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Je	 mnoho	 prı́vlastkov	 pre	 tento	
mesiac	-	máj.	V	nasledujúcich	dňoch	si	
pripomenieme	opäť	niekoľko	výročı,́	
osl ávime	 Deň 	 matiek, 	 koncom	
mesiaca	 nás	 čakajú	 každoročné	
folklórne	 slávnosti	 a	 maturantov	
opäť	 ťažké	 skúšky	 dospelosti.	 Naše	
kostoly	rozozvučia	zvony	pri	sviatosti	
prvoprijıḿajúcich	 detı	́ a	 pri	 konfir-
mácii.	Môžeme	povedať,	že	máj	je	taký	
sviatočný	v	rôznych	podobách.	Toho	
všetkého	dôležitou	súčasťou	sme	my,	
mamy...	A	preto	mi	dovoľte	v	krátkosti	
opıśať	prıb́eh	Bruna	Ferera	o	tom,	ako	
Boh	stvoril	mamu.

Nebola	to	ľahká	úloha	a	Boh	sa	na	ňu	
pripravoval	 6	 dnı.́	 Anjel	 sa	 ho	pýtal,	
prečo	toľko	váha.	Mama	musı	́spln� ̌ ať	
mnoho	požiadaviek,	 odpovedal	Boh.	
Musı	́mať	180	pohyblivých	nahradi-
teľných	častı,́	uspokojiť	sa	s	kávou	a	so	
zvyškami	 jedla,	 musı́ 	 mať	 bozk	
schopný	uzdraviť	všetko	od	zlomenej	
nohy	 až	 po	 sklamanie	 v	 láske,	 šesť	
párov	rúk,	ale	aj	tri	páry	očı.́	Jeden	pár,	
aby	videla	cez	zatvorené	dvere,	keď	sa	
pýta:	 Deti,	 čo	 tam	
vnútri	 vyvádzate?,	
aj	keď	to	vie.	Druhý	
pár	 vzadu	na	hlave,	
aby	 videla,	 čo	 by	
nemala,	 ale	 musı	́
vidieť.	 A	 ešte	 ďalšı	́
pár,	aby	dieťaťu,	keď	
sa	dostane	do	prob-
lémov,	potichu	pove-
dala:	 Rozumiem,	 aj	
tak	ťa	mám	rada.“		

Mama	sa	musı	́ vyliečiť	 sama,	keď	 je	
chorá,	môže	pripraviť	obed	pre	 šesť	
osôb	 z	 pol	 kila	mäsa	 a	 pod	 sprchou	
udržı́	 pevne	 sedemročné	 dieťa.	 Vie	
veľmi	dobre	použıv́ať	rozum	a	pristú-
piť	na	kompromisy.	

Anjel	 sa	 zamyslel	 a	 zhodnotil,	 že	 to	
jedna	osoba	nezvládne.	Boh	odvetil:	
Ale	áno,	nevieš	si	predstaviť,	koľko	na	
zemi	 bude	 mám,	 čo	 všetko	 budú	
schopné	robiť	a	zniesť.	Pozri	sa,	takto	
vyzerá	prototyp	mamy.	

Ale	prečo	má	mokrú	tvár?,	opýtal	sa	
anjel.	To	sú	slzy,	ale	to	je	aj	pre	mňa	
záhadou,	 pretože	 ja	 som	 ich	 tam	
nedal,	 prekvapivo	 odvetil	 Boh	 a	
odišiel.	

Všetci	z	nás	asi	vieme,	kto	sú	tvorcovia	
maminých	 slz� 	 a	 preto	 vám	 prajem,	
aby	 ste	 v	 týchto	 májových	 dňoch	
urobili	 všetko	 preto,	 aby	 ste	 svojim	
mamám	 vyčarili	 vždy	 iba	 úsmev	 na	
tvári.

Krásne	májové	dni	vám	praje	

Michaela	Marcinová		

Milí	čitatelia!		
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* minuloročná	 jar	 trvala	 len	 pár	
dni?	Z	veľkej	zimy	sa	náhle	prıĺiš	otep-
lilo	a	my	sme	kabáty	hneď	vymenili	za	
krátke	tričká.	Predchádzajúci	mesiac	
aprıĺ	však	ukázal,	aká	nádherná	môže	
byť	jar.	Prevládajúce	slnečné	počasie	
sprevádzal	studený	vietor	a	 	-	presne	
podľa	 múdrosti	 našich	 babičiek	 -	 v	
čase,	 keď	 kvitli	 trnky,	 sa	 objavil	
prıźemný	mráz.	

* jedenásty	aprıĺ	bol	určite	slnečný?	
Rozžiarilo	ho	množstvo	malých	slnie-
čok	vo	forme	narcisov.	Hrdo	sa	niesli	
na	 hrudiach	 tých,	 ktorı́	 prispeli	 do	
verejnoprospešnej	zbierky	Ligy	proti	
rakovine.	Spolupatričnosť	onkologic-
kým	 pacientom	 prejavili	 v	 prvom	
rade	 žiaci	 giraltovského	 gymnázia,	
ktorı	́zbierku	v	našom	meste	uskutoč-
nili.	 Podarilo	 sa	 im	 vyzbierať	 sumu	

228,	52	€.		Poďakovanie	za		dobrovoľ-
nı́cku	 činnosť	 patrı́	 E.	 Michalkovej,												
D.	Tomkovej.	R.	Jurišovi	a	Fečkanino-
vi.		Počas	Dňa	narcisov	2018	prekročil	
výnos	 zbierky	 miliónovú	 hranicu	 a	
bol	 použitý	 na	 realizáciu	 projektov	
pre	onkologických	pacientov.	

* je	 lacná,	 najuniverzálnejšia	 a	
ľudia	 ju	 milujú?	 Reč	 je	 o	 pokrme,	
ktorým	nepohrdnú	ani	mladı	́ani	starı	́
-	pizza.	Bezpochyby	ju	už	každý	z	vás	
ochutnal	 a	 vyskúšal	 aj	 tie,	 ktoré	 sa	
pečú	u	nás	minimálne	v	troch	reštau-
račných	zariadeniach.	Tento	 žiadaný	
pokrm	 ponúka	 aj	 novootvorená	
prevádzka	 v	 OD	 Jednota	 pod	 Letis-
kom.	 Zaujı́mavosťou	 je,	 že	 k	 nı́m	
môžete	zájsť	a	pochutnať	si	na	hoto-
vej	štvrťovej	pizze	podľa	dennej	ponu-
ky.	Tak	neváhajte	a	utekajte	si	objed-

VIETE, ŽE...
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nať	pizzu,	 tá	 sa	hodı	́ snáď	na	každú	
prıĺežitosť	(snáď	s	výnimkou	štedro-
večernej	večere.)	Zlé	jazyky	tvrdia,	že	
z	 pizze	 sa	 priberá.	 Vraj	 existuje	 aj	
pizzová	diéta.	Asi	je	pizza	 	bez	cesta.	
Mlstné	 jazyky	 zas	 tvrdia,	 že	 pizze	
nikdy	nie	je	dosť.

teoretik	 Tadeusz	 M.	 Kantor.	 Jeho	
rodný	 dom	 zmenili	 na	 múzeum,	 v	
ktorom	okrem	rekvizıt́	z	jeho	najzná-
mejšı́ch	 divadelných	 diel	 zı́skate	
prostrednıćtvom	moderných	techno-
lógii	informácie	o	jeho	živote.

* sa	rozbehlo	dokončenie	
ľavobežnej	hrádze	pri	rieke	
Topľa	v	 lokalite	pri	 trénin-
govom	futbalovom	ihrisku?	
Buduje	 sa	 železobetónový	
múrik	v	dlz� ̌ke	250	m,	záro-
veň	sa	tvorı	́zemná	hrádza	
na	pozemkoch,	ktoré	tvoria	
funkčné	 záhrady	 k	 rodin-
ným	 domom	 na	 Bardejov-
skej	ulici	 (rod.	Kovalčıḱov-
cov,	 Hlavinkovcov,	 Vojče-

kovcov		a	Kmecovcov).

* bola	 zrekonštruovaná	 trafosta-
nica	 pri	 poliklinike?	 VSD,	 a.	 s. ,	
podstatne	zlepšila	 zásobovanie	 tejto	
lokality	elektrickou	energiou.	

* posledný	 májový	 piatok	 bol	 pre	
našich	občanov	z	družobného	mesta	
Wielopole	Skrzinskie	v	PL	veľmi	dôle-
žitý?	V	 tomto	meste	 sa	v	 roku	1915	
narodil	 významný	 poľský	 avant-
gardný	výtvarnıḱ,	divadelný	režisér	a	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

5

V	 pondelok	 15.	 aprıĺa	 2019	 spoloč-
nosť	 RIKOSTAV	 CONTAINER,	 s.	 r.	 o.,	
navštıv́ili	 už	 po	 druhý	 raz	 obchodnı	́
partneri	 z	 Kene,	 ktorı́	 zastupovali	
s úkromný	 aj 	 š t á tny	 sektor. 	 Zo	
súkromného	sektora	z	Nairobi	prices-
tovali	 architekt,	 zástupkyňa	 rozvoja	
podnikania	 a	 zástupca	 zo	 štátneho	
sektora	 z	 Ministerstva	 dopravy,	
infraštruktúry,	 bývania	 a	mestského	
rozvoja	v	Keni.	

Bola	 to	reakcia	na	stretnutie	 	v	Nai-

rob i , 	 kam 	 z á s t upcov i a 	 f i rmy	
RIKOSTAV	 CONTAINER,	 konateľ														
p.	Jadlovský,	riaditeľ	p.	Sokol	a	sl.	Vasi-
ľová,	 vycestovali	 v	 polovici	 februára	
2019.	Stretnutie	v	Nairobi	sa	uskutoč-
nilo	s	viacerými	partnermi.	

Predmetom	 návštevy	 z	 Kene	 boli	
prezentácia	 vzorového	 domčeka	 a	
obhliadka	 realizovaných	 projektov	
firmy	 v	 Stropkove,	 Malej	 Domaši,	
Zámutove	 a	 Giraltovciach,	 ako	 aj	
výrobných	 priestorov	 na	 Prešovskej	

Návšteva z KENENávšteva z KENENávšteva z KENE

* tretieho	 marca	 bola	 na	 fakulte		
architektúry	STU	vyhlásená	študent-
ská	architektonická	súťaž	Pešia	lávka	
ponad	 cestu	 1/21	 v	 Giraltovciach?	

Viac	sa	o	tomto	zaujıḿavom	projekte	
dočıt́ate	na	strane	8	a	vizuálne	vypra-
covanie	 návrhov	 budú	 vystavené	 vo	
vestibule	MsU� 	od	6.	mája.	

Text	a	foto:	Mária	Osifová,	FB	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

6

výrobné	 kapacity	 o	
p r i b l i ž n e 	 3 0 0	
nových	 pracovných	
miest	 a	 následne	
zväčšiť	 svoje	 pries-
tory.	

N á v š t e v a 	 m a l a	
prıĺežitosť	 sa	 stret-
núť	aj	s	primátorom	
mesta	 Giraltovce,	
kde	 boli	 patrične	
uvı́tanı́	 a	 informo-
vanı	́o	našom	meste.		

	Ivana	Vasiľová

ulici	v	Giraltovciach.	Partneri	z	Kene	
mali	možnosť	si	prezrieť	aj	kancelár-
ske	budovy,	 bytové	 jednotky,	mater-
skú	a	základnú	školu.	

Súčasťou	návštevy	bolo	aj	rokovanie	
ohľadom	možnej	spolupráce	a	dodá-
vania	 modulových	 domov,	 ako	 aj	

možnosť	 vybudovania	 novej	 výrob-
nej	fabriky	priamo	v	Keni.	Stretnutie	
sa	uskutočnilo	v	zasadacej	miestnosti	
firmy	 RIKOSTAV	 CONTAINER	 za	
účasti	p.	Jadlovského	a	dvoch	zástup-
cov	firmy,	sl.	Vasiľovej	a	p.	Sokola.	

Týmto	 firma	 plánuje	 rozšı́riť	 svoje	
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NOVINKY V MESTENOVINKY V MESTENOVINKY V MESTE

Opýtali	sme	sa	primátora	mesta	a	ten	
nám	 pohotovo	 odpovedal	 na	 všetky	
zvedavé		otázky.	

Prezraďte,	 budú	 sa	 v	 najbližšom	
o b d o b í 	 s t a v a ť 	 n o vé 	 b y t y ?	
Prebehnú	i	nejaké	rekonštrukcie?

-	 Ideme	stavať,	prešiel	proces	verej-
ného	 obstarávania,	 koncom	 januára	
sme	 posielali	 žiadosť	 na	 Krajský	
stavebný	úrad	na	výstavbu	38	bytov.	
Je	 to	 pod	 ulicou	 Tehelná.	 S	 prvou	
výstavbou	 -	 18	 bytov	 -	 sme	 začali	
tohto	roku.	Okrem	toho	chceme	ďalej	
rekonštruovať	cestu	na	Kukučıńovej,	
ktoré	sú	v	meste	v	najhoršom	stave.	
C� o	 sa	 týka	 verejného	 osvetlenia,	
kompletne	 sme	 dobudovali	 kame-
rový	 systém	 na	 Kukučı́novej	 ulici.	
Máme	v	meste	už	viac	ako	16	kamier,	
aby	 sme	 zabezpečili	 bezpečnosť	 a	
pokoj.		Dá	sa	povedať,	že	kriminalita	v	
našom	meste	 je	 takmer	nulová,	hoci	
máme	 vyše	 20	 percent	 rómskych	
spoluobčanov.	Svedčı	́ to	o	tom,	 že	to	
nie	 je	 problém	 len	našich	 rómskych	
spoluobčanov,	 ale	 aj	 čo	 sa	 týka	
celospoločenského	 života,	 nie	 len	
kriminality.	

Pribudnú	 do	 budúcna	 aj	 nejaké	
detské	ihriská?

-	V	súčasnosti	sú	v	štádiu	posudzova-
nia,	 malo	 by	 sa	 budovať	 hore	 na	
Tehelnej	ulici	 a	 starom	sıd́lisku,	 kde	
máme	podaný	 projekt	 z	 eurofondov	
na	 budovanie	 tzv.	 vnútroblokových	

priestorov.	 D� alej	 splnomocnencovi	
pre	 šport	 pánovi	 Galisovi,	 dávame	
žiadosť	 o	 výmenu	 umelej	 trávy	 na	
ihrisku	pri	ZS� 	a	vybudovanie	jedného	
detského	 ihriska	 na	 sıd́lisku	 Dukel-
ská.	Zapojili	sme	sa	do	projektu	Coop	
Jednoty,	ale	prispejeme	aj	z	vlastných	
zdrojov.

V	 našom	 meste	 sa	 už	 dlhší	 čas	
hovorí	o	zriadení	stacionára	s	celo-
dennou	starostlivosťou.	Plánuje	sa	
tu	teda	takéto	zariadenie	pre	seni-
orov?

-	Je	pravda,	že	by	sme	chceli	poskyt-
núť	 starostlivosť	 24	 hodıń	 denne	 v	
Dome	 opatrovateľskej	 služby.	Mesto	
má	prázdnu	budovu	bývalej	spojenej	
školy,	ktorá	skončila	od	1.	9.	2018.	Je	
to	vysporiadané,	je	to	majetok	mesta,	
chceme	tam	budovať	práve	stacionár	
pre	 našich	 občanov,	 či	 už	 formou	
doliečovacieho	zariadenia	alebo	poby-
tového	 stacionára.	 Mesto	 zabezpe-
čuje	sociálnu	službu	cez	opatrovateľ-

Čo	nové	sa	chystá,	plánuje	stavať	či	opravovať?
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ky,	 v	 terajšej	 dobe	 ich	 máme	 12	 a	
poskytujeme	 služby	 pre	 vyše	 16-17	
klientov,	ktorı	́o	to	požiadali	v	rámci	
mesta.	Chceme	si	vybudovať	vlastný,	
aby	 naši	 občania	 neodchádzali	 do	
stacionárov	 v	 Prešove,	 Stropkove	 a		
zariadenı́	 okolitých	 súkromných	
poskytovateľov	 PSK.	 Prebiehajú	
projektové	veci,	pár	ľudı	́sa	informo-
valo,	 čo	by	stálo	prebudovanie	tohto	
objektu	 práve	 na	 takýto	 stacionár.	
B u d em e 	 h ľa d a ť 	 m o ž n o s t i 	 v	
spolupráci	s	ministerstvom	výstavby	
cez	 štátny	 fond	 rozvoja	 bývania.	 Ak	
nie,	 budeme	 hľadať	 aj	 súkromného	
investora,	 ktorý	 by	 mal	 záujem	 o	
poskytovanie	 takejto	 služby,	 určite	
ale	s	 tým,	 že	chceme	byť	partnerom	
alebo	spoluvlastnıḱom	tohto	zariade-
nia.	

Plánujú	sa	prípadne	nejaké	zmeny	
v	sociálnej	oblasti?

-	C�o	sa	týka	sociálnej	oblasti,	myslıḿ 	
si,	 že	 tak,	 ako	 ukazuje	 zákon,	 mini-
málne	 tých	 5	 percent	 z	 mestského	
rozpočtu	by	malo	ıśť	na	podporu	obča-
nov	nad	70	rokov.		Toho	času	poskytu-
jeme	 prı́spevok	 na	 stravu	 pre	 tých	
seniorov,		ktorı	́ 	o	to	požiadali,	v	roku	
2018	sme	poskytovali	aj	prıśpevok	na	
stacionár.	 Kvitujem,	 že	 z	 domáceho	
prostredia	 prichádzajú	 seniori	 do	

kolektıv́u	a	navzájom	si	vedia	svoj	čas	
dopl�ňať.	 Verı́me,	 že	 nové	 právne	
úpravy	ministerstva	sociálnych	vecı	́a	
rodiny	 v	 zákone	 budú	 podľa	 úpravy	
poplatkov	 lepšie	 aj	 pre	 súkromných	
prevádzkovateľov	stacionárov.	

Ako	sa	to	ďalej	vyvíja	s	výstavbou	
mestskej	plavárne?

-	 C�o	 sa	 týka	 plavárne,	 momentálne	
prebieha	 súdny	 spor	 o	 práce,	 ktoré	
boli	 spravené	 firmou	PKB	bez	 našej	
objednávky.	Nemáme	prácou	vydané	
certifikáty	a	ani	dôveryhodné	materi-
ály	o	tom,	že	sú	práce	vykonané	tak,	
ako	by	mali	byť.	Po	rokovanı	́s	poslan-
c ami 	 - 	 c h c ú 	 h ľadať 	 f i n an čn é	
prostriedky	 na	 dostavbu...	 Z	 môjho	
pohľadu	 vidı́m	 možnosť	 zbaviť	 sa	
niektorého	 majetku,	 ktorý	 je	 pre	
mesto	 neupotrebiteľný	 alebo,	 dá	 sa	
povedať,	 „stratový“,	 aby	 sme	 ho	
odpredali	do	súkromných	rúk.	My	by	
sme	tieto	peniaze	využili	na	dobudo-
vanie	 plavárne,	 čı́m	 by	 sa	 značne	
zvýšil	 komfort	 hlavne	 pre	 mladé	
rodiny	s	deťmi,	ktoré	chodia	do	okoli-
tých	okresných	miest,	či	už	sú	to	Svid-
nıḱ,	Prešov	alebo	Stropkov.

Ďakujem	za	rozhovor.	

Martina	Cigľárová

FOTO:	archív

Pešia lávka ponad cestu 1/21 v Giraltovciach
Mesto	Giraltovce	v	spolupráci	s	Fakul-
tou	architektúry	STU	vyhlásila	začiat-
kom	 marca	 architektonickú	 ideovú	
študentskú	 súťaž	 návrhov	 s	 témou	

architektonická	 štúdia	 pešej	 lávky	
ponad	 štátnu	 cestu	1/21	v	Giraltov-
ciach.	 Išlo	 o	 anonymnú	 jednokolovú	
súťaž	 pre	 študentov	 architektonic-
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kých	a	stavebných	odborov.	Súťaže	sa	
mohol	zúčastniť	jednotlivec	i	kolektıv́	
autorov.	 Mesto	 predpokladá	 pešiu	
lávku	 ponad	 cestu	 realizovať	 do	
konca	roka	2019.

U� čelom	súťaže	bolo	navrhnúť	archi-
t e k t on i c k é 	 r i e š e n i e 	 p e š i e ho	
premostenia,	 osadeného	 na	 betóno-
vých	základoch,	ponad	hlavnú	cestu	s	
vysokou	 koncentráciou	 dopravy.	
Most	by	mal	po	dostavanı	́zabezpečo-
vať	bezpečnú	 komunikáciu	 chodcov,	
najmä	 detı́,	 prı́padne	 aj	 cyklistov.	
Zámerom	 vyhlásenia	 súťaže	 bolo	
hlavne	 vizuálne,	 no	 aj	 technické	 a	
materiálové	 riešenie	 premostenia	 s	
rozponom	28	m.	Mesto	vstupovalo	do	
súťaže	s	tým,	že	návrhy	prinesú	jednu	
z	dominánt	siluety	mesta.

Návrhy	 mali	 splniť	 základné	 pod-
mienky:

-	predpokladaný	rozpočet	120	000,-€

-	 čistá	 priechodná	 šıŕka	 minimálne	
1,8m

-	riešenie	hlavnej	nosnej	konštrukcie

-	 návrh	mal	 podľa	možnostı	́ vhodne	
využiť	existujúce	betónové	pätky

-	návrh	sa	mal	vyvarovať	nákladným	
amorfným	tvarom	a	konštrukciám

-	 návrh	 mal	 spl�ňať	 všetky	 bezpeč-

nostné	požiadavky

-	 riešiť	 napojenie	 pešej	 lávky	 na	
okolie	 vhodnými	 parkovými	 úpra-
vami	a	spevnenými	plochami

-	 ideové	 riešenie	použitých	materiá-
lov	a	typických	detailov

Hlavným	 kritériom	 poroty	 okrem	
stanovených	 základných	 podmienok	
návrhu	bola	kvalita	architektonickej	a	
vhodnosť	technickej	koncepcie.

Zasadnutie	 poroty	 prebehlo	 17.	
aprıĺa	 2019	 na	 Fakulte	 architektúry	
STU	v	Bratislave	a	pracovala	v	zloženı:́	
Ing.	arch.	Ľubomıŕ	Závodný	(FA	STU)	
ako	predseda	poroty,	Ing.	arch.	Andrej	
Alexy	(FA	STU),	Ing.	Michal	Marcinov	
(LABAK),	doc.	Ing.	Peter	Paulıḱ,	PhD.	
(SvF	 STU),	 Ing.	 arch.	 Ing.	 Ondrej	
Marko	(2021),	Mgr.	Ján	Rubis	(primá-
tor	 mesta	 Giraltovce,	 Ing.	 František	
Schrenk	 (zástupca	 Komisie	 výstav-
by),	Ing.	Emil	Mati	(vedúci	oddelenia	
výstavby	 a	 regionálneho	 rozvoja),	
Ing.	arch.	Ing.	Martin	Dubiny	(sekre-
tár	 súťaže	 a	 tajomnı́kom	 poroty).	
Zasadnutia	sa	zúčastnili	ešte	s	porad-
ným	 hlasom	 dvaja	 poslanci	 mest-
ského	zastupiteľstva	Giraltovce.	

Do	súťaže	bolo	prihlásených	celkovo	
14	 súťažných	 tıḿov	 z	 Fakulty	 archi-
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Symboly	Veľkej	noci	v	rôznych	podo-
bách	a	z	rôznych	materiálov	sme	mali	
možnosť	 vidieť	 na	 Veľkonočnej	
výstave	vo	vestibule	MsU� .	Kto	si	našiel	
čas	a	navštıv́il	ju,	musel	uznať,	že	tvor-
covia,	 teda	 školy	 a	 organizácie	 v	
našom	meste,	majú	naozaj	zlaté	ruky.		
Do	detailov	prepracované	dekorácie	s	
použitıḿ	rôznych	materiálov,	prıŕod-
ných	 aj	 tých	 z	 odpadov	 konkurovali	
akýmkoľvek	výrobkov	z	obchodov.	Ba	
čo	 viac,	 niektoré	 	 by	 sme	 si	 ani	 na	
predaj	nevedeli	predstaviť.	Narcisy	a	
tulipány	 v	 ľudskej	 veľkosti	 ale	 aj	
miniatúrne	 ikebany	 	 veľké	 asi	 ako	
vajıč́ko	do	detailu	vyšperkované	nás	
presviedčajú	o	tom,	že	tvorcovia	majú	

nielen	 estetické	 cı́tenie,	 množstvo	
trpezlivosti	ale	hlavne	obrovskú	lásku	
a	chuť	s	akou	to	robili.		Vysokú	kvalitu	
ich	 práce	 mali	 možnosť	 návštevnıći	
obdivovať	 dva	 týždne	 pred	 Veľkou	
nocou	a	inšpirovať	sa	tak	pri	výzdobe	
svojich	prıb́ytkov.	Niektoré	dekorácie	
bolo	možné	si	aj	zakúpiť,	no	väčšinou	
sa	informovali	o	spôsobe	techniky	ich	
výroby	 a	 potom	 následne	 skúšali	
doma	vytvárať	vlastné.	Pre	mnohých	
je	to	 	v	dnešnom	uponáhľanom	svete	
spôsob	odreagovania	sa	u	niektorých	
pocit	užitočnosti,	no	hlavne	zachová-
vanie	 tradıćiı	́ si,	 na	 ktoré	 nesmieme	
zabúdať.

Text	a	foto:	Mária	Osifová

MAJÚ ZLATÉ RUKYMAJÚ ZLATÉ RUKYMAJÚ ZLATÉ RUKY

tektúry	 STU	 –	 11,	 Fakulty	 architek-
túry	 C�VU� T	 –	 2,	 U� stav	 manažmentu	
STU	 –	 1.	 Následne	 bolo	 15.	 aprı́la	
odovzdaných	 11	 súťažných	 návrhov,	
ktoré	boli	pri	zasadnutı	́poroty	odpre-
zentované	prezentačným	plagátom.

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.	Do	druhého	kola	bolo	posunu-
tých	8	návrhov.	Tri	návrhy	nepostúpi-
li.	 V	 druhom	 kole	 každý	 porotca	
dostal	 tri	hlasy	na	 to	aby	určil	koho	
posunie	do	finálového	kola.	Následne	
sa	diskutovalo	o	tých	návrhoch,	ktorı	́
mali	viac	hlasov.	

Poradie	 ocenených	 súťažných	 návr-
hov:

1.	cena:		160	 397	 	 Jakub	 Zelenčík	 –	
Tomáš	Sterančák,	FA	STU

2.	cena:	 864	273	 	Tomáš	Perďoch,	FA	
STU

3.	cena:	 135	791		Matej	Matia	–	Tomáš	
Haničák,	FA	STU

Z	hodnotenia	poroty:	

Ceny	 budú	 slávnostne	 udelené	 na	
vernisáži	výstavy	súťažných	návrhov	
v	 meste	 Giraltovce	 10.	 mája	 2019.	
S ú ťa ž n é 	 n áv rhy 	 bude 	 mo žn é	
následne	 vidieť	 na	 výstave	 na	 pôde	
Fakulty	architektúry	STU	v	Bratislave.

Ing.	arch.	Ing.	Martin	Dubiny,	
sekretár	súťaže	a	tajomník	poroty
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Veľkonočné	 sviatky	 sú	 za	 nami,	
sviatočné	 dni	 sme	 prežili	 hlavne										
v	 kresťanskom	 duchu	 a	 v	 kruhu	
svojich	najbližších.	

Pre	 kresťanov	 je	 Veľká	 noc	 okrem	
Vianoc	 najdôležitejšı́m	 sviatkom.	
Slávime	 ju	 od	 Zeleného	 štvrtka	 do	
Veľkonočného	 pondelka.	 Oblievačka	
bola	v	našom	meste	vždy	plná	zvykov	
a	 tradıćiı.́	 Takmer	každý	 rok	 sa	 o	 to	
pričiňujú	aj	naši	folkloristi	–	Topľanis-
ti.	 Mládenci	 zo	 súboru	 Topľan	 totiž	
zvyknú	rok	čo	rok	kolektıv́ne	vyoblie-
vať	 všetky	 svoje	 členky,	 ale	 aj	 pria-
teľky	či	kamarátky.	V	prıṕade	priazni-
vého	počasia	sa	obliekajú	do	svojich	
krojov,	 vyberú	 sa	 za	 dievkami	 so	
studenou	 vodou	 a	 žiadnu	 nešetria.	

Niekedy	 sa	 nechajú	 doviezť	 kočom,	
na	 ktorom	 vyhráva	 hlasná	 muzika.	
Táto	ich	tradıćia	trvá	už	viac	než	desať	
rokov.	Aj	v	 tomto	roku	si	užili	oblie-
vačku	a	vodou	prišli	„potešiť“	členky	
súboru,	 ich	 mamky	 a	 sestry.	 A,	
samozrejme,	nezabudli	na	svoje	milé.	
„Tento	rok	sme	sa	rozhodli	ıśť	klasic-
ky,	bez	krojov,	ale	kolektıv́ne.	Dievča-
tám	pri	oblievačke	hráme,	spievame	a	
aj	 ich	 vyšibeme.	 Tradı́cie	 treba	
udržiavať,“	 vravı	́ vedúci	 Pavol	 S�vač.	
Dievčatá	 sa	 studenej	vode	 tak	 či	 tak	
nevyhli.	 Niektoré	 viažu	 mládencom	
mašľu	na	korbáč,	za	čo	sa	im	tı	́odme-
nia	 tancom.	 Napriek	 tomu,	 že	 len	 v	
„civile“,	dievky	poriadne	vyoblievali	a	
vyšibali.	A	ako	sa	patrı,́	ani	jedna	nitka	

Giraltovčania si pripomenuli 

SVIATKY VEĽKEJ NOCI
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neostala	suchá...	I	keď	tento	rok	sa	im	
do	 krojov	 „nechcelo“,	 na	 dobrej	

nálade	im	to	určite	neubralo.

Martina	Cigľárová

		
FOTO:	archív	Topľanu,	P.	Š.FOTO:	archív	Topľanu,	P.	Š.
	
FOTO:	archív	Topľanu,	P.	Š.

30.	 apríla	 -	 1.	 mája	 si	 zvyknú	
mnohé	mestá	 či	 obce	pripomínať	
Sviatok	práce	 folklórom.	Giraltov-
čania	si	túto	tradíciu	stavania	mája	
pripomenuli	 za	 sprievodu	 FS	
Topľan.	

Tradıćia	osláv	1.	mája,	spomıńaného	
aj	ako	Sviatok	práce,	vychádza	podľa	
pedagogičky	a	historičky	Lucie	Kušnı-́
rovej	Deutschovej	z	udalostı,́	ktoré	sa	
stali	začiatkom	mája	1880	v	Amerike.	
„Súviselo	to	so	 štrajkom	pracujúcich	
odbo r á rov 	 z a 	 o s emhod inov ý	
pracovný	 čas,	 ktorý	 bol	 nakoniec	
odsúhlasený	v	roku	1889	v	Parıž́i	ako	
medzinárodný	 deň	 (sviatok	 práce).	

Máje	ako	také	boli	známe	už	z	Antiky.	
Staroveké	 civilizácie	 tesne	 pred	 1.	
májom	začali	stavať	spomıńané	máje	
na	 ochranu	 domov,	 hospodárskych	
budov	pred	chorobami,	mágiou,	zlými	
duchmi.	Táto	májová	zeleň,	postavená	
zväčša	z	malého	smreka,	bola	akýmsi	
magickým	 prostriedkom.“	 V	 našej	
slovanskej	kultúre	sa	máje	podľa	nej	
stavali	 z	dôvodu	hojnosti	 s	dostatku	
plodov,	 neskôr	 ich	 stavali	 pred	
domom,	v	ktorom	bývalo	dievča	súce	
na	 vydaj.	 „Táto	 tradıćia	 sa	 v	 niekto-
rých	 častiach	 Slovenska	 zachovala	
dodnes.	Prvý	májový	deň	je	sviatkom	
pracujúcich	 u	 nás	 už	 od	 roku	 1919.	

Prvomájové oslavy Prvomájové oslavy 
prežívajú aj prežívajú aj 

Prvomájové oslavy 
prežívajú aj V NAŠOM MESTEV NAŠOM MESTEV NAŠOM MESTE
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Staršı́	 si	 určite	 ešte	 spomı́najú	 na		
prvomájové	 sprievody	 u	 nás	 pred	
rokom	1989.	Mladšıḿ	to	už,	bohužiaľ,	
nič	nehovorı,́“	zhodnotila.

POZORNOSŤ	PRE	DEVY
Májom	sa	pôvodne	označoval	mladý	
strom,	 väčšinou	 smrekový,	 jedľový	
alebo	brezový,	ktorý	
ma l 	 s ymbo l i c k ý	
význam.	 Symbolizo-
val	 obnovu	 prıŕody,	
boj	 zimy	 s	 jarou	 a	
smrti	 so	 životom.	 V	
roku	 1255	 stavali	 v	
nemeckom	Aachene	
stromy	 na	 1.	 mája,	
na	 Turıće	 a	 na	 Jána	
pred	kostol,	radnicu	
a		domami	mešťanov	
a	 známejšı́ch	 osôb	
ako 	 pre jav 	 ú c ty,	
náklonnosti	 a	 žičli-
vosti.	 Od	 toho	 vraj	
odvodili	 myšlienku	
postaviť	máj	aj	pred	

dom	obdivovaného	dievčaťa,	o	ktoré	
sa	 chlapci	 uchádzali.	 Niekedy	 bol	
spoločným	 darom	 mládencov	 všet-
kým	 dospelým	 dievčatám	 obce.	
S ú č a s ťou 	 s t avan ia 	 m á j a 	 bo l a	
obchôdzka	mládencov	s	muzikou	po	
domoch,	kde	postavili	máj	a	tam	bolo	
aj	pohostenie	spojené	s	obdarúvanıḿ	
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Máj	ako	mesiac	lásky	 	vymysleli	Kelti	
a	podľa	legendy	mala	pre	nich	noc	z	
30.	 aprıĺa	 na	 1.	 mája	 magickú	 moc.	
„Mesiac	 máj	 pre	 nich	 znamenal	
mesiac	prebúdzania	sa	prıŕody,	nový	
život,	silu	a	lásku.	V	našich	podmien-
kach	 v	 Uhorsku	 však	 prevládala	
názor,	 že	svadby	uzatvorené	práve	v	
tomto	mesiaci	budú	nešťastné	alebo	
nevydržia	 dlho.	 Súviselo	 to	 práve	 s	
poľnohospodárskymi	prácami,	ktoré	
v	 tomto	obdobı	́ a	 čase	 boli	 v	 plnom	
prúde.	Väčšina	ľudı	́bola	zamestnaná	
touto	prácou,	takže	sa	nestihli	veno-
vať	 práve	 svadbe.“	 Zdôrazňuje,	 že	 v	
dnešnej	dobe	záležı	́na	ľuďoch,	či	sú,	
alebo	 nie	 sú	 poverčivı́	 a	 či	 mýtom	

uveria.	 	Už	v	minulosti	verili,	že	bozk	
je	rečou	lásky.	Podľa	ľúbostnej	mágie	
sa	verilo,	že	ak	si	dajú	zaľúbenci	bozk	
na	1.	mája,	 láska	medzi	nimi	vydržı.́	
Najčastejšie	 ide	 o	 prvomájový	 bozk	
pod	rozkvitnutou	čerešňou.	„Práve	v	
súvislosti	 s	 mesiacom	máj	 verili,	 že	
tento	májový	bozk	má	 čarovnú	moc.	
Naši	predkovia	verili,	 že	jej	vôňa	má	
silnú	 magickú	 moc	 práve	 v	 tomto	
bozku,	 ktorý	 neskôr	 spečatı́	 dvoch	
ľudı.́	Preto	prevládala	tradıćia	bozká-
vania	sa	pod	rozvinutou	čerešňou	a	zo	
všetkých	drevıń	voňala	najsladšie.	Aj	
dodnes	 u	 nás	 tradı́cia	 pretrváva	
najmä,	u	niektorých	mladých	ľudı.́“

MÁJ, LÁSKY ČAS MÁJ, LÁSKY ČAS MÁJ, LÁSKY ČAS 

sku	stavajú	máje	ako	okresané	a	oven-
čené	stromy	mládenci	pred	1.	májom	
pred	domy	dievčat	alebo	sa	stavia	len	
jeden	ústredný	máj	pre	obec	a	podob-
ne.	 	Májový	strom	vraj	stál	uprostred	
dediny	a	okolo	neho	sa	tancovalo.	Bol	
symbolom	plodnosti	prıŕody	prinese-
nej	človeku	či	stromom	„života“.	V	stre-
doveku	 bol	 spájaný	 so	 záväzným	
sľubom	vernosti	v	láske.	

Martina	Cigľárová,	
Foto:	Ladislav	Lukáč

mládencov.	 Zvykom	bolo	nosiť	máje	
na	začiatku	jari	alebo	leta	v	slávnost-
nom	 sprievode	 po	 dedine	 za	 spevu	
obradných	 piesnı́,	 ktoré	 ospevovali	
silu	 prı́rody	 a	 tancom	 prejavovali	
radosť	z	vıť́azstva	jari	na	zimou.	Máje	
sa	 často	 ozdobovali	 pestrými	 stuž-
kami	 alebo	 farebnými	 papiermi.	
Niekedy	ich	vraj	odievali	do	ženských	
šiat	alebo	na	ne	vešali	bábky.	Po	čase	
sa	 tieto	 zvyky	 prestali	 pripomı́nať,	
stavanie	 mája	 však	 na	 mnohých	
miestach	pretrval	dodnes.	Na	Sloven-

Mnohé	páry	si	za	svoje	svadobné	dni	
volia	rôzne	symbolické	dátumy,	avšak	

ANKETA:	Brali	sme	sa	v	máji	a	neľutujeme!

májovým	 sa	 často	 radšej	 vyhýbajú	
kvôli	rôznym	poverám.	Poznáme	však	
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aj	veľa	takých	dvojıć,	ktoré	si	zväzky	
uzatvorené	v	máji	nevedia	vynachvá-
liť.	Vniesli	vraj	do	ich	života	ešte	viac	
lásky.	 Prıḱladom	 je	 aj	 pani	 Zuzana,	
ktorá	 už	 sıće	 nie	 je	medzi	 nami,	 no	
pred	 rokmi,	 keď	 slávila	 osemdesiat-
ku,	 vyjadrila	 vrúcny	 vzťah	 k	 svojmu	
mužovi.	„Podľa	povier	sme	mali	mať	
krehké	 manželstvo,	 no	 bolo	 silné	 a	
pevné,	 tešili	 sme	 sa	 z	detı	́ i	 vnúčat,“	
vravela	žena,	ktorá	s	manželom	Joze-
fom	oslávila	aj	diamantovú	svadbu	a	
zomrela	 presne	 tri	 roky	 po	 svojom	
mužovi.	D� alšıḿ	svetlým	prıḱladom	sú	
ďalšie	májové	sobáše.

Veronika	 H.:	 Na	 povery	 neverıḿ	 a	
svadbu	 v	 máji	 vôbec	 neľutujem.	
Ubehlo	 od	 nej	 už	 neuveriteľných	 6	
rokov.	Aj	keď	sa	mi	zdá,	že	čas	nesku-
točne	 rýchlo	 plynie,	 nemôžem	 sa	
porovnávať	 s	 manželstvami	 našich	
starých	rodičov,	ktoré	trvali	desaťro-
čia.	Zatiaľ	všetko	"klape"	ako	má	a	po	
dome	nám	už	aj	behajú	dvaja	krásni	
nezbednı́ci.	 Ak	
by	 som	 si	 mala	
vybrať	 znova,	
zvolila	by	som	si	
presne	 ten	 istý	
deň	 opäť.	 Poča-
sie	 bolo	 krásne,	
teplota	ideálna	a	
prıŕoda	nádher-
n á . 	 Pove re 	 o	
tom,	 že	 májové	
manželstvá	 sú	
krehké , 	 neve-
rıḿ.	 Verıḿ	 v	 to,	
že	naše	manžel-

stvo	bude	také	krásne,	aké	si	ho	sami	
urobıḿe	 a	 také	 dlhé,	 ako	 nám	 Boh	
nadelı.́

Ja	teda	májové	svadby	určite	odporú-
čam.

Miroslava	V.:	Sıće	sme	sa	vzali	1.	júna,	
dátum	bol	vybraný	náhodne.	Má	pre	
nás	dvojnásobný	význam,	keďže	pred	
troma	 rokmi	 sa	 nám	 v	 rovnaký	 deň	
narodil	 syn	 Jakub.	 Máme	 krásne	
manželstvo,	 muž	 mi	 je	 oporou,	
pomáha	mi	a	som	hrdá	na	svoju	rodi-
nu.	Na	povery	v	tejto	súvislosti	neve-
rıḿ.	

Lucia	 K.:	 Vôbec	 nie	 sme	 poverčivı,́	
sme	 radi,	 že	 sme	 sa	 sobášili	 v	máji,	
bolo	to	skvelé	rozhodnutie	a	opäť	by	
som	ho	zopakovala.	Všetko	nám	vyšlo	
podľa	predstáv	a	máme	sa	radi	stále.	
Tešıḿe	 sa	 aj	 z	 nášho	 malého	 syna,	
ktorý	nám	robı	́neustále	radosť.

Martina	Cigľárová
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Komunitné	 centrum	 v	 Giraltovciach	
zorganizovalo	 1.	 ročnı́k	 oslavy	 Dňa	
Rómov.	Keďže	 sa	 tento	 sviatok	osla-
vuje	už	niekoľko	rokov,	rozhodli	sme	

sa	 začať	 takúto	 tradıćiu	 usporiada-
nıḿ	športových	hier	alebo	zábavného	
posedenia	 aj	 u	 nás	 v	 Giraltovciach.	
Preto	 sme	 zorganizovali	 športové	
popoludnie	v	našej	osade,	kde	sme	sa	
stretli	s	pozitıv́nou	reakciou	
na	 túto	 akciu.	 Keďže	 sme	
spočiatku	 nevedeli,	 aké	
ohlasy	 budeme	mať	medzi	
r óm s ko u 	 k omun i t o u ,	
rozhodl i 	 sme 	 sa 	 	 t ú to	
premiéru	 usporiadať	 	 v	
podobe	 športových	 hier	 a	
opekania	 špekáčikov	 pre	
najmenšı́ch.	 Oslavu	 sme	
začali	 rómskou	 hymnou.	

Hry	alebo	súťaže	sme	vybrali	viacme-
nej	z	ich	prirodzeného	prostredia,	pre	
chlapov	pıĺenie	dreva	ručnou	pıĺou	a	
následné	štiepanie	sekerou	a	pre	ženy	

s k á k a n i e 	 v	
mechoch	 a	 cez	
švihadlá.	 Vyskú-
šali	 sme	aj	 súťaž	
pre	najmenšıćh	a	
stretli	 sme	 sa	 s	
ohromnou	 účas-
ťou.	Pre	všetkých	
z ú č a s tnen ých	
bolo	 prichystané	
ohnisko,	 kde	 sa	
v l a s t n o r u č n e	
opekali	 chutné	
š p e k á č i k y .	
Koniec	 akcie	 sa	
niesol	 v	 zábav-

nom	 duchu,	 	 do	 tanca	 nám	 hrala	
rómska	hudba.	

Ako	 zamestnanci	 komunitného	
centra	sme	boli	s	účasťou	 	a	pozitıv́-
nym	 prı́stupom	 Rómov	 nadmieru	

Deň RómovDeň RómovDeň Rómov
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spokojnı,́	 preto	 sme	 sa	 rozhodli,	 že	
tradı́ciu	 Rómskeho	 dňa	 budeme		
udržiavať	 aj	 v	 budúcnosti.	 Keďže	 to	
bol	prvý	ročnıḱ,	ktorý	sme	zorganizo-
vali,	mal	možno	aj	nejaké	nedostatky,	
ktoré	 by	 sme	 chceli	 v	 budúcnosti	
odstrániť.	Týmto	sa	chceme	poďako-
vať	 všetkým,	 ktorı́	 sa	 tejto	 akcie	
zúčastnili.	Našıḿ	zahriatıḿ	pri	srdci		
a	 zadosťučinenıḿ	 bolo	 poďakovanie	
Rómov	 za	 krásne	 strávené	 popo-
ludnie:	„	...	že	aj	v	Giraltovciach	vieme,	
že	máme	Deň	Rómov.“

	Janette	Bučková

A ešte k Dňu Rómov
Tento	 sviatok	 si	 pripomenuli	 aj	 v	
Materskej	 škole	 v	 Giraltovciach.	
Učiteľky	 a	 tı́	 najmenšı́	 pripravili	 v	
centre	 mesta	 pri	 Dome	 služieb	
výstavu	milých	výtvarných	prác.	Deti	
sa	nestihli	ani	popýšiť	svojimi	dielka-
mi,	lebo	výstavka	sa		nie	veľmi	pozdá-
v a l a 	 d vom	
v ý r a s t kom	
vracajúcim	sa	
nadránom	 z	
neďalekého	
baru.		Jeden	z	
nich	 si	 prav-
depodobne	
potrebova l	
d o k á z a ť		
s vo j u 	 s i l u ,	
vrazil	do	nej	a	
následne	 ju	
celú	 roztrhal.	
Jeho	komický	
čin	 je	 zachy-

tený	kamerovým	systémom	a	my	dúfa-
me,	že	ho	bude	hrýzť	svedomie	zakaž-
dým,	keď	mu	v	budúcnosti	jeho	malý	
syn	alebo	dcéra	prinesú	namaľovaný	
obrázok.

M.	Osifová
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Simona	 Hlavinková	 je	 študentkou		
Gymnázia	 v	 Giraltovciach.	 Spolu	 s	
ďalšími	 deviatimi	 spolužiakmi	 sa	
rozhodla	zapojiť	do	projektu	Amba-
sádorské	 školy	 Európskeho	 parla-
mentu	 (EPAS).	 V	 tomto	 rozhovore	
nám	 trošku	 priblíži	 tento	 projekt,	
aktivity	 a	 aj	 hlavnú	 myšlienku	
celého	projektu.		

1.	Mohla	by	si		nám	hneď	na	začiatok	
priblížiť,	 čo	 projekt	 Ambasádorské	
školy	Európskeho	parlamentu	je?

Projekt	 Ambasádorské	 školy	 Európ-
skeho	 parlamentu,	 alebo	 EPAS,	 je	
zameraný	 na	 zvýšenie	 povedomia	 o	
Európskej	únii	hlavne	u	mladých	ľudı.́		
Nás	tento	projekt	zaujal	hlavne	preto,	
že	 nepropaguje	 žiadnu	 stranu	 alebo	
politické	presvedčenie.	V	rámci	tohto	
robı́me	 rôzne	 aktivity,	 ktorými	 sa	
snažıḿe	zaujať	nie	 len	mladých	 ľudı,́	
ale	aj	širokú	verejnosť.	Do	projektu	je	
zapojených	10	študentov,	junior	amba-
sádorov,	ktorı	́robia	rôzne	aktivity	pod	
vedenıḿ	pani	učiteľky,	senior	ambasá-
dorky.		

2.	Aké	aktivity	ste	už	uskutočnili?

Navštı́vili	 sme	 dve	 základné	 školy,	
materskú	školu	aj	denný	stacionár,	kde	
sme	 rozprávali	 o	 dôležitosti	 volieb	 a	
informovanosti . 	 Náš 	 výklad	 bol	
patrične	 prispôsobený	 poslucháčom.	
Pre	 detičky	 v	 materskej	 škole	 sme	
vymysleli	rozprávku,	pomocou	ktorej	
sme	im	priblıź ̌ ili	vznik	Európskej	únie	
a	 jej	hlavnú	myšlienku.	O	 tom	 čo	pre	
nás	robı	́Európska	únia		a	prečo	je	dôle-
žité	 ıśť	voliť	sme	prednášali	 	aj	rodi-
čom	na	rodičovskom	združenı.́	

Streli	 sme	 sa	 s	 veľmi	 zaujı́mavými	
ľuďmi.	 Svojou	 návštevou	 nás	 poctil	
pán	Kalman	Petőcz.	Predseda	Helsin-
ského	 výboru	 pre	 ľudské	 práva	 na	
Slovensku,	politológ,	autor	prıśpevkov	
do	 nezávislých	 novı́n,	 ako	 aj	 autor	
knihy	„Základy	demokratických	voleb-
ných	systémov“	Svojimi	vedomosťami	
nás	obohatila	aj	súčasná	europoslan-
kyňa,	 pani	 Anna	 Záborská	 spolu	 s	
Alenou	Harvanovou,	 našou	 rodáčkou	
kandidujúcou	v	nadchádzajúcich	euro-
voľbách.	Cez	telemost	sme	sa	spojili	aj	
s	pani	Janou	Z� itňanskou.	Taktiež	sme	
sa	stretli	s	novinárom	a	spisovateľom	
Gustávom	Murıń om.	V	blıźkej	budúc-
nosti	máme	naplánované	stretnutie	s	
europoslancom	 Ivanom	 S� tefancom.	
Okrem	 týchto	 hlavných	 aktivı́t	 sme	
mali	aj	simulovaný	prezidentský	duel	
spojený	s	voľbou.	Pripomenuli	sme	si	
aj	 Medzinárodný	 deň	 Dawnovho	
syndrómu	 a	 Deň	 upovedomenia	 o	
autizme.	

3.	 Aká	 je	 hlavná	 myšlienka	 tohto		
projektu?		

Základná	idea	je	šıŕiť	medzi	ľuďmi,	aké	
dôležité	je	ıśť	voliť.	Aj	keď	to	je	inšpiro-
vané	hlavne	nıźkou	účasťou	v	eurovoľ-
bách,	kde	volilo	len	13%	Slovákov	a	z	
mladých	ľudı	́len	6%,	je	to	zamerané	aj	
na	ostatné	voľby.	Ako	sme	už	spomıńa-
li,	robili	sme	aj	aktivity	spojené	s	prezi-
dentskými	voľbami.	

My	sme	si	zvolili	ešte	také	„podmotto“	.	
Ako	 by	 vyzerala	 naša	 škola	 a	 naše	
mesto	 bez	 finančných	 prostriedkov		
Európskej	únie?	

Túto	myšlienku	sa	snažıḿe	šıŕiť	aj	cez	

Simona Hlavinková Simona Hlavinková Simona Hlavinková 
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tie	 besedy,	 ktoré	 sme	 už	 absolvovali	
ako	prezentujúci.	

4.	Stretla	si	sa	 	už	aj	s	nesúhlasom	s	
tým,	o	čom	si	hovorila?	Aké	sú	 	tvoje	
hlavné	postrehy?	

Samozrejme,	že	sa	našli	aj	ľudia,	ktorı	́
so	 mnou	 a	 „epasákmi“	 nesúhlasili.	
Lenže	my	nikomu	jeho	názor	neberie-
me.	 Najťažšie	 to	 bolo	 asi	 v	 dennom	
stacionári	 a	 počas	 prednášky	 pred	
rodičmi.	 Je	náročné,	ak	mladı,́	neskú-
senı	́ tıńedžeri	 	 presviedčajú	 zrelých	
ľudı,́	 že	 to	 čo	 si	možno	myslia,	nie	 je	
také	jednoznačné.	Ale	práve	tieto	dve	
prednášky,	ak	to	môžeme	tak	nazvať,	
nás	naučili	tolerancii	a	sebaovládaniu.	

Najvýznamnejšı́	 postreh,	 ktorý	 sme	
nadobudli,	 je,	 že	 ľudia	 nie	 sú	 voči	
Európskej	 únii	 a	 voľbám	 všeobecne	
apatickı.́	Sú	skôr	neinformovanı,́	alebo	
zmätenı	́z	rôznych	dezinformácii.	To	je	
podľa	nás	veľmi	dobré,	pretože	toto	je	
hendikep,	ktorý	vieme	pomerne	ľahko	
odstrániť.	Len	to	chce	trpezlivú	prácu	
a	odhodlanie	zmeniť	to.			

5 . 	 Č o 	 ťa 	 t e n t o	
projekt	naučil?	

Tento	 projekt	 ešte	
neskončil.	 Ale	 už	
teraz 	 ma	 nauč i l	
veľmi	 veľa.	 Zapra-
covala	som		na	aser-
tıv́nej	 komunikácii	
s	 rôznymi	 generá-
ciami.	 Naučili	 sme	
sa	 pracovať	 ako	
tı́m.	 Keďže	 nás	 je	
len	 10, 	 nikto	 sa	
nemôže 	 ul ievať.	
Aktivı́ t 	 je	 veľa	 a	
času	málo,	 takže	 je	

veľmi	 dôležitý	 aj	 manažment	 času	
každého	z	nás.	Junior	ambasádori	sú	z	
rôznych	 tried,	 takže	vznikajú	aj	nove	
priateľské	 vzťahy.	 Každopádne,	 celý	
tento	 projekt	 je	 pre	 každého	 z	 nás	
obrovská	skúsenosť.	Nestretnete	Janu	
Z� itňanskú	 alebo	 predsedu	 Helsin-
ského	 výboru	 pre	 ľudské	 práva	 na	
Slovenskú	len	tak	na	ulici	alebo	v	neja-
kom	bare.	

6.	Čo	by	ste	chcela	čitateľom		ešte	na	
záver	rozhovoru	odkázať?		

Určite	choďte	25.	mája	voliť.	A	nie	len	
vtedy.	 Prejavte	 svoj	 názor	 v	 každých	
voľbách,	 v	 ktorých	 budete	 môcť.	 Je	
veľmi	dôležité	 prejavovať	 svoj	 názor.	
Hlas	každého	z	nás	môže	byť	rozhodu-
júci.	 Niekedy	 možno	 nevyhrá	 váš	
kandidát,	ale	aspoň	sa	potom	môžete	
sťažovať,	že	ak	by	vyhral	ten	váš	bolo	
by	 to	 inak.	 Ak	 však	 nepôjdete	 voliť,	
nemôžete	sa	ani	sťažovať.	Pretože	ste	
neurobili	nič	preto,	aby	to	bolo	inak.	

Otázky:	Evka	Chalupková
Odpovede:	Simona	Hlavinková
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Tento	výhľad	bol	určený	žiakom	5.	A	
a	 8.	 A.	 Po	 prıćhode	 na	miesto	 činu	
sme	 si	 prečı́tali	 legendu	 nášho	

národného	parku	na	tabuli	a	pustili	
sa	po	 žltej	značke	za	našıḿ	cieľom,	
ktorým	 bol	 Tomášovský	 výhľad.	

POZNÁVAME KRÁSY SLOVENSKA 

(V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE)

EDU-PATHS SLOVENSKÝ KRAS 
Vo	štvrtok	4.	4.	2019	sa	vybranı	́žiaci	
z	projektu	Erasmus+	zúčastnili	mobi-
lity	 v	 Slovenskom	krase.	 Zastávkou	
bola	 Zádielská	 tiesňava.	 "Dozvedeli	
sme	 sa,	 aké	 zvieratá	 tu	 žijú	 a	 aké	
rastliny	tu	rastú.	Taktiež	sme	videli,	čo	
jaskyniari	nosia	vo	svojom	batohu.	Na	
vrchol	tiesňavy	sme	prišli	vyčerpaní,	
ale	 ten	 výhľad	 za	 to	 stál,"	 povedali	
nám	 Bianka	 Bačová 	 a	 Tamara	
Jurčenková	 z	 8.	 A.	 Silická	 ľadnica,	
najnižšie	položená	ľadová	jaskyňa	v	
strednej	 Európe	 a	 Gombasecká	

jaskyňa	boli	v	centre	záujmu	nasle-
dujúci	 deň.	 "Najviac	 sa	 nám	 páčil	
výhľad	zo	Zádielskej	tiesňavy,	odkiaľ	
sme	 mohli	 vidieť	 až	 za	 maďarskú	
hranicu.	Taktiež	sa	nám	veľmi	páčila	
prehliadka	 Gombaseckej	 jaskyne,	
ktorá	 nás	 očarila	 svojou	 krásou.	 Aj	
Silická	ľadnica	mala	svoje	čaro.	Túto	
mobilitu	sme	si	veľmi	užili	a	sme	radi,	
že	sme	sa	jej	mohli	zúčastniť.	V	budúc-
nosti	by	sme	sa	opäť	veľmi	radi	zapo-
jili	do	tohto	projektu,"	spomıńajú	obe	
dievčatá.									

Historicko-literárna exkurzia v Kežmarku
5.	aprıĺa	sa	žiaci	zo	6.	A	a	7.	A	vybrali	
na	 cestu	 do	 podtatranského	mesta	
Kežmarok.	 Mali	 možnosť	 navštıv́iť	
Lyceálnu	knižnicu	v	Kežmarku,	nový	
evanjelický	 Tököliho	 kostol	 	 a	
drevený 	 artikul árny	 kostolı́k ,	
pamiatku	 UNESCO.	 Všetci	 boli	
nadšenı́	 najväčšou	 školskou	 histo-
rickou	knižnicou	v	strednej	Európe,	
ktorá	vznikla	v	budove	 lýcea.	"Bolo	
tam	 krásne,	 ale	 najviac	 ma	 zaujali	
staré	zošity	žiakov,	ktorí	 tam	kedysi	
chodili	 do	 školy,	 napríklad	 Ján	

Chalupka	a	jeho	brat	Samo,"	zhodno-
tila	návštevu	Zuzana	Mitrušková	zo	
6.	 A.	 Okrem	 knižných	 titulov	 a	
unikátnych	 artefaktov	 najviac	 ich	
zaujalo	väzenie,	v	ktorom	niekdajšı	́
neposlušnı́	 študenti	 trávili	 až	 48	
hodı́n.	 "Boli	 tam	 prísne	 pravidlá,	
neviem	si	predstaviť,	že	by	som	mala	
také	tresty,"	zdôverila	sa	nám	Diana	
Sokirková	 tiež	 zo	 6.	 A.	 Výnimočné	
stavby	kostolov	zdôraznili	zručnosť	
starých	majstrov.

Slovenský raj – Tomášovský výhľad   
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čakala	 sprievodkyňa.	 "Zaujala	
svojou	 kvapľovou	 výzdobou,	 krás-
nymi	nástennými	vodopádmi	a	jazier-
kami.	Bolo	už	len	na	našej	fantázii	a	
kreativite,	čo	nám	tieto	kvaple	pripo-
mínali.	 Všade	 zo	 stropov	 jaskyne	
trčali	ostré	vápencové	zubiská	stalak-
titov,	 ktoré	 sa	 miestami	 spájali	 so	
stalagmitmi.	 Jaskyňa	 je	 unikátna	 aj	
náleziskami	kostí	jaskynného	medve-
ďa,	 ktorého	 maketu	 sme	 mohli	 v	
jaskyni	 obdivovať,"	 popı́sala	 svoje	
pocity	 z	 Važeckej	 jaskyne	 Radka	
Holoďáková	z	5.	A.

Mgr.	Jana	Salová,	
Súkromná	základná	škola	

Giraltovce

Keďže	 nám	 aj	 počasie	 prialo,	 túra	
bola	 skôr	 radosťou.	 S	 kratšı́mi	
prestávkami	sme	stúpali	stále	vyššie	
a	 vyššie.	 Naša	 hodinová	 túra	 bola	
korunovaná	nádherným	výhľadom	z	
výšky	650	m	n.	m.	Videli	sme	prıŕodu	
s	 prekrásnymi	 okolitými	 lesmi	 ako	
na	dlani.	"Počas	spiatočnej	cesty	sme	
prechádzali	Prielomom	Hornádu,	ale	
aj	 Bielym	 potokom.	 Bolo	 poznať,	 že	
sme	ako	v	raji	a	to	doslova,	lebo	všade	
na	nás	dýchali	nedotknutá	a	neporu-
šená	 fauna	 a	 flóra,"	 popisuje	 deň	
Nela	 Fedorová	 z	 8. 	 A. 	 Asi	 45-
minútová	 cesta	 autobusom	 nás	
delila	 od	 ďalšej	 krásy	 Slovenska	 –	
Važeckej	jaskyne,	kde	už	netrpezlivo	
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Jarný koncert v ZUŠ
Predstavili	sa	nám	huslisti,	akordeo-
nisti,	 gitaristi	 aj	 flautisti	 a	 záver	
koncertu	patril	gitarovému	zoskupe-
niu	 Flamenco.	 S	 mladými	 umelcami	
sme	 strávili	 veľmi	 prı́jemný	 jarný	
podvečer	spojený	s	umenıḿ.

Beáta	Daňková

	Privolať	dlho	očakávanú	jar	sa	pokú-
sili	 žiaci	 ZUS� 	 jarným	 koncertom	
klasickej	 hudby.Uskutočnil	 sa	 v	
prı́ jemnej	 atmosfére, 	 ku	 ktorej	
prispela	 aj	 výstava	 prác	 žiakov	
výtvarného	 odboru.	 U� č inkovali	
predovšetkým	mladšı	́žiaci,	ktorı	́pred-
viedli	svoj	talent	a	hudobné	zručnosti.	

renia	 festivalu,	 ale	 udelil	 aj	 cenu	
primátora	mesta.	Výkony	súťažiacich	
hodnotila	odborná	porota	pod	vede-
nı́m	 predsedu	 bol	 prof.	 Mgr.	 art.	
Borisa	Lenka,	ArtD.,	hudobnıḱa,	skla-
dateľa,	 akordeonistu	 a	 pedagóga.	
Festival	 otvoril	 svojı́m	 vystúpenı́m	
akordeónový	orchester	pod	vedenıḿ	
Katarı́ny	 Cinovej	 a	 záver	 festivalu	
patr i l 	 školskému	 s l á č ikovému	

orchestru	 pod	
vedenı́m	 Jaro-
slava	 Doležala.	 S	
orchestrom	 sa	
predstavili	sólisti	
- 	 k l a v i r i s t a	
Marcel	 Daňko,	
dychár i 	 Luká š	
Soták	 a	 Timotej	
Pacák	 a	 na	 xylo-
f ó n e 	 z a h r a l	
S amue l 	 Tk á č .		
Tieto	 hudobné	
telesá	 sú	 pýchou	
na š e j 	 š ko ly 	 a	
obdiv	si	zıśkali	aj	

Aprıĺ	je	mesiac,	ktorý	sa	v	našej	ZUS� 	
označuje	 ako	 festivalový.	 V	 tomto	
obdobı́	 naša	 škola	 organizuje	 gita-
rový	 alebo	 akordeónový	 festival.	
Tento	rok	to	bol	ten	akordeónový	 	a	
privıt́ali	sme	na	ňom	mladých	akorde-
onistov	z	celého	Slovenska.	Táto	súťaž	
mladých	 umelcov	 si	 zı́skala	 stálych	
priaznivcov,	 ktorı́	 sa	 do	 Giraltoviec	
pravidelne	 vracajú.	 Primátor	 mesta	
Mgr.	Ján	Rubis	sa	nielen	zúčastnil	otvo-

Akordeónový festival Giraltovce 2019
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u	 účastnıḱov	 festivalu.	 Za	 prıj́emnú	
atmosféru	 patrı́ 	 poďakovanie	 aj	
zohratému	tıḿu	učiteľov	ZUS� .		Z� iačky	
našej	 školy	 Michaela	 Jurčenková	 a	
Lucia	 Onofrejová	 sa	 umiestnili	 v	
zlatom	a	Aneta	Suchaničová	s	Viktó-

riou	 Rorputinskou	 v	 striebornom	
pásme.

Akordeónový	festival	sa	skončil,	ceny	
sú	rozdané	a	my	sa	už	tešıḿe	na	ďalšı	́
ročnıḱ.

Beáta	Daňková

Kto	by	nepoznal	dobrodruha	Ferda?	
Odvážneho	 mravca,	 ktorý	 opustil	
m r a v e n i s k o 	 a 	 v y b r a l 	 s a 	 n a	
dobrodružnú	 cestu.	 Musel	 čeliť	
nebezpečenstvám,	ktoré	naňho	čıh́ali	
na	celkom	obyčajnej	lúke.	Táto	známa	
rozprávka,	 ktorú	 poznajú	 veľkı́	 aj	
malı,́	bola	námetom	pre	tanečné	pred-
stavenie	žiakov	ZUS� .	Veselé	pesničky,	
pestré	kostýmy,	pestrofarebná	scéna	-	
to	všetko	ste	mohli	vidieť	na	predsta-
venı,́	ktorého		scenár	napıśala	Miriam	
Eliášová.	 Autorkami	 choreografiı	́
tanečnej	rozprávky	sú	Eva	Davidová	a	
Miriam	 Eliášová.	 U� činkovali	 žiaci	
tanečného	a	hudobného	odboru	a	v	
úlohe	 Ferda	 sa	 predstavil	 S� imon	
Novotný.	 V	 predstavenı	́ sme	mohli	
vidieť	aj	ďalšie	postavy	z	rozprávky	-	
vševed	Truhlıḱ ,	namosúrený	slimák	
či	krásna	lienka.

Dopoludnia	 bolo	 predstavenie	 pre	
žiakov	základnej	a	materskej	 školy.	
Deti	boli	veľmi	spontánne	a	 reago-
vali	 na	 jednotlivé	 postavičky,	 s	
ktorými	spievali	a	tlieskali.	Reprıźa	
predstavenia	bola	určená	pre	verej-
nosť	a	rodičov	žiakov.	

Neoddeliteľnou	 súčasťou	 predsta-

venia	 sú	 ozvučenie,	 svetlá	 a	 scéna.	
Poďakovanie	 za	 spoluprácu	 patrı	́ R.	
Koreňovi,	B.	Daňkovej	a	výtvarnıḱom	
ZUS� .

Vyučujúce	tanečného	odboru	pripra-
vili	 už	 niekoľko	 tanečných	 predsta-
venı́	 -	 Mrázik,	 Ako	 išlo	 vajce	 na	
vandrovku	 a	 teraz	 Ferdo	 Mravec.	
Tieto	projekty	majú	u	divákov	veľký	
úspech	a	my	sa	už	teraz	tešıḿe,	čo	si	
pre	nás	najbližšie	tanečnıći	pripravia.

D� akujeme	za	umelecký	zážitok	a	výlet	
do	sveta	rozprávok	a	fantázie.

Beáta	Daňková

FERDO MRAVEC
tanečné predstavenie žiakov ZUŠ
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V	minulom	čísle	v	článku	venova-
nom	Dňu	učiteľov	sme	vám	pri	tejto	
príležotosti	 priniesli	 rozhovor	 so	
siedmimi	ocenenými	pedagógmi	v	
našom	meste.		Zaúradoval	však	náš	
"úhlavný	 priateľ"	 tlačiarenský	
škriatok	 a	 tak	 sa	 nedopatrením	
nedostali	do	mesačníka	významné	
in fo rmác ie 	 o 	 pedagog i cke j	
činnosti	veľmi	obľúbenej	učiteľky	
z	 MŠ	 Giraltovce	 Anny	 Jurčovej.	
Týmto	 sa	 ospravedlňujeme	 sa	 a	
prinášame	celé	znenie	jej	odpove-
dí.	

Koľko	rokov	už	učíte?

-	Som	učiteľkou	od	roku	1979.	Kedysi	
si	 široká	verejnosť	viac	pripomıńala		
významnú	 rolu	 učiteľa.	 No	 je	 veľmi	
dôležitá	pri	formovanı	́dieťaťa.	Aspoň	
ten	jeden	deň	v	roku	je	venovaný	nám,	
učiteľom,	tak	si	ho	vychutnávam.

Čo	vo	vás	evokuje	Deň	učiteľov,	neja-
kým	 spôsobom	 ho	 aj	 oslavujete?	
Aký	význam	pre	vás	majú	ocenenia	

pri	tejto	príležitosti?	

-	Ocenenie	si	vážim,	lebo	mi	to	pripo-
mıńa,	aké	úspechy	s	deťmi	som	dopo-
siaľ	 dosiahla	 a	 vtedy	 vidı́m,	 aké	
výsledky	 sú	 za	mnou.	 Snažıḿ	 sa	 im	
odovzdať	čo	najviac	vedomostı.́ 	

Čo	 je	 pre	 vás	 ako	 pedagogičku	
najvzácnejšie	ocenenie?	

-	Najkrajšie	ocenenie	pre	mňa	je,	keď	
po	 rokoch	 stretnem	 svojich	 žiakov,	
vystı́skajú	 ma	 a	 povedia,	 ako	 radi	
spomıńajú	 na	 škôlku	 a	 že	 ma	 majú	
radi.	

Prezraďte,	 čo	 je	 najkrajšie	 a	 čo	
najťažšie	na	tomto	povolaní?		

-	Najkrajšie	na	tomto	povolanı	́ 	je,	že	
nestagnujem	 a	 že	 sa	môžem	 v	 tejto	
práci	neustále	zdokonaľovať.	Najťažšı	́
je	ten	pocit	strachu	o	deti,	aby	sa	im	
nič	 nestalo,	 keď	 nám	 ich	 rodičia	
zverujú.	

Martina	Cigľárová

„Najkrajším ocenením je, ak ma majú radi.“„Najkrajším ocenením je, ak ma majú radi.“„Najkrajším ocenením je, ak ma majú radi.“
Medzi siedmimi ocenenými bola aj učiteľka ANNA JURČOVÁMedzi siedmimi ocenenými bola aj učiteľka ANNA JURČOVÁMedzi siedmimi ocenenými bola aj učiteľka ANNA JURČOVÁMedzi siedmimi ocenenými bola aj učiteľka ANNA JURČOVÁMedzi siedmimi ocenenými bola aj učiteľka ANNA JURČOVÁMedzi siedmimi ocenenými bola aj učiteľka ANNA JURČOVÁ

Začiatkom	 kalendárneho	 roka	 si	
pripomı́name	 výročie	 oslobodenia	
nášho	mesta.

8.	 máj	 symbolizuje	 vı́ťazstvo	 nad	
fašizmom	a	od	ukončenia	II.	svetovej	
vojny	 uplynulo	 už	 74	 rokov.	 Prvé	
náznaky,	 že	 Slovensko	 a	 iné	 krajiny	

nepodľahnú	 nemeckým	 vojskám,	
prinieslo	 zakladanie	 partizánskych	
skupı́n	 a	 povstaleckých	 vojsk.	 V	
našom	 regióne	 pôsobilo	 niekoľko	
silných	 partizánskych	 skupıń,	 o	 ich	
činnosti	 nám	 porozprával	 predseda	
SZPB,	Mgr.	Vladimıŕ 	Osif.

74 rokov od ukončenia II. svetovej vojny 8. máj Deň víťazstva nad fašizmom, 
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Výhodné	podmienky	terénu	boli	ako	
stvorené	 na	 vedenie	 partizánskej	
odbojovej	 činnosti.	 Ilegálni	 odbojovı	́
pracovnı́ci	 už	 od	 roku	 1939	 začali	
organizovať	 odboj	 proti	 nenávide-
ným	 okupantom	 a	 ich	 domácim	
ľudáckym	 pomáhačom.	 Hlavne	 po	
napadnutı	́Sovietskeho	zväzu	fašistic-
kými	 hordami	 ľud	 na	 Slovensku	
pochopil,	na	ktorej	strane	je	jeho	mies-
to.	Z� iada	sa	pripomenúť	si,	kde	takéto	
skupiny	a	družiny	vznikali.	

Na	 východnom	 Slovensku	 vznikla	
takáto	skupina	na	jar	1942	a	založil	ju	
Pavol	 Boroš	 z	 Vinného.	 Pôsobila	 v	
lesoch	nad	Porubou	v	pohorı	́ Vihorlat.	
Prıślušnıḱmi	tejto	skupiny	boli	väčši-
nou	 prenasledovanı́	 občania	 židov-
ského	 pôvodu	 –	 komunisti,	 ktorı	́ sa	
takto	 chceli	 vyhnúť	 deportáciám	 do	
koncentračných	táborov.	

Na	prelome	rokov	1943	a	1944	začali	
vznikať	 organizované	 partizánske	
jednotky.	Nemci	a	ich	domáci	pomá-
hači	 museli	 v	 Bardejove,	 Giraltov-
c i a ch , 	 Vranove 	 a 	 Humennom	
rozmiestniť	silné	vojenské	a	policajné	
jednotky.	Nasadili	množstvo	agentov	
a	konfidentov	 s	 jediným	zámerom	–	
rozbiť	 partizánske	 jednotky.	 Vznikla	
partizánska	skupina	C�apajev.	Jej	orga-
nizátormi	 boli	 major	 Ľ.	 Kukorelli,	
sovietsky	vojnový	zajatec,	ktorý	ušiel	
z	 koncentračného	 tábora	 Dachau.	
C� lenovia	 –	 J.	 K.	 Baľuta	 (Jagupov),	
Vlado	 Volko,	 Peter	 Babej,	 S� tefan	
Kubıḱ,	J.	Herko,	J.	Polončák,	V.	Borov-
ský	a	inı.́	

Druhé	 veľké	 stredisko	 partizánov	
vzniklo	v	okrese	Humenné,	kde	sa	od	
roku	1943	začali	objavovať	sovietski	
vojnovı	́zajatci.	Boli	medzi	nimi	naprı-́
klad	 Andrej	 Andrusenko	 a	 Juraj	
Ferentij,	ale	aj	stalingradský	profesor	
Dimitrij	 Osnovin.	 Vo	 výravských	
lesoch	sa	zhromaždila	ďalšia	skupina	
sovietskych	 zajatcov,	 ktorú	 viedol	
mladý	 komsomolec,	 poručı́k	 Alexej	
Gavrilovič	Jemeľjanov	(skupina	mala	
názov	Pugačov).

Po	vypuknutı	́SNP	sa	Nemci	rozhodli,	
že	 na	 východnom	 Slovensku	 zlikvi-
dujú	hrozivo	narastajúci	partizánsky	
odboj.	 Boje	 sa	 začali	 7.	 septembra	
1944	a	Nemcom	sa	za	veľkých	strát	
podarilo	C�apajevovcov	spolu	s	pripo-
jenými 	 jednotkami 	 s lovenskej	
armády	 zatlačiť	do	 slovenských	hôr.	
Podobné	 ťažké	 boje	 v	 týchto	 dňoch	
viedla	skupina	pri	Matiaške.	Po	tejto	
veľkej	 trestnej	 expedıćii	 nemeckých	
hrdlorezov	boli	 skoro	všetky	dediny	
spolupracujúce	 s	 partizánmi	 vypá-
lené	 a	 obyvatelia	 zahnanı́	 do	 hôr	
alebo	mučenı.́

Vojna	 je	 veľké	 nešťastie, 	 ktoré	
vymyslel	 človek.	 Magda	 Lavrincová	
opisuje	 vo	 svojej	 knihe	 prı́beh															
z	 Matiašky	 v	 okrese	 Vranov	 n./T.														
“V	polovici	septembra	1944	sa	stalo	
veľké	 nešťastie.	 Napriek	 tomu,	 že	
pyrotechnici	 prehľadávali	 terén,	
mnohé	 regióny	 neboli	 bezpečné.	
Matka	troch	detı	́sa	motala	po	spále-
nisku	a	chcela	ochrániť	deti	od	hladu.	
Preto	do	batôžka	dala	kúsok	obhore-
ného	mäsa.	Pri	prechádzanı	́cez	potok	
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zbadala	 akýsi	 predmet,	 ktorý	 jej	
pripadal	ako	detská	hračka.	Vzala	ho	a	
nasledoval	 výbuch.	 Dieťa,	 ktoré	
držala	na	rukách,	ostalo	akoby	zázra-
kom	nažive.	Mama	detı	́bola	na	mieste	
mŕtva.	

Nižná	Pisaná	spolu	s	ďalšıḿi	obcami	
tvorila	 smutne	 známe	 údolie	 smrti.	
Po	 vojne	 obyvateľov	 trápili	 mučivý	
hlad	a	nevybuchnuté	granáty	a	mıńy.	
Janko	 Gregor	 narazil	 na	 neodistenú	
mıńu.	Vzal	ju	do	rúk	–	došlo	k	mohut-
nej	explózii.	Prišiel	o	zrak	a	ocitol	sa	
vo	večnej	strašnej	tme.	

Dedinka 	 Toka j ı́ k 	 v 	 malebnom	
prostredı	́stropkovského	okresu	má	v	
súčasnosti	 viac	 ako	 100	 obyvateľov.	
Svoje	 nové	 dejiny	 začala	 pı́sať	 po	
druhej	 svetovej	 vojne,	 keď	 vtedajšı	́
Tokajıḱ	ľahol	popolom.	Počas	vojny	sa	
jeho	 obyvatelia	 aktıv́ne	 zapojili	 do	
protifašistického	odboja.	V	okolitých	
lesoch	pôsobili	partizánskej	jednotky	
C�apajev,	 Požarskij	 a	 Majorov.	 Prvá	
hliadka	partizánov	prišla	do	obce	už	
8.	 júla	 1944.	 Miestni	 obyvatelia	 im	
poskytovali	potraviny,	šatstvo	a	podá-
vali	informácie	o	pohybe	nemeckých	
vojsk.	 V	 polovici	 novembra	 1944	
fašistické	 jednotky	 zorganizovali	
proti	partizánom	nachádzajúcim	sa	v	
lesoch	a	obciach	Ondavskej	vrchoviny	
rozsiahly	 útok.	 V	 rámci	 neho	 kruto	
prenasledovali	 aj	 civilné	 obyvateľ-
stvo,	ktoré	im	pomáhalo.	V	nedeľu	19.	
novembra	 1944	 nacistická	 jednotka	
pod	velenıḿ	 oberfeldwebla	Kumana	
obsadila	 obec.	 Všetkých	 mužov	
sústredili	 pri	 kostole	 a	 potom	 ich	

popri	potôčiku	Tokajec	presunuli	na	
lúku	pod	Pereliskom.	Tu	ich	postavili	
do	 troch	 radov	 a	 veliteľ	 trestnej	
jednotky	prečıt́al	rozkaz.	Na	základe	
neho	všetkých	postrieľali.	Bolo	ich	34.	
Z	 nich	 dvom	 raneným	 –	 Michalovi	
Medvedzovi	 a	 Andrejovi	 Stropkov-
skému	 –	 sa	 podarilo	 zachrániť	 sa.	
Z� eny	 a	 deti	 fašisti	 vyhnali,	 dedinu	
vydrancovali	a	zapálili.	U� plne	zhorelo	
27	domov	a	28	hospodárskych	budov.	
Stáť	 zostali	 iba	 gréckokatolı́cky	
kostol	a	jeden	dom.	

Podobný	 osud	 postihol	 aj	 malé	
mestečko	v	Grécku,	s	ktorým	dedinka	
Tokajı́k	 udržiava	 družbu.	 Mnohých	
občanov	 nahnali	 Nemci	 do	 stodoly,	
spustili	 paľbu	 a	 budovu	 podpálili.	
Celkovo	zavraždili	1	300	ľudı.́	Zachrá-
nila	sa	jedna	žena.	

O	všetkých	krutostiach,	ktoré	sa	stali,	
tu	 nemožno	pıśať.	Na	miestach,	 kde	
partizáni	mali	región	pod	kontrolou,	
sa	 mnohým	 nešťastiam	 predišlo.	
Takým	prıḱladom	je	obec	Kobylnice.	
Za	 pomoc	 partizánom	 Nemci	 všet-
kých	obyvateľov	sústredili	do	stredu	
obce	a	tı	́potom	peši	pochodovali	do	
Hanušoviec	 nad	 Topľou.	 V	 meste	
nasadli	 do	 vlaku	 a	 prepravovali	 ich	
smerom	do	Prešova.	Na	tomto	úseku	
však	 trať	 bola	 prerušená,	 vrátili	 sa	
späť,	opätovný	odchod	do	Prešova	sa	
naplánoval	 na	 nasledujúci	 deň	 o	
deviatej	 ráno.	 V	 noci	 prišiel	 silný	
dážď,	mnohým	sa	podarilo	ujsť	a	scho-
vať	 sa.	 Takéto	 šťastie	 mala	 aj	 pani	
Mária	Kristiňáková,	ktorej	sa	podarilo	
z	kolóny	vytratiť	už	pri	ceste	do	Hanu-
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šoviec.	Nebyť	partizánov,	ktorı	́preru-
šili	trať,	Kobylničania	by	neprežili.	Za	
odvahu,	 ktorú	 preukazovali	 ako	
pomoc	partizánom,	im	bol	postavený	
pomnı́k 	 C� apajev. 	 V 	 roku	 2014	
navštıv́ila	toto	miesto	aj	PhDr.	Helena	
Pažurová,	Csc.,	autorka	mnohých	kniž-
ných	diel	zaznamenávajúcich	dianie	a	
vojnovú	 situáciu	 na	 východnom	
Slovensku.	

Po	oslave	výročia	ukončenia	II.	sveto-

vej	vojny	prıd́e	výročie	SNP,	ktoré	má	
svoje	 miesto	 v	 pamätných	 augusto-
vých	dňoch.	Pri	tejto	prıĺežitosti	sa	v	
Kobylniciach	 pri	 pamätnı́ku	 stretá-
vajú	 každoročne	 tri	 generácie,	 aby	
nezabudli.	 Aj	 tento	 rok	 vás	 srdečne	
pozývame	 a	 tešıḿe	 sa	 na	 spoločné	
stretnutie.	

Mgr.	Vladimír	Osif,	predseda	ZO	
SZPB,	

Michaela	Marcinová

Fantastické bohatstvo ležíFantastické bohatstvo leží
na skládkach i mimo nichna skládkach i mimo nich
Fantastické bohatstvo leží
na skládkach i mimo nich
Fantastické bohatstvo ležíFantastické bohatstvo leží
na skládkach i mimo nichna skládkach i mimo nich
Fantastické bohatstvo leží
na skládkach i mimo nich
Slovensko	 	 ležı	́doslova	na	strategic-
kých	 surovinách,	 či	 už	 sú	 to	 zlato,	
striebro,	 ropa,	 vzácne	 kovy	 a	 urán.	
Tak	prečo	to	neťažiť?	Veď	by	sme	sa	
stali	 bohatou	 krajinou.	 Na	 prvý	
pohľad	je	to	pravda.	Ale	načo	nám	je	
takéto	 bohatstvo,	 keď	 jeho	 ťažba	

spôsobı́	 nevyčı́sliteľné	 škody	 na	
kvalite	 vôd,	 vodnom	 systéme,	 na	
neustále	 sa	 zväčšujúcich	oficiálnych,	
ale	 i	divokých	skládkach.	V	súčasnej	
dobe	neustále	sa	zhoršujúcich	klima-
tických	podmienok	sú	predsa	techno-
lógie	 na	 takej	 úrovni,	 že	 môžeme	
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zıśkať	 niektoré	 spomıńané	 suroviny	
spracovanıḿ	skoro	všetkého,	čo	sa	na	
skládkach	 nachádza.	 Ale	 k	 tomu	
musıḿe	všetci	priložiť	ruku	k	dielu	a	
každý	poctivo	separovať	odpad.	Mám	
vo	zvyku	si	prejsť	okolie	mesta,	ale	i	
iné	 lokality.	 S	 hrôzou	 zisťujem,	 že	 z	
roka	 na	 rok	 pribúda	 divokých	 sklá-
dok.	 Pritom	musıḿ	 skonštatovať,	 že	
vo	 svojich	 dvoroch	máme	 poriadok,	
pretože	odpad	vyvezieme	inam.	Veď	
predsa	 máme	 lesy,	 doliny,	 potoky,	
komunikácie...	a	tie	toho	znesú	dosť.	
Pri	riekach	Topľa	a	Radomka,	najmä	
pri	zdvihnutı	́hladiny,	 	je	to	obrovské	
množstvo	 všetkého,	 čo	 tam	 poctivo	
navozı́me.	 Idete	 na	 huby	 a	 zrazu	
neviete,	či	ste	v	lese	alebo	na	skládke.	

Obyvatelia	Giraltoviec	sa	vyhovárajú,	
vraj	 to	 vozia	 z	 okolitých	 dedı́n	 a	
obyvatelia	dedıń 	hovoria,	že	oni	sepa-
rujú	a	nič	nevozia	do	iného	katastra.	
Keby	 sa	 mali	 zlikvidovať	 okolité	
skládky,	 vrátane	 i	 tej	 za	 ihriskom,	
neviem,	či	by	sa	to	zmestilo	do	piatich	
železničných	vagónov.	A	pritom	stačı	́
tak	 málo,	 len	 separovaný	 odpad	
vyviezť	na	mestskú	skládku	vo	dvore	
Mestského	podniku	služieb,	hoc	aj	v	
sobotu	 dopoludnia.	 Boli	 rozposlané	
letáky,	hlásenia	v	rozhlase,	v	masmé-
diách	a,	žiaľ,	musıḿ	skonštatovať,	že	
sme	k	tomu	ľahostajnı.́	Nie	všetci,	sú	aj	
takı,́	 čo	 každý	 téglik	 umyjú,	 pretože	
neumytý	 je	 nespracovateľný.	 Nuž,	
pouvažujme	o	tom,	ako	zlepšiť	čistotu	
mesta	a	okolia.	Veľmi	ma	mrzı,́ 	že	niek-
torı	́ľudia	nemajú	úctu	ani	k	symbolu	
kresťanstva,	krıž́u,	pretože	po	nejaký	

čas	 pri	 ú čelovej	 komunikácii 	 z	
Brezova	 do	 Kalnišťa	 takáto	 skládka	
bola.	 Ideme	 z	 cintorıńa	 a	 vypálené	
zvyšky	 sviečok	 hodıḿe	 s	 vencami	 k	
plotu,	 veď	 hádam	 nebudem	 s	 tým	
chodiť	ku	kontajneru.		

Zoberme	si	naprıḱlad	pneumatiky.	Na	
ich	výrobu	je	potrebná	ropa,	ale	načo	
ju	ťažiť,	keď	máme	dosť	pneumatıḱ.	
Tieto	 sa	 režú,	 drvia	 a	 delıḿ e	 ich	 na	
kov,	oceľ,	textil,	ktorý	vyzerá	ako	sivá	
vata	a	napokon	kaučukový	granulát.	
Výroba	dlažieb,	povrchov	ihrıś k	a	iné	
širokospektrálne	 využitie,	 to	 všetko	
môžeme	urobiť	bez	ťažby	čo	len	litra	
ropy.	

Nechajme	však	úvahy	bokom.	Snažme	
sa	 zamerať	 na	 čistotu	 životného	
prostredia,	 veď	my	 v	 ňom	 žijeme	 a	
budú	v	 ňom	 žiť	naše	deti	a	vnúčatá.	
Nechajme	i	pre	nich	prostredie	čisté.	
Geologický	 ústav	 Dionýza	 S� túra	
prehodnotil 	 jednotlivé 	 regióny	
Slovenska	a	po	vyhodnotenı	́skonšta-
toval,	že	najlepšie	podmienky	na	život	
sú	v	okresoch	Svidnıḱ	a	Bardejov.	Nuž,	
chráňme	si	to,	čo	zanechali	naši	pred-
kovia.	

Nedá	 mi	 nespomenúť	 môj	 krátky	
pobyt	 v	 Bielorusku.	 Máme	 rôzne	
názory	na	tieto	východné	štáty,	ale	to,	
čo	 hovoria	 v	 masmédiách,	 nie	 je	
celkom	pravda.	Z	Minska	do	Moskvy	
je	 vybudovaná	 trojprúdová	 diaľnica,	
obchody	 sú	 plné	 tovarov,	 vyrábajú	
tam	finálne	výrobky,	ale	čo	ma	najviac	
prekvapilo,	 v	 240-tisı́covom	 meste	
Brest	-	a	ani	popri	cestách,	nieto	ešte	v	
meste	-	som	nenašiel	žiaden	odpad	a	
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to	som	hľadal	ozaj	poctivo.	Videl	som	
upravené 	 parky	 plné 	 kvetov	 a	
navštıv́il	som	školu	s	1	500	žiakmi	na	
takej	 úrovni,	 že	máme	 čo	 robiť,	 aby	
sme	ich	dostihli.	Tak	potom,	kam	sme	
sa	 to	 dostali?	 Máme	 euro,	 máme	
dobré	hospodárske	výsledky,	životná	
úroveň	 stúpa,	 okrem	 áut	 vyvážame	
len	suroviny,	veď	sa	nič	nedeje,	všetko	
dovezieme.	V	čom	sme	ešte	v	popre-
dı?́	 No	 predsa	 v	 neporiadku	 velıḿe	
celej	Európe.	

Obľúbeným	 „športom“	
nás,	Slovákov,	 je	aj	vypa-
ľovanie	suchej	trávy.	Načo	
máme	 mať	 náklady	 na	
kosenie	 a	 vyhrabávanie,	
keď	všetko	uprace	 jedna	
zápalka!	 Tá	 je	 predsa	
lacnejšia	ako	krém	alebo	
tabletky	na	bolesť	chrbta	
a	krıž́ov,	ktoré	pri	kosenı	́
a	hrabanı	́trpia	najviac.	A	
čo	keď	sa	zbavıḿe	aj	pár	
chrob á č ikov 	 a 	 iných	

živých	 tvorov?	 Chýbať	 nám	 predsa	
nebudú.	 Nebránia	 nám	 v	 tom	 ani	
zákon,	 ani	 prı́padné	 pokuty.	 Veď	
páchateľ	je	zväčša	neznámy.	A	prečo	
by	 sme	nezamestnali	 aj	našich	hasi-
čov?

Zmenıḿe	 to,	 alebo	 budeme	 k	 tomu	
ľahostajnı́? 	 Na	 dôkaz	 niekoľko	
snıḿok	z	Parku	mieru,	od	VK	staveb-
nıń	a,	samozrejme,	od	Tople.				

Ing.	Ľubomír	Filo
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V	našom	meste	a	okolı	́je	v	poslednom	
čase	 väčšı́	 výskyt	 bobrov.	 Tie	 ničia	
stromy	mnohým	obyvateľom.	

Pred	 dvoma	 rokmi	 bolo	 v	 našom	
meste	 možné	 vidieť	 viac	 bobrov,	
ktoré	 si	 pochutili	 na	mnohých	 stro-
moch.	 Išlo	 vtedy	 o	 bobriu	 rodinku,	
ktorá	 k	 nám	 prišla	 z	 Poľska,	 o	 čom	
priniesol	 správu	 aj	 RTVS.	 V	 tomto	
kraji	sa	hovorı	́až	o	stovkách	bobrov.	
„Pre	tunajšıćh	bol	bobor	raritou,	tešili	
sa	z	neho	hlavne	deti	na	prázdninách.	
Riečka,	 kde	 si	 začal	 stavať	 hrádzu,	
tečie	 koncom	 záhrad	 domov.	 Za	
súmraku	ho	vıd́avali	 a	dokázali	 sa	k	
nemu	priblıž́iť	až	na	meter.	Zo	záhrad	
miznú	hlavne	 jablone.	Mnohı	́obyva-
telia	tvrdia,	že	je	indikátorom	čistoty	
miestnej	riečky,“	zaznelo	vtedy	v	sprá-
vach.	 Bobry	 sa	 však	 u	 nás	 objavujú	
opäť,	návštevu	si	zopakovali	aj	s	ohlo-
dávanıḿ.	Mnoho	ľudı	́bobry	považuje	
za	 invázne	 živočı́chy	 -	 ničia	 zdravé	
stromy,	 ohlodávajú	 a	 zhadzujú	 stro-
my.	 Ohrýzajú	 všetky	 dreviny	 okrem	
agátu.	Majiteľom	záhrad	zanechávajú	
škody,	púšťajú	sa	s	obľu-
bou	do	vŕby	a	ovocných	
stromov.	 Podľa	 rybárov	
treba	 záhrady	 obohnať	
plotom,	 aby	 sa	 bobor	 k	
s t romom	 nedos t a l .	
N e sp r ávn a 	 m i enka	
mnohých	 je,	 že	 bobor	
mô že 	 určovať 	 smer	
pádu	 stromu.	 Tie	 často	
padnú	 do	 vody	 preto,	

lebo	 rastú	 už	 na	 brehu	 naklonené	
smerom	k	vode.	Bobor	má	najhustej-
šiu	kožušinu	zo	súčasných	živočıćhov,	
výborne	 ho	 hreje. 	 A	 práve	 pre	
izolačné	 vlastnosti	 kožucha	 potre-
buje	 chladiace	 médium	 –	 vodu.	 Má	
veľmi	 dobré	 technické	 dispozıć ie,	 je	
pracovitý	 a	 použıv́a	 len	 prirodzený	
materiál.	 	V	jednej	kompletnej	bobrej	
rodine	 býva	 obyčajne	 šesť	 jedincov.	
Zriedkavo	môže	mať	až	desať	členov,	
spolu	žijú	tri	generácie.	Bobry	boli	v	
polovici	minulého	storočia	vyhubené,	
v	prıŕode	však	opäť	voľne	žijú	vďaka	
tomu,	že	v	Rakúsku	bola	koncom	70.	
rokov	 reštitúcia	 -	 znovuvysadenie	
bobrov	do	prıŕody.	 	Od	mája	1976	v	
lužných	 lesoch	 východne	 od	 Viedne	
pokusne	 vysadili	 niekoľko	 párov	
bobrov	 (škandinávske,	 východoeu-
rópske	 i	 kanadské),	 ktoré	 našli	 na	
tomto 	 ú z emı́ 	 vhodn é 	 ž ivo tn é	
podmienky.	Do	severovýchodnej	časti	
Slovenska	 sa	 dostali	 migráciou	 z	
Poľska.		

Martina	Cigľárová
FOTO:	ilustračné

GIRALTOVČANOM BOBRY OBHRÝZAJÚ STROMY GIRALTOVČANOM BOBRY OBHRÝZAJÚ STROMY GIRALTOVČANOM BOBRY OBHRÝZAJÚ STROMY GIRALTOVČANOM BOBRY OBHRÝZAJÚ STROMY GIRALTOVČANOM BOBRY OBHRÝZAJÚ STROMY GIRALTOVČANOM BOBRY OBHRÝZAJÚ STROMY 
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Ó, mojej matky reč je krásota...
Zo	spomienok	korektora

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

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

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

15/12/2015		 	Prázdni	ľudia	(Pomôžu	
prachy?).	A	detský	domov	ako	diagnó-
za...

Radosť	detı	́	nemala	konca	kraja

MIKULA� S� 	 NIE	 JE	 IBA	 O	 ROZDA�VANI�	
DAROV

Ale	 potrebovali	 by	 aj	 pomoc	 okolia,	

teda	 predovšetkým	 štedrosť	 darcov,	
pretože	chasa	je	prázdna.

...

Stretli	sa	tu	deti	a	rodinnı	́prıślušnıći	
rôznych	 národnostı́	 a	 diagnóz.	 Od	
detskej	 mozgovej	 obrny,	 autizmu,	
onkologickı́	 pacienti,	 pacienti	 so	
sluchovým	 a	 rečovým	 hendikepom,	
ako	 i	 deti	 z	 detského	 domova	 vo	
Veľkých	Kapušanoch.

24/05/2016			Na	zimné	ich	pustili?

S� tvorkolky	do	mestských	lesov	zatiaľ	
nevpustili

C� lenovia	komisie	cestovného	ruchu	v	
rozsahu	 podanej	 žiadosti	 taktiež	
nesúhlasili	 s	 vydanı́m	 súhlasu	 na	
vjazd	na	letné	cesty.

13/05/2017	 Kto,	 preboha,	 vedie	
obchodný	register	v	Michalovciach???

Neexistujúca	spoločnosť

Keďže	takúto	spoločnosť	sme	nenašli	
ani	v	obchodnom	registri	okresného	
údu	v	Michalovciach...

Na	 jadrovinách	 ihneď	po	 odkvitnutı	́
urobıḿe	druhý	a	o	14	dnı	́neskôr	tretı	́
postrek	proti	chrastavitosti	a	múčnat-

ke.	Proti	obaľo-
vačovi 	 jabl č-
n é m u 	 v 	 č a s e	

Záhradkárske okienko 
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kladenia	 vajı́čok	 použıv́ame	 inhibı-́
tory	tvorby	chinıńu.		

V	čase	kvitnutia	bazy	čiernej	ošetrıḿe	
citlivé	 odrody	 jahôd	 proti	 botrytıd́e.	
Proti	obaľovačom	ošetrujeme	vinič	v	
druhej	 polovici	 mája,	 v	 poslednej	
dekáde	 mája	 urobıḿe	 prvý	 preven-
tıv́ny	 postrek	 cibule	 proti	 plesni.	 Za	
suchého	 a	 teplého	 počasia	 pokraču-
jeme	 v	 postrekoch	 proti	 egrešovej	
múčnatke.	 Na	 voľný	 záhon	 v	 tomto	
čase	 vysievame	 také	 druhy,	 staré	

netreba	 presádzať.	 Sú	 to	 naprı́klad	
červená	a	biela	kapusta,	karfiol,	hláv-
kový	kel,	hrášok	a	špenát.	V	prvej	polo-
vici	mája	sejeme	uhorky,	fazuľu,	kuku-
ricu	a	tekvicu.	Stromy	a	kry	po	odkvit-
nutı́	 prihnojı́me	 ľahko	 rozpustnými	
formami	dusıḱa,	čıḿ	tiež	obmedzıḿe	
júnový	 opad	 plodov.	 Prihnojı́me	 aj	
superfosfátom,	 ktorý	 je	 nevyhnutný	
na	 tvorbu	 kvetných	 púčikov	 na	
budúci	rok.	

Ľ.	Krupa

Za	 posledné	 obdobie	 sa	 narodili	 chlapci	Mateo	 Tkáč,	 Simon	 Pavúk,	
Jakub	Dzuruš	a	Natán	Juhaščıḱ.	

Navždy	nás	opustili	Helena	Jurečková	(nar.	1941,	dátum	úmrtia	25.	3.	
2019),	Rudolf	Kelemen	(nar.	1980,	dátum	úmrtia	17.	4.	2019),	Laura	
Katriňaková	(nar.	1999,	dátum	úmrtia	22.	4.	2019).	

Svoje	životné	 jubileá	v	mesiaci	MÁJ	oslávia	Magdaléna	Palovičová	
(85),	Juraj	Kačmár	(75).	Z	okrúhlej	sedemdesiatky	sa	tešia	Ján	Bobák,	
Margita	Cigánová,	MUDr.	Jozef	Deutsch,	Jozef	Feňák	a	Elena	Schrenková.	
Krásneho	veku	65	rokov	sa	dožıv́ajú	páni	Milan	Guľa	a	Juraj	Vasiľ.	60	
rokov	oslavujú	Helena	Daňková,	Helena	Jurčová,	Mgr.	Alica	Pivovarnıḱo-
vá,	Miroslav	Suchodovský	a	Pavol	Tkáč.	Do	radov	55-ročných	pribudli	
Miroslav	Digoň,	Zuzana	Kurečajová,	Marcela	Kurejová,	Marta	Sraliková	a	
Marta	S� imoňaková.	K	jubileu	50	rokov	blahoželáme	Mgr.	Helene	Jacka-
ninovej,	Anne	Majernıḱovej,	Ľudovıt́ovi	Mihalıḱ ovi	a	Monike	Trinkovi-
čovej.	

Informácie	poskytla:	Ing.	Tatiana	Mitaľová,	spracovala	Martina	Cigľárová

Prosíme	obyvateľov	ak	si	neprajú	zverejnenie	v	spoločenskej	rubrike,	
aby	oznámili	svoju	vôľu	telefonicky	alebo	písomne	na	MsÚ,	odd.	kultúry	

-	Mgr.	Mária	Osifová,	tel.	kontakt:	054/4863909,																																														
e-mail:	maria.osifova@giraltovce.sk

Kto	jubiluje	v	tomto	mesiaci?	
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A	je	to	tu!	Presne	po	ôsmich	rokoch	sa	
na	 Slovensku	 druhýkrát	 konajú	
Majstrovstvá	sveta	v	ľadovom	hokeji	
A	kategórie.	

Hrať	sa	bude	v	Bratislave	a	Košiciach	
a	 nás,	 východniarov,	 tešı,́	 že	 zápasy	
Slovenska	sa	budú	v	rámci	základnej	
skupiny	A	hrať	v	košickej	Steel	Aréne.	
Zohnať	 však	 platnú	 (a	 poriadne	
drahú)	vstupenku	na	naše	zápasy	 je	
pre	 obrovský	 záujem	 v	 podstate	
nemožné.	 Košická	 aréna	 by	 musela	
mať	snáď	päťnásobne	väčšiu	kapaci-
tu,	 aby	 uspokojila	 všetkých.	 Preto	
gratul ácia 	 šťastným. 	 A	 taktiež	
upozornenie	 na	 falošné	 vstupenky,	
ktoré	 sa	 objavili	 na	 Bazoši	 v	 dvoch	
vlnách	v	počte	osemsto	kusov.	Kto	si	
ich	objednal	z	tohto	rizikového	portá-
lu,	už	asi	vie,	že	je	zle.

Väčšina	z	nás	 tak	bude	odkázaná	na	
priame	 prenosy	 Jednotky.	 Lenže	
sledovať	to	doma	-	to	akosi	nie	je	ono.	
To	chce	byť	súčasťou	celku.

Preskúmali	sme	pre	vás,	kde	sa	budú	
dať	v	Giraltovciach	sledovať		hokeje	v	
kolektıv́nom	duchu.

Majitelia	miestnych	barov	a	reštaurá-
ciı	́nám	 	potvrdili,	že	plazmové	obra-
zovky	budú	 	 k	 dispozıć ii	 v	 podstate	
všade	a	počas	celých	majstrovstiev.	S	
väčšıḿi	 projekciami	 na	 plátne	 je	 to	
trochu	 inak.	 Veľkú	 tradı́ciu	 mal	 v	
tomto	dlhé	roky	Bar	Letisko,	kde	však	
tohto	roku	nefunguje	projektor.

CLUB	112	na	Fučıḱovej	ulici	je	dobrá	
voľba,	sledovať	sa	bude	vo	vnútri	na	
plazme,	 ale	 	 projekcia	 bude	 aj	 na	
letnej	terase,	čo	isto	ocenia	nefajčiari.	
Podobne	 je	na	tom	Music	Bar	Tribal	
na	Dukelskej	ulici.

Nad	premietanıḿ	hokeja	na	námestı	́	
na	 reklamnej	 obrazovke	 nákupného	
centra	TOBI	uvažujú	samotnı	́majite-
lia	centra	a	bola	by	to	v	Giraltovciach	
zaujıḿavá	novinka.

Kto	by	 chcel	 zažiť	masovejšiu	hoke-
jovú	psychózu,	musel	by	cestovať	do	

MAJSTROVSTVÁ SVETA V ĽADOVOM HOKEJI 2019MAJSTROVSTVÁ SVETA V ĽADOVOM HOKEJI 2019

BRATISLAVA - KOŠICEBRATISLAVA - KOŠICE
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MY SME TU DOMA!MY SME TU DOMA!MY SME TU DOMA!
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Prešova	 alebo	 Košı́c,	 kde	 sa	 bude	
fandiť	 nielen	 v	 centre	 mesta	 a	 vo	
fanzónach,	 ale	 aj	 v	 starých	 amfite-
átroch.	Ono	aj	náš	amfiteáter	v	Parku	
mieru	by	 	 stál	 za	hriech	na	 večerné	
zápasy.	So	zatemnenıḿ	by	nemal	byť	

až	taký	problém,	nad	Slovenskom	sa	
bude	 „blýskať	 a	 hromy	 budú	 biť“		
väčšinou	 od	 20.15,	 Prinášame	 vám	
presný	 rozpis	 zápasov	 slovenskej	
reprezentácie	v	skupine	A:

Piatok,	10.	máj:	SLOVENSKO	–	USA	/20.15/

Sobota,	11.	máj:	SLOVENSKO	–	FI�NSKO	/20.15/

Pondelok,	13.	máj:	SLOVENSKO	–	KANADA	/20.15/

Streda,	15.	máj:	SLOVENSKO	–	NEMECKO	/20.15/

Piatok,	17.	máj:	SLOVENSKO	–	FRANCU� ZSKO	/16.15/

Sobota,	18.	máj:	SLOVENSKO	–	VEĽKA� 	BRITA� NIA	/20.15/

Utorok,	21.	máj:	SLOVENSKO	–	DA� NSKO	/16.15/

Ak	 by	 Slováci	 z	 tejto	 nadupanej	
skupiny	s	 ťažkým	 žrebom	postú-
pili	do	štvrťfinále,	hralo	by	sa	ešte	
v	Košiciach.	Semifinálové	duely	a	
finále	sa	budú	hrať	už	v	Bratislave.	
Zverenci	 Craiga	 Ramseyho	 majú	
všetko	vo	vlastných	 rukách	a	my	
verıḿe,	 že	 domáci	 šampionát	 sa	
neskončı	́ako	bratislavské	fiasko	z	
čias	 Glena	Hanlona	 pred	 ôsmimi	

rokmi.	 Verný	 slovenský	 fanúšik	
čaká	 na	medailu	 z	MS	 už	 sedem	
rokov.	 Minimálne	 postúpiť	 do	
štvrťfinále	v	takejto	tvrdej	konku-
rencii	by	sa	veru	patrilo,	veď	my	
sme	tu	doma.	A	ak	by	aj	nie,	tak	len	
tak	medzi	nami	–	SLOVENSKOOO-
OOOO!

Text:	Vladislav	Kristiňák

Výberové konanie Výberové konanie Výberové konanie Výberové konanieVýberové konanieVýberové konanie
nom	záujme	v	znenı	́neskoršıćh	pred-
pisov

v	y	h	l	a	s	u	j	e

výberové	konanie	na	obsadenie	
funkcie

riaditeľ	Materskej	školy,	

Dukelská	ul.	č.	62,	087	01													
Giraltovce

Riaditeľ	 školy	musí	byť	bezúhon-
ný,	 spôsobilý	 na	 právne	 úkony	 v	
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šı́ch	 predpisov	 a	 zákona	 NR	 SR	 č.	
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plnom	rozsahu	a	musí	spĺňať	kvali-
fikačné	predpoklady:

·	 na	 výkon	 pedagogickej	 činnosti	
podľa	§	34	ods.	2	pıśm.	a)	zákona	 č.	
317/2009	 Z.	 z.	 o	 pedagogických	
zamestnancoch	a	odborných	zamest-
nancoch	a	o	zmene	a	doplnenı	́niekto-
rých	zákonov	(ďalej	len	„zákon“);

·	vykonanie	1.	atestácie	(resp.	1.	kvali-
fikačná	 skúška	 alebo	 jej	 náhrada	 v	
zmysle	§	61	ods.	7	zákona);

·	 najmenej	 päť	 rokov	 pedagogickej	
praxe.

Požadované	doklady:

·	prihláška	do	výberového	konania;

·	overené	kópie	dokladov	o	najvyššom	
dosiahnutom	vzdelanı;́

·	údaje	v	zmysle	§	10	ods.	4	pıśm.	a)	
zákona	 č.	 330/2007	 Z.	 z.	 o	 registra	
trestov	a	o	zmene	a	doplnenı	́niekto-
rých	 zákonov	 na	 účel	 preukázania	
bezúhonnosti;

·	profesijný	životopis;

·	overený	doklad	o	absolvovanı	́prvej	
atestácie;

·	doklad	o	dlz� ̌ke	pedagogickej	praxe;

·	potvrdenie	o	zdravotnej	spôsobilosti	
(§	6	zákona	č.	317/2009	Z.	z.);

·	pıśomne	spracovaný	návrh	koncep-
cie	rozvoja	školy;

·	súhlas	uchádzača	na	použitie	osob-

ných	údajov	pre	potreby	výberového	
konania	v	zmysle	§	13	ods.	1	pıśm.	a)	
zákona	 č.	 18/2018	 Z.	 z.	 o	 ochrane	
osobných	údajov.

Ďalšie	požiadavky:

·	znalosť	prıślušnej	legislatıv́y;

·	organizačné	schopnosti;

·	schopnosť	samostatnej	práce	s	PC;

·	komunikatıv́nosť,	osobné	a	morálne	
predpoklady;

·	 spôsobilosť	 použı́vať	 slovenský	
jazyk	v	úradnom	styku.

Uzávierka	prijímania	prihlášok	 je	
10.	 mája	 2019,	 rozhodujúci	 je	
dátum	poštovej	pečiatky.	Prihlášky	
a	požadované	doklady	s	označením	
„VÝBEROVÉ	 KONANIE	 +	 NÁZOV	
ŠKOLY	-	NEOTVÁRAŤ“	posielajte	na	
adresu:	 Mestský	 úrad	 Giraltovce,	
Dukelská	77/75,	087	01	Giraltovce	
alebo	doručte	osobne	na	sekreta-
riát	MsÚ,	č.	d.	23,	v	čase	úradných	
hodín	MsÚ.

Dátum	a	miesto	uskutočnenia	 výbe-
rového	 konania	 bude	 uchádzačom,	
ktorı	́ spln� ̌ ajú	 podmienky,	 oznámené	
najmenej	7	dnı	́pred	jeho	uskutočne-
nıḿ.

V	Giraltovciach,	dňa	16.	aprıĺa	2019

Mgr.	Ján	Rubis

primátor	mesta

Mesto	Giraltovce
Dukelská	75,	08701Giraltovce
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predpisov

v	y	h	l	a	s	u	j	e






