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počuli	 ste	 už	 o	 slove	 SABATIKAL	
alebo	 poznáte 	 jeho	 v ýznam?	
Nedávno	 som	sa	dočıt́ala,	 že	 slovo	
sabatikal	pochádza	z	gréčtiny,	latin-
činy	 aj	 hebrejčiny	 a	 vo	 všetkých	
znamená	približne	 to	 isté:	oddych,	
prestávka.	Teraz	sme	práve	v	obdo-
bı́,	 keď	 si	 oddych	 či	 prestávku	
vychutnávame	 na	 dovolenkách	
alebo	doma	so	svojimi	ratolesťami.	
Slovné	spojenie	dva	roky	prázdnin	
je	 vám	 asi	 viac	 známe,	 najmä	 ako	
názov	 knihy	 J.	 Verna.	 V	 reálnom	
svete	a	v	súčasnosti	však	toto	slovné	
spojenie	 nadobúda	 aj	 skutočné	
rozmery.	 V	 niektorých	 krajinách	
zamestnávatelia	 ponúkajú	 svojim	
zamestnancom	 možnosť	 oddých-
nuť	si	od	práce	formou	neplateného	
voľna	v	rozpätı	́dvoch	rokov.	Pretože	
potom	sa	do	práce	vracajú	plnı	́ener-
gie,	nápadov,	elánu	a	je	z	nich	väčšı	́
úžitok	ako	predtým.	Viete	 si	pred-

staviť	 seba	 v	 takejto	 situácii,	 dva	
roky	 oddychu,	 ničnerobenia	 alebo	
robenia	toho,	čo	ste	si	dávno	sľúbili,	
o	čom	stále	snıv́ate.	Prvou	otázkou	
je	však	určite	otázka	peňazı.́	Takúto	
dlhú	 dovolenku	 si	 predsa	 nemô-
žeme	dovoliť.	Veď	naše	každodenné	
fungovanie	nie	je	bez	peňazı	́možné.	
Tak	 uvidı́me.	 Možno	 tento	 dvoj-
ročný	sabatikal	bude	v	budúcnosti	
aj	reálny	pre	viacerých	z	nás.	Možno	
stačia	správne	načasovanie,	pláno-
vanie	 a	 podarı́	 sa	 to	 aj	 niekomu											
z	nás.	Zatiaľ	si	užıv́ajme	ten	dvojme-
sačný	 sabatikal	 našich	 detı́	 a	 ten	
niekoľkodňový,	 ktorı́	 v	 lete	 často	
využıv́ajú		všetci	pracujúci.	

Príjemné	dovolenkovanie	vám	praje		

Michaela	Marcinová	

Milí	čitatelia!		
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jej	konateľ	PhDr.	Matúš	S� tofko.	
K	hlavným	oblastiam	činnosti	
spoločnosti	 patria	 zber	 a	
vývoz	 TKO,	 zber	 druhotných	
surovı́ n 	 a 	 i ch 	 t r iedenie ,	
prevádzka	miestneho	cintorı-́
na,	pohrebné	služby,	výroba	a	

predaj	 betónových	 zmesı́,	 zimná	
údržba	 miestnych	 komunikáciı́ ,	
stavebné	 práce,	 čiastočne	 kosenie	 a	
starostlivosť	o	trávnaté	plochy	a	iné.	
Náklady	 spoločnosti	 v	 roku	 2018	
dosiahli	372	983,79	eura,	 čo	 je	o	47	
400,70	 eura	 viac	 ako	 v	 roku	 2017.	
Výnosy	 predstavovali	 374	 055,82	
eura.	U� čtovný	výsledok	hospodárenia	
bol	1	072,03	eura.	Valné	zhromažde-
nie	rozhodlo	o	rozdelenı	́ zisku	nasle-
dovne:	rezervný	fond	30	%,	sociálny	
fond	20	%	a	fond	pre	zamestnancov		
50	%.

K	 tomuto	 bodu	 prebehla	 diskusia.		
Ing.	Verčimak	mal	pripomienku,	aby	
sa	 separovaný	 zber	 so	 spoločnosťou	
ENVI-PAK,	a.	 s.,	 riešil	nielen	v	 rámci	
podniku,	ale	aj	s	mestom	kvôli	pokry-
tiu	 všetkých	 nákladov	 na	 separáciu.	
Ing.	 S� tofko	 informoval	 o	 tom,	 že																
v	 našej	 pôsobnosti	 ostalo	 13	 obcı́,	
pretože	 nedokážeme	 konkurovať	
firme	KOSIT,	a.	s.	Potrebujeme	riešiť	
cenu	za	zneškodnenie	odpadu.	O	tom	
ale	 ešte	 prebehnú	 samostatné	 roko-
vania.	 Poslanci	 hlasovali	 všetci	 za,	
stotožnili	sa	s	valným	zhromaždenıḿ	
na	rozdelenı	́ zisku.

S� tvrté	 zasadnutie	 mestského	
zastupiteľstva	sa	konalo	v	júni.	
Opäť	sa	otvorila	 	téma	odpre-
daja	budovy	so	súpisným	čıślo	
1 58 	 n a 	 Duke l s ke j 	 u l i c i	
/budova	 bývalej	 knižnice/								
p.	Richardovi	Zahumenskému.	
Mesto	 ponúklo	 na	 predaj	 nehnuteľ-
nosti	 prostrednı́ctvom	 realitnej	
kancelárie.	 Na	 to	 zareagoval	 spomı-́
naný	záujemca	a	ponúkol	cenu	39	990	
eur.	Budovu	chce	použıv́ať	ako	kance-
lárske	priestory,	študovňu	pre	žiakov,	
kaviareň,	 hlavne	 aby	 to	 bol	 priestor	
pre	mamičky	s	deťmi.	Poslanci	zahla-
sovali	za	odpredaj	budovy.

Keďže	Ing.	Stanislav	Bučko	je	momen-
tálne	 na	 dovolenke,	 výročnú	 správu	
spoločnosti	 GIRATHERM,	 s.	 r.	 o.,	 za	
rok	 2018	 predložil	 primátor	 mesta.	
Spoločnosť	 v	 roku	 2018	 predala												
3	415	650	kWh	tepla	na	U� K	a	ohrev	
TU� V.	 Oproti	 roku	 2017	 je	 to	 pokles												
o	 9,9	%.	 Za	 posledné	 štyri	 roky	 ide													
o	najslabšı	́ rok,	 čo	sa	 týka	množstva	
vyrobeného	 tepla.	 Tržby	 z	 predaja	
tepla	boli	 v	 roku	2018	352	682	eur.												
V	 porovnanı́	 s	 rokom	 2017	 je	 to	
pokles	 o	 3,8	%.	Hospodársky	 výsle-
dok	spoločnosti	bol	38	474	eur.	Mest-
ské	 zastupiteľstvo	 vzalo	 výročnú	
správu	 spoločnosti	 GIRATHERM,																
s.	r.	o.,	za	rok	2018	na	vedomie.

Výročnú	správu	o	výsledkoch	hospo-
dárenia	 spoločnosti	Mestský	 podnik	
služieb,	s.	r.	o.,	za	rok	2018	predložil	

Zo zasadnutia MsZ
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vymenoval	 do	 funkcie	 riaditeľky	
materskej 	 školy	 PhDr. 	 Danielu								

Mestské	 zastupiteľstvo	 sa	 vyjadro-
valo	k	navrhovanému	projektu	byto-
vého	domu	na	parcele	C	KN	č.	29/1,										
v	k.	ú.	Giraltovce.	Majiteľmi	sú	Rado-
van	Hrubý	a	Hossaini	Hossain	/je	to	
bývalá	budova	stolárstva	pri	základ-
nej	 škole	 na	 Budovateľskej	 ulici/.											
Na	 tomto	 pozemku	 majú	 vzniknúť	
obytný	dom	so	16	bytovými	 jednot-
kami	 a	 23	 parkovacıćh	 miest.	 Budú	
tam	len	3-izbové	byty	s	nadštandard-
nou	 minimálnou	 výmerou	 87	 m².															
Sú	 určené	 na	 predaj.	 Cena	 za	m²	 je		
900	eur.	 	Všetci	 	 prıt́omnı	́ 	 poslanci	
hlasovali	za.	

30.	 a	 31.	 mája	 2019	 sa	 uskutočnilo	
výberové	 konanie	 na	 obsadenie	
postov	 riaditeľov	 materskej	 školy	 a	
základnej	 umeleckej	 školy.	 Po	 doru-
čenı́	 výsledkov	 rady	 škôl	 primátor	
mesta	 Mgr.	 Ján	 Rubis	 slávnostne	
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Roguľovú	 a	 do	 funkcie	 riaditeľa	
základnej	umeleckej	školy	Mgr.	Petra	
Zajaca.			

Zastupiteľstvo	 prerokovalo	 Návrh										

na	 schválenie	 realizácie	 projektu	
Bezpečné	 priechody	 v	 meste.	 Mate-
riál	predložil	primátor	mesta.	Základ-
ným	 cieľom	 projektu	 je	 zvýšenie	
bezpečnosti	 ú častnı́kov	 cestnej	
premávky	a	ich	povedomia	pri	dodr-
žiavanı	́zásad	a	všeobecne	záväzných	
právnych	 predpisov	 týkajúcich	 sa	
cestnej	 premávky	 na	 územı	́ Sloven-
skej	republiky.	Minimálna	výška	dotá-
cie	 je	 3	 000	 eur,	maximálna	 24	 000	
eur,	 povinné	 spolufinancovanie	 je														
5	%.	Konečná	suma	vzıd́e	z	verejného	
obstarávania.	 Umiestniť	 to	 plánuje	
mesto	 pri	 autobusovej	 stanici	 a	 pri	
gréckokatolı́ckom	 kostole.	 Poslanci	
hlasovali	o	schválenı.́	

O	ostatných	bodoch	rokovania	mest-
ského	zastupiteľstva	a	interpeláciách	
poslancov	sa	môžete	dočıt́ať	na	webo-
vej	stránke	mesta.

Spracovala:	Alena	Kmecová,	

foto:	Mária	Osifová

 leto	je	v	plnom	prúde?	No	podľa	
teplomera	sme	za	leto	mohli	považo-
vať	 iba	 mesiac	 jún.	 „Nadrozmerné“	
teploty	nás	 riadne	potrápili	 a	 školo-
povinné	deti	by	sa	už	najradšej	videli	
na	kúpaliskách.	Ranné	teploty	v	prvej	
polovici	júla	sotva	dosiahli		desiatku	a	
dni	 boli	 prevažne	 poznačené	 chlad-
ným	dažďom	s	ľadovcom.	Prázdninu-
júce	 deti	 tak	 pokračovali	 v	 trende													
zo	 školského	 roka	 -	 spokojne	 sedeli	

doma	 pred	 telkami	 alebo	 civeli															
na	displeje.	Pohodička...

VIETE, ŽE...



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

6

 pred	takými	50	rokmi	deti	nemali	
šancu	v	lete	sa		nudiť?	Trávili	svoj	čas	
aj	 pomocou	 pri	 hrabanı	́ sena	 druž-
stevnıč́kam	 a	 za	 odmenu	 si	 pochut-
nali	na	zmrzline.	Asi	ako	na	fotografii	
približne	 z	 roku	 1968,	 ktorú	 nám	
poskytla	 pani	 Kmecová.	 Dnes	 by	 to	
nazvali	 detskou	 prácou	 a	 družstev-
nıč́ky	by	boli	zato	obvinené...

 zmrzlina	 je	 tá	 najlepšia	 letná	
pochúťka?	 V	 našom	 meste	 môžete	
„fičať“	 na	 balkánskej,	 chorvátskej	 a	

nedávno	aj	mimo	
centra	 mesta	 pri	
re š t aura čnom	
zariadenı	́
pribudla	ja	
talianska.	
M l s t n é	
j a z y k y	
tvrdia,	 že	
sa	 chystá	
o t v o r i ť	
ešte	 jedná	
prevádzka	

ľadovej	 dobroty	 a	 to	na	 konci	
mesta	v	smere	na	Prešov.

 inú,	oveľa	sladšiu	pochúťku	nám	
vedia	ponúknuť	včelári?	Med	volajú	aj	
tekuté	 zlato	 a	 okrem	 toho,	 že	 je	
sladučký,	 má	 aj	 liečivé	 účinky.	 Pri	
svojom	 „remesle“	 sa	 musia	 včelári	
popasovať	 s	 množstvom	 prekážok	
aby	 si	 zachránili	 svoje	 včelstvá.	
Najnovšie	 ich	napadá	parazit	z	A� zie,	
hynú	kvôli	chemickým	postrekom	či	

z l ým 	 pove t e r no s t n ým	
podmienkam.	V	polovici	júla	
zástupcovia	 Slovenského	
zväzu	 včelárov	 podpıśali	 so	
štátnymi	 Lesmi	 SR	 memo-
r a n d um 	 o 	 s p o l o č n om	
postupe	pri	návrate	včiel	do	
lesa,	 ktorý	 je	 ich	 prirodze-
ným	 prostredı́m.	 Aj	 takto	
chcú	 ozdravovať	 včelstvá	 a	
produkovať	 lesný 	 med.	
Archı́vna	 fotografia,	 ktorú	

poblikujeme	 s	 láskavým	 súhlasom											
p.	 Homulku	 zachytáva	 absolventov	
kurzu	chovu	včiel	v	Kukovej	pod	vede-
nıḿ		J.	Juričku.	Menoslov	chovateľov	a	
včiel	 prinesieme	 v	 ďalšı́ch	 čı́slach	
nášho	mesačnıḱa.	Iba	že	by	nie...	

Mária	Osifová
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Ako	 pestrofarebná 	 malebnosť	
letných	kvetov	patrı	́k	životu	prıŕody,	
tak	aj	kolorit	 života	 človeka	v	odtie-
ňoch	 múdrosti,	 spokojnosti	 a	 na	
skúsenosti	 bohatého	 života	 by	 mal	
patriť	k	zrelému	veku	každého	z	nás.	

C�as	 letı́	 rýchlo,	 niekedy	 ho	 nestih-
neme	 sledovať,	 ale	 človek	 nemá	
možnosť	 veľmi	 ho	 spomaliť	 č i	
dokonca	 zastaviť.	 Je	 preto	 spravod-

l iv é , 	 ž e 	 s ta rneme	
v š e t c i 	 r ovn ako 	 a	
rovnakým	 tempom	
nám	 ubiehajú	 hodiny	
nášho	života.	Aj	z	toho	
dôvodu	 je	 zrelý	 vek	
veľkou	 prı́ležitosťou	
tešiť	sa	z	toho,	čo	sme	
v	 živote	 prežili	 a	 čo	
prežıv́ajú	 ľudia	 okolo	
nás.

Dlhoročnou	 tradıćiou	

v	našom	meste	je	stretnutie	občanov	
Giraltoviec	 -	 jubilantov.	V	 stredu	10.	
júla	prijali	pozvanie	primátora	mesta	
tı́,	 ktorı́	 sa	 v	 prvom	 polroku	 dožili	
svojho	60.,	70.	či	80.	jubilea.	Obradná	
sieň	sa	zaplnila	a	úvodnou	básňou	sa	
začala	slávnostná	časť	tohto	popolud-
nia.	Stretli	sa	prakticky	dve	generácie	
Giraltovčanov,	 ktorı	́ sa	 tu	 buď	naro-
dili,	alebo	sa	tu	usadili.	Slávnostným	

prı́hovorom	 jubi-
l a n t o v 	 o s l o v i l	
primátor	Ján	Rubis	a	
kultúrny	 program	
obohatila	 ženská	
spevácka	 skupina	
Topľanky.	 Po	 zápi-
soch	 do	 pamätnej	
knihy	a	gratuláciách	
od	vedenia	mesta	sa	
rozprúdila	 družná	
debata	 pri	 sladkom	
občerstvenı́ . 	 Naši	
hostia	 mali	 otázky										

   Naši jubilanti sa stretli   Naši jubilanti sa stretli   Naši jubilanti sa stretli
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k	 novovzniknutej	 spojenej	 škole,	
zaujıḿali	sa	o	prebiehajúce	projekty,	
posťažovali	 sa	na	nedostatok	parko-
vacıćh	miest	 pri	 poliklinike	 a	 večný	
problém	 čiernych	 skládok	 či	 hustú	

kamiónovú	 dopravu	 v	meste.	 Rušná	
vrava	 a	 dobrá	 nálada	 boli	 dôkazom	
toho,	 že	 jubilanti	 strávili	 prı́jemne	
popoludnie.	Koniec-koncov,	 prečo	 aj	
nie.	Veď	bolo	venované	práve	im.

...tak	im	v	očkách	slnko	svieti.	A	veru,	
slniečko	poriadne	svietilo	aj	v	sobotu	
1.	júna,	keď	sa	stovky	detı	́prišli	zaba-
viť	do	Parku	mieru.	C�akal	ich	bohatý	
program,	aby	si	všetky	vekové	kategó-
rie	prišli	na	svoje.	Hneď	poobede	amfi-
teáter	roztancovali	žiaci	z	tanečného	
odboru	ZUS� 	a	po	nich	na	scénu	vystú-
pil	Strýko	Baltazár.	Detský	zabávač	a	
moderátor	 rozhodne	 nenudil	 ani	
jedného	malého	diváka.	Pomáhali	mu	

maskot
i	 a	 vtipný	 kúzelnıḱ.	 Na	 tých	 súťaže-
niachtivých	čakalo	v	parku	množstvo	
stanovıš́ť.	 Za	 sladkú	 odmenu	 zdolá-
vali	ťažké	aj	ľahké	prekážky	s	pomo-
cou	maskotov,	teda	úsmevne	zamas-
kovaných	žiakov	posledného	ročnıḱa	
gymnázia.	Za	túto	"výpomoc"	im	patrı	́
vďaka.	

Rozžiarené	detské	tváričky	sa	zmenili	

Keď oslavujú Keď oslavujú Keď oslavujú 
DETI...DETI...DETI...
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NA POZVANIE PRIMÁTORA

na	zvieratká,	prıṕadne	ich	ozdobili	aj	
obrázky,	 ktoré	 vytvorili	 šikovné	
dievčatá	v	stánku	maľovania	na	tvár.	
Komu	 sa	 súťažiť	 nechcelo,	mohol	 si	
kresliť	obrázky	alebo	si	užıv́al	množ-
stvo	 atrakciı,́	 kolotočov	 a	 nafukova-
cıćh	hradov,	ktoré	už	neodmysliteľne	
patria	k	zábave	juniorov.	Deti	sa	mohli	

Mestský	úrad	mal	v	stredu	27.	júna	sláv-
nostný	 deň.	 Primátor	 privítal	 počas	

čoto	 priučiť	 o	 záchrane	 ľudského	
života	 v	 stánku	 Slovenského	 C�erve-
ného	krıž́a.	No	bezpochyby	najväčšıḿ	
lákadlom	boli	hasiči	s	 ich	technikou.	
Jej	 prezentácia	 a	 ukážka	 hasenia	
penou	mali	 najväčšı	́ úspech.	 Tešıḿe	
sa	na	všetky	deti	opäť	o	rok.	

jedného	dňa	najúspešnejších	žiakov	aj	
najmladších	obyvateľov	mesta.	

V	 dopoludňajšı́ch	 hodi-
nách	sa	v	kancelárii	nášho	
najvyššieho	predstaviteľa	
konala	 malá	 slávnosť											
na	 počesť	 žiakov,	 ktorı	́										
v	 priebehu	 školského	
roku	 2018/	 2019	 doká-
zali	viac	ako	ich	spolužia-
ci,	 priatelia.	 Pridanou	
hodnotou	 sú	 práve	 ich	
um,	 nadanie, 	 š ikovné	
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ruky	a	zodpovedný	prıśtup	k	povin-
nostiam.	 Tými	 dokázali	 šı́riť	 dobré	
meno	nášho	mesta	nielen	na	Sloven-
sku,	ale	aj	za	jeho	hranicami.	Na	návrh	
riaditeľov	škôl	boli	ocenenı	́ôsmi	žiaci.	
Spolu	si	prevzali	ocenenia,	zapıśali	sa	
do	 pamätnej	 knihy	 a	 pri	 malom	
občerstvenı́	 si	 "poklebetili"	 o	 škol-
ských	 starostiach,	 ale	 aj	 prázdnino-
vých	plánoch.	

Z	ocenenia	sa	tešili:

Základná	 škola	 –	 Soňa	 Vasičková,	
Daniela	Gdovinová

Súkromná	 základná	 škola	 –	Viktória	
Rozputinská

Gymnázium	–	Simona	Hlavinková

SSOS� 	–	Stela	Čmilňáková

ZUS� 	 -	 Kristína	 Kopasová,	 Michaela	
Jurčenková,	Dominika	Džopková

Do	obradnej	 siene	mestského	 úradu	
prijali	 pozvanie	 šťastnı	́ rodičia,	 aby	
sme	spolu	s	nimi	precıt́ili	veľkú	chvıľ́u	
naplneného	životného	šťastia		z	naro-
denia	ich	dieťatka.		Privıt́ali	sme		jede-
násť	 nových	 občanov	 nášho	 mesta	
narodených	 od	 januára	 do	 aprı́la	
2019.	 Slávnosť	 sa	 začala	 úvodnou	
básňou	 a	 prı́hovorom	 primátora.						
Po	 zapı́sanı́	 do	 pamätnej	 knihy	 a	
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odovzdanı́ 	 pamät-
ného	 listu	a	darčeka	
sa	ľubozvučnou	pies-
ň o u 	 p r i h ovo r i l a	
speváčka	Sofia	Uhri-
nová.	Malı	́drobčeko-
via	 akoby	 cı́tili,	 že	
celá	slávnosť	sa	koná	
n a 	 i c h 	 p o č e s ť 	 a	

tichučko	 sa	 túlili	 v	 náručiach	
svojich	rodičov.	Týmto	zápisom,	
hoci	to	ešte	nevedia,	sme	im	dali	
do	daru	kúsok	domova,	miesto,	
kde	budú	žiť,	kde	už	navždy	budú	
mať	korene.	

	Texty:	Mária	Osifová,	

foto:	V.	Michalčík,	L.	Lukáč
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Literárna	 súťaž,	 ktorá	 nesie	 v	 názve	
meno	 jedného	 zo	 známych	 sloven-
ských	dejateľov,	evanjelického	farára	
Adama	 Hlovı́ka	 	 (istý	 čas	 pôsobil													
v	našom	meste)	bola	aj	v	tomto	roku	
úspešná.	 Vyhlasovateľom	 súťaže	 je	
Mestská 	 kni žnica	 Giraltovce	 a															
v	 spolupráci	 s	 našı́m	 mestom	 sa																
v	 posledných	 júnových	 dňoch	 usku-
točnilo	vyhlásenie	výsledkov	a	ocene-
nie	 tých	 najlepšıćh	 súťažných	 prác.													
V	 tomto	 roku	 sa	 do	 súťaže	 zapojilo	
viac	 ako	 30	 nádejných	 spisovateľov,	
niektorı	́mali	svoje	práce	už	aj	v	minu-
lých	ročnıḱoch.	O	ich	kvalitách	rozho-
dovala	porota	a	to:	Mgr.	Marta	Leheto-
vá,	PhDr.	Beáta	Daňková	a	Mgr.	Antó-
nia	Juhová.	Práce	boli	rozdelené	do	3.	
kategóriı́.	 Téma	 a	 žáner	 práce	 boli	
ľubovoľné.	 	Tu	sú	výsledky	3.	ročnıḱa	

Hlovıḱovej	litery	2019:	

1.	Kategória	–	poézia

1.	miesto	–	Giraltovce	–	moje	mesto,		
Tomáš	Eliaš,	ZS� 	Giraltovce

2.	miesto	–	Báseň	o	knihách,	Ján	
Čubirka,	ZS� 	Giraltovce

3.	miesto	–	Piknik,	Oliver	Tchurik,	
ZS� 	Giraltovce	

1.	Kategória	–	próza

1.	miesto	–	Cesta,	Elena	Marcinová,	
ZS� 	Giraltovce

2.	miesto	–	Hračková	vıĺa,	Linda	
Liptáková,	SZS� 	Giraltovce

3.	miesto	–	Strom	v	údolı,́ 	Zachariáš	
Drobňák,	SZS� 	Giraltovce

2.	kategória	–	poézia

1.		miesto	–	Samkov	sen	o	meste,	
Samuel	Ali,	ZS� 	Giraltovce

Hlovíkovej litery 2019 Hlovíkovej litery 2019 Hlovíkovej litery 2019 Ako dopadolAko dopadolAko dopadol

3. ročník3. ročník3. ročník
Ako dopadolAko dopadolAko dopadol

3. ročník3. ročník3. ročník Hlovíkovej litery 2019 Hlovíkovej litery 2019 Hlovíkovej litery 2019 
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2.	miesto	–	More	vo	fľaši,	Tamara	
Kočišová,	ZS� 	Giraltovce

3.	miesto	–	Slovenčina,	Laura	Guľo-
vá,	ZS� 	Giraltovce	

–	Môj	sen,	Mária	Sabolová,	ZS� 	Giral-
tovce

2.	kategória	-	próza

1.	miesto	–	Chlapec	bez	domova,	
Filip	Mašlej,	ZS� 	Giraltovce

2.	miesto	–	Maťko	Muška,	Viktória	
Janičová,	ZS� 	Giraltovce

3.	miesto	–	Lukášove	prázdniny,	
Tamara	Kaňuchová,	SZS� 	Giraltovce

4.	miesto	–	Hľadám	lepšiu	školu,	
Viktória	Rozputinská,	SZS� 	Giral-
tovce

-	Stolár	Matej	a	záhadné	dvere,	Ján	
Ďuráš,	SZS� 	Giraltovce

V	3.	kategórii	zıśkala	ocenenie	poroty	
Veronika	 Karašinská 	 za	 práce	

Najkrajšia	vec	na	svete	a	Charlie.

Všetkým	oceneným	odovzdalo	vede-
nie	mesta	Giraltovce	diplomy	a	knihu	
mesta.	Pani	Marta	Lehetová	vyjadrila	
za	 porotkyne	 veľkú	 spokojnosť																	
s 	 kvalitou	 prác, 	 upozornila	 na	
niektoré	 chybičky	a	odovzdala	 súťa-
žiacim	a	ich	vyučujúcim	rady	a	odpo-
rúčania,	ktorými	môžu	svoju	spisova-
teľskú	činnosť	vylepšiť,	no	najmä	im	
vyjadrila	 vďaku	 a	 povzbudenie,	 aby											
v	 pı́sanı́ 	 neprestávali. 	 Všetkých	
zúčastnených	čakalo	ešte	malé	pose-
denie	 s	 primátorom	 mesta	 Mgr.	
Jánom	Rubisom,	ktorý	 žiakom	veľmi	
rád	 porozprával	 o	 svojich	 školských	
časoch	 a	 zážitkoch.	 V	 tomto	 letnom	
dvojčıśle	 vám	 ako	 prázdninové	 čıt́a-
nie	prinášame	vıť́azné	práce	jednotli-
vých	kategórii.	

Text:	Michaela	Marcinová



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

15

CESTA
Kde	 bolo,	 tam	 bolo,	 bola	 raz	 jedna	
dedinka.	 V	 dedinke	 bolo	 mnoho	
domčekov	a	pomedzi	ne	sa	kľukatila	
cesta.	 Pretože	 po	 ceste	 každý	 deň	
mnoho	rokov	chodilo	veľa	áut	a	veľa	
ľudı́,	 cesta	 ožila.	 Po	 čase	 zostarla,	
celkom	ako	človek.	Bola	celá	zničená	a	
chorá.	 Mala	 na	 sebe	 množstvo	 jám,	
kameňov	 i	 prachu.	 Už	 nevládala	
uniesť	 každodennú	 ťarchu.	 Autá	 ju	
prestali	 mať	 rady	 a	 ľudia	 po	 nej	
prechádzali,	iba	keď	museli.	

Cesta	si	 to	všimla,	 že	 sa	 ľudia	na	 ňu	
mračia,	zazerajú,	ba	aj	hnevajú.	A	bola	
z	toho	nešťastná	a	smutná.	Po	nociach	
plakala	 a	 pýtala	 sa:	 „Ja	 som	 nič	
nespravila.	 Prečo	 sa	 na	 mňa	 všetci	
hnevajú?	Moje	kamenné	šaty	sú	celé	
roztrhané,	 kto	 mi	 pomôže?“	 Každé	
ráno,	keď	sa	dospelı	́ aj	deti	prebudili,	
vyšli	von	a	čudovali	sa,	že	cesta	je	celá	
mokrá,	aj	keď	niekoľko	dnı	́už	nepr-
šalo.	 V	 jamách	 vždy	 stála	 špinavá	
voda.	 Trápilo	 ich	 to.	 Našli	 sa	 dvaja	
odvážlivci,	ktorı	́sa	rozhodli,	že	cestu	v	
noci	 budú	 strážiť,	 aby	 zistili,	 čo	 sa	
deje.	Prišli	na	to,	že	cesta	v	noci	tajne	
plače.	Je	nešťastná	a	prosı	́o	pomoc.

Hneď	 ráno	 sa	 vybrali	 za	 pánom	
starostom.	Ten	mal	plnú	hlavu	iných	
starostı,́	ale	našich	odvážlivcov	prijal	
a	 vypočul	 si	 ich.	 „Pán	 starosta,	
prosıḿe	vás,	aby	ste	nám	dali	opraviť	
cestu.	Máme	zničené	topánky	a	poka-
zené	autá.	Zistili	sme,	že	cesta	v	noci	
stále	plače.	Keď	to	takto	pôjde	ďalej,	

tak	sa	zo	slz� 	cesty	stane	rieka,	z	rieky	
jazero,	potom	more	a	zaplavı	́to	celú	
dedinu.“	 Starosta	 sa	 zľakol,	 vyhlásil	
krıźový	stav	a	rozmýšľal	o	urýchlenej	
oprave	starej	dobrej	cesty.

Na	 druhý	 deň	 ráno	 vyšli	 na	 cestu	
veľké	stroje.	Asfaltom	zaplátali	nielen	
hlboké	 jamy,	 ale	 cesta	 dostala	 aj	
pekné	čierne	asfaltové	šaty,	ktoré	sıće	
voňali	 novotou,	 ale	 autám	 to	 vôbec	
nevadilo.	S	radosťou	po	nej	premávali	
od	skorého	rána	do	noci	a	vychutná-
vali	si	rovnú	jazdu.	Dospelı	́ boli	radi.	
Aj	 deti	 vytiahli	 korčule	 či	 bicykle	 a	
premávali	 po	 ceste	 hore-dole	 vždy	
podvečer,	keď	áut	na	ceste	bolo	pome-
nej.	

Všetci	boli	nadmieru	spokojnı.́	 Stará	
dobrá	cesta	zrazu	omladla,	opeknela	
a	 bola	 opäť	 veľmi	 šťastná.	 Ľudia	 jej	
dali	aj	meno	Veselá	ulica.	

Autor:	Elena	Marcinová

Giraltovce	–	moje	mesto
Gúľam	sa	ulicami	sem	i	tam.

Iskričky	v	očiach	žiarivé	mám.

Rád	sa	prechádzam	po	mojom	meste

a	bicyklom	jazdıḿ	popri	ceste.

Ľudia	sú	milı,́	mám	ich	rád.

Túlavé	topánky	sú	môj	kamarát.

Otvorıḿ	náruč	a	všetko	vnıḿam.

Veže,	kostoly,	domy	a	parky	objıḿam.

Celé	je	krásne	moje	mestečko.

Ešte	som	malý,	no	ľúbim	„všecko“.

Autor:	Tomáš	Eliaš

 Výherné práce literárnej súťaže Hlovíkova litera  Výherné práce literárnej súťaže Hlovíkova litera  Výherné práce literárnej súťaže Hlovíkova litera  Výherné práce literárnej súťaže  Výherné práce literárnej súťaže Hlovíkova litera Hlovíkova litera  Výherné práce literárnej súťaže Hlovíkova litera 
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Chlapec	bez	domova
Z� ivot	v	sebe	ukrýva	mnohé	prekvape-
nia.	 Už	 samotným	 prekvapenı́m	 sú	
ľudia.	 O	 niektorých	 sa	 hovorı́,	 že	
prežijú	život	ako	v	rozprávke,	o	iných	
zase,	že	po	celý	život	bojujú	s	rozlič-
nými	 prekážkami,	 z	 ktorých	 často	
alebo	takmer	vždy	odchádzajú	pora-
zenı́ . 	 A	 práve	 tento	 prı́beh	 je	 o	
človeku,	 ktorý	 patrı́	 do	 tej	 druhej,	
menej	 šťastnej	 kategórie,	 o	 človeku,	
ktorý	už	takmer	zabudol	na	všetko	to,	
z	čoho	majú	ľudia	radosť.	A	dokonca	
bol	na	tom	tak	zle,	že	si	už	pomaly	ani	
len	 nespomı́nal,	 kedy	 sa	 naposledy	
zasmial.	Náš	hrdina	nemá	meno,	lebo	
nik	 ho	 iným	 menom	 ako	 Trhan,	
Bezdomovec,	Smraďoch	....	už	dávno,	
veľmi	dávno	nenazval.

Všetko	 sa	 to	 začalo,	 keď	 ešte	 ako	
mladý	 chlapec	 skončil	 za	mestom	 v	
priekope.	Bol	 zbitý	na	nepoznanie	a	
čo	bolo	najhoršie,	vôbec	sa	nepamä-
tal,	 kto	 je,	 kde	 je,	 odkiaľ	prišiel.	 C�as	
plynul	a	on	si	akosi	rýchlo	zvykol	na	
život,	 v	 ktorom	 sa	 čı́rou	 náhodou	
ocitol.	 Akosi	 rýchlo	 si	 privykol	 na	
nový	 život,	 ktorý	 mu	 nebol	 dvakrát	
milý,	ale	nestratil	 sa.	Vždy	si	prıĺeži-
tostnou	prácou	dokázal	čo-to	zarobiť	
na	 obživu	 a	 život,	 zo	 dňa	 na	 deň	
prežıv́al	na	miestach,	ktoré	hraničli	s	
ľudskosťou.	Zo	všetkého	najneradšej	
mal	 noci.	 C� asto	 blúznil	 a	 vždy	 sa	
zobudil	na	ženský	hlas	plný	citu,	ktorý	
ho	vyzýval,	aby	sa	vrátil.	Nikdy	však	
ten	nočný	hlas	nemal	obraz	iba	zvuk.

A	 teraz	 nastali	 sviatky,	 Vianoce.	
Vonku	 sa	 ochladilo	 a	 jemu	 sa	 akosi	
nedarilo.	 Prı́ležitostnú	 prácu	 už	

dávno	 nemal	 a	 už	 dlhšı́	 čas	 trpel	
veľkým	hladom.	Stál	pred	obchodom	
a	 vdychoval	 tú	 prenikavú	 vôňu.	 No	
keď	vošiel	dovnútra,	predavačka	naň	
hrubým	hlasom	zrevala:	 „Ty	obluda,	
strať	sa	odtiaľto!“

Vysilený	a	zronený	na	chodnıḱu	plače,	
chuť	žiť	ho	opúšťa	a	šťastie	všetkých,	
ktorı	́sa	tešia	na	sviatky,	mu	prináša	
beznádej.	Je	sám	a	sú	Vianoce.	Avšak	v	
tej	 chvıĺi	 sa	 nad	 nıḿ	 zjavı	́ skromná	
starenka,	 ktorá	 v	 ňom	 vidı	́ dobrého	
č loveka. 	 Prı́de	 k	 nemu	 bli ž š ie ,	
poskytne	 mu	 pomoc, 	 lebo	 tú ž i	
niekoho	 aspoň	 na	 Vianoce	 potešiť.	
„Chlapče,	poď	na	chvıľ́u	k	nám	a	zaži	s	
nami	kúzlo	Vianoc.“	Bezdomovec	má	
už	 slzy	 na	 kraji,	 ide	 za	 babkou	 do	
chaty.	Ten	hlas,	ktorým	ho	oslovı,́	mu	
je	 známy.	 Je	 úplne	 ako	 na	 ihlách	 a	
nemôže	vyriecť	ani	slovo.	V	skromnej	
chate	ich	už	čaká	dedko	s	úsmevom	na	
tvári.	 Bezdomovec	 je	 viac	 a	 viac	
dojatý	a	smútok	ho	už	netrápi.	Stratil	
sa.	 „Vieš,	 chlapče,	 my	 takto	 každo-
ročne	 na	 Vianoce	 pozývame	 k	 sebe	
nejakého	 človeka	 bez	 domova,	 aby	
sme	 ani	my	neboli	 sami...“	 C� lovek	 je	
prekvapený	 tou	 dobrotou,	 ktorá	 v	
tomto	domci	kraľuje.	„Choď	sa	umyť,“	
povedal	 starý	 pán,	 „medzitým	 ti	 na	
tanier	 niečo	 nachystám.“	 Keď	 sa	
bezdomovec	 umyl	 a	 obliekol	 sa	 do	
požičaných	 šiat,	 zistil,	 že	 medzi	
dedkom	a	babkou	vládne	žiaľ.	A	keď	
videl,	 že	 plačú	 nad	 akousi	 fotkou,	
spýtal	 sa:	 „Ktože	 je	 to	 tam?“	 „To	 je	
naše	 jediné	 dieťa,	 náš	 syn,	 ktorý	
zmizol	 pred	 rokmi.“	 Bezdomovec	 sa	
rozplakal,	 lebo	 vtedy	 sa	 mu	 začali	
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vynárať	 spomienky	 z	 mladosti.	
„Mami,	oci,	ste	to	vy?“	Keď	sa	otočili,	
srdce	sa	im	skoro	zastavilo.	Bol	to	on,	
ich	syn,	na	ktorého	sa	po	celé	tie	roky	
nebo	 mračilo.	 Okrem	 spoločných	
spomienok	 z	 detstva	 ich	 spájalo	

materské	 znamienko,	 ktoré	 mali	
všetci	 traja	 na	 jednom	 a	 tom	 istom	
mieste,	 na	 pravom	 ramene.	 Zvyšok	
večera	 už	 nemožno	 opıśať	 slovami,	
ale	iba	šťastnými	slzami.

Autor:	Filip	Mašlej

Samkov	sen	o	meste
Snıv́al	sa	mi	taký	sen,	v	takom	meste	bývať	chcem...

Kde	sa	ľudia	usmievajú,	kde	sa	všetci	radi	majú,

Navzájom	si	pomáhajú.

V	tomto	meste	nie	sú	schody,	prevládajú	iba	zhody.

Vozıḱ	ide	sem	a	tam,	bariéry	ja	nepoznám.

Keď	chcem	vidieť	krásy	mesta,	nie	je	pre	mňa	hrboľatá	cesta,

chodnıḱy	sú	hladučké.	Jedným	prstom	na	rúčke

prevalcujem	obrubnıḱ,	nedoženie	ma	už	nik.

Obdivujem	krásy	mesta...

Ako	ide	hlavná	cesta,	vidıḿ	krásnu	zeleň,	kvety,

štebotavé	malé	deti	a	ich	šťastné	mamičky,

spievajú	im	pesničky.

Zahráme	sa	všetci	spolu,	navštıv́ime	potom	školu.

Učıḿe	sa	čıt́ať,	pıśať,	všetky	domy	prepočıt́ať.

Tu	počujem	známy	zvuk,	budıḱ	hlási	nové	ráno:

„Otvor	oči!	S�up!	S�up!	S�up!

Ukončil	sa	sladký	spánok...

To	bol	teda	krásny	sen,	v	takom	meste	bývať	chcem!	

Autor:	Samuel	Ali

V GiraltovciachV Giraltovciach
jazdili po štvrtý raz jazdili po štvrtý raz 

V Giraltovciach
jazdili po štvrtý raz furmanifurmanifurmani
Z	 organizovania	 furmanských	
pretekov	 v	 Giraltovciach	 sa	 stala	
milá	 tradícia	 nielen	 pre	 milovní-
kov	koní.	V	Parku	mieru	sa	usku-
točnili	už	štvrtykrát.	Hoci	počasie	
bolo	spočiatku	trochu	premenlivé,	
účastníkom	 dobrú	 náladu	 určite	
nepokazilo.

V	 našom	 meste	 sa	 uskutočnil	 ďalšı	́
ročnıḱ	súťaže	ťažných	konı.́	Za	účasti	
MFK	 Slovan	 Giraltovce,	 MFK	 Slovan	
Sabinov,	 Partizána	 Bardejov,	 1.	 FC	
Svidnı́k,	 Tatrana	 Kračúnovce.	 Akciu	
sponzorovali	Mesto	Giraltovce,	 Jozef	
Zajac	–	voda,	kúrenie	a	sanita,	Auto-
mumyváreň	Renaz,	VK	Agroslužby.	
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Náročnú	 furmanskú	 prácu	 dnes	
nemáte	možnosť	bežne	vidieť.	Vďaka	
akcii,	ako	je	aj	u	nás	v	Giraltovciach,	už	
po	 štvrtý	 raz	 ste	 si	 ju	 mohli	 prı́sť	
obhliadnuť,	 či	 aj	 vyskúšať	 naživo.	
Preteky	boli	aj	tento	rok	sıće	malou,	
ale	 predsa	 len	 istou	 ukážkou	 ich	
práce.	V	lese	je	to	totiž	pre	nich	ešte	
náročnejšie,	 denne	 tam	 „bojujú“	 s	
rôznymi 	 nástrahami . 	 Akcia 	 sa	
tradične	začala	stretnutıḿ	furmanov	
na	 autobusovej	 stanici,	 odkiaľ	 sa	
presunuli	 do	 parku.	 Ich	 sprievod	
mestom	 si	 mohli	 vychutnať	 nielen	
náhonı́	 okoloidúci,	 ale	 aj	 šoféri.		
„U� časť	na	tejto	akcii	nás	každoročne	
tešı	́a	čo	sa	týka	pripravenosti	a	skúse-
nostı,́	 organizácia	 je	 na	 stále	 lepšej	
úrovni,	vv	posledných	rokoch	vznikli	
aj	nové	súťažné	disciplıń y.	Podobným	
akciám	 sa	 mesto	 nebráni,	 park	 je	
určený	 a	bol	 zrekonštruovaný	práve	
na	 takéto	 akcie.	 Sme	 za	 to,	 aby	 sme	
práve	 vytiahli	 tých	 ľudı́	 do	 parku,“	
vyjadril	sa	už	pred	časom	o	tradičnom	
podujatı	́ giraltovský	 primátor.	 Podľa	
neho	je	zaujıḿavé	pre	každú	vekovú	
kategóriu,	pre	mladých	zvlášť.	„Každý	

si	prıd́e	na	svoje.	Kone	sa	už	v	domác-
nostiach	 chovajú	 čoraz	 menej	 a	 sú	
vytláčané	technikou,	či	už	 	z	lesa,	ale	
aj	 z	 poľnohospodárskeho	 družstva,	
preto	je	to	už	viac-menej	rarita	aj	pre	
mladšiu	 vekovú	 kategóriu,“	myslı	́ si.		
T�ažné	 kone	 doma	 chová	 aj	 rodina	
Jurčovcov,	 ktorej	 členovia	 sa	 zúčast-
ňujú	pretekov	s	úspechom.	V	rodinnej	
zbierke	 majú	 už	 vyše	 desať	 trofejı.́	
Zaujı́mavosťou	 rodiny	 je	 storočná	
tradı́cia	 chovu	 na	 ich	 gazdovstve.											
„O	koňa	sa	u	nás	stará	už	piata	generá-
cia.	Na	našom	gazdovstve	je	chovaný	
kôň	od	vojny	v	tej	istej,	len	opravova-
nej	 maštali,“	 prezradil	 nám	 ešte															
v	 predchádzajúcich	 rozhovoroch	
Andrej	Jurč,	ktorý	vedie	ku	koňom	aj	
svoj ich	 synov. 	 Na	 konı́ky 	 bola	
možnosť	prıśť	sa	pozrieť	zblıźka	bez	
poplatku.	

Súčasťou	 akcie	 bol	 futbalový	 zápas	
medzi	 mužstvami	 z	 Giraltoviec	 a	
Kračúnoviec.	 Nechýbali	 sprievod	
mestom,	 ani	 Folklórna	 hudba	 Fran-
tiška	Pavúka.	Tešıḿe	sa	na	organizá-
ciu	i	budúci	rok.

Text	a	foto:	Martina	Cigľárová



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

19

Na 	 z á k l a d e 	 dohody 	 o	
spojenı	́ škôl	 rôzneho	 druhu	 a	 typu	
medzi	 Prešovským	 samosprávnym	
krajom	a	mestom	Giraltovce	bude		od		
01.	09.	2019	zriaďovateľom	Gymnázia	
na	 Dukelskej	 ul.	 30	 v	 Giraltovciach		
mesto	Giraltovce.	

Z	tejto	dohody	ďalej	vyplýva,	že	v	škol-
skom	roku	2019/2020	vznikne	nová	
organizácia,	Spojená	 škola,	Dukelská	
26/30,	 Giraltovce	 s	 organizačnými	
zložkami	 gymnázium	 a	 základná	
škola.	Tieto	budú	aj	naďalej	pokračo-
vať	vo	svojich	školských	vzdelávacıćh	
programoch.	V	praxi	to	znamená,	že	v	
súčasných	dvoch	školách	nastanú	na	
začiatku,	 takpovediac,	 kozmetické	
úpravy.	 Samozrejme,	 budú	 fungovať	
aj	súčasti	spojenej	školy	a	to	dve	škol-
ské	jedálne	-	v	gymnáziu	aj	v	základ-
nej	škole,	školský	klub	detı	́a	centrum	
voľného	času.	

V	 tomto	 školskom	 roku	 plánujeme	
otvoriť	 v	 piatom	 ročnıḱu	 základnej	

školy	 triedu	 s	 rozšı́reným	
vyučovanı́m	 prı́rodovedných	 pred-
metov.	 Vyučovanie	 by	 prebiehalo	 v	
priestoroch	gymnázia.	

Snažıḿe	sa	nastaviť	jednotlivé	zložky	
tak,	 aby	 sme	 žiakom	 a	 rodičom	
ponúkli	 najkvalitnejšı́	 výchovno-
vzdelávacı́	 proces.	 To	 by	 malo	 byť	
zabezpečené	 aj 	 stopercentným	
pokrytı́m	 kvalitných	 aprobovaných	
učiteľov	 jednotlivých	 predmetov,	
hlavne	prıŕodovedných	predmetov	a	
cudzıćh	 jazykov.	 O	 ďalšıćh	 plánova-
ných	zmenách,	ktoré	pripravujeme	so	
zriaďovateľom	 školy,	budú	 rodičia	aj	
žiaci	včas	informovanı.́	

Verıḿ,	že	s	pomocou	všetkých	zainte-
resovaných	 a	 hlavne	 so	 zriaďovate-
ľom	školy,	 	zastúpeným	 	primátorom	
Mgr.	Jánom	Rubisom	to	zvládneme	a	
len	čas	ukáže,	ako	sme	týmto	krokom	
urobili	 velikánske	 plus	 pre	 mesto,	
školstvo,	ale	hlavne	pre	ľudı.́

Róbert	Mihalenko

Novozriadená SPOJENÁ ŠKOLA

Posledný	mesiac	pred	letnými	prázd-
ninami	bol	pre	našich	žiakov	náročný	
nielen	tým,	že	si	potrebovali	vycibriť	
známky,	aby	 ich	vysvedčenia	boli	 čo	
najlepšie,	ale	v	pláne	bolo	aj	množstvo	
súťažı,́	preberania	rôznych	ocenenı	́či	
zaslúžené	výlety.	Z	našich	aktivıt́	vybe-
ráme	 niekoľko.	O	ďalšıćh	 sa	môžete	
dočıt́ať	na	našej	webovej	stránke.	

V	 piatok	 7.	 6.	 2019	 sa	 uskutočnil	
medzinárodný	 volejbalový	 turnaj	
dievčat.	 Naše	 pozvanie	 prijali	 Volej-
balový	klub	Bardejov,	družobná	škola	
Piwniczna	 – 	 Zdroj 	 z 	 Poľska	 a ,	
samozrejme,	 nemohli	 chýbať	 naše	
volejbalistky.	 Turnaj	 prišli	 otvoriť	
primátor	mesta	Mgr.	Ján	Rubis	a	pred-
nosta	 mestského	 úradu	 Ing.	 Pavol	

Aktivity ZŠ v Giraltovciach 
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Tchurik.	Vıť́azstvo	si	odniesli	volejba-
listky	z	Bardejova,	na	druhom	mieste	
sa	 umiestnili	 hráčky	 Piwniczna	 –	
Zdroj	a	na	treťom	mieste	skončili	naše	
hráčky.	

V	 sobotu	 8.	 6.	 2019	 sa	 v	 budove	
Slovenského	 rozhlasu	 v	 Bratislave	
uskutočnilo	 vyhodnotenie	 celoslo-
venskej	 súťaže	Naši	 národnı	́ budite-
lia.	Téma	je	úzko	spojená	s	osobnos-
ťami	 Ľudovıt́a	 S� túra	 a	 José	 Martıh́o	
pre	ich	identický	boj	za	svoje	národy.	
Organizátormi	 súťaže	 	 sú	 veľvysla-
nectvo	 Kubánskej	 republiky	 v	 SR	 a	
Spoločnosť	priateľov	Kuby	na	Sloven-
sku.	 Základnú	 školu	 v	 Giraltovciach	
reprezentovali	 literárne	 práce	 Eleny	
Marcinovej,	Tomáša	Eliaša	a	Samuela	
Aliho.	 Všetci	 traja	 zıśkali	 vo	 svojich	
kategóriách	 2.	 miesto.	 Ceny	 si	 žiaci	
prevzali	 z	 rúk	 veľvyslankyne	Yamily	
Sonii	Pity	Montes	a	predsedu	Spoloč-
nosti	 priateľov	 Kuby	 na	 Slovensku		
Vladimıŕ a	Neumanna.	

Počas	vıḱendu	7.	–	9.	6.	2019	sa	žiačky	
našej	školy	Daniela	Gdovinová	a	Sofia	
Marcineková	 zo	6.	B	 zúčastnili	 celo-
slovenského	 kola	 súťaže	 Liečivé	
rastliny	 v	 hoteli	 Junior	 Piatrová	 vo	
Vr ú tkach . 	 S ú ťa ž 	 o rgan izova l i	
Ministerstvo	školstva,	vedy,	výskumu	
a	 športu	 SR, 	 Environmentá lna	
poradňa	 Studnička,	 Slovenská	 bota-
nická	spoločnosť	pri	SAV	a	Slovenské	
národné	 múzeum	 –	 Prı́rodovedné	
múzeum	v	Bratislave.	Daniela	Gdovi-
nová	sa	umiestnila	na	2.	a	Sofia	Marci-
neková	na	6.	mieste.	Okrem	diplomov	
a	 cien	 si	 odniesli	 aj	 pekné	 zážitky	 a	

nové	 odhodlanie	 pokračovať	 aj	
budúci	 rok	 v	 súťažiach	 zameraných	
na	environmentálnu	výchovu	a	bioló-
giu.	

ZS� 	 v	 Giraltovciach	 v	 spolupráci	 s	
Mestom	 Giraltovce	 v	 piatok	 14.	 6.	
2019	zorganizovala	 futbalový	 turnaj	
o	 Pohár	 riaditeľa	 ZS� 	 v	 Giraltovciach	
pre	základné	školy	z	blıźkeho	okolia.	
Konal	 sa	 v	 športovej	 hale	 Igora	
Nováka	v	Giraltovciach.	Predstavili	sa	
na	ňom	4	školy	a	50	žiakov.	Našu	školu	
reprezentovali	 žiaci	 1.	 a	 2.	 ročnıḱa.	
Tento	 rok	 bol	 pre	 našich	 chlapcov	
veľmi	 úspešný.	 Všetky	 3	 zápasy	
vyhrali,	nastrieľali	9	gólov,	inkasovali	
3–krát	 a	 tak	 obsadili	 prvé	 miesto.	
Gratulujeme	 a	 prajeme	 veľa	 ďalšıćh	
športových	úspechov.	Konečné	pora-
die	družstiev:	1.	 ZS� 	Giraltovce,	2.	 ZS� 	
Kračúnovce,	 3.	 SZS� 	 Giraltovce,	 4.	 ZS� 	
Kurima.

Aj	 tento	rok	sa	 žiaci	našej	základnej	
školy	zapojili	do	každoročnej	súťaže	s	
firmou	Milk	Agro		Recykluj	a	vyhraj	a	
aj	tento	rok	boli	úspešnı.́	V	kategórii	
B4	(školy	s	počtom	žiakov	nad	351)	-	
ZBER	TETRAPAKOV	od	mlieka	 SABI	
sa	 nám	 spoločnými	 silami	 podarilo	
prebojovať	medzi	najlepšıćh	10	škôl,	
ktoré	boli	ocenené.	Spomedzi	54	zare-
gistrovaných	 súťažných	 škôl	 sme	
skončili	 na	 4.	 mieste.	 Spolu	 sme	
nazbierali	 181,42	 kg	 tetrapakov.	 K	
najlepšıḿ	"zberačom"	a	snaživcom	v		
našej	škole	patria	Sofia	Marcineková	
(22	 kg),	 Soňa	 Balinová	 (18,34	 kg),	
Timea	 Tkáčová	 (6,54	 kg)	 a	 Sabı́na	
Bednarová	(5,81	kg).	V	kategórii	A4	-	
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Zber	 hlinıḱových	 viečok	 z	 výrobkov	
Sabi	 najsnaživejšı	́ boli	 Betka	 S�esta-
ková	(1,12	kg),	Majka	Sabolová	(0,748	
kg),	Zuzka	Jurková	(0,678	kg),	Nikolas	
Kormoš	(0,638	kg)	a	Timea	Pavúková	
(0,634	kg).	

V	týždni	od	10.	do	14.	6.	2019	si	žiaci	
4.	 ročnıḱa	 ZS� 	 v	 Giraltovciach	 užıv́ali	
pobyt	v	škole	v	prıŕode	v	Belianskych	
Tatrách	 v	 dedinke	 Z� diar.	 Prıŕoda	 je	
tam	skutočne	nádherná	a	počasie	tiež	
prialo	všetkým	naplánovaným	aktivi-
tám.	 Spoznali	 sme	 S� trbské	 pleso	 a	
navštıv́ili	Múzeum	goralského	dedič-
stva.	S	faunou	a	flórou	Tatier	sme	sa	
zoznámili	na	vlastné	oči	 v	korunách	
stromov	 pri	 potulkách	 Bachledovou	
dolinou.	Okúpali	a	vyšantili	sme	sa	v	
areáli	 vodnej	 zábavy	 AquaCity	 v	
Poprade,	vyviezli	sa	pozemnou	lanov-
kou	na	Hrebienok	a	videli	silu	a	krásu	

Studenovodských	 vodopádov.	 Naša	
cesta	 viedla	 ďalej	 na	 Zamkovského	
chatu,	kde	sme	načerpali	nové	sily	na	
túru	 na	 Rainerovu	 a	 Bilıḱovu	 chatu.	
Zaujıḿavý	 a	 veselý	 večer	 sme	 zažili													
v	Tricklandii.	Na	potulkách	po	turis-
tických	 chodnı́koch	 nám	 ukázala	
krásu	 Monkova	 dolina.	 Očarila	 nás	
krása	 Belianskej	 jaskyne.	 Cestou	
domov	 sme	 navštı́vili	 Pieninský	
národný	park	a	splavili	sme	na	pltiach	
rieku	Dunajec.	

Z� iaci	 prvého	 stupňa	 si	 záver	 škol-
ského	 roka	 sprı́jemnili	 výletom	 do	
Jasovskej	jaskyne,	 	kde	mali	možnosť	
spoznať	tajuplné	podzemie	Jasovskej	
skaly. 	 V 	 C� ermeľskom	 údol ı́ 	 sa	
previezli	historickým	vláčikom	Košic-
kej	detskej	železnice.	Na	jej	konečnej	
zastávke	Alpinka	si	vyskúšali	streľbu	
na	netradičné	kovové	terče	na	paint-
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Počas	dvoch	júnových	dnı	́6.	-	7.		sa		na	
hradnom	nádvorı	́v	Kežmarku	konal	
7.	 ročnı́k	 Festivalu	 študentského	
remesla	 venovaný	 750.	
výročiu	 udelenia	 mest-
ských	 práv	 mestu	 Kežma-
rok.	Záštitu	nad	podujatıḿ	
prevzalo	Ministerstvo	škol-
stva, 	 vedy, 	 výskumu	 a	
športu	 SR	 a	 organizovala	
ho	Súkromná	spojená	škola	
v 	 Kežmarku. 	 Sú časťou	
zaujı́mavého	 	 programu	
boli	aj	súťaž	mladých	reme-
selnı́kov	 a	 ochutnávka	
zabudnutých	jedál.	

Práve	v	tejto	časti	festivalu	
sa	 svojou	 	 zručnosťou	
prezentovali	 študentky	
Súkromnej	strednej	odbor-
nej	 školy	 v	 Giraltovciach,		
Klaudia	 Bolvanová	 (1.C)	 a	
žiačky	 Radka	 Horvátová	 a	
Kristıńa	 Puháková	 (	 obe	 z	
2.C).	 	Pod	vedenıḿ	majstra	
odborného	 výcviku	 Bc.	
Rastislava	Babeja	pripravili		

cıćerovú	polievku	a	perkelt	zo	sumca.	
Spomedzi	múčnikov	 sa	 rozhodli	 pre	
kapustnıḱy	a	babičkine	koláče.	

ballovej	 strelnici.	 Vrátili	 sme	 sa	 sıće	
unavenı,́	ale	plnı	́dojmov	a	nezabud-
nuteľných	zážitkov.

V	závere	školského	roka	strávili	žiaci	
špeciálnych	 tried	so	svojimi	 rodičmi	
spoločné	 chvıĺe	 „na	deke“.	Kreatıv́ne	

tvorili,	 spolu	 športovali,	 smiali	 sa	 a	
aktıv́ne	 sa	 venovali	 sebe	 navzájom.	
Vzácne	 sú	 takéto	 momenty	 a	 my,	
učitelia,	sme	radi,	že	sa	nám	podarilo	
vytvoriť	krásnu	školskú	rodinu.

Učitelia	ZŠ	v	Giraltovciach

Študenti SSOŠ Giraltovce 
boli na Festivale študentského remesla úspešní 
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Významnou	 členkou	 poroty	 bola	
známa	tvár	televıźnych	obrazoviek	
a	 dobrá	 kuchárka	 pani	 Gizela	
Oňová.	Z� iačky	Súkromnej	strednej	
odbornej	 školy	 Giraltovce	 sa	
umiestnili	 na	 3.	 mieste,	 okrem	
ocenenia	však	zıśkali	aj	množstvo	
skúsenostı,́	ktoré	budú	môcť	využı-́
vať	v	ďalšom	profesijnom	živote.	

Popri	 súťaži	mohli	 účastnıći	 festi-
valu	vidieť	a	spoznať	aj	množstvo	
iných	súťažiacich	z	rôznych	odbo-
rov	a	v	neposlednom	rade	aj	krásy	
podtatranského	mesta	Kežmarok.

Bc.	Rastislav	Babej

V	piatok	7.	6.	2019	sa	v	Parku	mieru							
v	Giraltovciach	konala	oslava	najkraj-
šieho	sviatku	všetkých	detı	́pod	zášti-
tou	 pedagogického	 zboru	 SZS� 	 Giral-
tovce.

Celý	program	začal	humornou	scén-
kou	 Asterixa	 a	 Obelixa. 	 Skvelé	
herecké	výkony	pedagógov	školy	tak	
nenásilnou	 formou	 vtiahli	 deti	 do	
tajov	 rozprávkového	 sveta	 známych	
postavičiek.

Nielen	 žiaci	 SZS� 	 a	 deti	 materskej	
školy,	 ale	 aj	 klienti	 DSS	 prechádzali	
jednotlivými	 stanovišťami,	 kde	 si	
mohli	zmerať	sily	v	rôznych	disciplı-́
nach,	ako	váľanie	sudov,	skákanie	na	
fit	 lopte,	 rúčkovanie	 na	 lane,	 hod	
granátom,	skákanie	na	koni,	či	nácvik	
moderných 	 tanečných 	 prvkov.	

Oddýchli	 si	 aj	 v	 kreatıv́nom	 kútiku,	
kde	si	vyrobili	náhrdelnıḱ y	s	podobiz-
ňami	Asterixa,	či	Obelixa.	

Detičky	 sprevádzali	 staršı́ 	 žiaci		
medzi	 jednotlivými	 stanovišťami,													
na	 ktorých	 tiež	 asistovali	 žiaci	 star-
šıćh	ročnıḱov.	Zdravotnıći	boli	v	plnej	
zbroji,	 ktorı́	 okrem	 prvej	 pomoci	
zabezpečovali	 aj	 pitný	 režim.	 Ani														
o	fotografovanie	nebola	núdza,	takže	
každý	sa	mohol	zvečniť	pri	rozpráv-
kovej		tabuli.

Všetci	odchádzali	nielen	fyzicky	nasý-
tenı́,	 ale	 hlave	 psychicky	 naplnenı	́
z á ž i tkami 	 a 	 dobrodružstvami ,																		
s	 dobrým	pocitom,	 že	 urobili	 pekný	
deň	 nielen	 pre	 seba,	 ale	 hlavne	 pre	
iných.	

Súkromná základná škola športovala a oslavovalaSúkromná základná škola športovala a oslavovalaSúkromná základná škola športovala a oslavovala

„Športový deň Asterixa a Obelixa! „Športový deň Asterixa a Obelixa! „Športový deň Asterixa a Obelixa! 
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Beh	rodín	priniesol	radosť	a	
dobrý	pocit

Rodina	je	tam,	kde	život	začıńa	a	láska	
nikdy	nekončı.́	 Je	miestom	nekoneč-
nej	podpory	a	viery	v	toho	druhého.	
Tam	 nadobúdame	 pocit	 istoty	 a	
bezpečia.	 A	 keď	 sa	 v	 tomto	 duchu	
spojı́ 	 rodina	 so	 školou,	 vznikne	
krásna	 akcia,	 ktorá	 vyvolá	 šťastný	
úsmev	na	nejednej	tváričke.

Tak	to	bolo	 i	v	sobotu,	22.	 júna,	keď	
súkromná	základná	škola	zorganizo-
vala	pod	záštitou	projektu	Erasmus	+	
Edu-paths	akciu	s	názvom	Beh	rodıń.

Edukačné	 cestičky	 viedli	 naprieč	
Giraltovcami	 a	 boli	 popretkávané	
vzdelávacıḿi	 stanovišťami,	 a	 tak	 sa	
rodiny	mali	možnosť	potešiť	nielen	z	
okolitej	 prıŕody	 a	 pohybu,	 ale	 sa	 aj	
niečo	nové	dozvedieť.

Autorkou	nápadu	a	hlavnou	organizá-
torkou	bola	pani	zástupkyňa	riaditeľa	
školy	 Mgr.	 Emı́lia	 Tchuriková.	 Tá	
s vo j im 	 en tu-
ziazmom	a	pozi-
tıv́nou	energiou	
,,nakazila“	 všet-
kých	 naokolo,	
aby	 tak	 vzniklo	
podujatie,	ktoré	
bolo	 prospešné	
nielen	 pre	 naše	
nohy	a	hlavičky,	
a l e 	 h l a v n e	
srdiečka.	 Veď	
nie	 je	 nič	 kraj-
šie,	 ako	 vidieť	
rodiny,	 ktoré	 sa	
venujú	 spoloč-
nej	 aktivite	 a	

posilňujú	si	tak	vzájomné	puto	nielen	
medzi	sebou,	ale	aj	so	svojimi	učiteľ-
mi.

Pilotná	akcia	sa	tešila	pomerne	sluš-
nej	 účasti,	 pretože	 sa	 na	 beh	 zare-
gistrovalo	vyše	50	rodıń.		

Z	myšlienok	náhodného	
bežca....

Úvodná	 rozcvička	 a	 ide	 sa	 do	 toho...	
opreteky	so	sebou	samým	a	po	mojom	
boku	moji	rodičia...	Bežím...

A	 zrazu,	 keď	 už	 trochu	 nevládzem,	
vidím	prvé	miesto	na	oddych...	a	potom	
ďalšie	a	ďalšie...

Beh	je	totiž	doplnený	o	stanovištia,	kde	
na	mňa	už	s	úsmevom	čakajú	košikár,	
poľovník,	 včelár,	 malohospodár,	 či	
naozajstní	 hasiči.	 Tam	 môžem	 riešiť	
zaujímavé	 úlohy	 a	 dozvedieť	 sa	 veci,	
ktoré	som	predtým	nevedel.	Beh	sa	mi	
tak	 vôbec	 nezdá	 dlhý	 a	 náročný.	 Ani	
neviem	 ako	 a	 vidím	 výrazný	 nadpis	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

25

CIEĽ.	 Spolu	 s	 mamkou	 a	 ockom	 si	
nakreslím	môj	rodostrom	a	potom	sa	
idem	pozrieť	na	to,	ako	funguje	projekt	
Erasmus	+,	čo	všetko	deti	na	našej	škole	
vďaka	nemu	robia	a	kde	všade	cestujú.	
Asi	sa	aj	ja	začnem	viac	učiť	po	anglic-
ky...

Potom	 už	 len	 vložím	 lístok	 s	 mojím	
menom	do	osudia	na	tombolu		a	veselo	
sa	zabávam	s	mojimi	priateľmi	a	rodi-
nou	pri	chutnom	občerstvení...

Nebolo	vıť́aza	ani	porazeného,	cieľom	
nebolo	vyhrať,	ale	zúčastniť	sa.	Niečo	
nové	 sa	 dozvedieť	 a	 stráviť	 tak	
prıj́emné	sobotňajšie	popoludnie.

Rodiny	 odchádzali	 s	 úsmevom	 a	
dobrým	 pocitom,	 že	 urobili	 niečo	
nielen	pre	seba,	ale	hlavne	pre	svoje	
deti.	 Dali	 im	 to	 najcennejšie,	 čo	 len	
mohli.	Spoločne	strávený	čas	a	pozor-
nosť.

Tak	 čo,	 uvidıḿe	 sa	 aj	 s	 vami	 o	 rok									
1.	mája?

Vı́ťazstvo	 má	 Viktória	 Rozputinská	
vďaka	svojmu	menu	asi	predurčené,	
pretože	 sa	 v	 tomto	 školskom	 roku	
stala	najlepšou	žiačkou	školy	a	bude	
tak	 slávnostne	 ocenená	 pánom	
primátorom	 Mgr.	 Jánom	 Rubisom.	
Okrem	 mimoriadnych	 recitačných	
úspechov	(1.	miesto	v	okresnom	kole	
v	súťaži	Hviezdoslavov	Kubıń)	sú	 jej	
vedomosti	 excelentné	 aj	 v	 oblasti	
prıŕodných	vied.	Na	biologickej	olym-
piáde	v	kategórii	E	v	odbore	botanika	

sa	prebojovala	po	vıť́azstve	na	okres-
nom	i	na	krajskom	kole	až	do	celoslo-
venského	kola.	Tam	sa	v	silnej	konku-
rencii	staršıćh	žiakov	stala	úspešnou	
riešiteľkou	na	celoštátnej	úrovni.	Na	
olympiádu	žiačku	pripravovala	Paed-
Dr.	 Matilda	 Rozputinská.	 Viktórii	
srdečne	 blahoželáme	 a	 prajeme	 jej	
veľa	ďalšıćh	úspechov!

Mgr.	Andrea	Kytíková,	

PaedDr.	Matilda	Rozputinská

Z	mimoriadnych	úspechov	našej	školy

V	 giraltovskej	 rı́mskokatolı́ckej	
farnosti	 pôsobı	́ od	prvého	 júla	 nový	
duchovný	 otec.	 Je	 nı́m	 vdp.	 Mgr.	
Daniel	Mišenko,	 ktorý	 k	 nám	prišiel											
z	 Kurimy.	 Predošlý	 správca	 farnosti	
Jozef	 Mager	 u	 nás	 pôsobil	 sedem	
rokov.	

Rı́mskokatolı́cki	 veriaci	 sa	 pred	
niekoľkými	dňami	lúčili	so	správcom	
farnosti	 Jozefom	 Magerom,	 ktorý														
u	 nás	 pôsobil	 od	 roku	 2012	 (jeho	

novou	 farnosťou	 sa	 stala	 obec	
Hankovce)	 a	 kaplánom	 Gustávom	
Nagyom,	ktorý	po	novom	slúži	v	Kapu-
šanoch.	Rozlúčky	 sú	 väčšinou	 smut-
né,	niektorı	́od	nás	odchádzajú	a	záro-
veň	 prichádzajú	 novı́...	 Vo	 farnosti	
sme	 teda	 privı́tali	 nového	 duchov-
ného	otca	Daniela	Mišenka.	Kaplána	
mu	 nepridelili.	 Nový	 duchovný	 otec	
sa	už	 na	 začiatku	predstavil	 prıj́em-
nými	slovami.	„To,	že	som	tu,	je	Božia	

Rímskokatolíci majú nového duchovného 
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vôľa.	 Mojı́m	 kaplánom	 vlastne	 pre	
mňa	budú	všetci,	ktorı	́mi	budú	pomá-
hať,“	 povedal	 počas	 omše,	 keď	 bol	
oficiálne	uvedený	za	nového	správcu	
farnosti	 a	 poďakoval	 sa	 za	 všetky	
modlitby	veriacich.	„Aj	ja	sa	budem	za	
vás	modliť...“	prisľúbil.	

Nový	duchovný	k	nám	prišiel	z	neďa-
lekej	obce	Kurima,	kde	svoju	kňazskú	
službu	 prıḱladne	 vykonával	 štrnásť	
rokov.	Veriaci	sa	s	nıḿ	lúčili	neľahko	a	
so	 slzami	 v	 očiach,	 ďakovali	 mu	 za	
duchovné	 pôsobenie	 a	 aktı́vnu	
spoluprácu	 farského	 úradu	 s	 obcou,	
za	pomoc	pri	rozvoji	Kurimy.	„Dovoľte	
sa	poďakovať	za	vašu	kňazskú	službu,	
počas	 ktorej	 ste	 nás	 viedli	 bližšie									
k	Bohu,	ale	aj	k	sebe	navzájom.	Počas	
tohto	 pôsobenia	 ste	 sa	 starali																				
o	hmotné	aj	duchovné	dobrá.	Mnohé	
aktivity	 a	 udalosti	 sú	 zapı́sané	 vo	
farskej	kronike,	ale	omnoho	dôležitej-

šie	je	to,	čo	sa	zapıśalo	do	našich	sŕdc	
a	dušı.́	Ste	pre	nás	mužom	modlitby,	
svedkom	viery,	poslom	nádeje	a	nosi-
teľom	 lásky.	 Prináležı	́ nám	 vzdávať	
vďaku	 a	 velebiť	 Boha	 za	 to,	 že	 nám	
poslal	na	14	 rokov	práve	vás,“	 takto	
krásne	mu	ďakoval	kurimský	starosta	
Ján	 Bartoš.	 Sú	 mu	 vďačnı	́ nielen	 za	
jeho	prıt́omnosť,	ale	aj	za	skrášlenie	
okolia	 fary,	 vybudovanie	 športového	
a	pastoračného	centra	Jozefa	Pastira,	
rekonš trukciu 	 farskej 	 budovy	
zvnútra	aj	z	vonku	a	oplotenia	pries-
toru	 okolo	 kostola,	 výmenu	 krytiny	
na	kostole,	opravu	zvonov	a	vežových	
hodıń.	

Tešıḿe	sa,	že	teraz	môže	slúžiť	v	našej	
farnosti	a	je	medzi	nami.	Nech	sa	mu	u	
nás	pri	vykonávanı	́kňazského	posla-
nia	darı	́s	Božou	pomocou.	Z� eláme	mu	
všetko	dobré,	hlavne	pevné	zdravie.	

Text	a	foto:	Martina	Cigľárová
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fakulty	 architektúry.	 Zadanie	 pešej	
lávky	nás	oslovilo	hneď	od	začiatku,	
aj	preto,	lebo	šlo	o	realizovanú	stavbu.	
Rovnako	 jeden	 z	 nás	 je	 z	 Prešova,	
preto	 bolo	 o	 to	 viac	 zaujı́mavé	
prispieť	našıḿ	návrhom.	

Akým	spôsobom	prebiehalo	hlaso-
vanie?	

Komisia	 hodnotila	 súťažné	 návrhy	
trojkolovo.	 V	 prvom	 kole	 sa	 každý												
z	 poroty	 oboznámil	 so	 súťažnými	
návrhmi	a	podľa	vlastného	uváženia	
posunul	ľubovoľný	počet	do	druhého	
kola.	Dostalo	sa	tam	8	návrhov.	Každý	
porotca	 dostal	 tri	 hlasy	 na	 to,	 aby	
určil,	 koho	 posunie	 do	 finálového	
kola.	Následne	sa	diskutovalo	o	tých	
návrhoch,	 ktoré	 mali	 viac	 hlasov.	

Prvé	 miesto	 v	 študentskej	 súťaži	
Pešia	 lávka	 ponad	 cestu	 1/21													
v	 Giraltovciach,	 ktorú	 naše	mesto	
vyhlásilo	 spolu	 s	 Fakultou	 archi-
tektúry	 STU	 v	 Bratislave,	 patrí	
študentom	Jakubovi	Zelenčíkovi	a	
Tomášovi	Sterančákovi.	Ich	vizuál-
no-technický	návrh	architektonic-
kého	 riešenia	 premostenia	 pre	
chodcov	na	betónových	základoch,	
ktoré	 má	 byť	 osadené	 ponad	
hlavnú	cestu	s	vysokou	koncentrá-
ciou	dopravy,	porotu	zaujal	najviac	
zo	všetkých.	Prezradili	nám	o	tom	
viac...

Ako	ste	sa	zapojili	do	súťaže?

Súťaž	 bola	 propagovaná	 na	 portáli	
archinfo	a	webových	stránkach	našej	

Víťazmi projektuVíťazmi projektu
giraltovskejgiraltovskej

Víťazmi projektu
giraltovskej  Pešej lávky  Pešej lávky  Pešej lávky 

sú Jakub Zelenčík a Tomáš Sterančák sú Jakub Zelenčík a Tomáš Sterančák sú Jakub Zelenčík a Tomáš Sterančák 

Víťazmi projektuVíťazmi projektu
giraltovskejgiraltovskej

Víťazmi projektu
giraltovskej
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na	výškové	 a	pôdorysné	požiadavky	
zadania.	 Priamka	 je	 konštruovaná	
ako	 plynulá	 cesta	 vychádzajúca															
z	dynamiky	pohybu	chodcov	a	cyklis-
tov.	 Je	 tvorená	 jednou	 hlavnou	 a	
dvomi	 rovnobežnými	 priamkami,	
ktoré	 umožnia	 plynulý	 a	 čitateľný	
nájazd	a	výjazd	cyklistov	a	chodcov	a	
následne	 sa	 napája	 na	 existujúce	
komunikácie.	 Sklon	 rampy	 je	 12	%,	
spln� ̌ a	teda	podmienky	univerzálneho	
navrhovania.	 Most	 je	 vyrobený	 z	
kvalitného	 ultravysokohodnotného	
betónu	(UHPC)	s	bielym	povrchom	a	
obložený	 drevenými	 lamelovými	
prvkami.	 Vďaka	 konštrukčnému	
riešeniu	môžeme	hovoriť	aj	o	etapizá-
cii	výstavby	lávky.	Architektúra	mosta	
vďaka	 tomu	využıv́a	dva	 typy	 tvaro-
slovia.	V	prvej	etape	 je	zabezpečená	
okamžitá	 funkčnosť,	 ktorú	 zabezpe-
čia	predpäté	UHPC	segmenty.	V	tomto	
prıṕade	sa	lávka	bude	tváriť	ako	mini-
malistické	sochárske	dielo	s	minimál-
nymi	 nárokmi	 na	 údržbu.	 V	 druhej	

Potom	 sa	 hlasovanı́m	 rozhodlo																
o	 3.	 mieste.	 Medzi	 zostávajúcimi	
návrhmi	sa	samostatným	hlasovanıḿ	
rozhodlo	o	2.	a	1.	mieste.		

Čo		tvorí	gro	vášho	projektu?

Urbanizmus:

V	 tejto	 časti	 Giraltoviec	 volıḿe	 ako	
najideálnejšie	 riešenie	 jednoduché,	
lıńiové	vedenie	lávky,	ktorá	sa	svojou	
formou	 snažı	́ zapadnúť	 do	 existujú-
ceho	kontextu	a	pôsobiť	prirodzene.	
Vďaka	 schodisku	 a	 rampe	 na	 oboch	
koncoch	je	umožnený	plynulý	a	čita-
teľný	nájazd	a	výjazd	cyklistov	a	chod-
cov.	Umiestnenie	lávky,	nástupných	a	
spevnených	plôch	 rešpektuje	všetku	
vysokú	zeleň	a	nemusı	́teda	dôjsť	k	jej	
výrubu.	 Riešenie	 zároveň	 dodáva	
historickému	 dubu	 letnému	 väčšiu	
dôležitosť	 a	 upriamuje	 naň	 pozor-
nosť.

Architektúra:

Konceptom	mosta	je	priama	priesto-
rová	 priamka,	 ktorá	 plynule	 reaguje	
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etape	 ide	 o	 obloženie	 lávky	 dreve-
nými	 lamelami	a	parkovými	 úprava-
mi.	 Ultravysokohodnotný	 betón	 je	
aktuálne	odbornou	témou	a	jeho	apli-
kácia	 dáva	 možnosť	 zrealizovať	
unikátne	 architektonické	 a	 inžinier-
ske	dielo.	Osvetlenie	 je	zabezpečené	
pomocou	 LED	 svietidiel	 umiestne-
ných	v	U	profile	mosta.	Odvodnenie	je	
riešené	cez	otvory	v	mostovke.	

Technické	riešenie:

Konštrukcia	bude	zhotovená	z	pred-
pätého	UHPC	betónu	triedy	C12/140.	
Most	 je	 zložený	 z	 prefabrikovaných	
segmentov,	ktoré	sú	pomocou	predpı-́
nacıćh	káblov	zopnuté	ako	korálky	na	
niti.	 Aplikácia	 UHPC	 je	 v	 súčasnosti	
progresıv́ne	 a	 unikátne	 architekto-
nické	 a	 konštrukčné	 riešenie.	 Lávka	
bude	 slúžiť	 pre	 chodcov	 a	 cyklistov.	
Priečny	rez	mosta	je	riešený	ako	otvo-
rený	profil	tvaru	pıśmena	U.	Celková	
šıŕka	mosta	 je	 3,0	m	a	 výška	 1,6	m.												
V	pozdlz� ̌nom	smere	 je	most	 riešený	
ako	 segmentový,	 preto	 je	 dodatočné	
predpätie	vedené	len	v	priamej	lıńii.

Prezraďte	 nám,	 ako	 sa	 vyjadrila	
porota	o	vašom	návrhu.

Vıť́azný	návrh	ponúkol	 jasné,	 čisté	a	
jednoduché	riešenie	lávky	z	prefabri-
kovaných	 železobetónových	 tvárnic	
spojených	 predpätými	 oceľovými	
lanami.	 Návrh	 pôsobı	́ striedmo	 a	 je	
konštrukčne	premyslený.	Architekto-
nický	výraz	je	vyvážený,	bez	expresıv́-
nych	prejavov,	pritom	však	primerane	
sebavedomý.	 Zo	 statického	hľadiska,	
až	 na	 pár	 drobnostı́	 (napr.	 poloha	
ložıśk	lávky,	optimalizácia	priečneho	

rezu	–	v	 tomto	prıṕade	ak	má	byť	z	
UHPC,	 toto	 riešenie	 si	 v	 SR	 je	 zatiaľ	
ťažké	 predstaviť)	 ide	 o	 staticky	
f u n k č n é 	 r i e š e n i e . 	 D r o b n é	
konštrukčné	 nedostatky	 je	možné	 v	
ďalšej	 fáze	projekčnej	 činnosti	 dola-
diť. 	 Vertikálny	 drevený	 obklad	
vhodne	 dopln� ̌ a	 a	 zjemňuje	 vizuálne	
pôsobenie	prefabrikovaných	dielcov.	
Veľmi	 dobre	 sú	 riešené	 nástupy	 na	
lávku,	 ako	 aj	 celkové	 zapojenie	 do	
urbanistického	 kontextu.	 Kladom	
riešenia	je	jeho	reálnosť	a	realizova-
teľnosť.		

Podporí	mesto	váš	projekt?

-	Po	prvotnej	komunikácii		s	organizá-
tormi	to	vyzeralo	tak,	že	to	mesto	chce	
reálne	 podporiť	 a	 plánovali	 ďalšie	
stretnutie.	 Medzitým	 ale	 v	 meste	
prebiehala	 výstava	 súťažných	 návr-
hov,	 kde	 obyvatelia	 tiež	 volili	 im	
najsympatickejšı	́ návrh.	Naneštastie,	
ako	 to	 v	 architektúre	 býva,	 každý	
človek	má	na	to	iný	pohľad	a	obyvate-
lia	si	zvolili	iný	návrh.	Následne	sa	už	
organizátori	 neozvali	 a	 neboli	 nám	
ani	len	ochotnı	́oznámiť,	že	sa	priklá-
ňajú	 k	 výberu	 návrhu	 zo	 strany	
obyvateľov	a	nie	 zo	 strany	odbornej	
poroty.	Ale	v	konečnom	dôsledku	sa	
tešıḿe,	 že	si	realizáciu	vybrali	obča-
nia,	pretože	oni	budú	tı,́	pre	ktorých	je	
lávka	 určená.	 Aj	 keď	 by	 sme	 boli	
spoko jne j š ı́ , 	 keby 	 pr áve 	 na ša	
myšlienka	 bola	 zobrazená	 v	 pano-
ráme	mesta	Giraltovce.	

Za	rozhovor	ďakuje	Martina							
Cigľárová.	

FOTO	a	vizuály:	J.	Z,	T.S.
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Svojou	 tvorbou	 si	 tiež	 podmanil	
speváka 	 Tomáša 	 zo 	 známej	
skupiny	Kollárovci

Nádherné	 obrazy	 stvárňujúce	
faunu	a	flóru	z	dielne	nášho	skve-
lého	giraltovského	maliara	už	oble-
teli	 svet.	 Svojimi	 výtvormi	 tento-
krát	uchvátil	švédskych	nadšencov	
maľovania	či	známeho	hudobníka	
Tomáša	Kollára.	

Marek	 Zimka	 je	 tunajšı	́ talentovaný	
maliar,	ktorý	maľuje	obrazy	prıŕody,	
zvierat,	vtáctva	a	hmyzu.	Pıśali	sme	už	
neraz	o	jeho	úspechoch,	tentokrát	sa	

môže	tešiť	z	ďalšieho.	Jeho	unikátnu	
výtvarnú	tvorbu	už	poznajú	nielen	na	
Slovensku,	 ale	 aj	 v	 zahraničı,́	 najno-
všie	už	aj	vo	S�védsku.	Kto	sa	stretáva											
s	jeho	výtvormi,	žasne	a	Marek	všade	
žne	 úspechy.	 Keď	 sa	 však	 zúčastnil	
medzinárodného	 veľtrhu	 umenia													
v	 Prahe,	 dostal	 ponuku	 vystavovať	
svoje	diela	na	spoločnej	výstave	aj	vo	
S�védsku.	 „Som	rád,	 že	som	mal	 takú	

možnosť	 a	 že	 tú 	 našu	
prıŕodu	v	mojich	obrazoch	
uvidia	 aj	 ľudia	 zďaleka,“	
povedal	 umelec	 Marek.	
D� a l e j 	 p r e z r a d i l , 	 ž e	
momentálne	 vystavuje												
v 	 súkromnom	 ateli éri														
v	Poprade	a	ďalšiu	výstavu	
chystá	v	Bardejove.	 „Moja	
tvorba	je	vždy	o	stvárnenı	́
prevažne	 našej	 krásnej	
prı́rody,	 fauny	 a	 flóry,“	
dodáva	 nadaný	 maliar,	
ktorý	 je	 napriek	 veľkému	
t a l en tu 	 s k romným 	 a	
pokorným 	 č l ovekom.													
A	 jeho	 obrazy	 obleteli	
nielen	 svet.	 Dozvedeli	 sa	
už	o	ňom	aj	rôzni	mediálne	
a	verejne	známi	obdivova-
telia.	 Pred	 pár	 dňami	 ho	
dokonca	navštıv́il	i	spevák	

Tomáš	 Kollár	 z	 úspešnej	 ľudovej	
skupiny	Kollárovci,	ktorého	si	Marek	
svojimi	 dielami	 taktiež	 podmanil.		

obdivovali už aj Švédi obdivovali už aj Švédi obdivovali už aj Švédi 
MAREKA ZIMKU MAREKA ZIMKU MAREKA ZIMKU Obrazy Obrazy Obrazy 
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Spoznali	sa	cez	spoločného	známeho.	
„Obraz	 bol	 voľne	 namaľovaný	 podľa	
predlohy	 z	 fotografie,	 ktorú	 mi	 dal,	
čiže	na	objednávku.	Je	na	ňom	zobra-
zené	miesto,	kam	chodı	́na	poľovačky.	
Jelene	som	tam,	samozrejme,	domaľo-
val.	 Tomáš	 si	 poň	 prišiel	 osobne,	
poctil	ma	svojou	návštevou	a	s	výsled-
kom	 bol	 spokojný,“	 tešı́	 sa	 Marek.	
Rovnako	 sa	 tešı	́ priazni	 od	 každého	
obdivovateľa.	„Ak	si	u	mňa	objednáva	
obraz	niekto	známy,	určite	to	potešı	́a	

verıḿ,	že	ich	bude	viac.	Vážim	si	však	
všetkých,	 ktorı́	 prejavia	 záujem	 o	
moju	tvorbu.	Maľoval	som	už	pre	leká-
rov,	podnikateľov	aj	pre	bežných	ľudı.́	
Pre	mňa	je	každý	záujemca	výnimoč-
ný...	 Už	 len	 tým,	 že	 viem,	 že	má	 rád	
prıŕodu.“	Dokonca	daroval	obrazy	na	
dražby	 pre	 choré	 deti	 či	 osobne	
takýmto	 detičkám	 podaroval	 svoje	
dielo.

Text:	Martina	Cigľárová,	

foto:	archív	M.Z.
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Vo	 svidníckom	 amfiteátri	 sa				
uskutočnil	 koncert	 dvoch	 úspeš-
ných	 ľudových	 kapiel.	 Zážitok																				
s	Kandráčovcami	a	Kollárovcami	-	
mimochodom,	 na	 jednom	 pódiu	
to	tentoraz	"dali"	aj	spolu	-	si	nene-
chali	ujsť	ani	Giraltovčania.

Chlapci	spod	Tatier“	je	názov	nového	
spoločného	 -	 a	 od	 začiatku	 úspeš-
ného	 -	hitu	 	Kandráčovcov	a	Kollá-
rovcov. 	 Ich	 spoločná 	 „hymna“	
zaznela	i	na	jedinečnom	koncerte	vo	
Svidnı́ku	 v	 rámci	 ich	 spoločného	
megaturné.	 Nechýbali	 na	 ňom	 ani	
fanúšikovia	 z	 Giraltoviec	 a	 okolia.	
Koncert	si	pochvaľujú.	„Bol	výborný.		

Dlho	sme	sa	takto	nebavili,“	povedal	
Franti šek	 z 	 Giraltoviec . 	 Lı́dri	
obidvoch	 známych	 kapiel	 sa	 počas	
špeciálnych	 rozhovorov	 vyjadrili,										
že	sa	cıt́ia	v	tomto	regióne	ako	doma,	
nech	už	vystupujú	kdekoľvek.	„Hoci	
som	 Rusı́n,	 ľudı́	 nerozdeľujem	 na	
Rusıńov	a	„nerusıńov“.	Mám	rád,	ak	
je	 niekto	 odniekiaľ.	 Nemôžeme	
všetci	 pochádzať	 z	 Bratislavy,	 mať	
bratislavský	alebo	západoslovenský	
prıźvuk,	 ale	 práve	 to	 je	 pekné,	 že	
niekto	je	Svidnıč́an,	niekto	Bardejov-
čan	a	niekto	je	z	Giraltoviec,	zo	Starej	
Ľubovne,	Prešova	či	Medzilaboriec...	
To	nás	formuje	ako	východniarov	 ,“	

KANDRÁČOVCI A KOLLÁROVCI:  KANDRÁČOVCI A KOLLÁROVCI:  KANDRÁČOVCI A KOLLÁROVCI:  
V tomto regióne sme doma.V tomto regióne sme doma.V tomto regióne sme doma.



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

33

tvrdı.́	Je	mu	vraj	ľúto,	že	veľa	mladých	
ľudı	́zo	svidnıćkeho	regiónu	odchá-
dza,	 no	 verı,́	 že	 sa	 sem	 začnú	 opäť	
vracať.	Priznal	sa,	že	chodı	́do	tohto	
regiónu	často	a	veľmi	rád.	

Podobný	 názor	 majú	 bratia	 Kollá-
rovci.	„Každý	z	nás	má	byť	hrdý	na	to,	
kde	sa	narodil,	odkiaľ	pochádza.	My	
sme	spod	Vysokých	Tatier,	sme	Gora-
li.	Hovorıḿe	však,	že	nie	je	nič	horšie,	
ako	 keď	 človek	 začne	 rozdeľovať	
slovenský	národ,	že:	Toto	sú	Gorali,	
Rusıńi,	 S� arišania...	 Berieme	 to	 tak,						
že	 toto	 je	 to	 náš	 región,	 tu	 sme	
doma,“	vyjadril	sa	manažér	skupiny,	
primáš	 Tomáš.	 C� lenovia	 kapiel	
chrlili	 počas	 celého	 večera	 skvelé	
vtipy.	V	jednom	sa	spomıńalo	opäť	aj	

naše	mesto.	

Okrem	 týchto	 dvoch	 populárnych	
ľudových	telies	sa	na	scéne	predsta-
vila	 aj 	 nemenej	 známa	 herec-
ko–moderátorská	dvojica	Miro	Noga	
a	 S� tevo	 Skrúcaný,	 ktorý	 s	 Ondrom	
Kandráčom	moderuje	jojkársku	tele-
vıźnu	šou	Všetko,	 čo	mám	rád.	Tiež	
prišli	dobre	naladenı	́a	okrem	spevu	
sa	ponúkli	aj	humor.	Predskokanom	
bola	 skupina	 Sokoly,	 ktorej	 dvaja	
členovia	hrajú	 s	Ondrejom	Kandrá-
čom	 práve	 v	 spomı́nanej	 relácii.	
Počas	 koncertu	 nahrali	 účastnı́ci	
odkaz	 pre	 Karla	 Gotta. 	 V	 deň	
koncertu	totiž	oslávil	osemdesiatku.

Text:	Martina	Cigľárová,	
Foto:	Ladislav	Lukáč

z Giraltoviec účinkujez Giraltoviec účinkuje
v novom klipe Mafia Cornerv novom klipe Mafia Corner
z Giraltoviec účinkuje
v novom klipe Mafia CornerMICHAL FOLTÍNMICHAL FOLTÍNMICHAL FOLTÍN

prostrednı́ c tvom	 kl ipu, 	 ktorý													
k	songu	natočili.	Giraltovčan	Michal	
Foltıń,	 ktorý	 v	 ňom	hrá	 za	 skupinu	
Basawell	 (predtým	 Ľudová	 hudba				
F.	 Pavúka)	 prezradil,	 že	 už	 počas	
prvých	 piatich	 dnı́	 mal	 nový	 hit	
okolo	 130-tisı́c	 zhliadnutı́.	 „Je	 to	
úžasné,	 ohlasy	 sú	 zatiaľ	 dobré	 a	
ľudia	 nám	 veľmi	 prajú,	 akurát	 sa	
občas,	 samozrejme,	 nájdu	 i	 nepraj-
nı́ci	 z	 blı́zkeho	 okolia,“	 povedal.														
„No	neriešime	to,	zasmeje	sa	na	tom,	
lebo	 sme	 i	 trochu	 očakávali,	 že	
nájdeme	 aj	 takých. . .Tešı́me	 sa													
však	 z	 úspechu	 a	 ideme	 ďalej.“														

Giraltovčan	Michal	 Foltín	 (21)	 si	
zahral	v	klipe	známeho	speváka,	
ktorý	 vystupuje	 pod	 umeleckým	
menom	Mafia	Corner.	Nehral	 len	
ako	herec,	ale	so	svojím	tímom	sa	
postaral		o	skvelú	hudbu	a	zábavu.	
Ľudový	 remix	 s 	 modernými	
prvkami	je	od	začiatku	úspešný.

Prešovský	 spevák	 Mafia	 Corner,	
ktorý	modernizuje	tradičné	ľudovky,	
nahral	pred	pár	dňami	nový	letný	hit	
„Oči,	oči,	čierne	oči	(Nepi	Jano	Nepi,	
Ešte	 som	 sa	 neoženil)“	 s	 ľudovou	
s kup i nou 	 Ba s awe l l . 	 Ho r ú c u	
hudobnú	novinku	si	môžete	vypočuť	
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S	 "Mafiánom",	 pravým	menom	 tiež	
Michal,	sa	poznajú	dlhšie.	„Stretávali	
sme	sa	na	vystúpeniach	a	páčilo	sa	
mu,	 aký	 sme	 kolektıv́.	 Pri	 ďalšom										
zo	stretnutı	́sa	nás	opýtal,	či	by	sme	
nechceli	 účinkovať	 v	 jeho	 klipe	 a	
hneď	 sme	 súhlasili.	 Podarilo	 sa	 ho	
zrealizovať	 a	 sme	 radi,	 že	 to	 tak	
vyšlo.	Potešila	 	by	nás	určite	i	ďalšia	
podobná	 spolupráca,“	 povedal	
Mišo.“	 Predtým	 bol	 názov	 našej	
skupiny	 Ľudová	 Hudba	 Františka	
Pavúka,	ale	premenovali	 sme	sa	na	
Kapelu	 Basawell,	 čo	 v	 preklade	
znamená	Dobrá	basa	a	s	Bašavelom	
sa	 spája	 zábava,“	 doplnil	 ohľadom	
svojej	kapely.

Z	Ľudovej	hudby	Františka	
Pavúka	sa	stal	„Basawell“

„Je	 tu	 prvá	 cimbalovka,	 tento	 rok	
sme	 pre	 vás	 spolu	 s	 kapelkou	
Basawell	 pripravili	 tancovačku	Oči,	
oči,	čierne	oči.	Sú	to	pesničky,	ktoré	
určite	každý	dobre	pozná.	Bavte	sa	a	
tancujte,“	 uviedol	 „Mafia	 Corner“,	
teda	Prešovčan	Michal	Marušin	alias	
Miker	 na	 sociálnej	 sieti.	 „Pieseň	 je						
o	 tom,	 ako	 sme	 meškali	 domov														
na	 obed,	 lebo	 sa	 nám	 pokazila	
dodávka,	 tak	 sme	 si	 stopli	 auto	 a	
prišli	neskoro.	Z� eny	sa	na	nás	kvôli	
tomu	nahnevali,	až	to	presiahlo	limit	
a	nastala	tá	vojna	s	jedlom.		Kuriózne	
pritom	je,	že	bolo	po	záruke,	ak	by	si	
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niekto	myslel,	 že	 plytváme	 jedlom.	
Natáčanie	 	bola	jedna	veľká	sranda,	
fakt	 sme	 sa	 veľa	 nasmiali	 a	 celé	 to	
bolo	groteskné,“	spomıńa	si	na	natá-
čanie	 Michal	 Foltıń.	 Priznal,	 že	 po	
škole	 pracuje	 a	 chlapci	 z	 kapely	
študujú.	 	 „Ja	 hrám	 na	 viole,	 náš	
vedúci	Ferko	Pavúk	 (20)	 je	kontra-
basista	a	študuje	na	vysokej	škole,	na	
Lesnıćkej	 fakulte.	 Matúš	 Tkáč	 (20)	
hrá	 na	 husle,	 ide	 študovať	 verejnú	
správu	 do	 Košıć	 a	 jeho	 brat	 Matej	
Tkáč	 (19)	 hrá	 na	 cimbal,	 študuje	

Informatiku	 v	 Košiciach.	 Filip	
Luteran	 (19)	 je	 harmonikár	 a															
v	Košiciach	 bude	 študovať	 chémiu.		
A	po	novom	S� imon	Piskura	(21)	hrá	
n a 	 b i c i e 	 a 	 t i e ž 	 s a 	 ro zhodo l																	
p r e 	 š t ú d i um 	 n a 	 Te c hn i c ke j													
univerzite.“

Text:	Martina	Cigľárová,	

Foto:	Facebook	–	Mafia	Corner

Článok neprešiel jazykovou úpravou.
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V	našom	meste	neznámi	páchatelia	
postriekali	 kameň	 na	 židovskom	
cintoríne. 	 Podľa 	 pol íc ie 	 ide															
o	prečin	hanobenia	miesta	posled-
ného	odpočinku	a	prejav	sympatie	
k	hnutiu	 smerujúcemu	k	potláča-
niu	základných	práv	a	slobôd.	

Ohľadom	 informáciı́	 sme	 kontakto-
vali	 prešovskú	 policajnú	 hovorkyňu	
Janu	Ligdayovú.	 „Na	miesto	udalosti	
bola	prizvaná	aj	NAKA,	ktorá	sa	bude	
uvedeným	 prı́padom	 zaoberať,“	
uviedla	za	KR	PZ	Prešov.	Oslovili	sme	
aj	 Národnú	 kriminálnu	 agentúru.	

„Vyšetrovateľ	 Národnej	 kriminálnej	
agentúry	 začal	 trestné	 stıh́anie	 pre	
prečin	hanobenia	miesta	posledného	
odpočinku	 v	 súbehu	 s	 prečinom	
prejavu	 sympatie	k	hnutiu	 smerujú-
cemu	k	potláčaniu	základných	práv	a	
slobôd.	 Vzhľadom	 na	 vykonávané	
procesné	 úkony	 v	 tejto	 chvıĺi	 nie	 je	
možné	poskytnúť	ďalšie	informácie,“	
informovala	 hovorkyňa	 Prezıd́ia	 PZ			
v	Bratislave	Denisa	Baloghová.	

Text:	Martina	Cigľárová,	

foto:	M.	Osifová

  

A OKOLIAA OKOLIA

 

A OKOLIA
Vandali	u	nás	postriekali	židovský	pamätník

Kukovčanka	podvodne	vymámila	od	muža
z	neďalekej	obce	peniaze	

Voči	 podozrivej	 Kukovčanke	 (55)	
vzniesli	 v	 Bardejove	 obvinenie											

zo	zločinu	vydierania.	Ak	sa	jej	vina	
preukáže,	 hrozí	 jej	 trest	 odňatia	
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slobody	v	trvaní	dva	až	šesť	rokov.

Táto	 žena	 podľa	 slov	 hovorcu	 Kraj-
ského	riaditeľstva	Policajného	zboru	
v	Prešove	prostrednıćtvom	interneto-
vej	aplikácie	vylákala	od	44-ročného	
muža	 z	 obce	 Stuľany	 fotografiu.	 „Na	
nej	 bolo	 zobrazené	 jeho	 obnažené	
telo,	 ako	 aj	 fotografia	 zobrazujúca	
obnažené	telo	 jeho	manželky.	Po	ich	
zı́skanı́	 žena	 osobne	 a	 opakovane	
vydierala	 poškodeného	 pred	 jeho	
rodinným	 domom	 pod	 hrozbou	
zverejnenia	 týchto	 fotografiı́ 	 na	
stlp� och	v	obci.“	Chcela	od	neho	vymá-
miť	 peniaze	 a	 podarilo	 sa	 jej	 zıśkať		
50	eur.	 Jej	nerozvážne	konanie	malo	
podľa	 polıćie	 svoje	 dôsledky.	 „Z� ena	
svoje	konanie	opakovala,	dokonca	sa	
vyhrážala	ujmou	na	zdravı	́aj	u	členov	
rod iny 	 po š koden ého . 	 Po l ı́ c i a	
podozrivú	 ženu	 zadržala	 a	 po	 vyko-
nanı	́ 	potrebných	procesných	úkonov	

ju	 umiestnila	 do	 cely	 policajného	
zaistenia.“	 Polı́cia	 upozorňuje,	 aby	
sme	boli	opatrı	́pri	použıv́anı	́interne-
tu,	kde	často	dochádza	k	podvodom.	
„Neustále	 apeluje	 na	 mimoriadnu	
opatrnosť	v	súvislosti	s	internetom	a	
poskytovanı́	 akýchkoľvek	 svojich	
osobných	informáciı,́	fotiek,	údajov	a	
pod. 	 Tvrdı́ : 	 Nikdy	 neviete, 	 kto	
skutočne	je	na	druhej	strane.“

V		Mičakovciach-Tarbaji	kradli	kravy

Podľa	informáciı	́KR	PZ	v	Prešove	sa	v	
katastrálnom	 územı́	 obce	 Mičakov-
ce–Tarbaj	 kradlo.	 Išlo	 o	 jedenásť	
kusov	hovädzieho	dobytka.

„Zatiaľ	 neznámy	 páchateľ	 ukra-
dol	v	obdobı	́ od	25.	do	27.	 júna	
jedenásť	 kusov	 hovädzieho	
dobytka.	Páchateľ	vošiel	do	elek-
tricky	 ohradeného	 priestoru	 a	
ukradol	 dobytok.	 Majiteľke	
vznikla	 škoda	 vo	 výške	 15-tisıć 	
eur.		Polıćia	preveruje	všetky	okol-
nosti	 prı́padu	 a	 vedie	 trestné	
stıh́anie	vo	veci	prečinu	krádeže.“	
V	 tomto	 prı́pade	 páchateľovi	
hrozı	́podľa	hovorcov	trest	odňa-

tia	slobody	v	trvanı	́6	mesiacov	až	tri	
roky.

Redakcia,	info:	minv.sk,	

foto:	FB,	ilustračná
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Sú	 ľudia	 nepriestrelnı́,	 ktorým	 je	
všetko	 jedno,	 berú	 veci	 tak,	 ako	
prichádzajú	a	nič	ich	nevytočı.́	Ale	sú	
aj	takı,́	ktorı	́pre	prežitie	so	zdravým	
rozumom	 potrebujú	 motiváciu,	
návod,	 regule.. . 	 skrátka,	 nejaký	
manuál.

Práve	pre	takých	prinášame	niekoľko	
tipov	na	všedné	dni...

Pondelok:

Pamätaj:	 Práca	 je	 posledný	 zúfalý	
pokus,	ako	prıśť	k	peniazom!

Utorok:

Ak	chceš	byť	šťastný	deň,	zaľúb	sa.	Ak	
chceš	byť	šťastný	mesiac,	ožeň	sa.	Ak	
chceš	byť	šťastný	po	celý	život,	kúp	si	
záhradku!

Streda:

Stáva	sa,	 že	 žena	nezıśka	toho,	koho	
miluje.	 Potom	ale	beda	 tomu,	 kto	 ju	

dostane!

Štvrtok:

Dobre,	 že	 idem	 pomaly.	 Je	 totiž	
celkom	 dobre	 možné,	 že	 nejdem	
správnym	smerom.

Piatok:

Je	náročné	byť	debilom.	Konkurencia	
je	neskutočná...

Sobota:

Keď	 piješ,	 umrieš.	 Je	 ale	 celkom	
možné,	 že	 ak	 piť	 nebudeš,	 umrieš	
skôr.	Nejaký	pijan	ťa	určite	zrazı.́

Nedeľa:

Kultúrnosť	je	len	vrchný	náter,	tenký	
a	ľahko	rozpustný	v	alkohole.

...	a	ešte	jeden	univerzálny	bonus:

Je	pravda,	že	nikto	učený	nespadol	z	
neba.	Zdá	sa	však,	že	idiotov	zhadzujú	
v	celých	sériách!!

KAŽDÝ DEŇ S NOVÝM MOTTOM!KAŽDÝ DEŇ S NOVÝM MOTTOM!KAŽDÝ DEŇ S NOVÝM MOTTOM!KAŽDÝ DEŇ S NOVÝM MOTTOM!KAŽDÝ DEŇ S NOVÝM MOTTOM!KAŽDÝ DEŇ S NOVÝM MOTTOM!

Dumb	Laws
Zberateľstvo	 patrı	́medzi	 najrozšıŕe-
nejšie	 konıč́ky	 na	 svete.	 Ľudia	 zbie-
rajú	všeličo	–	známky,	mince,	hodiny,	
zápalkové	 škatuľky,	 ale	 aj	 nehmot-
nejšie	veci,	naprıḱlad	citáty,	aforizmy,	
básne	a	podobne.	Pri	potulkách	inter-
netom	 je	možné	 nájsť	 naozaj	 netra-
dičnú	zbierku.	Nachádzajú	sa	v	nej	tie	
najnenormálnejšie,	 najbizarnejšie,	
najhlúpejšie	 a	 najšialenejšie	 zákony	
na	 svete.	 Zberatelia	 týchto	 zákonov	
majú	 svoju	 vlastnú	 internetovú	
stránku	Dumb	Laws.	Jej	zakladatelia	
sú	dvaja	podnikavı	́ študenti	zo	 štátu	
Georgia	 Andy	 Powell	 a	 Jeff	 Koon.	
Stránka	 umožňuje	 návštevnı́kom	

pridať	 svoj	 „dumb“	 zákon,	 ak	 na	
nejaký	natrafia.	Na	prekvapenie,	99	%	
týchto	zákonov	stále	platı.́	

Najväčšie	zastúpenie	v	zbierke	Dumb	
Laws	 majú	USA,	 preslávené	 svojimi	
šialenými	 zákonmi.	 Arne	 Schinkel,	
šéfredaktor	 nemeckého	 portálu	 pre	
právnikov	 123recht,	 to	 potvrdzuje:	
"Veľmi	často	ide	o	takzvané	zabudnuté	
zákony	staré	už	stovky	rokov.	Pri	množ-
stve	 zákonov,	 ktorými	 USA	 a	 ich	
jednotlivé	štáty	disponujú,	jednoducho	
neboli	zrušené,	alebo	sa	na	ne	zabud-
lo.“	Svoje	Dumb	Laws	však	majú	aj	iné	
štáty,	vrátane	európskych.	
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Po	 takmer	polroku	sa	vraciame	k	
obľúbeným	 legislatívnym	 bonbó-
nikom.	 A	 kam	 inam,	 ak	 nie	 do	
starých	dobrých	USA...

-	 Ak	 vás	 v	 Arizone	 prichytia	 pri	
krádeži	mydla,	musıt́e	sa	nıḿ	umývať	
dovtedy,	kým		sa	úplne	nespotrebuje.

-	V	Kalifornii	sa	nesmiete	bicyklovať	v	
bazéne.	

-	V	Alabame	je	zakázané	ublıž́iť	si	za	
účelom	zbavenia	sa	dlhov.	

-	 V	 Západnej	 Virgıńii	 môžu	 sliepky	
znášať	vajcia	iba	medzi	8.00	a	16.00	
hod.

-	 Vo	 Wisconsine	 sa	 môžete	 legálne	
oženiť	so	svojıḿ	domom.		

-	V	Utahu	majú	vtáky	prednosť	pred	
lietadlami.	

-	V	Indiane	je	hodnota	π	podľa	zákona	
4	a	nie	3,1415.	

-	 V	 Oklahome	 musia	 byť	 v	 televıźii	
zverejnené	meno	a	fotka	každého,	kto	
využil		služby	prostitútky.	

-	 Na	 Aljaške	 je	 zakázané	 vystrkovať	
losa	von	z	letiaceho	lietadla.	

-	V	štáte	Colorado	musia	mať	mačky	
bez	vodıt́ka	odrazky.	

-	Georgia	má	75	zákonov	zameraných	
na	správne	postavenie	ryžového	poľa.	
V	 celom	 štáte	 sa	 nachádza	 jedno	
takéto	pole…	

-	V	New	Yorku	sa	trestá	vyskočenie	z	
okna	smrťou.	

-	 V	 meste	 Chico	 v	 Kalifornii	 hrozı	́
pokuta	 500	 dolárov	 každému,	 kto	 v	
meste	odpáli	atómovú	bombu.	

Zaujalo	 vás	 to?	Nezúfajte,	 vo	 výbere	
neuveriteľných	 zákonov	 a	 skutoč-
nostı́	 budeme	 pokračovať	 v	 niek-
torom	z	budúcich	vydanı.́

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.

03/10/2016	Prečo	to	neurobia	dobre	
už	na	prvý	raz?

V	Humennom	rekonštruujú	chodnıḱy	
aj	štadióny

Medzi	 ďalšie	 rekonštrukcie,	 ktoré	
plánuje	 humenská	 samospráva	
opraviť	 ešte	 do	 konca	 tohto	 roka,	
patrı	́aj...

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	
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08/03/2017		Korupcia,	úplatky...	Už	aj	
v	IT???

AKADE� MIA	 SOVY	 -	 RY� CHLEJS� IA	
CESTA	DO	PRAXE	

Dopyt	 na	 pracovnom	 trhu	 o	 100	%	
prevyšuje	 ponuku	 a	 možnostı	́ upla-
tenia	 v	 oblasti	 IT	 v	 Košiciach	 je	
mnoho.

A	teraz	niečo	z	vlastnej	kuchyne.

04/2019	 Keď	 to	 redaktorka	 "preže-
nie"	s	prípravou

Medzi	 siedmimi	 ocenenými	 bola	 aj	
učiteľka	Anna	Jurčová

Anna	Jurčová	v	škôlke	učı	́už	40	rokov.

Prvá	otázka	redaktorky:	Koľko	rokov	
už	učıt́e?

Ale	pozor.	 Zahanbiť	 sa	nenechajú	
ani	elektronické	médiá.

Situácia:

V	 prime	 time	 vrcholı	́ základná	 časť		
súťaže	 Dobre	 vedieť.	 Dvojčlennému,	
čisto	 mužskému	 tı́mu	 z	 dvanástich	
pôvodných	 ostala	 posledná	 téma	
Vtáky.	 Obľúbený	 moderátor	 Rasťo	
Sokol,	známy	svojıḿ	distingvovaným	
imidžom,		to	ale	tentoraz	"zabil":	

„Páni,	vaše	vtáky..."

Darwinova	 cena	 sa	 udeľuje	 ľuďom,	
ktorı́	 sa	 vlastnou	 neopatrnosťou	
alebo	hlúposťou	pripravili	o	 život.	A	
hoci	sú	teda	jej	nositelia	bez	výnimky	
po	smrti,	ich	cesty	k	zıśkaniu	ceny	sú	
možno	nie	 vždy	 úsmevné,	 rozhodne	
však	groteskné...

1.	 Tridsaťdeväťročný	 právnik	
Garry	 demonštroval	 študentom	
práv	 pevnosť	 okenných	 tabúľ	
mrakodrapu,	v	ktorom	mal	kance-
láriu. 	 Študenti 	 sa 	 tak	 mohli	
presvedčiť,	že	sklo	príliš	pevné	asi	
nebude.	 Garry	 ho	 totiž	 dokázal	
preraziť	 ramenom,	vypadnúť	von	
a	 pádom	 z	 dvadsiateho	 štvrtého	
poschodia	sa	zabiť.

2.	Pacient,	ktorého	s	vážnou	pľúcnou	
chorobou	v	nemocnici	umiestnili	do	
kyslıḱ ového	stanu,	sa	tešil,	ako	bude	

môcť	 nebadane	 zhrešiť.	 V	 ponožke	
mal	totiž	"zašité"	dve	cigarety	a	zapa-
ľovač.	 Keď	 osamel,	mohl	 si	 konečne	
zapáliť.	S�koda,	že	mu	nikto	nepovedal,	
aký	 výbušný	 kyslıḱ 	 vlastne	 je.	 Mohl	
ešte	žiť.

3.	 Michael	 pozoroval	 priateľa,	
ktorý	 čistil	 svoje	 akvárium	 a	
pritom	 v	 kuse	 hundral	 na	 jednu	
rybu,	 že	 stále	 iba	 rastie	 a	 žerie	
ostatné.	 Srandista	Michael	 rybu	 s	
výkrikom:	„Oko	za	oko!”	zdrapil	a	
strčil	 si	 ju	 do	 úst.	 Trinásťcenti-
metrová	 stále	 žijúca	 ryba	 sa	 mu,	
prirodzene,	 v	 hrtane	 vzpriečila	 a	
než	 dorazila	 pomoc,	 Michael	 sa	
zadusil.	Chvostík	trčiaci	z	jeho	úst	
sa	ešte	nejaký	čas	trepotal...

4.	 Dvaja	mladıći	 sa	 v	 kalkatskej	 zoo	
pokúšali	pri	prıĺežitosti	nového	roku	

DARWINOVA	CENA	

alebo	15	najhlúpejších	spôsobov,	ako	zísť	zo	sveta	



ovenčit	girlandou	bengálskeho	tigra.	
Keď	preliezli	zábrany	a	dostali	sa	do	
výbehu,	 šelma	 im	 dvoma	 silnými	
údermi	labou	zlomila	väzy	a	čiastočně	
ich	skonzumovala.	S� ťastný	nový	rok...	
Pre	toho	tigra	určite.

5.	 Zaklínač	 hadov	 na	 žiadosť	
obyvateľov	malého	mesta	odchytil	
pytóna,	ktorý	vnikol	do	jedného	z	
domov.	Keď	víťazoslávne	ukazoval	
vrece	s	plazem,	začali	ho	ľudia	heco-
vať,	 aby	 im	 predviedol	 chytanie	
takého	 pytóna.	 Muž	 si	 na	 dôkaz	
svojho	 profesionálneho	majstrov-
stva	 omotal	 svoj	 úlovok	 okolo	
krku.	Keď	ho	had	začal	škrtiť,	nena-
šiel	sa	nik,	kto	by	mu	pomohol	a	tak	
biedne	zhynul.

6.	A	ešte	 jeden	had:	Slávny	 lovec	Ali	
zajal	neďaleko	Teheránu	plaza	tým,	že	
ho	pritisol	k	zemi	pažbou	pušky.	Had	
sa	začal	okolo	zbrane	ovıj́ať	tak	inten-
zı́vne,	 že	 stlačil	 spúšť	 a	 prestrelil	
Alimu	hlavu.

7.	Traja	"inteligenti"	v	USA	chytili	
na	golfovom	ihrisku	sysľa.	Odniesli	
ho	 do	 malej	 drevenej	 stodoly,	
zavreli	 do	 bedničky	 a	 vystriekali	
naňho	 tri	 spreje	 so	 zmrazovacou	
látkou.	 Keďže	 syseľ	 stále	 žil,	
zamysleli	sa,	ako	inak	by	ho	dostali	
do	 "večných	 lovíšť".	 Zapálili	 si	 k	
tomu	 cigarety. 	 Stodola 	 plná	
výparov	vybuchla.	Prežil	iba	syseľ.

8.	 Jim	 mal	 matku,	 ktorá	 už	 dávno	
prekročila	 osmdesiatku.	 Stále	 však	
chcela	šoférovať.	Jim	jej	teda	vybavil	
preskúšanie.	 Pred	 jazdou	 s	 inštruk-
torom	 dohováral 	 podrobnosti ,	

pričom	stál	priamo	za	autom.	Matka	
sediaca	už	za	volantom	si	myslela,	že	
má	 vyraziť	 a	 tak	 zaradila	 spiatočku.	
Na	 synov	 pohreb	 sa	 dala	 radšej	
odviezť	taxıḱom.

9.	Malé	 kura	 spadlo	 do	 studne.	 A	
protože	 to	 bolo	 v	 Egypte,	 kde	 ani	
sústo	nesmie	vyjsť	nazmar,	kura	sa	
postupne	pokúsilo	zachrániť	šesť	
ľudí.	Keď	profesionálni	záchranári	
neskôr	utopencov	zo	studne	vyťa-
hovali,	"vylovili"	aj	vinníka	nehody	
-	kura.	Nemusíme	zdôrazňovať,	že	
žilo.

10.	Málokto	asi	pochopı,́	prečo	sa	reve-
rend	Upton	Down	spolu	s	manželkou	
a	 dvoma	 dcérami	 pokúšal	 v	 džungli	
Novej	 Guiney	 obracať	 tamojšı́ch	
domorodcov	 na	 pravú	 vieru.	 Jeho	
misia	 však	 užitočná	 bola.	 Než	 totiž	
stihol	vybrať	z	batohu	bibliu,	varila	sa	
celá	rodina	v	kotli	s	gulášom.

11.	 Wayne	 bol	 drobný	 zlodejíček	
špecializujúci	 sa	na	 farebné	kovy.	
Raz	 narazil	 na	 poklad	 -	 medenú	
rúrku	"vykukujúcu"	spod	omietky	
nejakého	objektu.	S	radostným	(a	
tiež	 posledným	 v	 jeho	 živote)	
zvýsknutím	schytil	veľké	nožnice	a	
stlačil	 nimi	 kábel.	 11	 000	 voltov	
urobilo	svoje.

12.	Prvnou	obeťou	nového	milénia	v	
Las	Vegas	sa	stal	akýsi	Tod.	Ten	sa	pri	
novoročných	 oslavách	 vyšplhal	 na	
lampu	verejného	osvetlenia	 a	mával	
okoloidúcemu	davu,	kým	sa	mu	nepo-
šmykla	 noha.	 Svoj	 pád	 sa	 snažil	
odvrátiť	 zachytenıḿ	 sa	 o	 elektrické	
káble,	ale	aj	tie	odtrhol	utrhl	a	z	výšky	
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desiatich	 metrov	 vyskúšal	 hlavou	
kvalitu	betónového	chodnıḱa...

13.	Istého	Daniela	(??)	prepustili	z	
hasičského	zboru	v	Sequoyah.	Jeho	
kamaráti	 sa	mu	 rozhodli	 pomôcť	
tak,	že	zinscenujú	požiar	neobýva-
ného	domu,	který	„obetavo”	zlikvi-
duje	 „náhodou”	 práve	 okoloidúci	
Daniel.	 Plán	 prirodzene	 skracho-
val.	Daniel	pri	rozlievaní	benzínu	v	
dome	 uviazol. 	 A	 keď	 jeden	 z	
hasičov	 -	 prfesne	 podľa	 plánu	 -	
zažal	 požiar,	 nemal	 Daniel	 inú	
možnosť	než	uhorieť...

14.	Ako	ináč	osláviť	koniec	ramadánu	
než	 poriadnym	 ohňostrojom.	 Dvaja	

mladıći	v	Indonézii	nakúpili	petardy	a	
ich	rozbušky	pripojili	k	batérii	moto-
cykla.	 Ten	 naštartovali.	 Výbuch	 bolo	
počuť	na	dva	kilometre	ďaleko	a,	ako	
ináč,	ani	 jeden	z	oslavujúcich	nepre-
žil.

15.	 O	 ruskej	 rulete	 sa	 snáď	 ani	
nemá	cenu	zmieňovať.	O	nejakom	
idiotovi,	 čo	 pri	 nej	 zomrel,	 počul	
zrejme	každý	z	nás.	Lenže	pustiť	sa	
do	 ruskej	 rulety	 s	 automatickou	
pištoľou,	 to	 už	 je	 niečo	 ozaj	 výni-
močné.	 Však,	 mladý	 muž	 z	 Hous-
tonu?

(legrace.cz,	Daniel	Lednický)

POSTREHY Z MESTAPOSTREHY Z MESTAPOSTREHY Z MESTA
Parkovanie	po	giraltovsky

					Text	a	foto:	M.	Osifová

Dva	miesta?	Super!	Aľe	potom...	i	dva	pokuty?
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V	 júli	 nám	 dáva	 záhrada	 bohatú	
úrodu.	 Zvyčajne	 je	 horúce	 počasie	 a	
treba	často	polievať.	D� alej	vysievame	
a	 sadı́me	 pre	 jesenné	 zbery.	 Stále	
kontrolujeme	 porast	 v	 sklenı́ku,	
vetráme	 a	 pokračujeme	 vo	 vyväzo-
vanı	́a	zaštipovanı	́rajčiakov.

V	 zeleninovej	 záhrade	 po	 pozbiera-
ných	 predplodinách	 môžeme	 sadiť	
karfiol,	brokolicu,	kaleráb	a	kel	kuče-
ravý.	Aktuálna	 je	aj	výsadba	priesad	
póru.	Môže	sa	siať	aj	hrášok,	hlávkový	
šalát,	 čı́nsku	 kapustu,	 reďkev	 na	
jesenný	zber	a	na	konci	júla	aj	špenát.

V	ovocnej	záhrade	je	júl	najteplejšı	́a	
na jb úr l ive j š ı́ 	 mes iac . 	 S 	 t ýmto	
mesiacom	 je	 spájaný	 vrchol	 letného	
obdobia.	Priemerná	 teplota	18	 °C	 je	
niekedy	výrazne	prekonaná.	

L ikv idu jeme	
druh ú 	 gene-
r á c iu 	 oba ľo-
vača	 jablčného.	
Robıḿe	 aj	 ochranu	 proti	 chrastavi-
tosti,	múčnatke,	moniliovej	hnilobe	aj	
iným	chorobám.	Od	15.	júla	môžeme	
očkovať	 podpnı́ky	 sliviek,	 broskýň,	
marhúľ	 aj	 čerešnı	́ a	 višnı,́	 neskôr	 aj	
jablone	a	hrušky.	

Pred	 uzatváranı́m	 strapcov	 viniča	
urobı́me	 prvý	 preventıv́ny	 postrek	
proti	 plesni	 sivej,	 pokračujeme	 aj	
ošetrovanı́m	 proti	 perenospore	 a	
múčnatke.	 Za	 daždivého	 počasia	
pokračujeme	 v	 ošetrovanı́	 cibule	 z	
jarnej	výsadby	proti	plesni	cibuľovej.

	Ľubomír	Krupa

Júl v záhrade 

Posledný	 májový	 víkend	 už	 tradične	 patrí	 folklórnym	Posledný	 májový	 víkend	 už	 tradične	 patrí	 folklórnym	

slávnostiam.	 Tohtoročný	 Folklórny	 festival	 topľanskej	 doliny	slávnostiam.	 Tohtoročný	 Folklórny	 festival	 topľanskej	 doliny	

sme	úspešne	 zrealizovali	 aj	 vďaka	 finančnej	pomoci	poslanca	sme	úspešne	 zrealizovali	 aj	 vďaka	 finančnej	pomoci	poslanca	

PSK	PhDr.	Jána	Vooka,	ktorý	prispel	sumou	1000€.	ĎakujemePSK	PhDr.	Jána	Vooka,	ktorý	prispel	sumou	1000€.	Ďakujeme

Posledný	 májový	 víkend	 už	 tradične	 patrí	 folklórnym	

slávnostiam.	 Tohtoročný	 Folklórny	 festival	 topľanskej	 doliny	

sme	úspešne	 zrealizovali	 aj	 vďaka	 finančnej	pomoci	poslanca	

PSK	PhDr.	Jána	Vooka,	ktorý	prispel	sumou	1000€.	Ďakujeme

POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE
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Z P O Z
V	lete	slávi	vzácne	jubileum	viacero	občanov

Posledný	mesiac	bol	„bohatý“	na	sobáše	

Do	 radu	 občanov	 pribudli	 v	 prechádzajúcom	 mesiaci	 tieto	 deti:	 Michael	
Majer,	Zdenko	Bilý,	Andrea	S� álová,	Zuzana	Kočišová.	

Naopak,	navždy	nás			opustili	tıt́o	drahı	́občania:	Margita	Kurejová	(rok	naro-
denia:	1935,	dátum	úmrtia:	02.06.2019)	a	Miroslav	Kurečaj	(rok	narodenia:	
1961,	dátum	úmrtia:	02.07.2019).																									

Svoje	životné	jubileá	v	mesiaci	JÚL	slávia:	

Z	veku	 	sa	tešia	Anna	Benčeková	a	Jozef	Mati,	75	rokov

70	rokov	oslavujú	Viktor	Moravčıḱ	a	Juraj	Partila,	

65	rokov:	 JUDr.	 Ján	 Janoško,	Helena	Kolesárová,	Oľga	Némethová	Mikulová,	
Zuzana	S�vačová,	

60	 rokov:	 Milan	 Biroš,	 Jaroslav	 Breniš,	 Jaroslav	 Mazur,	 Eva	 Mojdisová,											
Juraj	Petro,	Ján	Vaňko,	

55	 rokov:	 Ján	 Guľa,	 Peter	 Guľa,	 Ing.	 Ondrej	 Jendroľ,	 Viera	 Kobulnická,												
Lýdia	Smolková,	

50	rokov:	Ľuboš	Guľa,	Zdenka	Hamarová,	Mária	Kurejová,	Ľubica	Lovasová,	
Anna	Pavúková,	Mária	S� imová,	Magdaléna	Vaľanová.

V	mesiaci	 AUGUST	 sa	 z	 jubilea	 tešia:	Mária	 Kovalčıḱová	 a	 Juraj	80	 rokov	
Volčko,	

75	rokov	oslavujú:	Ján	Krajňak,	Jolana	Volčková,	Milan	Zajac,	

70	rokov:	Anna	Budzinová,	Jozef	Onufer,	Magdaléna	Zaputilová,	

60	rokov:	Jozef	Dreveňak,	Ján	Hajda,	Juraj	Havrila,	

55	rokov:	Anna	C�ušková,	Miroslav	Mitaľ,	Juraj	Pališıń	a	

50	rokov:	Mária	Gdovinová,	Ľubomıŕ	Kmec,	Peter	Roba,	Jana	S� trusová	a	Mgr.	
Anna	Zajacová.	

Manželstvo	v	minulom	mesiaci	uzavreli	páry:	Richard	Maťaš	a	Adela	Tkáčová,	
S� tefan	Katriňak	a	 Ivana	Seržiková,	 Ján	Vojček	a	Mgr.	 Lucia	 S�kurlová,	Martin	
Regeci	a	Jana	Olejárová,	Peter	Kaliňak	a	Slavomıŕa	Harčariková,	Róbert	Ragan	a	
Linda	Schwarczová.

(informácie:	tm,	spracovala:	mc)
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ŠPORT

SLOVAN JE FARMOU FC KOŠICE
Len	 nedávno	 sa	 skončil	 ročnı́k	
2018/2019	 v	 najvyššej	 regionálnej	
súťaži	 a	 pred	 nami	 je	 zahájenie	
sezóny	 2019/2020.	 Stane	 sa	 tak	 v	
sobotu	 27.	 júla.	 Futbalisti	 MFK	
Slovan	Giraltovce	svoje	 účinkovanie	
v	 práve	 skončenej	 súťaži	 zvládli	
veľmi	 dobre.Prakticky	 celú	 jar	 boli	
pod	 veľkým	 tlakom	 a	 zásluhou	
pevného	 domáceho	 prostredia,											
v	 ktorom	 dosiahli	 sedem	 vıť́azstiev											
v	rade	sa	dokázali	v	III.	lige	zachrániť.	
Dokonca	ani	v	jednom	zápase	nein-
kasovali.	 Klobúk	 dole.	 Pre	 futbal											
v	Giraltovciach	je	to	rozhodne	dobrá	
správa,	 pretože	 do	 nášho	 mesta	
I I I . l iga 	 rozhodne	 patrı́ . 	 Letná	
prestávka	 bola	 však	 veľmi	 krátka	 a	
treba	sa	pripraviť	na	veľmi	náročnú	
sezónu.	Podmienky	v	Slovane	sú	ako	
vždy	skromné	a	udržať	si	kvalitných	
futbalistov	je	veľmi	zložité.	Ako	blesk	
z	jasného	neba	sa	vo	futbalovej	verej-
nosti	 šı́rila	 informácia,	 že	 farmou	
nováčika	II.	ligy	FC	Košice	bude	giral-
tovský	 Slovan.	 Je	 to	 nová	 situácia	 a	
spolupráca	s	košickým	klubom	Giral-
tovčanov	 potešila.	 Pri	 rokovaniach	
určite	 rozhodli	 aj	 výborné	 vzťahy	
manažéra	 Slovana	 Jozefa	 Matiho								
s	Košičanmi.	"Dnes	futbalisti	nehrajú	
s	chuťou	ako	niekedy,ale	vo	všetkom	
vidia	 peniaze.	 Preto	 sme	 pristúpili		

na	 túto	 alternatıv́u.	 Už	 na	 jar	 sme	
satrápili,	 nakoniec	 sme	 sa	 dokázali	
zachrániť,	 keď	 sme	 najma	 vďaka	
brankárovi	Pellovi	v	siedmich	domá-
c i ch 	 z ápasoch 	 ne inkasova l i ."	
vysvetľuje	 funcionár	 Slovana.	Podľa	
neho	 rokovania 	 na	 t ú to 	 t ému	
prebehli	už	pred	pár	mesiacmi,	počas	
účinkovania	 v	 spoločnej	 súťaži.	
"Máme	 dvanást ich , 	 tr in ást ich	
kmeňových	 hráčov.	 Teraz	 k	 nim	
pribudnú	 ďalšı́	 piati.	 Podľa	 súťaž-
ného	poriadku	môžu	hrávať	brankár	
a	 štyria	 hráči.	 Verı́m,	 že	 nám	 to												
v	súťaži,	ktorá	prıćhodom	Prešova	a	
Lipian	 naberie	 na	 kvalite,	 pomôže.	
Aby	 sme	 nemali 	 probl émy	 so	
záchranou	a	pohybovali	 sa	v	strede	
tabuľky."	 načrtol	 ambı́cie	 klubu	
giralzovský	 manažér.	 Giraltovce	 na	
danú	 situáciu	 už	 zareagovali	 a	
zmenili	 hracı́	 deň	 zo	 soboty	 na	
nedeľu.	 V	 hráčskom	 kádri	 nastali	
prvé	 zmeny.	 Hosťovania	 skončili	
Pellovi	 a	 Sovičovi.	 Jakub	 Verčimák	
odišiel	 na	 hosťovanie	 do	 Vranova,					
P.	 Roba	 si	 chce	 dať	 od	 futbalu			
oddýchnuť	a	kroky	P.	Kuriplacha	sú	
zatiaľ	nejasné.	Do	mužstva	sa	naopak	
vracajú	 Sivák	 a	 Tkáč	 zo	 S�arišských	
Michalian	a	na	prestup	prichádza	aj	
S� oltýs	 z	 Kračúnoviec.	 Trénerom	
zostáva	 Ľubomı́r	 Puhák,	 ktorého	
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čaká	 neľahká	 úloha.	 Skl�biť	 piatich	
druholigistov	 z	 Košı́c	 so	 šiestimi	
Giraltovčanmi	 k	 uspokojivému	
hernému	i	výsledkovému	prejavu.

Jesenný	program	MFK	SLOVAN

28.7.			Plavnica	-	Slovan

31.7				Prešov	-	Slovan		(	streda	)

4.8.			Slovan	-	V.Revištia		16.30

11.8.		B.N.Ves	-	Slovan

18.8.		Slovan	-	Svidnıḱ

25.8.		Krompachy	-	Slovan

8.9.				Poprad	B	-	Slovan		10.30

15.9.		Slovan	-	Kalša		15.30

21.9.		Vranov	-	Slovan

29.9.		Slovan	-	Humenné		15.00

6.10.	S� .Michaľany	-	Slovan

13.10.	Slovan	-	Sp.N.Ves		14.30

20.10.Stropkov	-	Slovan

27.10.	Slovan	-	Snina		14.00
																																						(	aj	v	sobotu	)

3.11.		Slovan	-	Plavnica		13.30

10.11.	Slovan	-	Lipany		13.30

17.11.	Slovan	-	Prešov		13.00

Miroslav	Deutsch

Takmer	 9-ročná	 talentovaná	
Giraltovčanka	 Emma	 Fereková,	 v	
nastávajúcom	 školskom	 roku	
žiačka	4.	ročníka	SZŠ,	začala	prvý-
krát	 "nakukla"	 do	 tenisového	
klubu	ako	4,5-ročná	škôlkarka.	V	
šiestich	rokoch		po	prvý	raz	aj	súťa-
žila.	Odvtedy	 sa	 venuje	 tenisu	už	
skoro	päť	rokov.

Emmu	 z	 Giraltoviec,	 hráčku	 Teni-
sovej	akadémie	Prešov,	motivoval	jej	
otec	Marek.	„Tento	šport	sa	mi	vždy	
veľmi	páčil.	Najprv	sme	si	mysleli,	že	
sa	mu	bude	venovať	Emkina	staršia	
sestra	 Anna,	 no	 tá	 podľahla	 tancu.	
Emku	to	chytilo	a	keď	išla	do	klubu	
po	 prvý	 raz	 ako	 malé	 dievčatko,	
obávali	sme	sa,	že	ju	to	baviť	nebude.	

Ale	stal	sa	presný	opak	a	dodnes	hrá	
tenis	a	tešıḿe	sa,	 že	aj	s	úspechmi,“	
prezradil.	 Tenisový	 talent	 vraj	 po	
nikom	z	rodiny	nezdedila,	športu	sa	
však	 u	 nich	 venovala	 celá	 rodina.								
Aj	keď	spočiatku	u	jej	rodičov	domi-
novali	 skôr	 iné	 druhy	 športu	 ako	
futbal,	 volejbal	 či	 vybıj́aná,	 tenis	 je	
pre	 nich	 momentálne	 vďaka	 dcére	
prioritou.	 Aj	 ich	 najmladšie	 dieťa,	
štvorročný	 Matej,	 bol	 s	 nimi	 na	
kurtoch	od	útleho	detstva.	Spoločne	
sledujú	tenisové	turnaje,	chodievajú	
na	 Emmine	 zápasy	 a	 podporujú	 ju.	
„Chytilo	to	celú	rodinu,	aj	rodič	musı	́
mať	ten	šport	rád,	mať	k	nemu	vzťah,	
inak	sa	to	nedá.	Musı	́to	chytiť	najprv	
dieťa	a	držať	rodičov.	Sú	to	zážitky	aj	

Mladá tenistka z Giraltoviec žne veľké úspechyMladá tenistka z Giraltoviec žne veľké úspechy
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pre	nás,	poznáme	sa	s	rodičmi	detı,́	
sme	 už	 veľká	 tenisová	 rodina.	
Najbližšie	 sa	 chystáme	 do	 Košı́c	 a	
Prahy.	 Všetko	 stále	 organizujeme	
podľa	jej	turnajov,	náš	osobný	život	je	
už	 podriadený	 tenisu,“	 povedala	
mama	 Marta.	 Väčšinu	 poplatkov	 si	
musia	hradiť	sami,	je	to	drahý	šport.	
„Je	to	obeť,	je	potrebné	časovo,	ale	aj	
finančne	 niečo	 obetovať.	 Nie	 je	 to	
lacná	záležitosť.“	

ZDOLÁVA	SILNÉ	SÚPERKY	AJ	
KAMARÁTKY

Emma	je	v	kategórii	do	10	rokov,	čiže	
hrá	 so	 staršı́mi	 a	 silnými	
súperkami.	„Vo	svojej	kate-
górii	 patrı́	 medzi	 najlep-
šı́ch,	 na	 východe	 aj	 na	
strednom	 Slovensku	 je	
p o d ľa 	 š t a t i s t i c k ý c h	
výsledkov	vo	veku	9	rokov	
najlepšia,	 má	 najlepšie	
výsledky.	Má	v	tıḿe	vysoké	
a	 fyzicky	 zdatné	 súperky,	
staršie	dievčatá	 sú	na	 tom	
silovo	lepšie.	Pri	športe	je	aj	
polrok	 veľa,	 no	 vie	 s	 nimi	
hrať.	 Ľudia	 sa	 smejú,	 že	 o	
rok	 nebude	 mať	 vo	 svojej	
kategórii	 s	 kým	 hrať,	 keď	
odı́du	 staršie	 súperky	 a	
prıd́u	mladšie.	No	nechceli	
sme	ju	dať	do	mladšej	kate-
górie,	 aby	 nestagnovala.	
Nielenže	 ju	to	bavı,́	ale	učı	́
s a 	 z o d p o v e d n o s t i 	 a	

disciplıń e,“	 tvrdia	rodičia	Ferekovci,	
ktorı	́ sú	 na	 šikovnú	 dcéru	 právom	
hrdı́ . 	 Emma	 trénuje 	 š tyr ikrá t	
týždenne.	 Jej	 tréner	 Jozef	 Maras	 je	
vraj	prıśny,	ale	dobrý.	Robiť	individu-
álny	šport	je	podľa	Ferekovcov	drina	
a	nie	každé	dieťa	má	na	 to	povahu.	
„Niekto	vydržı,́	iný	sa	zlomı.́ 	Marasa	
poznajú,	kam	prıd́eme,	má	za	sebou	
výsledky.	 Ak	 na	 svoje	 zverenkyne	
kričı́,	 Emmu	 to	 posilňuje,	 nemá	
strach.	 Hovorı	́ o	 nej,	 že	 je	 snaživá,	
nenarobı	́veľa	chýb,	dlho	vraj	nemal	
také	dieťa.	A	hlavne	ju	chváli	za	to,	že	
nevypustı	́ ani	 jeden	 tréning,	 v	 kuse	
ide	naplno,“	dozvedeli	sme	sa	od	jej	
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mamy.	Emma	sa	neustále	zlepšuje,	už	
aj	 prvé	 zápasy	 jej	 prinášali	 počia-
točné	úspechy	a	postupne	nazbierala	
množstvo	ocenenı	́a	trofejı.́“	

FEREKOVCI:	Tenis	nie	je	len																
v	rukách,	ale	aj	v	hlave.

Tenis	 je	 aj	 v	 hlave,	 musı́	 pri	 ňom	
uvažovať	 a	 občas	 si	 zahrá	 aj	 proti	
priateľom	 z	 klubu.	 „Keď	 hrám,	
musı́m	 pritom	 aj	 rozmýšľať	 a	 ak	
prehrám , 	 mám	 pred 	 v ı́ ťazom	
rešpekt.	Ak	hráme	s	nejakou	kama-

rátkou	 proti	 sebe,	 povieme	 si	 pred	
zápasom,	 že	 nech	 sa	 to	 akokoľvek	
skončı,́	nebudeme	sa	na	seba	hnevať	
a 	 k am a r á t s t v o 	 i d e 	 b o k om .	
Samozrejme,	 vyhrať	 chce	 každý,“	
povedala	 nám	 samotná	 Emma.	
„Jasné,	 že	 ju	prehra	 zamrzı,́ 	 asi	 ako	
každého,	patrı	́to	k	športu.	Na	kurte	
bojuje	 športovec	 s	 obrovským	
tlakom.	 Každé	 dieťa	 prejavı́	 svoje	
pocity	po	svojom..	Jedno	kričı,́	ďalšie	
plače,	bije	raketou,	usmieva	sa	alebo	
sa	k	tomu	stavia	flegmaticky.	Emma	

sa	 vie	 počas	 hry	
zdravo	 nazlostiť,	
naučila	 sa	 opono-
vať,	hrá	prudko,	až	
agres ı́vne , 	 chce	
vyhrať. 	 V 	 is tom	
čase	 bola	 v	 štádiu,	
že	chcela	len	vyhrá-
vať.	Musı	́asi	prejsť	
všetkými	 etapami.	
Súperi,	 ktorı́	 mali	
proti	 nej	 hrať,	 sa	
vopred 	 ob áva l i ,	
volali	 ju	 istý	 čas	
b omba rd é r k a ,“	
vravı	́ so	 smiechom	
otec	 Marek.	 „Tešı	́
nás,	že	má	úspechy	
a	ide	jej	to.	No	nám	
nejde	len	o	úspechy	
a	 trofeje,	 ale	 o	 to,	
aby	 bola	 snaživá,	
bojovná,	 učenlivá.	
Chceme,	aby	sa	vyvı-́
jala	 a	 napredovala,	
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nielen	zbierala	poháre.	Najlepšı	́pocit	
zo	 zápasu	 máme	 vtedy,	 keď	 sa	
usmieva	a	je	spokojná,	že	jej	to	robı	́
radosť.	Tento	šport	chce	robiť,	repre-
zentovať	 Slovensko,	 je	 to	 národ-
niarka.	 Keď	 sa	 dnes	 pozeráme,	 ako	
hrá,	 pripomı́na	 to	 už	 profi	 tenis.	
Kedysi	sme	si	s	ňou	zahrali,	teraz	si	už	
na	 ňu	 nik	 doma	 netrúfne,“	 zažarto-
vali	Marek	s	Martou.

ŠIKOVNÁ	AJ	V	ŠKOLE

Napriek	tomu,	že	má	toho	veľa,	stıh́ a	
byť	 dobrou	 žiačkou.	 „Zatiaľ	 to,	
našťastie,	zvláda	i	v	škole,	je	šikovná	
a	nechýba	často.	Chvalabohu,	darı	́ sa	
jej.“	Tenis	sa	podľa	ich	slov	hrá	v	kuse,	
takmer	bez	prestávky.	„Zaberá	jej	90	
percent	 času,	 musı	́ sa	 mu	 neustále	
venovať,	 každý	 večer	 robı́	 naťaho-
vacie	cviky,	okrem	toho	chodı	́plávať.	
Nemá	 prázdniny	 ako	 ostané	 deti,	
lebo	musı	́ neustále	 trénovať.	 Nie	 je	
vždy	 čas	 na	 kamarátov.	 Akurát												
v	marci	a	septembri	je	krátka	pauza.	
Je	pre	nás	ťažké	plánovať	i	viacdňovú	
dovolenku,	 musı́me	 ju	 odkonzul-
tovať	 s	 trénerom,	 kým	 niekam	
pôjdeme.	 No	 nikdy	 neplakala,	 že	
nechce	ıśť	na	tenis.	Dobre,	že	ju	nemu-
sıḿe	nútiť,	tešı	́nás	to,“	tvrdia.	Emma	
sa	už	stretla	s	našimi	najznámejšıḿi	
t en i s t am i . 	 „ Bo l i 	 medz i 	 n im i	
Kužmová,	Rybáriková,	 Schmiedlová,	
Kučera	či	Mečıŕ.̌	Jej	vzorom	je	Rafael	
Nadal,	 no	 keď	 hrá	 s	 mojı́m	 obľú-
bencom	 Federerom,	 každá	 fandı	́
inému,“	zasmiala	sa	Marta.	

EMMINE	ÚSPECHY																								
V	SÚŤAŽIACH

Wilson	 Winter	 Cup	 Levice	 2017	 -	
turnaj	do	8	rokov	:	3.	miesto

Popradský	pohár	2017	-	turnaj	do	8	
rokov:	3.	miesto

Baseline	 Cup	 Banská	 Bystrica	 -	
turnaj	 do	 8	 rokov:	 3.	 miesto	 Tieto	
turnaje	 absolvovala	 Emma	 ako											
6,5	až	7-ročná.

Greco	Tour	Michalovce	2018	-	turnaj	
do	10	rokov:	3.	miesto	

MTK	Rimavská	Sobota	2018	-	turnaj	
do	10	rokov:	3.	miesto	

Greco	 Tenis	 Tour	 Košice	 2018	 -	
turnaj	 do	 10	 rokov:	 1. 	 miesto														
Na	turnajoch	hrala	ako	8-ročná.

Detský	Fed	Cup	2018	-	postup	do	celo-
slovenského	kola	v	Bratislave.	

Ako	družstvo	skončili	na	8.	mieste	zo	
120	prihlásených	družstiev	z	celého	
Slovenska.

Brno	 Lı́šeň	 2019	 -	 turnaj	 v	 C� R:												
3.	miesto

TAPO	 Open	 Prešov	 2019	 -	 turnaj													
do	10	rokov:	1.	miesto

Veľkonočný	 Turnaj	 Prešov	 2019	 -	
turnaj	do	10	rokov:	1.	miesto

TK	 Dranam	 Košice	 2019	 -	 turnaj													
do	10	rokov:	1.	miesto	v	dvojhre	aj									
vo	štvorhre.

Text:	Martina	Cigľárová,	

Foto:	rodinný	archív	Ferekovcov
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V	 piatok	 12.	 júla	 o	 16.	 hodine	 sme	
oficiálne	 odštartovali	 3.	 ročnı́k	
Plážovej	volejbalovej	ligy	v	Giraltov-
ciach.	 Tohto	 roku	 bolo	 otvorenie	
podstatne	 slávnostnejšie	 ako	 po	
minulé	roky.	Dôvodov	som	na	to	mal	
hneď	niekoľko,	hoci	do	budúcna	by	z	
toho	mohla	vzniknúť	aj	tradıćia	Otvo-
renia	 športového	 leta	 spojená	 so	
štartom	PVL	a	športovým	dňom	pre	
deti.	

V	 prvom	 rade	 nám	 mesto	 kvalitne	
prerobilo	 ihrisko.	 Teraz	 je	 väčšie,	
kvalitnejšie	 a	 hlavne	 má	 potrebnú	
orientáciu	 podľa	 svetových	 strán	 –	

kvôli	 západu	 slnka.	 Ihrisko	 nebolo	
prerobené	iba	pre	mňa	či	účastnıḱov	
PVL,	 ale	 aj	 pre	 širokú	 verejnosť.	
Každopádne	bolo	prerobené	z	mojej	
iniciatıv́y	 a	 preto	 sa	mi	 patrı	́ poďa-
kovať	sa.	D� akujem	teda		primátorovi	
mesta	 Mgr.	 Jánovi	 Rubisovi,	 ktorý	
projekt	 schválil,	 prednostovi	 MsU� 	
Ing.	 Pavlovi	 Tchurı́kovi,	 ktorý	 so	
mnou	 všetko	 odkomunikoval ,	
dohodol	a	všemožne	a	ochotne	vyšiel	
v	 ústrety	 mojim	 požiadavkám.	
D� akujem	 realizátorovi	 „stavby“	 Ing.	
Cyrilovi	 Kollárovi,	 ktorý	 so	 svojimi	
robotnı́kmi	 odviedol	 poriadny	 kus	

ŠTART PLÁŽOVEJ ŠTART PLÁŽOVEJ 
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roboty.	D� akujem	aj	správcovi	športo-
vého	 areálu	 Jurajovi	 Molitorisovi,	
ktorý	celý	areál	nielen	udržiava,	ale	
ho	aj	neustále	vylepšuje	a	skrášľuje	–	
taktiež	odviedol	na	prestavbe	kopec	
roboty.	Konalo	sa	aj	niekoľko	brigád,	
kde	sa	vystriedali	dobrovoľnıći,	ktorı	́
tiež	 pomohli	 dokončiť	 kurt.	 Vďaka	
patrı	́teda	aj	im.

Druhým	 dôvodom	 slávnostného	
odštartovania	 PVL	 bol	 nápad	 usku-
točniť	 exhibičný	 zápas,	 ktorý	 by	
divákom	 lepšie	 predstavil	 tento	
krásny	šport.	Zhodou	okolnostı	́tohto	
roku	vyhrali	majstrovstvá	SR	do	18									
a	dokonca	aj	do	20	rokov	moji	známi	
a	 kamaráti	 z	 Prešova	 Lukáš	 a	 Juraj	
Brillovci	a	vicemajsterkou	SR	do	18	
rokov	 sa	 stala	Dáška	Batešková	 (so	
spoluhráčkou	 Zuzanou	 Vagaskou),	

ktorá	 sa	 zúčastnila	1.	 ročnıḱa	našej	
plážovej	 ligy.	 Nápad	 s	 exhibičným	
zápasom	 sa	 im	 veľmi	 zapáčil	 a																
s	veľkou	radosťou	prisľúbili	účasť.

Tretıḿ	dôvodom	akcie	bola	ponuka	
pána	 Braňa	 Mojseja.	 Istú	 dobu	 už	
sledoval	a	komentoval	našu	aktivitu	
okolo	 plážového	 volejbalu	 na	 face-
booku	 a	 podľa	 jeho	 slov	 sa	 mu	 to	
veľmi	 zapáčilo	 a	 rád	 by	 prispel															
k	zviditeľneniu	PVL	aj	nášho	mesta,	
keďže	 v	 Giraltovciach	 má	 svoje	
korene.	Priznám	sa,	že	spočiatku	som	
bol	k	jeho	ponuke	nedôverčivý	a	bral	
som	ju	s	rezervou.	Teraz	po	akcii	sa	
však	 musı́m	 poďakovať	 aj	 jemu	 a	
skonštatovať,	že	splnil	všetko,	čo	sme	
na	 jednom	 stretnutı	́ a	 zopár	 telefo-
nátmi	 dohodli.	 Nenastal	 žiaden	
problém	a	povesť,	ktorá	Braňa	pred-



chádzala,	tak	u	mňa	úplne	stratila	na	
váhe	 a	 predsudky	 nahradila	 pozi-
tı́vna	 skúsenosť	 vychádzajúca											
zo	 zodpovednej	 komunikácie	 a	
následnej	 realizácie	 dohodnutého	
vystúpenia.

A	teraz	k	samotnému	priebehu	akcie.	
Som	veľmi	rád	a	vďačný,	že	všetko	do	
seba	 pekne	 zapadlo	 –	 od	 krásneho	
počasia,	 aké	 sme	 snáď	 po	 celom	
týždni	prehánok	a	búrok	ani	nemohli	
čakať, 	 cez 	 pr ı́ j emný 	 hudobný	
podmaz	 DJ	 Eliho	 a	 peknej	 ukážky	
plážového	volejbalu	majstrov	a	vice-
majsteriek	 až	 po	 hudobné	 vystú-
penie	 Braňa	 Mojseja	 so	 synom	
Braňom.	Celé	 to	vydarené	popolud-
nie,	ako	aj	prerobené	ihrisko,	ma	utvr-
dili	 v	 tom,	 že	 keď	 sú	 dobrý	 nápad,	
správna	komunikácia	a	chuť	i	ochota	
aktıv́ne	prispieť	k	dosiahnutiu	cieľa,	
všetko	sa	dá!	Na	akcii	som	vyhlásil,	že	
ihrisko	je	len	začiatok,	ďalšie	nápady	
a	podnety	na	vylepšenie	športového	
areálu	 a	 rozšı́renie	 jeho	 možnostı	́
som	už	prednostovi	mesta	naznačil	a	
dúfam,	že	bude	prıśtupný	konštruk-
tıv́nemu	dialógu	ako	doteraz.	Nie	 je	
to	 len	 naivná	 predstava	 mňa	 či	
správcu,	 každodenné	 rozhovory									
s	návštevnıḱmi	areálu	nás	utvrdzujú	
v	našom	názore,	že	mestský	športový	
areál	 je	 ako	 stvorený	 pre	 detské	
ihr isk á , 	 pre l iezky, 	 šmýka čky,	
hojdačky	 atď. 	 Napı́ šem	 aspoň	
niekoľko	výhod:	

-	 areál	 má	 správcu	 a	 na	 noc	 sa	
zamyká,	nezničia	ich	teda	vandali;

-	areál	je	oplotený,	deti	nemajú	kam	
ujsť	či	kde	sa	stratiť;

-	areál	je	mimo	hlavnej	cesty,	obklo-
pený	prıŕodou	(čistý	vzduch	a	ticho);

-	 rodičia	 s	 väčšıḿi	 deťmi	 sa	 chodia	
prechádzať,	 bicyklovať,	 korčuľovať	
po	 cyklistickom	 chodnı́ku,	 viac	
možnostı	́ na	 zábavu	 a	 oddych	 deti								
v	 parku	 nemajú	 a	 menšie	 deti	 už	
vôbec	nie.	Samozrejme	si	uvedomu-
jem,	že	detské	ihriská	nechýbajú	iba	
v	parku	a	sledujem,	že	mesto	v	tomto	
smere	 veľmi	 zaostáva.	 Ak	 sa	 na	 to	
pozrieme	aj	 z	 hľadiska	perspektıv́y,	
včasný	 prvotný	 kontakt	 s	 futbalom,	
tenisom	či	volejbalom	popri	hrách	na	
preliezkach	 môže	 do	 budúcna	 iba	
pomôcť	 k	 vychovaniu	 nádejných	
športovcov,	ale	hlavne	fyzicky	zdra-
vých	ľudı	́v	našom	meste.	Ale	to	už	je	
„len“	 pridaná	 hodnota	 celej	 našej	
predstavy	o	potrebe	takejto	vybave-
nosti	v	našom	mestskom	športovom	
areáli	–	mieste,	ktoré	je	na	to	ako	stvo-
rené!

Mgr.	Jaroslav	Micenko,	DiS.	art.

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE
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