou 30 310
eur.
K schvá lené mu ná vrhu sa viazal aj
ďalš ı́ bod a to ná vrh na schvá lenie
podmienok verejnej obchodnej
sú ťaž e pre realizá ciu vhodné ho
investič né ho zá meru za podmienok,
ktoré poslanci schvá lili. Znenie
sú ťaž ný ch podmienok a zá kladné
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i n f o r m á c i e j e m o ž n é z ı́ s k a ť
na adrese MsU Giraltovce, na internetovej strá nke mesta, prı́padne
e-mailom na adrese –
emil.mati@giraltovce.sk. Siedmy
bod programu bola ú prava rozpoč tu
mesta na rok 2017. S jednotlivý mi
polož kami sa mô ž ete obozná miť
na strá nke ná š ho mesta. Poslanci
o ú prave viedli polemizujú cu debatu, doš lo k ná vrhu poslanca Ing.
F. Schrenka vyč i arknuť polož ku
Slovensko-poľský dom (projekt
na rekonš trukciu budovy staré ho
mestské ho ú radu - pozn. red.) Ná vrh
vš ak nepreš iel. Poslanci hlasovali
o schvá lenı́ rozpoč tové ho opatrenia
č . 4, tak ako bol predlož ený ná vrh a
ten schvá lili.
Program pokrač oval ďalej, ná vrh
VZN č . 1/2017 o urč enı́ vý šky dotá cie na mzdy a prevá dzku š kô l a š kolský ch zariadenı́ so sıd
́ lom na ú zemı́
mesta Giraltovce pre rok 2018 predkladal Ing. Pavol Tchurik, prednosta
MsU. Mesto Giraltovce má zriadenú
1 materskú š kolu, 1 zá kladnú
umeleckú š kolu. Zá kladná š kola má
zriadený š kolský klub detı́ a š kolskú
j e d á l e ň . N a ú z e m ı́ m e s t a m á
sú kromný zriaďovateľ K.B.REAL, s. r.
o. zriadenú Sú kromnú zá kladnú
š kolu. Mesto má poskytnú ť na ž iaka
š kolské ho klubu detı́ a stravnı́ka
v š k o l s k e j j e d á l n i f i n a n č n é
prostriedky najmenej vo vý ške 88 %
z o s u m y u r č e n e j n a m z d y a

prevá dzku na dieťa š kolské ho zariadenia v zriaďovateľskej pô sobnosti
mesta. Mestské zastupiteľstvo sa
uznieslo na VZN č . 1/2017 a urč ilo
vý šku dotá ciı́ pre rok 2018 takto: MS
2 064 eur na ž iaka, ZUS individuá lna
forma 1 111 eur na ž iaka, skupinová
forma 363 eur na ž iaka, š kolská jedá leň pri ZS 139 eur na ž iaka, š kolský
klub detı́ pri ZS 418 eur na ž iaka,
sú kromný zriaďovateľ – SJ 123 eur
na ž iaka, SKD 368 eur.
Pokrač ovalo sa ná vrhom Programové ho rozpoč tu mesta Giraltovce na
roky 2018 – 2020. Pred poslancov
predstú pila Ing. Iveta Kurč o vá ,
vedú ca finanč né ho oddelenia. Pre
rok 2018 je rozpoč tovaný ch 5
programov – Služ by obč anom,
Komuniká cie, Prostredie pre ž ivot,
Sociá lne služ by, Podporná č innosť.
Celkové prıj́my rozpoč tu mesta sú
rozpoč tované vo vý ške 7 545 975
eur, z toho bež né prıj́my vo vý ške
3 588 135 eur, kapitá lové prı́jmy
vo vý ške 3 352 840 eur a finanč né
operá cie vo vý š ke 605 000 eur.
Celkové vý davky rozpoč tu mesta sú
rozpoč tované vo vý ške 7 545 975
eur, z toho bež né vý davky vo vý ške
3 270 382 eur, kapitá lové vý davky
vo vý ške 4 084 764 eur a finanč né
operá cie vo vý ške 190 829 eur. Mestská rada a finanč ná komisia odporuč ili schvá liť programový rozpoč et
m e s t a n a ro k 2 0 1 8 . N i e k to r ı́
poslanci neboli stotož nenı́ s ná vr-
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hom, snaž ili sa o zmeny č i neschvá lenie ná vrhu. Tá to ich reakcia vš ak
nebola na mieste, prıp
́ adne priš la
dosť neskoro, keďž e ná vrh rozpoč tu
bol prı́ s tupný a zverejnený dva
tý ždne vopred, a do MsZ nepriš iel
nikto s pripomienkami, aby sa ná vrh
upravil č i pozmenil. Po uvedomenı́ si
t ý c h to s ku to č n o s t ı́ p r i s t ú p i l i
k hlasovaniu a schvá lili programový
rozpoč et mesta Giraltovce na rok
2018.
Po vá š nivej diskusii o rozpoč te a
ďalš ıćh bodoch programu priš li aj
na rad navrhované skutoč n osti,
o ktoré na zač iatku pož iadal poslanec Ing. F. Schrenk. Ing. P. Tchurik
informoval poslancov o stave inventarizá cie: „Rozprá vali sme sa s PhDr.
Já nom Vookom, bý valý m riaditeľom
CVC, pozý vali sme ho na dneš né
zasadnutie v zmysle uznesenia, no
kvô li pracovnej zaneprá zdnenosti si
nenaš iel č as, takž e mô ž em len tlmo6

č i ť v ý s l e d k y ko n t r o ly, k t o rá
prebehla v tomto obdobı́. Spô sob
zisťovania skutoč ný ch stavov bol
fyzický, prı́loha zá pisnice o vykonanı́ inventarizá cie je zoznam
majetku, ktorý bol skontrolovaný.
Z vykonanej kontroly vyplynul
ná vrh na vyradenie majetku v celkovej sume 8 720, 40 eura. Vš etok majetok, ktorý bol zapıśaný v zozname
CVC, bol presunutý do MsU, resp. do
Domu kultú ry. Na vyradenie boli
urč ené len tie polož ky, ktoré boli
fakt fyzicky neupotrebiteľné , boli
znič ené . Co sa tý ka zvyš né ho
majetku v hodnote 1 1041,81 eura,
musım
́ e si ho prejsť, č o je funkč né a
č o nie, nebudeme vyradzovať, ký m
nevieme, v akom je stave. Co funguje, budeme použ ıv́ať ďalej, č o sa dá
opraviť vlastný mi silami, opravım
́ e
a č o nie, zasa bude ná vrh na vyradenie, ale až niekedy na budú ci rok.“
K uznesenie č .280/2017 zo dň a 11.
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09. 2017 o procese menovania konateľa Mestské ho podniku služ ieb
Giraltovce, s. r. o., v sú lade so zisteniami kontroly Najvyš šieho kontrolné ho ú radu, sa prednosta MsU
vyjadril takto: „Konateľa Mestské ho
podniku služ ieb Giraltovce, s. r. o.,
primá tor mesta vymenoval v zmysle
Obchodné ho zá konnık
́ a. Po konzultá cii s prá vnym zá stupcom ZMOS-u
JUDr. Sotolař om patrı́ vymenovanie
konateľa do rozš ıŕenej kompetencie
primá tora.“ Primá tor mesta Mgr. Já n
Rubis eš te doplnil: „Len eš te raz
doplnım
́ , ž e po konzultá cii s naš ım
́
prá vnym zá stupcom a prá vnym
zá stupcom ZMOS-u, ktorı́ sa jednoznač ne zhodujú v tom, ž e to patrı́
do rozš ıŕenej kompetencie primá tora mesta, ak ide o spoloč nosť
so 100 % ú č asťou mesta, na zá klade
tý chto odporú č anı́ som konal.“
Skoro š esťhodinový marató n zastupiteľstva sa chý lil ku koncu, ale eš te
bol na programe bod rô zne. V ň om
vystú pil primá tor mesta s pož iadavkou na poslancov, aby porozmý šľali
č o s multifunkč ný m ihriskom
v centre mesta, č i sa tam v zime
spravı́ ľadová plocha, alebo ihrisko
rozobrať a vytvoriť tak parkovacie
plochy. Taktiež informoval o ž iadosti, ktorú mesto dostalo od gré ckokatolı́ c kej cirkvi. Ziadosť sa tý ka
finanč nej podpory na opravu kupolovitej vež e gré ckokatolı́ c keho
kostola. V naš om meste ide o opravu

a znovuuvedenie vež e kostola
do pô vodné ho kupolovité ho tvaru,
ktorý je charakteristický pre
vý chodnú cirkevnú architektú ru,
pretož e v roku 1995 doš lo vplyvom
veternej smrš te k jej poš kodeniu.
V interpelá ciá ch zazneli pož iadavky
poslancov na ú drž bu ciest, chodnı-́
kov, kaná lov, na predelenie chodnık
́ a a cesty prvej triedy na moste
cez rieku Radomka kvô li bezpeč nosti, ďalej pož iadavka na odstrá nenie
nebezpeč ný ch stromov na parkovisku v Parku mieru, na ú pravu schodov pred predajnou MAKOS, informovali sa aj o osvetlenı́ ďalš ıćh priechodov pre chodcov v naš om meste.
Na tú to otá zku odpovedal Mgr. J.
Rubis: „Uvidım
́ e, zá lež ı́ od finanč ný ch mož nostı́. "Myslı́m si, ž e je
teraz vý zva z Ministerstva vnú tra SR
na také to osvetlenia." Doplnil ho Ing.
E. Mati: „Tá to akcia bola dotovaná
z pilotné ho projektu bezpeč nosti
chodcov na priechodoch pre chodcov a vypracovalo to Ministerstvo
dopravy SR. Boli sme vybranı́ ako
ná hradnıći." Poslanci upozornili aj
na priechod pri budove KRUSADO,
dlaž obné kocky sú tam znač ne uvoľnené , je potrebné ich opraviť.
Pracovnıći mesta na tomto upozornenı́ zač ali pracovať hneď nasledujú ci pracovný deň . A tá to pož iadavka
je už teraz splnená .
Spracovala: M. Marcinová,
foto: M. Osifová
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Malá slávnosť našim jubilantom
Jubileum – klasické slovo pre tý ch,
č o mali alebo budú mať nejakú
vzá cnu ž ivotnú zastá vku. Jubileum je vzá cny č as, keď treba
vyhodnotiť, č o ž ivot dal a č o sme
prež ili.
Zivot je ako kronika, do ktorej
myš l i e n ka m i a l e b o p ı́ s m o m
zaznamená vame jednotlivé etapy
ž ivota. Urč ite u kaž dé ho z ná s sú to
etapy priaznivé , ú speš né a krá sne,
ale i menej ú speš né . Za najdô lež itejš ı́ faktor pre hodnotenie pokladá me v prvom rade zdravie. To
dodá va zá ruku dobré ho tempa
v tej–ktorej etape ž ivota.
Na pozvanie primá tora mesta sa
v druhej polovici decembra stretli
oslá venci, ktorı́ sa za druhý polrok
dož ili svojho vý znamné ho jubilea
60, 70, 80 a 90 rokov. Uvıt́acou
bá sň ou v podanı́ M. Marcinovej a
po ú vodný ch slová ch M. Osifovej
sa zač ala v priestoroch Obradnej
siene slá vnostná č asť tohto stretnutia. Stretli sa prakticky dve generá cie Giraltovč anov, ktoré tu ž ijú ,
alebo sa z nejaký ch prıć̌in usadili.
Slá vnostný m prı́ h ovorom sa
primá tor mesta, Mgr. Já n Rubis,
poďakoval za vš etko, č o spravili
pre naš e mesto a zaž elal im, aby
mali odvahu zmeniť vš etko, č o sa
8

zmeniť dá , silu bojovať s tý m, č o sa
zmeniť nedá a najmä mú drosť,
a by d o ká z a l i ro z l ı́ š i ť j e d n o
od druhé ho.
Po osobitnom blahož elanı́ jubilantom a zapı́sanı́ sa do pamä tnej
knihy mesta ich pozdravili č lenovia spevá ckej skupiny Topľanky,
ktorı́ do svojho programu zaradili
aj vianoč né vinš e a tý m navodili
č aro blı́žiacich sa sviatkov. Pri
malom obč erstvenı́ primá tor
mesta spolu s prednostom Ing. P.
Tchurikom odpovedali na otá zky
naš ich obč anov. Trá pili ich té my
več ne aktuá lne - vybudovanie R4,
kanalizá cia, zá mer novej budovy
p r i M s U č i z á u j e m o n o v ý
obchodný reťazec v naš om meste.
Dú fame, ž e tá to malá slá vnosť
v oslá vencoch zanechala prıj́emné
pocity a sviatok oslá vený spolu
s r o v e s n ı́ k m i o s t a n e v i c h
spomienkach č o najdlhš ie.
Text: Mgr. Mária Osifová,
foto. V. Michalčík
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V Giraltovciach ocenili naozajstných hrdinov
Začiatkom decembra sa v Giraltovciach uskutočnilo slávnostné
oceňovanie darcov krvi. Svojím
šľachetným činom sú považovaní
za skutočných hrdinov. Medzi
držiteľmi vyznamenaní sú aj
Giraltovčania či občania z okolitých obcí.
S myš lienkou Krv nad zlato alebo
Krv je najvzá cnejš ia tekutina prebiehalo ďalš ie udeľovanie bronzový ch
(10), strieborný ch (20) a zlatý ch (30
ž eny, 40 muž i) plakiet profesora
MUDr. Jana Janské ho za bezprıśpevkové darovanie krvi. Odovzdali
okrem nich aj dve diamantové (60
ž eny, 80 muž i). Tento rok si darcovia
svoje vzá cne ocenenia prevzali
v naš om meste, medzi ocenený mi
„hrdinami“ z okresov Svidnı́ k a
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S t r o p k o v, d o k o n c a d v o c h a j
od Vranova a Bardejova, sa na podujatı́ objavili aj Giraltovč ania a obč ania z blıźkych dedın
́ . Podujatia organizuje Uzemný spolok Slovenské ho
Cervené ho krıź̌a vo Svidnık
́ u na č ele
s jeho riaditeľom Slavomıŕom Sakalı-́
kom a predsedom Uzemnej rady
Uzemné ho spolku Slovenské ho
Cervené ho Krıź̌a vo Svidnık
́ u doktorom Gabrielom Klebanom,
v spoluprá ci s Miestnymi spolkami
SCK v Giraltovciach a Stropkove. Už
tradič ne udeľujú ocenenia vš etký m
dobrovoľnı́ k om darcovstva ako
poďakovanie za tento š ľachetný č in
na zá klade poč tu darovanı.́ Ceremoniá l pri tejto prı́lež itosti je u ná s
kaž dý tretı́ rok. Keďž e sa striedavo
oceň uje vo Svidnı́ku, Stropkove a
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Giraltovciach, kde to bolo aj tento
rok, zá sluhu na organizá cii majú naš i
č lenovia spolku na č ele s predsednıć̌kou Danielou Macá kovou. O pô sobivý kultú rny program sa prič inila
naš a ZUS pod vedenı́ m riaditeľa
Petra Zajaca. Poč a s ceremoniá lu
udelili dokopy 44 bronzový ch, 26
strieborný ch a 16 zlatý ch plakiet a 2
diamantové plakety profesora
MUDr. Jana Janské ho. Z udelenia
bronzovej sa teš ili aj Giraltovč an Jaroslav Stefanı́ k , Zuzana Macková
z obce Kalniš te, Mgr. Marek Corba
z Okrú hleho č i Já n Dovič ák z Kruč ova. Striebornú zıśkal z ná š ho mesta
Ing. Vladimı́ r Lı́ š ka. Diamantová
plaketa bola okrem š éfa okresnej
polıćie Jaroslava Suvá ka vo Svidnık
́ u
udelená aj obč anovi obce Kalniš te
Marekovi Vavrekovi. Dobrý pocit

zo zá chrany ž ivota je podľa kaž dé ho
darcu na nezaplatenie. „Neexistuje
vzá cnejš ı́ dar ako ten, ktorý pomô ž e
udrž ať plamienok vyhası́najú ceho
ž ivota. Taký mto darom prá ve vy
neziš tne obdarú vate ľudı́, ktorı́ to
najviac potrebujú ,“ zaznelo na podujatı́ „Vš etko na Zemi má svoje miesto
a najvyš šı́ stupeň jedineč nosti je
ľudská bytosť. Tá je vý sledok spojenia nielen fyzický ch zdatnostı́ a
predispozıćiı,́ ale aj schopnosti nará bať so svojı́ m telom, nielen ako
s ná strojom na ž itie, ale ako s prameň om pre pomoc iný m. Prameň om,
ktorý prú di pomocou krvi zo srdca
darcu.“ Vš etký m ocenený m blahož elá me.
TEXT: Martina Cigľárová,
FOTO: Ladislav Lukáč
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Giraltovská zuška sa spojila pre
Počas adventu sa v našom meste
spojili v jednej z inštitúcii pre
dobrú vec, aby pomohli ťažko
chorému dievčatku. Veľkolepý
koncert s nádhernou myšlienkou
podporiť trojročnú Kamilku
pripravila ZUŠ v Giraltovciach na
čele s riaditeľom Petrom Zajacom
a jeho manželkou Ivetou.
Malej Kamilke Ungradyovej zo
Zá borské ho diagnostikovali Dravetovej syndró m a má aj silnú fotosenzitivitu a citlivosť na vzory, kvô li
č omu musı́ nosiť š peciá lne okuliare.
Vďaka benefič nej akcii jej giraltovská
Zá kladná umelecká š kola venovala 2
660 eur. Prı́ s pevok pozostá va
z vý ťaž ku zo vstupné ho, dobrovoľné ho prı́spevku poč as koncertu a
darov od sponzorov (300 eur
od podnikateľa Petra Hruš ku, krajský poslanec Já n Vook daroval
pulzný oxymeter, predseda PSK
Milan Majerský individuá lne hodiny
metó dy Bobath). Keď sa o Kamilke
dopoč u l tı́ m zuš ky, pedagó govia
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KAMILKU
s pomocou tiež neotá ľali a nielenž e
sa so ž iakmi zapojili do kvalitné ho
programu, ale rodinku podporili aj
finanč ne a zozbierali ďalš iu sumu
(350 eur). Ziaci ZUS predviedli dojı-́
mavé profesioná lne č ı́sla. „Dobrý
umelecký vý kon je takmer ako
vrú cna modlitba. Má obrovskú silu a
malı́ č i veľkı́ umelci prá ve vďaka
svojmu umeniu rozdá vajú radosť a
š ťastie. Som veľmi rá d, ž e sme dnes
nielen obdarovali divá kov, ale zá roveň touto akciou obdarujeme aj
Kamilku,“ uviedol na konci koncertu
riaditeľ ZUS Peter Zajac. S iniciatıv́ou
urobiť Koncert pre Kamilku, ako ho
aj pomenovali, vš ak ako prvá priš la
jeho manž elka Iveta. „Keď sme sa
o tom ú plnou ná hodou dozvedeli,
hneď v tom momente ná m napadla
tá to myš lienka. Prostrednı́ c tvom
akcie sme chceli pomô cť, ale aj
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pouká zať na jej chorobu, aby sa
o tom ľudia nieč o dozvedeli. Vá ž im si,
akú odozvu to malo u ľudı́ a teš ım
́ sa
z toho,“ vyjadrila sa. Ľudia jej ná pad
prijali s nadš enım
́ a prıb
́ eh Kamilky
silne zasiahol srdcia Giraltovč anov.
O dobroč inné podujatie bol obrovský
zá ujem, lıśtky boli už pred jeho uskutoč nenım
́ vypredané . Hoci to nebol
prvý koncert zuš ky, vďaka ktoré mu
prispeli na dobrý ú mysel, prvý krá t
iš lo o verejnú zbierku pre jednotlivca, o ktorej ľudia vedeli, komu, ako, a
na č o prispievajú . Ivana Ungradyová
vytvorila videoprezentá ciu, ktorú
premietali poč as koncertu formou
smutné ho prı́ b ehu, aby sa ľudia
nieč o dozvedeli nielen o dcé rkinom
zdravotnom stave, ale aj o jej ťaž kej,
nevylieč iteľnej a u ná s aj pomerne
zriedkavej chorobe. Samotný riaditeľ prezradil, preč o koncert zorgani-

zovali v obdobı́ tesne pred Vianocami. Bol to podľa neho vyslaný signá l
s tý m, aby sme sa naozaj zamysleli
nad tý m, ako ž ijeme. „Adventný č as
bol vhodný na to aby si vš etci uvedomili, akı́ sú š ťastnı,́ ž e majú to, č o
majú . Buďme za to vďač nı,́ vá ž me si
to a teš me sa z toho. Ľudia boli
srdeč nı́ a naozaj preuká zali dobro,“
zdô raznil.

VENOVAŤ ČAS DEŤOM JE
TO NAJLEPŠIE, ČO IM
MÔŽETE DAŤ
Rodina také gesto od ľudı́ neč akala a
ostala situá ciou prıj́emne prekvapená . Mame Ivane, bý valej ž iač ke niekdajš ej „umeleckej“ š koly v Giraltovciach a na pó diu v kultú rnom dome
sama stá la už pred 20 rokmi,
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odovzdali poč as koncertu symbolické š eky a peniaze jej i po skonč enı́
akcie darovali tı,́ ktorı́ chceli pomô cť
bezbrannej Kamilke. Poč as koncertu
sa poďakovala vš etký m darcom, ú č inkujú cim aj vyuč ujú cim na č ele s riaditeľom a jeho pani manž elkou. „Je mi
veľmi ľú to, ž e Kamilka tu s nami
nemohla byť. Dakujem vš etký m, od
najmenš ieho po „najvyš šieho“, ktorı́
ste ná m sprı́jemnili tento krá sny
več er. Ste skvelı́, hrajte, spievajte,
tancujte, pretož e hudba lieč i, tak ako
Kamilku. Koncerty v Giraltovciach sú
vynikajú ce. Uč iteľský tım
́ to je „gro“
celé ho tohto bytia. Milı́ rodič i a,
obetujte č as, silu, peniaze, trpezlivosť... na to, aby vaš e deti mohli rá sť,
pretož e chodia do najlepš ej š koly,

akú ja pozná m,“ neš etrila slovami.
„Len my, rodič ia, vieme, č o to obná š a,
ž iť s ťaž ko chorý m dieťaťom, vtedy
ná jdete tý ch sprá vnych priateľov,
pomocnı́ kov, ľudı́ , na ktorý ch sa
mô ž ete spoľahnú ť a dneš ný deň je
venovaný prá ve vá m. Dnes sa spoliehame na vá s. Dakujeme vš etký m
darcom – od vá s cez riaditeľov, uč iteľský tım
́ , sponzorov až k tý m najvyš š ım
́ miestam a hlavne Pá nu Bohu za
to, ž e sme tu dnes mohli stá ť a poč úvať tieto krá sne meló die. Za celú
rodinu z celé ho srdca ďakujeme, za
to, č o robıt́e v dneš ný deň pre Kamilku, je to skvelé ,“ dodá va Ivana Ungradyová .
TEXT: Martina Cigľárová
FOTO: Ladislav Lukáč

KAMILKIN PRÍBEH NAUČIL GIRALTOVČANOV

VÁŽIŤ SI JEDEN DRUHÉHO
Zdravie je to najdôležitejšie, dieťa
je najväčší dar a rodičovská láska
je nad všetky choroby sveta. To
všetko nás učí Kamilkin príbeh,
ktorý bol hlavnou myšlienkou
nádherného adventného koncertu
v ZUŠ. „Otvoril“ oči mnohým
ľuďom, ktorí si uvedomili podstatu
života a hodnoty, ktoré sú v ňom
najdôležitejšie. O tom, že zdravie a
láska sú tie najvyššie méty, nás
presvedčila aj jej milujúca a
obetavá mama, Ivana Ungradyová,
bývalá žiačka ZUŠ. Aj keď sa jej o
14

tom nehovorí ľahko, nielen počas
akcie, ale aj po jej skončení prezradila viac o ich príbehu a podelila sa
s nami o svoje myšlienky prostredníctvom doplňujúceho rozhovoru.
Vďaka nej sme pochopili, aká veľká
je sila lásky a že „víťazí“ nad všetkým.
Ste silná žena, ktorá je napriek
v á š m u ťa ž k é m u ž i v o t n é m u
príbehu príkladom pre mnohé
ženy a hlavne matky. Na začiatku
nám prezraďte niečo o vašom pôsobení v našej ZUŠ.
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- Pochá dzam od Vranova, š tudovala
som tu 2. stupeň poč as strednej š koly,
to je ako prıp
́ rava na vysokú . Hrala
som na klavıŕi u riaditeľovej manž elky, pani Zajacovej, potom ma presvedč ili aj na druhý ná stroj, takž e popritom som hrala na kontrabase,
v orchestri, v ľudovke a č o bolo
potrebné . Moji rodič i a sa poznali
s manž elmi Zajacovcami, hrá vali
s pá nom Zajacom v kapele, takž e ich
spá ja dlhoroč né priateľstvo. S mojou
r o d i n o u c h c e l i , a b y s o m i š l a
na konzervató rium, nepodarilo sa to,
preto mi nač rtli myš lienku ıśť š tudovať na VS uč iteľstvo na Fakulte humanitný ch a prıŕodný ch vied v Preš ove.
Má m ukonč enú hudobnú vý chovu
so slovenský m jazykom (uč iteľstvo 512). Moje pô sobenie už bolo š irokospektrá lne (orchester, mieš aný ,
ž enský spevá cky zbor...). Rok som
uč ila na strednej, obchodnej akadé mii, potom som pracovala v bankovom sektore. Keď sa narodila naš a
prvá dcé ra, Viktorka, v podstate som
prestala uč iť, chodiť do prá ce, zač ala
som sa venovať rodine. Hudba je moje
hobby, mô ž em si ju vychutná vať aj
mimo mô jho povolania, dlhé roky
totiž pô sobım
́ ako organistka. Poč as
rodič ovské ho som zač ala pracovať
v Preš ove, potom som č akala Kamilku
a keď sa narodila, o š tyri mesiace sa
ná m ž ivot celkom zmenil...
Priblížte nám Kamilkino ochorenie a ako ste sa o ňom dozvedeli.
- Kamilka priš la na svet ako zdravé
dievč atko. Styri mesiace po jej naro-

denı,́ keď sme mali ıśť na rodinný
vý let, sa vš etko zmenilo. Keď sme sa
rá no zobudili, dostala prvý krá t
epileptický zá chvat. V marci bude
mať š tyri roky. Od tohto prvé ho
zá chvatu sa to s ň ou „ťahá “ a ná š ž ivot
sa obrá til hore nohami. Radosť z narodenia dieťaťa vystriedali smú tok,
bolesť, plač , bezná dej. Z toho, ž e
neviete tomu dieťaťu pomô cť a cıt́ite,
ž e to nie je klasická epilepsia, ale ž e to
z nieč oho bude. Odvtedy sme sa viackrá t ocitli na pohotovosti. Na vyš etreniach v Koš iciach nevedeli povedať,
č o jej je. Nakoniec sme skonč i li
v Bratislave (v Detskej fakultnej
nemocnici s poliklinikou na Klinike
detskej neuroló gie LF UK), kde jej
prednosta, docent Sý kora, na prvej
vizite diagnostikoval Dravetovej
syndró m. Povedal ná m: „Dajte krv na
genetiku a urč ite to bude Dravetovej
syndró m.“ Dodnes si pamä tá m tú vetu
a tá sa stala ná sledne aj pravdivou.
Odvtedy neustá le bojujeme s chorobou, so vš etký mi prı́znakmi. Jeden
vylieč i te, druhý prı́ d e. Dravetovej
syndró m je zriedkavá forma detskej
epilepsie dojč iat (ťaž ká myoklonická ,
podmienená mutá ciou gé nu, nazý vaná aj ako katastrofická ). Je to genetická mutá cia podobná Downovmu
syndró mu, ale nemá typické prıźnaky.
Zatiaľ č o deti s Downový m syndró mom majú poruchu chromozó mu,
pri Dravetovej syndró me chý ba
na druhom chromozó me jedna nož ič ka, je skrá tená , č iž e celý chromozó n je
skrá tený . Bež ný ž ivot je niekedy
15
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utrpenie, ale Kamilka je aj jedineč ná ,
vý nimoč ná v tom, ž e je mož no prvá na
vý chodnom Slovensku, ktorá má
tento syndró m. Zá roveň aj prvá
pacientka s touto chorobou na
Slovensku, ktorú takto skoro diagnostikovali, je experimentá lne lieč ená
od jedné ho roka. Slovenská medicın
́ a
eviduje len 11 detı́ s touto diagnó zou,
pritom má byť u ná s okolo sto
taký chto ľudı.́ Dravetovej syndró m je
viac než epilepsia. Je to nevylieč iteľné
genetické ochorenie s rô znymi neurologický mi prı́ z nakmi zač ı́ n ajú cimi
okolo 1. roku ž ivota. Pacienti sa budú
p o č a s c e l é h o ž ivo t a s t re t á va ť
s rô znymi podobami, stupň ami
prıźnakov. Niektoré odıd
́ u, ale veľkú
č asť budú niesť celý ž ivot.
Akým spôsobom sa choroba u
Kamilky prejavuje?
- Kamilka nerozprá va, reč o vo je
približ ne na ú rovni jedné ho roka, má
aj ortopedické problé my. Do dvoch
rokov nevedela chodiť, keby vš ak
mohla byť na pretekoch batoliat,
vyhrala by ich. Takž e lozı́ po š tyroch,
v sú č asnej dobe aj chodı,́ pomá ha jej
Bobath koncept. V interié ri po rovnej
ploche prejde, pohybuje sa bez toho,
aby spadla (priestorovo, bez vzorov).
No vonku je veľa ruš ivý ch vecı,́ ktoré
ju rozruš ia a sama nebude chodiť.
Vš ade, kam sa pozriete, ju mô ž e nieč o
rozruš iť. Stač ı,́ ak sa na niekoho alebo
na nieč o pozrie, na trá vu, chodnık
́ ,
oplotenie, pruhované trič ko, spô sobı́
jej to vý boje. Je ich v kaž dom priestore
veľmi veľa, musım
́ e to ustrá ž iť. Blıźke
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predmety sú ďalš ı́ problé m. Fotosenzitivita má nieč o s tý m neuroprenosom do mozgu. Dva roky ju rieš ime,
chodım
́ e po Slovensku i Cechá ch, no
neexistuje neuroló g, ktorý by ná m
pomohol a nikto ná m nevie poradiť.
Čo jej spôsobuje najväčšie
ťažkosti?
- Spú š ťač Kamilkiný ch zá chvatov je
teplo - aké koľvek, telesné aj vonkajš ie. Najvä č šia preká ž ka je fotosenzitivita (citlivosť kož e na svetlo a slneč né
ž iarenie). Prvý fotosenzitıv́ny epileptický zá chvat dostala pri sledovanı́
televıźie, odvtedy ho už dva roky nepozerá , videla ho len vypnutý, mô ž e
nieč o sledovať len na tablete. Svetlo
jej š kodı́ aj v domá com priestore, keď
preniká cez ž alú zie. My doma bý vame
ako v kine, sme v pološ ere, má me
zatiahnuté ž alú zie. Keď svieti slnko,
eš te aj zá vesy musı́ m e zatiahnuť.
Radš ej zasvietime, ako ju nechať
takto trpieť. Ani umelé domá ce svetlo
nemô ž e byť hocijaké , najmä nie
ž iarivkové , ale musı́ byť neó nové .
Nedá vno sa pre ň u podarilo vyrobiť
aspoň š peciá lne dioptrické okuliare
so š peciá lnym filtrom, aby mohla
vô bec vyjsť von. Nielen teplo jej š kodı,́
aj leto je pre ná s katastrofa. Druhý rok
má me namontovanú klimatizá ciu,
musı́ byť v stabilnej 24-hodinovej
teplote, von mô ž eme vyjsť, až keď
zá jde slnko, č o je okolo siedmej več er.
Svetlo nabudzuje aký koľvek vzor. Aj
cestovanie v aute je problematické .
Sme v ň om komplet zatemnenı́ vzadu
a niekedy aj vpredu. Vš etko jej š kodı́ –
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mihajú ce sa priestory, blikajú ce autá ,
stromoradia, tunely... Neraz sme kvô li
tomu stá li na diaľnici, naš ťastie ná s
pritom nezastavili policajti a ani
neviem, č o by som im vlastne povedala, keby sa to stalo. Kamilka nemô ž e
kvô li chorobe robiť veľa vecı,́ naprı-́
klad behať, tancovať, č ıt́ať. Skodı́ jej
veľa vecı,́ dokonca aj objatie matky jej
mô ž e veľmi ublıź̌iť.
Prezraďte, aké časté sú jej záchvaty, v akých intervaloch? Je možné
im nejako „predísť“ a zmierniť ich
intenzitu? Čo treba v tom prípade
robiť?
- Pri opakovaný ch zá chvatoch už
viete, č o robiť. V prvom rade si treba
zachovať pud sebazá chovy, už nerieš ite, viete, č o má te robiť, už nepomô ž u plač , krik, slzy... Musım
́ e podať
prvú pomoc, dať ju do stabilizovanej
polohy na boku, ak by ná hodou doš lo
k vyvrá teniu zvratkov, aby ich
nevdý chla do pľú c, lebo pri tejto diagnó ze č asto dochá dza k ich vdý chnutiu. Casté sú infekcie dý chacıćh ciest a
ťaž ký zá pal pľú c a kaž dou jednou
infekciou, zá palom č i obyč a jnou
ná dchou je jednou nohou v hrobe.
Takž e treba ju dať do stabilizovanej
polohy, podať diazepam, volať
zá chranku, č akať a modliť sa, nič iné .
Vš etko to, č o sa nauč ı́ , vš ak po
zá chvate mô ž e zabudnú ť a sme opä ť
na zač iatku snaž enia. Kaž dý m
zá chvatom sa posú va dozadu, má to
degeneratı́v ny ú č i nok – zabudne
samohlá sky, spoluhlá sky, zabudne
chodiť, jesť, piť. Nevie nič samostatne

urobiť, len si ublıź̌iť. Sledujem ju 24
hodın
́ denne, ak nie svojimi oč ami, tak
epileptickou podlož kou. Lieky jej,
naš ťastie, zaberajú , lebo dlhš ie
z á c h v a t y s a n á m p o d a r i l o
„zredukovať“ na 2 až 5, maximá lne
8 minú t. Je to vš ak nevylieč iteľné a
bezzá chvatový stav neexistuje.
Na zač iatku mala Kamilka zá chvaty
raz až dvakrá t do mesiaca. Od septembra sa jej vš ak od liekov zhorš ili krvné
vý sledky, má ich približ ne devä ť za
mesiac, č iž e zhruba kaž dý druhý až
tretı́ deň . Na jedno pomá hajú , v inom
š kodia. Lieky, ktoré už ıv́a, jej navyš e
spô sobujú vysoké nechutenstvo, trpı́
poruchou prıj́mu potravy a len má lo
vecı́ zje.
Ktoré liečebné metódy a terapie
malej zaberajú a čo pomáha vám
v ťažkých chvíľach?
- Dobre jej robia už spomı́ n aný
Bobath koncept, therasuit metó da,
canisterapia (so psık
́ mi), hydroterapia (vo vode). Založ ili sme s muž om
OZ Dravetka, ná zov sme si odvodili od
ná zvu ochorenia (dravet – Dravetovej
syndró m) v kombiná cii so zač iatoč ný mi pı́ s menami jej mena (Ka –
Kamilka). V rá mci neho sme jej zakú pili hydromasá ž nu vaň u, kú panie jej
robı́ dobre. Tý ch metó d je množ stvo,
ale vybrať pre ň u tú sprá vnu je ťaž ké .
Potrebuje hlavne neustá le spevň ovať
a stimulovať telo. Pomá ha jej aké koľvek silové cvič enie, v kuse musı́ cvič iť,
neexistuje, ž e by mala tý ž denný
oddych. Najlepš ie jej robı́ muzikoterapia, doma si s Kamilkou od rá na
17
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do več era spievame a hrá me, aj pre
mň a sú hudba a hranie v kostole ten
najlepš ı́ relax. V rá mci OZ sa snaž ım
́ e
informovať verejnosť o tomto
syndró me, prekladá me informá cie
z anglič tiny. Več er obč as sedım
́ za poč ı-́
tač om a pıś̌em o prıźnakoch choroby,
aby to rodič ia na Slovensku vedeli
rozpoznať, ak majú ich deti taký problé m.
Ako vníma dcérinu chorobu jej
sestra, ktorá sa musí spolu s vami
v mnohom obetovať?
- Sedemroč ná Viktorka je tiež silná
osobnosť, mož no po mne, mož no
po otcovi, ale v kú tiku duš e je veľmi
citlivá . Prež ila skoro vš etky odchody
do nemocnice s nami a to ju straš ne
poznač ilo. Ten strach, preč o mamina
ide preč , preč o sa viac venujem
Kamilke, preč o nesmieme isť k vode,
na dovolenku, na hory... Ona trpı,́ je to
obeta... Niekedy neviete, koľko ener-

gie má te dať jednej a koľko druhej,
jedna ju potrebuje, druhá eš te viac.
Pritom sa venujem Kamilke a musım
́
sa starať aj o domá cnosť. Manž el
chodı́ do prá ce zará ba peniaze. Je to
ťaž ké , ale č o iné mi ostá va? Keď je
matka neš ťastná , tak je potom
neš ťastná celá rodina a ja som také
veselé slnieč ko. Niekedy aj ja má m
dosť, ale musım
́ to ťahať, aj keď som
chorá , naš tvaná , keď ma sekne... A
keď som ja neš ťastná , Kamilka mi to
dá 2-3 krá t viac pocıt́iť, dohryzie si
ruky a boli stavy, keď si bú chala hlavu
o stenu. Lieky totiž spô sobujú i haluciná cie, ťaž ké veci sa do nej pchajú , sú
to drogy, na ktorý ch je zá vislá a keby
jej ich vysadili, chytı́ ťaž ký abstinenč ný prı́znak. Inak je to veselé
dievč atko.
Rodinke Ungradyovcov želáme
veľa šťastia a trpezlivosti pri
znášaní ťažkého Kamilkinho zdravotného stavu. Zároveň prosíme
v ich mene o pomoc... Kto môže a
má záujem, nech sa na rodinku
obráti prostredníctvom kontaktov
z ve re j n e nýc h n a i n te r n e te,
prípadne vám ich aj poskytneme.
Kto by tiež rád venoval Kamilke
2 % z dane, daruje tým rodinke
nielen finančnú pomoc, ale vyšle
im svojím gestom aj veľkú
psychickú podporu, ktorá im
pomáha sústrediť všetky sily na
starostlivosť. Ďakujeme.
TEXT: Martina Cigľárová
FOTO: Facebook
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VIANOCE V GIRALTOVCIACH:

Naše námestie počas sviatkov
spestrili unikátne soby
NECHÝBALI VIANOČNÁ
VÝSTAVA A OSLAVY
MIKULÁŠA
Pred MsÚ sa pred Vianocami nerozžiarili len stromčeky a svetelná výzdoba.
Krásnu sviatočnú dennú i večernú
atmosféru vytvorili aj soby, ktoré sú
spolu so saňami najnovšia dekorácia
na námestí.
Nápad pritiahnuť do Giraltoviec sane so
sobom skrsol v hlave vedúcej oddelenia
kultúry, Márie Osifovej. Počas vianočných nákupov v Košiciach naďabila na
krásne mikulášske sane. „Hneď som si
ich predstavila na našom malom pódiu
pred MsÚ a tie rozžiarené detské očká,
ako ich obdivujú. Presvedčila som vedenie, že ich potrebujeme a už som ich
ťahala z Košíc k nám, bolo to náročné,
keďže v ten deň nebol ani sneh, ani
žiadne soby zapriahnuté,“ prezrádza so
smiechom. K saniam patria podľa nej aj
soby (Mikuláš si medzitým odskočil
roznášať darčeky). „Toto umelecké dielo
zdobí námestie nášho mesta. Zohnať
ich nebolo ľahké, s vhodnou veľkosťou
som nenašla v obchodoch žiadne, tak
mi napadla myšlienka, aby mi ich na
mieru zhotovili ženy z DSS. Ešte raz sa
chcem poďakovať za ústretovosť riadi-

teľke DSS Slávke Vojčekovej a pracovníkom, ktorí mi pomohli s prevozom saní a
výrobou unikátnych sobov. Taktiež Ing.
Pavlovi Paľovi za poskytnutie sena
potrebného na ich výrobu.“ Obrovskú
zručnosť predviedli šikovné ruky Márie
Macichovej z Kukovej a Danky Hviščovej
z Giraltoviec, ktoré sa pri práci navzájom dopĺňali. „Riaditeľka nás poprosila,
aby sme urobili soba k saniam, ihneď
sme sa išli na ne pozrieť a zostali sme
prekvapené. Keď sme ich uvideli, mali
sme obavy, ako to zvládneme a neverili
sme, že to stihneme. Nakoniec boli soby
dva a zvládli sme to. Bolo to náročné,
urobiť ich tesne pred sviatkami, lebo
sme už boli v časovej tiesni, no stálo to
za to,“ povedali nám talentované výrobkyne. Chlapi im pripravili konštrukciu,
ktorú bolo treba následne tvarovať a
postupne ju vypĺňať senom tak, aby
boli soby približne rovnaké a zmontovali v nej skrutky. „Bolo to o to ťažšie, no
pomaličky sme prikladali senko k senku
a tvarovali ho, formovali, hrali sa s materiálom a seno sme mali všade. Spevňovali ho motúzmi. Pracovali na nich dva
dni – najprv vo štvrtok od rána do tretej
popoludnia a potom si v práci odmakali
celú nedeľu až do večera. Pani Macichová okrem iného prezradila, že to
nebol jej prvý sob, ale určite je jej
19
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najlepšie kolektívne dielo. „Bola to
piplačka. Vyrobila som už približne
pätnásť takých sobíkov, no oveľa
menších, približne 70-centimetrových.
Prvýkrát som sa jeho výrobou inšpirovala podľa rakúskeho vzoru. Robila som

už aj zajace, sovy, škriatka, no prírodné
materiály ma fascinujú, takže som už
tvorila aj z iných materiálov. Dokopy
som takto doma i v práci mimo hlavnej
činnosti zhotovila aj cez stovku výrobkov.“

ICH RELAX POPRI PRÁCI

jej rodine, ktorá jej vždy úprimne povie,
ako sa jej výrobok vydaril, najmä jej
manžel. Hoci to bolo tiež jej prvé veľké
dielo, tvorivá činnosť a ručné práce ňu
nie sú neznáme činnosti ani v domácom
prostredí. Nemá problém ani so zhotovením darčekov pre blízkych, v DSS
vyzdobila klientom na Vianoce izby, čo
ich veľmi potešilo. Pracovníčka DSS so
špeciálnou pedagogikou vraj najradšej
tvorí neplánované veci, ktoré robí
súbežne. Môže sa pochváliť aj výrobou
postavičiek zo šúpolia. „Som takým
veciam otvorená. Som rada, že nám dali
priestor a ďakujem za túto príležitosť.
Najradšej robím veci za pochodu, podľa
momentálnej myšlienky, ktorá mi

Rovnako to baví aj pani Hviščovú, ktorá
sa o veľkolepé dielo zaslúžila spolu
s ňou. Práve ona navrhla, aby soby, keď
už mali byť väčšie, boli rovno dva naraz.
„Povedala som si: Keď už, tak nech je to
niečo poriadne. Bol to krok do neznáma. Nevedela som, do čoho idem. Bola
to pre mňa výzva, ktorú som rada prijala. Mali sme však z toho všelijaké pocity,
bolo nám aj do smiechu, aj do plaču...
No boli sme šťastné, že sa to podarilo, aj
riaditeľka sa tešila, že to tak vyšlo.
Radosť a úsmevy ľudí nás potešili viac
ako slová, je to pre nás krásna forma
poďakovania.“ Teší ju, že sa soby páčili aj
20
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vtedy napadne a nie vopred vymyslené.“ Trúfa si však aj na iné podobné
dekorácie, napríklad urobiť betlehem.
DSS mala mať na vianočnej výstave ich
výrobky anjelov, tie už však nestihli
dokončiť. Namiesto nich máme v meste

postavené unikátne soby. Okrem sobov
a stromčekov skrášľovali celé vianočné
obdobie v našom meste i ďalšie krásne
ozdoby a dekorácie. Tradične ho
spestrujú svietiaci snehuliak či
adventný veniec.

VIANOČNÁ VÝSTAVA A
PRÍCHOD MIKULÁŠA

atmosféru a čaro Vianoc, ktoré už silno
„klopali“ na dvere. Každý jeden výrobok
mal svoje čaro a návštevníkom výstavy
mal čo povedať a podčiarkoval pravú a
nefalšovanú atmosféru najkrajších
sviatkov v roku. Nádherné diela šikovných rúk nás odpútali od reality bežných
dní a pripomínali kúzelný svet rozpráv-

Tak ako to u nás býva zvykom, aj tentokrát si mohli Giraltovčania poriadne
„popásť oči“ na unikátnej výstave.
Vianočné dekorácie zručných kolektívov a jednotlivcov priblížili sviatočnú
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ky. Aj príchodu svätého Mikuláša
s darčekmi sa giraltovské deti dočkali.
K veľkému davu detí s rodičmi dorazil
podľa vedúcej oddelenia kultúry aj
napriek istým komplikáciám, a to
v sprievode nie jedného, ale hneď
dvoch anjelov. Následne rozsvietil
výzdobu a veľký stromček pri mestskom
úrade „Napriek tomu, že sa Mikuláš
zdržal na nejakom salaši, kde mu chlapci
pokazili navigáciu, k nám dorazil. A to
vďaka peknému programu žiakov ZŠ,
MŠ a SZŠ, ktorý ho prilákal k nám.
Atmosféra bola vynikajúca, Mikuláš
štedrý, čert strašný a anjelici rozkošní,“
prezradila. Každý rok im stromček

niekto daruje. „Tento rok bol mestský,
nevhodne rástol pri bytových domoch a
obyvateľom tienil, takže poslúžil ako
vianočný. Vianočná výzdoba nie je lacný
špás, mesto dokúpilo tohto roku len
200 m svetelných reťazí. Sme radi, ak
nám s výzdobou pomáhajú aj podnikatelia v meste, ktorí vkusne zdobia svoje
prevádzky, dokonca prispôsobujú
výzdobu tej mestskej. Na druhej strane
sú tu podnikatelia, ktorí za vianočnú
výzdobu považujú neónové osvetlenie
svojej predajne“ dodala.
TEXT: Martina Cigľárová
foto: M. Osifová

FAREBNÉ DNI NA NAŠEJ ŠKOLE
V novembri prebiehali na naš ej š kole
farebné dni. Zelený, č ervený, ž ltý a
pravý slovenský deň už má me za
sebou. Deň v zelenom bol venovaný
ž ivotné mu prostrediu, zdravé mu
ž ivotné mu š tý lu a environmentá lnej
vý chove. Asi najviac vš etký ch poteš ila
ochutná vka ovocia a okrem iné ho aj
mož nosť nezná mkovať prıŕodovedné
predmety v daný deň . Ako č ervené
krvinky prú dili naš imi priestormi
š koly ž iaci v č ervený deň . Ten bol
venovaný priateľstvu, lá ske, humanitá rnym č inom, č ervené mu krı́žu a
dobrý m skutkom. Tie sme naozaj
konal a budeme konať. Ziaci naš ej
š koly venovali hrač ky, knihy a svoje
obľú bené „plyš áč iky“, ktoré poteš ia a
rozveselia ďalš ıćh kamará tov. Krá sne
22

“farebno“ bolo v triedach, v naš ich
zborovniach, na chodbá ch, v jedá lni a
v celom areá li š koly... A to eš te nebol
koniec. Zltý deň bol venovaný radosti
zo ž ivota, optimizmu, harmó nii a
pohode. Jednoducho sme boli empat i c ko - u s m i evav ı́ a ko s l n i e č ko .
Niekoľko najoriginá lnejš ı́ch ž ltý ch
č l ovieč i kov sme ocenili. Posledný
farebný deň na naš ej š kole bol “pravý
slovenský “ - ľudový - folkló rny, č i
bielo-modro-č ervený. Nová mož nosť,
nová vý zva, nový pohľad. Slovenský
deň bol venovaný naš ej krajine, naš im
zvykom a tradıćiá m, ná š mu folkló ru.
Do š koly sme priš li v ľudovom obleč enı́ alebo vo farbá ch naš ej vlajky.
Tento deň ná m svojı́ m ľudový m
pá smom sprıj́emnili ž iaci, ktorı́ ná s
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reprezentujú na rô znych spevá ckych
sú ťaž iach. Na hodiná ch hudobnej
vý chovy sme si zaspievali ľudové piesne, na hodiná ch vý tvarnej vý chovy
sme sa pokú sili o vytvorenie ilustrá ciı́
ľudový ch piesnı́ a na hodine slovenské ho jazyka sme vytvá rali bá sne
o Slovensku, o ž ivote v naš ej vlasti.
Dejepis ná s posunul do histó rie

Slovenska a geografia č i vlastiveda
ná m uká zala krá sy naš ej krajiny.
Pevne verım
́ e, ž e to neboli posledné
farebné č i zaujım
́ avé chvıĺe na naš ej
š kole. Už teraz sa teš ım
́ e na ďalš ie
farebné a kreatıv́ne „dnıć̌ky“ v naš om
š kolskom ž ivote.
Mgr. Miriam Eliašová

Mražik po šariski
Legendá rny Mrá zik je nielen jedna
z najobľú benejš ı́ch rozprá vok, ale
i veľká studnica prekvapenı!́
Vianoce bez Mrá zika by boli ako bez
stromč e ka. Ruská rozprá vka sa
stala sú č asťou najkrajš ıćh sviatkov
tak ako zemiakový š alá t, kapor,
darč e ky a Popoluš ka. Mrá zika,
Nastenku, Ivana a Marfu poznajú
vš etky vekové kategó rie a už

tradič ne pritiahnu aj tý ch, ktorı́ to
poznajú naspamä ť.
Aj naš i ž iaci sa vž ili do deja tejto
obľú benej rozprá vky prostrednı́ctvom muziká lu, ktorý pripravili
s vyuč ujú cimi v š ariš skom ná reč ı.́
O ré žiu sa postarali uč itelia Andrej
Corba a Martina Svrč ková . Taneč nú
choreografiu nacvič ila pani uč iteľka
Miriam Eliá š ová , hudbu spracoval
23
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pá n Martin Mihá ľ a o kulisy sa
postaral Andrej Spiš ák ml.
Zelá me vá m, aby ste aj tohtoroč né
Vianoce prež ili v duchu slovanský ch
tradıćiı.́
Mgr. Martina Švrčková,
foto: L. Lukáč
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Nezabudnuteľné
Miláno
(Zahraničnou odbornou stážou pre praktický život)
Za nami sú tri krá sne tý ždne, pre mň a
z najkrajš ı́ch, aké som prež il. Boli
neskutoč ne bohaté na zá ž itky.
V Milá ne som predtý m nikdy nebol,
no oč aká vania som mal vysoké . Je to
predsa jedno z najkrajš ı́ c h miest
v Euró pe. Ale keď sme po dlhej ú navnej ceste koneč ne dorazili do Milá na,
moje prvé pocity neboli prá ve najlepš ie. Nič mimoriadne, nič zá ž ivné .
Naš ťastie to bol len prvý dojem,
zvyš ok bol už o nieč om inom.
Poč as ďalš ıćh dnı́ sme navš tıv́ili veľa
krá snych miest. Kaž dé bolo nieč ı́m
vý nimoč né . Jedno z najkrajš ıćh bolo
urč ite Duomo. Pý cha Milá na, krá sna
katedrá la, ktorá pú ta pozornosť nie
jedné ho č loveka, hlavne svojı́ m
vonkajš ı́ m vzhľadom. Gigantická
veľkosť kontrastovala s vypracovaný mi detailmi. A interié r je skutoč ný
poklad. Hneď ako som vstú pil
dovnú tra, ostal som v nemom ú ž ase.

Upú talo ma bohatstvo obrazov a
fresiek. A č o ma na Duome najviac
prekvapilo, bol vý hľad zo samé ho
vrchu. Slovami ho neviem opı́sať,
ostal som len stá ť... pred oč ami som
mal takmer celé Milá no. Oč arujú ce
boli aj ďalš ie miesta - Castello Sforzesco, Sempione park a Naviglio Grande.
Najkrajš ı́ zá ž itok bol pre mň a futbalový zá pas na š tadió ne San Siro, ktorý
hostil nejeden vý nimoč ný zá pas. Ten
ná š nebol vý nimkou. Hral Inter proti
Torinu. Hoci prvý polč as nebol bohatý
na gó ly, ten druhý bol už o nieč o lepš ı.́
Zá pas sa skonč il remıźou 1:1. Fanú š ikovia Interu tvorili neskutoč nú
atmosfé ru, ako je to ich zvykom.
Cieľ projektu Zahranič ná odborná
stá ž pre praktický ž ivot je zı́skať
pracovné skú senosti a zlepš iť sa po
jazykovej strá nke. A tak sme nemohli
len obdivovať krá sy talianskej metro-
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poly, ale tiež plniť pracovné povinnosti. Vďaka stá ž i som lepš ie spoznal
mojich spoluž iakov. Má m s nimi veľa
zá ž itkov, na ktoré len tak nezabud-

nem. Stá ž v Milá ne len dokazuje, ž e
stredná š kola je najkrajš ie obdobie
v mojom ž ivote.
Jozef Vadoc, SSOŠ Giraltovce

Vianočné prekvapenie...
Od Lucie do Vianoc, kaž dá noc má
svoju moc. Jednu „č arovnú noc“ sme
na Luciu, 13. 12. 2017 prež ili aj v naš ej
materskej š kole. Kú zlilo sa v kaž dej
triede. Deti pod vedenı́ m svojich
uč iteliek pripravili, nielen pre rodič ov, ale aj starý ch rodič ov a priateľov,
prı́ j emné prekvapenie v podobe
rô znych veselý ch piesni, kolied,
reč ňovaniek, riekaniek, bá snı,́ vinš ov
a tancov. Ponuka bola vďaka kreativite triednych uč iteliek naozaj pestrá ,
ako na vianoč nom stole. Bolo obdivuhodné pozorovať snahu a odvahu
detı,́ ako vystú pili pred poč etný m
publikom. Pre niektoré z nich po prvý
raz v ž ivote.
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Nadš enie v oč ká ch detı́ , dojaté
pohľady rodič ov a spokojnosť v tvá ri
uč iteliek prezrá dzali, ž e vš etka tá
ná maha nebola zbytoč ná .
Na zá ver vystú penia boli rodič ia obdarovanı́ darč ekom v podobe svietnika,
ktorý m si mô ž u spestriť š tedroveč erný stô l. A aby prekvapenı́ nebolo
má lo, vš etci prıt́omnı́ boli pozvanı́ na
malé pohostenie, ktoré vykú zlili
š ikovné kuchá rky z naš ej materskej
š koly.
Za vš etký ch rodič o v vyslovujem
veľké DAKUJEM!
Antónia Juhová
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GYMNAZISTI SA STALI VÍŤAZMI EUROSCOLY
Ako sme Vá s už informovali, š tudenti
druhé ho roč nık
́ a Gymná zia z Giraltoviec sa zapojili do sú ťaž e Euroscola
2018. V piatok 15.12.2017 Informač ná kancelá ria Euró pskeho parlamentu v Bratislave vyhlá sila vý sledky.
Na toto podujatie sme boli pozvanı́ aj
my, piati zá stupcovia naš ej triedy.
Na slá vnostnom vyhlá senı́ vý sledkov
za ú č asti poslancov EP Moniky Beň ovej, Vladimıŕa Maň ku, Ivana Stefanca
a Jany Zitň anskej sme sa dozvedeli, ž e
vı́ťazmi dvaná steho roč nı́ka Euroscola sa stá va naš a trieda.

Pod vedenım
́ naš ej triednej uč iteľky
Janky Corbovej sme sa vo svojom
projekte venovali té me kultú rneho
dedič stva a zorganizovali sme množ stvo aktivı́t, vrá tane prezentá ciı́ na
iný ch š kolá ch, vedomostný ch testov,
dotaznı́kov, euró pskeho pexesa č i
„eurolavič iek“. Vrá mci projektu sme si
pozvali viacero hostı́ , naprı́ k lad
ministra zahranič ný ch vecı́ a predsedu 72. zasadnutia Valné ho zhromaž denia OSN Miroslava Lajč áka,
europoslankyň u Moniku Smolkovú ,
poslanca NR SR Mikulá š a Krajkovič a a
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podpredsedu vlá dy pre investıćie a
informatizá ciu Petra Pellegriniho.
Oslovili sme ľudı́ prostrednı́ctvom
ankiet č i vedomostný ch testov.
O naš ich aktivitá ch sme informovali
na webovej strá nke š koly, v miestnych
a regioná lnych noviná ch.
Tento rok sa do sú ťaž e zapojilo 22
stredný ch š kô l, najviac z vý chodné ho
Slovenska. Ako vıť́azi sa zú č astnım
́ e
na š peciá lnom podujatı́ European

Youth Event za ú č a sti poslancov
Euró pskeho parlamentu ako aj iný ch
vplyvný ch osobnostı́, ktoré organizuje Euró psky parlament zač iatkom
jú na v Strasburgu. D alš ı́ c h osem
stredný ch š kô l sa zú č astnı́ pracovné ho stretnutia v Euró pskom parlamente v prvom polroku 2018.
Tý mto by sme sa chceli poďakovať
vš etký m, ktorı́ ná m pomohli pri realizovanı́ ná š ho projektu.
2.A, Gymnázium Giraltovce

ODBORNÍK NA STROMY
ISTIL GIRALTOVSKÝ DUB
V naš om meste prednedá vnom istili
dub, konkré tne dynamickou vä zbou.
Iš lo o upevň ovanie koná ra (nad
cestou) dvoma lanami. Prı́ t omný
poč as tejto č innosti bol preš ovský

28

znalec v odvetvı́ ochrana prıŕody a
krajiny Martin Kolnık
́ (Veles).
V regió ne Sariš patrı́ ná š vzá cny,
približ ne 600 rokov starý dub, medzi
36 chrá nený ch stromov. S vý škou cca
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17 m a obvodom kmeň a 607 cm je
zá roveň jedný m z najstarš ıćh uniká tov v okrese Svidnık
́ . Je potrebné sa
o neho aj patrič ne starať. Certifikovaný arborista Martin Veles, ktorý bol
u ná s pred pá r tý ždň ami istiť koná r,
priblı́ ž il, ako to celé prebiehalo.
„Dynamická vä zba je š peciá lne lano
vyrobené tak, aby zvlá dlo poveternostné podmienky a minimá lne pä ť
rokov nezmenilo svoje vlastnosti.
S tý m, ž e vä č šinou je do desiatich
r o k o v g a r a n t o v a n á p o l o v i č n á
nosnosť. Funguje tak, ž e je na strome
uviazané s previsom, aby strom o jeho
existencii nevedel a vytvá ral naďalej
spevň ujú ce pletivá v koná roch.
Dô sledná kontrola také hoto lana by
mala prebiehať aspoň kaž dý ch pä ť

rokov, v prıp
́ ade potreby aj jeho vý mena. V tomto prıp
́ ade sa použ ilo lano
s nosnosťou š tyri tony.“ Tá to vä zba
istenú č asť zadrž ı́ v prıp
́ ade nejaké ho
extré mu – poveternostné ho, klimatické ho, kedy by mohlo dô jsť k zlyhaniu
dreva. Nie je to vraj jednoduchá akcia,
je ná roč ná hlavne na vedomosti a
skú senosti, no praxou sa efektivita
prá ce zvyš uje, Okrem toho prezradil,
ž e aj do budú cna je vhodné poistiť
ďalš ie dva koná re (zo strany budovy),
ktoré majú z vrchnej strany defekty.
Vysvetlil tiež rozdiel medzi istenım
́ a
saná ciou stromu. „Saná cia je chá paná
skô r ako odstraň ovanie nieč o poš kodené ho, alebo celé ho stromu,“ dodá va
Kolnık
́ .
Text a foto: Martina Cigľárová

ZA HRANICAMI NÁŠHO MESTA A EŠTE ĎALEJ...
V nasledujúcom roku 2018 sme si
pre vás pripravili novú rubriku,
v ktorej by sme vám chceli predstaviť mladých ľudí, našich Giraltovčanov, ktorí sa tu narodili, prežili
časť života a teraz sú od svojich
rodín a nášho mesta vzdialení
stovky až tisícky kilometrov. Prvý
rozhovor nás zavial do Anglicka,
kde žije Vierka Kozák, rodená Stankovičová, so svojím manželom.
Podelila sa s nami o svoje pocity,
skúsenosti so životom mimo nášho
m e s t a , d o ko n c a m i m o n a š e j
krajiny a o spomienky na naše
Giraltovce.

Ako si spomínaš na deň, keď padlo
tvoje rozhodnutie odísť do zahraničia a pr výkrát si odchádzala
od rodiny a z nášho mesta?
Aj keď to bolo pred viac ako 8 rokmi
veľmi dobre si nato spomın
́ am. Tesne
po ukonč enı́ strednej š koly sme sa
vtedy - eš te s priateľom - rozhodli
odı́ s ť do zahranič i a hlavne kvô li
lepš ej finanč nej situá cii a tiež preto,
ž e sme chceli vidieť svet a mať nové
zá ž itky. Odchod od rodiny v tom č ase
pre mň a nebol až tak ťaž ký z toho
dô vodu, ž e som bola plná oč aká vanı́ a
teš ila som sa na nový, samostatný
ž ivot v inej krajine.
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Pri prvej ceste do sveta si možno
ešte netušila, na ako dlho odchádzaš. Kedy a prečo si sa rozhodla
ostať žiť v zahraničí a prečo si si
vybrala Anglicko?
Do Anglicka sme priš li iba preto, ž e
sme nemali nikoho zná meho v zahranič ı,́ tak sme odcestovali cez slovenskú agentú ru, ktorá nemala v ponuke
inú krajinu. Keď sme odchá dzali, tak
sme presne vedeli, ž e ideme do
Anglicka iba na 2 roky. Chceli sme si
zarobiť na nejaké vlastné bý vanie a
vrá tiť sa naspä ť. No nestalo sa tak.
Casom sme pochopili, ž e ná m tu je
fajn a ž e ná m nič nechý ba. Preto sme
zač ali na sebe pracovať eš te viac a po
4 rokoch sme si kú pili dom v anglickom Bradforde. Aj to je jeden z dô vodov, preč o sme stá le eš te tu.
Aký je podľa teba svet a život v
zahraničí, mimo nášho mesta?
Konkrétne aj v Anglicku?
Keďž e s manž elom veľa cestujeme,
tak musım
́ uznať, ž e svet je krá sny.
Osobne si myslım
́ , ž e ž ivot v UK je
oveľa jednoduchš ı́ než na Slovensku.
Aj keď musım
́ priznať, ž e zač iatky boli
naozaj ťaž ké . Museli sme sa obracať,
aby sme mali z č oho ž iť. No č asom sme
sa nauč ili plynule rozprá vať po
anglicky, spoznali sme kopec nový ch
ľudı́ a ž ivot v Anglicku zač a l byť
pre ná s zaujım
́ avejš ı́ a jednoduchš ı.́
Aké sú tvoje spomienky na rodné
Giraltovce?
Spomienky na rodné Giraltovce sú
pre mň a veľmi vzá cne. Keďž e som
tam ž ila od narodenia do 20. roku ž ivo30

ta, dalo mi to veľa. Nebolo by dň a,
kedy by som si aspoň na minú tu
nespomenula, odkiaľ pochá dzam.
Navš tevovala som tam zá kladnú
š kolu, prež ila som tam krá sne
detstvo, prvé lá sky, prvé sklamania...
Za tý ch 20 rokov toho bolo naozaj
veľa.
Ako často sa vraciaš domov? A čo ťa
tu vždy poteší?
Snaž ım
́ sa chodiť domov aspoň 2-3
krá t do roka. Aj keď č as doma rý chle
ubehne, tak stá le sa na to veľmi teš ım
́ .
Poč as dovolenky sa mô ž em venovať
mojej rodine a zná mym naplno. Ako
kaž dé ho č loveka v zahranič ı,́ tak aj
mň a doká ž e veľmi poteš iť dobré
jedlo. Zbož ňujem naš e sladkosti, kolá č e , pirohy č i bryndzové haluš ky.
Ziadna moja dovolenka sa bez toho
nezaobıd
́ e.
Čo máš na rada na svojom rodnom
meste a na meste, v ktorom momentálne žiješ?
Na rodnom meste má m rada ten
pokoj. Pretož e v meste, v ktorom
bý vam, to chý ba. Je to vä č šie mesto
plné ľudı́, kde stá le vlá dne chaos.
Hlavne milujem več erné prechá dzky
po Giraltovciach a je jedno, č i je leto a
č i zima s mojou kamará tkou Mirkou,
ktorá aj napriek tomu ž e ž ijeme
v iný ch krajiná ch a nie sme spolu tak
č asto, ako by sme chceli, je mi stá le
veľkou oporou. V Bradforde má m
rada to, ž e keď prı́dem do centra
mesta, ná jdem tam vš etko a nemusım
́
cestovať do iné ho mesta č i už za nakupovanım
́ , zá bavou alebo kultú rou.
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Ak by si mala jeden deň, aby si nám
predstavila Bradford, kam by si nás
vzala?
Zobrala by som vá s k farebne meniacej sa fontá ne v centre mesta, do
Horton parku, do Lister parku na
plavbu loďkou po jazere, do mú zea
vedy a techniky, do dopravné ho
mú zea a na futbalový alebo rugbyový
š tadió n.
Pre našich domácich Giraltovčanov,
ktorí ešte v UK neboli, urob nám,
prosím ťa, takú malú exkurziu. Akí
sú Angličania, ich obyčaje, zvyky,
aké je Anglicko?
Anglič ania sú fajn. Sú zvyknutı́ na
cudzincov. Vedia aj pomô cť. Zijú iný
ž ivot. A to hlavne v tom, ž e si odpracujú 5 dni v tý ždni a celý vık
́ end "ž ijú ".
Nestarajú sa o to, č i je doma upratané ,
navarené č i opraté . Aj keď v Anglicku
nie je až toľko horú cich dnı́ ako
na Slovensku, je tu naozaj krá sne.
Zaujı́ m avosti sú č ervený dvojpodlaž ný autobus, jazdenie vľavo,
otvá ranie okien do vonkajš ej strany a
t i e ž d va v o d o v o d n é k o h ú t i k y
v umý vadle. Je tu kopec zá mkov,
ná dherné more, veľa atrakciı́. Ich
ná rodné jedlo je fish and chips.
Ako vnímaš naše malé mestečko
s odstupom času, keď si odchádzala
a keď teraz prichádzaš?
Cım
́ dlhš ie som v zahranič ı,́ tý m viac
mi vš etko doma chý ba. Doká ž u ma
poteš iť aj ú plné malič kosti, ktoré som
si dovtedy nevá ž ila a brala to ako
samozrejmosť. Rada sa tam vraciam a
stá le budem...

Na záver ti ponúkam priestor odkáz a ť n i e č o s v o j i m p r i a t e ľo m ,
známym – Giraltovčanom, máš
možnosť ich pozdraviť:
Hlavne by som sa chcela poďakovať
mojim rodič o m za vš etko, č o mi
v ž ivote dali. D akujem tiež mojej
sestre Janke, ktorej mô ž em kedykoľvek zavolať, vž dy mi poradı́ a pomô ž e,
ako len vie. Dakujem mojej najlepš ej
kamará tke Mirke, s ktorou stá le prež ijem super dovolenku plnú zá ž itkov, o
ktorej hovorım
́ e eš te pá r mesiacov. A
taktiež tý mto pozdravujem celú rodinu, kamará tov, zná mych a susedov.
Dakujeme krá sne za č as a ochotu
prispieť do ná š ho mesač nı́ka naš ej
rodá č ke Vierke Kozá k Stankovič ovej.
Veľmi si to cenım
́ e. Prajeme jej veľa
ú spechov v osobnom i pracovnom
ž ivote, š ťastie na dobrý ch ľudı́
v zahranič ı́ a č asté ná vraty k ná m
do rodný ch Giraltoviec.
Text: M. Marcinová, M. Kundrová
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Katarínska v JD
Už sme v novom roku 2018 a predsa
sa musím vrátiť o mesiac naspäť,
aby som pripomenula niektoré
udalosti v závere roka. Hovorím len
niektoré, lebo v závere roka ich býva
vždy viac. Veď kalendárny rok chcú
čo najdôstojnejšie uzavrieť školy,
pracoviská a iné inštitúcie.
Spomeniem našu Jednotu dôchodcov, naše tradičné Katarínske posedenie, ktoré sme sa aj tentoraz
snažili oživiť programom aspoň
trocha „katarínskym“. Bolo to účasťou bohaté stretnutie, pozvanie
prijali zástupcovia MsÚ s primátorom, riaditelia škôl, zástupcovia
denného stacionára, rovnako aj
hostia zo Svidníka a Bardejova.
V kultúrnom programe tentoraz
vystúpili tí, ktorí sa zúčastnili
prehliadky, alebo súťaže v svojich
disciplínach: Rozkošní speváčikovia
z MŠ, úspešní účastníci nášho Giraltovského hudáka v tej najmladšej
kategórii, s hudobným sprievodom
učiteľky Ľ. Tušekovej. Už skúsená a
úspešná v rôznych súťažiach aj
mimo Giraltoviec, aj tentoraz
zaujala Ivanka Koreňová, deviatačka
zo súkromnej základnej školy, tohtoročná víťazka nášho GH a rovnako aj
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v Medzilaborciach v rovnakej súťaži.
S hudobným sprievodom D. Maťaša. Anna Mitaľová, členka našej JD,
ktorá sa prvýkrát zúčastnila súťaže
v prednese poézie a prózy v Poprade. Ona ale súťažila v kategórii vlastnej tvorby. Dostalo sa jej vysokého
ocenenia a uznania. Aj Topľanky
reprezentovali Prešovský kraj na
celoslovenskej prehliadke súborov
v Pezinku. Aj nám sa dostalo ocenenia a uznania pri vyhodnocovaní
všetkých súborov.
Naše poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohto stretnutia. Ondrejovi
Majerovi, ktorý sa aj tentoraz postaral o veselšiu atmosféru a dobrú
náladu. Našim členom, ktorí obohatili stoly o chutné dobroty pripravené doma. Rovnako ďakujeme aj
sponzorom: p. Bakaľárovej - potraviny ul. Budovateľská, M. Mikulovi,
p. Vaňkovej - potraviny na AS,
p. Mitaľovej - kaderníctvo, p. Marcin
- stolárstvo, p. Ing. P. Paľa – Agroslužby VK Giraltovce.
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MALÍ VINŠOVNÍCI
Najmilš ie a najpô sobivejš ie prejavy, ktoré vedia osloviť dospelý ch a eš te
viac starš ıćh, sú prejavy detı.́ Po zhliadnutı́ pá sma v podanı́ najstarš ej
skupiny detı́ z MS sme boli prá vom prekvapenı́ až dojatı.́ Pá smo bolo
bohaté na hovorené slovo, vinš e, priania, ž elania a piesne. Ale... ale treba
dodať, ž e ná roč né na č as, na zapamä tanie si a ná roč né na celé podanie. A
oni to zvlá dli, aj hlasno, aj zreteľne a aj s chuťou a oduš evnenım
́ . Tıt́o malı́
kolednı́ci priš li pozdraviť starš ı́ch do denné ho stacioná ra. Bol to
nevš edný deň , skô r sviatok, aj vďaka tý mto malý m vinš ovač om,
od septembra prvá kom. Po takejto prı́prave, akú v MS dostá vajú ,
pre nich eš te aj prvý roč nık
́ bude hrou. Poďakovanie za tento deň , duš i
lahodiaci zá ž itok, patrı́ uč iteľká m M. Eš tokovej a J. Maš lejovej, ktoré to
s nimi vedia.
A naš im č itateľom posielajú tento vinš :
Nech sa starosť vš etka zruš ı,́
nech vá m pokoj vlá dne v duš i.
Co bolelo, nech sa zhojı,́
č o teš ilo, nech sa zdvojı,́
aby boli v novom roku,
iba slzy š ťastia v oku.

MRÁZIK
V poradı́ ďalš ı́ bol sviatok pre vš etký ch, ktorı́ sa zú č astnili predstavenia
Mrá zik v podanı́ ž iakov mestskej ZS.
Tá to rozprá vka je zná ma mnohý m,
veď patrı́ k vybraný m programom,
rozprá vkam aj v č ase predvianoč nom.
Ale naš i sa rozhodli iná č , zmenili reč a
my sme si ju vypoč uli v naš om š ariš skom ná reč ı.́ Vraj chceli zmenu a iste
aj trochu inakosti. Od ná padu k realizá cii bola dlhá cesta a iste aj neľahká ,
veď jej zá ver, vý sledok sme si mohli
v jedno predvianoč né popoludnie
pozrieť.

A tá inakosť zmenila rozprá vku nie
obsahovo, ale obohatila ju o mnoho
vtipný ch situá cii, momentov, ı́reč itý ch vý razov, aké sa ná jdu len v naš om
ná reč ı́ . Toto spestrilo, obohatilo,
pobavilo publikum v priebehu celé ho
predstavenia. Až sme obč as zapochybovali, č i sú to naozaj naš i ž iaci, naš ej
ZS, ktorı́ sú schopnı́ taký chto vý konov.
Ale obdiv a uznanie prá vom patrı́ tvorcom, ktorı́ doká zali toto, č o sme v to
popoludnie mohli zaž iť. Je to veľké
poďakovanie za mň a i iste za vš etký ch
v preplnenej sá le Domu kultú ry.
Text: Margita Gazdičová
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Koledovanie v Giraltovciach
Samotné slovo koleda označ uje piesne, resp. hovorené č i deklamované
vinš e a ž elania hojnosti vo vianoč nom
obdobı.́
Koledovanie má svoj pô vod eš te
z predkresťanský ch č ias v Rı́mskej
rıś̌i, kedy tieto oslavné piesne nové ho
roka (calendae) spievali pohanskı́
kň azi, aby priniesli domá cnostiam
blahobyt. Nastupujú ce kresťanstvo
tento prastarý zvyk prevzalo, avš ak
spojilo ho okrem priania š ťastia a
hojnosti so zvestovanı́ m radosti
z narodenia Jež iš a Krista.
Sú č asné koledovanie v Giraltovciach
sa uskutoč nilo vrá mci projektu Dobrá
novina. Tento projekt sa realizuje pod
zá š titou sestier z kongregá cie Dcé r
kresťanskej lá sky sv. Vincenta de Paul,
ktoré pô sobia v Etió pii, od roku 1973.
Tohtoroč ná té ma 23. roč nık
́ a Dobrej
noviny mala ná zov Na ceste k ž ivotu a
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na Slovensku sa do nej zapojilo 749
farnostı.́
Na tomto projekte sa v Giraltovciach
podieľalo 22 kolednı́ kov, ktorý ch
pripravovala už š iestykrá t po sebe Bc.
Dominika Pališ inová . S koledami,
vinš ami, hudbou a zvestovanım
́ narodenia Bož ieho Syna priš li kolednıći
25. decembra nielen ku kň azom naš ej
farnosti, ale aj k 35 rodiná m v Giraltovciach. A ako bý va zvykom, ani
rodiny sa nenechali zahanbiť a okrem
finanč né ho daru pre Dobrú novinu
pohostili kolednık
́ ov.
Spoloč ne vyzbierané peniaze v sume
604,75 € poputujú pre zdravotné
stredisko zamerané na starostlivosť
o matky s deťmi v meste Alitene
v Etió pii.
Autor: Mgr. Matúš Kmec
Foto: Mgr. Jozef Mager
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AKÝ BOL ROK 2017
A ČO SA DOSTALO NA STRÁNKY
NÁŠHO MESAČNÍKA?
V januári vyš iel ná š mesač nı́ k
približ ne tak, ako kedysi. Titulka č asopisu mala podobu obá lky spred
tridsiatich rokov, z roku 1986.
Pri prı́lež itosti 30. vý roč ia Spravodajcu sme mu venovali aj č lá nky,
prostrednı́ctvom ktorý ch si mnohı́
bý valı́ č i sú č asnı́ redaktori zaspomı-́
nali aj na tieto č asy v rá mci svojho
pô sobenia pri tvorbe magazı́ n u a
priniesli sme vá m tiež š peciá lne strany, na ktorý ch ste si mali mož nosť
ná jsť autentické texty z dané ho obdobia (jeden z nich bol aj prı́hovor
vtedajš ieho primá tora Ladislava
Hajdu z roku 1989. Primá torské
prı́ h ovory sa dodnes podobný m
spô sobom v mesač nı́ku publikujú ).
Ná š mesač n ı́ k okrem pamä tný ch
sprá v priniesol aj množ stvo nový ch
zaujı́mavostı́. Zač iatkom roka sme
okrem iné ho priniesli naprı́klad aj
informá ciu o vý skyte bobrov v ovocnom sade pri rieke Radomka. Pıśali
sme aj o ú spechoch a talentoch
mladý ch Giraltovč anov. V ú vodnom
č ıśle Spravodajcu z roku 2017 sme
v á m t i e ž p o s k y t l i r o z h o v o r y
so zná mymi ľuďmi, ktorı́ majú
v naš om meste svoje korene. Takto
sme zač i atkom roka vyspovedali
hereč ku Michaelu Kaprá likovú
M e d v e c o v ú č i B r a ň a M o j s e j a .
Februárové č ıślo prinieslo zaujım
́ a-

vosti z ďalš ieho roč nık
́ a Mestské ho
faš iangové ho plesu. Doč ı́tali ste sa
o vıŕuse vtá č ej chrıp
́ ky v okolı́ Giraltoviec, rabovanı́ kontajnerov, ale
spomenuli sme si aj na 72 rokov
od oslobodenia mesta, vý znamné
ž ivotné jubileá jednotlivcov z Giraltoviec č i narodenie prvý ch obč anov
mesta. Priniesli sme tiež informá cie
o zvý š enı́ poplatku za komuná lny
odpad v naš om meste. V marci sa
na zasadnutı́ MsZ prerokú val ná vrh
na schvá lenie predaja budov domu
služ ieb, ktorý nepreš iel, lebo ho
poslanci neodhlasovali a pri hlasovanı́ rozhodli o tom, ž e sa budova
nepredá . Obsah tohto č ı́sla boli aj
faš iangy, vý stava, nedisciplinovanı́
psıć̌kari, vystú penie Donský ch kozá kov, vý skyt srnky pri kontajneroch,
otvorenie novej predajne zdravotnıćkych pomô cok. Rozbehli sme viditeľnejš ie ploš nú inzerciu. Doč ıt́ali ste sa
tiež o MDZ, o novom futbalovom
tré nerovi Slovana a o tom, ž e SD
vysielanie sa pomaly konč ı́ a nahradı́
ho postupne HD (v novej kvalite).
V apríli sa poslanci MsZ zaoberali
ú pravou rozpoč tu, mesto sa na strá nkach č asopisu „pochvá lilo“ zmodernizovaný m rozhlasový m vysielanı́m.
Vynorili sa aj spomienky na Hlovık
́ a,
ktoré ho si uctili literá rnou sú ťaž ou.
M o h l i s t e s i n á j s ť i n fo r m á c i e
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o mož nostiach zrenovovania radnice
a plavá rne, o vý skyte lıś̌ky neďaleko
mestské ho ú radu, medziná rodnom
festivale dokumentá rnych filmov,
s c h ô d z i J e d n o t y d ô c h o d c ov č i
o plnenı́ Akč n é ho plá nu rozvoja
okresu Svidnık
́ za naš e mesto. Pripravili sme pre vá s zaujım
́ avé rozhovory,
tentoraz s hercom Mikulá š om Dzurikom č i kukovskou spisovateľkou.
Sú č asť májového vydania boli informá cie o ukradnutom merač i rý chlosti, vytvorenı́ nové ho priechodu
pre chodcov, veľkonoč nej vý stave a
ďalš ı́ch kultú rnych akciá ch, oceň ovanı́ uč i teľov pri prı́ l ež itosti Dň a
uč iteľov. Poskytli sme vá m rozhovor
so spisovateľkou z obce Matovce.
Prostrednı́ctvom ná š ho mesač nı́ka
ste sa mohli dozvedieť viac o otvorenı́
detskej kaviarne, zapojenı́ sa dvoch
Giraltovč anov do relá cie Inkognito a
Mestský podnik služ ieb informoval
o vytvá ranı́ sklá dok odpadu a robenı́
neporiadku niektorý mi obč a nmi
mesta. V tomto mesiaci sme si mohli
pripomenú ť Deň vıť́azstva nad faš izmom. V júni sa uskutoč nili akcie
pri prıĺež itosti oslá v MDZ, zorganizovala sa vý stava š kolá kov a Giraltovč ania si už ili rô zne hudobné akcie.
Nechý bali Folkló rny festival Topľanskej doliny, podujatie na 1. má ja, ďalš ı́
filmový festival, ú spechy a ocenenia
ž iakov, dokonca aj stretnutie s prezidentom. Zverejnili sme rozhovor
so š ikovnou cukrá rkou z Lú č ky, ale aj
nové informá cie oprave a ciest,
o p ä t o v n o m f u n g o v a n ı́ k u r t o v
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po rokoch a ďalš om boji za vý stavbu
R4, novinká ch v triedenı́ odpadu,
sviatku Deň otcov. Naš e mesto v tom
obdobı́ navš tıv́il profesioná lny boxer
Tomi Kid Ková cs. Júl a august ako
dvojč ıślo prinieslo svojım
́ č itateľom
dvojitú dá vku č ıt́ania s nabitý mi stranami plný mi sprá v z Giraltoviec a
okolia. Obč ania obcı́ Kobylnice a Mič akovce zazreli v lese neďaleko obydlı́
v t ý c h t o m e s i a c o c h m e dve ďa .
V letnom č ıśle sme vá s poinformovali
o tohtoroč nej sú ťaž i a ochutná vke
ovocný ch destilá tov, vý stavá ch, muziká li Sialene smutný princ, vý lete SZPB
v Bielorusku, š portovanı́ seniorov,
jubilejný ch stretnutiach maturantov
po rokoch, zaujım
́ avostiach z histó rie
duba č i misiá ch v rı́mskokatolı́ckej
farnosti. Vrá tili sme sa k té me festivalu, kde sme spomenuli zaujı́mavú
tvorbu remeselnık
́ ov a č ıślo obohatil
rozhovor s č eskou hereč kou, zná mou
z č eskoslovenské ho filmové ho muziká lu Diskoprı́beh. Naš e č lá nky vá s
obozná mili s akciou MDD, obnovou
malé ho giraltovské ho hradu, plá novaný mi zmenami na Domaš i, preplá vanım
́ srnky z jedné ho brehu Domaš e
na druhý, akciami v kniž nici, sú ťaž ou
Giraltovský silá k. Té ma mesiaca bola
bloká cia dopravy, ktorá brá nila
prejazdu kamió nov v naš om meste.
Co priniesol deviaty mesiac, september? Vý roč ie SNP, jubilejný koncert
Marky Mač oš kovej a krst jej DVD,
ú spechy ž iakov, otvorenie nové ho
paviló nu v MS, stretnutie priateľov
s Mojsejom v naš om meste, jubileum
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spravodajcu, havá ria americké ho
armá dneho vozidla pri Giraltovciach,
rodá č ka z ná š ho mesta v Karlový ch
Varoch na festivale, č lá nok o koncerte
U2 v Barcelone, zá vadnosť a zneč istenie pieskoviska psım
́ i exkrementmi,
giraltovskı́ furmani, odstraň ovanie
sklá dky odpadu v Brezove – aj tieto
té my zaplnili ná š č asopis. Obč ania sa
vš ak v tom mesiaci aj kultú rne vyž ı-́
vali na podujatı́ Rodný mô j kraj
so spevá kom Má riom Kulym Kollá rom. Prezradil, ž e sa teš ia nové mu
albumu. „Album ma ú spech, tak sa
veľmi teš ı́me. Teraz ž ijeme hlavne
nım
́ , promo, turné a vš etko, č o k tomu
patrı.́“ V naš ich konč iná ch sa im vraj
pá č ilo. Na vý chod chodım
́ e radi, tu je
vž dy dobre a má me tu veľa fanú š ikov
a kamará tov. Je ná m tu dobre, vž dy sa
tu so skupinou radi vrá time. Pesnič ky
Karola Duchoň a má m rá d a má m
k nim š pecifický vzťah.“ V októbri ste
sa na naš ich strá nkach doč ıt́ali o tom,
ž e o bezpeč nosť sa v naš om meste
opä ť postarajú obč ianske hliadky.
Mestu Giraltovce bola v tom č ase
schvál ená ž iadosť o nenáv ratný
finanč n ý prı́s pevok pod ná zvom
Miestne obč ianske poriadkové služ by
v meste Giraltovce (ró mske obč ianske hliadky). Uskutoč nili sa zá hradká rska aj chovateľská vý stava, ďalš ı́
z futbalistov jubiloval a akordeonista
Jozef Chovanec vydal CD. V atletickej
sú ťaž i bol ú speš ný jednotlivec zo ZS,
zaujalo aj prestıź̌ne ocenenie gymnazistov č i ná zov Geralt bar v Barcelone
a č l á nok o tetovanı́ pre mladý ch.

November je duš ič kové obdobie,
t a k ž e a j t e r a z s m e s p o m ı́ n a l i
na naš ich blıźkych. Uplynul tiež rok
od smrti ná š ho kolegu z redakč né ho
tı́mu, skvelé ho noviná ra Františ ka
Dž alaia, ktoré ho stratu pociťuje eš te
viac ako mesač nık
́ jeho rodina. Mesto
Giraltovce zač a lo v tomto obdobı́
s rekonš trukciou vonkajš ej fasá dy
Domu smú tku, mestský podnik
služ ieb zveľadil okolie pri vstupe.
Uskutoč nila sa kolaudá cia novovybudovanej triedy materskej š koly. Informovali sme vá s o svadbe č l enov
hudobnej skupiny CH Primá š blıź̌iacej
sa retrový stave predmetov, zaujım
́ avý ch aktivitá ch v jednotlivý ch š kolá ch
a v š peciá lnej prıĺohe ste sa mohli
inš pirovať bohatou ponukou predvianoč ný ch receptov na chutné kolá č e
z vý stavy zá hradká rov. V decembrovom, poslednom č ıśle minulé ho roku,
sme sa vrá tili k té me retrový stavy,
ktorá zaujala verejnosť. Deti si zasú ťaž ili v speve i v tomto roč n ı́ k u
na Giraltovskom hudá kovi 2017,
reportá ž o vý sledkoch sme priniesli
pred sklonkom toho roka. V obdobı́
pred Vianocami sme si mohli tradič ne
už iť Katarın
́ ske predajné trhy. Boli
sme pri tom, aby sme vá m priniesli
zaujım
́ avosti. Budeme sa o to snaž iť aj
naďalej. Dakujeme za vaš u priazeň ,
ž elá me pekné dni a vš etko dobré
v novom roku.
TEXT: Martina Cigľárová
FOTO: Ladislav Lukáč
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AJ TAKTO SA NAŠE MESTO
SPOMÍNALO POČAS ROKA V MÉDIÁCH KRIMI SPRÁVY Z GIRALTOVIEC:
Rómske dievčatá z Giraltoviec boli hviezdy televíznych správ
Pred pár mesiacmi zarezonovali
informácie z nášho mesta v správach aj v inom ako vyslovene pozitívnom zmysle. V Televíznych novinách TV Markíza sme mali
možnosť pozrieť si reportáž,
v k t o r e j s a o b j av i l a t r o j i c a
rómskych tínedžeriek.
Tie sa stali hlavný mi „hrdinkami“
več e rné ho spravodajstva. Svojich
„pä ť minú t slá vy“ zaž ili vďaka zinscenované mu prıb
́ ehu o vlastnom ú nose.
Maloleté dievč atá – 15-roč ná Vanesa,
14-roč ná Má ria a ich kamará tka Jana,
ktorá je v približ ne rovnakom veku,
tvrdili, ž e ich vraj za mestom prepadli
zamaskovanı́ muž i, ktorı́ ich ná silne
nalož ili do auta, keď doň nechceli
nastú piť dobrovoľne. Podľa ich slov
im dali aj nejakú drogu a ú dajne ich
chceli aj zná silniť. „Zastavila ná s
dodá vka s muž mi, rozprá vali sa
po č esky. Na hlavá ch mali kukly, bá li
sme sa ich. Nú kali ná m sto eur a keď
sme nechceli ıśť s nimi, tak ná s zobrali
preč . Potom ná s pustili,“ približ ne
takto znel „prıb
́ eh“ troch maloletý ch
ž iač ok š peciá lnej š koly v osade, keď
nepriš li jedné ho dň a zo š koly. Rodina
sa o nich bá la a trá pila sa pre nich,
hľadali ich má rne. Dievč atá sa v ten
deň doma neuká zali. Na druhý deň
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rá no ich mali ná jsť v okolı́ benzın
́ ky
s roztrhaný mi š atami, cudzinci ich
vraj pustili bez toho, aby im ublıź̌ili.
„Klamá rky, č i obete ú nosu?“ uvá dzalo
sa v reportá ž i. Hoci im mnohı́ ,
dokonca aj ich rodič ia uverili, ž e by si
n i e č o t a k é d i e v č a t á n e m o h l i
vymyslieť, podľa polı́cie celý ú nos
zinscenovali, pretož e sa bá li priznať
za zá š kolá ctvo, keď sa vrá tili domov
neskoro več er a ná sledné ho trestu
od rodič ov. Hoci sa im v osade podarilo vš etký ch ú speš ne oklamať, na
polıćii sa priznali. „Nakoľko nedoš lo
k spá chaniu ž iadneho trestné ho č inu
ani priestupku, polıćia sa prıp
́ adom
ďalej nezaoberá ,“ vyjadrila sa v tom
č ase pred mé diami krajská policajná
hovorkyň a Jana Migaľová . Nieč o
podobné sa stalo zhruba aj pred
ô smimi rokmi v inej č asti Euró py.
Svojrá zny spô sob, ako sa uliať
zo š koly, vymysleli aj dve dievč atá
z Bavorska a tiež si vymysleli, ž e ich
niekto uniesol. Dievč atá neš li do š koly
a namiesto toho zavolali domov, ž e ich
nezná my muž nalož il do auta a odviezol so sebou. Je mož né , ž e sa vymyslený m prıp
́ adom inš pirovali aj giraltovské dievč atá a dobrodruž ný m spô sobom nım
́ zakryli svoj ú nik z domu,
z ktoré ho sa stal noč ný vý let. Hoci bol
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tento prıp
́ ad z ná š ho mesta podľa polı-́
cie fiktı́ v ny a prestali ho ďalej
preš etrovať a zaoberať sa s nı́ m ,
vo svete nie sú podobné prı́ p ady
so slovenský mi Ró mkami vž dy nereá lne. Mnohé mladé dievč atá zo slovenský ch osá d konč ia v zahranič ı,́ kde
sa nevenujú „iba“ drobnej prostitú cii,
ale „pracujú “ tam aj ako spoloč nıć̌ky
pre bohatý ch muž ov a sú za niekoľko
desiatok eur zneuž ı́vané priekupnık
́ mi s bielym mä som, dokonca aj
predá vané vlastný mi prı́ b uzný mi.
Podľa odhadov sú v 80 až 95 percentá ch slovenský ch prostitú tok prá ve
chudobné ró mske dievč atá z osá d,
vä č šina je zneuž ıv́aná svojimi rodi-

nami najmä do cudziny, kde sa nimi
„obchoduje“. Predá vajú ich najč astejš ie do CR, Veľkej Britá nie, Talianska,
Nemecka, Rakú ska, Skó tska, Belgicka
č i Holandska, no veľakrá t sa stanú aj
n e d o b r o v o ľn ý m i „ n e v e s t a m i “
pre Pakistancov. Ide o mladé dievč atá ,
v niektorý ch prıp
́ adoch aj deti pod 15
rokov. Slovenská republika je podľa
polı́ c ie považ ovaná prevaž ne za
krajinu pô vodu, respektıv́e „len“ za
zdrojovú krajinu obetı,́ obchodovanie
s ľuďmi ani na ú zemı́ SR vš ak
nemož no vylú č iť a š tatistické ú daje
dokazujú jeho existenciu i v rá mci
naš ej krajiny. (mc, zdroj: TV noviny)

Giraltovce sa stali miestom kšeftovania s drogami
V novembri, pred koncom starého
roka, vyšetrovali v krajskom meste
prípad súvisiaci s Giraltovcami.
Dvoch mladíkov obvinili z držania
a obchodovania s drogami.
Preš ovský krajský vyš etrovateľ
vzniesol podľa informá ciı́ z mé diı́ obvinenie z obzvlá š ť zá važ né ho zloč inu
nedovolenej vý roby omamný ch a
psychotropný ch lá tok, jedov alebo
prekurzorov, ich drž ania a obchodovania s nimi voč i mladık
́ om z Giraltoviec (22) a obce Brezov (19). Krajský
policajný hovorca Daniel Dž obanik
informoval, ž e obaja obvinenı́ si mali
približ ne od februá ra 2017 kupovať a
zadovaž ovať omamné a psychotropné lá tky, hlavne suš inu rastliny
rodu Cannabis (konope), od osô b
z ná š ho kraja a z CR, aj seba navzá jom

a ďalej predá vať viacerý m už ıv́ateľom. Mladık
́ a z ná š ho mesta už pritom
za taký to č in odsú dili aj v roku 2014.
Okrem iný ch vecı́ boli odň até aj
zelené igelitové vrecú š ka s obsahom
zelenej suš iny, sklenená vodná fajka,
č ierna digitá lna vá ha a ž ltá plastová
ná doba s obsahom zelený ch semien.
„Podľa predbež né ho vý sledku Kriminalistické ho a expertı́zneho ú stavu
PZ Koš ice iš lo o vysuš ené vrcholcovité č asti rastliny konope (Cannabis)
o celkovej hmotnosti 2,36 g. Z nich by
sa dalo vyrobiť najmenej 10 obvykle
jednorazový ch dá vok drogy.“ Také ho
konania sa mal Giraltovč an dopustiť
i napriek tomu, ž e bol za taký č in
v roku 2014 rozsudkom Okresné ho
sú du vo Svidnık
́ u prá voplatne odsú dený,“ potvrdil Dž obanik. Tentokrá t
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ich neoprá vnene prechová val u seba
i na iný ch miestach v rô znych množ stvá ch. Po vykonanı́ ú konov boli obaja
obvinenı́ umiestnenı́ do cely policajné ho zaistenia a vyš etrovateľ spracoval podnet na ich vzatie do vä zby.
Pri doká zanı́ tohto č i nu si mô ž u
vo vä zenı́ odsedieť 10 až 15 rokov.

Podobné prípady sa u nás objavili aj v minulosti
Svidnı́ c ki policajti v spoluprá ci
s protidrogový m oddelenı́m Uradu
boja proti organizovanej kriminalite a
preš ovský m pohotovostný m policajný m ú tvarom vykonali v marci roku
2012 podľa informá cie z Korzá ra dve
razie zamerané na odhalenie pá chateľov drogovej trestnej č innosti –
jednu v naš om meste a druhú
pri Cepcove. Obvinili vtedy troch
Giraltovč anov, ktorı́ mali v tom č ase
približ ne do 30 rokov. Pá chatelia si
mali zadovaž ovať omamné a psychotropné lá tky, ktoré ná sledne predá vali v naš om meste viacerý m dohodnutý m zá ujemcom. Policajti ich auto
zastavili pri motoreste Cepcov a naš li
v ň om ukrytú plastovú ná dobu,
v ktorej bolo približ ne 100 g rastliny
konope. Po zadrž anı́ a predvedenı́
na policajné oddelenie vyš etrovateľ
dvoch z nich prepustil a zo zloč inu
nedovolenej vý roby omamný ch a
psychotropný ch lá tok, jedov a
prekurzorov, ich drž ania a obchodovania s nimi obvinil iba jedné ho
z trojice. Po tejto akcii na ceste polıćia
zasiahla aj v jednej z firiem v Giraltov-
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ciach. V skrini kancelá rie odhalili a
zaistili rastliny konope zabalené
v igelitovom vrecú š ku. Zadrž ali za to
š tyri osoby, z ktorý ch dve prepustili a
dve, podobne ako v predoš lom prıp
́ ade, obvinili zo zloč inu nedovolenej
vý roby omamný ch a psychotropný ch
lá tok, jedov a prekurzorov, ich drž ania a obchodovania s nimi. Preš ovskı́
policajti vzniesli v roku 2014 aj obvinenie voč i piatim muž om z rovnaké ho trestné ho č inu. „Obvinenı́ si mali
pre vlastnú potrebu, ale aj pre iný ch
zadovaž ovať omamné a psychotropné lá tky a distribuovať ich ďalš ım
́
osobá m. Okrem iný ch množ stiev bolo
zaistený ch aj 257 gramov marihuany,
z ktorej by bolo mož né pripraviť
od 514 do 1 362 obvykle jednorazový ch dá vok drogy, ktoré sú spô sobilé
po aplikovanı́ ovplyvniť psychiku
už ıv́ateľa,“ informovala vtedy hovorkyň a Krajské ho riaditeľstva Policajné ho zboru v Preš ove Jana Migaľová .
Troch mladý ch muž ov z tejto pä tice,
z toho dvoch Giraltovč anov, poslal
vtedy podľa informá ciı́ polıćie prokurá tor do vä zenia. D alš ı́ c h dvoch
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prepustil na slobodu (jedné ho z Giraltoviec a druhé ho z obce Francovce).
Rok predtý m si obvinenia z drogovej
trestnej č innosti vyslú ž ili aj dvaja
mladı́ c i z Preš ovské ho kraja –
zo Stropkova a Svidnı́ka, ktorı́ sa

„preslá vili“ kš eftovanım
́ s drogami aj
v naš om meste, iš lo o nakupovanie
pervitın
́ u a marihuany u ná s, vo Svidnı́ ku i Stropkove, ktoré ná sledne
distribuovali ďalej. (mc, zdroj:
minv.sk)

Január v záhradke

Je ťaž ké urč iť, kedy sa zač ın
́ a a kedy
konč ı́ rok v zá hrade. Niekto považ uje
za zač iatok jesennú prıp
́ ravu pô dy,
inı́ zase ná stup jarný ch prá c.
V skutoč nosti sú prá ce vzá jomne
prepojené a pokrač ujú stá le dookola. Zá hrada v januá ri bý va vä č šinou
pokrytá snehom, poč asie je sychravé
a mrazivé . Zá hradká ri využ ı́vajú
tento č as na plá novanie využ itia
pestovateľský ch plô ch. Je vhodné
urobiť inventú ru pomô cok, venovať
sa č isteniu a oprave ná radia. Skontrolujeme aj zá soby osıv́, hnojıv́ a
prıp
́ ravkov na ochranu rastlın
́ . Nezabú dajme na pivnicu, kde eš te skladujeme zá soby zeleninový ch a ovocný ch druhov. Robı́ m e prebierku
uchovaný ch produktov, prič om
treba odstraň ovať poš kodené , plesnivé a nahnité kusy.
Použ itie kvalitný ch substrá tov má
priaznivý vplyv na zıśkanie zdravej
priesady. Po vysiatı́ semeno zasypeme slabou vrstvou substrá tu,
ľahko pritlač ım
́ e a opatrne zavlaž ı-́
me, ná doby s vý sevom umiestnime
v parenisku alebo miestnosti s teplotou okolo 18 stupň ov Celzia. Ký m

semená vzıd
́ u, mô ž u byť aj v tme.
Len č o zač nú klıć̌iť, premiestnime
ich na svetlo. Zá hrada by mala slú ž iť
pre ú ž itok, oddych a poteš enie.
Podľa toho, č o v nej chceme mať, ju
rozdelı́me na zeleninovú , ovocnú ,
okrasnú a oddychovú č asť. Zeleninovú zá hradu rozdelı́ m e na tri
hlavné č asti. Prvá sa pohnojı́ maš taľný m hnojom pre pestovanie druhov
1. trate, napr. hlú boviny, plodová
zelenina, zeler a pó r. Druhú hnojım
́ e
len kompostom a premyselný mi
hnojivami a pestujeme plodiny
2. trate, napr. cibuľu, petrž len,
mrkvu, hrá š ok, cviklu. V tretej č asti
pestujeme najmenej ná roč né plodiny, napr. fazuľu, reďkev, mangold,
cesnak, š alá t, š pená t, š pargľu, chren,
paž ıt́ku.
Ľubomír Krupa
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ZPOZ
NARODILI SA:
Ľubomíra Dávidová
Bathsheba Vachaľová
Lea Poperníková
Patrik Kurej
Radka Gdovinová
Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie Vášho dieťatka prinesie
do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Rok narodenia

Meno

Dátum úmrtia

Emil Mati
1940
04.12.2017
Monika Daňová
1973
06.12.2017
Zuzana Tomková
1990
25.12.2017
Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Svoje životné jubileá v mesiaci január oslávia:
85 rokov

Zuzana Kmecová

80 rokov

Mária Krupová

75 rokov

Anna Hanková
Alžbeta Žultaková

70 rokov

Juraj Sukovský

65 rokov

Jolana Bolvanová
Anna Kaňuchová
Mária Marcinová
Ján Onufer
Ľudmila Sabolčíková
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60 rokov

Ján Cigan
Jozef Fenič
Anna Kaňuchová
Antónia Kočišová
Mária Marková
Milka Ondečková
Helena Repková
Helena Šoltysová
Dušan Šváč
Emília Vaľanyová

55 rokov

Tatiana Birošová
Štefan Juha
Anna Makulová

50 rokov

Ján Čigáš
Viliam Hamara
Ján Katuščak
Anna Kožariková
Mária Seidlová

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:
Blažej Hegedüš
Kurima

a

Veronika Tkáčová
Giraltovce

Novomanželom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň dňom, ktorý
im otvorí bránu do sveta pokoja a lásky. Nech ich manželstvo naplní životným šťastím, nech vytvorí puto, ktoré nič na svete nepretrhne a nech je
prameňom sily, ktorý im vždy pomôže vyhrať nad nástrahami života.

Prosíme obyvateľov ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej
rubrike, aby oznámili svoju vôľu telefonicky alebo písomne na MsÚ,
odd. kultúry - Mgr. Mária Osifová, tel. kontakt: 054/4863909,
e-mail: maria.osifova@giraltovce.sk
Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová
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Š P O RT
38 ŠACHISTOV SÚPERILO S VEĽMAJSTROM
V TJ Iskra KZ Giraltovce sa venovala
veľká pozornosť aj iný m, menej
populá rnym š portom. Do tejto kategó rie patrili stolný tenis a š ach. Za
zelený mi stolmi sa Giraltovč ania
drž ali veľmi dobre v okresný ch
majstrovstvá ch pod vedenı́m Já na
Svač a. Okrem ú č asti v dlhodobý ch
sú ťaž iach sa organizovali aj pravidelné turnaje pre hrá č ov rô znych
vekový ch kategó riı.́ Na konci roka
1979 sa uskutoč nil Silvestrovský
turnaj amaté rov.
V telocvič ni ZDS sa hralo v š tyroch
skupiná ch a celkový vıť́az zo š estná stich zú č astnený ch sa stal Tomá š
Konč ár. Na druhom mieste skonč il
Já n Kusek a tretı́ bol Juraj Pališ in.
Veľkú aktivitu vykazovali š achisti.
Mali viac druž stiev a najlepš ie z nich
hralo v krajský ch sú ťaž iach. Sachový
oddiel viedol profesor Gymná zia
Marek Mojdis. Clen tohto oddielu
Jozef Kozá k obsadil na veľkom
turnaji o Stıt́ Vihorlatu pekné š ieste
miesto. V druž stve ho doplnili M.
Mojdis, M. Pajdi, L. Zvodz a R. Zajac.
Bolo to v roku 1978. Sachu sa aktıv́ne
venovali aj ďalš ı́ ako prof. K. Slá deč ek, sú rodenci Maťaš ovci, J. Pantliká š a ďalš ı.́ Historická udalosť bolo
zorganizovanie simultá nky proti
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veľkej š achovej osobnosti v Ceskoslovensku, veľmajstrovi Vlastimilovi
Hortovi. Tento rodá k z Kladna dosiahol ú spechy vo svetový ch turnajoch
a dokonca bojoval v kandidá tskych
zá pasoch o prá vo vyzvať svetové ho
veliká na Anatolija Karpova na duel
o majstra sveta. Prehra s ďalš ı́m
veľký m esom, Borisom Spasský m,
mu tú to mož nosť vzala. Proti
V. Hortovi sa 2. 12. 1978 postavilo
rekordný ch 38 š achistov z Giraltoviec a okolia. Vš etci vš ak s veľmajstrom prehrali TJ Iskra KZ Giraltovce na jedno ú speš né obdobie
obohatila š portový ž ivot v Giraltovciach a jej veľký prın
́ os pre giraltovský š port jej už nikto nevezme.
V Kronike Iskry KZ sme objavili nafotené tablo s ďalš ı́mi š portovcami,
ktorı́ sa prič inili o ú spech basketbalu
v Iskre KZ. Sú to: Já n Goliá š ,Tomá š
Hliboký, Tomá š Mitaľ, Andrej Goč ,
Daniel Digoň , Pavol Svač , Pavol Paľa,
Anton Mikita, Jozef Hreha, Ondrej
Ková č , Jozef Hermanovský, Rudolf
Schrenk, Duš an Vaš ko, Jozef Krajč ık
́ ,
Františ ek Salantay, Fedor Beniač ,
Františ ek Paľa.
Z Kroniky TJ Iskra Giraltovce
vybral Miroslav Deutsch
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SLOVAN VERÍ SVOJIM ODCHOVANCOM
Futbalisti MFK Slovan Giraltovce
ukonč ili prehrou 0:1 v Bardejovskej
Novej Vsi 5. novembra 2017 jesennú
č asť III. futbalovej ligy. Umiestnenie
na 12. mieste so ziskom 18 bodov
urč ite nie je lichotivé . Futbalový
ž ivot vš ak ide ďalej a pred Giraltovč anmi stojı́ nová vý zva v podobe
odvetnej č asti najvyš šej regioná lnej
sú ťaž e. O novinká ch v klube už
tradič n e informoval Spravodajcu
manaž é r MFK Slovan Jozef Mati:
"V prvom rade chcem povedať, ž e
s umiestnenım
́ po prvej č asti nie sme
spokojnı.́ Toto nie je naš a pozıćia.
Zbabrali sme hlavne niektoré
domá ce zá pasy, v ktorý ch sme mali
byť jednoznač ne ú speš nejš ı́. Mrzı́
remıźa so Svitom a vš etky domá ce
p re h r y b o l i z by t o č n é . B o d ov
na naš om konte malo byť oveľa viac.
Naopak, s vý konmi i vý sledkami
na sú perový ch ihriská ch vlá dne
spokojnosť. O ukonč enı́ spoluprá ce
s tré nerom Jozefom Kukulský m bola
verejnosť už informovaná .
Ako ná hradu sme si vyhliadli ná š ho
dlhoroč né ho futbalistu i mlá dež nıćkeho tré nera Patrika Partilu.
Do ďalš ieho obdobia by sme chceli
dať priestor vlastný m odchovancom. S nimi prakticky tré ner Partila
pracoval v ž iackych alebo drastenecký ch kategó riá ch. Pozná ich veľmi
dobre a verım
́ e, ž e tieto poznatky

využ ije priamo v sú ťaž i. Po polroku
spoloč ne ú č inkovanie treťoligové ho
tım
́ u prehodnotım
́ e. V ká dri urč ité
nastanú zmeny. Ukonč ili sme hosťovanie Jurajovi Kuhajdık
́ ovi, Miroslavovi Hanuš čákovi a Matejovi Maš lejovi. Do Soli idú bratia Dvorjakovci.
M u ž s t v o d o p l n ı́ m e o ďa l š ı́ c h
dorastencov a poobzerá me sa
po talentovaný ch chlapcoch z okolia.
Takto by sme chceli vybudovať
perspektıv́ne muž stvo.
Zimná prıp
́ rava sa zač ne 13. januá ra
2018 a tu je prehľad prı́pravný ch
zá pasov.
UT - umelá trá va,

27. 1. 2018: Spiš ská Belá , UT
3. 2. 2018: Preš ov U19, UT
10. 2. 2018: Snina, UT
17. 2. 2018: Vranov, UT
25. 2. 2018: Liptovský Hrá dok
- v Stropkove, UT
28. 2. 2018: Stropkov, UT
3. 3. 2018: Stará Ľubovň a, UT
10. 3. 2018: Krač únovce
17. 3. 2018: Sabinov
- majstrovský zá pas doma
Miroslav Deutsch
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KÚZELNÍK ODIŠIEL DO FUTBALOVÉHO NEBA
Giraltovský futbal prež il v poslednom mesiaci roku 2017 smutné
obdobie. Jeho rady opustil vo veku
77 rokov pá n Emil MATI st. jedna
z najvä č šıćh osobnostı́ MFK Slovan
Giraltovce. Zač ı́nal v doraste a už
vo veku 17 rokov hral za dospelý ch.
Mal neuveriteľný talent, s loptou
stvá ral č arodejné kú sky, skrá tka, bol
to futbalový kú zelnık
́ . Vš imli si ho aj
v prvoligovom Tatrane Preš ov, kde
bola vš ak veľmi silná generá cia
futbalistov okolo bratov Pavlovič ovcov. Emil prıĺež itosť v lige nedostal,
č o ho mrzelo po celý ž ivot.
Skvelé č asy prež il v Stropkove. Bol
kľú č ový hrá č a svojou technikou
bavil ná roč ný ch divá kov. Potom

zakotvil v rodný ch Giraltovciach, kde
odviedol Slovanu veľké služ by.
Bý valı́ spoluhrá č i mu neustá le vytý kali, ž e loptu prihral až vtedy, keď
musel. V Giraltovciach rozdá val
radosť z futbalu, potom bol tré ner aj
funkcioná r. Dobrá ná lada ho nikdy
neopustila a aj napriek chorobe bol
vž dy mysľou so svojım
́ Slovanom až
do posledné ho vydý chnutia. Slovan
stratil veľkú postavu, ktorá sa stala
legendou.
Emilko, ak raz - všetci tomu veríme založí MFK Slovan Giraltovce Sieň
slávy, tak ty budeš mať v nej popredné
miesto. Budeš nám veľmi chýbať. Česť
tvojej pamiatke a odpočívaj v pokoji!
Miroslav Deutsch

Prvoligový futbalový tím Tatrana Prešov zo 60. rokov minulého storočia.
Horný rad v strede – Rudolf Pavlovič.
Dolný rad zľava - druhý Jozef Bomba, tretí Emil Mati, piaty Ladislav Pavlovič.
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Sokolky s prehľadom

1. liga ž ien vo volejbale pokrač ovala
18. kolom. Do Giraltoviec priš li 9.
decembra 2017 mladé volejbalistky
z Preš ova. Domá ce Sokolky im nedali
veľa š ancı́ na uchmatnutie aspoň
setu a bez problé mov zvıť́azili.

SK Elba Preš ov:
14 Polač ková (K),
10 Vaň ová ,
4 Treťjaková ,

15 Okresová ,
3 Stefanık
́ ová ,
12 Lechová ,

13 Danielová -Carná , 5 Tomeč ková ,

TJ Sokol Giraltovce - SK Elba Preš ov
3:0 (15, 13, 14) a 3:0 (18, 11, 17).

11 Kurillová ,

Sokol:

6 Danielová -Carná B. (L),

7 Caľová ,

2 Harč árová (K),

14 Paň ková ,

16 Dzurjuvová .

1 Ruž barská (L),

5 Mitaľová ,

Tré ner: Nachaj

10 Oravcová ,

12 Salamonová ,

9 Mitrová ,

11 Keselicová ,

8 Vagaská ,
9 Kolarč ık
́ ová (L),

Text a foto: L. Lukáč

6 Drá biková .
Tré ner: Chymič ová
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