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VYZNANIE	DUŠE	–	MOJA	SPOVEĎ

Nemôžem	začať	túto	spoveď,

kým	neotvorıḿ	srdce	dokorán.

Ty	vieš	Pane	všetko	o	mne,

aj	to,	čo	ja	hriešnik	už	dávno	nepamätám.

V	živote	prıd́u	rôzne	chvıĺe,	

keď	rýchlo	sa	musıš́	rozhodnúť,

	či	budeš	ako	prázdna	jama,

alebo	dáš	chleba	zo	svojich	rúk.

No	stále	sa	za	niečıḿ	ženieme

a	všetko	je	márnosť	nad	márnosť.

Raz	prıd́e	chvıľ́a	deň	pravdy

a	odıd́eme	na	večnosť.

Ale	máme	ešte	nádej	s	knihou	knıh́

a	s	vierou	túžiť	po	jej	poznanı.́

Tak	jednoducho	a	krásne	sa	dá	na	tomto	svete	žiť,

keby	sme	sa	držali	desať	božıćh	prikázanı.́

	Marta	Husivargová	–	Mašlejová
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Cestou	z	práce	domov	som	si	za	tých	
pár	 minút	 vypočula	 v	 rádiu	 koniec	
relácie	 zameranej	 na	 dýchanie.	
Dýchanie	je	jedna	z	najzákladanejšıćh	
funkciı	́ľudského	organizmu.	Je	to	asi	
jediná	 funkcia,	 ktorú	 sme	 schopnı	́
robiť	 kompletne	 vedome	 alebo	 aj	
nevedome.	 Bez	 jedla	 prežijeme	 pár	
týždňov,	 bez	 vody	 pár	 dnı́,	 no	 bez	
dýchania	len	pár	minút.	Ale	ani	takú	
samozrejmú	vec,	ako	je	dýchanie,	neo-
vládajú	 všetci	 správne.	 Nie	 je	 totiž	
dýchanie	 ako	 dýchanie.	 Aj	 od	 neho	
totiž	 závisı	́ množstvo	 vecı	́ v	 našom	
živote,	naprıḱlad	to,	aký	výkon	podá-
me,	 ako	 nám	 budú	 slúžiť	 zdravie,	
pamäť	či	to,	akú	budeme	mať	náladu.	

A	tu	som	si	uvedomila,	že	práve	tento	
nastávajúci	 mesiac	 je	 takým	 novým	
nádychom	 v	 tomto	 roku.	 Možno	 aj	
preto	súvisı	́a	je	venovaný	lesom,	veď	
o	 týchto	miestach	môžeme	povedať,	
že	sú	pľúcami	našej	Zeme.	A	v	dnešnej	
dobe	 je	 to	 tak	 narovnako.	 To,	 ako	
pristupujeme	k	nášmu	zdraviu,	nám	
niekedy	 ukáže	 aj	 naše	 dýchanie,	 to,	
ako	 pristupujeme	 k	 našej	 prı́rode,	

vidıḿe	na	našich	lesoch	a	stromoch.	
Spoločným	 menovateľom	 sú	 tu	
nedostatok	času,	nepozornosť,	nezá-
ujem,	 ľahostajnosť,	 zlé	 usporiadanie	
hodnôt.	Nie	 je	 to	vôbec	 jednoduché.	
Sme	 len	 ľudia	 a	 naše	 konania	 nejdú	
vždy	podľa	správnosti.	

Ale	teraz	nastáva	ten	správny	čas	na	
reštart	 nášho	 dýchania.	 Prichádzajú	
dni,	kedy	sa	prıŕoda	nanovo	nadýchne	
a	začne	kvitnúť,	zelenieť,	voňať,	teplé	
aprıĺové	slnko	nám	umožnı	́ukázať	a	
vystaviť	mu	naše	tváre	a	z	plných	pľúc	
sa	 nadýchnuť.	 Správne	 dýchanie	
môže	u	nás	znamenať	aj	spomalenie	a	
oddych,	 sústredenie	 sa	 na	 nádych	 a	
výdych	a	v	tej	chvıĺi	si	môžeme	uspo-
riadať	myšlienky	 a	 pocity.	 A	možno	
všetko,	čo	nás	trápi	a	robı	́nám	problé-
my,	 s	 jedným	 výdychom	 zmizne.	
Veľmi	 jednoducho	 povedané:	 Niečo	
pravdy	na	tom	je.	Vyskúšajte.

Prıj́emné	 aprıĺové	 dýchanie	 do	 kaž-
dého	ďalšieho	dňa	a	sviatočný	nádych	
Veľkej	noci	vám	praje

Michaela	Marcinová	

Milí	čitatelia!		
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V	 polovici	 februára	 2019	 sa	
novozvolenı́	 poslanci	 stretli	
po	druhý	raz,	aby	prerokovali	
jednotlivé	požiadavky	a	body	
programu	MsZ.	Dôležitou	čas-
ťou	 rokovania	 zastupiteľstva	
bola	každoročná	téma	prerozdeľova-
nia	 dotáciı́.	 V	 tomto	 roku	 žiadalo										
o	 dotáciu	 od	 mesta	 12	 organizácii,										
z	toho	o	dotáciu	do	500	eur	požiadali	
ZO	 SZ	 včelárov,	 ZO	 SZ	 záhradkárov,	
MK	 chovateľov	 domácich	 zvierat	 a		
exotického	vtáctva	a	ZO	Zväzu	protifa-
šistických	bojovnıḱov.	O	dotáciu	nad	
500	eur	žiadali	MFK	Slovan	Giraltov-
ce,	 Tenisový	 klub	 ISKRA,	 TJ	 SOKOL,	
DHZ	 Giraltovce,	 Mestský	 boxerský	
klub,	CFT	Academy	Slovakia,	Jednota	
dôchodcov	 Slovenska	 a	 ZO	 SC� K										
Svidnı́k.	 Rozpočtovaná	 čiastka	 na	
dotácie	pre	 rok	2019	 je	45	000	eur,	
celková	výška	požadovanej	dotácie	na	
základe	žiadostı	́predstavuje	sumu	62	
260	eur.	Poslanec	Martin	Varga	upo-
zornil	na	fakt,	 že	k	spokojnosti	všet-
kých	 organizáciı	́ nemôže	 dôjsť,	 pre-
tože	ide	o	rozdiel	17	000	eur.	Vyjadril	
myšlienku,	že	je	potrebné	sa	obšıŕnej-
šie	 zaoberať	 touto	 problematikou:	
„Ak	sa	pozriem	na	 jednotlivé	žiadosti								
o	pridelenie	dotácií,	 tak	si	myslím,	že	
znova	len	posudzujeme	čísla	a	nejaký	
text	 na	 papieri,	 ale	 chýba	 mi	 nejaký	
kontakt	 priamo	 so	 žiadateľmi,	 mini-
málne	 s	 tými,	 ktorí	 sú	 problémoví,	

alebo	 s	 tými,	 ktorí	 požadujú	
vyššie	sumy,	že	kam	chcú	posu-
núť	svoju	organizáciu	v	prípa-
de,	že	požadujú	viacej	peňazí,	
ako	 im	 bolo	 prerozdelené												
v	 minulosti.“	 Poslanec	 Bc.	

Križánek	navrhol	presunúť	rozhodo-
vanie	o	 týchto	dotáciách	na	komisiu	
strategického	rozvoja,	ktorá	si	osobne	
vypočuje	 žiadateľov	 a	 tak	 zistı	́ lepšı	́
zámer.	Navrhol,	aby	sa	celý	tento	bod	
prideľovania	dotáciı	́presunul	na	ďal-
šie	marcové	rokovanie	zastupiteľstva.	
Za	tento	návrh	hlasovalo	8	poslancov,	
3	sa	zdržali.	(Pozn.	redakcie:	Do	uzá-
vierky	 tohto	 mesačnı́ka	 sa	 konalo	
výjazdové	 zasadnutie	 poslancov	
zastupiteľstva,	ale	ani	pri	tomto	stret-
nutı	́ neboli	 dotácie	 definitıv́ne	 pre-
rozdelené.)	

Na	 februárovej	 schôdzi	 sa	 poslanci	
venovali	 aj	 návrhu	 na	 schválenie	
výstavby	bytového	domu	s	prıślušen-
stvom	 (technická	 vybavenosť)	 –	 1	 x	
19	b.	j.	pod	Tehelňou.	Materiál	predlo-
žil	 Ing.	 Emil	 Mati,	 vedúci	 oddelenia	
výstavby	 a	 regionálneho	 rozvoja.													
„V	 tejto	 lokalite	 pod	 Tehelňou	máme									
v	 zmysle	 územného	 plánu	 napláno-
vanú	 výstavbu	 a	 už	 aj	 realizačne-
projektovú	 dokumentáciu	 výstavby	
dvoch	 5	 podlažných	 bytových	 domov,	
pričom	 v	 jednom	 bytovom	 dome	 je	
navrhnutých	 19	 bytových	 jednotiek,	
jednoizbové	byty	sú	s	rozlohou	42	m²	a	

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
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trojizbové	 byty	 s	 rozlohou	 72	 m².	 V	
tejto	etape	 je	 rozhodnutie	podať	žia-
dosť	o	jeden	bytový	dom	a	začať	a	ukon-
čiť	 výstavbu	 jedného	bytového	domu.	
Ekonomika	 a	 čísla	 vyšli	 z	 verejnej	
obchodnej	 súťaže.	 Tieto	 sumy	 sa	
podriaďujú	limitom	a	jeden	najdôleži-
tejší	 limit	 je	 limit	 na	 m²	 podlahovej	
plochy	 bytov,	 v	 súčasnosti	 je	 to	 930	
eur/m²,	kde	môžeme	dostať	35	%	dotá-
ciu	plus	10	%	pre	menej	rozvinuté	okre-
sy.	Musíme	však	mať	dodržanú	energe-
tickú	hospodárnosť	budovy,	čo	máme.	
Na	 technickú	 vybavenosť	 sú	 náklady	
vyššie	a	podpora	štátu	je	vo	výške	70	%.	
Týka	 sa	 to	 vodovodu,	 kanalizácie	 a	
spevnenej	plochy.	Toto	podporuje	štát,	
ostatné,	 ako	 teplovody,	 elektrika,	
verejné	 osvetlenie,	 sú	 naše	 vlastné	
výdavky.	 Na	 tento	 bytový	 dom	 tu	 na	
trojizbový	 byt	 vychádza	 nájom	 230	
eur.“		Poslanci	hlasovali	za	tento	návrh	
a	schválili	celú	potrebnú	dokumentá-
ciu	a	kroky	potrebné	k	začatiu	realizá-
cie	 výstavby.	 Zhotoviteľom	 výstavby	
bude	PEhAES,	a.	s.,	Ľubotice.	Spôsob	
financovania	je	rozsiahly	a	preto	si	ho	
môžete	prečıt́ať	v	zápisnici,	ktorá	 je	
na	internetovej	stránke	mesta.	

D� alšı́	 návrh,	 ktorý	 bol	 poslancom	
predložený,	 bolo	 Schválenie	 Dohody		
o	spojenı	́škôl	rôzneho	druhu	a	typu	a	
o	 zmene	 zriaďovateľa	 Gymnázia,	
Dukelská	 30,	 Giraltovce.	 Návrh	
predložil	primátor	mesta:	„Na	zriade-
nie	 Spojenej	 školy,	 Dukelská	 26/30,	
Giraltovce,	 je	 potrebné	 uzatvorenie	
predmetnej	Dohody	o	spojení	škôl	rôz-

neho	druhu	a	typu	a	o	zmene	zriaďova-
teľa	Gymnázia,	Dukelská	30,	Giraltov-
ce.	Predmetom	dohody	je	úprava	vzá-
jomných	práv	a	povinností	účastníkov	
dohody	–	Prešovského	samosprávneho	
kraja	a	mesta	Giraltovce	–	vo	vzťahu						
k	 zmene	 zriaďovateľskej	 pôsobnosti					
k	 škole	 z	 pôvodného	 zriaďovateľa	
(PSK)	na	nového	zriaďovateľa	(mesto	
Giraltovce)	od	01.	09.	2019.	Následným	
krokom	pre	vznik	spojenej	školy	bude	
vyradenie	gymnázia	a	základnej	školy	
a	 ich	 súčasti	 zo	 siete	 škôl.	 Návrh	
dohody	bol	prerokovaný	na	11.	zasad-
nutí	 zastupiteľstva	 Prešovského	
samosprávneho	kraja	dňa	4.	februára	
2 019 	 a 	 s chvá l e ný 	 u z n e s e n ím																	
č.	172/2019.“	Všetci	prıt́omnı	́poslanci	
hlasovali	 za	 Dohodu	 o	 spojenı	́ škôl		
rôzneho	 druhu	 a	 typu	 a	 o	 zmene					
zriaďovateľa	Gymnázia,	Dukelská	30,	
Giraltovce.	

Poslanci	mali	v	programe	ešte	schva-
ľovanie	ďalšıćh	dôležitých	náležitostı,́	
ktoré	 sú	 potrebné	 pre	 chod	 mesta.		
Hlasovali	 o	 schválenı	́ S� tatútu	 mesta	
Giraltovce,	o	Zásadách	hospodárenia	
s	 finančnými	 prostriedkami	 mesta	
Giraltovce,	 o	 podmienkach	 použıv́a-
nia	symbolov	mesta	Giraltovce,	o	pod-
mienkach	 organizovania	 a	 uskutoč-
ňovania	 verejného	 zhromaždenia	
mesta	 Giraltovce,	 schvaľovali	 sa	 aj	
rokovacie	poriadky	pre	Mestskú	radu	
a	 komisie	 Mestského	 zastupiteľstva,	
zásady	 udeľovania	 čestného	 občian-
stva	 mesta	 Giraltovce,	 Ceny	 mesta	
Giraltovce	 a	 Ceny	 primátora	 mesta	
Giraltovce.	
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V	bodoch	 č.	 19	 a	 20	 prijali	 poslanci	
návrhy	na	doplnenie	členov	komisie.	
Za	členov	boli	prijatı	́pani	Anna	Med-
vecová	 pre	 komisiu	 sociálnu,	 zdra-
votnú	a	bytovú	a	pán	Martin	Jadlov-
ský	pre	komisiu	výstavby.						

V	 interpeláciı́	 oslovil	 poslanec	 Bc.	
Križánek	 vedenie	mesta	 a	 kolegov	 s	
návrhom,	 ktorý	 bol	 prerokovaný	 na	
komisii	 výstavby	 ohľadom	 prıṕravy	
projektu	pešej	lávky:	„Na	základe	úče-
lu,	ktorý	má	plniť,	že	nielen	funkčný,	ale	
aj	 vizuálny	 prvok,	 sme	 sa	 zhodli	 na	
tom,	 aby	 mesto	 Giraltovce	 vyhlásilo	
študentskú	 súťaž	návrhov.	Z	hľadiska	
predmetu	 by	 bola	 architektonická,	
podľa	účelu	ideová,	bola	by	verejná	a	
anonymná,	podľa	počtu	jednokolová	a	
hlavne	 pre	 študentov	 architektonic-
kých	stavebných	odborov	slovenských	
univerzít.	Pri	organizácii	 	tejto	súťaže	
som	sa	 spojil	 s	Fakultou	architektúry	
Slovenskej	technickej	univerzity	v	Bra-
tislave,	 taktiež	 s	 firmou	 2021,	 to	 sú	
architekti,	 ktorí	 pripravujú	 podobné	

súťaže.	Celá	súťaž	by	mala	byť	ukon-
čená	 do	 konca	 apríla,	 aby	 sme	 stihli	
dopracovanie	do	realizačného	projek-
tu,	 taktiež	 verejné	 obstarávanie	 a	
samotnú	stavbu	pešej	lávky.	Podľa	roz-
hovorov	s	organizátormi	a	po	odsúhla-
sení	 s	 pánom	 primátorom	 a	 Ing.	
Matim,	sme	sa	dohodli,	že	vyčleníme	na	
celú	 organizáciu	 súťaže	 2	 400	 eur.	
Výsledkom	súťaže	by	mali	byť	návrhy	
prezentované	 prostredníctvom	 neja-
kých	plagátov,	kde	by	aj	autori	prezen-
tovali	svoje	diela	a	na	základe	poroty,	
ktorú	by	tvorili	nezávislí	a	závislí	čle-
novia	 mimo	 mesta	 aj	 z	 mesta.“	 (Po-
zn ámka 	 redakc ie : 	 S ú ťa ž 	 bo la	
spustená	01.	03.	2019).

O	ostatných	bodoch	a	ďalšıćh	interpe-
láciách	si	môžete	prečıt́ať	v	zápisnici	
z	 rokovania,	 ktorá	 je	 zverejnená	 na	
stránke	nášho	mesta.

Spracovala:	Alenka	Kmecová
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V	 sobotu	 16.	marca	 sa	 konali	 voľby	
hlavy	 nášho	 štátu.	 Z	 pôvodných	 15	
kandidátov	sa	ich	o	hlasy	voličov	uchá-
dzalo	 13.	 Dvaja	 sa	 vzdali.	 V	 našom	
meste	sa	volı	́v	troch	volebných	okrs-
koch.		Novinka	je,	že	volebný	okrsok	č.	
2	bol	z	pôvodného	miesta	v	Dome	slu-
žieb	premiestnený	do	nových	priesto-
rov	hneď	za	budovou.	V	bezprostred-
nej	blıźkosti	sa	nachádza	Komunitné	

centrum	a	má,	na	rozdiel	od	Domu	slu-
žieb,	 bezbariérový	 prıśtup.	 Voliči	 so	
závažnými	zdravotnými	problémami	
majú	 stále	 možnosť	 voliť	 mimo	
volebnej	miestnosti,	priamo	v	mieste	
ich	 bydliska	 do	 prenosnej	 volebnej	
schránky.	Výsledky	voľby	prezidenta	
v	našom	meste	v	prvom	kole	vám	pri-
nášame	v	nasledujúcich	tabuľkách.	

Voľby prezidenta Slovenskej republikyVoľby prezidenta Slovenskej republikyVoľby prezidenta Slovenskej republiky

Výsledky	volieb	v	druhom	kole	
																																												 I.	okrs.				 II.	okrs.	 III.	okrs.								 Spolu
			Zuzana	C�aputová								 183							 158												 150													 491
			Maroš	S�efčovič												 217											 176							 182														 575
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Vždy,	keď	sa	narodı	́človek,	svitne	na	
oblohe	hviezda,	tak	hovorı	́poetickou	
rečou	 staré	 ľudové	 porekadlo.	 Nie	
však	na	oblohe,	ale	v	očiach	mamičky	
a	otecka	sa	rozžıńajú	hviezdičky	a	roz-
svecujú	 sa	aj	 v	očkách	 	malých	detı.́		
Všetci	sa	tešıḿe,	keď	sa	narodı	́nový	
človek	–	dieťa.		Jeho	narodenie	je	tým	
na jv ý znamne j š ı́m 	 momentom														
v	 živote	 rodičov	 i	 starých	 rodičov.	A	
takýto	 nádherný	moment	 sme	 zdie-
ľali	 spoločne	 s	 pätnástimi	 novými	
občanmi,	 ktorı	́ sa	 za	 posledné	 štyri	
mesiace	 narodili	 v	 našom	meste.	 Tı	́
rodičia,	ktorı	́prijali	pozvanie	od	vede-
nia	 mesta,	 zažili	 nezabudnuteľné	
popoludnie.	Po	úvodnom	prıh́ovore	a	
básni	sa	novým	občanom	Giraltoviec	
prihovoril	 primátor	 mesta.	 Vyjadril	
túžbu,	aby	rodičia	chránili	svoje	deti	a	
mali	pre	ne	pochopenie.	Aby	ich	milo-
vali	 trpezlivo	a	spravodlivo	a	vycho-

vali	 z	 nich	 statočných	 ľudı	́ s	 otvore-
ným	srdcom.	Po	prıh́ovore	primátor	
osobne	zagratuloval	 rodičom,	z	 jeho	
rúk	si	prevzali	aj	pamätný	list,	darček	
a	kvietok	 	a	 	následne	sa	zapıśali	do	
pamätne j 	 knihy 	 n á šho 	 mesta .	
Atmosféru	slávnosti	umocnila	pieseň	
v	 podanı	́ Lucky	 Onofrejovej	 zo	 ZUS� .		
„Je	 úžasné,	 že	 niečo	 také	 v	 našom	
meste	 funguje.	 	 Vnı́mam	 to	 ako	
vyjadrenie	úcty	všetkým	mamičkám.	
Veľmi	milá	akcia	a	na	takéto	radostné	
podujatia	 odporúčam	 ı́sť	 všetkým	
mamičkám	a	možno	i	otcom,	ktorı	́sú	
na	 ne	 po	 narodenı́	 dieťatka	 tiež	
pozvanı	́ a	 váhajú,	 či	 prıśť...	 Nejde	 o	
dary	 ani	 pohostenia,	 ale	 o	 prıj́emný	
zážitok,	ktorý	si	budete	vždy	uchová-
vať	v	pamäti.	A	radostné	okamihy	je	
potrebné	sláviť.“	hovorı	́mamička	Mar-
tina	Cigľarová,	ktorá	má	dvojročného	
S� imona 	 a 	 po l ro čn ú 	 A l žbe tku .																			

Text	a	foto:	M.	Osifová,	tabuľka:	P.	Tchurik

Uvítanie detí do života
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„Pri	prvom	synovi	táto	
akcia	nebola,	o	to	viac	
som	 sa	 tešila	 na	 toto	
podujatie.	 Narodenie	
dieťaťa	 je	veľkou	uda-
losťou	 pre	 každého	
rodiča.	 Dar	 materstva	
je	 zo	 všetkých	 darov	
najkrajšı.́..	“

Z� eláme	vám,	milı	́rodi-
čia,	 veľa	 úspechov	 vo	
výchove	 vašich	 detı́,	
obklopujte	ich	láskou	a	
starostlivosťou,	buďte	im	i	vy	dobrým	
prıḱladom.

Text:	Mária	Osifová,	
foto:	Ladislav	Lukáč
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Obdobie	 od	 Troch	 kráľov	 po	 Popol-
covú	stredu,	po	ktorom	nasleduje	šty-
ridsaťdňový	 pôst	 až	 do	 Veľkej	 noci,	
nesie	 už	 tradične	 všetkým	 dobre	
známy	 názov	 Fašiangy.	 Vrcholom	
tohto	obdobia	je	fašiangový	sprievod,	
ktorý	 tento	 rok	zorganizovali	 v	 spo-
lupráci	 s	 mestom	 Giraltovce	 aj	 uči-
teľky	a	žiaci	škôl	nášho	mesta.		

Kolosálny	 pestrofarebný	 zástup	 detı	́
na	čele	s	konským	 	povozom,	na	kto-
rom	sedeli	kapela	a	speváci	sa	prešiel	
mestom	 5.	 marca	 v	 dopoludňajšıćh	
hodinách	a	prıj́emne	prekvapil	našich	
spoluobčanov,	ale	aj	cez	mesto	len	pre-
chádzajúcich	 návštevnıḱov.	 V	 sprie-
vode	boli	masky	tradičné	aj	netradič-
né,	od	tých	najmenšıćh	 škôlkarov	až	
po	študentov	stredných	škôl,	či	žiakov	
ZUS� 	 tanečného	 odboru	 a	 členov	 FS	
Topľan.

Pri	Mestskom	 úrade	 ich	privıt́al	pri-
mátor,	 symbolicky	 obdaril	 sprievod	
lahôdkami	 do	 košıḱa	 a	 začala	 pravá	
zábava.	Tanec,	spev...	 	ku	ktorému	sa	
pripoj i l i 	 a j 	 divác i , 	 pohostenie															
v	podobe	šišiek	a	teplého	čaju.	O	toto	
občerstvenie	 sa	 postarali	 kuchárky		
zo	ZS� 	a	pracovnıč́ky	komunitného	cen-
tra.	 Pestrofarebná	 zmes	 masiek												
v	 tanečných	 kolách	 vyčarila	 dobrú	
náladu	 všetkým	 vekovým	 kategó-
riám.	Rezká	hudba	sa	šıŕila	mestom	a	
tanečnıći	sa	zvŕtali	na	pešej	zóne	na	
ľudovú	 nôtu.	 K	 veselej	 atmosfére	
určite	dopomohlo	aj	prıj́emné,	na	toto	
obdobie	dosť	teplé	počasie.	Tradıćie	
sa	opäť	reálne	stali	prıt́omným	obra-
zom	a	zážitkom	v	našom	meste.	O	pár	
dni	 sa	 obdobie	 fašiangov	 skončilo,	
aby	sme	sa	všetci	v	pokojnom	pôste	
pripravili	 na	 prichádzajúce	 veľko-

nočné	sviatky...	

Text:	
M.	Marcinová,	

M.	Osifová,	

Foto:	
V.	Michalčík

FAŠIANGY SI PRIPOMENULIFAŠIANGY SI PRIPOMENULI

ŽIACI NAŠICH ŠKÔLŽIACI NAŠICH ŠKÔL

FAŠIANGY SI PRIPOMENULI

ŽIACI NAŠICH ŠKÔL
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28.	 marec	 právom	 patrí	 všetkým	
pedagógom.	 Deň	 učiteľov	 je	 osla-
vou	a	poďakovaním	za	ich	neľahkú	
prácu,	 ktorá	 je	 viac	poslaním	než	
povolaním.	 Pripomíname	 si	 ho												
v	 deň	 narodenia	 učiteľa	 národov	
Jána	Amosa	Komenského.	

Učiteľ	nás	od	mala	nielen	učı,́	 ale	 aj	
vedie,	 vychováva,	 ovplyvňuje	 náš	
ďalšı	́rozvoj	i	smerovanie.	Pri	prıĺeži-
tosti	tohoročného	Dňa	učiteľov	si	pri-
mátor	 Ján	Rubis	pozval	k	 sebe	 sied-
mich	 ocenených	 pedagógov:	 Anna	
Jurčová	 (MŠ),	 Mgr.	 Eva	 Čabalová	
(ZŠ),	 	 Miroslava	 Oravcová	 (ZŠ),	
PhDr.	 Blanka	 Vaľovská	 (Gymná-
zium	 Giraltovce),	 Iveta	 Zajacová	
Dis.	 art.	 (ZUŠ	 Giraltovce),	 PhDr.	
Imrich	Vavrek	(SSOŠ)	a	Mgr.	Štefá-
nia	Vargová	(SZŠ	Giraltovce).	Polo-
žili	sme	im	nasledujúce	otázky:	

V	 prvom	 rade	 sme	 chceli	 vedieť,	
koľko	rokov	už	učia	a	aký	predmet.	
Čo	v	nich	evokuje	Deň	učiteľov	a	či	
ho	aj	nejako	oslavujú.	Aký	význam	

pre	nich	majú	ocenenia	pri	tejto	prí-
ležitosti.	 Čo	 považujú	 ako	 peda-
góg/	pedagogička	za	najvzácnejšie	
ocenenie	 a	 čo	 je	 najkrajšie	 a	 čo	
najťažšie	pri	tomto	povolaní.		

PhDr.	Blanka	Vaľovská	
(učí	32	rokov)

1.	V	 tomto	 školskom	 roku	učıḿ	 slo-
venský	jazyk	a	literatúru.

2.	 Deň	 učiteľov	 ja	 osobne	 neoslavu-
jem.	Pripomıń ajú	mi	ho	žiaci	v	škole	
symbolicky	 kvetinou	 alebo	 tým,	 že												
v	 tento	 deň	 na	 vyučovacej	 hodine									
preberajú	 rolu	 učiteľa.	 Po	 jednej	
„odučenej“	hodine	konštatujú,	že	je	to	
ťažká	práca.	

3.	Ocenenie	potešı,́	pretože	mi	pripo-
menie,	 že	moja	práca	prináša	plody,	
ktoré	niekoho	zaujali.		

Najväčšı́m	 je	 pre	 mňa	 pozitı́vna	
spätná	 väzba	 od	 žiakov	 študujúcich								
v	našej	škole,	ale	aj	tých,	s	ktorými	sa	
stretnem	po	rokoch.

Je oslavou tých, ktorí nás od malička 
vychovávajú a formujú DEŇ UČITEĽOV: 
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4.	A	čo	je	najkrajšie	a	čo	najťažšie	pri	
tomto	povolanı?́	Shaw	povedal:	„Tam,	
kde	niet	vôle,	niet	ani	cesty.“	Najťažšie	
v	 učiteľskom	 povolanı	́ je	 motivovať	
žiakov,	zıśkať	ich	pre	prácu.	A	najkraj-
šie	je	potom	to,	ak	ich	vidıt́e	šťastných	
preberať	ocenenie	a	navyše	povedia:	
„Na	budúci	rok	to	urobıḿe	takto...“	

Iveta	Zajacová,	DiS.	art.	
(učí	41	rokov	hru	na	klavíri)

1.	Keď	sa	povie	Deň	učiteľov	(ďalej	len	
DU),	 predstavı́m	 si	 veľkú	 slávnosť.	
Pochádzam	z	učiteľskej	rodiny	–	ocko	
bol	riaditeľom	ZS� 	a	mama	učiteľka.	Už	
ako	dieťa	som	vnıḿala	 úctu	k	učite-
ľom	a	radosť	z	prıṕrav	na	tieto	oslavy.	
Každý	rok	pri	prıĺežitosti	DU	organi-
zovali	predstavitelia	mesta	a	 rodičia	
veľkú	slávnosť	pre	všetkých	učiteľov.		
Do	 prı́prav	 tohto	 sviatku	 sme	 boli	
zapojenı	́aj	my,	žiaci,	cvičili	sme	pro-
gram	 pre	 našich	 učiteľov.	 V	 dnešnej	
dobe	už	 tento	deň	 pre	mnohých	nič	
neznamená,	pretože	 úcta	k	učiteľovi	
sa	akosi	vytráca.	V	našej	škole	si	tento	
sviatok	pripomıńame	každý	rok.	Ria-
diteľ	 školy	 nám	 poďakuje	 za	 prácu,	
ktorá	 v	 tejto	dobe	nie	 je	 ľahká.	 Spo-
ločne	 ideme	 na	 	 večeru	 a	 už	 len													
s	 nostalgiou	 spomı́name	 na	 krásne	
spoločné	 Dni	 učiteľov,	 kde	 sa	 stretli	
učitelia	z	celého	okresu	alebo	obvodu.	
Zabavili	sme	sa,	porozprávali	sa	o	rodi-
nách,	ale	hlavne	o	práci	a	bolo	to	veľmi	
pekné.

2.	Akékoľvek	ocenenie	si	veľmi	vážim.	
Myslıḿ	 si,	 že	 pre	 každého	 človeka,	

ktorý	robı	́svoju	prácu	svedomito,	zod-
povedne	 a	 s	 láskou,	 je	 mimoriadne	
dôležité,	 aby	 si	 jeho	 nadriadenı	́
všimli,	že	svoju	prácu	robı	́dobre	a	dali	
mu	 to	 aj	 najavo.	 Je	 to	 hnacia	 sila	 a	
povzbudenie	do	ďalšej	práce.

3.	Najvzácnejšıḿ	ocenenıḿ	pre	mňa	
je,	 keď	 vidı́m,	 ako	 mojim	 žiakom	
hudba	 prirástla	 k	 srdcu	 a	 mnohým	
ovplyvnila	celý	ich	ďalšı	́život.	C�asto	si	
pri	svojich	žiakoch	spomıńam	na	naše	
spoločné,	 ťažké	 začiatky	 a	 tešıḿ	 sa										
z	toho,	kam	sme	sa	dostali	a	som	nao-
zaj	 veľmi	 šťastná.	 A	 vyjadrenie:	 „Vy	
ste	moja	hudobná	mama...“	je	to	naj-
vzácnejšie	ocenenie	mojej	práce.

4.	Pri	našom	povolanı	́je	krásne,	ale	aj	
náročné	to,	že	k	nám	dieťa	chodı	́8	až	
12	 rokov.	 Poznáme	 ho	 od	 detských	
rôčikov	cez	pubertu	až	po	dospelosť.	
Prıd́e	 k	 nám	 malý	 človiečik	 –	 čistá	
nepopı́saná	 kniha,	 ktorý	 často	 ani	
netušı,́	čo	ho	čaká	a	pod	našim	vede-
nıḿ	a	formovanıḿ	po	(často	ťažkých)	
rokoch	odchádza	mladý	človek,	ktorý	
vie,	že	hudba	je	pre	neho	láska	na	celý	
život.	 No	 a	 najťažšie	 je	 presvedčiť	
najmä	 rodičov,	 že	 len	 trpezlivosťou,	
pravidelnou	 a	 usilovnou	 prácou	
dôjdeme	k	cieľu.

Mgr.	 Eva	 Čabalová	 (na	 základnej	
škole	v	Giraltovciach	vyučuje	26	rokov)

1.	 Vyštudovala	 som	 kombináciu	
fyzika	 -	 technická	 výchova	 a	 pred	
štyrmi	rokmi	som	si	doplnila	vzdela-
nie	o	matematiku.	V	súčasnosti	vyu-
čujem	fyziku	a	matematiku.
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2.	 Deň	 učiteľov,	 tak	 ako	 každý	 deň,	
ktorý	má	nejaký	prıv́lastok,	je	dňom,		
v	 ktorom	 by	 sme	 sa	 mali	 bližšie	
zamyslieť	nad	týmto	povolanıḿ.	Posú-
diť	jeho	prıńos	pre	deti,	rodičov		a	spo-
ločnosť.	 Nevidieť	 len	 výhody	 učiteľ-
stva,	 ale	 aj	 problémy,	 nekritizovať		
platy	a	„prázdniny“,	ale	vidieť	učiteľa	
ako	človeka	a		rodiča.

3.	Nepatrıḿ	medzi	ľudı,́	ktorı	́túžia	po	
oceneniach.	 Ak	 môžem,	 prenechám	
ho	pre	iných	alebo	odporúčam	tých,	o	
ktorých	 si	myslıḿ ,	 že	 si	 ho	 zaslúžia	
viac	ako	ja.	Ale	určite	ocenenie	potešı.́	
Dodá	 to	 človeku	 impulz	 do	 ďalšej	
práce	a	človek	sa	zamyslı	́ aj	nad	svo-
jou	doterajšou	prácou.

4.	 Najväčšı́m	 ocenenı́m	 je	 úspech	
terajšıćh		aj		bývalých	žiakov,	ich	uve-
domenie	sa	a	nájdenie	 	samých	seba.	
Máte	dobrý	pocit,	 ak	 sa	dozviete	od	
bývalých	žiakov		alebo	od		ich	rodičov,	
čo	vyštudovali,		čo	robia,	kam	ich	život	
zavial		a	že	už	chápu,	o	čom	je	život.

5.	Najkrajšie	na	tomto	povolanı	́je,	že		
z 	 malého	 č loviečika	 vychováte									
človeka.	Pri	rozlúčke	s	deviatakmi	si	
ich	predstavıḿ	ako	 	malých	piatakov,	
no	 v	 skutočnosti	 predo	 mnou	 stoja		
mladı	́muži	 a	 slečny,	 ktorı	́ sú	 už	 tak	
vysokı	́ako	ja.	Najťažšie	je	presvedčiť	
rodičov,	že		aj	učitelia	chcú	pre	ich	deti	
to	najlepšie.	Za	tie	roky	praxe	sa	učiteľ	
stretne	 s	 množstvom	 pováh	 detı́	 a		
rodičov,	sám	je	rodičom	a		mnohokrát		
chce	pomôcť	dieťaťu	a	rodičom,	a	nie	
im	ublıž́iť.

PhDr.	Imrich	Vavrek	(učí	37	rokov)

1.	Učıḿ	od	roku	1982.	Deň	učiteľov	sa	
niekedy	v	rámci	Giraltoviec	oslavoval.	
Určite	 sa	 oplatı	́ 	 niečo	 také	 robiť,	 je	
potrebné	si	to	pripomıńať.	

2.	Profesia	učiteľa	ma	veľmi	bavı,́	učıḿ	
na	ZS� 	i	SS� .	Ak	 	chce	človek	túto	prácu	
robiť,	 musı	́ mať	 deti	 rád,	 bez	 tohto		
nejde.	

3.	 Ocenenie	ma	 potešilo	 a	 znamená	
pre	mňa	to,	že	si	niekto	všimne	moju	
dlhoročnú	prácu,	človek	potrebuje,	je	
to	také	pohladenie.	

4.	Pre	mňa	 je	najväčšie	ocenenie,	ak	
moji	žiaci	zmaturujú.	

5.	Najkrajšie	na	tomto	povolanı	́je,	že	
vôbec	učıḿ	a	 že	za	prácou	zostávajú	
výsledky.	 Najnáročnejšie	 na	 druhej	
strane	 je	 to,	 že	hoci	 sa	 človek	 snažı,́	
niektorým	 žiakom	 tzv.	 nenaučiteľ-
ným“	na	štúdiu	nezáležı,́	nemajú	záu-
jem	o	učenie,	sú	ľahostajnı	́a	flegma-
tickı.́	Je	ťažké	chápať	dnešnú	mládež.	
Popri	práci	sú	mojıḿ	najväčšıḿ	rela-
xom	práce	okolo	domu.	

Mgr.	Miroslava	Oravcová
	(učí	24	rokov)

1.	 Hneď	 po	 skončenı	́ vysokej	 školy	
som	 mala	 to	 šťastie,	 že	 som	 mohla	
nastúpiť	na	voľné	miesto	v	ZS� 	v	Giral-
tovciach.	 Bolo	 to	 pred	 dvadsiatimi	
štyrmi	rokmi.	C�as	plynie	veľmi	rýchlo	
a	ja	som	za	ten	čas	naučila	pıśať,	čıt́ať	
a	 počı́tať	 nejedného	 žiaka,	 pretože	
som	učiteľka	1.	–	4.	ročnıḱa.	Teraz	sa	
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venujem	mojim	prvákom	a	 tešıḿ	 sa								
z	každého	ich	úspechu.

2.	 Nejako	 zvlášť	 v	 tejto	 slávnostnej	
chvıĺi	sa	nezamýšľam	 	nad	opodstat-
nenosťou	 a	 vážnosťou	 tohto	 sviatku	
vytvoreného	tradıćiou.	Tento	deň	by	
mal	byť	dňom	stavovskej	hrdosti,	spo-
ločenského	uznania	a	ocenenia.	Osla-
vovať	 ho	 budeme	 aj	 my,	 spoločným	
stretnutı́m	 všetkých	 pedagógov	 a	
zamestnancov	 našej	 školy,	 na	 sláv-
nostnom	obede.

3.	Vnıḿam	to	ako	poďakovanie	mesta	
za	moju	prácu	s	deťmi.	Za	to,	 čo	pre	
našu	školu	robıḿ.	Záležı	́na	tom,	aby	
nás,	pedagógov,	v	 	pozitıv́nom	svetle	
vnı́mal	 svet	 a	 aby	 naši	 žiaci	 boli	
výborne	 pripravenı́	 na	 ďalšie	 štú-
dium.

4.	Pohľad	na	 šťastné,	usmiate	a	spo-
kojné 	 tváre 	 mojich	 zverencov.	

Prvácka	práca	je	veľmi	náročná.	Deti	
sa	musia	naučiť	všetko,	lebo	sú	z	nich	
už	 žiaci.	 Vidieť	 napredovať	 svojich	
malých	žiačikov,	to	hreje	pri	srdci	rodi-
ča,	žiaka,	ale	najmä	učiteľa.

5	 Z� iť	 plnohodnotný	 život,	 rozvı́jať	
svoj	potenciál,	realizovať	ho	v	práci	a	
vo	 vzťahoch.	 Konať	 prácu	 nie	 len	
naoko,	ale	vážne,	nie	do	vetra,	ale	pre	
ozajstný	 a	 ustavičný	 pokrok	 svojich	
žiakov.	Profesia	učiteľa	je	jednou	z	naj-
vznešenejšıćh	a	najušľachtilejšıćh	pro-
fesiı́ . 	 Zahŕňa	 v	 sebe	 povinnosť,	
potrebu	a	chcenie	odovzdávať	novej	
generácii	 po	 tisı́cročia	 nazbierané	
poznanie	 a	 životné	 skúsenosti	 o	
tomto	svete,	s	cieľom	nielen	ho	spo-
znať	pre	prežitie,	ale	urobiť	ho	i	lep-
šıḿ	a	dokonalejšıḿ,	aby	život	prinášal	
viac	 radostı	́ ako	 starostı,́	 viac	 lásky	
ako	nenávisti,	viac	dobra	ako	zla.
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Mgr.	Štefánia	Vargová																							
(učí	23	rokov)	

1.Som	učiteľka	primárneho	vzdeláva-
nia	 na	 Súkromnej	 základnej	 škole	 v	
Giraltovciach.	V	tomto	školskom	roku	
učıḿ	23	prváčikov.	V	školstve	pracu-
jem	už	30	rokov.	

2.	Milujem	svoju	prácu,	nie	je	pre	mňa	
povolanı́m,	 ale	 poslanı́m.	 Ocenenie	
pána	primátora	si	veľmi	vážim,	lebo	si	
uctil	našu	mravčiu	prácu	a	vyzdvihol	
jej	obrovský	prıńos	pre	celé	generá-
cie.	

Ďakujem	všetkým	pedagógom	za	roz-
hovor	a	špeciálne,	moje	osobné	poďa-
kovanie	 patrí	 trom	 dámam	 zo	 sed-
mičky	 ocenených,	 ktoré	ma	 tiež	 učili.	
Teším	sa,	že	som	bola	aj	ja	ich	žiackou,	
veľa	ma	naučili	a	rada	na	tie	časy	spo-
mínam...Vďaka,	 milé	 pani	 učiteľky:	
Zajacová,	Čabalová	(2	st.	ZŠ)	a	pani	pro-
fesorka	Vaľovská	(počas	štúdia	na	gym-
náziu).	

Martina	Cigľarová,	

foto:	V.	Michalčík

Kniha,	priateľ	človeka.	Zaujme,	poba-
vı́,	 poučı́,	 ale	 aj	 slzu	 v	 oku	 vyčarı́.	
Neškriepi	sa	a	vždy	počká	tam,	kam	si	
ju	položıḿe.	S�koda	len,	že	sa	k	tomu	
priateľovi	 vraciame	 len	 sporadicky.	

Mesiac	marec	 už	 tradične	 venujeme	
knihe,	aj	keď	by	si	zaslúžila,	aby	sme	
jej	venovali	celý	rok...	Je	naozaj	chvá-
lyhodné,	keď	už	maličké	deti	prichá-
dzajú	 do	 styku	 s	 touto	 priateľkou.	

VLASTNORUČNE VLASTNORUČNE 
VYROBENÁ KNIŽKAVYROBENÁ KNIŽKA
VLASTNORUČNE 
VYROBENÁ KNIŽKAMOJA PRVÁ MOJA PRVÁ MOJA PRVÁ 
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Po	prvý	raz	sa	naša	škola	zapojila	do	
súťaže	 Talent	 regiónu	 S�ariš,	 ktorá	 u	
žiakov	 preverila	 orientáciu	 v	 mate-
matike,	logike,	priestorové	myslenie	i	
verbálny	úsudok.	Do	súťaže	sa	prihlá-
silo	cez	60	detı,́	ktoré	sa	vzdelávajú	na	
II.	 stupni	 ZS� .	 Z� iaci	 riešili	 vopred	
zadaný	 štandardizovaný	 test,	 ktorý	
„lúskali“	 v	 zadanom	 čase.	 Najlepšı	́
traja	žiaci,	ktorı	́zıśkali	výborné	skóre,	
zároveň	postúpili	do	finálového	kola,	
ktoré	 sa	 konalo	 v	 marci	 v	 Prešove.													
Do	 trojice	 najlepšı́ch	 žiakov	 patrili	
Kristína	Matisová	(9.	C),	Soňa	Vasič-
ková	 (9.	 C)	 a	 Samuel	 Hažlinský							

(8.	B).	V	Prešove	nás	reprezentovala	
trocha	 pozmenená	 trojica.	 Keďže	
Soňa	 Vasičková	 sa	 v	 ten	 deň	 súťaže	
nemohla	 zúčastniť,	 tak	 ju	 vystriedal	
náhradnıḱ	 s	 najlepšıḿi	 výsledkami,	
Jakub	 Vajda	 (8.	 B).	 Trojica	 žiakov	
reprezentovala	 našu	 školu	 v	 tejto	
talentovej	 súťaži	 a	 všetci	 sa	 pre	 nás	
s t a l i 	 ú s p e š n ým i 	 r i e š i t e ľm i .																						
Pre	zúčastnených	to	bola	mimoriadne	
dobrá	 skúsenosť,	 keďže	 v	 Prešove	
okrem	 zadaných	 úloh	 riešili	 i	 kvı́z,	
ktorý	bol	zameraný	na	región	S�ariš.	

2.	 marca	 2019	 sa	 deti	 našej	 školy							
v	 rámci	 č innosti 	 Turistického	

Vďaka	svojim	rodičom	a	učiteľom	sa	
zoznamujú	 s	 rôznymi	 leporelami,										
brožúrami,	klasickými	knihami	alebo	
dokonca	 s	 interaktıv́nymi	 hovoria-
cimi	knihami.	V	našej	materskej	škole	
sa	 stretávajú	 deti	 s	 krásnymi	 pouč-
nými	 knihami	 počas	 celého	 roka.	
Veľmi	rady	v	nich	listujú	a	prezerajú	si	
rozmanité	ilustrácie	či	počúvajú	roz-
právkové	prıb́ehy,	ktoré	im	s	radosťou	
prečı́ tajú	 naše	 pani	 učiteľky.	 V	
mesiaci	marec	si	deti	všetkých	 tried	
vyskúšali,	 ako	 vzniká	 taká	 kniha.	
Počas	aktivity	Vlastnú	knihu	robıḿe,	

veľa	 sa	 pri	 tom	 naučı́me	 vyrábali	
vlastné	 knihy,	 ktorých	 autormi	 boli	
samy.	

Vďaka	 ich	 kreativite	 a	 šikovnosti	 by	
sme	 z	 toľkých	 knı́h	 mohli	 zostaviť	
jednu	 mal ú 	 kni žnicu . 	 V 	 rámci											
spolupráce	 s	 Mestskou	 knižnicou																	
v	Giraltovciach	si	môžete	naše	knihy	
pozrieť	 na	 tom	 najvhodnejšom	
mieste.	 Všetkých	 vrúcne	 pozývame					
na	 výstavu	 v	 aprı́li	 do	 priestorov				
mestskej	knižnice.

Mgr.	Antónia	Juhová

OSPRAVEDLNENIE
V	 minulom	 čísle	 sme	 v	 článku	 Návšteva	 v	 pekárni	 uviedli	 nesprávnu	 firmu														
pána	 A.	 Oravca.	 Týmto	 sa	 mu	 ospravedlňujeme	 a	 ešte	 raz	 ďakujeme	 firme																			
Ormix,	s.	r.	o.,	za	sprostredkovanie	návštevy.																											Mgr.	Antónia	Juhová

Marcové aktivity ZŠ v GiraltovciachMarcové aktivity ZŠ v GiraltovciachMarcové aktivity ZŠ v Giraltovciach



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

18

krúžku	 CVČ	 pri	 Základnej	 škole										
v	 Giraltovciach	 vybrali	 na	 výlet											
do	Bardejova	a	jeho	okolia.	Náš	cieľ	
–	 centrum	 Bardejova	 –	 Zborovský	
hrad	a	Bardejovské	Kúpele.	Cesta	sa	
začala	mestským	opevnenıḿ	Barde-
jova	 -	 Hornou	 bránou	 do	 centra	
mesta.	V	centre	mesta	sme	obdivovali	
Chrám	 sv.	 Egı́dia,	 ústrednú	 domi-
nantu	 prekrásneho	 historického	
námestia.	Prilákala	nás	jedna	z	domi-
nánt	 starobylého	 bardejovského	
námestia	 - 	 pôvabná	 historická	
budova	 niekdajšej	mestskej	 radnice,	
dnes	 sıd́lo	 jednej	 z	 pobočiek	 S�ariš-
ského	 múzea.	 V	 centre	 mesta	 sme	
obdivovali	 aj	 dom	 Bélu	 Kélera,	
Gantzaughov	dom,	sochu	sv.	Floriána	
a	Spievajúcu	fontánu.	Naša	cesta	auto-
busom	pokračovala	do	obce	Zborov.	

Nad	obcou	sa	týči	zrúcanina	Zborov-
ského	hradu	nazývaného	i	Makovica,	
ktorý	 ležı́	 na	 zalesnenom	 chopku	
neďaleko	Bardejova.	Pokračovali	sme	
okruhom	okolo	Bardejovských	Kúpe-
ľov	 po	 kyslıḱ ovej	 dráhe.	 Namáhavú	
ale	nádhernú	turistiku	sme	zakončili	
občerstvenı́m	 pri	 minerálnych	 pra-
meňoch	 a	 kúpou	 tradičných	 kúpeľ-
ných	oblátok.

18.	marca	2019	sa	predškoláci	z	MS� 			
v	 Giraltovciach	 zúčastnili	 Predško-
láckeho	 dňa	 otvorených	 dverí																
v	našej	ZS� .	Privıt́ali	sme	ich	už	pri	dve-
rách	a	hravou	formou	im	predstavili	
zaujıḿavé	priestory	našej	školy.	To,	že	
v	škole	sa	môžeme	stále	hrať,	že	škola	
je	plná	fantázie,	že	v	škole	sa	môžeme	
cıt́iť	super,	tak	o	tom	sa	presvedčili	aj	
budúci	prváci.	Vďaka	 rôznym	aktivi-
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tám	 v	 jazykovej	 učebni,	 počıt́ačovej	
miestnosti	 či	 spoznávaniu	 novej	
postrehovej	hry	DOBBLE	ukázali	deti	
svoje	schopnosti	a	za	ich	šikovnosť	a	
vytrvalosť	sme	ich	odmenili.	Naše	uči-
teľky	 ich	 rozprávkovým	 spôsobom	
vtiahli	 do	 atmosféry	 školy,	 ktorej	
súčasťou	sa	oficiálne	stali	1.	4.	2019	
počas	zápisu	do	prvého	ročníka.	

Súťaž	Všetkovedko	 preveruje	 všeo-
becné	vedomosti	žiakov	2.	-	4.	ročnıḱa	
každý	školský	rok.	V	tomto	školskom	
roku	sa	najlepšie	darilo	Adamovi	Dra-
bikovi	z	2.	B	–	okrem	vecnej	ceny	zıś-
kal	 2	 krásne	 tituly:	 Všetkovedko	 a	
Všetkovedko	 školy.	 Veľmi	 úspešnı	́
boli	 žiaci:	 Juliana	Majerová	 z	 2.	 A,	
Laura	Maťašová	z	2.	A,	Oliver	Ora-

vec	 z	 2.	 A,	 Karin	 Kočišová	 z	 2.	 B,	
Pavol	Vojtech	Laník	z	3.	A,	Cyril	Ján	
Kollár	zo	4.	B	a	Daniel	Imrich	zo	4.	B,	
ktorým	patria	vecné	ceny	a	titul	Všet-
kovedko.	 Všetci	 ostatnı́	 zúčastnenı	́
žiaci	sú	držiteľmi	titulu	Všetkovedkov	
učeň.

V	tomto	školskom	roku	sme	sa	zapo-
jili	 do	 literárnej	 súťaže	 Horákova	
S� tiavnica,	ktorá	má	už	svoju	históriu	a	
vznikla	na	počesť	 spisovateľa	 Jozefa	
Horáka.	 Témou	 súťaže	 bolo	 napıśať	
modernú	 rozprávku	 a	 to	 sa	 jednej							
z	 našich	 žiačok	 i	 podarilo.	Viktória	
Janičová,	žiačka	8.	C,	sa	v	tejto	súťaži	
v	kategórii	próza	umiestnila	na	krás-
nom	2.	mieste.	

Učitelia	ZŠ	v	Giraltovciach

Regionálna	súťaž	v	umeleckom	pred-
nese	poézie	 a	prózy	pre	deti	mater-
ských	 škôl	 sa	 pod	 názvom	Zázračná	
truhlica	 uskutočnila	 26.	 februára	
2019.	Bol	to	už	tretı	́ročnıḱ.	Usporia-
datelia	 tejto	 krásnej	 akcie	 sú	 Pod-
duklianske	osvetové	stredisko	vo	Svid-
nıḱu	a	mesto	Stropkov	–	odbor	škol-
stva	a	kultúry.	V	tajomnom	prostredı	́
Múzea	 ukrajinskej	 kultúry	 vo	 Svid-
nıḱu	 sa	 svojim	 prednesom	 predsta-
vilo	20	detı	́ z	oboch	okresov.	Boli	 to	
dievčatá	a	chlapci	vo	veku	päť	a	šesť	
rokov.	Aj	naša	materská	škola	mala	v	
tejto	 súťaži	 tri	 želiezka,	 ktoré	 nás	
nesklamali.	 Dôstojne	 našu	 školu	
reprezentovali	tri	dievčatká:	Klaudia	

V Zázračnej truhlici sme opäť zažiarili 

Kurimčáková,	 Sandra	 Kitiková	 a	
Katka	 Prusáková.	 Sandra	 a	 Katka	 si	
odniesli	za	účasť	v	súťaži	pekné	knihy.	
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Klaudia	Kurimčáková	prednášala	prı-́
beh	 Dvaja	 somárikovia	 od	 Márie	
D� urıč́kovej.	Jej	ľubozvučný	hlas	a	cel-
kový	 umelecký	 prednes	 ocenila	
odborná	 porota	 2.	 miestom	 v	 pred-
nese	 prózy.	 Klaudia	 si	 tak	 odniesla	
diplom	za	2.	miesto	a	hodnotnú	kni-
hu.	 Po	 minuloročnom	 absolútnom	
vıť́azstve	absolventa	našej	materskej	
školy,	 pridala	 tento	 rok	 krásne	 2.	

miesto	aj	naša	Klaudia.	Z	jej	úspechu	
sa	všetci	tešıḿe.	Po	návrate	do	mater-
skej	školy	všetky	tri	dievčatá	ocenila	
aj	pani	riaditeľka	Mgr.	Daniela	Rogu-
ľová.	 Prajeme	 všetkým	 trom	 dievča-
tám	ešte	veľa	úspechov	v	ich	živote.		

Magdaléna	Eštoková

učiteľka	Materskej	školy																									
v	Giraltovciach

11	žiakov		nášho	gymnázia	(žiaci	sep-
timy,	druhého	a	tretieho	ročnıḱa),	sa	
tento	školský	rok	zapojilo	do	vzdelá-
vacieho	programu	pre	stredné	 	školy,	
do	Ambasádorskej	školy	Európskeho	
parlamentu	 (European	 Parliament	
Ambassador	School,	=	EPAS).	Jeho	cie-
ľom	je	zvýšiť	povedomie	mladých	ľudı	́
o	 Európskej	 únii,	 podnietiť	 ich	 záu-
jem	o	európske	dianie	i	o	aktıv́ne	zapá-
janie	sa	doň,	vrátane	vyššej	účasti	mla-
dých	 vo	 voľbách	 do	 Európskeho										
parlamentu,	 ktoré	 sa	budú	konať	
25.	5.	2019.	

Náš	tıḿ	junior	ambasádorov	a	amba-
sádoriek	 (Samuel	 Hamara,	 Tobiáš	
Hamara,	Simona	Hlavinková,	Ivan	Hli-
boký,	Samuel	Hliboký,	Eva	Chalupko-
vá,	 Dávid	 Kacvinský,	 Erik	 Lukáč,	
Andrej	 Oravec,	 Ján	 Orečný,	 Peter	
Galeštok),	 pod	 vedenı́m	 Mgr.	 Janky	
C�orbovej	 (senior	 ambasádorky),	 sa	
aktı́vne	 venuje	 rôznym	 aktivitám	
ktoré	súvisia	s	dianıḿ	v	EU� .	 	Vytvorili	
sme	informačné	miesto	o	EU� 	na	škole	

a	zorganizovali	sme	rôzne	prednášky,	
diskusie	a	prieskumy.		

Povedomie	 o	 nadchádzajúcich	 euro-
voľbách	sme	začali	šıŕiť	v		domovskej	
škole.	 Maturantom	 a	 prvovoličom	
sme	 priblıž́ili	 informácie	 o	 projekte	
EPAS	a	diskutovali	o	voľbách.	Nasle-
dovala	 beseda	 na	 strednej	 odbornej	
škole,	 kde	 nás	 študenti	 veľmi	 milo	
prekvapili	zaujıḿ avou	a	plodnou	dis-
kusiou	 na	 rôzne	 témy	 týkajúce	 sa	
Európskej	únie.	Navštıv́ili	sme	aj	našu	
staršiu	generáciu	v	dennom	stacioná-
ri.	 Dôchodcovia	 boli	 veľmi	 aktıv́ni.	
Nemali	 problém	 diskutovať	 o	 voľ-
bách		a	obohatili	nás	svojimi	dlhoroč-
nými	 skúsenosťami.	 Strávili	 sme	 aj	
čas	s	detičkami	v	školskom	klube	a	v	
materskej	škole.	Zaujali	sme	ich	zaujı-́
mavou	rozprávkou		o	histórii	a	fungo-
vanı	́Európskej	únie,	autorkou	ktorej	
bola	 	 Simona	Hlavinková.	Detičky	 si	
spoločne	 	 vytvorili	 vlastnú	 vlajku	
Európskej	 únie.	 Naše	 besedy	 sme	
ukončili	a	zavŕšili	na	Základnej	škole	

Gymnazisti sa aktívne venujú májovým Gymnazisti sa aktívne venujú májovým 
voľbám do Európskeho parlamentu voľbám do Európskeho parlamentu 

Gymnazisti sa aktívne venujú májovým 
voľbám do Európskeho parlamentu 
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v	 Giraltovciach,	 kde	 sme	 so	 žiakmi	
deviateho	ročnıḱa	okrem	iného	 	dis-
kutovali	o	výhodách	členstvách	v	EU� .	

Nezaháľali	 sme	 ani	 počas	 maturit-
ných	skúšok.	V	stredu,	13.	3.	2019	sme	
mali	možnosť	rozprávať	sa	na	diaľku			
formou	 SKYPE	 diskusie	 	 s	 europo-
slankyňou	Janou	Z� itňanskou.	 	Okrem	
iného	sme	sa	rozprávali	o		pracovných	
kompetenciách	pani	europoslankyne,	
o	prıṕade	Jána	Kuciaka,	o	cezhranič-
nej	zdravotnej		starostlivosti,	 	o	zdra-
votne	 znevýhodnených	 občanoch,		
ako	aj		o	brexite.	Nemohli	sme	nespo-
menúť	 tému	 	 volieb	do	Európskeho	
parlamentu,	ktoré	sa	budú	na	Sloven-
sku	 konať	 25.5.2019.	 Aj	 napriek	
diaľke	bola	diskusia	veľmi	prıj́emná.	

Okrem	 diskusiı́	 sme	 100	 dnı́	 pred	
eurovoľbami	 zorganizovali	 krátky	
prieskum	 o	 Európskej	 U� nii	 a	 o	 voľ-
bách	 do	 Európskeho	 parlamentu.	

Podobný	 prieskum	 spravı́me	 tesne	
pred	voľbami	a	pevne	verıḿe,	že	naši	
respondenti	 budú	 o	 májových	 voľ-
bách	viac	informovanı.́

O	 našich	 ďalšı́ch	 aktivitách,	 ktoré	
máme	naplánované	a	ktoré	vyvrcho-
lia	 simulovanými	 eurovoľbami	 na	
Gymnáziu	 v	 Giraltovciach	 dňa	 3.	 5.	
2019,	sa		môžete	dozvedieť	viac,		prı-́
padne	nás	podporiť	lajkom	na	Face-
booku	 (Ambasádorské	 školy	 Európ-
skeho	 parlamentu	 –	 Gymnázium	
Giraltovce)	 alebo	 na	 Instagrame	
(epasgymgir).	V	prıṕade		záujmu		nás		
môžete	kontaktovať	na	spoločnej	mej-
lovej	 adrese	 EPASGymGir@gmail.-
com.	

Autorky	príspevku	-	Eva	Chalupková,	
Simona	Hlavinková,	trieda	Septima

Autorka	fotografie:	
Mgr.	Janka	Čorbová
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nám priniesli úspešný 
marec v súkromnej ZŠ ŠIKOVNÍ ŽIACI 
ňák,	 Martin	 Maťaš	 a	 Martin	 Jadlov-
ský).	O	čo	nám	vlastne	ide?	Zanechať	
našıḿ	prejavom	v	ľuďoch	stopy,	emó-
ciu.	Zanechať	niečo,	čo	v	človeku	osta-
ne,	nad	 čıḿ	bude	premýšľať.	 STOPY.		
Názov	by	sme	mali.	C�o	však	riešime	
tento	rok?	Sme	už	väčšinou	 šiestaci,	
našich	rodičov	môžete	v	škole	vidieť	
častejšie,	áno,	prichádzajú	prvé	prob-
lémové	 situácie,	 ktoré	 je	 potrebné			
riešiť.	Nezhody,	ktoré	chceme	prekle-
núť.	Výhry	i	prehry.	Mama,	otec.	Dvaja	
anjeli,	ktorı	́s	nami	riešia	všetky	situá-
cie,	 veselé	 aj	 tie	 neprıj́emné.	 Aj	 keď	
urobı́me	 chybu,	 hanbia	 sa	 spolu												
s	nami.	Pri	vıť́azstvách	nám	tlieskajú.		
Predstavenı́m	 Modlitba	 za	 rodičov,	
ktorým	sme	sa	predstavili	tento	rok,	
sme	 sa	 chceli	 poďakovať	 našim	
mamám	 a	 otcom.	 Našim	 pokladom.	
Prıśtavom.	Podarilo	sa.	Tešıḿe	sa	na	
krajské	 kolo	 a	 Prešov.	 C�akajú	 nás	 aj	
tento	 rok	 divadlo	 a	 jeho	 vôňa.	 Sme	
smelšı,́	 bojovnejšı,́	 o	 rok	 staršı.́	 Sme	
tıḿ	a	chceme	ıśť	po	ceste	SPOLU.		

Text:	Mgr.	Viktória	Maťašová

19.	marec	2019	sa	zapıśal	do	poetic-
kých	dejıń	našej	 školy.	Okresné	kolo	
Hviezdoslavovho	Kubıńa	vo	Svidnıḱu	
pre	nás	znamenalo	päť	prvých	miest!	
1.	 kategória	 v	 prednese	 poézie	
vyniesla	 do	 výšin	 objav	 našej	 školy	
Natáliu	 Tkáčovú.	 V	 prednese	 prózy	
zahviezdila	 Darinka	 Klemová	 v	 tej	
istej	 kategórii.	 2.	 kategória	 bola	 od	
nás	 zastúpená	 talentovanou	 Luckou	
Onofrejovou,	ktorá	ohúrila	porotu	aj	
tento	 rok.	 	 Viktória	 Rozputinská	 si	
vyslúžila	prvenstvo	v	prednese	prózy	
v	tretej	kategórii.	

A	aby	sme	nezabudli,	vıť́azný	pohár	si	
odniesol	 aj	 náš	 recitačný	 kolektıv́.	
Práve	 tu	 sme	po	minuloročnej	 téme	
detskej	lásky	hľadali	cestu,	ktorou	by	
sme	sa	tento	rok	vydali	s	recitačným	
kolektıv́om.	 Pred	 rokom	 sme	 nastú-
pili	na	vlak.	Nepoznaný,	neošúchaný,	
voňajúci	 neznámym.	No	 najprv	 sme	
sa	 museli	 zhodnúť	 na	 názve	 našich	
recitátorov	(Viktória	Kecerová,	Jakub	
Joj,	 Zuzka	 Kaňuchová,	 S� tefan	 Vlček,	
Zuzanka	Mitrušková,	Patrik	Kucharıḱ,	
Lucka	 Onofrejová,	 Zachariáš	 Drob-

Streda	20.	3.	2019	bola	v	našej	škole	
niečıḿ	 výnimočná.	 	 Vchod	 do	 školy	
zdobili	 indiánsky	 stan	 a	 dve	 veľké	
makety	 indiánskeho	 chlapčeka	 a	
dievčatka.	 Učiteľky	 a	 deti	 z	 prvého	

Indiáni z MŠ .....
stupňa	taktiež	prispôsobili	svoje	oble-
čenie	tomu,	aby	vytvorili	tú	správnu	
atmosféru	Indiánskeho	dňa.	Ani	peda-
gógovia	z	druhého	stupňa	a	vychová-
vateľky	z	S�KD	nezaháľali	a	pripravili	
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tablety	vyrobili	lávové	lampy.

Samozrejme	 sme	 nevynechali	 ani	
cestovanie	 a	 s	 tým	 spojenú	 znalosť	
cudzieho	jazyka	-	angličtiny.	Pri		pomy-
selnom	 cestovanı́ 	 po	 krajinách	
Európy,	 ktoré	 navštı́vili	 naši	 žiaci									
v	rámci	rôznych	projektov,	sa	naučili	
niekoľko	nových	slovıč́ok.

Neodmysliteľnou	súčasťou	dnešného	
života	sú	počıt́ače	a	tablety,	preto	sme	
si	 pre	 malých	 špuntov	 pripravili	 aj	
prácu	s	týmito	výdobytkami	techniky.

Deti	z	materskej	 školy	boli	nadšené.	
Odchádzali	 od	 nás	 s	 konkrétnym	
produktom,	 ktorý	 si	 vyrobili	 za	
p omo c i 	 s t a r š ı́ c h 	 ž i a kov 	 a ko	
spomienku	na	efektıv́ne	využitý	popo-
ludňajšı́	 čas.	 Odniesli	 si	 množstvo	
krásnych	zážitkov,	nových	skúsenostı	́	
a	poznatkov.

Text	a	foto.:	Mgr.	Mária	Foltínová

rôzne	aktivity	pre	výnimočných	hostı.́

A	 tými	boli.....	 predškoláci	 z	 tunajšej	
materskej	školy.

Budúci	 prváci	 si	 v	 jednotlivých	 trie-
dach	mohli	vyskúšať	svoje	zručnosti	
pri	výrobe	indiánskych	čeleniek,	foto-
rámčekov,	tomahavkov,	rôznych	hrká-
lok,	 ktoré	 si	 odniesli	 so	 sebou	 ako	
pamiatku	na	tento	deň.

Keďže	 deti	 sú	 tvory	 spevavé,	 neza-
budlo 	 sa 	 ani 	 na 	 tanec 	 a 	 spev,	
samozrejme,	 všetko	 v	 indiánskom	
štýle.

Na	 druhom	 stupni	 ich	 čakali	 trocha	
náročnejšie	disciplıń y,	pri	ktorých	si	
mohli	 vyskúšať	 postreh,	 rýchlosť,	
matematické	 schopnosti	 aj	 jazykové	
zručnosti.

S	 učiteľkou	 chémie	 boli	 na	 chvı́ľu	
šamanmi,	ktorı	́pomocou	vody,	oleja,	
potravinárskych	 farieb	 a	 šumivej	
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Cvičné	 firmy	 pôsobiace	 pri	 SSOS� 	
Giraltovce	 sa	 každoročne	 predsta-
vujú	 na	Medzinárodnej	prehliadke	
cvičných	firiem	vo	Svidnıḱu.	Nebolo	
tomu	 inak	 ani	 26.	 februára	 2019,	
keď	sa	predstavili	dve	cvičné	firmy:	
Elit´s,	s.	r.	o.	a	BioSvet,	s.	r.	o.

Po	 úspechu	 firmy	 Elit´s,	 s.	 r.	 o.	 v	
Bratislave	 pokračovalo	 úspešné	
ťaženie	 aj	 vo	 Svidnıḱu.	 Z� iaci	 3.	 A	
triedy,	 odboru	 škola	 podnikania,	
Barbora	Baluďanská,	Stela	C�milňá-
ková , 	 Klára	 Michlı́ková , 	 Sofia	
Jacková	 zužitkovali	 skúsenosti	 z	
veľtrhov		v	Košiciach,	v	Bratislave		a	
v	Poprade.	 Ich	stánok,	propagačné	
materiály,	 e-prezentáciu	 a	 slovnú	
prezent ác iu 	 v 	 s lovenskom	 a	
anglickom	 jazyku	 ohodnotila	
porota	 umiestnenı́m	 v	 zlatom	
pásme.

A	čo	na	to	ocenené?

B.	Baluďanská:	„Je	to	úžasná	skúse-
nosť	 do	 života.	Mali	 sme	možnosť	
vidieť,	 ako	 sa	 zı́skavajú	 obchodnı	́
partneri.	 C� o	 všetko	 je	 potrebné	
urobiť	-	pripraviť	stánok,	spracovať	
vizitky,	kalendáre,	prospekty.“	

S.	 C�milňáková:	 „S	 cvičnou	 firmou	
Elit´s,	s.	r.	o.	 	sme	navštıv́ili	okresné	
mesto	 Svidnıḱ.	 Keď	 sme	 prišli	 na	
m i e s t o , 	 kd e 	 s a 	 o d oh r á va l a	
prehliadka,	boli	sme	veľmi	prekva-
penı	́ prıj́emnou	 atmosférou,	 ktorá	
tam	bola.“

Zlato pre firmu Elit´s, s.r.o.Zlato pre firmu Elit´s, s.r.o.Zlato pre firmu Elit´s, s.r.o.

zlato pre SSOŠ Giraltovcezlato pre SSOŠ Giraltovcezlato pre SSOŠ Giraltovce

K.	 Michlı́ková:	 „Veľmi	 ma	 potešil	
záujem	o	našu	firmu	zo	strany	riaditeľa	
zo	 strednej	 školy	 v	 Poľsku.	 Je	 to	 prvý	
krok	na	vzájomné	obchodné	aj	osobné	
kontakty.“
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Firma	BioSvet,	s.	r.	o.		mala	premiéru	a	
umiestnila	 sa	 v	 bronzovom	 pásme.	
Prezentovali	 ju	Dávid	Daňko,	Fabián	
Martin	Kendra,	Radoslav	Pavlıḱ	a	Lea	
Jadlovská.	 „Z	 každej	 prehliadky	
cvičnej	firmy,		na	ktorej	sa	zúčastnıḿ,		
zı́skam	 nové	 skúsenosti,	 nápady,	

známych,“	 	 konštatovala	 Lea,	 ktorá								
o	 rok	 končı	́ štúdium	v	 odbore	 škola	
podnikania	 a	 tak	 sa	 jej	 zručnosti											
z	 podnikania	 v	 cvičnej	 firme	 určite	
zıd́u.

B.	Baluďanská,	S.	Čmilňáková,	
SSOŠ	3.A

Základná	 umelecká	 škola	 pripravila	
pre	 žiakov	základných	 škôl	v	našom	
mes t e 	 i n t e rak t ı́ v nu 	 v ý s t avu .	
Prostrednıćtvom	nej	deti	vstúpili	do	

Svet očami slávnych maliarov

sveta,	v	ktorom	nachádzali	odpovede	
na	mnohé	otázky.	Návštevnıći	výstavy	
sa	oboznámili	s	dielami	Michelangela,	
Picassa,	Leonarda	da	Vinci,	Vincenta	

Interaktívna výstava 
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van	Gogha	a	Andyho	Warhola.	Výber	
maliarov	 nebol	 náhodný,	 chceli	 sme	
deťom	priblıž́iť	rôzne	výtvarné	smery	
a	dať	im	možnosť	vyskúšať	si	viaceré	
výtvarné	techniky.	Najviac	záujemcov	
bolo	 pri	 stene,	 kde	 napodobňovali	
fresku.	 Krásne	 boli	 aj	 impresionis-
tické	 maľby,	 ktoré	 boli	 výsledkom	
tupovania, 	 no	 nezaostávali 	 ani	
jaskynné	 maľby	 alebo	 pop	 art.	 Z	
kartónu	 a	 papierových	 roliek	 malı	́
vynálezcovia	 tvorili	 podľa	 Leonarda	
da	Vinci.	

Pri	 organizovanı	́ výstavy	nám	veľmi	
pomohli	 žiaci	 ôsmeho	 ročnı́ka	 a	
druhého	stupňa	výtvarného	odboru,	
pre	 ktorých	 to	 bola	nová	 skúsenosť.	
Za	dva	dni	sa	u	nás	vystriedalo	okolo	
120	 žiakov,	 ktorı́	 odchádzali	 plnı	́
dojmov,	 skúsenostı	́ a	 zážitkov.	 Táto	
spolupráca	nebola	prvá	a	verıḿe,	 že	
ani	posledná.	Tešıḿe	sa	na	stretnutie	
pri	ďalšom	zaujıḿavom	projekte.			

Beáta	Daňková

PONOŽKOVÁ VÝZVA PONOŽKOVÁ VÝZVA PONOŽKOVÁ VÝZVA PONOŽKOVÁ VÝZVA PONOŽKOVÁ VÝZVA PONOŽKOVÁ VÝZVA 
2 1 . 	 m a r e c 	 j e 	 S v e t o v ý 	 d e ň	
Downovho 	 syndrómu. 	 Svo je	
sympat ie 	 a 	 podporu 	 ľuďom																					
s 	 týmto 	 ochorením	 môžeme	
vyjadriť	 aj 	 obutím	 ponožiek	
rôznych	farieb	či	veľkostí...

Rozdielne	ponožky	sa	stali	symbolom	
Sve t ov é h o 	 d ň a	
D o w n o v h o	
syndrómu	 preto,	
lebo	 chromozóm	
má	 tvar	 ponožky.	
Dátum	 21. 	 3. 	 je	
taktiež	symbolický,	
k e ď ž e 	 ľ u d i a																		
s 	 D o w n o v ý m	
syndrómom	 majú	
o	 jeden	 21.	 chro-
moz óm 	 nav i a c .	
Namiesto	 dvoch	
ich	 majú 	 a ž 	 tri .	
Genetická	porucha	

sa	odborne	nazýva	trizómia	21.	chro-
mozómu.

Kto	sú	deti	s	týmto	syndrómom?	Sú	to	
deťúrence,	ktoré	majú	radi	poriadok	-	
systém,	 vždy	 majú	 svoje	 veci	 upra-
tané	a	na	neporiadok	na	pracovnom	
stole	upozorňujú	 aj	nás	dospelých	a	
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Historická	 budova	 niekdajšieho	
mestského	 úradu	 v	 Giraltovciach,	
ktorá	 patrí	 k	 najstarším	 v	meste,	
zrejme	 po	 rokoch	 znovu	 ožije	 a	
dočká	 sa	 rekonštrukcie.	 Stratený	
lesk	 jej	 môžu	 prinavrátiť	 vďaka	
projektu	 a	 prebudovaniu	 na	
slovensko	-	poľský	dom.	

Chátrajúcu	budovu	idú	po	dlhom	čase	
renovovať.	 Ján	Rubis	prezradil,	 že	 ju	
postavili	začiatkom	20.	storočia	a	má	
svoju	históriu.	„Nachádza	sa	v	centre	

mesta	 a	 z	 môjho	 pohľadu	 si	 zaslúži	
byť	 opäť	 radnicou,	 keďže	 na	 tento	
účel	 bola	 postavená.	 Preto	 sme	
hľadali	možnosti,	ako	zrekonštruovať	
budovu	starého	MsU� 	na	námestı,́	kam	
by	 opäť	 bola	 presťahovaná	 radnica	
mesta,“	uviedol	primátor	Ján	Rubis.	A	
podarilo	 sa...	 Problematikou	 starej	
budovy	sa	mesto	sıće	zaoberalo	viac-
krát , 	 no,	 žiaľ,	 zohnať	 potrebné	
financie	sa	dlhšı	́čas	nedarilo.	„Zıśkali	
sme	finančné	prostriedky	cez	cezhra-

tým	pádom	sa	i	my	máme	čo	od	nich	
učiť.	 Sú	 to	 jednoducho	 povedané,	
večné	slniečka,	ktoré	nás	obohacujú.	

Do	ponožkovej	výzvy	sme	sa		zapojili	
aj	my,	klienti	a	zamestnanci	denného	
stacionára		Jar	života	v	Giraltovciach	a	
i	 žiaci	 a	 učiteľky	 Praktickej	 školy	 v	
Giraltovciach.	 V	 tento	 nevšedný	 deň	
sme	si	i	my	všetci	dali	na	každú	nôžku	

inú	 ponožku,	 aby	 sme	 im	 takto	
vyjadrili	svoju	podporu.

„Symbol	 rozdielnych	 ponožiek	
nám	pripomína,	že	každý	z	nás	 je		
iný,	 no	 práve	 to	 robí	 náš	 svet	
pestrejším	a	krajším.“

Text	a	foto:	Mgr.	Magdaléna									
Juhasová	

Budova starej radniceBudova starej radnice
znovu                „ožije“ znovu                „ožije“ 
Budova starej radnice
znovu                „ožije“ 
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ničnú	spoluprácu	Slovensko	–	Poľský	
projekt	 na	 prebudovanie	 budovy	 na	
slovensko	 -	 poľský	 dom.“	 Budova	
vďaka	 tomu	 opäť	 ožije	 kultúrnymi	
akciami.	„Mali	by	tu	mať	sıd́lo	spolo-
čenské	organizácie	v	meste,	galérie	a	
výstaviská	 pre	 prezentáciu	 prác	
maliarskych	či	sochárskych	umelcov	
v	rámci	PSK,	ale	aj	na	poľskej	strane	
Malopolské	 a	 podkarpatské	 vojvod-
stvo.	 Bol	 podaný	 materiál	 ohľadom	
vypıśania	 výzvy	 verejného	 obstará-
vania	 na	 riadiaci	 orgán.	 Ten	 posu-
dzuje	podmienky	výzvy,	či	sú	splnené	

a	 či	 nie	 sú	 diskriminačné.	 Po	 ich	
schválenı	́ našim	 riadiacim	 orgánom	
bude	vypıśaná	výzva	v	zmysle	zákona	
U� radu	 pre	 verejné	 obstarávanie,“	
dodáva	 J.	 Rubis.	 Ráta	 s	 tým,	 že														
do	 konca	 mája	 -	 júna	 by	 mali	 mať	
tento	 proces	 ukončený	 a	 v	 letných	
mesiacoch	by	mala	začať	rekonštruk-
cia.	

Zdá	 sa,	 že	 stratený	 „lesk“	 starej	
budovy	 radnice	 v	 Giraltovciach										
po	 rokoch	 opäť	 prinavrátia	 vďaka	
slovensko-poľskému	projektu.

Martina	Cigľarová

V	 tomto	 článku	 sme	 sa	 zamerali	 na	
tradıćie	a	 zvyky	Veľkej	noci	a	ponú-
kame	tak	ucelený	 	obraz	o	nastávajú-
cich	sviatkoch	tohto	mesiaca.	Termıń	
Veľkej	noci	nie	je	stály,	každoročne	sa	
menı.́	Veľkonočný	-	tichý	týždeň	trvá	
od	 Kvetnej	 nedele	 po	 Bielu	 sobotu,	
počas	ktorého	si	cirkev	zvlášť	inten-
zı́vne 	 pripomı́na 	 pamätné 	 dni	
utrpenia	a	smrti	Ježiša	Krista.	

Kvetná	nedeľa		-	V	Kvetnú	nedeľu	si	
ľudia	 do	 kostola	 doniesli	 rozvinuté	
vrbové	 prútiky,	 ktoré	 im	 kňaz	 svätil	
modlitbami.	U	nás	na	východe	sú	 to	
tzv.	 bahniatka.	 Od	 tohto	 dňa	 až	 do	
Veľkonočného	piatka	 sa	 v	 kostoloch	
čıt́ajú	 pašie	 -	 state	 z	 evanjelia	hovo-
riace	o	utrpenı	́Ježiša.		

Zelený	štvrtok	-	V	Zelený	štvrtok	či	
Bielu	sobotu	sa	muži,	ženy	aj	dospie-
vajúca	 mládež	 chodili	 umývať	 do	

potoka.	 Začıńalo	 sa	už	 pred	 ranným	
zvonenı́m.	 Dievčatá	 verili,	 že	 po	
takomto	 umytı́	 budú	 čerstvé	 ako	
lastovičky,	nebudú	mať	pehy	na	tvári	
a	ak	si	umyjú	vlasy,	rýchlejšie	im	budú	
rásť.	

Veľký	piatok	-	Kresťania	si	vo	Veľký	
piatok	 pripomı́najú	 potupnú	 smrť	
Ježiša	 Krista	 na	 kríži.	 Evanjelici	 ho	
považujú	za	najvýznamnejšı	́ sviatok,	
pretože	Syn	Božı	́dokončil	dielo	vykú-
penia	sveta.	Ježiš	Kristus	bol	ukrižo-
vaný	na	vrchu	Golgota	cisára	Tibéria	a	
Pontského	 Piláta.	 V	 rı́mskokatolı́c-
kych	chrámoch	sa	v	tento	deň	neslúži	
omša,	 oltáre	 sú	 bez	 chrámového	
rúcha,	 bez	 krı́žov	 aj	 svietnikov.	 Na	
niektorých	miestach	 sa	 nezvonı,́	 len	
rapká	od	štvrtka	do	soboty	večera.	Na	
evanjelických	 službách	 Božı́ch	 sa	
čıt́ajú	a	spievajú	pašie,	prisluhuje	sa	

Zvyky a tradície Veľkej noci 
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Večera	 Pánova.	 Zachováva	 sa	 pôst	 -	
nejedáva	sa	mäso.

Biela	sobota	-	Počas	Bielej	soboty	sa	
ľudia	 venovali	 vareniu	 a	 pečeniu	
obradných	 jedál.	 Významnú	 úlohu	
mal	oheň,	ktorý	sa	roznecoval	v	Bielu	
sobotu.	Novým	ohňom	zapálili	večnú	
lampu	 a	 veľkonočnú	 sviecu	 zvanú	
paškál.	 Oheň	 mal	 mať	 magicko-
ochrannú	silu.	

Veľkonočná	 nedeľa	 -	 Veľkonočná	
nedeľa	 sa	 považovala	 za	 najväčšı	́
sviatok	roka,	preto	sa	nesmelo	variť,	
dokonca	 ani	 krájať	 nožom.	 Preto	 sa	
všetko	pripravilo	v	Bielu	sobotu.	Obra-
dové	 veľkonočné	 jedlá	 sa	 pripravili	
do	košıḱa	a	zobrali	sa	na	svätú	omšu.	
Cez	omšu	sa	svätili	tieto	jedlá.	Požeh-
nané	 jedlo	 sa	 muselo	 skonzumovať	

tak,	aby	z	neho	nič	nevyšlo	nazmar.	Vo	
Veľkonočnú	nedeľu	bola	aj	zábava	pre	
mládež.

Veľkonočný	 pondelok 	 - 	 Var i	
najväčšı́m	 sviatkom	 mládencov	 bol	
Veľkonočný 	 pondelok, 	 kedy	 sa	
chodilo	po	domoch,	kde	mali	dievčatá,	
aby	 ich	 mohli	 chlapci	 pooblievať	
čerstvou		studenou	vodou,	ktorá	mala	
byť	 symbolom	 zdravého	 života.	
Mládenci	nešetrili	vodou	a	veru	niek-
torá	dievčina	dostala	poriadnu	dávku	
vody.	Nech	už	to	bolo	akokoľvek,	bolo	
to	 a	 ostáva	 našou	 veľkou	 a	 vzácnou	
tradıćiou,	 ktorú	 by	 sme	 si	mali	 ctiť,	
uchovávať	 a	 udržiavať.	 Pozrime	 sa	
bližšie	na	to,	ako	sa	Veľká	noc	oslavo-
vala	a	oslavuje	v	našich	končinách...

Zdroj:	internet
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Na	sútoku	troch	riek	Tople,	Radomky	
a	Topole	sa	ešte	v	odrobinkách	zacho-
vali	 tradıćie,	 ako	 	 sme	 ich	zazname-
nali	z	rozprávania	pamätnıḱov.

„Z� eľeni	 śtvartek	uš	 śe	 ľudze	pojcsiľi,	
večar	 išľi	 do	 kojscela,	 bo	 śe	 muśeľi	
pripravic	 na	 največši	 pust	 v	 roku	 -	
Veľki	pijatek.		Rano	ňič	nejedľi,	išľi	na	
spovic,	 i	 kedz	 prišľi	 domu,	 ta	 ľem	
pojedľi	priplanki	s	peprom	a	zo	soľu,	
zapiľi	 s	 čajom	 bes	 cukru.	 S� icke	
smuciľi	za	Panom	Jeźiśom,	že	ho	ukri-
žovaľi.	S�pivaľi	śe	svate	piśmički	a	veľo	
śe	modľiľi.

Take	veľke	śveto	śe	ľem	statek		obešol,	
poobeze	 uvarili	 a	 očuchaľi	 cviklu	 a	
čuchaľi	i	chriň.	Večer	gazdiňa	zapra-
vila	na	pasku.

Na	Bilu	sobotu,	hnedka	rano,	śe	zato-
pilo	 do	 peca,	 žebi	 śe	 mohla	 upijsc	
paska. 	 Postaviľi 	 varic	 šunku	 a	
kolbasu.	 Vajca	 dzivki	 popisaľi	 s	
voskom	 a	 uvarili	 vo	 vodze	 s	 cibuľo-
vima	lupkami.	

 z rozprávania dnes už nebohej Anny Dzurišovej z rozprávania dnes už nebohej Anny Dzurišovej z rozprávania dnes už nebohej Anny Dzurišovej
Veľká noc v Hornom ŠarišiVeľká noc v Hornom ŠarišiVeľká noc v Hornom ŠarišiVeľká noc v Hornom ŠarišiVeľká noc v Hornom ŠarišiVeľká noc v Hornom Šariši

Ľem	ras	v	roku	variľi	sirek	.	Do	mľika	
nabiľi	vajca	(do	dvuch	ľitroch	i	śtera-
cec),	daľi	kus	soľi	i	cukru,	z	mutelku	
rozmuciľi	a	pomali,	pri	stalim	mišaňu	
uvariľi.	Kedz	 	śe	urobiľi	sirki,	zľaľi	ho	
do	 plachitki	 z	 bileho	 platna,	 dobre	
sciśľi	zo	 šnurku	do	hrudki	a	daľi	do	
rana	otkvapkac	.	Jedľi	ho	po	cele	śveta	
ku	ostatnim	jedlom.

Pondzelek	 uš	 zafčasu	 chodiľi	 po	
valaľe	parobci	 oľivac.	Dzivku	 zlapaľi	
dvojo,	jeden	z	jednej	a	druhi	z	druhej	
strani,	treci	vźal	vedro	a	šusnul	na	ňu	
źimnu	 vodu.	 Vera,	 tota	 ju	 ňeľem	
prebrala,	aľe	po	ňej	dzivka	muśela	buc	
cali	rok	šumna	a	zdrava.“

Možnosti	 vychutnať	 si	 Veľkú	 noc		
tomto	 kútiku	 Slovenska	 sú	 pre	
cudzıćh	návštevnıḱov		mizivé,	ale	pria-
telia	 a	 prıb́uznı	́ sa	 navštevujú	 radi	 .	
Vzájomne	 ochutnávajú	 tie	 isté	 jedlá	
ako	majú	doma,	ale	najviac	sa	tešia	zo	
spoločného	stretnutia,	na	ktoré	bežný	
deň	im	veľa	času	neostáva.	

(ef)

 z mojich zážitkov z mojich zážitkov z mojich zážitkov

Veľká noc na Dolnom LiptoveVeľká noc na Dolnom LiptoveVeľká noc na Dolnom LiptoveVeľká noc na Dolnom LiptoveVeľká noc na Dolnom LiptoveVeľká noc na Dolnom Liptove

Sever	 Nı́zkych	 Tatier	 zima	 opúšťa	
nerada	 a	 pomaly,	 ale	 Veľkonočné	
sviatky	sú	vždy	neklamnými	a	neod-
mysliteľnými	poslami	jari.	

Obyvatelia		Ludrovej,	môjho		rodiska,	
dodržiavali	 	 na	Zelený	 štvrtok	polo-
vičný	pôst.	Po	raňajšej	omši,	kedy	sa	
prestalo	 zvoniť,	 rýchlo	 sa	 utekali	
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umývať,	 aby	 boli	 peknı	́ po	 celý	 rok.	
Obyčajne	sa	vtedy	orezávali	stromy	a	
značili	ovce,	ktoré	 išli	na	salaš.	Z� eny	
vyumývali	domácnosť	a	chystali	sa	na	
pečenie	a	varenie.

Cez	 Veľký	 piatok	 dodržiavali	 prıśny	
pôst,	nielen	striedmosť	v	jedle,	ale	ani	
nerobili	veľké	a	ťažké	roboty.	Len	čo	
statok	 obriadili.	 Tradične	 sa	 jedli	
zemiaky	s	mliekom.	V	tento	deň		zabı-́
jali	v	každom	dome	barančatá.	Plnené	
a	pečené	sú	dodnes	tradičným	jedlom		
počas	Veľkej	noci.

Na	 Bielu	 sobotu	 ráno	 sa	 v	 kostole	
rozozvučal	orgán	a	rozviazali	 	zvony.	
Po	omši	gazda	rozohrial	pec,	aby	ženy	
mohli	 upiecť	 plnené	 baranča,	 no	 aj	
koláče	a	chlieb.	 	Večer	sa	opäť	stretá-
vali	v	kostole	a	po	omši	sa	ponáhľali	
domov,	 aby	 po	 dlhom	 pôste	 mohli	
načať	baranča.	

Veľkonočná	 nedeľa	 bola	 sviatkom	
oddychu,	 pohostenia	 	 a	 stretávania		
najbližšej	rodiny.

Veľkonočný	pondelok	aj	v	Ludrovej	si	
zachoval	 tradı́ciu	 oblievania	 žien	 a	
dievčat.	 Chlapci	 a	 mládenci	 dostali		
výslužku,	obyčajne	vajıč́ko,	koláč,	ale	
aj	peniaze.	Ak	niektorú	dievku	neob-
liali,	veru	bola	na	ňu	hanba.

Veľkonočná	 	 atmosféra	 	 tu	 dýcha	
dodnes.	 Hlavne	 ak	 sa	 využijú	 prvé	
možnosti	ubytovania	v	súkromı	́v	rodi-
nách	Oravcovcov,		Kajúchovcov	a	Kise-
lovcov.		Ludrovská	dolina	na	začiatku	
jari	nie	je	schodná	pre	turistov,	ale	už	
ani	vhodná	pre	bežkárov.	No	na	pešie	
prechádzky	 je	 prıśtupná	 v	 ktorom-
koľvek	 ročnom	 obdobı́	 a	 predsa	
sviatky	 sú	najkrajšie	 	 v	prıŕode	pod	
vrchom	Salatıń.

Ľubomír	Filo	–	riaditeľ	Vidiek,	n.	o.	

Len	 na	 skok	 od	 Giraltoviec	 je	 obec	
S� tefurov,	 kde	 sa	 veľkonočné	 sviatky	
slávia	 už	 po	 rusıńsky.	 A	 tak	 nám	 o	
Paschaľnom	svjatu	porozprávala	pani	
Gobanová.	

Najvekšıḿ	prazdnikom	v	roku	u	ľudej	
tu	 žijučich	 bylo	 Voskresiňa	 Isusa	
Christa	 abo	 Paska,	 jak	 ľude	 korotše	
zvali	abo	 i	dakde	zovut	Velikdeň.	Na	
toti	dni	sja	počali	prihotovľati	velikym	
sim	tyžňovym	postom.	Týždeň	pered	
Voskreseňom	je	Kvitná	nediľa	(podľa	
cerk.	Poriadku)	koli	u	cerkvi	sja	svja-
tili	bahnitky	abo	zeleny	holusky	verby	

na	znak	vchodu	Isusa	Christa	v	Jeru-
zalim.	 Do	 taj	 nedili	 uš	 musili	 mati	
gazdyňi	 všitko	 porajbane,	 pobileno,	
vypriatané,	 žeby	u	velikym	tyžňu	uš	
taky	 roboty	 nerobili	 a	 museli	 byti	 i	
všitky	členove	rodiny	vyspovidany.

Počas	 postu,	 cilych	 7	 tyžniv	 sja																				
v	 seredu	 i	 v	 piatnicu	 	 nejilo	 mjaso,	
nerobili	 hostiny,	 muziky,	 svaťby,	
rozhnivany	 ľude	 sja	 snažili	 pomiriti,	
ženy	 nerobili	 ľabdy,	 ale	 snažili	 sja	
vecej 	 robiti 	 dobra	 a	 pomahati	
druhym.

Počas	 velikoho	 postu	 vecej	 ľudi																

PASCHAĽNY SVJATA NA SVIDNICKYCH DOLINACH PASCHAĽNY SVJATA NA SVIDNICKYCH DOLINACH PASCHAĽNY SVJATA NA SVIDNICKYCH DOLINACH PASCHAĽNY SVJATA NA SVIDNICKYCH DOLINACH PASCHAĽNY SVJATA NA SVIDNICKYCH DOLINACH PASCHAĽNY SVJATA NA SVIDNICKYCH DOLINACH 
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i	 častiše	 chodilo	 do	 chramu,	 ne	 lem										
v	nediľu,	ale	i	pres	tyždeň.

V	četver	večur	velikoho	tyžňa	u	cerkvi	
byla	dovha	odprava	s	nazvom	Strasti	
Isusa	 Christa	 s	 čitaňom	 Jevanhelija													
o	 joho	 terpiňu	 a	 smertikoli	 12x	
zvonitsja	 a	 od	 toho	 času	 sja	 zvony													
u	molčat	až	do	nedilňoho	voskresiňa.

V	 piatnicu	 je	 strohyj	 pist	 a	 velika	
tichota.	 Namisto	 zvona	 chodili	 3x	
denno	 chlopci	 klopkati	 –	 durkatis	
derevjanyma	molotkami	po	doski	na	
znak	toho,	že	Isusa	raspjali	na	derevo	
kresta	s	molotkom.	O	3.00	hod	snažat	
sja	všitky	(kto	može)	iti	do	cerkvi	na	
pohrib	 Isusa	 Christa.	 Všitky	 idut											
v	 čornym,	tmavym	oblečiňu.	Na	totu	
odpravu	prichoďat	i	taky	ľude,	ktory	
cilyj	rik	v	chrami	nebyli.

V	subotu	je	najvecej	roboty	bo	treba	
upeči	 pasku	 (kolač	 z	 biloj	 muky	
upečený	 na	 velikej	 okruhlej	 tepši													
o	vahy	3	kg).	Uvariti	kolbasu,	 šunku,	

zakľagati	 hrudu	 syra	 i	 zo	 solodkoho	
moloka	i	jajec	uvariti	žoutu	hrudku	–	
jaječnik,	 jak	 dachto	 zove.	 Maľovany	
jaječka	(pisanky)	naši	baby	farbili	zo	
pčolom	 voskom	 (ozdoby	 naterali,	
pisali	zo	švablikami	abo	gomboškou)	
a	varili	u	vodi	z	cebuľovyma	lupami.	
Inšaky	 farby	 na	 jajca	 nechasnovali.	
Večur	 všitko	 poskladali	 do	 kobrika	
(košika).	Ku	tomu	položili	iši	chriň	–	
koriň	nepostruhanyj,	do	poharika	siľ			
i	malu	misočku	masla.	Košik	 zakryli	
vyšivanym	ručnikom	i	kolač	–	pasku	
zaviazali	 do	 tkanoho	 najkrajššoho	
obrusa.	 U	 nediľu	 rano	 o	 4.00	 byla															
v	 cerkvach	 odprava	 pid	 nazvom	
Voskresiňa	 Isusa	 Christa	 a	 po	 nim	
svjaščenik	posvjatil	 	paschaľne	jidlo,	
jake	sobi	ľude	prinesli	z	domu.	Od	toj	
odpravy	 ľude	 počas	 ciloho	 svitloho	
t y ž ň a 	 z d ravka l i 	 p re k ra snym	
pozdravom	 „CHRISTOS	 VOSKRES“.	
Dobry	ľude	vo	farnosti	na	toto	svjato	
nezabyvali	 ani	 na	 svojoho	 svjašče-
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ZÁŽITOK POĽOVNÍKA ZÁŽITOK POĽOVNÍKA 

  ĽUBOMÍRA ŠTEFANÍKAĽUBOMÍRA ŠTEFANÍKA

ZÁŽITOK POĽOVNÍKA 

 ĽUBOMÍRA ŠTEFANÍKA

Ľubomír	 Štefaník	 (33)	 z	 Fijaša	 sa	
môže	pochváliť	zaujímavou	prího-
dou.	 V	 Bosne	 a	 Hercegovine	 sa	
vybral	na	lov	medveďa,	kde	trium-
foval . 	 Podari lo 	 sa 	 mu	 niečo	
unikátne,	 čo	 už	 20	 rokov	 nezažili	
ani	 tamojší	 obyvatelia... 	 Jeho	
úlovok	 vážil	 neuveriteľných	 315	
kíl.

Vzácnu	trofej	v	Bosne	ulovil	náš	občan	
Ľubomı́r	 S� tefanı́k	 z	 priľahlej	 obce	
Fijaš.	 Podelil	 sa	 s	 nami	 o	 svoju	
dobrodružnú	prıh́odu	hneď	ako	sme	
ho	 oslovili.	 „Prišlo	 to	 nečakane,	 a,	
samozrejme,	 bolo	 to	 všetko	 legálne.	
Môj	 dobrý	 kamarát	 Jozef	 Zajac	 mi	
zavolal,	 že	 v	 tamojšıćh	 lesoch	 Kali-
nova	 sa	 zobudili	 medvede.	 Keďže	
snom	 každého	 poľovnı́ka	 je	 streliť	
veľkú	 šelmu,	nemohol	som	si	takúto	
prı́ležitosť	 nechať	 ujsť,“	 spomı́na		
mladý	lovec.	Vycestovali	teda	z	Giral-
toviec	 svojı́m	 autom	 v	 stredu	 13.	
marca.	Prezradil,	že	s	malými	prestáv-
kami	dorazili	na	miesto	o	štvrtej	ráno.	

Miestni	kamaráti	-	poľovnıći	 ich	tam	
už	 čakali.	 Po	 krátkom	oddychu	mali									
o	deviatej	ráno	stretnutie	s	tamojšıḿ	
predsedom	 združenia.	 „Oboznámil	
nás	 s	priebehom	poľovačky.	Bolo	mi	
povedané,	že	sa	v	ich	lesoch	vyskytuje	
aj	 kapitálny	 medveď.	 O	 16.	 hodine	
sme	sa	vybrali	na	lov,	kde	nás	sprevá-
dzal	aj	miestny	poľovnıḱ,	odbornıḱ	na	
medvede.	 Ani	 nie	 o	 tri	 hodiny	 sme	
medveďa	 spozorovali.	 Ostali	 sme	
šokovanı	́jeho	veľkosťou.	Po	posúdenı	́
s p r i e vod com 	 a 	 j e ho 	 s ú h l a s e																				
s	odstrelom	som	namieril	a	vystrelil.	
Ozval	sa	ozrutný	rev	a	medveď	zmizol	
z	 dohľadu...,“	 prezradil.	 Okolo	 20.	
hodiny	zišli	podľa	jeho	slov	z	posedu	a	
skontrolovali,	 či	 na	nástrele	 je	 farba	
(krv).	 „Krv	 tam,	 samozrejme,	 bola.	
Následne	sme	sa	vrátili	na	posed,	kde	
už	prebiehala	rušná	debata,	čo	a	ako	
ďalej.	Boli	prizvanı	́ďalšı	́členovia	zdru-
ženia,	 ktorı	́ išli	 detailnejšie	 skontro-
lovať	 nástrel.	 Pritom	 dohľadali	
medveďa,	 ktorý	 bol	 zhasnutý	 30	

V Bosne zastrelil V Bosne zastrelil 

medveďa medveďa 

V Bosne zastrelil 

medveďa 

nika.	Byl	takyj	zvyčaj,	že	kostilnik	na	
velikodnu	 piatenicu	 doobida	 vzjal	
kobrik	 i	 pochodil	 s	 nim	 po	 chyžach	
ciloho	 sela,	 do	 kotroho	 mu	 gazdy-
ňivložili	po	4	–	5	jajca	pre	svjaščenika.

U	voskresnu	nediľu	sja	ani	nič	neva-
rilo,	 jilo	 sja	 lem	 toto	 jidlo	 što	 bylo	
posvjačené.

Inšak	 bylo	 uš	 v	 druhyj	 deň	 Pasky.											
V	 ponediľok	 rano	 chodili	 po	 seli	
chlopci	 i	 paribci	 oblivati	 divčatá													
i	 divky.	 Jak	 byl	 teply	 deň	 oblivalisja	
nelem	z	horňatami,	ale	i	s	vidrami	na	
potoku.	U	vivtorok	zas	divčata	polivali	
chlopciv	a	bylo	na	seli	veľo	veselosti										
i	radosti	dovho	na	toto	spominali.

Ľubomír	Filo
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Poľovnıćky	zážitok	z	Bosny	považuje	
Ľubomı́ r 	 S� te fanı́k 	 za 	 doposiaľ	
najväčšı́	 a	 dosiahnutú	 trofej,	 ťažkú	
315	kıĺ	 a	 strelenú	 v	 zlatej	medaile	 -	
414,3	bodov,	za	najväčšiu.	„Zgustli“	si	
na	 ňom	 i	 srbské	 médiá.	 „Veľmi	 ma	
zaujala	 krása	prıŕody	 tohto	 regiónu.	
Preto	 som	 veľmi	 rád,	 že	 som	 tu	
dosiahol	svoj	sen	loviť	svojho	prvého	
medveďa.	 Zvesť	 o	 tom	 sa	 rýchlo	
rozniesla	 a	 miestni	 obyvatelia	 mi	
prichádzali	 hromadne	 gratulovať	 a	
obdivovať	 trofej.	Keďže	 takýto	kapi-
tálny	 úlovok	 tam	 nebol	 strelený	 20	
rokov,	 začali	 sa	 o	 to	 zaujı́mať	 aj	
tamojšie	 noviny,“	 dozvedeli	 sme	 sa											

od	neho.	Okrem	medveďov,	ktoré	tam	
žijú	 vo	 veľkom	 počte,	 je	 tamojšı	́
lovecký	 areál	 bohatý	 na	 diviaky,	
tetrovy	a	divú	zver.	Lovisko	je	známe	
svojimi	vysokohodnotnými	trofejami.	
Tento	rok	tam	boli	odstránené	tri	vlky	
a	 kamzı́k.	 Ľubo	 je	 poľovnı́kom	 už	
desať	 rokov,	 popri	 poľovnı́ctve	 sa	
venuje	 streľbe	 na	 asfaltové	 terče.	
„Poľujem	 v	 poľovnı́ckej	 spoločnosti	
Kamenná	 Soboš,	 kde	 predsedom	 je	
môj	 dobrý	 kamarát	 Bohuš	 Digoň.	
Práve	 on,	 ako	 aj	 môj	 svokor	 Dušan	
Fečkanin,	ma	zasvätili	do	tajov	poľov-
nıćtva,“	dodáva.	

	Martina	Cigľarová

SPLNIL	SA	MU	SEN,	NA	KTORÝ	BOSNIACI	ČAKALI	20	ROKOV

metrov	 od	 nástrelu.	 V	 tej	 chvıĺi	 ma	
zaplavili	pocity	radosti,	hrdosti	a	šťas-
tia,	keďže	sa	mi	podaril	 takýto	kapi-

tálny	úlovok,“	tešı	́sa	Ľubo,	ktorý	nám	
potvrdil	 i	ďalšie	 zaujıḿavosti	 z	 tejto	
udalosti...
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Marec	2019	v	našej	mestskej	knižnici	
bol	 bohatý 	 na	 návštevy	 našich	
najmenšıćh	čitateľov.	Pripravili	sme	si	
pre	nich	niekoľko	zaujıḿavých	podu-
jatı	́a	stretnutı,́	pri	ktorých	sme	strá-
vili	 spoločné	 chvıĺe	 spolu	s	dobrými	
knihami.	

Tohto	 roku	 prejavil i 	 z áujem	 o	
návštevu	knižnice	najmä	tı	́najmenšı	́–	
predškoláci,	ktorým	pıśmenká	ešte	až	
tak	veľmi	nie	sú	známe.	Napriek	tomu	
chceli	spoznať	miesto,	kde	 je	v	poli-
ciach	 uložené	 veľké	 množstvo	 knıh́	
rôzneho	 žánru.	 Predstavila	 som	 im	
našu	knižnicu	a	porozprávala	o	tom,	
čo	 všetko	 v	 knižnici	 máme,	 aká	 je	
práca	knihovnıḱa	a	ako	sa	stať	čitate-
ľom.	 Zavıt́ali	 k	 nám	 škôlkari	 z	MS� 	 v	
Lúčke,	 ktorı́	 sú	 každoročne	 našimi	
návštevnı́kmi.	 Strávili	 sme	 spolu	
zábavné	dopoludnie	pri	knihe	Emka	a	
lesné	 zvieratká.	 Spolu	 s	 hlavnou	
hrdinkou	 sme	 sa	 vybrali	 do	 lesa	 a	
spoznávali	jeho	krásy	aj	nebezpečen-
stvá.	Malı	́školáci	z	MS� 	v	Marhani	ma	
pozvali	na	návštevu	do	svojich	pries-
torov,	a	tam	sme	sa	opäť	zabávali	pri	
zážitkovom	čıt́anı	́a	rôznych	knižných	
aktivitách.	

Druháci	 SZS� 	 spolu	 so	 svojou	 pani	
učiteľkou	 u	 nás	 strávili	 dopoludnie,	
kde	 ich	 čakala	 neľahká	 úloha	 –	
prednes	poézie	a	prózy	v	rámci	tried-
neho	 kola	 Hviezdoslavov	 Kubı́n.			
Vypočuli	 sme	 si	 každého	 žiačika	
pozorne	 a	 tých	 najlepšı́ch	 čakalo	
hneď	v	poobedňajšıćh	hodinách	kolo	

školské.	

Malı́	 čitatelia	 základnej	 školy	 majú	
radi	spoločné	stretnutia	u	nás	v	kniž-
nici.	Vždy	sa	im	snažıḿe	priniesť	nový	
knižný	prıb́eh,	v	ktorom	sa	väčšinou	
nájdu.	 O	 to	 je	 to	 potom	 ešte	 väčšia	
zábava.	 Stali	 sa	 z	 nich	 malı́	 Knižnı	́
detektı́vi	 a	 pomocou	 detektı́vnych	
úloh	 sme	 sa	 dozvedeli	 nové	 infor-
mácie	o	spisovateľov	a	knihách	a	zopa-
kovali	sme	si	aj	ľahkou	formou,	to	čo	
sa	 už	 v	 škole	 naučili.	 Išlo	 im	 to	
výborne.	

Na	 prvú	 návštevu	 knižnice	 prišli	 aj	
mladı́ 	 č lenovia	 stacionára	 JAR	
Z� IVOTA,	aby	sa	zoznámili	s	knižnicou.	
Predstavili	sme	im	knihy,	podľa	toho	
aká	 téma	 ich	 zaujala.	 V	 prı́jemnej	
debate	sme	sa	porozprávali	o	knihách	
a	čıt́anı	́celkovo.	Pri	odchode	si	odná-
šali	 aj	 niekoľko	 knižných	 titulov	 a	
tešili	sa	na	ich	čıt́anie.	Navštıv́ili	sme	
aj	 deti	 špeciálnych	 tried	 Základnej	
školy	 v	 Giraltoviach,	 aby	 sme	 im	
pomohli	 s	 marcovým	 čı́tanı́m	 knı́h.												
V	poslednom	týždni	sme	si	pripome-
nuli	 aj	 deň	 ľudovej	 rozprávky	 spolu												
s	a	deťmi	školského	klubu	Základnej	
školy	v	Giraltovciach.

Marcové	 aktivity	 však	 ešte	 stále	
nekončia....	Tı,́	ktorı	́to	v	tomto	mesiaci	
nestihli,	 si	 už	 objednali	 termı́ny	
návštev	aj	v	ďalšıćh	dňoch	a	týždňoch,	
veď	knihy	v	našej	knižnici	sú	 tu	pre	
čitateľov	neustále....	

Michaela	Marcinová	

Aký bol marec v knižnici... Aký bol marec v knižnici... Aký bol marec v knižnici... Aký bol marec v knižnici... Aký bol marec v knižnici... Aký bol marec v knižnici... 
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Medzi	prvoradé	opatrenia	a	aktivity	

pri	 implementácii	Stratégie	rozvoja	

cestovného	 ruchu	 a	 cykloturistiky	

na	územı	́MAS	Topoľa	patrı	́i	vybudo-

vanie	 Združenej	 nemotoristickej	

komunikácie	pre	pešıćh	a	 cyklistov											

z	mesta	Giraltovce	do	najväčšej	obce	

v	 okrese	 Svidnı́k,	 do	 Kračúnoviec,	

súbežne	 s	 medzinárodnou	 cestou											

E	 371	 ako	 najkritickejšieho	 úseku	

plánovanej	 cyklodopravy	 v	 našom	

regióne.

Z	 dôvodov	 náročnosti	 a	 rôznoro-

dosti	 výstavby	 sme	 rozčlenili	 reali-

z á c iu 	 cyk lo tur i s t i ck ých 	 t r á s														

na		jednotlivé		etapy:

I.	 etapa	 -	 Od	 predajne	 stavebného	

materiálu	 TRIBE	 po	 pravej	 strane	

súbežne	 s	 cestou	 E	 371	 ako	 cesta	

vyhradená	pre	cyklistov	a	pešıćh	do	

Kračúnoviec	 po	 križovatku	 do	

Lužian	pri	Topli.	V	súčasnom	obdobı	́

sa	uzatvárajú	zmluvné	vzťahy	so	71	

vlastnıḱmi	a	spoluvlastnıḱmi	parciel	

na	odpredaj	ich	častı.́

II.	 etapa	 -	 Prepojenie	 Parku	 mieru	

ponad	 Topľu	 cyklistickou	 lavičkou	

od	bývalých	Kožiarskych	závodov	k	

predajni	 stavebného	 materiálu	 na	

existujúci	 poľnú	 cestu	 s	 napojenıḿ	

vedľa	 existujúceho	 chodnı́ka	 pre	

pešıćh	a	popri	existujúcich	zariade-

niach,	 samoobslužnej	 umývacej	

linke,	 čerpacej	stanici	 	s	napojenıḿ	

sa	na	úsek	I.	etapy.

III.	 etapa	 -	prepojenie	Parku	mieru													

s	 Bardejovskou	 ulicou	 popri	 Topli,	

na	 ktorej	 sa	 cyklistický	 chodnı́k	

rozdelı	́ využıv́anıḿ	 cesty	 III.	 triedy	

smerom	na	Bardejov	a	napojenıḿ	sa	

na	mestský	okruh	od	rıḿskokatolıć-

keho	 kostola	 novovybudovaným	

premostenıḿ	ponad	medzinárodnú	

cestu	ku	Kultúrnemu	domu	v	Giral-

tovciach	a	odtiaľ	bude	napojenie	na	

mestský	 okruh,	 ktorý	 samozrejme,		

bude	i	 	súčasťou	aktualizácie	územ-

ného	plánu	mesta	Giraltovce.

V	 súčasnom	 obdobı́	 sa	 uzatvorila	

verejná	 súťaž	 na	 výber	 dodávateľa		

projektovej	 dokumentácie	 pre	

komplexné	 riešenie	 cyklistickej	

dopravy	v	 intraviláne	 a	 extraviláne	

mesta 	 Gira l tovce . 	 Ver ı́me , 	 že	

nájdeme	pochopenie	najmä	u	vlast-

nı́kov	 dotknutých	 pozemkov	 pri	

podpise	zmlúv	o	budúcich	kúpnych	

zmluvách.	 Jedná	 sa	 o	 tzv.	 lı́niové	

stavby,	 čo	znamená	veľký	problém,	

ak	niektorý	vlastnıḱ	nebude	s	odpre-

dajom	 súhlasiť.	 Treba	 pochopiť,	 že	

vytvárame	 priestor	 pre	 zvyšovanie	

podielu	 nı́zkouhlı́kovej	 ekologickej	

dopravy	 a	 bezpečnosti	 obyvateľov	

Združená nemotoristická komunikácia 
pre peších a cyklistov Giraltovce – Kračúnovce

S BATOHOM NA BICYKLI 
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regiónu	a	že	budeme	mať	prıĺežitosti	

využıv́ať	so	svojimi	deťmi	a	vnukmi	

bicykle	ako	nástroj	na	zlepšenie	zdra-

votného	stavu,	pohybových	aktivıt́	a	

stretávanie	sa	na	odpočıv́adlách	ako	

doplnkových	zariadeniach.	Ak	nevy-

užijeme	 terajšie	 obdobie	 možnosti	

z ı́ s kan ia 	 f inan čných 	 zdro jov																

z	 Európske	 únie,	 v	 	 budúcnosti		

takéto	prıĺežitosti	nebudú.	Vybudo-

vanie	cyklistických	trás	je	pripravo-

vané	 tak,	 aby	 sa	 naše	 regionálne	

cyklistické	 úseky	 napojili	 na	 tzv.	

k o s t r ov ú 	 s i e ť 	 P r e š o v s k é h o	

samosprávneho	kraja	a	to	na	medzi-

národnú	Karpatskú	cyklistickú	trasu	

do	piatich	 štátov,	na	medzinárodnú	

trasu	EUROVELU	z	Atén	do	Nórska,	

na	napojenie	do	Bardejova,	Svidnıḱa,	

H a n u š o v i e c 	 n a d 	 To p ľo u , 	 a	

samozrejme,	 Domašu.	 Zaujı́ma-

vosťou	 bude	 i	 vybudovanie	 náuč-

n ého 	 cyk l is t ického 	 chodnı́ ka																		

z	 Kračúnoviec	 do	 Babieho	 a	 späť															

s	 osadenı́m	 informačno	 náučných	

t ab ú ľ 	 a 	 oddychov ých 	 m ies t .	

Pri ložme	 teda	 ruku	 k	 dielu	 a	

rozšıŕme	 našu,	 zatiaľ	 len	 niekoľko	

stometrovú,	 cyklistickú	 cestičku																

v	Parku	mieru,	aby	sme	deklarovali,	

že	i	na	východe	aspoň	niečo	máme.	

Ing.	Ľubomír	Filo

Podľa	§	50		zákona	NR	SR	č.	595/2003	
Z.	z.	o	dani	z	prıj́mov	majú	možnosť	
mimovládne	 organizácie,	 ktoré	 sa	
zaregistrovali	 v	 Centrálnom	 registri	
prijıḿateľov,	zıśkať	aj	v	tomto	roku	2	
%,	resp.	3	%	z	dane	fyzických	osôb,	
ak	tieto	odpracovali	viac	ako	40	hodıń	
dobrovoľnıćkej	práce	a	1	%,	resp.	2	
%	z	dane	právnických	osôb,	ak	tieto	
darovali	 na	 verejnoprospešný	 účel	
minimálne	0,5	%	z	dane	za	rok	2018.

Podmienky	 pre	 zápis	 do	 spomı́na-
ného	 registra	 splnila	 aj	 nezisková	
organizácia	 Vidiek.	 Týmto	 sa	 jej	
otvára	 priestor	 na	 zabezpečenie	
doplnkového	 zdroja	 financovania	
aktivıt́	 súvisiacich	s	verejnoprospeš-
nými	 aktivitami	 zameranými	 aj	 na	

upevňovanie	zdravia	našich	detı.́

Po	dohode	s	vedenıḿ	mesta	a	riadi-
teľkou	 Materskej	 školy	 v	 Giraltov-
ciach	 plánujeme	 zı́skané	 finančné	
zdroje	 využiť	 ako	 doplnkový	 zdroj	
financovania	 na	 zriadenie	 soľnej	
jaskyne	priamo	v	materskej	škole.

Kto	môže	rozhodnúť	o	poukázaní			
2	%?

Daňovnıḱ,	ktorý	zaplatı	́daň	z	prıj́mov	
fyzických	 alebo	 právnických	 osôb.	
Minimálna	 výška	 dane	 z	 prıj́mov	 v	
prospech	 prijı́mateľa	 predstavuje	
sumu	 3,00	 €,	 ak	 je	 daňovnı́kom	
fyzická	osoba	a	8,00	€,	ak	 je	daňov-
nıḱom	právnická	osoba.

Jednoducho	povedané,	2	%	z	dane	z	

ROZHODNUTIE o 2 % (3 %) z dane fyzických ROZHODNUTIE o 2 % (3 %) z dane fyzických 

a 1 % (2 %) z dane právnických osôb a 1 % (2 %) z dane právnických osôb 

ROZHODNUTIE o 2 % (3 %) z dane fyzických 

a 1 % (2 %) z dane právnických osôb 
ROZHODNUTIE o 2 % (3 %) z dane fyzických ROZHODNUTIE o 2 % (3 %) z dane fyzických 

a 1 % (2 %) z dane právnických osôb a 1 % (2 %) z dane právnických osôb 

ROZHODNUTIE o 2 % (3 %) z dane fyzických 

a 1 % (2 %) z dane právnických osôb 
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prı́ jmov	 môžu	 poukázať	 všetci	
zamestnanı́	 rodičia	 detı́,	 pracujúci	
starı	́ rodičia	 vnukov	 navštevujúcich	
Materskú	 školu	 v	 Giraltovciach,	 ako										
i	ostatnı	́obyvatelia	mesta	a	okolia.	

Aké	sú	údaje	Vidiek,	n.	o.?

Obchodné	meno:	Vidiek,	n.	o.

Sı́dlo:	 Bardejovská	 254,	 087	 01	
Giraltovce

Identifikačné	 čı́slo	 organizácie:	
37886240

Právna	 forma:	 Nezisková	 organi-
zácia

Časové	 lehoty	 poukázania	 2	 %								
(3	%),	resp.	1	%	(2	%)	z	dane	z	príj-
mov:

 Do	 15.	 februára	 2019	 odovzdať	
zamestnávateľovi	 žiadosť	 na	 vyko-
nanie	 ročného	 zúčtovania	 pred-

davkov	 na	 daň	 z	 prıj́mov	 a	 vyhoto-
venie	 potvrdenia	 o	 zaplatenı́	 dane.		
Do	 31.	 marca	 2019	 podať	 daňové	
priznanie,	 ak	 patrı́te	 do	 kategórie	
fyzických	 alebo	 právnických	 osôb	
podnikajúcich	 podľa	 ustanovenı	́
živnostenského	zákona	a	zamestnan-
cov,	 ktorı́	 sami	 podávajú	 daňové	
priznanie.	V	potvrdení	 o	 zaplatení	
dane	 sa	 uvedie	 31.	 marec	 2019.							
Do	30.	apríla	2019	podať	vyhlásenie	
zo	 strany	 daňovnı́kov,	 za	 ktorých	
daňovú	povinnosť	vykoná	zamestná-
vateľ.	 Súčasťou	 vyhlásenia	 je	 potvr-
denie	o	zaplatenı	́dane,	v	prıṕade	3	%	
z	 dane	 aj	 potvrdenie	 o	 odpracovanı	́
minimálne	 40	 hodıń	 dobrovoľnıćkej	
práce.	

Ing.	ĽUBOMÍR	FILO

riaditeľ	n.	o.	Vidiek

Soľná	 jaskyňa	 je	 miestnosť	 so	 špe-
ciálnou	 mikroklı́mou	 a	 veľkým	
obsahom	 morskej	 soli,	 vďaka	 čomu	
pôsobı	́ blahodarne	 na	 ľudský	 orga-
nizmus.	Jej	pozitıv́ny	účinok	sa	dosa-
huje	 spojenı́m	 psychorelaxácie	 a	
oddychu	s	haloterapiou.	Haloterapia	
(z	gréckeho	slova	halo	=	soľ)	využıv́a	
liečivé	účinky	vdychovania	aerosolo-
vých	 mikročastıć	 prıŕodnej	 soli	 ako	
minerálu	(NaCl).	Soľ	pôsobı	́antibak-
teriálne	na	ľudský	organizmus.		

Mikroklı́ma	 vznikajúca	 v	 soľných	

jaskyniach	je	obdobou	klıḿy	prıḿor-
skej	oblasti.	Do	ovzdušia	sa	v	soľnej	
jaskyni	uvoľňujú	prvky	jódu,	draslıḱa,	
horčı́ka,	 vápnika,	 sodı́ka	 a	 brómu,	
ktoré	 priaznivo	 pôsobia	 na	 ľudský	
organizmus	 a	 napomáhajú	 k	 liečbe	
mnohých	ochorenı.́

45-minútový	 pobyt	 v	 soľnej	 jaskyni	
zodpovedá 	 čo 	 do	 zdravotných	
účinkov	dvoj	až	trojdňovému	pobytu	
pri	mori.	Podľa	poľskej	lekárky	Marie	
Jedrusiakovej	 sú	 ozdravné	 účinky	
soľnej	jaskyne	dôležité	práve	pre	deti,	

 v Materskej škole v Giraltovciach (U Ňufka)  v Materskej škole v Giraltovciach (U Ňufka)  v Materskej škole v Giraltovciach (U Ňufka) 
SOĽNÁ JASKYŇASOĽNÁ JASKYŇASOĽNÁ JASKYŇA
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ktoré	 si	 ešte	 len	 budujú	 imunitný	
systém.	 Soľná	 jaskyňa	 je	 aj	 skvelé	
miesto	pre	zábavu	a	hru	detı.́	Pri	počú-
vanı́ 	 detských	 pesni č iek	 alebo	
rozprávok	sa	radi	zabavia	so	soľou	na	
podlahe.

Pozitı́vne	 účinky	 pobytu	 v	 soľnej	
jaskyni:	

C� isté	 ionizované	ovzdušie,	ktoré	je	v	
soľnej	 jaskyni,	 pomáha	 vylepšovať	
zdravotnú	 kondıćiu	 a	 napomáha	 pri	
liečenı:́	

 h o r n ý c h 	 a	
dolných	 dýcha-
cı́ch	 ciest	 (nos,	
h r d l o , 	 h r t a n ,	
dutiny,	astma,	prie-
dušky,	 dlhodobý	
zápal	priedušiek	a	
pľúc, 	 zväč šenia	
priedušiek....),	

 z n ı́ ž e n e j	
funkcie 	 š t ı́ tne j	
žľazy	 (hypothyre-

óza),		srdcovo-cievnych	ochorenı,́

 dermato log i ck ých 	 ochoren ı	́
(zápaly	kože,	alergie,	psoriáza)	

 chorôb	zažıv́acieho	traktu,	

 dysfunkcie	 vegetatıv́neho	 nervo-
vého	systému,

 neurózy,	stresu	a	stavov	únavy,	

 reumatických	ochorenı.́

 Zároveň 	 zlepšuje	 prekrvenie	
pokožky,	 okysličuje	 ju	 a	 dodáva	 jej	
výživné	látky.
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V	aprıĺi	sa	deň	opäť	výraznejšie	predl-
žuje	 a	 vzhľad	 záhradky	 sa,	 zvlášť										
v	 druhej	 polovici	 mesiaca,	 menı	́ zo	
dňa	na	deň.	Počasie	je	nestále.	Dokon-
čı́me	 výsadbu	 ovocných	 strom-			

čekov.	 V	 aprı́li	
môžeme	 vysá-
dzať	jahody,	až	
d o 	 k v i t n u t i a	
stromy	 prihnojiť	 liadkovou	 formou.	

Záhradkárske okienko 

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

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

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

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

18/11/2015	Najlepšie	začať	komplet	
pivom	(pivo	s	poldecom	borovičky)!!

Hokejová	diskusia	o	zmene	hracieho	
času

Ľubo	 VAIC:	 Nech	 sa	 fanúšikovia	
vyjadria,	čıḿ	je	lepšie	začıńať	o	osem-
nástej...

01/08/2018	 	A	keby	ešte	 zarátali	aj	

tých,	čo	návštevy	nemajú...

Telocvičňu	 Základnej	 školy	 Jána	
S�vermu	v	Humennom	zrekonštruujú	

ZS� 	 Jána	 S� vermu	 v	 Humennom	 je	
najväčšia	škola	na	územı	́mesta,	čo	sa	
týka	počtu	navštevovaných	žiakov.

30/08/2016	Titulok	pre	menej	chápa-
vých

Dni	mesta	Trebišov	v	nedeľu	vyvrcho-
lili	v	nedeľu	v	andrássyovskom	parku.

Ale	pozor.	 Zahanbiť	 sa	nenechajú	
ani	spolupracovníci	Spravodajcu.

03/2019	 	 Teraz	 neviem.	 Cvičenie	
alebo	záchvat?

Klienti	denného	stacionára:	„Je	to	náš	
druhý	domov.“

Pozvıj́ame	sa,	prichádzajú	k	nám	novı	́
klienti	a	sú	tu	spokojnı,́	čo	je	základ.	

04/2019	Máte	problém	s	papalášmi?	
Prispievajte	do	Spravodajcu!

Budova	starej	radnice	znovu	„ožije“

„Preto	 sme	 hľadali	 možnosti,	 ako	
zrekonštruovať	budovu	starého	MsU� 	
na	námestı,́	kam	by	opäť	bola	presťa-
hovaná	 radnica	 mesta,“	 uviedol	
primát	Ján	Rubis.
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Narodili	sa	dievčatká	Izabela	Kurejová	a	Gabriela	Vavreková.	Navždy	sme	sa	
rozlúčili	 s	 občanmi:	Marta	 Varganinová	 (r.n.	 1944,	 d.ú.	 22.02.2019),	 Juraj	
Kaňuch	(r.n.	1955,	d.ú.	24.02.2019),	Martin	Pavúk	(r.n.	1970,	d.ú	26.02.2019),	
Mária	Kovalčíková	(r.n.	1931,	d.ú.	01.03.2019),	Adriana	Packová	(r.n.	1974,	d.ú.	
12.03.2019),	Helena	Tomková	(r.n.	1934,	d.ú.	16.03.2019)	a	Jozef	Sarganek	(r.n.	
1962,	d.ú.	20.03.2019).	

Svoje	životné	jubileá	podľa	slov	T.	Mitaľovej	v	mesiaci	APRÍL	oslávi	viacero	
občanov.	Z	80.	narodenıń	sa	môžu	tešiť	dve	dámy,	Anna	Kecerová	a	Zuzana	Pivo-
varská.	75	rokov	oslávia	Juraj	Kristiňák	a	Anna	Miheličová.	Do	“radu”	sedemde-
siatnikov	pribúdajú	oslávenci:	Pavel	Cibuľka,	Helena	Feňáková,	Anna	Kopasová,	
Anna	Mihalčíková,	Ján	Sabol,	Jozef	Sabol	a	Cecília	Valengová.	Z	veku	65	rokov	sa	
budú	radovať	Ing.	Dušan	Čorba,	Božena	Jasenská,	Pavol	Kožlej	a	Rudolf	Vavrek.	
Jubileum	60	rokov	oslávia	páni:	František	Kočiš,	Peter	Legiň	a	Vladimír	Michal-
čík.	 55	 rokov	 oslávia:	 Gustav	 Fedák,	 Helena	 Fedorová	 a	 Mária	 Mazúrová.	
Vzácnym	vekom	50	rokov	sa	môžu	pochváliť:	Alžbeta	Haleková,	Ing.	Miroslav	
Liháni,	Marcela	Mitrášová	a	Ján	Žulták.	

Manželstvo	uzavreli	Anton	Kiňa	a	Simona	Amrichová.	

Vhodné	 sú	 podľa	 potreby	 aj	 fosfo-
rečné	 a	 draselné	 hnojivá.	 Pred	 kvit-
nutıḿ	 vyvesıḿe	 na	 jablone	 a	 slivky	
biele	lepové	dosky,	aby	sme	vychytali	
piliarky,	 ktoré	 spôsobujú	 opadanie	
plodov.	 Jablone	 a	 hrušky	 ošetrı́me	
proti	 chrastavosti	 a	múčnatke	 tesne	
pred	 kvitnutı́m	 v	 obdobı́	 ružového	
púčika.	

Neskôr	 pučiace	 ovocné	 dreviny	
o š e t r ı́me 	 pro t i 	 prez imuj ú c im	
škodcom	po	vypučanı,́	ale	najneskôr	
tesne	pred	kvitnutıḿ.	Pri	postreku	by	
sa	 teplota	 vzduchu	mala	 pohybovať	
nad	15	oC.	

Za	 chladného	 daždivého	 počasia	
pokračujeme	 v	 ošetrovanı́	 broskýň	
proti	kučeravosti,	ale	už	len	Syllitom.	

Druhý	 preventıv́ny	 postrek	 egrešov	
proti	 americkej	 múčnatke	 urobı́me	
ihneď	 po	 odkvitnutı́	 a	 tretı́	 o	 dva	
týždne		neskôr.

Tesne	 pred	 kvitnutıḿ	 urobıḿe	 prvý	
preventıv́ny	 postrek	 proti	 chrasta-
vosti	a	múčnatke	na	jadrovinách.	

Pri	dokvitanı	́alebo	 tesne	po	odkvit-
nutı́	 ošetrı́me	 ovocné	 druhy	 proti	
piliarkam	spôsobujúcim	skorú	červi-
vosť	plodov.

Vysievame	reďkovku,	mrkvu,	špenát,	
ľadový	 a	 hlávkový	 šalát,	 brokolicu,	
hrach,	cibuľu,	cviklu,	karfiol,	kaleráb	a	
hlávkový	 a	 ružičkový	 kel.	 Na	 konci	
mesiaca	 môžeme	 do	 voľnej	 pôdy	
vysiať	 skorú	 kukuricu	 a	 bielu	 alebo	
červenú	kapustu.																						L.	Krupa

Ako	sa	mestu	a	jeho	občanom	viedlo	minulý	mesiac
	a	čo	niektorých	najbližšie	čaká?	
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Informácie	poskytla:	Ing.	Tatiana	Mitaľová,	spracovala	Martina	Cigľárová

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

ŠPORT

Na	 tomto	 turnaji	 sa	 celkovo	 zúčast-
nilo	96	boxerov	 (chlapci	 a	dievčatá)	
zo	48	klubov	na	Slovensku.	Boxovalo	
sa	dva	dni.	Prvý	deň	v	sobotu	to	bolo	
od	 15.	 00	 do	 20.30hod.	 o	 postup											
do	finále	a	v	nedeľu	sa	boxovalo	finále	
od	12.00	do	18.00	hod..	 Za	mestský	
boxerský	 klub	 Giraltovce	 súťažilo	 5	
boxerov,	 z	 toho	 	1	dievča.	 Z	nich	do	
finále	postúpili:	T.	Handzuš,	N.	Kmec,	

A.	Bzdiľ	a	M.	Pizúrová.	Titul	majstra	
SR	 zıśkal	 Tomáš	 Handzuš,	 vo	 finále	
porazil	boxera	z	Vranova	na	Topľou	-	
Demetera.	N.	Kmec	prehral	vo	finále												
s	boxerom	z	Bratislavy	Bohunčákom,	
A.	Bzdil	s	boxerom	z	Bratislavy	Janıč́-
kom.	M.	Pizúrová	prehrala	do	tretice	
vo	 f iná le	 s 	 domácou	 boxerkou														
z	Dubnice	nad	Váhom	–	Kováčikovou.	
M.	Mitaľ	do	finálových	bojov	nezasia-

Boxeri Giraltoviec na majstrovstvách SR v Dubnici nad Váhom 
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hol.	 Všetci	 borci	 vzorne	 reprezento-
vali	mesto	Giraltovce	ako	aj	mestský	
boxersky	 klub	 pod	 vedenı́m	 Jozefa	
Onufra.	

Touto	 cestou	by	 som	sa	 chcel	poďa-
kovať	 miestnemu	 podnikateľovi,	
pánovi	 Ľubomı́rovi	 S� tefánikovi,															
za	 zakúpenie	 športových	 súprav												
pre	 náš	 klub	 a	 zároveň	 ďakujem	

všetkým	 rodičom	našich	 športovcov	
za	možnosť	zúčastňovať	sa	na	trénin-
goch	a	turnajoch	v	rámci	nášho	boxer-
ského	klubu.

Zároveň	 vás	 pozývame	 na	Medziná-
rodnú	 ligu	 boxu,	 ktorá	 sa	 uskutočnı	́								
1.	–	2.	júna	2019	v	Mestskej	športovej	
hale	Igora	Nováka	v	Giraltovciach.

Jozef	Onufer

Slovenský	 futbalový	 zväz	 na	 sláv-
nostnom	 galavečeri	 GRASSROOTS	
futbalu	 2018	 v	 Senci	 ocenil	 za	 rok	
2018	 laureátov	 v	 22	 individuálnych	
kategóriách,	vyhodnotený	bol	taktiež	
najlepšı	́projekt	roka,	aktivita	roka	a	
n a j l ep š i a 	 ž e n sk á 	 j e den á s t ka	
2017/18.	 Nás	 veľmi	 tešı,́	 že	 v	 kate-
górii	 Najlepšı́	 rozhodca	 mládežnı́c-
kych	 súťažı́	 za	 východoslovenský	
región	 bol	 ocenený	 Giraltovčan	
Tobiáš	 Pacák.	 Tento	 mladý	 talento-
vaný	rozhodca	úspešne	reprezentuje	
giraltovský	 futbal	 v	 rámci	 VsFZ.											
K	oceneniu	mu	srdečne	blahoželáme.

Miroslav	Deutsch

BLAHOŽELÁMEBLAHOŽELÁMEBLAHOŽELÁMEBLAHOŽELÁMEBLAHOŽELÁMEBLAHOŽELÁME

SLOVAN VYKROČIL ZA ZÁCHRANOU VÍŤAZSTVOM
Po	 dlhej	 zimnej	 prestávke	 sa	 začala	
jarná	 časť	 tretej	 futbalovej	 ligy.	Táto	
súťaž	je	tiež	označovaná	ako	výkladná	
skriňa	 východoslovenského	 futbalu.	
Jej	 kredit	 ale	 narušilo	 odstúpenie	
Rožňavy	na	začiatku	sezóny	a	odstú-

penie	 rezervy	 Prešova	 pred	 jarnou	
časťou	 úplne	túto	"výkladnú"	skriňu	
rozbilo.	Aká	je	teda	realita?

Mužstvám,	ktoré	s	Prešovom	vyhrali,	
body	 odpočıt́ali.	 Najviac	 postihnuté	
sú	Krompachy,	ktoré	prišli	o	6	bodov.	
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Slovanu	odpočıt́ali	 tri	body.	Pomohli	
si	tıḿy,	ktoré	s	Tatranom	prehrali.	Sú	
to	 Svidnıḱ,	 Bardejovská	 Nová	 Ves	 a	
Mária	Huta.	Tým		sa	dá	pochybovať	o	
regulárnosti	celej	súťaže.	

Kolektı́v	 giraltovských	 futbalistov	
vstúpil	 do	 jarnej	 časti	 vıť́azne,	 keď	
dokázal	zdolať	neprıj́emného	súpera	
z	Krompách.

Tréner	 Ľubomıŕ	 Puhák	 zodpovedne	
pracoval	s	kádrom,	ktorý	mal	k	dispo-
zıćii.	 Prıṕrava	 je	 však	 niečo	 iné	 ako	
ostré	zápolenia	o	body.	Tu	už	prestáva	
"sranda",	 tu	 sa	hrá	o	 zotrvanie	v	 III.	
lige.	Bola	by	večná	škoda,	keby	Giral-
tovce	 opustili	 túto	 súťaž.	 Zmobili-
zovať	 sa	 musia	 všetci.	 Funkcionári,	
hráči,	 fanúšikovia	 i	 samotné	 mesto.	
Hrá	sa	o	33	bodov.	Jedenásť	zápasov	
nie	 je	 veľa	 a	 každé	 zaváhanie	môže	
mať	 fatálne	 následky	 vzhľadom													
k	 postaveniu	 východoslovenských	
mužstiev	v	II.	lige.	Odtiaľ	hrozı	́zostup	
až	 štyroch	 klubov	 z	 východu.	 Preto	
t r e b a 	 p o c hv á l i ť 	 s l o van i s t ov																
za	úspešný	vstup.	Výhra	2:0	je	cenná		
a	 tiež	 prı́stup	 a	 bojovnosť	 boli	
prıḱladné.

Traja	 novı	́ hráči	 dali	 o	 sebe	 vedieť.	
Brankár	 Pella	 uplatnil	 svoje	 skúse-
nosti	a	mužstvo	podržal.	Stredopoliar	
Sovič	 sa	 prezentoval	 prekrásnym	

druhým	 gólom	 a	 útočnıḱ	 S�oltýs	 bol	
pre	súpera	neustálou	hrozbou.	Giral-
tovčania	 stoja	 teraz	 pred	 okresným	
derby	 súbojom	 vo	 Svidnıḱu.	 Tam	 sa	
im	zvykne	dariť	a	každý	bodový	zisk	
by	bol	úspechom.

Miroslav	Deutsch						

ZMENY	V	SLOVANE
ODIS�LI:	R.	Juhás	(Ľubotice),	L.	Vojta	a	
P.	Partila	(obaja	Koprivnica),	T.	Sepeši	
(Torysa),

M.	Popovski	(Malý	S�ariš),	K.	Smetánka	
(Lúčka	-	hosťovanie)

PRIS�LI:	 Stanislav	 Pella	 (FC	 Košice),	
Adam	 Sovič	 (Lokomotı́va	 Košice),	
Martin	S�oltýs	(Kračúnovce)	

Všetci	traja	sú	na	hosťovanı.́

DOMÁCI	PROGRAM	SLOVANA

6.	4.	2019	-	S�arišské	Michaľany		
(15.30	hod.)

20.	4.	2019	-	Stropkov							(16.00	hod.)

4.	5.	2019	-	Veľké	Revištia	
(16.30	hod.)

18.	5.	2019	-	Bardejovská	Nová	Ves
	(17.00	hod.)

25.	5.	2019	-	Mária	Huta			(17.00	hod.)

9.	6.	2019	-	Spišská	Nová	Ves
	(17.00	hod.)

Mestský	podnik	služieb	Giraltovce,	s.	r.	o.	
ponúka	výstavbu	rodinných	domov	na	kľúč.	
Bližšie	informácie	-	
Mobil:	(+421)	915	941	472	
Tel.:	(+421)	54	732	23	31






