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SnívanieSnívanieSnívanie
Poznáte ma? Možno ešte nie.Poznáte ma? Možno ešte nie.

Som dievča veselé, každý to o mne vie.Som dievča veselé, každý to o mne vie.
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Keď ich však zacıt́im, pıš́em o nich slohy. Keď ich však zacıt́im, pıš́em o nich slohy. 

Na klavıŕ som začala hrať.Na klavıŕ som začala hrať.

Skúsite ma chvıľ́u počúvať?Skúsite ma chvıľ́u počúvať?

C�o keď zo mňa bude umelec?C�o keď zo mňa bude umelec?

To je, tušıḿ, velikánska vec.To je, tušıḿ, velikánska vec.

Básne tvoriť, maľovať a tancovať,Básne tvoriť, maľovať a tancovať,

časom možno aj niekoho operovať.časom možno aj niekoho operovať.

Urobıḿ z vás modelky ,Urobıḿ z vás modelky ,

pôjdem s vami do telky.pôjdem s vami do telky.

Veľká by to bola námaha,Veľká by to bola námaha,

tak som sa z toho sna radšej prebrala.tak som sa z toho sna radšej prebrala.

Zostanem asi obyčajným dievčaťom,Zostanem asi obyčajným dievčaťom,

so svojıḿ dosiaľ nesplneným snom.so svojıḿ dosiaľ nesplneným snom.
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so svojıḿ dosiaľ nesplneným snom.

Linda	Vašková

Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

1

OBSAH

SPRAVODAJCA

mesta Giraltovce

Mesačník

Dátum vydania:

12 / 2020

32. ročník

vydávania periodickej tlače

Vydáva:

Mestský úrad Giraltovce,

Dukelská 75, 08701

Giraltovce,

IČO 00321982

Vedúci redakčnej rady:

 MVDr. Martin Končár

Vydáva sa na základe

povolenia:

OÚ č. 2/94 Bardejov

Za obsah jednotlivých

príspevkov

zodpovedá autor,

nie redakčná rada.

Foto obálka:

František Eliáš

Grafika a tlač:

UNIPRESS, Dukelská 64

087 01 Giraltovce

Adresa redakcie:

Mestský úrad Giraltovce

tel./fax: 054/732 23 01,

732 24 47

Uzávierka:

21. 12. 2020

Náklad: 

260 ks, Cena 0,50 €

e-mail:

msugiraltovce@stonline.sk

ISSN 1335-6607

EV 3891/09

Milí čitatelia!         2

Druhé kolo plošného testovania    4

Opýtali sme sa kompetentných   6

Zasadala komisia strategického rozvoja...   9

Recykluj a vyhraj       10 

Novembrové novinky v SZŠ    11

Keď nastal očakávaný Štedrý deň 12

Vianočná kontemplácia     15 

Mesto nám ozdobili...     17 

Ohľaduplnosť medzi nami    18

Ale nie sme bezbranní     20 

Med je celá veda!     .  21  

Uplynie rok od výbuchu v Prešove 23 

Rusínsky festival 2020     26 

Na kraj sveta s Jozefom Krajňákom 29 

KRIMI z Giraltoviec a okolia    32 

December v záhradke      33 

Spoločenská rubrika      35  

Zomrela muzikantská legenda   36 

ŠPORT / Jubilant s futbalovým srdcom  40 

Dávid Surgent - Zlatý silák...    41 

Smiech cez rúško       42     

Detské jazykové vychytávky    43 

INZERCIA         44



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

2

Milí	čitatelia!		
Posledný úvodnı́k tohto roku je Posledný úvodnı́k tohto roku je 
zbierkou mojich celoročných zbierkou mojich celoročných 
myšlienok, ktoré som vám každý myšlienok, ktoré som vám každý 
mesiac  predostrela na prvých mesiac  predostrela na prvých 
stránkach nášho spravodajcu. stránkach nášho spravodajcu. 

V	januári	sa vám opätovne prihovo-V	januári	sa vám opätovne prihovo-
ril primátor mesta Mgr. Ján Rubis a ril primátor mesta Mgr. Ján Rubis a 
zaželal vám šťastný ́ novy ́ rok napl-zaželal vám šťastný ́ novy ́ rok napl-
nený ́ láskou, radosťou a pokojom. nený ́ láskou, radosťou a pokojom. 

Vo februári ste sa mohli riadiť Vo februári ste sa mohli riadiť 
vetou: Všetko, čo robı́š, musı́š – vetou: Všetko, čo robı́š, musı́š – 
nemusıš́, rob to s láskou. Veta, ktorá ́nemusıš́, rob to s láskou. Veta, ktorá ́
nám veľa napovie. Veta, ktorá hovo-nám veľa napovie. Veta, ktorá hovo-
rı,́ ako správne prežiť každý ́ jeden rı,́ ako správne prežiť každý ́ jeden 
deň. Veta, ktorá sa nám tak ťažko deň. Veta, ktorá sa nám tak ťažko 
žije a realizuje, pretože vždy je neja-žije a realizuje, pretože vždy je neja-
ké ́ale... ké ́ale... 

Ale čıt́ania nikdy nie je dosť, pıśala Ale čıt́ania nikdy nie je dosť, pıśala 
som vám o tom aj v marci: Denné som vám o tom aj v marci: Denné 
hodinové čı́ tanie napomáha k hodinové čı́ tanie napomáha k 
rozvoju osobnostného rastu a vzde-rozvoju osobnostného rastu a vzde-
lávania. Pravidlo čıt́ania úspešných lávania. Pravidlo čıt́ania úspešných 
ľudı ́dopln� ̌ ajú reflexia a experimen-ľudı ́dopln� ̌ ajú reflexia a experimen-
tovanie. To znamená, že o prečıt́a-tovanie. To znamená, že o prečıt́a-
nom je dobré uvažovať, premýšľať a nom je dobré uvažovať, premýšľať a 
vzápätı ́ použiť zıśkané poznatky v vzápätı ́ použiť zıśkané poznatky v 
reálnom živote, čiže experimento-reálnom živote, čiže experimento-
vať so zıśkanými informáciami. vať so zıśkanými informáciami. 

Akoby som už tušila, že v apríli Akoby som už tušila, že v apríli 
bude táto aktivita jednou z povole-bude táto aktivita jednou z povole-
ných pri  ostatných domácich ných pri  ostatných domácich 
činnostiach, pretože: Najlepšie činnostiach, pretože: Najlepšie 
opatrenie pre všetkých je ZOSTAT�  opatrenie pre všetkých je ZOSTAT�  
DOMA a tak som myslela najmä na DOMA a tak som myslela najmä na 
tých, ktorı ́doma zostať nemohli... tých, ktorı ́doma zostať nemohli... 

Posledný úvodnı́k tohto roku je 
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nený ́ láskou, radosťou a pokojom. 

Vo februári ste sa mohli riadiť 
vetou: Všetko, čo robı́š, musı́š – 
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nám veľa napovie. Veta, ktorá hovo-
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tých, ktorı ́doma zostať nemohli... 

V máji sa vonku začalo oteplievať: V máji sa vonku začalo oteplievať: 
Mám rada toto začıńajúce sa obdo-Mám rada toto začıńajúce sa obdo-
bie, keď isté mesiace v roku trávime bie, keď isté mesiace v roku trávime 
viac vonku ako v našich prıb́ytkoch. viac vonku ako v našich prıb́ytkoch. 
Mám rada momenty, keď som v Mám rada momenty, keď som v 
dome, v ktorom je totálne ticho, dome, v ktorom je totálne ticho, 
pretože ostatnı ́ členovia rodiny sú pretože ostatnı ́ členovia rodiny sú 
vonku. Počujem len ich hlasy a vonku. Počujem len ich hlasy a 
brechot nášho psa. Podvečerný brechot nášho psa. Podvečerný 
futbal v záhrade bude každoden-futbal v záhrade bude každoden-
ným rituálom.ným rituálom.

Zaujıḿavé je, že v júni	máme až 5 Zaujıḿavé je, že v júni	máme až 5 
medzinárodných dnı́ spojených s medzinárodných dnı́ spojených s 
prı́rodou. Jún je pre prı́rodu ako prı́rodou. Jún je pre prı́rodu ako 
stvorený, ponúka nám najviac stvorený, ponúka nám najviac 
možnostı ́byť jej nablıźku. možnostı ́byť jej nablıźku. 

Letné prázdninové zamyslenie pre Letné prázdninové zamyslenie pre 
dvojmesačnıḱ júl/august sa niesol dvojmesačnıḱ júl/august sa niesol 
v duchu: Z� ivot je nádherný a svet v duchu: Z� ivot je nádherný a svet 
úžasný. Tichý v šťastı,́ ktorým vyvo-úžasný. Tichý v šťastı,́ ktorým vyvo-
láva veľkú radosť a veľmi obohacu-láva veľkú radosť a veľmi obohacu-
je. Po niekoľkodňovom daždi sa je. Po niekoľkodňovom daždi sa 
obloha znova usmieva, modrá a obloha znova usmieva, modrá a 
hlboká sa klenie nad sivými doma-hlboká sa klenie nad sivými doma-
mi. Odrazu vyrástla zelenina, navô-mi. Odrazu vyrástla zelenina, navô-
kol sú kvety všetkých farieb a medzi kol sú kvety všetkých farieb a medzi 
skalami vykukujú paprade. Všetko skalami vykukujú paprade. Všetko 
je svieže, prijemné a aj ja mám je svieže, prijemné a aj ja mám 
radosť a som šťastná, že žijem.radosť a som šťastná, že žijem.

Neviem, ale ja aj  september	Neviem, ale ja aj  september	
vnı́mam ako začiatok a koniec: vnı́mam ako začiatok a koniec: 
Preskúmali sme ústavný vývin na Preskúmali sme ústavný vývin na 
Slovensku, ktorý má v našej histórii Slovensku, ktorý má v našej histórii 
niekoľko etáp a podôb. Tá súčasná niekoľko etáp a podôb. Tá súčasná 
má 28 rokov. A aj keď nie vždy sme má 28 rokov. A aj keď nie vždy sme 
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láva veľkú radosť a veľmi obohacu-
je. Po niekoľkodňovom daždi sa 
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spokojnı ́s tým, čo sa okolo nás deje, spokojnı ́s tým, čo sa okolo nás deje, 
koniec-koncov je nám fajn. Tak nech koniec-koncov je nám fajn. Tak nech 
je naša U� stava v nekonečnej plat-je naša U� stava v nekonečnej plat-
nosti.nosti.

Október a moja pocta: Naše malé Október a moja pocta: Naše malé 
mestečko nemá veľa obyvateľov, no mestečko nemá veľa obyvateľov, no 
mám pocit, že vo svete, ale aj doma mám pocit, že vo svete, ale aj doma 
máme veľké množstvo úspešných máme veľké množstvo úspešných 
rodákov, ktorı ́dokázali už v živote rodákov, ktorı ́dokázali už v živote 
nie malé veci. Patrı ́ im môj obdiv. nie malé veci. Patrı ́ im môj obdiv. 
Môj obdiv, samozrejme, v nemalej Môj obdiv, samozrejme, v nemalej 
miere patrı́ aj našim seniorom. miere patrı́ aj našim seniorom. 
Tento mesiac je vyjadrenıḿ úcty k Tento mesiac je vyjadrenıḿ úcty k 
ich veku, ktorý predstavuje všetko – ich veku, ktorý predstavuje všetko – 
prežité, skúsenosti, názory, postoje, prežité, skúsenosti, názory, postoje, 
ťažké i ľahké životné situácie.ťažké i ľahké životné situácie.

November a naša stratená empatia: November a naša stratená empatia: 
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Myslıḿ  si, že ak zamenıḿe svoje JA Myslıḿ  si, že ak zamenıḿe svoje JA 
za ONI, prıṕadne MY, potom pocho-za ONI, prıṕadne MY, potom pocho-
pıḿe, že to, čo robıḿe a ako sa sprá-pıḿe, že to, čo robıḿe a ako sa sprá-
vame, ovplyvňuje najmä ľudı ́okolo vame, ovplyvňuje najmä ľudı ́okolo 
nás. Myslıḿ si, že teraz je pre nás nás. Myslıḿ si, že teraz je pre nás 
všetkých najdôležitejšie si každý všetkých najdôležitejšie si každý 
d e ň  p r i p o m ı́ n a ť  s l o v ı́ č k o d e ň  p r i p o m ı́ n a ť  s l o v ı́ č k o 
ĽUDSKOST�.ĽUDSKOST�.

A december? Ten nás ešte len čaká, A december? Ten nás ešte len čaká, 
no najmä nech je o zdravı ́a o spoloč-no najmä nech je o zdravı ́a o spoloč-
ných chvı́ľach s našimi rodinami. ných chvı́ľach s našimi rodinami. 
Požehnané, pokojné, radostné a Požehnané, pokojné, radostné a 
najmä zdravé a rodinné Vianoce najmä zdravé a rodinné Vianoce 
2020 vám praje2020 vám praje
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Prvé celoplošné testovanie prebehlo Prvé celoplošné testovanie prebehlo 
cez vı́kend na rozhranı́ októbra a cez vı́kend na rozhranı́ októbra a 
novembra na troch odberných novembra na troch odberných 
miestach, zúčastnilo sa ho 1 980 osôb, miestach, zúčastnilo sa ho 1 980 osôb, 
z toho 20 s pozitıv́nym výsledkom z toho 20 s pozitıv́nym výsledkom 
(1,01 %). O týždeň nato sa konalo (1,01 %). O týždeň nato sa konalo 
druhé testovanie na ochorenie Covid-druhé testovanie na ochorenie Covid-
19.  Počet	otestovaných	v	meste	sa	19.  Počet	otestovaných	v	meste	sa	
opro t i 	 p rvému 	 ko lu 	 zvýš i l ,	opro t i 	 p rvému 	 ko lu 	 zvýš i l ,	
percento	ľudí	s	pozitívnym	testom	percento	ľudí	s	pozitívnym	testom	
na	 nový	 koronavírus,	 naopak,	na	 nový	 koronavírus,	 naopak,	
kleslo. V meste sa dalo otestovať         kleslo. V meste sa dalo otestovať         
2 148 ľudı ́a ochorenie COVID-19 bolo 2 148 ľudı ́a ochorenie COVID-19 bolo 
potvrdené u 11 z nich. Predstavuje to potvrdené u 11 z nich. Predstavuje to 
0 , 5 1 2  % .  N a  o d b e r n é  m i e s t a                 0 , 5 1 2  % .  N a  o d b e r n é  m i e s t a                 
v druhom kole prišli aj takı,́ ktorı ́sa     v druhom kole prišli aj takı,́ ktorı ́sa     
z nejakých prıč́in nemohli zúčastniť z nejakých prıč́in nemohli zúčastniť 
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z nejakých prıč́in nemohli zúčastniť 
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G i r a l t o v c e G i r a l t o v c e 
p a t r i l i  m e d z i p a t r i l i  m e d z i 
výnimočné odbe-výnimočné odbe-
rové miesta tým, rové miesta tým, 
že ich navštıv́ili že ich navštıv́ili 
v ý z n a m n ı ́v ý z n a m n ı ́
hostia. V nedeľu hostia. V nedeľu 
8. novembra na 8. novembra na 
poludnie k nám poludnie k nám 
v r t u ľ n ı́ k o m v r t u ľ n ı́ k o m 
priletel  veliteľ	priletel  veliteľ	
Pozemných	 síl		Pozemných	 síl		
S R 	 a 	 v e l i t e ľ	S R 	 a 	 v e l i t e ľ	
o p e r á c i e	o p e r á c i e	
S p o l o č n á	S p o l o č n á	
zodpovednosť	zodpovednosť	
brigádny	 gene-brigádny	 gene-
rál	 Ivan	 Pach,	rál	 Ivan	 Pach,	
aby	skontroloval	aby	skontroloval	
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rál	 Ivan	 Pach,	
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takmer	denne	navštevoval.	takmer	denne	navštevoval.	

Ďalšou	 významnou	 osobou,	 ktorá	 sa	Ďalšou	 významnou	 osobou,	 ktorá	 sa	
prišla	 pozrieť	 na	 druhé	 odberové	prišla	 pozrieť	 na	 druhé	 odberové	
miesto	sídliace	v	Komunitnom	centre,	miesto	sídliace	v	Komunitnom	centre,	
bol	Peter	Pollák	ml.,	poslanec	NR	SR.	bol	Peter	Pollák	ml.,	poslanec	NR	SR.	
Zaujímali	 ho	 priebeh	 testovania	 a	Zaujímali	 ho	 priebeh	 testovania	 a	
záujem	marginalizovaných	 rómskych	záujem	marginalizovaných	 rómskych	
skupín	o	túto	celoštátnu	akciu.	skupín	o	túto	celoštátnu	akciu.	

Vláda	nás	pomaly	pripravuje	na	to,	Vláda	nás	pomaly	pripravuje	na	to,	
ž e 	 S l o v e n s k o 	 č a k á 	 ďa l š i e	ž e 	 S l o v e n s k o 	 č a k á 	 ďa l š i e	
celoplošné	 testovanie	 obyvateľov	celoplošné	 testovanie	 obyvateľov	
na	 Covid-19	 niekedy	 v	 decembri.	na	 Covid-19	 niekedy	 v	 decembri.	
Pevne	 veríme,	 že	 aj	 túto	 „pre-Pevne	 veríme,	 že	 aj	 túto	 „pre-
kážku“	 naše	 mesto	 zvládne	 bez	kážku“	 naše	 mesto	 zvládne	 bez	
problémov 	 a 	 s 	 minimálnym	problémov 	 a 	 s 	 minimálnym	
počtom	pozitívne	testovaných.	počtom	pozitívne	testovaných.	

Mária	OsifováMária	Osifová

takmer	denne	navštevoval.	

Ďalšou	 významnou	 osobou,	 ktorá	 sa	
prišla	 pozrieť	 na	 druhé	 odberové	
miesto	sídliace	v	Komunitnom	centre,	
bol	Peter	Pollák	ml.,	poslanec	NR	SR.	
Zaujímali	 ho	 priebeh	 testovania	 a	
záujem	marginalizovaných	 rómskych	
skupín	o	túto	celoštátnu	akciu.	

Vláda	nás	pomaly	pripravuje	na	to,	
ž e 	 S l o v e n s k o 	 č a k á 	 ďa l š i e	
celoplošné	 testovanie	 obyvateľov	
na	 Covid-19	 niekedy	 v	 decembri.	
Pevne	 veríme,	 že	 aj	 túto	 „pre-
kážku“	 naše	 mesto	 zvládne	 bez	
problémov 	 a 	 s 	 minimálnym	
počtom	pozitívne	testovaných.	

Mária	Osifová

činnosť	 príslušníkov	 OS	 na	 všetkých	činnosť	 príslušníkov	 OS	 na	 všetkých	
troch	 odberových	 miestach.	 Nie	 je	troch	 odberových	 miestach.	 Nie	 je	
žiadne	tajomstvo,	že	generál	I.	Pach	je	žiadne	tajomstvo,	že	generál	I.	Pach	je	
rodák	 z	 Giraltoviec	 a	 preto	 pri	rodák	 z	 Giraltoviec	 a	 preto	 pri	
obhliadke	 prvého	 odberového	miesta	obhliadke	 prvého	 odberového	miesta	
naňho	čakala	aj	jeho	najbližšia	rodina,	naňho	čakala	aj	jeho	najbližšia	rodina,	
aby	 si	 aspoň	 na	 chvíľku	 ukradli	 jeho	aby	 si	 aspoň	 na	 chvíľku	 ukradli	 jeho	
vzácny	 čas.	 Na	 treťom	 odberovom	vzácny	 čas.	 Na	 treťom	 odberovom	
mieste	v	Športovej	hale	Igora	Nováka	si	mieste	v	Športovej	hale	Igora	Nováka	si	
okrem	 pracovných	 povinností	 zaspo-okrem	 pracovných	 povinností	 zaspo-
mínal	aj	na	svoju	mladosť.	Pán	generál	mínal	aj	na	svoju	mladosť.	Pán	generál	
si	oživil	miesta	z	minulosti,	podrobne	si	oživil	miesta	z	minulosti,	podrobne	
sa	pamätal,	kde	sa	čo	pri	športovej	hale	sa	pamätal,	kde	sa	čo	pri	športovej	hale	
nachádzalo.	Jeho	mamka	totiž	praco-nachádzalo.	Jeho	mamka	totiž	praco-
vala	 ako	 učiteľka	 v	 poľnohospodár-vala	 ako	 učiteľka	 v	 poľnohospodár-
skom	 učilišti	 situovanom	 v	 terajšej	skom	 učilišti	 situovanom	 v	 terajšej	
budove	SSOŠ	pri	športovej	hale,	ktorú	budove	SSOŠ	pri	športovej	hale,	ktorú	

činnosť	 príslušníkov	 OS	 na	 všetkých	
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mieste	v	Športovej	hale	Igora	Nováka	si	
okrem	 pracovných	 povinností	 zaspo-
mínal	aj	na	svoju	mladosť.	Pán	generál	
si	oživil	miesta	z	minulosti,	podrobne	
sa	pamätal,	kde	sa	čo	pri	športovej	hale	
nachádzalo.	Jeho	mamka	totiž	praco-
vala	 ako	 učiteľka	 v	 poľnohospodár-
skom	 učilišti	 situovanom	 v	 terajšej	
budove	SSOŠ	pri	športovej	hale,	ktorú	

čných prácach sme pıśali už v minu-čných prácach sme pıśali už v minu-
lých čıślach.lých čıślach.

Viac  ako pandemická  s i tu ác ia Viac  ako pandemická  s i tu ác ia 
stavebné práce ovplyvňovala spodná stavebné práce ovplyvňovala spodná 
voda, ktorá spôsobovala problémy na voda, ktorá spôsobovala problémy na 
podúrovňovom murive a tak sa na jej podúrovňovom murive a tak sa na jej 
odstránenie vynaložilo viac energie, odstránenie vynaložilo viac energie, 
než sa predpokladalo. Opýtali sme sa než sa predpokladalo. Opýtali sme sa 
vedúceho oddelenia výstavby Ing. vedúceho oddelenia výstavby Ing. 
Emila Matiho, aké posledné práce Emila Matiho, aké posledné práce 
ešte prebiehajú na budove. „Robia sa ešte prebiehajú na budove. „Robia sa 
kompletizačné a dokončovacie práce kompletizačné a dokončovacie práce 
vnútorných priestorov – podlahy, dlaž-vnútorných priestorov – podlahy, dlaž-
by, dvere, radiátory, osvetlenie, sociál-by, dvere, radiátory, osvetlenie, sociál-
no-hygienické zariadenia a drobné no-hygienické zariadenia a drobné 

čných prácach sme pıśali už v minu-
lých čıślach.

Viac  ako pandemická  s i tu ác ia 
stavebné práce ovplyvňovala spodná 
voda, ktorá spôsobovala problémy na 
podúrovňovom murive a tak sa na jej 
odstránenie vynaložilo viac energie, 
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vedúceho oddelenia výstavby Ing. 
Emila Matiho, aké posledné práce 
ešte prebiehajú na budove. „Robia sa 
kompletizačné a dokončovacie práce 
vnútorných priestorov – podlahy, dlaž-
by, dvere, radiátory, osvetlenie, sociál-
no-hygienické zariadenia a drobné 

Po viac ako 90 rokoch od jej postave-Po viac ako 90 rokoch od jej postave-
nia sa budova starej radnice dočkala nia sa budova starej radnice dočkala 
nového šatu. 27. februára tohto roku nového šatu. 27. februára tohto roku 
primátor mesta odovzdal budovu primátor mesta odovzdal budovu 
firme GMT projekt, s. r. o., Prešov a tá firme GMT projekt, s. r. o., Prešov a tá 
sa pustila do jej rekonštrukcie s pred-sa pustila do jej rekonštrukcie s pred-
pokladanou dobou ukončenia do pokladanou dobou ukončenia do 
deviatich mesiacov. Nikto však deviatich mesiacov. Nikto však 
nepredpokladal nepriaznivú covi-nepredpokladal nepriaznivú covi-
dovú situáciu, ktorá v roku 2020 dovú situáciu, ktorá v roku 2020 
zmarila veľa plánov. Avšak stavebné a zmarila veľa plánov. Avšak stavebné a 
rekonštrukčné práce na tejto budove rekonštrukčné práce na tejto budove 
pokračovali v plnom tempe a v týchto pokračovali v plnom tempe a v týchto 
dňoch finišujú interiérové a drobné dňoch finišujú interiérové a drobné 
exteriérové úpravy. O rekonštruk-exteriérové úpravy. O rekonštruk-
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nového šatu. 27. februára tohto roku 
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firme GMT projekt, s. r. o., Prešov a tá 
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pokladanou dobou ukončenia do 
deviatich mesiacov. Nikto však 
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dovú situáciu, ktorá v roku 2020 
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exteriérové úpravy. O rekonštruk-

Rekonštrukcia		budovy	bývalej	mestskej	radnice	skrášlila	Rekonštrukcia		budovy	bývalej	mestskej	radnice	skrášlila	
celkový	vzhľad	centra	mestacelkový	vzhľad	centra	mesta
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celkový	vzhľad	centra	mesta
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úpravy v exteriéri. Pri samotnej úpravy v exteriéri. Pri samotnej 
rekonštrukcii bola oproti štandar-rekonštrukcii bola oproti štandar-
dom nutná náročnejšia hydroizolácia dom nutná náročnejšia hydroizolácia 

úpravy v exteriéri. Pri samotnej 
rekonštrukcii bola oproti štandar-
dom nutná náročnejšia hydroizolácia 

budovy pred spodnou vodou. Bola budovy pred spodnou vodou. Bola 
použitá chemická hydroizolácia a použitá chemická hydroizolácia a 
výsledok je efektıv́ny.“výsledok je efektıv́ny.“

budovy pred spodnou vodou. Bola 
použitá chemická hydroizolácia a 
výsledok je efektıv́ny.“
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Budova nezmenila len svoj vzhľad, ale Budova nezmenila len svoj vzhľad, ale 
tiež využitie. Ešte do roku 1989 v nej tiež využitie. Ešte do roku 1989 v nej 
sı́dlil mestský úrad, potom bola sı́dlil mestský úrad, potom bola 
sı́dlom Obvodného úradu miestnej sı́dlom Obvodného úradu miestnej 
štátnej správy, neskôr v nej prebývala štátnej správy, neskôr v nej prebývala 
banka VU� B a ešte sa zopár rokov banka VU� B a ešte sa zopár rokov 
prenajıḿala ako nebytové priestory. prenajıḿala ako nebytové priestory. 
Jej charakter sa ale nateraz zmenı ́na Jej charakter sa ale nateraz zmenı ́na 
Slovensko-poľský dom s cieľom Slovensko-poľský dom s cieľom 
prezentovať tradıćie a kultúru oboch prezentovať tradıćie a kultúru oboch 
národov. Na prvom podlažı ́ sa budú národov. Na prvom podlažı ́ sa budú 
nachádzať okrem iného priestory pre nachádzať okrem iného priestory pre 
galérie, múzeum šarišskej dediny, galérie, múzeum šarišskej dediny, 
kancelárie či klub seniorov. Druhé kancelárie či klub seniorov. Druhé 
podlažie bude poskytovať klubovne a podlažie bude poskytovať klubovne a 
tvorivé dielne pre spojenú školu a tvorivé dielne pre spojenú školu a 
DSS, galériu prác, spoločenskú DSS, galériu prác, spoločenskú 
m i e s t n o s ť  a  k a n c e l á r i e . m i e s t n o s ť  a  k a n c e l á r i e . 
Podkrovie budovy bude veno-Podkrovie budovy bude veno-
vané športovému odvetviu a to vané športovému odvetviu a to 
volejbalu a futbalu, ktoré volejbalu a futbalu, ktoré 
taktiež budú sıd́liť vo svojich taktiež budú sıd́liť vo svojich 
klubovniach s galériou športu. klubovniach s galériou športu. 
Novinkou v tejto budove je Novinkou v tejto budove je 
výťah situovaný v jej zadnej výťah situovaný v jej zadnej 
časti.   časti.   

Dočká	sa	aj	park	pred	Dočká	sa	aj	park	pred	
touto	budovou	nejakej	touto	budovou	nejakej	

zmeny?zmeny?

Park pred starou radnicou je Park pred starou radnicou je 
neoddeliteľne spätý s budo-neoddeliteľne spätý s budo-
vou. Roky v ňom dominovala vou. Roky v ňom dominovala 
socha Pamätnı́k leva z prvej socha Pamätnı́k leva z prvej 
svetovej vojny a mohutná boro-svetovej vojny a mohutná boro-
vica so zvonkohrou bola vica so zvonkohrou bola 
symbolom Vianoc  v našom symbolom Vianoc  v našom 
meste.  Rokmi však zeleň meste.  Rokmi však zeleň 
bujnela, stromy sa rozkonárili bujnela, stromy sa rozkonárili 
a chodnı́ky pod nimi akoby a chodnı́ky pod nimi akoby 
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národov. Na prvom podlažı ́ sa budú 
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výťah situovaný v jej zadnej 
časti.   

Dočká	sa	aj	park	pred	
touto	budovou	nejakej	

zmeny?

Park pred starou radnicou je 
neoddeliteľne spätý s budo-
vou. Roky v ňom dominovala 
socha Pamätnı́k leva z prvej 
svetovej vojny a mohutná boro-
vica so zvonkohrou bola 
symbolom Vianoc  v našom 
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stratili svoju funkciu. Do budúcna sa stratili svoju funkciu. Do budúcna sa 
ráta aj s revitalizáciou zelene, aby sa ráta aj s revitalizáciou zelene, aby sa 
otvoril celkový pohľad na budovu a otvoril celkový pohľad na budovu a 
tiež aby toto verejné priestranstvo tiež aby toto verejné priestranstvo 
esteticky dotváralo centrum mesta. esteticky dotváralo centrum mesta. 

Ďalšie	rekonštrukčné	práce	v	Ďalšie	rekonštrukčné	práce	v	
mestemeste

Umelý trávnik na multifunkčnom Umelý trávnik na multifunkčnom 
ihrisku pri základnej škole bol po ihrisku pri základnej škole bol po 
desiatich rokoch užıv́ania už značne desiatich rokoch užıv́ania už značne 
opotrebovaný a tým sa znıž́ila jeho opotrebovaný a tým sa znıž́ila jeho 
použiteľnosť. „Mesto Giraltovce ukon-použiteľnosť. „Mesto Giraltovce ukon-
čilo v polovici novembra rekonštruk-čilo v polovici novembra rekonštruk-
ciu multifunkčného ihriska výmenou ciu multifunkčného ihriska výmenou 
umelého trávnika a ochranných sietı ́v umelého trávnika a ochranných sietı ́v 
celkovej hodnote 40 000 €. Polovica, celkovej hodnote 40 000 €. Polovica, 

stratili svoju funkciu. Do budúcna sa 
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celkovej hodnote 40 000 €. Polovica, 
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teda 20 000 €, bola uhradená z finanč-teda 20 000 €, bola uhradená z finanč-
ných prostriedkov mesta. Za poskyt-ných prostriedkov mesta. Za poskyt-
nuté dotácie 20 000 € je potrebné sa nuté dotácie 20 000 € je potrebné sa 
poďakovať Prešovskému samospráv-poďakovať Prešovskému samospráv-
nemu kraju,“ informoval nás primátor nemu kraju,“ informoval nás primátor 
mesta Ján Rubis. Na augustovom mesta Ján Rubis. Na augustovom 
zasadnutı ́PSK schválili návrh rozde-zasadnutı ́PSK schválili návrh rozde-
lenia dotáciı́  podľa VZN PSK č . lenia dotáciı́  podľa VZN PSK č . 
78/2019 o poskytovanı́ dotáciı́ z 78/2019 o poskytovanı́ dotáciı́ z 

teda 20 000 €, bola uhradená z finanč-
ných prostriedkov mesta. Za poskyt-
nuté dotácie 20 000 € je potrebné sa 
poďakovať Prešovskému samospráv-
nemu kraju,“ informoval nás primátor 
mesta Ján Rubis. Na augustovom 
zasadnutı ́PSK schválili návrh rozde-
lenia dotáciı́  podľa VZN PSK č . 
78/2019 o poskytovanı́ dotáciı́ z 

vlastných prı́jmov PSK v platnom vlastných prı́jmov PSK v platnom 
znenı ́– VY� ZVA PRE REGIO� N. A tak sa znenı ́– VY� ZVA PRE REGIO� N. A tak sa 
aj vďaka poslancovi Jánovi Vookovi aj vďaka poslancovi Jánovi Vookovi 
nášmu mestu ušlo 20 000 € na rekon-nášmu mestu ušlo 20 000 € na rekon-
štrukciu multifunkčného ihriska pri štrukciu multifunkčného ihriska pri 
bývalej základnej škole (dnes Spojená bývalej základnej škole (dnes Spojená 
škola, Dukelská 26/30, Giraltovce).škola, Dukelská 26/30, Giraltovce).

	Mária	Osifová	Mária	Osifová

vlastných prı́jmov PSK v platnom 
znenı ́– VY� ZVA PRE REGIO� N. A tak sa 
aj vďaka poslancovi Jánovi Vookovi 
nášmu mestu ušlo 20 000 € na rekon-
štrukciu multifunkčného ihriska pri 
bývalej základnej škole (dnes Spojená 
škola, Dukelská 26/30, Giraltovce).

	Mária	Osifová

V stredu 18. novembra Komisia stratégie rozvoja mesta Giraltovce otvorila V stredu 18. novembra Komisia stratégie rozvoja mesta Giraltovce otvorila 
viaceré body, ktoré sa dotýkajú dôležitých oblastı ́verejného života v meste. viaceré body, ktoré sa dotýkajú dôležitých oblastı ́verejného života v meste. 
Vyše štvorhodinové zasadnutie môžeme rozdeliť do 3 hlavných bodov:Vyše štvorhodinové zasadnutie môžeme rozdeliť do 3 hlavných bodov:

ŠKOLSTVO	– venovali sme sa tvorbe rozpočtu škôl a školských zariadenı ́v zria-ŠKOLSTVO	– venovali sme sa tvorbe rozpočtu škôl a školských zariadenı ́v zria-
ďovacej pôsobnosti mesta. V podrobnej diskusii sme vzali do úvahy pohľad ďovacej pôsobnosti mesta. V podrobnej diskusii sme vzali do úvahy pohľad 
vedenia mesta, ale aj pohľad riaditeľov materskej školy, spojenej školy a ZUS� .      vedenia mesta, ale aj pohľad riaditeľov materskej školy, spojenej školy a ZUS� .      
V roku 2021 sa očakáva pokles hodnoty normatıv́neho prıśpevku na žiaka. V roku 2021 sa očakáva pokles hodnoty normatıv́neho prıśpevku na žiaka. 
Pozreli sme sa aj na navrhované výšky prıśpevkov pre jednotlivé školské zaria-Pozreli sme sa aj na navrhované výšky prıśpevkov pre jednotlivé školské zaria-
denia.   denia.   

Prıt́omnı ́riaditelia majú jasnú predstavu, ako rozvıj́ať jednotlivé školy tak po Prıt́omnı ́riaditelia majú jasnú predstavu, ako rozvıj́ať jednotlivé školy tak po 
stránke technického zabezpečenia, ako aj čo sa týka rozširovania a skvalitnenia stránke technického zabezpečenia, ako aj čo sa týka rozširovania a skvalitnenia 
učebného procesu. učebného procesu. 

Otázka	AKÉ	MESTO	OČAKÁVA	OBČAN	V	ROKU	2030 je základnou ideou Otázka	AKÉ	MESTO	OČAKÁVA	OBČAN	V	ROKU	2030 je základnou ideou 
projektu, ktorý som v rámci komisie odprezentoval prıt́omným.  Chceme projektu, ktorý som v rámci komisie odprezentoval prıt́omným.  Chceme 
nadviazať na už existujúci Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta nadviazať na už existujúci Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
a doplniť ho o konkrétne projekty. Orientovať sa budeme na deti a mladých a doplniť ho o konkrétne projekty. Orientovať sa budeme na deti a mladých 
ľudı,́ ľudı ́v produktıv́nom veku a seniorov.ľudı,́ ľudı ́v produktıv́nom veku a seniorov.

Rozvoj mesta a jasný plán ako ďalej sú kľúčové faktory na to, aby boli Giraltovce Rozvoj mesta a jasný plán ako ďalej sú kľúčové faktory na to, aby boli Giraltovce 
atraktıv́nym miestom pre život. Tu sme identifikovali 5 oblastı:́atraktıv́nym miestom pre život. Tu sme identifikovali 5 oblastı:́
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Garantmi týchto oblastı ́budú jednotlivé komisie pri mestskom zastupiteľstve. Garantmi týchto oblastı ́budú jednotlivé komisie pri mestskom zastupiteľstve. 
Radi by sme na základe analýzy definovali prıĺežitosti a navrhli projekty zame-Radi by sme na základe analýzy definovali prıĺežitosti a navrhli projekty zame-
rané na rozvoj. Stanovenie priorıt́  by malo byť rozdelené na:rané na rozvoj. Stanovenie priorıt́  by malo byť rozdelené na:

>> Krátkodobé / 2 rokyKrátkodobé / 2 roky

>> Strednodobé / 4 rokyStrednodobé / 4 roky

>> Dlhodobé / 8 rokov Dlhodobé / 8 rokov 

Garantmi týchto oblastı ́budú jednotlivé komisie pri mestskom zastupiteľstve. 
Radi by sme na základe analýzy definovali prıĺežitosti a navrhli projekty zame-
rané na rozvoj. Stanovenie priorıt́  by malo byť rozdelené na:

> Krátkodobé / 2 roky

> Strednodobé / 4 roky

> Dlhodobé / 8 rokov 

EKONOMIKA	nehnuteľností.	Posledným nosným bodom rokovania komisie EKONOMIKA	nehnuteľností.	Posledným nosným bodom rokovania komisie 
bola správa o ekonomických výsledkoch nehnuteľnostı ́vo vlastnıćtve mesta. bola správa o ekonomických výsledkoch nehnuteľnostı ́vo vlastnıćtve mesta. 
Pozreli sme sa na výsledky hospodárenia budovy bývalej špeciálnej školy, Pozreli sme sa na výsledky hospodárenia budovy bývalej špeciálnej školy, 
Domu služieb, mestskej polikliniky a budovy bývalého CVC� . Výsledkom disku-Domu služieb, mestskej polikliniky a budovy bývalého CVC� . Výsledkom disku-
sie bolo posúdenie zámeru mesta pri nakladanı ́s daným majetkom. Venovali sie bolo posúdenie zámeru mesta pri nakladanı ́s daným majetkom. Venovali 
sme sa aj hľadaniu riešenı ́na zefektıv́nenie hospodárenia a doplnenie kalkulá-sme sa aj hľadaniu riešenı ́na zefektıv́nenie hospodárenia a doplnenie kalkulá-
ciı ́do požadovanej formy. ciı ́do požadovanej formy. 

Záverom by som sa rád poďakoval zúčastneným za vecnú debatu, aktıv́ny Záverom by som sa rád poďakoval zúčastneným za vecnú debatu, aktıv́ny 
prıśtup a zaujıḿavé podnety k jednotlivým bodom. prıśtup a zaujıḿavé podnety k jednotlivým bodom. 

Mgr.	Martin	Varga,	poslanec	MsZMgr.	Martin	Varga,	poslanec	MsZ
predseda	Komisie	stratégie	rozvoja	mesta	Giraltovcepredseda	Komisie	stratégie	rozvoja	mesta	Giraltovce

EKONOMIKA	nehnuteľností.	Posledným nosným bodom rokovania komisie 
bola správa o ekonomických výsledkoch nehnuteľnostı ́vo vlastnıćtve mesta. 
Pozreli sme sa na výsledky hospodárenia budovy bývalej špeciálnej školy, 
Domu služieb, mestskej polikliniky a budovy bývalého CVC� . Výsledkom disku-
sie bolo posúdenie zámeru mesta pri nakladanı ́s daným majetkom. Venovali 
sme sa aj hľadaniu riešenı ́na zefektıv́nenie hospodárenia a doplnenie kalkulá-
ciı ́do požadovanej formy. 

Záverom by som sa rád poďakoval zúčastneným za vecnú debatu, aktıv́ny 
prıśtup a zaujıḿavé podnety k jednotlivým bodom. 

Mgr.	Martin	Varga,	poslanec	MsZ
predseda	Komisie	stratégie	rozvoja	mesta	Giraltovce

však nevyšlo nazmar. Oplatilo sa zbie-však nevyšlo nazmar. Oplatilo sa zbie-
rať hlinıḱové viečka a aj tetrapakové rať hlinıḱové viečka a aj tetrapakové 
obaly od mlieka značky Milk Agro. obaly od mlieka značky Milk Agro. 
Recykláciou týchto obalov nielenže Recykláciou týchto obalov nielenže 
zabraňujeme znečisťovaniu život-zabraňujeme znečisťovaniu život-
ného prostredia, v ktorom žijeme, ale ného prostredia, v ktorom žijeme, ale 

však nevyšlo nazmar. Oplatilo sa zbie-
rať hlinıḱové viečka a aj tetrapakové 
obaly od mlieka značky Milk Agro. 
Recykláciou týchto obalov nielenže 
zabraňujeme znečisťovaniu život-
ného prostredia, v ktorom žijeme, ale 

Aj v školskom roku 2019/20 sme sa Aj v školskom roku 2019/20 sme sa 
zapojili do súťaže Recykluj a vyhraj so zapojili do súťaže Recykluj a vyhraj so 
spoločnosťou MILK Agro. Kvôli Covi-spoločnosťou MILK Agro. Kvôli Covi-
du-19 vyhodnotenie  prebehlo du-19 vyhodnotenie  prebehlo 
neštandardne až v septembri v tomto neštandardne až v septembri v tomto 
školskom roku. U� silie našich žiakov školskom roku. U� silie našich žiakov 

Aj v školskom roku 2019/20 sme sa 
zapojili do súťaže Recykluj a vyhraj so 
spoločnosťou MILK Agro. Kvôli Covi-
du-19 vyhodnotenie  prebehlo 
neštandardne až v septembri v tomto 
školskom roku. U� silie našich žiakov 
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život plný obmedzenı́ spojený s život plný obmedzenı́ spojený s 
pandémiou pandémiou 

Covidu-19. O tom, či raz budeme Covidu-19. O tom, či raz budeme 
naozaj slobodne žiť, sa zamýšľa vo naozaj slobodne žiť, sa zamýšľa vo 
svojej básni nielen ona, ale aj my svojej básni nielen ona, ale aj my 
všetci.všetci.

Kampaň	Červené	stužkyKampaň	Červené	stužky
Celos lovenská  v ý tvarná  s úťa ž Celos lovenská  v ý tvarná  s úťa ž 
C�ervené stužky priniesla našej žiačke C�ervené stužky priniesla našej žiačke 
Anetke Novotnej čestné uznanie. Anetke Novotnej čestné uznanie. 

C� ervené stužky sú symbolom a C� ervené stužky sú symbolom a 
názvom celoslovenskej kampane boja názvom celoslovenskej kampane boja 
proti AIDS. A Aktuálny problém? 											proti AIDS. A Aktuálny problém? 											
I Individuálny problém?	D Dlhodobý I Individuálny problém?	D Dlhodobý 
problém? S Spoločenský problém? problém? S Spoločenský problém? 

život plný obmedzenı́ spojený s 
pandémiou 

Covidu-19. O tom, či raz budeme 
naozaj slobodne žiť, sa zamýšľa vo 
svojej básni nielen ona, ale aj my 
všetci.

Kampaň	Červené	stužky
Celos lovenská  v ý tvarná  s úťa ž 
C�ervené stužky priniesla našej žiačke 
Anetke Novotnej čestné uznanie. 

C� ervené stužky sú symbolom a 
názvom celoslovenskej kampane boja 
proti AIDS. A Aktuálny problém? 											
I Individuálny problém?	D Dlhodobý 
problém? S Spoločenský problém? 

Celým	svetom	teraz	takto	vládneCelým	svetom	teraz	takto	vládne

koronavírus	–	niečo	strašné.koronavírus	–	niečo	strašné.

Nieto	lieku,	vakcíny,Nieto	lieku,	vakcíny,

celý	svet	je	zhrozený.celý	svet	je	zhrozený.

Ak	sa	chceš	vírusom	vyhýbať,Ak	sa	chceš	vírusom	vyhýbať,

musíš	si	pravidelne	ruky	umývať!musíš	si	pravidelne	ruky	umývať!

Bezpečnosť	tri	body	má,Bezpečnosť	tri	body	má,

každý	sa	nimi	riadiť	má.každý	sa	nimi	riadiť	má.

Pred	koronou	sa	ochránime,Pred	koronou	sa	ochránime,

keď	si	rúško	nasadíme.	keď	si	rúško	nasadíme.	

My a vıŕusy 21. storočia je literárna My a vıŕusy 21. storočia je literárna 
súťaž, do ktorej sa žiaci mohli zapojiť súťaž, do ktorej sa žiaci mohli zapojiť 
so svojimi postrehmi z dnešnej doby. so svojimi postrehmi z dnešnej doby. 
Aj úvodná báseň Bianky Brudňákovej Aj úvodná báseň Bianky Brudňákovej 
vypovedá o tom, že už aj deti vnıḿajú vypovedá o tom, že už aj deti vnıḿajú 

Celým	svetom	teraz	takto	vládne

koronavírus	–	niečo	strašné.

Nieto	lieku,	vakcíny,

celý	svet	je	zhrozený.

Ak	sa	chceš	vírusom	vyhýbať,

musíš	si	pravidelne	ruky	umývať!

Bezpečnosť	tri	body	má,

každý	sa	nimi	riadiť	má.

Pred	koronou	sa	ochránime,

keď	si	rúško	nasadíme.	

My a vıŕusy 21. storočia je literárna 
súťaž, do ktorej sa žiaci mohli zapojiť 
so svojimi postrehmi z dnešnej doby. 
Aj úvodná báseň Bianky Brudňákovej 
vypovedá o tom, že už aj deti vnıḿajú 

milé tety kuchárky, ktoré nám vďaka milé tety kuchárky, ktoré nám vďaka 
tetrapakom z mlieka v školskej tetrapakom z mlieka v školskej 
kuchyni pomohli k výhre. A tu sú kuchyni pomohli k výhre. A tu sú 
mená najstatočnejšıćh zberačov:mená najstatočnejšıćh zberačov:

Tetrapaky:Tetrapaky:

1.	Soňa	Balinová	–	69,6	kg1.	Soňa	Balinová	–	69,6	kg

2. Jana Hudáková – 7,4 kg2. Jana Hudáková – 7,4 kg

3. Sabıńa Bednárová – 6,3 kg3. Sabıńa Bednárová – 6,3 kg

Hliníkové	viečka:Hliníkové	viečka:

1.	Oliver	Oravec	–	5,6	kg1.	Oliver	Oravec	–	5,6	kg

2. Bianka Chrobáková – 0,7 kg2. Bianka Chrobáková – 0,7 kg

3. Soňa Balinová – 0,63 kg3. Soňa Balinová – 0,63 kg

Všetkým výhercom blahoželajú a na Všetkým výhercom blahoželajú a na 
spoluprácu v ďalšom školskom roku spoluprácu v ďalšom školskom roku 
sa tešia zodpovedné učiteľky:sa tešia zodpovedné učiteľky:

Mgr.	Miroslava	Oravcová	a																		Mgr.	Miroslava	Oravcová	a																		
Mgr.	Amália	SchrenkováMgr.	Amália	Schrenková
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Tetrapaky:

1.	Soňa	Balinová	–	69,6	kg

2. Jana Hudáková – 7,4 kg
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Mgr.	Miroslava	Oravcová	a																		
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zároveň malou kvapôčkou prispie-zároveň malou kvapôčkou prispie-
vame aj k ochrane našej planéty. vame aj k ochrane našej planéty. 
Odmenou pre našich žiakov boli Odmenou pre našich žiakov boli 
hodnotné ceny, ktoré zı́skali za 4. hodnotné ceny, ktoré zı́skali za 4. 
miesto z desiatich ocenených škôl v miesto z desiatich ocenených škôl v 
kategórii  B4 v zbere tetrapakov  za kategórii  B4 v zbere tetrapakov  za 
134,8 vyzbieraných kilogramov. 134,8 vyzbieraných kilogramov. 
Napriek tomu, že sme sa v kategórii Napriek tomu, že sme sa v kategórii 
A4 – zber hlinıḱových viečok – tento A4 – zber hlinıḱových viečok – tento 
rok neumiestnili na oceňovanom rok neumiestnili na oceňovanom 
mieste (cieľ sme minuli len o 3 prieč-mieste (cieľ sme minuli len o 3 prieč-
ky), našich najusilovnejšıćh zberačov ky), našich najusilovnejšıćh zberačov 
sme ocenili aj v tejto kategórii. Z� iaci sme ocenili aj v tejto kategórii. Z� iaci 
s v o j o u  v ý h r o u  z ı́ s k a l i  n i e l e n s v o j o u  v ý h r o u  z ı́ s k a l i  n i e l e n 
hodnotné ceny pre seba, ale tiež 250-hodnotné ceny pre seba, ale tiež 250-
eurovú poukážku na nákup školských eurovú poukážku na nákup školských 
potrieb pre školu. Výhernými trič-potrieb pre školu. Výhernými trič-
kami s logom firmy MILK Agro vypa-kami s logom firmy MILK Agro vypa-
rádili žiaci nielen seba, ale aj naše rádili žiaci nielen seba, ale aj naše 
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eurovú poukážku na nákup školských 
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láskou. Poslanıḿ súťaže je podporo-láskou. Poslanıḿ súťaže je podporo-
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nej tvorby, dať deťom priestor na nej tvorby, dať deťom priestor na 
prezentáciu svojej tvorby na verej-prezentáciu svojej tvorby na verej-
nosti a konfrontovať ju s názormi nosti a konfrontovať ju s názormi 
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členov odbornej poroty. Aj tento rok členov odbornej poroty. Aj tento rok 
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4. A triedy, zaujal svojou rozprávkou s 4. A triedy, zaujal svojou rozprávkou s 
názvom Klavı́r Roland. Uzdu svojej názvom Klavı́r Roland. Uzdu svojej 
fantázie popustil, pretože v rozprávke fantázie popustil, pretože v rozprávke 
klavı́r ožil, dokonca chodieva na klavı́r ožil, dokonca chodieva na 
pravidelné zubné prehliadky, pretože pravidelné zubné prehliadky, pretože 
pár počernejšı́ch zubov na svojej pár počernejšı́ch zubov na svojej 
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tvoriť	 príbehy	 pre	 našu	 planétu. tvoriť	 príbehy	 pre	 našu	 planétu. 
Chceme sa stať tvorcami ozajstnej Chceme sa stať tvorcami ozajstnej 
knihy, ktorá bude zložená z našich knihy, ktorá bude zložená z našich 
prı́behov s  environmentá lnym prı́behov s  environmentá lnym 
podtextom. Tešıḿe sa na to! podtextom. Tešıḿe sa na to! 

 	Mgr.		Viktória	Maťašová 	Mgr.		Viktória	Maťašová
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4. A triedy, zaujal svojou rozprávkou s 
názvom Klavı́r Roland. Uzdu svojej 
fantázie popustil, pretože v rozprávke 
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najväčšiemu kresťanskému sviatku, najväčšiemu kresťanskému sviatku, 
ktorým je Slávnosť Narodenia Pána. ktorým je Slávnosť Narodenia Pána. 

Po celý deň ľudia usmerňovali svoju Po celý deň ľudia usmerňovali svoju 
činnosť, pretože platila mágia počiat-činnosť, pretože platila mágia počiat-
ku. C�o urobili v tento deň (na severnej ku. C�o urobili v tento deň (na severnej 
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roku 1535 doniesol svojej rodine roku 1535 doniesol svojej rodine 
ihličnatý stromček a aby lepšie vysti-ihličnatý stromček a aby lepšie vysti-
hol atmosféru hviezdnatej noci, zažal hol atmosféru hviezdnatej noci, zažal 
na ňom sviečky. Koncom 16. storočia na ňom sviečky. Koncom 16. storočia 
sa vianočné stromčeky začali šıŕiť do sa vianočné stromčeky začali šıŕiť do 
protestantských remeselnı́ckych protestantských remeselnı́ckych 
rodıń, časom prenikli do protestant-rodıń, časom prenikli do protestant-
ských kostolov, sıd́el šľachty a boha-ských kostolov, sıd́el šľachty a boha-
tých meštianskych domácnostı́ v tých meštianskych domácnostı́ v 
Európe. Vo Viedni sa vianočný strom-Európe. Vo Viedni sa vianočný strom-
ček dostal z Nemecka a Rakúska v ček dostal z Nemecka a Rakúska v 
polovici 19. storočia. Objavil sa v polovici 19. storočia. Objavil sa v 
šľachtickom prostredı,́ časom v mest-šľachtickom prostredı,́ časom v mest-
ských salónoch, v poslednej tretine ských salónoch, v poslednej tretine 
19. storočia aj v parádnych izbách 19. storočia aj v parádnych izbách 
mestečiek. V roľnıćkych rodinách sa mestečiek. V roľnıćkych rodinách sa 
sporadicky objavoval od konca 19. sporadicky objavoval od konca 19. 
storočia, väčšmi sa rozšıŕil po prvej storočia, väčšmi sa rozšıŕil po prvej 
svetovej vojne. Vyskytovali sa však svetovej vojne. Vyskytovali sa však 
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L u t h e ra ,  k to r ý L u t h e ra ,  k to r ý 
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chudobné obce, kde mali vianočný chudobné obce, kde mali vianočný 
stromček až v tridsiatych rokoch 20. stromček až v tridsiatych rokoch 20. 
storočia. storočia. 

Na vidieku sa do hory po stromček Na vidieku sa do hory po stromček 
vybral zväčša gazda. Keď sa vrátil, vybral zväčša gazda. Keď sa vrátil, 
zavesili vianočný stromček na hradu zavesili vianočný stromček na hradu 
nad stolom. V niektorých obciach nad stolom. V niektorých obciach 
nazývali stromček jezuleň. Domácim nazývali stromček jezuleň. Domácim 
mal zabezpečiť prosperitu, preto naň mal zabezpečiť prosperitu, preto naň 
vešali slamené ozdoby, jabl� čka, vešali slamené ozdoby, jabl� čka, 
orechy, sušené slivky, retiazky zo orechy, sušené slivky, retiazky zo 
šı́pok a jarabiny. V katolı́ckych šı́pok a jarabiny. V katolı́ckych 
domácnostiach boli pod stromčekom domácnostiach boli pod stromčekom 
malé drevené betlehemy, v rodinách malé drevené betlehemy, v rodinách 
banıḱov v kremnickej oblasti maľo-banıḱov v kremnickej oblasti maľo-
vané z papiera. Za betlehem vďačıḿe vané z papiera. Za betlehem vďačıḿe 
zakladateľovi františkánskeho rádu zakladateľovi františkánskeho rádu 
svätému Františkovi z Assisi. V dvad-svätému Františkovi z Assisi. V dvad-
siatych rokoch 13. storočia urobil pri siatych rokoch 13. storočia urobil pri 
obci Greccio v talianskej Umbrii obci Greccio v talianskej Umbrii 
jednoduché jasličky so živými zviera-jednoduché jasličky so živými zviera-
tami, pri ktorých za prı́tomnosti tami, pri ktorých za prı́tomnosti 
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zväčša chudobných ľudı ́slúžil omšu. zväčša chudobných ľudı ́slúžil omšu. 
Jasličky sa postupne rozšı́rili do Jasličky sa postupne rozšı́rili do 
kostolov františkánov, neskôr jezui-kostolov františkánov, neskôr jezui-
tov. V Levoči založili koncom 13. tov. V Levoči založili koncom 13. 
storočia františkánsky kláštor, v storočia františkánsky kláštor, v 
Kežmarku vznikol v 13. storočı ́kláš-Kežmarku vznikol v 13. storočı ́kláš-
tor klarisiek – ženskej vetvy františ-tor klarisiek – ženskej vetvy františ-
kánskej rehole, v Banskej S� tiavnici sa kánskej rehole, v Banskej S� tiavnici sa 
začiatkom 14. storočia usadila rehoľa začiatkom 14. storočia usadila rehoľa 
dominikánov, ktorá založila kláštor a dominikánov, ktorá založila kláštor a 
zaslúžila sa aj o rozšıŕenie stavania zaslúžila sa aj o rozšıŕenie stavania 
jasličiek v kostoloch. Z 15. storočia sú jasličiek v kostoloch. Z 15. storočia sú 
z Banskej S� tiavnice a z Levoče, od polo-z Banskej S� tiavnice a z Levoče, od polo-
vice 16. storočia zo Spišskej Kapituly vice 16. storočia zo Spišskej Kapituly 
známe už aj cirkevné vianočné hry. známe už aj cirkevné vianočné hry. 
Boli prı́stupné verejnosti, na ktorú Boli prı́stupné verejnosti, na ktorú 
ohromujúco pôsobili  výpravné ohromujúco pôsobili  výpravné 
kostýmy a kulisy. Jezuiti využıv́ali aj kostýmy a kulisy. Jezuiti využıv́ali aj 
cirkevné a školské divadlo s hrami s cirkevné a školské divadlo s hrami s 
vianočnými námetmi. Zohrali dôle-vianočnými námetmi. Zohrali dôle-
žitú úlohu, keďže z nich sa neskôr vyvi-žitú úlohu, keďže z nich sa neskôr vyvi-
nuli žiacke obchôdzkové hry, pred-nuli žiacke obchôdzkové hry, pred-

zväčša chudobných ľudı ́slúžil omšu. 
Jasličky sa postupne rozšı́rili do 
kostolov františkánov, neskôr jezui-
tov. V Levoči založili koncom 13. 
storočia františkánsky kláštor, v 
Kežmarku vznikol v 13. storočı ́kláš-
tor klarisiek – ženskej vetvy františ-
kánskej rehole, v Banskej S� tiavnici sa 
začiatkom 14. storočia usadila rehoľa 
dominikánov, ktorá založila kláštor a 
zaslúžila sa aj o rozšıŕenie stavania 
jasličiek v kostoloch. Z 15. storočia sú 
z Banskej S� tiavnice a z Levoče, od polo-
vice 16. storočia zo Spišskej Kapituly 
známe už aj cirkevné vianočné hry. 
Boli prı́stupné verejnosti, na ktorú 
ohromujúco pôsobili  výpravné 
kostýmy a kulisy. Jezuiti využıv́ali aj 
cirkevné a školské divadlo s hrami s 
vianočnými námetmi. Zohrali dôle-
žitú úlohu, keďže z nich sa neskôr vyvi-
nuli žiacke obchôdzkové hry, pred-

Jasličkári	v	Giraltovciach	v	roku	1955	(archív	p.	Maťaša)Jasličkári	v	Giraltovciach	v	roku	1955	(archív	p.	Maťaša)Jasličkári	v	Giraltovciach	v	roku	1955	(archív	p.	Maťaša)
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chodcovia ľudových betlehemských chodcovia ľudových betlehemských 
hier i  chodenia s betlehemom.                hier i  chodenia s betlehemom.                
V obdobı ́baroka mali postavy z betle-V obdobı ́baroka mali postavy z betle-
hemov v kostoloch už  ž ivotnú      hemov v kostoloch už  ž ivotnú      
veľkosť. Keď Jozef II. zakázal stavanie veľkosť. Keď Jozef II. zakázal stavanie 
betlehemov v kostoloch, ľudia sa už betlehemov v kostoloch, ľudia sa už 
nevedeli vzdať najmilšieho stvárne-nevedeli vzdať najmilšieho stvárne-
nia zo života Ježiša Krista. Od polovice nia zo života Ježiša Krista. Od polovice 
18. storočia sa betlehemy v zmenše-18. storočia sa betlehemy v zmenše-
nej forme rozšı́rili do domácnostı ́nej forme rozšı́rili do domácnostı ́
mešťanov. Stali sa zdomácnenou mešťanov. Stali sa zdomácnenou 
pripomienkou a symbolom Kristovho pripomienkou a symbolom Kristovho 
narodenia. Vďaka rezbárskej tradıćii     narodenia. Vďaka rezbárskej tradıćii     
v Banskej S� tiavnici, rezbárskej škole       v Banskej S� tiavnici, rezbárskej škole       

chodcovia ľudových betlehemských 
hier i  chodenia s betlehemom.                
V obdobı ́baroka mali postavy z betle-
hemov v kostoloch už  ž ivotnú      
veľkosť. Keď Jozef II. zakázal stavanie 
betlehemov v kostoloch, ľudia sa už 
nevedeli vzdať najmilšieho stvárne-
nia zo života Ježiša Krista. Od polovice 
18. storočia sa betlehemy v zmenše-
nej forme rozšı́rili do domácnostı ́
mešťanov. Stali sa zdomácnenou 
pripomienkou a symbolom Kristovho 
narodenia. Vďaka rezbárskej tradıćii     
v Banskej S� tiavnici, rezbárskej škole       

v S� tiavnických Baniach aj inde na v S� tiavnických Baniach aj inde na 
Slovensku sa vyrábali betlehemy na Slovensku sa vyrábali betlehemy na 
vysokej profesionálnej úrovni, dová-vysokej profesionálnej úrovni, dová-
žali sa tiež z C� iech a Nemecka. C�asom žali sa tiež z C� iech a Nemecka. C�asom 
sa stali tradičným symbolom vianoč-sa stali tradičným symbolom vianoč-
ných sviatkov aj na vidieku, kde ných sviatkov aj na vidieku, kde 
šikovnı ́náturisti vedeli zhotoviť celý šikovnı ́náturisti vedeli zhotoviť celý 
betlehem. V medzivojnovom obdobı ́betlehem. V medzivojnovom obdobı ́
vytlačili betlehemy z tradičného vytlačili betlehemy z tradičného 
prostredia čoraz obľúbenej š ie prostredia čoraz obľúbenej š ie 
vianočné stromčeky.vianočné stromčeky.

Spracovala:	Bc.	Miroslava	PaľováSpracovala:	Bc.	Miroslava	Paľová

Z	knihy:	Tradície	na	Slovensku	Z	knihy:	Tradície	na	Slovensku	
(Rodinné	aj	výročné	sviatky	a	zvyky)(Rodinné	aj	výročné	sviatky	a	zvyky)

v S� tiavnických Baniach aj inde na 
Slovensku sa vyrábali betlehemy na 
vysokej profesionálnej úrovni, dová-
žali sa tiež z C� iech a Nemecka. C�asom 
sa stali tradičným symbolom vianoč-
ných sviatkov aj na vidieku, kde 
šikovnı ́náturisti vedeli zhotoviť celý 
betlehem. V medzivojnovom obdobı ́
vytlačili betlehemy z tradičného 
prostredia čoraz obľúbenej š ie 
vianočné stromčeky.

Spracovala:	Bc.	Miroslava	Paľová

Z	knihy:	Tradície	na	Slovensku	
(Rodinné	aj	výročné	sviatky	a	zvyky)

Vianočná kontempláciaVianočná kontempláciaVianočná kontemplácia
Milí	čitatelia.Milí	čitatelia.

Je december, tak som pre vás hľadal Je december, tak som pre vás hľadal 
nejaký pekný textıḱ súvisiaci s Viano-nejaký pekný textıḱ súvisiaci s Viano-
cami, nejaký úlet, humor, čosi, čo by cami, nejaký úlet, humor, čosi, čo by 
pobavilo a zároveň navodilo ducha pobavilo a zároveň navodilo ducha 
Vianoc. A pri surfovavı́ webom a Vianoc. A pri surfovavı́ webom a 
listovanı́ v domácej knižnici som listovanı́ v domácej knižnici som 
neplánovane natrafil na niečo úplne neplánovane natrafil na niečo úplne 
iné. Narazil som na nenápadný text, iné. Narazil som na nenápadný text, 
ktorého autorom je nestor a velikán ktorého autorom je nestor a velikán 
českého divadla a filmu Jan	Werich českého divadla a filmu Jan	Werich 
(1905 – 1980). Nebudem klamať. (1905 – 1980). Nebudem klamať. 
Intenzı́vne ma oslovil, prinútil Intenzı́vne ma oslovil, prinútil 
zamyslieť sa. Až natoľko, že som sa zamyslieť sa. Až natoľko, že som sa 
tentoraz rozhodol preradiť na vážnu tentoraz rozhodol preradiť na vážnu 
koľaj. Ale verıḿ, že tieto myšlienky koľaj. Ale verıḿ, že tieto myšlienky 
vás oslovia rovnako, ako zasiahli vás oslovia rovnako, ako zasiahli 
mňa.mňa.

Nuž, dámy a páni, majster Jan Nuž, dámy a páni, majster Jan 
Wetich:Wetich:

Milí	čitatelia.

Je december, tak som pre vás hľadal 
nejaký pekný textıḱ súvisiaci s Viano-
cami, nejaký úlet, humor, čosi, čo by 
pobavilo a zároveň navodilo ducha 
Vianoc. A pri surfovavı́ webom a 
listovanı́ v domácej knižnici som 
neplánovane natrafil na niečo úplne 
iné. Narazil som na nenápadný text, 
ktorého autorom je nestor a velikán 
českého divadla a filmu Jan	Werich 
(1905 – 1980). Nebudem klamať. 
Intenzı́vne ma oslovil, prinútil 
zamyslieť sa. Až natoľko, že som sa 
tentoraz rozhodol preradiť na vážnu 
koľaj. Ale verıḿ, že tieto myšlienky 
vás oslovia rovnako, ako zasiahli 
mňa.

Nuž, dámy a páni, majster Jan 
Wetich:

Napriek tomu, že žijeme vo svete, v Napriek tomu, že žijeme vo svete, v 
ktorom menıḿe hodnoty slov a činov ktorom menıḿe hodnoty slov a činov 
tak, aby vyhovovali našim progra-tak, aby vyhovovali našim progra-
mom, zapadali do ich mozaiky – t. j. mom, zapadali do ich mozaiky – t. j. 
do tých-ktorých našich ideológiı́, do tých-ktorých našich ideológiı́, 
tých-ktorých ekonomických situáciı,́ tých-ktorých ekonomických situáciı,́ 
plánov, výhľadov, zámerov, proste plánov, výhľadov, zámerov, proste 
keď hovorıḿe a tlačıḿe všetko tak, keď hovorıḿe a tlačıḿe všetko tak, 
ako sa nám to hodı ́– v civilizovanom ako sa nám to hodı ́– v civilizovanom 
svete ostala jedna inštitúcia, jedno svete ostala jedna inštitúcia, jedno 
milé obdobie, keď sa nám vynorı ́milé obdobie, keď sa nám vynorı ́
pojem ľudia	dobrej	vôle.pojem ľudia	dobrej	vôle.

A v tom je ten zvyšok nádeje na lepšı ́A v tom je ten zvyšok nádeje na lepšı ́
svet. Filozofia založená na láske k svet. Filozofia založená na láske k 
blı́žnemu trvá niekoľkotisı́c rokov. blı́žnemu trvá niekoľkotisı́c rokov. 
Prešla mnohými rukami. S�pinavými Prešla mnohými rukami. S�pinavými 
rukami ľudı ́zlej vôle, ktorı ́ju prekrú-rukami ľudı ́zlej vôle, ktorı ́ju prekrú-
cali ,  vulgarizovali ,  ale ona,  t á cali ,  vulgarizovali ,  ale ona,  t á 
základná myšlienka, tá  všetko    základná myšlienka, tá  všetko    
prežila.prežila.

Napriek tomu, že žijeme vo svete, v 
ktorom menıḿe hodnoty slov a činov 
tak, aby vyhovovali našim progra-
mom, zapadali do ich mozaiky – t. j. 
do tých-ktorých našich ideológiı́, 
tých-ktorých ekonomických situáciı,́ 
plánov, výhľadov, zámerov, proste 
keď hovorıḿe a tlačıḿe všetko tak, 
ako sa nám to hodı ́– v civilizovanom 
svete ostala jedna inštitúcia, jedno 
milé obdobie, keď sa nám vynorı ́
pojem ľudia	dobrej	vôle.

A v tom je ten zvyšok nádeje na lepšı ́
svet. Filozofia založená na láske k 
blı́žnemu trvá niekoľkotisı́c rokov. 
Prešla mnohými rukami. S�pinavými 
rukami ľudı ́zlej vôle, ktorı ́ju prekrú-
cali ,  vulgarizovali ,  ale ona,  t á 
základná myšlienka, tá  všetko    
prežila.
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C� lovek nemusı ́ byť kresťan, aby sa C� lovek nemusı ́ byť kresťan, aby sa 
z a m y s l e l  p r i  s p o m i e n k e  n a z a m y s l e l  p r i  s p o m i e n k e  n a 
bezbranné a chudobné bábätko bezbranné a chudobné bábätko 
kdesi v chlieve v jasliach. Aby si kdesi v chlieve v jasliach. Aby si 
nespomenul, že ten človiečik sa naro-nespomenul, že ten človiečik sa naro-
dil na úteku pred brutálnou mocou. A dil na úteku pred brutálnou mocou. A 
na úteku pred hlúposťou – rodnou na úteku pred hlúposťou – rodnou 
sestrou moci. A že všetky tie krásne a sestrou moci. A že všetky tie krásne a 
ľudské veci, myšlienky, umenie, ľudské veci, myšlienky, umenie, 
sloboda... sa musia pred tou mocou sloboda... sa musia pred tou mocou 
ukrývať, že sa rodia na úteku, ale že ukrývať, že sa rodia na úteku, ale že 
sa rodiť neprestanú – pretože sa sa rodiť neprestanú – pretože sa 
rodia z lásky.rodia z lásky.

Keď hovorı́me ľudstvo, ľudia – čo Keď hovorı́me ľudstvo, ľudia – čo 
máme na mysli? Koho vidıḿe? máme na mysli? Koho vidıḿe? 

No, vlastne to, čo sme videli. Svojich No, vlastne to, čo sme videli. Svojich 
rodičov, súrodencov, prı́buzných, rodičov, súrodencov, prı́buzných, 
svoj národ... svoju rasu. Svoju farbu. svoj národ... svoju rasu. Svoju farbu. 
Priznajme sa, že vidıḿe bielych ľudı.́ Priznajme sa, že vidıḿe bielych ľudı.́ 
Nevidıḿe odtiene, pachy, hoci jeden Nevidıḿe odtiene, pachy, hoci jeden 
druhému smrdıḿe.druhému smrdıḿe.

A predsa hovorı́me o ľudstve, že A predsa hovorı́me o ľudstve, že 
môže žiť spokojne; je to rozumné. To môže žiť spokojne; je to rozumné. To 
hovorı ́rozum. Ale všade počujeme a hovorı ́rozum. Ale všade počujeme a 
čıt́ame – a teraz prıd́e zrada rozumu čıt́ame – a teraz prıd́e zrada rozumu 
– bojuje sa, búri sa, rozkazuje sa, – bojuje sa, búri sa, rozkazuje sa, 
nariaďuje sa, dovoľuje sa, cenzuruje nariaďuje sa, dovoľuje sa, cenzuruje 
sa... sa... 

A pı́še sa. Na jednom konci sveta A pı́še sa. Na jednom konci sveta 
noviny pıš́u: Včera padlo sto vlasten-noviny pıš́u: Včera padlo sto vlasten-
cov a bolo zlikvidovaných sto agreso-cov a bolo zlikvidovaných sto agreso-
rov. (C� ıśla sú orientačné, môžete si rov. (C� ıśla sú orientačné, môžete si 
dosadiť vyššie. Alebo nižšie, ak ste dosadiť vyššie. Alebo nižšie, ak ste 
nenapraviteľnı́  optimist i . )  Na nenapraviteľnı́  optimist i . )  Na 
druhom konci sveta čı́tame: Bolo druhom konci sveta čı́tame: Bolo 
zlikvidovaných sto vzbúrencov a zlikvidovaných sto vzbúrencov a 
padlo sto našich udatných. padlo sto našich udatných. 

Háčik je v tom, že tých, ktorých sme Háčik je v tom, že tých, ktorých sme 

C� lovek nemusı ́ byť kresťan, aby sa 
z a m y s l e l  p r i  s p o m i e n k e  n a 
bezbranné a chudobné bábätko 
kdesi v chlieve v jasliach. Aby si 
nespomenul, že ten človiečik sa naro-
dil na úteku pred brutálnou mocou. A 
na úteku pred hlúposťou – rodnou 
sestrou moci. A že všetky tie krásne a 
ľudské veci, myšlienky, umenie, 
sloboda... sa musia pred tou mocou 
ukrývať, že sa rodia na úteku, ale že 
sa rodiť neprestanú – pretože sa 
rodia z lásky.

Keď hovorı́me ľudstvo, ľudia – čo 
máme na mysli? Koho vidıḿe? 

No, vlastne to, čo sme videli. Svojich 
rodičov, súrodencov, prı́buzných, 
svoj národ... svoju rasu. Svoju farbu. 
Priznajme sa, že vidıḿe bielych ľudı.́ 
Nevidıḿe odtiene, pachy, hoci jeden 
druhému smrdıḿe.

A predsa hovorı́me o ľudstve, že 
môže žiť spokojne; je to rozumné. To 
hovorı ́rozum. Ale všade počujeme a 
čıt́ame – a teraz prıd́e zrada rozumu 
– bojuje sa, búri sa, rozkazuje sa, 
nariaďuje sa, dovoľuje sa, cenzuruje 
sa... 

A pı́še sa. Na jednom konci sveta 
noviny pıš́u: Včera padlo sto vlasten-
cov a bolo zlikvidovaných sto agreso-
rov. (C� ıśla sú orientačné, môžete si 
dosadiť vyššie. Alebo nižšie, ak ste 
nenapraviteľnı́  optimist i . )  Na 
druhom konci sveta čı́tame: Bolo 
zlikvidovaných sto vzbúrencov a 
padlo sto našich udatných. 

Háčik je v tom, že tých, ktorých sme 

na jednom konci svetla likvidovali na jednom konci svetla likvidovali 
ako agresorov, sme na druhom konci ako agresorov, sme na druhom konci 
sveta oplakali ako našich udatných sveta oplakali ako našich udatných 
bojovnı́kov. Zatiaľ čo na druhom bojovnı́kov. Zatiaľ čo na druhom 
konci sveta likvidovanı ́vzbúrenci sú konci sveta likvidovanı ́vzbúrenci sú 
vlastne vlastenci a naši udatnı́ sú vlastne vlastenci a naši udatnı́ sú 
agresori.agresori.

Nikde sa ale nedočıt́ate, že dvesto Nikde sa ale nedočıt́ate, že dvesto 
mladých ľudı́ sa navzájom pobilo, mladých ľudı́ sa navzájom pobilo, 
pripravilo o život.pripravilo o život.

Vojna sa začala, pretože tak velil Vojna sa začala, pretože tak velil 
rozum. Ten istý rozum, ktorý – nám rozum. Ten istý rozum, ktorý – nám 
rozumným – velı ́ chcieť lepšı ́ živor rozumným – velı ́ chcieť lepšı ́ živor 
všade a pre všetkých. A zrazu z nás na všade a pre všetkých. A zrazu z nás na 
všetkých koncoch sveta robia idiotov. všetkých koncoch sveta robia idiotov. 
V dvadsiatom storočı,́ ktoré si s faloš-V dvadsiatom storočı,́ ktoré si s faloš-
nou pýchou hovorı ́ materialistické. nou pýchou hovorı ́ materialistické. 
Keď pozitıv́ne vieme, že láska nie je Keď pozitıv́ne vieme, že láska nie je 
hmota. A keď nevieme, čo to hmota hmota. A keď nevieme, čo to hmota 
je.je.

Láska – to najdôležitejšie v živote – Láska – to najdôležitejšie v živote – 
nepodlieha zemskej prı́ťažlivosti. nepodlieha zemskej prı́ťažlivosti. 
Rodná sestra slobody, štı́t, ktorý Rodná sestra slobody, štı́t, ktorý 
uchránil pokolenia ľudı ́dobrej vôle, uchránil pokolenia ľudı ́dobrej vôle, 
aby zachránili svet. Bez ľudı ́ dobrej aby zachránili svet. Bez ľudı ́ dobrej 
vôle by život nebol nič iné ako nebez-vôle by život nebol nič iné ako nebez-
pečné a nákladné dobrodružstvo.pečné a nákladné dobrodružstvo.

Tak teda: Pokoj ľuďom dobrej vôle.Tak teda: Pokoj ľuďom dobrej vôle.

Za originálnym textom sa našiel Za originálnym textom sa našiel 
ceruzkou pripıśaný dodatok:ceruzkou pripıśaný dodatok:

Mojej dcérke sa narodila dcérka. Pri Mojej dcérke sa narodila dcérka. Pri 
troche šťastia a dobrej životospráve troche šťastia a dobrej životospráve 
má nádej, že vo svojich tridsiatich má nádej, že vo svojich tridsiatich 
dvoch rokoch bude môcť osláviť dvoch rokoch bude môcť osláviť 
Silvestra na prelome miléniı.́ Teda, ak Silvestra na prelome miléniı.́ Teda, ak 
bude ešte Silvester. A bude kde osla-bude ešte Silvester. A bude kde osla-
vovať.vovať.

Daniel	LednickýDaniel	Lednický

na jednom konci svetla likvidovali 
ako agresorov, sme na druhom konci 
sveta oplakali ako našich udatných 
bojovnı́kov. Zatiaľ čo na druhom 
konci sveta likvidovanı ́vzbúrenci sú 
vlastne vlastenci a naši udatnı́ sú 
agresori.

Nikde sa ale nedočıt́ate, že dvesto 
mladých ľudı́ sa navzájom pobilo, 
pripravilo o život.

Vojna sa začala, pretože tak velil 
rozum. Ten istý rozum, ktorý – nám 
rozumným – velı ́ chcieť lepšı ́ živor 
všade a pre všetkých. A zrazu z nás na 
všetkých koncoch sveta robia idiotov. 
V dvadsiatom storočı,́ ktoré si s faloš-
nou pýchou hovorı ́ materialistické. 
Keď pozitıv́ne vieme, že láska nie je 
hmota. A keď nevieme, čo to hmota 
je.

Láska – to najdôležitejšie v živote – 
nepodlieha zemskej prı́ťažlivosti. 
Rodná sestra slobody, štı́t, ktorý 
uchránil pokolenia ľudı ́dobrej vôle, 
aby zachránili svet. Bez ľudı ́ dobrej 
vôle by život nebol nič iné ako nebez-
pečné a nákladné dobrodružstvo.

Tak teda: Pokoj ľuďom dobrej vôle.

Za originálnym textom sa našiel 
ceruzkou pripıśaný dodatok:

Mojej dcérke sa narodila dcérka. Pri 
troche šťastia a dobrej životospráve 
má nádej, že vo svojich tridsiatich 
dvoch rokoch bude môcť osláviť 
Silvestra na prelome miléniı.́ Teda, ak 
bude ešte Silvester. A bude kde osla-
vovať.

Daniel	Lednický
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Dôležitým	obdobím	pre	pestovate-Dôležitým	obdobím	pre	pestovate-
ľov 	 j e 	 p ráve 	 t o 	 du š i č kové .	ľov 	 j e 	 p ráve 	 t o 	 du š i č kové .	
Obmedzenia	 súvisiace	 s	 pandé-Obmedzenia	 súvisiace	 s	 pandé-
miou	ich	zastavili,	miou	ich	zastavili,	
podobne	 ako	 i	podobne	 ako	 i	
ďalších	 podnika-ďalších	 podnika-
t e ľov. 	 N ovem-t e ľov. 	 N ovem-
brové	 chryzanté-brové	 chryzanté-
my,	 ktoré	 pesto-my,	 ktoré	 pesto-
va teľ 	 Jaros lav	va teľ 	 Jaros lav	
Duchoslav	 (63)	Duchoslav	 (63)	
od	Svidníka	nemo-od	Svidníka	nemo-
h o l 	 p r e d a ť ,	h o l 	 p r e d a ť ,	
našťastie	neskon-našťastie	neskon-
čili	 v	 koši.	 Vďaka	čili	 v	 koši.	 Vďaka	
jeho	šľachetnému	jeho	šľachetnému	
gestu	 zdobia	 aj	gestu	 zdobia	 aj	
ulice	Giraltoviec.	ulice	Giraltoviec.	

 „Váženı́ občania,  „Váženı́ občania, 
možno ste si všimli, možno ste si všimli, 
že nám naše milé že nám naše milé 
G i r a l t o v c e  a j  v G i r a l t o v c e  a j  v 
týchto pochmúr-týchto pochmúr-
nyc h  j e s e n nýc h nyc h  j e s e n nýc h 
n o v e m b r o v ý c h n o v e m b r o v ý c h 
dňoch rozkvitli do dňoch rozkvitli do 
krásy. Je to vďaka krásy. Je to vďaka 
štedrému daru pestovateľa chryzan-štedrému daru pestovateľa chryzan-
tém z Mestiska. Pán Jaroslav Ducho-tém z Mestiska. Pán Jaroslav Ducho-
slav má svoje krásne kvety veľmi rád a slav má svoje krásne kvety veľmi rád a 
svojıḿ šľachetným gestom ukázal, že svojıḿ šľachetným gestom ukázal, že 
jeho práca nie je len o zárobku, ale aj o jeho práca nie je len o zárobku, ale aj o 
potešenı ́ pre ľudı.́ Týmto by sme sa potešenı ́ pre ľudı.́ Týmto by sme sa 
mu chceli poďakovať a popriať, aby sa mu chceli poďakovať a popriať, aby sa 

Dôležitým	obdobím	pre	pestovate-
ľov 	 j e 	 p ráve 	 t o 	 du š i č kové .	
Obmedzenia	 súvisiace	 s	 pandé-
miou	ich	zastavili,	
podobne	 ako	 i	
ďalších	 podnika-
t e ľov. 	 N ovem-
brové	 chryzanté-
my,	 ktoré	 pesto-
va teľ 	 Jaros lav	
Duchoslav	 (63)	
od	Svidníka	nemo-
h o l 	 p r e d a ť ,	
našťastie	neskon-
čili	 v	 koši.	 Vďaka	
jeho	šľachetnému	
gestu	 zdobia	 aj	
ulice	Giraltoviec.	

 „Váženı́ občania, 
možno ste si všimli, 
že nám naše milé 
G i r a l t o v c e  a j  v 
týchto pochmúr-
nyc h  j e s e n nýc h 
n o v e m b r o v ý c h 
dňoch rozkvitli do 
krásy. Je to vďaka 
štedrému daru pestovateľa chryzan-
tém z Mestiska. Pán Jaroslav Ducho-
slav má svoje krásne kvety veľmi rád a 
svojıḿ šľachetným gestom ukázal, že 
jeho práca nie je len o zárobku, ale aj o 
potešenı ́ pre ľudı.́ Týmto by sme sa 
mu chceli poďakovať a popriať, aby sa 

mu aj naďalej darilo a aby sa mu také mu aj naďalej darilo a aby sa mu také 
ťažké skúšky ako počas tejto pandé-ťažké skúšky ako počas tejto pandé-
mie vyhýbali,“ informuje na webovej mie vyhýbali,“ informuje na webovej 

s t r á n k e  m e s t o s t r á n k e  m e s t o 
Giraltovce. Záhrad-Giraltovce. Záhrad-
k á r  J a r o s l a v k á r  J a r o s l a v 
D u c h o s l a v  z D u c h o s l a v  z 
Mestiska ,  ktorý Mestiska ,  ktorý 
pestuje kvety už pestuje kvety už 
viac než tri desať-viac než tri desať-
ročia a podniká s ročia a podniká s 
nimi vo Svidnı́ku, nimi vo Svidnı́ku, 
n e m o h o l  p o č a s n e m o h o l  p o č a s 
zákazu vychádza-zákazu vychádza-
nia predávať kvety nia predávať kvety 
na  hroby počas na  hroby počas 
dušičiek, ako to za dušičiek, ako to za 
normálnych okol-normálnych okol-
nostı ́býva zvykom. nostı ́býva zvykom. 
Priznal, že kvôli Priznal, že kvôli 
opatreniu vlády opatreniu vlády 
prišiel o zhruba prišiel o zhruba 
s e d e m t i s ı́ c o v ú s e d e m t i s ı́ c o v ú 
tržbu. Aby nevyšli tržbu. Aby nevyšli 
navnivoč, rozhodol navnivoč, rozhodol 
sa kvety darovať sa kvety darovať 
mest ám.  Okres-mest ám.  Okres-

nému i nášmu podaroval desiatky nému i nášmu podaroval desiatky 
kvetináčov. Od vedúcej finančného kvetináčov. Od vedúcej finančného 
oddelenia Ivety Kurčovej sme sa oddelenia Ivety Kurčovej sme sa 
dozvedeli, že takmer 70 chryzantém dozvedeli, že takmer 70 chryzantém 
zdobı ́viacero častı ́mesta. „Sú zasiate zdobı ́viacero častı ́mesta. „Sú zasiate 
v centre mesta a pri komunitnom v centre mesta a pri komunitnom 
centre,“ doplnila. „Na skrášlenie miest centre,“ doplnila. „Na skrášlenie miest 

mu aj naďalej darilo a aby sa mu také 
ťažké skúšky ako počas tejto pandé-
mie vyhýbali,“ informuje na webovej 

s t r á n k e  m e s t o 
Giraltovce. Záhrad-
k á r  J a r o s l a v 
D u c h o s l a v  z 
Mestiska ,  ktorý 
pestuje kvety už 
viac než tri desať-
ročia a podniká s 
nimi vo Svidnı́ku, 
n e m o h o l  p o č a s 
zákazu vychádza-
nia predávať kvety 
na  hroby počas 
dušičiek, ako to za 
normálnych okol-
nostı ́býva zvykom. 
Priznal, že kvôli 
opatreniu vlády 
prišiel o zhruba 
s e d e m t i s ı́ c o v ú 
tržbu. Aby nevyšli 
navnivoč, rozhodol 
sa kvety darovať 
mest ám.  Okres-

nému i nášmu podaroval desiatky 
kvetináčov. Od vedúcej finančného 
oddelenia Ivety Kurčovej sme sa 
dozvedeli, že takmer 70 chryzantém 
zdobı ́viacero častı ́mesta. „Sú zasiate 
v centre mesta a pri komunitnom 
centre,“ doplnila. „Na skrášlenie miest 

Giraltovce	rozkvitli	vďaka	daru	podnikateľa	Giraltovce	rozkvitli	vďaka	daru	podnikateľa	
Jaroslava	Duchoslava	z	Mestiska.Jaroslava	Duchoslava	z	Mestiska.

Giraltovce	rozkvitli	vďaka	daru	podnikateľa	
Jaroslava	Duchoslava	z	Mestiska.

Mesto nám ozdobili „dušičkové“ chryzantémy Mesto nám ozdobili „dušičkové“ chryzantémy Mesto nám ozdobili „dušičkové“ chryzantémy 
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si mohli zobrať, koľko chceli, nijako si mohli zobrať, koľko chceli, nijako 
som to neobmedzoval.  Som rád, že som to neobmedzoval.  Som rád, že 
sme nimi vyzdobili mestá Svidnıḱ a sme nimi vyzdobili mestá Svidnıḱ a 
Giraltovce, bola by veľká škoda, keby Giraltovce, bola by veľká škoda, keby 
skončili na kompostovisku,“ povedal skončili na kompostovisku,“ povedal 
o svojich kvetoch pán Duchoslav aj o svojich kvetoch pán Duchoslav aj 
pre cas.sk. pre cas.sk. 

DUŠIČKOVÉ	OBDOBIE	–	GRO	DUŠIČKOVÉ	OBDOBIE	–	GRO	
PRE	PESTOVATEĽOVPRE	PESTOVATEĽOV

Pestovateľ tvrdı,́ že keby nepestoval Pestovateľ tvrdı,́ že keby nepestoval 
aj iné rastliny a venoval sa výhradne aj iné rastliny a venoval sa výhradne 
chryzantémam, zrejme by počas koro-chryzantémam, zrejme by počas koro-
nakrı́zy skrachoval. Požiadal aspoň nakrı́zy skrachoval. Požiadal aspoň 
nejakú kompenzáciu od vlády. Na nejakú kompenzáciu od vlády. Na 
Slovensku však nedošlo k podob-Slovensku však nedošlo k podob-
nému odškodneniu pestovateľov, ako nému odškodneniu pestovateľov, ako 
naprı́klad v susednom Poľsku. S� tát naprı́klad v susednom Poľsku. S� tát 
tam totiž vykupoval nepredané chry-tam totiž vykupoval nepredané chry-
zantémy od lokálnych pestovateľov za zantémy od lokálnych pestovateľov za 
peniaze určené na boj s pandémiou. peniaze určené na boj s pandémiou. 
Prı́spevok naň vyčleňujú i poľské Prı́spevok naň vyčleňujú i poľské 
úrady,  aby pestovateľov aspoň   úrady,  aby pestovateľov aspoň   
trochu podporili ich odkúpenı́m.               trochu podporili ich odkúpenı́m.               
„Ministerstvo hospodárstva tvrdı,́ že „Ministerstvo hospodárstva tvrdı,́ že 
v prıṕade chryzantém bol výpadok v prıṕade chryzantém bol výpadok 
krátkodobý, že vraj išlo len o jeden krátkodobý, že vraj išlo len o jeden 

si mohli zobrať, koľko chceli, nijako 
som to neobmedzoval.  Som rád, že 
sme nimi vyzdobili mestá Svidnıḱ a 
Giraltovce, bola by veľká škoda, keby 
skončili na kompostovisku,“ povedal 
o svojich kvetoch pán Duchoslav aj 
pre cas.sk. 

DUŠIČKOVÉ	OBDOBIE	–	GRO	
PRE	PESTOVATEĽOV

Pestovateľ tvrdı,́ že keby nepestoval 
aj iné rastliny a venoval sa výhradne 
chryzantémam, zrejme by počas koro-
nakrı́zy skrachoval. Požiadal aspoň 
nejakú kompenzáciu od vlády. Na 
Slovensku však nedošlo k podob-
nému odškodneniu pestovateľov, ako 
naprı́klad v susednom Poľsku. S� tát 
tam totiž vykupoval nepredané chry-
zantémy od lokálnych pestovateľov za 
peniaze určené na boj s pandémiou. 
Prı́spevok naň vyčleňujú i poľské 
úrady,  aby pestovateľov aspoň   
trochu podporili ich odkúpenı́m.               
„Ministerstvo hospodárstva tvrdı,́ že 
v prıṕade chryzantém bol výpadok 
krátkodobý, že vraj išlo len o jeden 

týždeň v roku, keď bol obmedzený týždeň v roku, keď bol obmedzený 
zákazom vychádzania. No práve zákazom vychádzania. No práve 
týždeň pred dušičkami je pre mňa týždeň pred dušičkami je pre mňa 
najdôležitejšı́. Keď nepredám chry-najdôležitejšı́. Keď nepredám chry-
zantémy pred dušičkami, potom ich zantémy pred dušičkami, potom ich 
už ľudia kupujú len sporadicky. Nedá už ľudia kupujú len sporadicky. Nedá 
sa potom rozbiehať ďalšia sezóna, sa potom rozbiehať ďalšia sezóna, 
keďže je potrebné nakúpiť ďalšı ́mate-keďže je potrebné nakúpiť ďalšı ́mate-
riál, substráty, črepnı́ky, semená, riál, substráty, črepnı́ky, semená, 
sadbu, hnojivá a navyše sa začıńa v sadbu, hnojivá a navyše sa začıńa v 
januári, keď treba aj kúriť,“ posťažo-januári, keď treba aj kúriť,“ posťažo-
val sa pestovateľ vo viacerých médi-val sa pestovateľ vo viacerých médi-
ách. Tentokrát zostával sklenıḱ plný ách. Tentokrát zostával sklenıḱ plný 
chryzantém plný, zatiaľ čo po iné roky chryzantém plný, zatiaľ čo po iné roky 
býval v tomto čase prázdny. Hovor-býval v tomto čase prázdny. Hovor-
kyňa ministerstva hospodárstva Kata-kyňa ministerstva hospodárstva Kata-
rı́na Matejková uviedla, že rezort rı́na Matejková uviedla, že rezort 
h o s p o d á r s t va  p r i p rav u j e  t z v. h o s p o d á r s t va  p r i p rav u j e  t z v. 
kompenzačný zákon, ktorý by mal byť kompenzačný zákon, ktorý by mal byť 
právnym základom pre efektıv́nu a právnym základom pre efektıv́nu a 
spravodlivú kompenzáciu škôd spravodlivú kompenzáciu škôd 
spôsobených pandémiou. Týkať by sa spôsobených pandémiou. Týkať by sa 
mal všetkých, ktorı́ zaznamenali mal všetkých, ktorı́ zaznamenali 
straty a budú ich vedieť zdokladovať, straty a budú ich vedieť zdokladovať, 
z i s t i l i  s m e  z o  s v i d n ı́ c k y c h z i s t i l i  s m e  z o  s v i d n ı́ c k y c h 
Podduklianskych noviniek.Podduklianskych noviniek.

(spracovala:	mc,	foto:	internet)(spracovala:	mc,	foto:	internet)

týždeň v roku, keď bol obmedzený 
zákazom vychádzania. No práve 
týždeň pred dušičkami je pre mňa 
najdôležitejšı́. Keď nepredám chry-
zantémy pred dušičkami, potom ich 
už ľudia kupujú len sporadicky. Nedá 
sa potom rozbiehať ďalšia sezóna, 
keďže je potrebné nakúpiť ďalšı ́mate-
riál, substráty, črepnı́ky, semená, 
sadbu, hnojivá a navyše sa začıńa v 
januári, keď treba aj kúriť,“ posťažo-
val sa pestovateľ vo viacerých médi-
ách. Tentokrát zostával sklenıḱ plný 
chryzantém plný, zatiaľ čo po iné roky 
býval v tomto čase prázdny. Hovor-
kyňa ministerstva hospodárstva Kata-
rı́na Matejková uviedla, že rezort 
h o s p o d á r s t va  p r i p rav u j e  t z v. 
kompenzačný zákon, ktorý by mal byť 
právnym základom pre efektıv́nu a 
spravodlivú kompenzáciu škôd 
spôsobených pandémiou. Týkať by sa 
mal všetkých, ktorı́ zaznamenali 
straty a budú ich vedieť zdokladovať, 
z i s t i l i  s m e  z o  s v i d n ı́ c k y c h 
Podduklianskych noviniek.

(spracovala:	mc,	foto:	internet)

Ohľaduplnosť medzi nami Ohľaduplnosť medzi nami Ohľaduplnosť medzi nami Ohľaduplnosť medzi nami Ohľaduplnosť medzi nami Ohľaduplnosť medzi nami 
lom roku. Dávnejšie som sa jej zúčast-lom roku. Dávnejšie som sa jej zúčast-
nila tiež.nila tiež.

Potešiteľné bolo, že kvôli známu Potešiteľné bolo, že kvôli známu 
obmedzeniu zhromažďovania sa obmedzeniu zhromažďovania sa 
pristúpili organizátori k tomuto podu-pristúpili organizátori k tomuto podu-
jatiu veľmi kreatıv́ne – reláciou v mest-jatiu veľmi kreatıv́ne – reláciou v mest-
skom rozhlase. Milé mohlo byť, že skom rozhlase. Milé mohlo byť, že 
nielen prıb́uznı ́zosnulých, ale aj obča-nielen prıb́uznı ́zosnulých, ale aj obča-

lom roku. Dávnejšie som sa jej zúčast-
nila tiež.

Potešiteľné bolo, že kvôli známu 
obmedzeniu zhromažďovania sa 
pristúpili organizátori k tomuto podu-
jatiu veľmi kreatıv́ne – reláciou v mest-
skom rozhlase. Milé mohlo byť, že 
nielen prıb́uznı ́zosnulých, ale aj obča-

Každoročne v deň Pamiatky zosnu-Každoročne v deň Pamiatky zosnu-
lých pripravı ́oddelenie kultúry MsU�  lých pripravı ́oddelenie kultúry MsU�  
Giraltovce pekné a dôstojné podujatie Giraltovce pekné a dôstojné podujatie 
v Dome smútku na miestnom cintorı-́v Dome smútku na miestnom cintorı-́
ne. Je to spomienka na tých, ktorı,́ ako ne. Je to spomienka na tých, ktorı,́ ako 
sa pıš́e aj v novembrovom čıśle Spra-sa pıš́e aj v novembrovom čıśle Spra-
vodajcu mesta Giraltovce, stratili vodajcu mesta Giraltovce, stratili 
svojho drahého prıb́uzného v uplynu-svojho drahého prıb́uzného v uplynu-

Každoročne v deň Pamiatky zosnu-
lých pripravı ́oddelenie kultúry MsU�  
Giraltovce pekné a dôstojné podujatie 
v Dome smútku na miestnom cintorı-́
ne. Je to spomienka na tých, ktorı,́ ako 
sa pıš́e aj v novembrovom čıśle Spra-
vodajcu mesta Giraltovce, stratili 
svojho drahého prıb́uzného v uplynu-
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nia mesta si tak mohli vypočuť, kto na nia mesta si tak mohli vypočuť, kto na 
večnosť odišiel a bol jedným z nás.večnosť odišiel a bol jedným z nás.

Prečo  „mohlo byť“?Prečo  „mohlo byť“?

Len čo sa táto milá relácia začala, Len čo sa táto milá relácia začala, 
všimla som si, že ľudia vyšli na prie-všimla som si, že ľudia vyšli na prie-
domia vypočuť si ju. No nie nadlho. domia vypočuť si ju. No nie nadlho. 
Niekto, koho to zrejme nezaujıḿalo, Niekto, koho to zrejme nezaujıḿalo, 
vysadol na svojho miláčika – motorku vysadol na svojho miláčika – motorku 
– a hlukom nielen že zneprı́jemnil – a hlukom nielen že zneprı́jemnil 
počúvanie, on celú reláciu zničil. Ani počúvanie, on celú reláciu zničil. Ani 
pri veľkej snahe nebolo možné pri veľkej snahe nebolo možné 
obsahu relácie porozumieť. A tak sme obsahu relácie porozumieť. A tak sme 
sa po chvıĺi bezmocnosti vracali do sa po chvıĺi bezmocnosti vracali do 
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nedeľu popoludnı,́ niekedy aj v iných 
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8/2009 Z. z. o premávke na pozem-
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S� túdie zverejnené v poslednom S� túdie zverejnené v poslednom 
obdobı́ ukázali, že vitamı́n D má obdobı́ ukázali, že vitamı́n D má 
ochranný účinok pri ochorenı ́COVID-ochranný účinok pri ochorenı ́COVID-
19. Upozorňuje na to Juraj Mesı́k, 19. Upozorňuje na to Juraj Mesı́k, 
lekár, analytik globálnych trendov a lekár, analytik globálnych trendov a 
rizıḱ .rizıḱ .

Začiatkom marca ste pre Pravdu Začiatkom marca ste pre Pravdu 
vôbec ako prvý slovenský expert vôbec ako prvý slovenský expert 
upozornili na extrémne riziko koro-upozornili na extrémne riziko koro-
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áda v Tokiu sa v lete neuskutočnı́. áda v Tokiu sa v lete neuskutočnı́. 
Slovensko to našťastie zvládlo, ale Slovensko to našťastie zvládlo, ale 
prišla druhá vlna. Chválabohu, že sme prišla druhá vlna. Chválabohu, že sme 
sa ubránili prvej vlne, lebo kompe-sa ubránili prvej vlne, lebo kompe-
tentnı ́ sa napokon stihli včas rozhý-tentnı ́ sa napokon stihli včas rozhý-
bať zavedenı́m prı́snych opatrenı ́bať zavedenı́m prı́snych opatrenı ́
proti šıŕeniu koronavıŕusu. Dokonca proti šıŕeniu koronavıŕusu. Dokonca 
sme sa ocitli na výbornej úrovni.          sme sa ocitli na výbornej úrovni.          
S prı́chodom leta netrpezlivá časť S prı́chodom leta netrpezlivá časť 
Slovákov začala viac cestovať aj do Slovákov začala viac cestovať aj do 
zahraničia, oživili sa sociálne kontak-zahraničia, oživili sa sociálne kontak-
ty. Keby dosluhujúca aj nová vláda ty. Keby dosluhujúca aj nová vláda 
neprijali razantné opatrenia, mohli aj neprijali razantné opatrenia, mohli aj 
u nás zomrieť stovky, ba aj tisıćky u nás zomrieť stovky, ba aj tisıćky 
obyvateľov, čo dosť veľa ľudı ́nechápe. obyvateľov, čo dosť veľa ľudı ́nechápe. 
Koronavıŕus je nepopierateľný fakt, Koronavıŕus je nepopierateľný fakt, 
na svete už zabil najmenej milión ľudı ́na svete už zabil najmenej milión ľudı ́
a situácia sa zhoršuje.a situácia sa zhoršuje.

C� ıḿ to je?C� ıḿ to je?

Súvisı ́to s viacerými vecami. V súčas-Súvisı ́to s viacerými vecami. V súčas-
nosti je medzi infikovanými veľa nosti je medzi infikovanými veľa 
mladých, ktorı ́sú odolnejšı ́a sú oveľa mladých, ktorı ́sú odolnejšı ́a sú oveľa 
viac mobilnı ́ako penzisti. D� alšı ́faktor viac mobilnı ́ako penzisti. D� alšı ́faktor 
šı́renia: otvorili sa školy, internáty. šı́renia: otvorili sa školy, internáty. 
Našťastie, staršı ́ ľudia sa zdajú byť Našťastie, staršı ́ ľudia sa zdajú byť 
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Začiatkom marca ste pre Pravdu 
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na svete už zabil najmenej milión ľudı ́
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O koronavıŕuse, respektıv́e o ocho-O koronavıŕuse, respektıv́e o ocho-
renı́ COVID-19, dnes vedci a lekári renı́ COVID-19, dnes vedci a lekári 
vedia už výrazne viac, ako keď v marci vedia už výrazne viac, ako keď v marci 
pandémia vypukla. Už dlho sa naprı-́pandémia vypukla. Už dlho sa naprı-́
klad vie, že vitamıń D je dôležitý pri klad vie, že vitamıń D je dôležitý pri 
ochrane proti vıŕusovým ochorenia, a ochrane proti vıŕusovým ochorenia, a 
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leta majú ľudia na severnej pologuli leta majú ľudia na severnej pologuli 
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Na jeseň a potom v zime však začne Na jeseň a potom v zime však začne 
klesať. Nazdávam sa, že pokles klesať. Nazdávam sa, že pokles 
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alebo kvapiek. Ukázalo sa, že vitamıń alebo kvapiek. Ukázalo sa, že vitamıń 
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leta majú ľudia na severnej pologuli 
najvyššiu hladinu vitamıńu D v krvi. 
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Určite mnohı́ poznáte Určite mnohı́ poznáte 
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na: Ak uhynie posledná na: Ak uhynie posledná 
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zahynie aj  ľudstvo! zahynie aj  ľudstvo! 
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sviatkov, ale aj liečby sviatkov, ale aj liečby 
chrı́pky a prechladnu-chrı́pky a prechladnu-
tia. Mnohı ́práve pri liečbe siahajú po tia. Mnohı ́práve pri liečbe siahajú po 
mede.mede.

Medzi naše slovenské kapacity, ktoré Medzi naše slovenské kapacity, ktoré 
sa venujú problematike včiel, včelıḿ sa venujú problematike včiel, včelıḿ 

Určite mnohı́ poznáte 
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V s ú časnosti  veľmi 
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sladidlo, ktoré sa na 
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hodnotená ako suboptimálna. C� lovek hodnotená ako suboptimálna. C� lovek 
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„marec – poberaj sa starec“.„marec – poberaj sa starec“.
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Určia to v laboratóriu po odbere krvi. Určia to v laboratóriu po odbere krvi. 
Test je lacný a hradı ́ho poisťovňa. Je Test je lacný a hradı ́ho poisťovňa. Je 
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mıńu?
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kam geograficky patrıḿe, sú výbor-kam geograficky patrıḿe, sú výbor-
nou lokalitou s produkciou svetovo nou lokalitou s produkciou svetovo 
najlepšı́ch medov s množstvom najlepšı́ch medov s množstvom 
ocenenı.́ocenenı.́

Dnes po pomerne krátkom obdobı ́Dnes po pomerne krátkom obdobı ́
(včelárime necelé štyri roky) sme (včelárime necelé štyri roky) sme 
radi, že v spoločnosti sa otvára inten-radi, že v spoločnosti sa otvára inten-
zıv́na diskusia o význame včelárenia. zıv́na diskusia o význame včelárenia. 
Spotrebitelia vyhľadávajú lokálne Spotrebitelia vyhľadávajú lokálne 
produkty. Chceme osobne poznať produkty. Chceme osobne poznať 
svojho pekára, zeleninára či včelára. svojho pekára, zeleninára či včelára. 
Sme radi, že do popredia sa dostáva Sme radi, že do popredia sa dostáva 
kvalita ponúkaných produktov. O to kvalita ponúkaných produktov. O to 
dôležitejšie je, ak prezentovanú dôležitejšie je, ak prezentovanú 
kvalitu máte aj podloženú konkrét-kvalitu máte aj podloženú konkrét-
nymi výsledkami a certifikátmi, ktoré nymi výsledkami a certifikátmi, ktoré 
ju nezávisle potvrdia.ju nezávisle potvrdia.

Aktuálne máme za sebou len tri Aktuálne máme za sebou len tri 
včelárske sezóny. Ako sa na nadše-včelárske sezóny. Ako sa na nadše-
ných začiatočnı́kov patrı́, hneď v ných začiatočnı́kov patrı́, hneď v 
prvom roku sme dali náš med na prvom roku sme dali náš med na 
rozbor do štátneho veterinárneho a rozbor do štátneho veterinárneho a 
potravinového ústavu v Dolnom Kubı-́potravinového ústavu v Dolnom Kubı-́
ne, ktorý svojıḿ protokolom o skúške ne, ktorý svojıḿ protokolom o skúške 
č. 10868/2018 potvrdil, že náš med č. 10868/2018 potvrdil, že náš med 
spl�ňa všetky testované parametre spl�ňa všetky testované parametre 
potrebné pre označenie Slovenský potrebné pre označenie Slovenský 
m e d .  U v e d e n ý  v ý s l e d o k  n á s , m e d .  U v e d e n ý  v ý s l e d o k  n á s , 
samozrejme, potešil a potvrdil náš samozrejme, potešil a potvrdil náš 
hlavný zámer – produkovať med hlavný zámer – produkovať med 
prémiovej kvality.prémiovej kvality.

V médiách sme zachytili vystúpenia V médiách sme zachytili vystúpenia 
Ing. Juraja Majtána, DrSc. z SAVa Ing. Juraja Majtána, DrSc. z SAVa 
zaujal nás jeho vedecký výskum  zaujal nás jeho vedecký výskum  
zameraný na antibakteriálnu aktivitu zameraný na antibakteriálnu aktivitu 
medov realizovaný v laboratóriách medov realizovaný v laboratóriách 
apidológie a apiterapie U� MB Bratisla-apidológie a apiterapie U� MB Bratisla-
va. Náš med, ktorý sme zaslali na labo-va. Náš med, ktorý sme zaslali na labo-
ratórnu analýzu, dosahoval vynika-ratórnu analýzu, dosahoval vynika-
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nou lokalitou s produkciou svetovo 
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zameraný na antibakteriálnu aktivitu 
medov realizovaný v laboratóriách 
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ratórnu analýzu, dosahoval vynika-

vanou	a	znehodnotenou	potravinou	v	vanou	a	znehodnotenou	potravinou	v	
Európskej	únii.	Celosvetový	nedostatok	Európskej	únii.	Celosvetový	nedostatok	
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zreteľný	 pôvod,	 ako	 napríklad:	 zmes	zreteľný	 pôvod,	 ako	 napríklad:	 zmes	
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Juraj	Majtán,	ktorý	sa	venuje	výskumu	Juraj	Majtán,	ktorý	sa	venuje	výskumu	
medu.	(zdroj: SAV)medu.	(zdroj: SAV)

Podľa odbornıḱov je najlepšie kupo-Podľa odbornıḱov je najlepšie kupo-
vať med od lokálneho a osvedčeného vať med od lokálneho a osvedčeného 
včelára, pri ktorom máme istotu, že včelára, pri ktorom máme istotu, že 
med neupravuje a nie je to priekup-med neupravuje a nie je to priekup-
nıḱ. V Giraltovciach našich včelárov nıḱ. V Giraltovciach našich včelárov 
zastrešuje ZO Slovenského zväzu zastrešuje ZO Slovenského zväzu 
včelárov, ktorá pod vedenıḿ jej váže-včelárov, ktorá pod vedenıḿ jej váže-
ného predsedu, pána Dušana S� tefáni-ného predsedu, pána Dušana S� tefáni-
ka, po dlhé desaťročia robı́ skvelú ka, po dlhé desaťročia robı́ skvelú 
prácu pre rozvoj tohto celospoločen-prácu pre rozvoj tohto celospoločen-
sky dôležitého odvetvia. Sami sme sky dôležitého odvetvia. Sami sme 
vďačnı́ za priateľské prijatie medzi vďačnı́ za priateľské prijatie medzi 
včelárov, mnoho cenných rád a ústre-včelárov, mnoho cenných rád a ústre-
tový prı́stup celého predsednı́ctva tový prı́stup celého predsednı́ctva 
organizácie.organizácie.

Keďže patrıḿe medzi mladšıćh včelá-Keďže patrıḿe medzi mladšıćh včelá-
rov, radi by sme využili tento priestor rov, radi by sme využili tento priestor 
a trocha sa vám predstavili. Vzájomné a trocha sa vám predstavili. Vzájomné 
priateľstvo nás spojilo do spoločného priateľstvo nás spojilo do spoločného 
projektu s cieľom začať včeláriť a projektu s cieľom začať včeláriť a 
postupne sa pokúsiť vybudovať postupne sa pokúsiť vybudovať 
niečo, čo nás bude dlhé roky vnútorne niečo, čo nás bude dlhé roky vnútorne 
napln� ̌ ať. Náš zámer sme pretavili do napln� ̌ ať. Náš zámer sme pretavili do 
názvu VC�ELY BESKYDY, pod ktorým názvu VC�ELY BESKYDY, pod ktorým 
nás v blıźkej budúcnosti budete stre-nás v blıźkej budúcnosti budete stre-
távať. Práve Nı́zke Beskydy, oblasť, távať. Práve Nı́zke Beskydy, oblasť, 
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výrazne podporı́te človeka, ktorý výrazne podporı́te človeka, ktorý 
včelám obetuje obrovské množstvo včelám obetuje obrovské množstvo 
energie a voľného času. Malı ́ včelári energie a voľného času. Malı ́ včelári 
nemajú veľa možnostı́, ako zı́skať nemajú veľa možnostı́, ako zı́skať 
podporu na pokrývanie rastúcich podporu na pokrývanie rastúcich 

nákladov. Nedokážu konkurovať nákladov. Nedokážu konkurovať 
obrovskými objemami rôznym obrovskými objemami rôznym 
veľkoobchodnıḱom s medom. Ich veľkoobchodnıḱom s medom. Ich 
najsilnejšıḿ konkurenčným argu-najsilnejšıḿ konkurenčným argu-
mentom je to najdôležitejšie, čo mentom je to najdôležitejšie, čo 
pri mede očakávate – kvalitný, pri mede očakávate – kvalitný, 

zdravý a nepančovaný med!  zdravý a nepančovaný med!  

Práca včelára je namáhavá, ale spolo-Práca včelára je namáhavá, ale spolo-
čenský veľmi dôležitá. Verte, že čenský veľmi dôležitá. Verte, že 
včelári sú ľudia s veľkým srdcom, včelári sú ľudia s veľkým srdcom, 
ktorı́ vám v tom sklı́čku s medom ktorı́ vám v tom sklı́čku s medom 
dávajú to najlepšie, čo prıŕoda ponú-dávajú to najlepšie, čo prıŕoda ponú-
ka.ka.

Na záver chceme pripomenúť, aby Na záver chceme pripomenúť, aby 
kvalitný med nechýbal ani na vašom kvalitný med nechýbal ani na vašom 
štedrovečernom stole, pretože má štedrovečernom stole, pretože má 
zabezpečiť, aby ste po celý budúci rok zabezpečiť, aby ste po celý budúci rok 
boli milı,́ dobrı ́a láskavı.́boli milı,́ dobrı ́a láskavı.́

Želáme	požehnané	a	sladké	Vianoce.	Želáme	požehnané	a	sladké	Vianoce.	

Peter	Hliboký	/	Bc.	Stanislav	VargaPeter	Hliboký	/	Bc.	Stanislav	Varga

výrazne podporı́te človeka, ktorý 
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čenský veľmi dôležitá. Verte, že 
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kou kvality GOLD 4.5MIC (čıślo testu: kou kvality GOLD 4.5MIC (čıślo testu: 
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Je dôležité si uvedomiť, že pri kúpe Je dôležité si uvedomiť, že pri kúpe 
medu od lokálnych včelárov máte isto-medu od lokálnych včelárov máte isto-
tu, že za svoje peniaze dostávate tu, že za svoje peniaze dostávate 
kvalitu, ktorú očakávate. Zároveň tým kvalitu, ktorú očakávate. Zároveň tým 
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Je dôležité si uvedomiť, že pri kúpe 
medu od lokálnych včelárov máte isto-
tu, že za svoje peniaze dostávate 
kvalitu, ktorú očakávate. Zároveň tým 

tohto nešťastia a zachráneným rodi-tohto nešťastia a zachráneným rodi-
nám sa i viacerı ́Giraltovčania snažili nám sa i viacerı ́Giraltovčania snažili 
pomáhať prı́spevkami a darmi. pomáhať prı́spevkami a darmi. 
Nešťastie v Prešove spájalo v pomoci Nešťastie v Prešove spájalo v pomoci 
jednotlivcov i skupiny, mestá im jednotlivcov i skupiny, mestá im 
pomáhali naprı́klad aj tým, že sa pomáhali naprı́klad aj tým, že sa 
vzdali novoročného ohňostroja. vzdali novoročného ohňostroja. 
Dodnes naň nielen Prešovčania Dodnes naň nielen Prešovčania 
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vzdali novoročného ohňostroja. 
Dodnes naň nielen Prešovčania 

Deň svätého Mikuláša je hlavne v Deň svätého Mikuláša je hlavne v 
ponıḿanı ́detı ́tradične uznávaný ako ponıḿanı ́detı ́tradične uznávaný ako 
deň štedrosti. Pre niektorých zostane deň štedrosti. Pre niektorých zostane 
v pamäti aj ako mimoriadne smutný. v pamäti aj ako mimoriadne smutný. 
6. decembra uplynie rok od tragédie 6. decembra uplynie rok od tragédie 
na Mukačevskej ulici v Prešove. na Mukačevskej ulici v Prešove. 

Tragédiu si pripomı́name aj kvôli Tragédiu si pripomı́name aj kvôli 
tomu, že naše mesto je tak blı́zko tomu, že naše mesto je tak blı́zko 
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ponıḿanı ́detı ́tradične uznávaný ako 
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tomu, že naše mesto je tak blı́zko 

UPLYNIE ROK OD VÝBUCHU V PREŠOVE UPLYNIE ROK OD VÝBUCHU V PREŠOVE UPLYNIE ROK OD VÝBUCHU V PREŠOVE 
Rodinám,	ktoré	postihla	tragédia,	pomáhali	aj	Giraltovčania.Rodinám,	ktoré	postihla	tragédia,	pomáhali	aj	Giraltovčania.Rodinám,	ktoré	postihla	tragédia,	pomáhali	aj	Giraltovčania.
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ľudı́, ďalšı́ch 40 bolo zranených. ľudı́, ďalšı́ch 40 bolo zranených. 
Jedna osoba zostala nezvestná. V lete Jedna osoba zostala nezvestná. V lete 
2020 hľadanú ženu oficiálne vyhlásili 2020 hľadanú ženu oficiálne vyhlásili 
za mŕtvu, aj keď sa jej pozostatky za mŕtvu, aj keď sa jej pozostatky 
nenašli. Tragédia zrejme vznikla nenašli. Tragédia zrejme vznikla 
k vô l i  v i a c e r ý m  p o c hyb e n i a m , k vô l i  v i a c e r ý m  p o c hyb e n i a m , 
ması́vny výbuch vtedy zaskočil i ması́vny výbuch vtedy zaskočil i 
experta na explózie. Prıč́iny nešťastia experta na explózie. Prıč́iny nešťastia 
sa intenzıv́ne prešetrovali vyše pol sa intenzıv́ne prešetrovali vyše pol 
roka. roka. 

AKO	DOŠLO	K	VÝBUCHU?	AKO	DOŠLO	K	VÝBUCHU?	
SPÚŠŤAČOM	EXPLÓZIE	MAL	SPÚŠŤAČOM	EXPLÓZIE	MAL	

BYŤ	VÝŤAHBYŤ	VÝŤAH
Obvineniam čelili viacerı ́ robotnıći, Obvineniam čelili viacerı ́ robotnıći, 
ktorých neustále vypočúvali. V okolı ́ktorých neustále vypočúvali. V okolı ́
bytovky prebiehali v čase výbuchu bytovky prebiehali v čase výbuchu 
výkopové práce. Pravdepodobne výkopové práce. Pravdepodobne 
došlo k poškodeniu potrubia a došlo k poškodeniu potrubia a 
následnému úniku plynu. Ten sa následnému úniku plynu. Ten sa 
dostal do paneláka na Mukačevskej dostal do paneláka na Mukačevskej 
ulici čıślo 7 mechanickým poškode-ulici čıślo 7 mechanickým poškode-
nı́m plynového potrubia, ktoré sa nı́m plynového potrubia, ktoré sa 
nachádzalo pod zemou v blı́zkosti nachádzalo pod zemou v blı́zkosti 
bytovky. Malo byť spôsobené pria-bytovky. Malo byť spôsobené pria-
mym kontaktom s horizontálnou mym kontaktom s horizontálnou 
vrtnou súpravou počas prác na vrtnou súpravou počas prác na 
mikrotunelovom vrte. Trojica mužov mikrotunelovom vrte. Trojica mužov 
sa pred sudcom priznala, že pri výko-sa pred sudcom priznala, že pri výko-
pových prácach prerazili plynové pových prácach prerazili plynové 
potrubie. Do priestorov paneláku sa potrubie. Do priestorov paneláku sa 
plyn dostal hlavne cez teplovodný plyn dostal hlavne cez teplovodný 
kolektor na najvyššie poschodia. kolektor na najvyššie poschodia. 
Posledné informácie prinášajú Posledné informácie prinášajú 
novšie fakty, ako naprıḱlad aj ten, že novšie fakty, ako naprıḱlad aj ten, že 
výbuch iniciovala iskra z výťahu.      výbuch iniciovala iskra z výťahu.      
„V tom čase sa pravý výťah v bloku „V tom čase sa pravý výťah v bloku 
nachádzal na 11. poschodı ́ a iskra, nachádzal na 11. poschodı ́ a iskra, 
ktorá vznietila nahromadený plyn, ktorá vznietila nahromadený plyn, 
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výkopové práce. Pravdepodobne 
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mikrotunelovom vrte. Trojica mužov 
sa pred sudcom priznala, že pri výko-
pových prácach prerazili plynové 
potrubie. Do priestorov paneláku sa 
plyn dostal hlavne cez teplovodný 
kolektor na najvyššie poschodia. 
Posledné informácie prinášajú 
novšie fakty, ako naprıḱlad aj ten, že 
výbuch iniciovala iskra z výťahu.      
„V tom čase sa pravý výťah v bloku 
nachádzal na 11. poschodı ́ a iskra, 
ktorá vznietila nahromadený plyn, 

spomıńajú so slzami v očiach a boles-spomıńajú so slzami v očiach a boles-
ťou v srdci. Pripomeňme si, že v čase ťou v srdci. Pripomeňme si, že v čase 
obeda, krátko po dvanástej hodine, obeda, krátko po dvanástej hodine, 
nastal 6. decembra 2019 v najvyššıćh nastal 6. decembra 2019 v najvyššıćh 
poschodiach jedného z panelákov na poschodiach jedného z panelákov na 
sıd́lisku III obrovský výbuch. Otrasy z sıd́lisku III obrovský výbuch. Otrasy z 
explózie vtedy cıt́ili Prešovčania aj vo explózie vtedy cıt́ili Prešovčania aj vo 
vzdialenosti niekoľkých kilometrov. vzdialenosti niekoľkých kilometrov. 
„Ten výbuch spôsobil obrovský „Ten výbuch spôsobil obrovský 
rachot, počuť ho bolo až po S�algovıḱ. rachot, počuť ho bolo až po S�algovıḱ. 
Hasiči mali problém dostať sa k Hasiči mali problém dostať sa k 
ľuďom s plošinami. Volali o pomoc, ľuďom s plošinami. Volali o pomoc, 
stáli na balkónoch, keďže schody stáli na balkónoch, keďže schody 
vybuchli a dlho čakali na pomoc. Bolo vybuchli a dlho čakali na pomoc. Bolo 
to hrozné, mal som tam mnohých to hrozné, mal som tam mnohých 
známych a priateľov. Jedna suseda známych a priateľov. Jedna suseda 
cıt́ila plyn, škoda, že ju vtedy nik nepo-cıt́ila plyn, škoda, že ju vtedy nik nepo-
čúval,“ povedal nám vlani jeden zo čúval,“ povedal nám vlani jeden zo 
svedkov, ktorý býva na rovnakom svedkov, ktorý býva na rovnakom 
sı́dlisku. Invalidný dôchodca v sı́dlisku. Invalidný dôchodca v 
úprimnej výpovedi pre Spravodajcu úprimnej výpovedi pre Spravodajcu 
priznal, že sa vo vybuchnutej bytovke priznal, že sa vo vybuchnutej bytovke 
sa veľa vecı ́odsúhlasilo bez povolenı.́sa veľa vecı ́odsúhlasilo bez povolenı.́

SMUTNÉ	BILANCOVANIE													SMUTNÉ	BILANCOVANIE													
S	MNOŽSTVOM																						S	MNOŽSTVOM																						
OTÁZNIKOVOTÁZNIKOV

Plyn zrejme vybuchol na deviatom Plyn zrejme vybuchol na deviatom 
poschodı́, následne začali horieť poschodı́, následne začali horieť 
ďalšie štyri poschodia dvanásťpos-ďalšie štyri poschodia dvanásťpos-
chodového domu. Jeho schodisko sa chodového domu. Jeho schodisko sa 
pri výbuchu kompletne zrútilo, pri výbuchu kompletne zrútilo, 
zničená bola aj strecha. Až večer pred zničená bola aj strecha. Až večer pred 
desiatou hodinou dostali požiar pod desiatou hodinou dostali požiar pod 
kontrolu, úplne sa ho podarilo uhasiť kontrolu, úplne sa ho podarilo uhasiť 
až nasledujúce ráno pred siedmou až nasledujúce ráno pred siedmou 
hodinou. Výbuch narušil statiku aj v hodinou. Výbuch narušil statiku aj v 
susednom dome čıślo 9. Pri výbuchu susednom dome čıślo 9. Pri výbuchu 
prešovskej bytovky zomrelo sedem prešovskej bytovky zomrelo sedem 
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obeda, krátko po dvanástej hodine, 
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kontrolu, úplne sa ho podarilo uhasiť 
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ninou, čo napokon nepotvrdili. Pane-ninou, čo napokon nepotvrdili. Pane-
lák č.7 napokon museli zbúrať. lák č.7 napokon museli zbúrať. 

PO	ROKU	SA	NA	HRDINOV	PO	ROKU	SA	NA	HRDINOV	
NEZABÚDANEZABÚDA

Tak ako už takmer rok spomıńame na Tak ako už takmer rok spomıńame na 
obete výbuchu, sme vďačnı́  za obete výbuchu, sme vďačnı́  za 
záchranu tých, ktorı ́tragédiu prežili. záchranu tých, ktorı ́tragédiu prežili. 
Oni za svoj život vďačia aj hrdinom, Oni za svoj život vďačia aj hrdinom, 
ktorı ́im pomohli dostať sa z horiacej ktorı ́im pomohli dostať sa z horiacej 
bytovky. Dodnes sú za to oceňovanı.́ bytovky. Dodnes sú za to oceňovanı.́ 
Ocenenie v kategórii Záchrana života Ocenenie v kategórii Záchrana života 
v súťaži Vojenský čin roka 2019 si v súťaži Vojenský čin roka 2019 si 
nedávno odniesol kolektıv́ profesio-nedávno odniesol kolektıv́ profesio-
nálnych vojakov z práporu Istar v nálnych vojakov z práporu Istar v 
Prešove, ktorı ́pomáhali po výbuchu Prešove, ktorı ́pomáhali po výbuchu 
bytového domu. Rovnaké ocenenie si bytového domu. Rovnaké ocenenie si 
prevzal aj Jozef Bilohučšin, obyvateľ prevzal aj Jozef Bilohučšin, obyvateľ 
jedného z bytov, ktorý hneď po výbu-jedného z bytov, ktorý hneď po výbu-
chu pomohol susede s evakuáciou. chu pomohol susede s evakuáciou. 
Medzi prvými nasadenými bolo 27 Medzi prvými nasadenými bolo 27 
prı́slušnı́kov OS SR z prešovského prı́slušnı́kov OS SR z prešovského 
práporu. Na miesto nešťastia vyrazili práporu. Na miesto nešťastia vyrazili 
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mala vzniknúť na jednom z bezpeč-mala vzniknúť na jednom z bezpeč-
nostných obvodov daného výťahu,“ nostných obvodov daného výťahu,“ 
detailne uviedol Korzár na základe detailne uviedol Korzár na základe 
vypracovaného posudku. Plyn mal po vypracovaného posudku. Plyn mal po 
výbuchu podľa týchto informáciı ́výbuchu podľa týchto informáciı ́
ďalej prenikať do teplovodných ďalej prenikať do teplovodných 
kolektorov, kde neskôr najmenej kolektorov, kde neskôr najmenej 
dvakrát zahorel, neunikal len na dvakrát zahorel, neunikal len na 
Mukačevskej 7. „Tento stav spolu s Mukačevskej 7. „Tento stav spolu s 
preniknutı́m plameňa cez teplo-preniknutı́m plameňa cez teplo-
vodné kolektory a rozdeľovač do vodné kolektory a rozdeľovač do 
paneláka na Mukačevskej 9 bolo paneláka na Mukačevskej 9 bolo 
najpravdepodobnejšı́m iniciátorom najpravdepodobnejšı́m iniciátorom 
výbuchu predtým nahromadeného výbuchu predtým nahromadeného 
plynu v jeho pivničných priestoroch. plynu v jeho pivničných priestoroch. 
Tento výbuch však ale nemal taký Tento výbuch však ale nemal taký 
deštrukčný efekt ako v bloku 7. deštrukčný efekt ako v bloku 7. 
Výbuch v pivničných priestoroch Výbuch v pivničných priestoroch 
bloku 9 podľa záverov v posudku bloku 9 podľa záverov v posudku 
súvisı ́s masıv́nym výbuchom v bloku súvisı ́s masıv́nym výbuchom v bloku 
7,“ opıśal priebeh katastrofy Korzár. 7,“ opıśal priebeh katastrofy Korzár. 
Odbornı́ci pracovali i s verziou, že Odbornı́ci pracovali i s verziou, že 
výbuch mohol byť spôsobený výbuš-výbuch mohol byť spôsobený výbuš-
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Tento výbuch však ale nemal taký 
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Stihli	to	ešte	v	relatívne	priazni-Stihli	to	ešte	v	relatívne	priazni-
vom	 čase.	 Vydarený	 Rusínsky	vom	 čase.	 Vydarený	 Rusínsky	
festival	sa	uskutočnil	niekoľko	festival	sa	uskutočnil	niekoľko	
dní	 predtým,	 ako	 rapídne	dní	 predtým,	 ako	 rapídne	
stúpol	 počet	 nových	 pozitív-stúpol	 počet	 nových	 pozitív-
nych 	 pr ípadov 	 ochorenia	nych 	 pr ípadov 	 ochorenia	
COVID-19	pod	Duklou.	Dnes	 je	COVID-19	pod	Duklou.	Dnes	 je	
už	situácia	celkom	iná.už	situácia	celkom	iná.

Rusıńsky festival organizujú vo Svid-Rusıńsky festival organizujú vo Svid-
nıḱu od roku 2013, trvá sedem dnı.́ nıḱu od roku 2013, trvá sedem dnı.́ 
Hlavným organizátorom je Okresná Hlavným organizátorom je Okresná 
organizácia Rusıńskej obrody na čele organizácia Rusıńskej obrody na čele 
s Milošom Strončekom. Uskutočňuje s Milošom Strončekom. Uskutočňuje 
sa tradične v posledný májový týždeň. sa tradične v posledný májový týždeň. 
Tento rok to tak nebolo. Vzhľadom na Tento rok to tak nebolo. Vzhľadom na 
situáciu spôsobenú pandémiou ocho-situáciu spôsobenú pandémiou ocho-
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nosť bola ovplyvnená opatreniami, 
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prichádzal i  stovky ú častnı́kov               
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ministerstvo.ministerstvo.

Text	a	foto:	Martina	Cigľárová,Text	a	foto:	Martina	Cigľárová,

	info:	korzar.sk	info:	korzar.sk
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evakuácii a likvidácii požiaru na 
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nejšej, inovatıv́nej úprave, zıśkavajú 
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Obaja bývame v Jakubanoch (Stará 
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Na druhej strane, tým, že nás tu ľudia Na druhej strane, tým, že nás tu ľudia 
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stále ideme na javisko s veľkou stále ideme na javisko s veľkou 
zodpovednosťou pred to publikum,“ zodpovednosťou pred to publikum,“ 
prezradil spevák a huslista. Dnes je prezradil spevák a huslista. Dnes je 
veľký problém, že tı ́ ľudia sú nesku-veľký problém, že tı ́ ľudia sú nesku-
točne vystrašenı,́ každý sa bojı ́vyjsť a točne vystrašenı,́ každý sa bojı ́vyjsť a 
prıśť hlavne na také podujatie, mať prıśť hlavne na také podujatie, mať 
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ľudı,́ sme veľmi radi a vďačnı,́ že aj v ľudı,́ sme veľmi radi a vďačnı,́ že aj v 
tejto ťažkej situácii sme tú priazeň tejto ťažkej situácii sme tú priazeň 
divákov nestratili a to si cenıḿe,“ tvrdı ́divákov nestratili a to si cenıḿe,“ tvrdı ́
Tomáš Kollár.Tomáš Kollár.
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Oddýchli sme si.... Aj nám sa lepšie hrá Oddýchli sme si.... Aj nám sa lepšie hrá 
a sme po koncerte spokojnı.́ Určite sa a sme po koncerte spokojnı.́ Určite sa 
cıt́ime istým spôsobom unavenı,́ no cıt́ime istým spôsobom unavenı,́ no 
zároveň nabitı ́tou energiou. Takže je zároveň nabitı ́tou energiou. Takže je 
neskutočne cıt́iť tú interakciu na tom neskutočne cıt́iť tú interakciu na tom 
javisku.“ javisku.“ 
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divákov nestratili a to si cenıḿe,“ tvrdı ́
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snažı́me robiť tak, aby sme ľuďom 
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našich koncertoch,“ tvrdı́ Tomáš. 
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nách, s kapelou Kandráčovci by mali nách, s kapelou Kandráčovci by mali 
vystúpiť na budúci rok. Minulé leto vystúpiť na budúci rok. Minulé leto 
mali na spoločnom megakoncerte mali na spoločnom megakoncerte 
veľký úspech. Preto plánujú pokračo-veľký úspech. Preto plánujú pokračo-
vať v spolupráci. vať v spolupráci. 

NÁVSŤEVNÍCI	ZO	ZÁPADUNÁVSŤEVNÍCI	ZO	ZÁPADU
Na festival prišli nielen Svidnıč́ania či Na festival prišli nielen Svidnıč́ania či 
občania z okolitých obcı́ a miest. občania z okolitých obcı́ a miest. 
Nechýbali diváci z Košı́c, Topoľčian Nechýbali diváci z Košı́c, Topoľčian 
pri Nitre či od Trenčıńa. Aj kvôli Kollá-pri Nitre či od Trenčıńa. Aj kvôli Kollá-
rovcom pricestovala na festival z rovcom pricestovala na festival z 
veľkej diaľky Soňa C� ičáková s priateľ-veľkej diaľky Soňa C� ičáková s priateľ-
mi. „S kamarátkami sme výletovali na mi. „S kamarátkami sme výletovali na 
východnom Slovensku. Keďže pande-východnom Slovensku. Keďže pande-
mická situácia zdvıh́ala výhražný prst mická situácia zdvıh́ala výhražný prst 
nad hromadnými podujatiami od nad hromadnými podujatiami od 
nasledujúceho mesiaca, koncert a nasledujúceho mesiaca, koncert a 
kultúrny zážitok v podanı ́ Kollárov-kultúrny zážitok v podanı ́ Kollárov-
cov vo Svidnı́ku sme si nechceli cov vo Svidnı́ku sme si nechceli 
nechať ujsť. Na Rusıńskom festivale nechať ujsť. Na Rusıńskom festivale 
sme boli prvýkrát, ale dúfam, že nie sme boli prvýkrát, ale dúfam, že nie 
posledný. Mesto Svidnıḱ, rovnako ako posledný. Mesto Svidnıḱ, rovnako ako 
samotný festival, zanechali v nás pozi-samotný festival, zanechali v nás pozi-
tıv́ny dojem. Východniari a ich tempe-tıv́ny dojem. Východniari a ich tempe-
rament majú niečo do seba,“ vravı ́         rament majú niečo do seba,“ vravı ́         
o  Východoslovákoch  Soňa. o  Východoslovákoch  Soňa. 

Text	a	foto:	Martina	CigľárováText	a	foto:	Martina	Cigľárová

VIAC	S	RODINOU
Kollárovci priznali, že v čase, keď 
nemohli intenzıv́ne vystupovať, sa 
tešili z prı́tomnosti svojich rodı́n. 
„Minulý rok, ako i v predošlých 
rokoch, to bolo všetko rozlietané, 
behali sme po celom C�eskoslovensku. 
Teraz sme si mohli viac užiť ten pravý 
rodinný život, prıt́omnosť svojich deti 
a manželiek,“ dodal Tomáš. Okrem 
toho prezradil, že hoci tento rok 
nebolo Stretnutie Goralov v Pieni-
nách, s kapelou Kandráčovci by mali 
vystúpiť na budúci rok. Minulé leto 
mali na spoločnom megakoncerte 
veľký úspech. Preto plánujú pokračo-
vať v spolupráci. 

NÁVSŤEVNÍCI	ZO	ZÁPADU
Na festival prišli nielen Svidnıč́ania či 
občania z okolitých obcı́ a miest. 
Nechýbali diváci z Košı́c, Topoľčian 
pri Nitre či od Trenčıńa. Aj kvôli Kollá-
rovcom pricestovala na festival z 
veľkej diaľky Soňa C� ičáková s priateľ-
mi. „S kamarátkami sme výletovali na 
východnom Slovensku. Keďže pande-
mická situácia zdvıh́ala výhražný prst 
nad hromadnými podujatiami od 
nasledujúceho mesiaca, koncert a 
kultúrny zážitok v podanı ́ Kollárov-
cov vo Svidnı́ku sme si nechceli 
nechať ujsť. Na Rusıńskom festivale 
sme boli prvýkrát, ale dúfam, že nie 
posledný. Mesto Svidnıḱ, rovnako ako 
samotný festival, zanechali v nás pozi-
tıv́ny dojem. Východniari a ich tempe-
rament majú niečo do seba,“ vravı ́         
o  Východoslovákoch  Soňa. 

Text	a	foto:	Martina	Cigľárová
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len tri dni, ale ostal som desať a veľmi len tri dni, ale ostal som desať a veľmi 
rád by som sa tam ešte aspoň na rád by som sa tam ešte aspoň na 
mesiac vrátil. mesiac vrátil. 

To, že sú tam ľudia ochotnı ́a otvorenı,́ To, že sú tam ľudia ochotnı ́a otvorenı,́ 
som zistil ešte cez internet, keď sa mi som zistil ešte cez internet, keď sa mi 
podarilo skontaktovať miestnych,         podarilo skontaktovať miestnych,         
s ktorými sme potom spolu zorgani-s ktorými sme potom spolu zorgani-
zovali výlet po celej krajine.zovali výlet po celej krajine.

Do Jerevanu som už teda prišiel            Do Jerevanu som už teda prišiel            
s istým plánom spoznať ľudı ́a vidieť s istým plánom spoznať ľudı ́a vidieť 
toho čo najviac.toho čo najviac.

V Arménsku sa hovorı ́po arménsky. V Arménsku sa hovorı ́po arménsky. 
Je to jeden z najstaršıćh jazykov na Je to jeden z najstaršıćh jazykov na 
svete, unikátny pı́smom aj rečou a svete, unikátny pı́smom aj rečou a 
svojou povahou nepatrı́  ani ku svojou povahou nepatrı́  ani ku 
kaukazským, ani k iným svetovým kaukazským, ani k iným svetovým 
jazykom. Našťastie sa tam dohovorıt́e jazykom. Našťastie sa tam dohovorıt́e 
aj po rusky, keďže vzťahy Arménska	s	aj po rusky, keďže vzťahy Arménska	s	
Ruskom	 sú tradične dobré. Mladı ́Ruskom	 sú tradične dobré. Mladı ́
ľudia sú väčšinou veľmi vzdelanı ́ a ľudia sú väčšinou veľmi vzdelanı ́ a 
prakticky každý sa so mnou vedel prakticky každý sa so mnou vedel 
ako-tak dohovoriť aj po anglicky. ako-tak dohovoriť aj po anglicky. 
Ostali sme však pri ruštine, predsa Ostali sme však pri ruštine, predsa 
len, jazyk domáci dvere otvára.len, jazyk domáci dvere otvára.

Doprava je podobná ako v ostatných Doprava je podobná ako v ostatných 
kaukazských krajinách, vlastne taká kaukazských krajinách, vlastne taká 
istá ako v Rusku. Autobusy, takzvané istá ako v Rusku. Autobusy, takzvané 
maršutky, jazdia krajinou v pravidel-maršutky, jazdia krajinou v pravidel-
ných intervaloch. Vlakom sa dá pohy-ných intervaloch. Vlakom sa dá pohy-
bovať v rámci väčšı́ch miest. Je to bovať v rámci väčšı́ch miest. Je to 

len tri dni, ale ostal som desať a veľmi 
rád by som sa tam ešte aspoň na 
mesiac vrátil. 

To, že sú tam ľudia ochotnı ́a otvorenı,́ 
som zistil ešte cez internet, keď sa mi 
podarilo skontaktovať miestnych,         
s ktorými sme potom spolu zorgani-
zovali výlet po celej krajine.

Do Jerevanu som už teda prišiel            
s istým plánom spoznať ľudı ́a vidieť 
toho čo najviac.

V Arménsku sa hovorı ́po arménsky. 
Je to jeden z najstaršıćh jazykov na 
svete, unikátny pı́smom aj rečou a 
svojou povahou nepatrı́  ani ku 
kaukazským, ani k iným svetovým 
jazykom. Našťastie sa tam dohovorıt́e 
aj po rusky, keďže vzťahy Arménska	s	
Ruskom	 sú tradične dobré. Mladı ́
ľudia sú väčšinou veľmi vzdelanı ́ a 
prakticky každý sa so mnou vedel 
ako-tak dohovoriť aj po anglicky. 
Ostali sme však pri ruštine, predsa 
len, jazyk domáci dvere otvára.

Doprava je podobná ako v ostatných 
kaukazských krajinách, vlastne taká 
istá ako v Rusku. Autobusy, takzvané 
maršutky, jazdia krajinou v pravidel-
ných intervaloch. Vlakom sa dá pohy-
bovať v rámci väčšı́ch miest. Je to 

V novembrovom vydanı ́ sme vám v V novembrovom vydanı ́ sme vám v 
prvej časti nášho nového cestovateľ-prvej časti nášho nového cestovateľ-
ského seriálu ponúkli pohľad do ského seriálu ponúkli pohľad do 
Gruzínska očami cestovateľa Jozefa	Gruzínska očami cestovateľa Jozefa	
Krajňáka.	V regióne pod Kaukazom	Krajňáka.	V regióne pod Kaukazom	
ostávame celkom zámerne aj v aktu-ostávame celkom zámerne aj v aktu-
álnom čı́sle Spravodajcu. Tentoraz álnom čı́sle Spravodajcu. Tentoraz 
vám Jozef porozpráva, aké krásne a vám Jozef porozpráva, aké krásne a 
zaujıḿavé je Arménsko.zaujıḿavé je Arménsko.

Momentálne sa tam cestovať v žiad-Momentálne sa tam cestovať v žiad-
nom prı́pade neodporúča, no nie nom prı́pade neodporúča, no nie 
kvôli pandémii. Na vine je ťažký 44-kvôli pandémii. Na vine je ťažký 44-
dňový vojnový konflikt medzi Armén-dňový vojnový konflikt medzi Armén-
skom	a	Azerbajdžanom	pre dlhodobé skom	a	Azerbajdžanom	pre dlhodobé 
spory o územie Náhorného	Karaba-spory o územie Náhorného	Karaba-
chu.	 Nie, nebudeme vás zaťažovať chu.	 Nie, nebudeme vás zaťažovať 
politikou, to prenecháme povolanej-politikou, to prenecháme povolanej-
šıḿ expertom. Radšej sa pozrime na šıḿ expertom. Radšej sa pozrime na 
to, ako sa ľuďom žije a čo všetko sa dá to, ako sa ľuďom žije a čo všetko sa dá 
v Arménsku  vidieť v mierových v Arménsku  vidieť v mierových 
časoch. časoch. 

Z� lté stepi, vysoké hory, kaňony, okolo Z� lté stepi, vysoké hory, kaňony, okolo 
ktorých pastieri pasú nekonečné ktorých pastieri pasú nekonečné 
stáda oviec a kôz. Moderné hlavné stáda oviec a kôz. Moderné hlavné 
mesto Jerevan.	 To je Arménsko, aké mesto Jerevan.	 To je Arménsko, aké 
poznáme dnes. Navštıv́il som ho len poznáme dnes. Navštıv́il som ho len 
nedávno. Mala to byť ďalšia kaukaz-nedávno. Mala to byť ďalšia kaukaz-
ská krajina, ktorá nám zrušila vıźovú ská krajina, ktorá nám zrušila vıźovú 
povinnosť a tým sa viac otvorila turis-povinnosť a tým sa viac otvorila turis-
tickému ruchu. Plánoval som tam byť tickému ruchu. Plánoval som tam byť 

V novembrovom vydanı ́ sme vám v 
prvej časti nášho nového cestovateľ-
ského seriálu ponúkli pohľad do 
Gruzínska očami cestovateľa Jozefa	
Krajňáka.	V regióne pod Kaukazom	
ostávame celkom zámerne aj v aktu-
álnom čı́sle Spravodajcu. Tentoraz 
vám Jozef porozpráva, aké krásne a 
zaujıḿavé je Arménsko.

Momentálne sa tam cestovať v žiad-
nom prı́pade neodporúča, no nie 
kvôli pandémii. Na vine je ťažký 44-
dňový vojnový konflikt medzi Armén-
skom	a	Azerbajdžanom	pre dlhodobé 
spory o územie Náhorného	Karaba-
chu.	 Nie, nebudeme vás zaťažovať 
politikou, to prenecháme povolanej-
šıḿ expertom. Radšej sa pozrime na 
to, ako sa ľuďom žije a čo všetko sa dá 
v Arménsku  vidieť v mierových 
časoch. 

Z� lté stepi, vysoké hory, kaňony, okolo 
ktorých pastieri pasú nekonečné 
stáda oviec a kôz. Moderné hlavné 
mesto Jerevan.	 To je Arménsko, aké 
poznáme dnes. Navštıv́il som ho len 
nedávno. Mala to byť ďalšia kaukaz-
ská krajina, ktorá nám zrušila vıźovú 
povinnosť a tým sa viac otvorila turis-
tickému ruchu. Plánoval som tam byť 

S JOZEFOM KRAJŇÁKOMS JOZEFOM KRAJŇÁKOMS JOZEFOM KRAJŇÁKOM

Časť	2:	Časť	2:	Časť	2:	
krajina, ktorá veľmi trpelakrajina, ktorá veľmi trpelakrajina, ktorá veľmi trpela
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často pomalý spôsob dopravy, avšak často pomalý spôsob dopravy, avšak 
výhľady z vlaku stoja za to a cena je výhľady z vlaku stoja za to a cena je 
tiež prı́jemná. Zaujı́mavosťou sú tiež prı́jemná. Zaujı́mavosťou sú 
takzvané zdieľané	taxíky.	Nájdete ich takzvané zdieľané	taxíky.	Nájdete ich 
postávať pred vlakovými stanicami. postávať pred vlakovými stanicami. 
Ich šoféri vykrikujú názvy miest a až Ich šoféri vykrikujú názvy miest a až 
sa nazbiera dostatočný počet ľudı́, sa nazbiera dostatočný počet ľudı́, 
vyráža sa.vyráža sa.

Arménsko je posiate malými kosto-Arménsko je posiate malými kosto-
lı́kmi bez zvláštnej výzdoby, ktoré lı́kmi bez zvláštnej výzdoby, ktoré 
však v jeho rozsiahlych stepiach pôso-však v jeho rozsiahlych stepiach pôso-
bia ikonicky aj napriek tomu, že bia ikonicky aj napriek tomu, že 
niektoré z nich sú opustené. Niet divu, niektoré z nich sú opustené. Niet divu, 
keďže Arménsko	bolo	historicky	prvou	keďže Arménsko	bolo	historicky	prvou	
krajinou	na	 svete, ktorá prijala kres-krajinou	na	 svete, ktorá prijala kres-
ťanstvo. V krajine je tiež veľa klášto-ťanstvo. V krajine je tiež veľa klášto-

často pomalý spôsob dopravy, avšak 
výhľady z vlaku stoja za to a cena je 
tiež prı́jemná. Zaujı́mavosťou sú 
takzvané zdieľané	taxíky.	Nájdete ich 
postávať pred vlakovými stanicami. 
Ich šoféri vykrikujú názvy miest a až 
sa nazbiera dostatočný počet ľudı́, 
vyráža sa.

Arménsko je posiate malými kosto-
lı́kmi bez zvláštnej výzdoby, ktoré 
však v jeho rozsiahlych stepiach pôso-
bia ikonicky aj napriek tomu, že 
niektoré z nich sú opustené. Niet divu, 
keďže Arménsko	bolo	historicky	prvou	
krajinou	na	 svete, ktorá prijala kres-
ťanstvo. V krajine je tiež veľa klášto-

rov, ktoré stoja za návštevu. Ak by ste rov, ktoré stoja za návštevu. Ak by ste 
mohli navštıv́iť len jeden, navštıv́te mohli navštıv́iť len jeden, navštıv́te 
Tatev,	kláštor na juhu Arménska. Na Tatev,	kláštor na juhu Arménska. Na 
jeho nádvorı ́ sa naprıḱlad nachádza jeho nádvorı ́ sa naprıḱlad nachádza 
baranidlo, ktoré dokázalo zistiť baranidlo, ktoré dokázalo zistiť 
blı́ žiace sa zemetrasenie, ale aj blı́ žiace sa zemetrasenie, ale aj 
prı́chod nepriateľských vojsk podľa prı́chod nepriateľských vojsk podľa 
silných vibráciı,́ ktoré takéto udalosti silných vibráciı,́ ktoré takéto udalosti 
spôsobovali. K Tatevu	vedie aj najdlh-spôsobovali. K Tatevu	vedie aj najdlh-
šia lanovka na svete. Vyskúšal som ju, šia lanovka na svete. Vyskúšal som ju, 
výhľad pekný, no zážitok až prı́liš výhľad pekný, no zážitok až prı́liš 
komerčný. Druhýkrát by som už asi komerčný. Druhýkrát by som už asi 
nešiel.nešiel.

V Arménsku nájdete naprı́klad aj V Arménsku nájdete naprı́klad aj 
pohanský chrám zvaný Garni	posta-pohanský chrám zvaný Garni	posta-
vený už v prvom storočı́. Jediný vený už v prvom storočı́. Jediný 

rov, ktoré stoja za návštevu. Ak by ste 
mohli navštıv́iť len jeden, navštıv́te 
Tatev,	kláštor na juhu Arménska. Na 
jeho nádvorı ́ sa naprıḱlad nachádza 
baranidlo, ktoré dokázalo zistiť 
blı́ žiace sa zemetrasenie, ale aj 
prı́chod nepriateľských vojsk podľa 
silných vibráciı,́ ktoré takéto udalosti 
spôsobovali. K Tatevu	vedie aj najdlh-
šia lanovka na svete. Vyskúšal som ju, 
výhľad pekný, no zážitok až prı́liš 
komerčný. Druhýkrát by som už asi 
nešiel.

V Arménsku nájdete naprı́klad aj 
pohanský chrám zvaný Garni	posta-
vený už v prvom storočı́. Jediný 
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deň hľadali a tak bol výstup nahor deň hľadali a tak bol výstup nahor 
(bez pušky) zakázaný.(bez pušky) zakázaný.

V meste ma zaujali takzvané kaskády,	V meste ma zaujali takzvané kaskády,	
ktoré sú sıće modernou atrakciou, no ktoré sú sıće modernou atrakciou, no 
rozhodne nepôsobia gýčovo, ako to v rozhodne nepôsobia gýčovo, ako to v 
centrách hlavných miest väčšinou centrách hlavných miest väčšinou 
býva. Ide o gigantický systém terás,  z býva. Ide o gigantický systém terás,  z 
ktorých je nádherný výhľad na mesto ktorých je nádherný výhľad na mesto 
a jeho okolie vrátane hôr.a jeho okolie vrátane hôr.

V	Jerevane	je tiež veľmi veľa moderne V	Jerevane	je tiež veľmi veľa moderne 
spravovaných múzeı,́ návšteva  niek-spravovaných múzeı,́ návšteva  niek-
torých je dokonca zdarma. Páčilo sa torých je dokonca zdarma. Páčilo sa 
mi Múzeum	 arménskej	 histórie	 aj	mi Múzeum	 arménskej	 histórie	 aj	
kaligrafie, v ktorom je možné naprı-́kaligrafie, v ktorom je možné naprı-́
klad nájsť najväčšiu aj najmenšiu klad nájsť najväčšiu aj najmenšiu 
Bibliu na svete.Bibliu na svete.

Múzeum	 arménskej	 genocídy zase Múzeum	 arménskej	 genocídy zase 

deň hľadali a tak bol výstup nahor 
(bez pušky) zakázaný.

V meste ma zaujali takzvané kaskády,	
ktoré sú sıće modernou atrakciou, no 
rozhodne nepôsobia gýčovo, ako to v 
centrách hlavných miest väčšinou 
býva. Ide o gigantický systém terás,  z 
ktorých je nádherný výhľad na mesto 
a jeho okolie vrátane hôr.

V	Jerevane	je tiež veľmi veľa moderne 
spravovaných múzeı,́ návšteva  niek-
torých je dokonca zdarma. Páčilo sa 
mi Múzeum	 arménskej	 histórie	 aj	
kaligrafie, v ktorom je možné naprı-́
klad nájsť najväčšiu aj najmenšiu 
Bibliu na svete.

Múzeum	 arménskej	 genocídy zase 

chrám, ktorý nebol bývalým režimom chrám, ktorý nebol bývalým režimom 
či kresťanmi zničený. Atmosféru má či kresťanmi zničený. Atmosféru má 
silnú, architektonicky budete mať silnú, architektonicky budete mať 
pocit, že ste niekde v Taliansku.pocit, že ste niekde v Taliansku.

Hlavné mesto Jerevan je volajú tiež Hlavné mesto Jerevan je volajú tiež 
ružové, lebo veľa budov je postave-ružové, lebo veľa budov je postave-
ných z  ružového kameňa.  Nad ných z  ružového kameňa.  Nad 
mestom sa týči vysoký vrch zvaný mestom sa týči vysoký vrch zvaný 
Aragac (4 095 metrov nad morom) a Aragac (4 095 metrov nad morom) a 
je to vlastne momentálne nečinná je to vlastne momentálne nečinná 
sopka. Jeho vrchol je aj v lete pokrytý sopka. Jeho vrchol je aj v lete pokrytý 
snehom, no výstup naň je celoročne snehom, no výstup naň je celoročne 
bez obmedzenı́. Deň predtým, keď bez obmedzenı́. Deň predtým, keď 
som sa na jeho vrchol chystal vyraziť, som sa na jeho vrchol chystal vyraziť, 
zaútočil medveď na jeden poľský pár, zaútočil medveď na jeden poľský pár, 
ktorý, žiaľ, zraneniam podľahol. ktorý, žiaľ, zraneniam podľahol. 
Zranený bol aj medveď, ktorého  v ten Zranený bol aj medveď, ktorého  v ten 

chrám, ktorý nebol bývalým režimom 
či kresťanmi zničený. Atmosféru má 
silnú, architektonicky budete mať 
pocit, že ste niekde v Taliansku.

Hlavné mesto Jerevan je volajú tiež 
ružové, lebo veľa budov je postave-
ných z  ružového kameňa.  Nad 
mestom sa týči vysoký vrch zvaný 
Aragac (4 095 metrov nad morom) a 
je to vlastne momentálne nečinná 
sopka. Jeho vrchol je aj v lete pokrytý 
snehom, no výstup naň je celoročne 
bez obmedzenı́. Deň predtým, keď 
som sa na jeho vrchol chystal vyraziť, 
zaútočil medveď na jeden poľský pár, 
ktorý, žiaľ, zraneniam podľahol. 
Zranený bol aj medveď, ktorého  v ten 
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návštevnı́kovi pripomenie, ako táto návštevnı́kovi pripomenie, ako táto 
krajina v minulosti trpela útlakom krajina v minulosti trpela útlakom 
rôznych národov a vojnami. rôznych národov a vojnami. 

Z� iaľ, ani dnes tam situácia nie je Z� iaľ, ani dnes tam situácia nie je 
stabilná. Posledný vývoj udalostı́ v stabilná. Posledný vývoj udalostı́ v 
Náhornom Karabachu sıće dospel k Náhornom Karabachu sıće dospel k 
štvorstrannému prıḿeriu, ale takmer štvorstrannému prıḿeriu, ale takmer 
80 percent územia, ktoré historicky 80 percent územia, ktoré historicky 
ako prvı́ osı́dlili práve Arménci, s ako prvı́ osı́dlili práve Arménci, s 
množstvom staroarménskych pamia-množstvom staroarménskych pamia-
tok a posvätných relikviı́ ,  bolo tok a posvätných relikviı́ ,  bolo 

návštevnı́kovi pripomenie, ako táto 
krajina v minulosti trpela útlakom 
rôznych národov a vojnami. 

Z� iaľ, ani dnes tam situácia nie je 
stabilná. Posledný vývoj udalostı́ v 
Náhornom Karabachu sıće dospel k 
štvorstrannému prıḿeriu, ale takmer 
80 percent územia, ktoré historicky 
ako prvı́ osı́dlili práve Arménci, s 
množstvom staroarménskych pamia-
tok a posvätných relikviı́ ,  bolo 

odovzdaných moslimským Azerbaj-odovzdaných moslimským Azerbaj-
džancom, čo Arméni považujú za džancom, čo Arméni považujú za 
kruté ponı́ženie. Je isté, že napätie kruté ponı́ženie. Je isté, že napätie 
tam potrvá ešte mesiace, roky a tam potrvá ešte mesiace, roky a 
možno aj celé dekády. Ostáva len možno aj celé dekády. Ostáva len 
veriť, že situácia sa v tejto časti sveta veriť, že situácia sa v tejto časti sveta 
čıḿ skôr upokojı.́čıḿ skôr upokojı.́

Text:	Jozef	Krajňák	a																Text:	Jozef	Krajňák	a																
Vladislav	KristiňákVladislav	Kristiňák

Foto:	Jozef	KrajňákFoto:	Jozef	Krajňák

odovzdaných moslimským Azerbaj-
džancom, čo Arméni považujú za 
kruté ponı́ženie. Je isté, že napätie 
tam potrvá ešte mesiace, roky a 
možno aj celé dekády. Ostáva len 
veriť, že situácia sa v tejto časti sveta 
čıḿ skôr upokojı.́

Text:	Jozef	Krajňák	a																
Vladislav	Kristiňák

Foto:	Jozef	Krajňák  

A OKOLIAA OKOLIA

 

A OKOLIA
Muž	z	Lascova	čelí	obvineniu	z	napadnutiaMuž	z	Lascova	čelí	obvineniu	z	napadnutiaMuž	z	Lascova	čelí	obvineniu	z	napadnutia

Hoci	si	chránil	svoje	dieťa,	je	obvi-Hoci	si	chránil	svoje	dieťa,	je	obvi-
nený	z	trestného	činu	ublíženia	na	nený	z	trestného	činu	ublíženia	na	
zdraví,	stíhaný	na	slobode.	Prípad		zdraví,	stíhaný	na	slobode.	Prípad		
vyšetruje	 poverený	 príslušník	vyšetruje	 poverený	 príslušník	
Obvodného	oddelenia	Policajného	Obvodného	oddelenia	Policajného	
zboru	v	Raslaviciach.zboru	v	Raslaviciach.

K incidentu došlo už pred mesiacmi K incidentu došlo už pred mesiacmi 
na multifunkčnom ihrisku za osadou na multifunkčnom ihrisku za osadou 
v obci Lascov. „11-ročný chlapec  nech-v obci Lascov. „11-ročný chlapec  nech-
tiac na bicykli narazil do dvojročného tiac na bicykli narazil do dvojročného 

Hoci	si	chránil	svoje	dieťa,	je	obvi-
nený	z	trestného	činu	ublíženia	na	
zdraví,	stíhaný	na	slobode.	Prípad		
vyšetruje	 poverený	 príslušník	
Obvodného	oddelenia	Policajného	
zboru	v	Raslaviciach.

K incidentu došlo už pred mesiacmi 
na multifunkčnom ihrisku za osadou 
v obci Lascov. „11-ročný chlapec  nech-
tiac na bicykli narazil do dvojročného 

dievčatka, obaja spadli na zem. Vtedy dievčatka, obaja spadli na zem. Vtedy 
otec dievčatka prikľakol chlapca, otec dievčatka prikľakol chlapca, 
oboma rukami ho zdvihol zo zeme a oboma rukami ho zdvihol zo zeme a 
hodil ho o zem,“ informuje KR PZ hodil ho o zem,“ informuje KR PZ 
Prešov. Chlapec pri tomto útoku Prešov. Chlapec pri tomto útoku 
utrpel viacero zranenı.́ Podľa polıćie utrpel viacero zranenı.́ Podľa polıćie 
išlo o stredne ťažké poranenia ako išlo o stredne ťažké poranenia ako 
vyklb� enie lakťového zhybu i zlome-vyklb� enie lakťového zhybu i zlome-
ninu výbežku ramennej kosti. V ninu výbežku ramennej kosti. V 
znaleckom posudku sa uvádza, že si znaleckom posudku sa uvádza, že si 

vyžiadali dobu liečenia vyžiadali dobu liečenia 
40 dnı́. „Obvinenému 40 dnı́. „Obvinenému 
m u ž ov i  ( 2 2 )  p o d ľa m u ž ov i  ( 2 2 )  p o d ľa 
zákona hrozı ́trest odňa-zákona hrozı ́trest odňa-
tia slobody na jeden až tia slobody na jeden až 
tri roky,“ dodáva krajská tri roky,“ dodáva krajská 
polıćia.polıćia.

	(mc,	minv.sk,		(mc,	minv.sk,	

foto:	ilustračné)foto:	ilustračné)

dievčatka, obaja spadli na zem. Vtedy 
otec dievčatka prikľakol chlapca, 
oboma rukami ho zdvihol zo zeme a 
hodil ho o zem,“ informuje KR PZ 
Prešov. Chlapec pri tomto útoku 
utrpel viacero zranenı.́ Podľa polıćie 
išlo o stredne ťažké poranenia ako 
vyklb� enie lakťového zhybu i zlome-
ninu výbežku ramennej kosti. V 
znaleckom posudku sa uvádza, že si 

vyžiadali dobu liečenia 
40 dnı́. „Obvinenému 
m u ž ov i  ( 2 2 )  p o d ľa 
zákona hrozı ́trest odňa-
tia slobody na jeden až 
tri roky,“ dodáva krajská 
polıćia.

	(mc,	minv.sk,	

foto:	ilustračné)
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Sedem nelegálnych migrantov prav-Sedem nelegálnych migrantov prav-
depodobne z Afgánska zadržali poli-depodobne z Afgánska zadržali poli-
cajti v sobotu 28. novembra v zaplom-cajti v sobotu 28. novembra v zaplom-
bovanom tureckom kamióne smeru-bovanom tureckom kamióne smeru-
júcom na hraničný priechod Vyšný júcom na hraničný priechod Vyšný 
Komárnik v susednej obci  Kračúnov-Komárnik v susednej obci  Kračúnov-
ce. Vodič o ničom nevedel, okoloidúci ce. Vodič o ničom nevedel, okoloidúci 
ho upozorňovali, že mu z vozidla ho upozorňovali, že mu z vozidla 
vylietavajú veci. Sám si všimol v spät-vylietavajú veci. Sám si všimol v spät-
nom zrkadle, že niekto vyhodil fľašu z nom zrkadle, že niekto vyhodil fľašu z 
jeho vozidla. Cudzinci zrejme zistili, jeho vozidla. Cudzinci zrejme zistili, 

Sedem nelegálnych migrantov prav-
depodobne z Afgánska zadržali poli-
cajti v sobotu 28. novembra v zaplom-
bovanom tureckom kamióne smeru-
júcom na hraničný priechod Vyšný 
Komárnik v susednej obci  Kračúnov-
ce. Vodič o ničom nevedel, okoloidúci 
ho upozorňovali, že mu z vozidla 
vylietavajú veci. Sám si všimol v spät-
nom zrkadle, že niekto vyhodil fľašu z 
jeho vozidla. Cudzinci zrejme zistili, 

Zadržali	siedmich	nelegálnych	migrantovZadržali	siedmich	nelegálnych	migrantovZadržali	siedmich	nelegálnych	migrantov
že mieria iným smerom, ako chceli, a že mieria iným smerom, ako chceli, a 
tak sa snažili z kamióna vyskočiť. tak sa snažili z kamióna vyskočiť. 
Vystrašený kamionista zastavil pri Vystrašený kamionista zastavil pri 
cukrárni v Kračúnovciach a od preda-cukrárni v Kračúnovciach a od preda-
vačky si vyžiadal pomoc. Tá zavolala vačky si vyžiadal pomoc. Tá zavolala 
na polı́ciu. Postupne sa k vozidlu na polı́ciu. Postupne sa k vozidlu 
dostavilo niekoľko policajných hlia-dostavilo niekoľko policajných hlia-
dok a z návesu kamióna postupne dok a z návesu kamióna postupne 
vysadli  neželanı ́pasažieri. Ich kroky vysadli  neželanı ́pasažieri. Ich kroky 
smerovali k hraničnej a cudzineckej smerovali k hraničnej a cudzineckej 
polıćii. polıćii. 

že mieria iným smerom, ako chceli, a 
tak sa snažili z kamióna vyskočiť. 
Vystrašený kamionista zastavil pri 
cukrárni v Kračúnovciach a od preda-
vačky si vyžiadal pomoc. Tá zavolala 
na polı́ciu. Postupne sa k vozidlu 
dostavilo niekoľko policajných hlia-
dok a z návesu kamióna postupne 
vysadli  neželanı ́pasažieri. Ich kroky 
smerovali k hraničnej a cudzineckej 
polıćii. redakciaredakciaredakcia

Ak sme si dopestovali také druhy a Ak sme si dopestovali také druhy a 
odrody zeleniny, ktoré sa dajú dlhšie odrody zeleniny, ktoré sa dajú dlhšie 
uchovať, budeme ich skladovať. uchovať, budeme ich skladovať. 
Najčastejšie to bývajú mrkva, cvikla, Najčastejšie to bývajú mrkva, cvikla, 
zeler, reďkev, kapusta, kel, kaleráb a zeler, reďkev, kapusta, kel, kaleráb a 
zemiaky. Pre ne je vhodná chladná a zemiaky. Pre ne je vhodná chladná a 
vlhká pivnica s možnosťou vetrania.vlhká pivnica s možnosťou vetrania.

U� žitková záhrada v zime poskytuje U� žitková záhrada v zime poskytuje 

Ak sme si dopestovali také druhy a 
odrody zeleniny, ktoré sa dajú dlhšie 
uchovať, budeme ich skladovať. 
Najčastejšie to bývajú mrkva, cvikla, 
zeler, reďkev, kapusta, kel, kaleráb a 
zemiaky. Pre ne je vhodná chladná a 
vlhká pivnica s možnosťou vetrania.

U� žitková záhrada v zime poskytuje 

petržlen, paštrnák a ružičkový kel, petržlen, paštrnák a ružičkový kel, 
ktorým mrazy neuškodia.ktorým mrazy neuškodia.

Zabúdať by sme nemali na úžitkové Zabúdať by sme nemali na úžitkové 
vtáctvo, ktoré v záhrade dokáže zničiť vtáctvo, ktoré v záhrade dokáže zničiť 
veľké množstvo škodcov. Treba veľké množstvo škodcov. Treba 
osadiť vtáčie búdky, prı́strešky a osadiť vtáčie búdky, prı́strešky a 
kŕmidlá. kŕmidlá. 

Na pestovanı ́v byte je výhodné to, že Na pestovanı ́v byte je výhodné to, že 

petržlen, paštrnák a ružičkový kel, 
ktorým mrazy neuškodia.

Zabúdať by sme nemali na úžitkové 
vtáctvo, ktoré v záhrade dokáže zničiť 
veľké množstvo škodcov. Treba 
osadiť vtáčie búdky, prı́strešky a 
kŕmidlá. 

Na pestovanı ́v byte je výhodné to, že 

December v záhradke December v záhradke December v záhradke 
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takto dopestovaná zelenina predsta-takto dopestovaná zelenina predsta-
vuje pohotovú zásobu pripravenú v vuje pohotovú zásobu pripravenú v 
každom čase na ochutenie a spestre-každom čase na ochutenie a spestre-
nie jedla. Takto môžeme pestovať v nie jedla. Takto môžeme pestovať v 
črepnı́koch cibuľu, kôpor, pažı́tku, črepnı́koch cibuľu, kôpor, pažı́tku, 
petržlen, žeruchu, bazalku, majorán petržlen, žeruchu, bazalku, majorán 
alebo tymian. alebo tymian. 

Na pestovanie hlivy na drevených Na pestovanie hlivy na drevených 
klátikoch topoľa, osiky, vŕby, brezy, klátikoch topoľa, osiky, vŕby, brezy, 
lipy, buka a hraba musı ́byť k dispozı-́lipy, buka a hraba musı ́byť k dispozı-́
cii dostatočný obsah vody. Najvhod-cii dostatočný obsah vody. Najvhod-
nejšı ́termıń očkovania je v intervale nejšı ́termıń očkovania je v intervale 
aprıĺ až máj.aprıĺ až máj.

Je najvyš š ı́  čas na mechanickú Je najvyš š ı́  čas na mechanickú 
ochranu kmeňov, odstraňujeme starú ochranu kmeňov, odstraňujeme starú 

takto dopestovaná zelenina predsta-
vuje pohotovú zásobu pripravenú v 
každom čase na ochutenie a spestre-
nie jedla. Takto môžeme pestovať v 
črepnı́koch cibuľu, kôpor, pažı́tku, 
petržlen, žeruchu, bazalku, majorán 
alebo tymian. 

Na pestovanie hlivy na drevených 
klátikoch topoľa, osiky, vŕby, brezy, 
lipy, buka a hraba musı ́byť k dispozı-́
cii dostatočný obsah vody. Najvhod-
nejšı ́termıń očkovania je v intervale 
aprıĺ až máj.

Je najvyš š ı́  čas na mechanickú 
ochranu kmeňov, odstraňujeme starú 

kôru, hniezda húsenı́c, kôru, hniezda húsenı́c, 
zaschnuté  ovocie.  Vo zaschnuté  ovocie.  Vo 
vhodnom čase bielime vhodnom čase bielime 
kmene vápenným mlie-kmene vápenným mlie-
kom, čıḿ zabránime prud-kom, čıḿ zabránime prud-
kým zmenám teplôt na kým zmenám teplôt na 
kmeni ďalšıćh.kmeni ďalšıćh.

Slovom zima sa označuje Slovom zima sa označuje 
ročné obdobie od 21. ročné obdobie od 21. 
decembra do 21. marca a decembra do 21. marca a 
je charakteristické stude-je charakteristické stude-

ným počasıḿ. Preto náš ľud tvrdil: ným počasıḿ. Preto náš ľud tvrdil: 
Lepšie jedno leto ako sto zıḿ. O nety-Lepšie jedno leto ako sto zıḿ. O nety-
pickej zime sa však vyjadroval takto: pickej zime sa však vyjadroval takto: 
Zima bez ľadu, kaša bez medu, potok Zima bez ľadu, kaša bez medu, potok 
bez ryby, to sú samé chyby. A pranos-bez ryby, to sú samé chyby. A pranos-
tiky to vyjadrujú takto: Blatovitý tiky to vyjadrujú takto: Blatovitý 

december, bohatý december, bohatý 
celý rok. Keď zima celý rok. Keď zima 
držı́ v decembri a držı́ v decembri a 
januári, bude pekný januári, bude pekný 
rok. Keď v decembri rok. Keď v decembri 
m r z n e  a  s n e ž ı́ , m r z n e  a  s n e ž ı́ , 
úrodný rok za tým úrodný rok za tým 
bežı.́ Jasné Vianoce, bežı.́ Jasné Vianoce, 
m n o h o  v ı́ n a  a m n o h o  v ı́ n a  a 
ovocia. S� tedrý večer ovocia. S� tedrý večer 
jasný každému je jasný každému je 
milý, dáva Pán Boh milý, dáva Pán Boh 
ovocia, požehná v ovocia, požehná v 
obilı.́obilı.́

Z� elám vám, aby bol nový rok pokojný, Z� elám vám, aby bol nový rok pokojný, 
aby sme ho prežili v zdravı,́ šťastı ́ a aby sme ho prežili v zdravı,́ šťastı ́ a 
pohode, aby bol plný slnka, užitoč-pohode, aby bol plný slnka, užitoč-
ných dažďov, prajem tiež veľa kvetov a ných dažďov, prajem tiež veľa kvetov a 
opeľovačov, leto bez krupobitia, jeseň opeľovačov, leto bez krupobitia, jeseň 
plnú sladkých plodov a mnoho plnú sladkých plodov a mnoho 
Božieho požehnania.Božieho požehnania.

Ľubomír	KrupaĽubomír	Krupa

kôru, hniezda húsenı́c, 
zaschnuté  ovocie.  Vo 
vhodnom čase bielime 
kmene vápenným mlie-
kom, čıḿ zabránime prud-
kým zmenám teplôt na 
kmeni ďalšıćh.

Slovom zima sa označuje 
ročné obdobie od 21. 
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je charakteristické stude-

ným počasıḿ. Preto náš ľud tvrdil: 
Lepšie jedno leto ako sto zıḿ. O nety-
pickej zime sa však vyjadroval takto: 
Zima bez ľadu, kaša bez medu, potok 
bez ryby, to sú samé chyby. A pranos-
tiky to vyjadrujú takto: Blatovitý 

december, bohatý 
celý rok. Keď zima 
držı́ v decembri a 
januári, bude pekný 
rok. Keď v decembri 
m r z n e  a  s n e ž ı́ , 
úrodný rok za tým 
bežı.́ Jasné Vianoce, 
m n o h o  v ı́ n a  a 
ovocia. S� tedrý večer 
jasný každému je 
milý, dáva Pán Boh 
ovocia, požehná v 
obilı.́

Z� elám vám, aby bol nový rok pokojný, 
aby sme ho prežili v zdravı,́ šťastı ́ a 
pohode, aby bol plný slnka, užitoč-
ných dažďov, prajem tiež veľa kvetov a 
opeľovačov, leto bez krupobitia, jeseň 
plnú sladkých plodov a mnoho 
Božieho požehnania.

Ľubomír	Krupa
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Bohatí	si	zaobstarávajú	deti,	aby	mali	komu	odká-Bohatí	si	zaobstarávajú	deti,	aby	mali	komu	odká-
zať	svoje	majetky.	Chudobní	si	zaobstarávajú	deti	zať	svoje	majetky.	Chudobní	si	zaobstarávajú	deti	
len	tak,	pre	radosť.len	tak,	pre	radosť.

Jiří	ŽáčekJiří	Žáček

Narodili	sa:	Dominika Handtuchová, Adam S� čav-Narodili	sa:	Dominika Handtuchová, Adam S� čav-
nický, Diana Koščová a Daniela Lia Juhasová.nický, Diana Koščová a Daniela Lia Juhasová.

  

„Strach	 zo	 smrti 	 je	„Strach	 zo	 smrti 	 je	
následkom	 strachu	 zo	následkom	 strachu	 zo	
života.	 Človek,	 ktorý	 žije	 naplno,	 je	 pripravený	života.	 Človek,	 ktorý	 žije	 naplno,	 je	 pripravený	
zomrieť	kedykoľvek.“	—	Mark	Twainzomrieť	kedykoľvek.“	—	Mark	Twain

Navždy	 nás	 opusti l i : 	 Jozef  Jacko (1963) Navždy	 nás	 opusti l i : 	 Jozef  Jacko (1963) 
16.10.2020,  Jozef Jurč (1956) 26.10.2020 a Ján Kole-16.10.2020,  Jozef Jurč (1956) 26.10.2020 a Ján Kole-
sár (1948) 10.11.2020.sár (1948) 10.11.2020.

Existujú	dva	spôsoby,	ako	prežiť	život:	nevidieť	v	Existujú	dva	spôsoby,	ako	prežiť	život:	nevidieť	v	
ňom	 nič	 zázračné,	 alebo	 považovať	 všetko	 za	ňom	 nič	 zázračné,	 alebo	 považovať	 všetko	 za	
veľký	 zázrak.	 Ja	 verím	 v	 ten	 druhý	 spôsob.	 –	veľký	 zázrak.	 Ja	 verím	 v	 ten	 druhý	 spôsob.	 –	
Albert	EinsteinAlbert	Einstein

Svoje	životné	jubileá	oslávia: Svoje	životné	jubileá	oslávia: 

80	rokov;80	rokov; Anna Bajcurová, MVDr. Juraj Gazdič,  Anna Bajcurová, MVDr. Juraj Gazdič, 
Helena Kapeľuchová a Anna Kmecová. Helena Kapeľuchová a Anna Kmecová. 

70	rokov;70	rokov; Ján Haluška a Ján Imre.  Ján Haluška a Ján Imre. 

65	rokov;65	rokov; Kristıńa Bilá, Pavol Cigan a Andrej Guľa.  Kristıńa Bilá, Pavol Cigan a Andrej Guľa. 

60	rokov	60	rokov	Martin Kovalčıḱ. Martin Kovalčıḱ. 

55	rokov;55	rokov; Jaroslav Balina, Vladimıŕ  Bartoš, Cecıĺia Brendzová, Peter C�uška a  Jaroslav Balina, Vladimıŕ  Bartoš, Cecıĺia Brendzová, Peter C�uška a 
Viera Petrová. Viera Petrová. 

50	rokov;50	rokov; Iveta Hliboká, Martin Mihelič, S� tefan Palian, Eva Sabolová a Beáta  Iveta Hliboká, Martin Mihelič, S� tefan Palian, Eva Sabolová a Beáta 
Suchaničová. Suchaničová. 
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Už	nebohý	Andrej	Majer	ňou	v	Už	nebohý	Andrej	Majer	ňou	v	
mysli	 Giraltovčanov	 naveky	mysli	 Giraltovčanov	 naveky	
zostane.zostane.

25.	 novembra	 nás	 mnohých	25.	 novembra	 nás	 mnohých	
zastihla	 smutná,	 nečakaná	zastihla	 smutná,	 nečakaná	
správa	 o	 smrti	 vynikajúceho	správa	 o	 smrti	 vynikajúceho	
umelca,	 ktorý	 nielen	 Giraltov-umelca,	 ktorý	 nielen	 Giraltov-
čanov	privádzal	k	folklóru.	Žiaľ,	čanov	privádzal	k	folklóru.	Žiaľ,	
známy	 ľudovkár,	 pán	 Andrej	známy	 ľudovkár,	 pán	 Andrej	
Majer	(†		67),	už	na	tomto	svete	Majer	(†		67),	už	na	tomto	svete	
viac	 vyhrávať	 nebude.	 	 No	 v	viac	 vyhrávať	 nebude.	 	 No	 v	
našich	srdciach	budú	jeho	meló-našich	srdciach	budú	jeho	meló-
die	stále	znieť.	Vďačíme	mu	za	die	stále	znieť.	Vďačíme	mu	za	
veľa.veľa.

Andrej Majer sa narodil 4. marca Andrej Majer sa narodil 4. marca 
1953 v Z� eleznıḱ u, onedlho by oslávil 1953 v Z� eleznıḱ u, onedlho by oslávil 
68 rokov. Ostáva po 68 rokov. Ostáva po 
ňom veľký kus „rob-ňom veľký kus „rob-
oty“, predovšetkým oty“, predovšetkým 
na hudobnom poli. Aj na hudobnom poli. Aj 
v nebi však zrejme v nebi však zrejme 
p o t re b u j ú  t a k ýc h p o t re b u j ú  t a k ýc h 
skvelých muzikantov, skvelých muzikantov, 
ako bol on. Kto by ako bol on. Kto by 
n e p o z n a l  ľu d o v é n e p o z n a l  ľu d o v é 
piesne ako Beťar ja piesne ako Beťar ja 
parobek, V Z� elezniku parobek, V Z� elezniku 
na mosciku, V Z� elež-na mosciku, V Z� elež-
nıćkym poľu a podob-nıćkym poľu a podob-
ne? Najviac by nepo-ne? Najviac by nepo-
chybne o ňom vedeli chybne o ňom vedeli 
povedať jeho najbliž-povedať jeho najbliž-
šı́, ale aj muzikanti, šı́, ale aj muzikanti, 
ktorı ́ s nıḿ hrávali a ktorı ́ s nıḿ hrávali a 
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Majer	(†		67),	už	na	tomto	svete	
viac	 vyhrávať	 nebude.	 	 No	 v	
našich	srdciach	budú	jeho	meló-
die	stále	znieť.	Vďačíme	mu	za	
veľa.

Andrej Majer sa narodil 4. marca 
1953 v Z� eleznıḱ u, onedlho by oslávil 
68 rokov. Ostáva po 
ňom veľký kus „rob-
oty“, predovšetkým 
na hudobnom poli. Aj 
v nebi však zrejme 
p o t re b u j ú  t a k ýc h 
skvelých muzikantov, 
ako bol on. Kto by 
n e p o z n a l  ľu d o v é 
piesne ako Beťar ja 
parobek, V Z� elezniku 
na mosciku, V Z� elež-
nıćkym poľu a podob-
ne? Najviac by nepo-
chybne o ňom vedeli 
povedať jeho najbliž-
šı́, ale aj muzikanti, 
ktorı ́ s nıḿ hrávali a 

spolupracovali. Vzhľadom na krát-spolupracovali. Vzhľadom na krát-
kosť času a súčasné opatrenia sme ich kosť času a súčasné opatrenia sme ich 
nestihli osloviť priamo, verıḿe však, nestihli osloviť priamo, verıḿe však, 
že v najbližšom možnom čase sa nám že v najbližšom možnom čase sa nám 
to podarı́  a budeme vám môcť to podarı́  a budeme vám môcť 
priniesť nejaké zaujıḿavostı ́ z pria-priniesť nejaké zaujıḿavostı ́ z pria-
meho rozprávania folkloristov. I keď meho rozprávania folkloristov. I keď 
sa to nedá ani opı́sať, zatiaľ si ho sa to nedá ani opı́sať, zatiaľ si ho 
aspoň niekoľkými riadkami takto aspoň niekoľkými riadkami takto 
pripomeňme...pripomeňme...

TOPĽANSKÝ	„PAROBEK“,	TOPĽANSKÝ	„PAROBEK“,	
MULTIINŠTRUMENTALISTAMULTIINŠTRUMENTALISTA

V rodine Andreja Majera sa talent a V rodine Andreja Majera sa talent a 
láska k hudbe dedili doslova z pokole-láska k hudbe dedili doslova z pokole-
nia na pokolenie, ako to uvádza aj nia na pokolenie, ako to uvádza aj 
webová stránka Z� eleznıḱ a, Andrejo-webová stránka Z� eleznıḱ a, Andrejo-
vej rodnej obce. „Hudobný talent vej rodnej obce. „Hudobný talent 

spolupracovali. Vzhľadom na krát-
kosť času a súčasné opatrenia sme ich 
nestihli osloviť priamo, verıḿe však, 
že v najbližšom možnom čase sa nám 
to podarı́  a budeme vám môcť 
priniesť nejaké zaujıḿavostı ́ z pria-
meho rozprávania folkloristov. I keď 
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pripomeňme...

TOPĽANSKÝ	„PAROBEK“,	
MULTIINŠTRUMENTALISTA

V rodine Andreja Majera sa talent a 
láska k hudbe dedili doslova z pokole-
nia na pokolenie, ako to uvádza aj 
webová stránka Z� eleznıḱ a, Andrejo-
vej rodnej obce. „Hudobný talent 
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zdedil po svojom otcovi Jánovi Maje-zdedil po svojom otcovi Jánovi Maje-
rovi, ktorý bol známym huslistom so rovi, ktorý bol známym huslistom so 
svojou ľudovou hudbou v Z� eleznıḱ u. svojou ľudovou hudbou v Z� eleznıḱ u. 
Ondrej ako 14-ročný začal hrať popri Ondrej ako 14-ročný začal hrať popri 
otcovi s touto ľudovou hudbou ako otcovi s touto ľudovou hudbou ako 
huslista. Postupne prechádzal na huslista. Postupne prechádzal na 
akordeón, neskôr už vo svojej vlastnej akordeón, neskôr už vo svojej vlastnej 
kapele. Postupe aj na ďalšie nástroje – kapele. Postupe aj na ďalšie nástroje – 
klarinet, saxofón, bicie a gitaru,“ klarinet, saxofón, bicie a gitaru,“ 
uvádza obec. Hrával v kapele Kométa uvádza obec. Hrával v kapele Kométa 
(ĽH Východ), najčastejšie na svadob-(ĽH Východ), najčastejšie na svadob-
ných hostinách. Za ten čas nazbieral ných hostinách. Za ten čas nazbieral 
bohaté skúsenosti zo zvykov pri bohaté skúsenosti zo zvykov pri 
svadobných obradoch. „Na sobáš svadobných obradoch. „Na sobáš 
odprevádzal cez tisı́c manželských odprevádzal cez tisı́c manželských 
párov, je zakladateľom folklórneho párov, je zakladateľom folklórneho 
súboru Topľan. Ako vedúci choreo-súboru Topľan. Ako vedúci choreo-
graf pôsobil vo všetkých jeho zlož-graf pôsobil vo všetkých jeho zlož-
kách. Niekoľko rokov účinkoval ako kách. Niekoľko rokov účinkoval ako 
spevák v súbore PUĽS. Po ťažkej auto-spevák v súbore PUĽS. Po ťažkej auto-
havárii, ktorú našťastie prežil, pokra-havárii, ktorú našťastie prežil, pokra-
čoval v hudobnej kariére s kapelou čoval v hudobnej kariére s kapelou 
Klasik,“ dočıt́ate sa o ňom aj na inter-Klasik,“ dočıt́ate sa o ňom aj na inter-
nete. S členmi Topľana sa podľa nete. S členmi Topľana sa podľa 
možnosti schádzal raz za týždeň. možnosti schádzal raz za týždeň. 
„Spolu sa podieľali na tvorbe progra-„Spolu sa podieľali na tvorbe progra-
mových čıśel z rôznych kútov Sloven-mových čıśel z rôznych kútov Sloven-
ska,“ uvádza tiež stránka Topľana. Aký ska,“ uvádza tiež stránka Topľana. Aký 
kus srdca však milovanej hudbe veno-kus srdca však milovanej hudbe veno-
val, sa asi nedočıt́ame nikde. Stačı,́ ak val, sa asi nedočıt́ame nikde. Stačı,́ ak 
to o ňom povedia či napı́šu jeho to o ňom povedia či napı́šu jeho 
spolupracovnıći.spolupracovnıći.
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nete. S členmi Topľana sa podľa 
možnosti schádzal raz za týždeň. 
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mových čıśel z rôznych kútov Sloven-
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kus srdca však milovanej hudbe veno-
val, sa asi nedočıt́ame nikde. Stačı,́ ak 
to o ňom povedia či napı́šu jeho 
spolupracovnıći.

VIEDOL	K	HUDBE	SVOJE	VIEDOL	K	HUDBE	SVOJE	
DETI	I	ĎALŠIU	GENERÁCIUDETI	I	ĎALŠIU	GENERÁCIU

Pán Andrej Majer vydal rad albumov, Pán Andrej Majer vydal rad albumov, 
sólovo aj so skupinami. Jedným z jeho sólovo aj so skupinami. Jedným z jeho 
posledných CD je album Ja, Topľanski posledných CD je album Ja, Topľanski 
parobek, ktorý obsahuje výber autor-parobek, ktorý obsahuje výber autor-
ských piesnı ́(2019). Okrem toho skla-ských piesnı ́(2019). Okrem toho skla-
dal folklórne piesne, mnohé, ktoré dal folklórne piesne, mnohé, ktoré 
vyšli na kazetách a cédečkách, pochá-vyšli na kazetách a cédečkách, pochá-
dzali z jeho autorskej dielne. Andrej dzali z jeho autorskej dielne. Andrej 
Majer alias Topľanský parobek z Majer alias Topľanský parobek z 
Giraltoviec, ako ho volali, sám o svojej Giraltoviec, ako ho volali, sám o svojej 
tvorbe napıśal: Z mojej nevyčerpateľ-tvorbe napıśal: Z mojej nevyčerpateľ-
nej studnice ľudových piesnı́ vám nej studnice ľudových piesnı́ vám 
ponúkam moje najmilšie k môjmu ponúkam moje najmilšie k môjmu 
srdcu. Svoje piesne rád spievam aj pri srdcu. Svoje piesne rád spievam aj pri 
životných jubileách oslávencov, životných jubileách oslávencov, 
ktorým chodı́m hrávať s harmoni-ktorým chodı́m hrávať s harmoni-
kou.“ Spolupracoval s rôznymi inter-kou.“ Spolupracoval s rôznymi inter-
pretmi a mnohých práve on pritiahol pretmi a mnohých práve on pritiahol 
k folklóru. Aj nás, Giraltovčanov... k folklóru. Aj nás, Giraltovčanov... 
Najviac pyšný bol však iste na svoje Najviac pyšný bol však iste na svoje 
deti, ktoré po ňom tiež zdedili deti,  ktoré po ňom tiež zdedili 
hudobný talent, rovnako ako ho hudobný talent, rovnako ako ho 
dostali do vienka aj jeho predchodco-dostali do vienka aj jeho predchodco-
via. Ako oni sami uviedli na sociálnej via. Ako oni sami uviedli na sociálnej 
sieti, jeho hudba a temperament ich sieti, jeho hudba a temperament ich 
budú naďalej sprevádzať životom. budú naďalej sprevádzať životom. 
Syn Viliam aj dcéra Aneta pokračujú Syn Viliam aj dcéra Aneta pokračujú 
úspešne v jeho šľapajach a patria k úspešne v jeho šľapajach a patria k 
výborným muzikantom.výborným muzikantom.
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Za rozhovormi  s  osobnosťami Za  rozhovormi  s  osobnosťami 
zvyčajne robı́me na konci článkov zvyčajne robı́me na konci článkov 
„ďakovačky“. Pán MAJER, nestihli sme „ďakovačky“. Pán MAJER, nestihli sme 
sa už sı́ce patrične poďakovať za sa už sı́ce patrične poďakovať za 
všetky tie skvelé výsledky, ktoré sú za všetky tie skvelé výsledky, ktoré sú za 

Za  rozhovormi  s  osobnosťami 
zvyčajne robı́me na konci článkov 
„ďakovačky“. Pán MAJER, nestihli sme 
sa už sı́ce patrične poďakovať za 
všetky tie skvelé výsledky, ktoré sú za 

vami a NAVZ� DY zostanú... Dielo, ktoré vami a NAVZ� DY zostanú... Dielo, ktoré 
ste tu zanechali za sebou, je úcty-ste tu zanechali za sebou, je úcty-
hodné a krásne. D� AKUJEME. Prepáč-hodné a krásne. D� AKUJEME. Prepáč-
te, že sme to nevedeli urobiť, kým bol te, že sme to nevedeli urobiť, kým bol 
na to ešte čas, alebo sme to možno na to ešte čas, alebo sme to možno 

vami a NAVZ� DY zostanú... Dielo, ktoré 
ste tu zanechali za sebou, je úcty-
hodné a krásne. D� AKUJEME. Prepáč-
te, že sme to nevedeli urobiť, kým bol 
na to ešte čas, alebo sme to možno 

POZDRAVY DO NEBA A POĎAKOVANIEPOZDRAVY DO NEBA A POĎAKOVANIEPOZDRAVY DO NEBA A POĎAKOVANIE
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poniektorı́ neurobili dostatočne... poniektorı́ neurobili dostatočne... 
Mali sme povedať, no hovorı́me to Mali sme povedať, no hovorı́me to 
teraz: Sme PYS� NI� na to, že ste to teraz: Sme PYS� NI� na to, že ste to 
všetko robili pre nás, pre Giraltovča-všetko robili pre nás, pre Giraltovča-
nov a ľudı ́ z regiónu. HRDI� na vás... nov a ľudı ́ z regiónu. HRDI� na vás... 
Boli ste PY�CHOU Giraltoviec a navždy Boli ste PY�CHOU Giraltoviec a navždy 
budete pre mnohých ľudı ́LEGENDOU. budete pre mnohých ľudı ́LEGENDOU. 
Ale teraz vám to všetko odkazujeme Ale teraz vám to všetko odkazujeme 
do NEBA... Nech sa tieto naše slová a do NEBA... Nech sa tieto naše slová a 
naša vďaka dostanú až HORE K VA� M a naša vďaka dostanú až HORE K VA� M a 
tieto riadky nech sa zapıš́u na oblohu tieto riadky nech sa zapıš́u na oblohu 
večnosti. Presne tak, ako ste sa vy zapı-́večnosti. Presne tak, ako ste sa vy zapı-́
sali tu DOLE a ako ste si svojou hudob-sali tu DOLE a ako ste si svojou hudob-
nou tvorbou podmanili srdcia poslu-nou tvorbou podmanili srdcia poslu-
cháčov, hudobnıḱov a priateľov. C�esť cháčov, hudobnıḱov a priateľov. C�esť 
vašej pamiatke...vašej pamiatke...

Jeho	 spolupracovníci,	 priatelia	 a	Jeho	 spolupracovníci,	 priatelia	 a	
kolegovia	 z	 hudobnej	 brandže,	kolegovia	 z	 hudobnej	 brandže,	
hudobníci,	 takto	 prijali	 smutnú	hudobníci,	 takto	 prijali	 smutnú	
správu	a	na	Facebooku	píšu:správu	a	na	Facebooku	píšu:

Stanislav	Baláž	(hudobník)	Stanislav	Baláž	(hudobník)	

Zasiahla ma veľmi smutná správa... Zasiahla ma veľmi smutná správa... 
Opustil nás, náhle a nečakane, Ondrej Opustil nás, náhle a nečakane, Ondrej 
Majer – človek, ktorého som si vždy Majer – človek, ktorého som si vždy 
vážil a ktorý bol mojı́m úprimným vážil a ktorý bol mojı́m úprimným 
priateľom. Ondrej, odpočıv́aj v pokoji! priateľom. Ondrej, odpočıv́aj v pokoji! 
Vždy tu budeš s nami v podobe tvojich Vždy tu budeš s nami v podobe tvojich 

poniektorı́ neurobili dostatočne... 
Mali sme povedať, no hovorı́me to 
teraz: Sme PYS� NI� na to, že ste to 
všetko robili pre nás, pre Giraltovča-
nov a ľudı ́ z regiónu. HRDI� na vás... 
Boli ste PY�CHOU Giraltoviec a navždy 
budete pre mnohých ľudı ́LEGENDOU. 
Ale teraz vám to všetko odkazujeme 
do NEBA... Nech sa tieto naše slová a 
naša vďaka dostanú až HORE K VA� M a 
tieto riadky nech sa zapıš́u na oblohu 
večnosti. Presne tak, ako ste sa vy zapı-́
sali tu DOLE a ako ste si svojou hudob-
nou tvorbou podmanili srdcia poslu-
cháčov, hudobnıḱov a priateľov. C�esť 
vašej pamiatke...

Jeho	 spolupracovníci,	 priatelia	 a	
kolegovia	 z	 hudobnej	 brandže,	
hudobníci,	 takto	 prijali	 smutnú	
správu	a	na	Facebooku	píšu:

Stanislav	Baláž	(hudobník)	

Zasiahla ma veľmi smutná správa... 
Opustil nás, náhle a nečakane, Ondrej 
Majer – človek, ktorého som si vždy 
vážil a ktorý bol mojı́m úprimným 
priateľom. Ondrej, odpočıv́aj v pokoji! 
Vždy tu budeš s nami v podobe tvojich 

krásnych piesnı.́ D� akujeme za všetko! krásnych piesnı.́ D� akujeme za všetko! 
U� primnú sústrasť celej rodine.U� primnú sústrasť celej rodine.

Kollárovci	(hudobná	skupina)	Kollárovci	(hudobná	skupina)	

D� akujeme za hudobnú spoluprácu s D� akujeme za hudobnú spoluprácu s 
Ondrejom Majerom. Nech odpočıv́a v Ondrejom Majerom. Nech odpočıv́a v 
pokoji. Ondrej, teraz už budeš spievať pokoji. Ondrej, teraz už budeš spievať 
krásne východniarske piesne v krásne východniarske piesne v 
hudobnom nebi. U� primnú sústrasť hudobnom nebi. U� primnú sústrasť 
celej rodine.celej rodine.

Vladimír	Rohaľ	(Videorohaľ)Vladimír	Rohaľ	(Videorohaľ)

Odišiel priateľ, skvelý muzikant, Odišiel priateľ, skvelý muzikant, 
spevák a skladateľ... Navždy nás opus-spevák a skladateľ... Navždy nás opus-
til Andrej Majer alias Topľanský paro-til Andrej Majer alias Topľanský paro-
bek, ako ste ho mnohı ́poznali. Nahral bek, ako ste ho mnohı ́poznali. Nahral 
v našom štúdiu štyri CD tituly: v našom štúdiu štyri CD tituly: 
Topľanský parobek 3, 4, 5 a CD Topľanský parobek 3, 4, 5 a CD 
Topľanky z Giraltoviec. Sprevádzal k Topľanky z Giraltoviec. Sprevádzal k 
oltáru tisıće manželských párov na oltáru tisıće manželských párov na 
svadbách. Odohral stovky rôznych svadbách. Odohral stovky rôznych 
podujatı,́ či už na akordeóne, husliach podujatı,́ či už na akordeóne, husliach 
alebo saxofóne, jeho spev nesmel alebo saxofóne, jeho spev nesmel 
chýbať na žiadnom podujatı.́ Tam, vo chýbať na žiadnom podujatı.́ Tam, vo 
svete folklóru, bol doma, tam tvoril, svete folklóru, bol doma, tam tvoril, 
zabával, tam sa cıt́il spokojne, tam žil... zabával, tam sa cıt́il spokojne, tam žil... 
Najväčšie potešenie preňho boli Najväčšie potešenie preňho boli 
šťastnı́ ľudia na javisku alebo na šťastnı́ ľudia na javisku alebo na 
tanečnom parkete. Každý, kto ste ho tanečnom parkete. Každý, kto ste ho 
poznali ,  prosı́m,  uctite si  jeho poznali ,  prosı́m,  uctite si  jeho 
pamiatku zapálenı́m sviečky alebo pamiatku zapálenı́m sviečky alebo 
počúvajte jeho CD nahrávky a spomı-́počúvajte jeho CD nahrávky a spomı-́
najte... C�esť jeho pamiatke...najte... C�esť jeho pamiatke...

Jozef	Harničár	(Hárdy	Studio):	Jozef	Harničár	(Hárdy	Studio):	

Bol to fajn chlapı́k. Poznal som ho Bol to fajn chlapı́k. Poznal som ho 
osobne. Dávnejšie sme robili spolu osobne. Dávnejšie sme robili spolu 
jedno CD, hosťom vtedy bola aj Anka jedno CD, hosťom vtedy bola aj Anka 
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Servická. Bolo to veľmi prıj́emné, tak Servická. Bolo to veľmi prıj́emné, tak 
mi aj ostal v srdci. Odpočıv́aj v pokoji, mi aj ostal v srdci. Odpočıv́aj v pokoji, 
Ondrej.Ondrej.

Vlado	Sluk	(skupina	Epilóg):Vlado	Sluk	(skupina	Epilóg):

Ondrej, odpočı́vaj v pokoji. Bol si Ondrej, odpočı́vaj v pokoji. Bol si 
skvelý človek a dobrý harmonikár a skvelý človek a dobrý harmonikár a 
kamarát. Vičnaja Ti pamjať! Rodinke kamarát. Vičnaja Ti pamjať! Rodinke 
úprimnú sústrasť.úprimnú sústrasť.

Ivan	Čižmár	(etnograf	a																					Ivan	Čižmár	(etnograf	a																					
folklorista):folklorista):

Vičnaja jemu pamiať... Nech bude Vičnaja jemu pamiať... Nech bude 
ľahká naša rodná zem...ľahká naša rodná zem...

Miriam	Eliašová	(FS	Topľan):	Miriam	Eliašová	(FS	Topľan):	

Aj my, členovia súboru Topľan, ktorı ́Aj my, členovia súboru Topľan, ktorı ́
sme mali tú česť pracovať s Ondrejom sme mali tú česť pracovať s Ondrejom 
Majerom, spomı́name... Bol spevák, Majerom, spomı́name... Bol spevák, 
hudobnıḱ, tanečnıḱ a prvý choreogra-hudobnıḱ, tanečnıḱ a prvý choreogra-
f... Nezabudneme... Piesne a melódie f... Nezabudneme... Piesne a melódie 
ostanú. Celej rodine vyslovujeme ostanú. Celej rodine vyslovujeme 
úprimnú sústrasť.úprimnú sústrasť.

Servická. Bolo to veľmi prıj́emné, tak 
mi aj ostal v srdci. Odpočıv́aj v pokoji, 
Ondrej.

Vlado	Sluk	(skupina	Epilóg):

Ondrej, odpočı́vaj v pokoji. Bol si 
skvelý človek a dobrý harmonikár a 
kamarát. Vičnaja Ti pamjať! Rodinke 
úprimnú sústrasť.

Ivan	Čižmár	(etnograf	a																					
folklorista):

Vičnaja jemu pamiať... Nech bude 
ľahká naša rodná zem...

Miriam	Eliašová	(FS	Topľan):	

Aj my, členovia súboru Topľan, ktorı ́
sme mali tú česť pracovať s Ondrejom 
Majerom, spomı́name... Bol spevák, 
hudobnıḱ, tanečnıḱ a prvý choreogra-
f... Nezabudneme... Piesne a melódie 
ostanú. Celej rodine vyslovujeme 
úprimnú sústrasť.

Peter	Zajac	(riaditeľ	ZUŠ):	Peter	Zajac	(riaditeľ	ZUŠ):	

Aj keď sa hovorı,́ že nik nie je nena-Aj keď sa hovorı,́ že nik nie je nena-
hraditeľný, ťažko ho nahradiť. To, čo hraditeľný, ťažko ho nahradiť. To, čo 
on dokázal pre Giraltovce, je úžasné. on dokázal pre Giraltovce, je úžasné. 
Priviedol do mesta folklór, pre nikoho Priviedol do mesta folklór, pre nikoho 
neurobil toľko ako pre nás, Giraltov-neurobil toľko ako pre nás, Giraltov-
čanov. Vďačıḿe mu za veľa, mali by čanov. Vďačıḿe mu za veľa, mali by 
sme si to vážiť. Na jeho zásluhy sme si to vážiť. Na jeho zásluhy 
netreba zabúdať. Jeho straty je veľká netreba zabúdať. Jeho straty je veľká 
škoda...škoda...

U� primnú sústrasť a slová ľútosti pozo-U� primnú sústrasť a slová ľútosti pozo-
stalej rodine vyjadrili na sociálnych stalej rodine vyjadrili na sociálnych 
sieťach nielen umelci z nášho regió-sieťach nielen umelci z nášho regió-
nu... Smútia za nı́m herci, speváci nu... Smútia za nı́m herci, speváci 
Tomáš Palonder, Eva Pavlı́ková, Tomáš Palonder, Eva Pavlı́ková, 
Richard Rikkon, Peter Niňaj, Andrea Richard Rikkon, Peter Niňaj, Andrea 
Zimányiová a mnohı ́ďalšı.́Zimányiová a mnohı ́ďalšı.́

ANDREJ,	 ďakujeme...	 Za	 viac	 než	 len	ANDREJ,	 ďakujeme...	 Za	 viac	 než	 len	
nádhernú	 reprezentáciu	 mesta...	nádhernú	 reprezentáciu	 mesta...	
Vďaka	za	folklórne	nebo	na	Zemi...Vďaka	za	folklórne	nebo	na	Zemi...

Martina	Cigľárová,	Martina	Cigľárová,	

foto	a	info:	Facebook,	zeleznik.sk,	zusfoto	a	info:	Facebook,	zeleznik.sk,	zus
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škoda...
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ŠPORT

Futbalový klub MFK Slovan Giral-Futbalový klub MFK Slovan Giral-
tovce má viac ako sto rokov. Za jeho tovce má viac ako sto rokov. Za jeho 
úspechmi vždy stáli výbornı ́futbalisti úspechmi vždy stáli výbornı ́futbalisti 
a bolo ich neúrekom. U� spešnı ́ však a bolo ich neúrekom. U� spešnı ́ však 
boli aj vďaka obetavej práci dobrovoľ-boli aj vďaka obetavej práci dobrovoľ-
ných funkcionárov Slovana, ktorı ́ im ných funkcionárov Slovana, ktorı ́ im 
nezištne pre futbal zabezpečovali nezištne pre futbal zabezpečovali 
potrebné podmienky.  Jednou z potrebné podmienky.  Jednou z 
najväčšı́ch funkcionárskych osob-najväčšı́ch funkcionárskych osob-
nostı́ Slovana je určite pán Milan nostı́ Slovana je určite pán Milan 
VARGANIN. Tento bývalý futbalista sa VARGANIN. Tento bývalý futbalista sa 
v roku 1976 dal na funkcionársku v roku 1976 dal na funkcionársku 
dráhu. Pre giraltovský futbal to bolo dráhu. Pre giraltovský futbal to bolo 
šťastné rozhodnutie. Jeho skvelé šťastné rozhodnutie. Jeho skvelé 
schopnosti a funkciorsky cit sa schopnosti a funkciorsky cit sa 

Futbalový klub MFK Slovan Giral-
tovce má viac ako sto rokov. Za jeho 
úspechmi vždy stáli výbornı ́futbalisti 
a bolo ich neúrekom. U� spešnı ́ však 
boli aj vďaka obetavej práci dobrovoľ-
ných funkcionárov Slovana, ktorı ́ im 
nezištne pre futbal zabezpečovali 
potrebné podmienky.  Jednou z 
najväčšı́ch funkcionárskych osob-
nostı́ Slovana je určite pán Milan 
VARGANIN. Tento bývalý futbalista sa 
v roku 1976 dal na funkcionársku 
dráhu. Pre giraltovský futbal to bolo 
šťastné rozhodnutie. Jeho skvelé 
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postupne prejavovali. Spolu s partiou postupne prejavovali. Spolu s partiou 
priateľov nasmeroval Slovan až do II. priateľov nasmeroval Slovan až do II. 
SNL. Správal sa vecne, ale pritom SNL. Správal sa vecne, ale pritom 
fundovane.fundovane.

Trpezlivosťou a skromnosťou doká-Trpezlivosťou a skromnosťou doká-
zal zrealizovať prestupy vynikajúcich zal zrealizovať prestupy vynikajúcich 
futbalistov s ligovými skúsenosťami futbalistov s ligovými skúsenosťami 
do Giraltoviec a verte, že vtedy sa roko-do Giraltoviec a verte, že vtedy sa roko-
valo veľmi ťažko. Prestup českoslo-valo veľmi ťažko. Prestup českoslo-
venského reprezentanta Igora venského reprezentanta Igora 
Nováka z Bohemiansu Praha bol jeho Nováka z Bohemiansu Praha bol jeho 
geniálnym ťahom. Mal som možnosť geniálnym ťahom. Mal som možnosť 
byť pri rokovanı ́v slávnom pražskom byť pri rokovanı ́v slávnom pražskom 
Dolıć ̌ku a nevychádzal som z údivu. Dolıć ̌ku a nevychádzal som z údivu. 
Trikrát som bol už pri dverách a Milan Trikrát som bol už pri dverách a Milan 
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JUBILANT S FUTBALOVÝM SRDCOM JUBILANT S FUTBALOVÝM SRDCOM JUBILANT S FUTBALOVÝM SRDCOM 

Jubilant	Milan	Varganin	prvý	zprava.Jubilant	Milan	Varganin	prvý	zprava.Jubilant	Milan	Varganin	prvý	zprava.
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stále sedel v kresle, až kým sa astro-stále sedel v kresle, až kým sa astro-
nomické sumy nezastavili na 2 500 nomické sumy nezastavili na 2 500 
korunách.korunách.

Prestup sa nakoniec uskutočnil a Prestup sa nakoniec uskutočnil a 
venovanie kožených aktoviek z venovanie kožených aktoviek z 
Kožiarskych závodov bolo už len Kožiarskych závodov bolo už len 
čerešničkou na torte. Prıńos I. Nováka čerešničkou na torte. Prıńos I. Nováka 
pre  futbal v Giraltovciach je pritom pre  futbal v Giraltovciach je pritom 
nevyčıśliteľný. Vždy sa dohodnúť bolo nevyčıśliteľný. Vždy sa dohodnúť bolo 
prioritou Milana Varganina. Svoje prioritou Milana Varganina. Svoje 
schopnosti potvrdil aj v deväťdesia-schopnosti potvrdil aj v deväťdesia-
tych rokoch v Bardejove. Výsledkom tych rokoch v Bardejove. Výsledkom 
bol postup až do prvej ligy, v ktorej bol postup až do prvej ligy, v ktorej 
Bardejov úspešne účinkoval. Milan na Bardejov úspešne účinkoval. Milan na 
pôsobenie v Bardejove rád spomıńa. pôsobenie v Bardejove rád spomıńa. 
Má tam stále veľa kamarátov.Má tam stále veľa kamarátov.

stále sedel v kresle, až kým sa astro-
nomické sumy nezastavili na 2 500 
korunách.
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Bardejov úspešne účinkoval. Milan na 
pôsobenie v Bardejove rád spomıńa. 
Má tam stále veľa kamarátov.

V súčasnej zložitej dobe si možno V súčasnej zložitej dobe si možno 
mnohı ́ neuvedomili, že v stredu 18. mnohı ́ neuvedomili, že v stredu 18. 
novembra Milan Varganin oslávil už novembra Milan Varganin oslávil už 
osemdesiatku. Tých osem krı́žikov osemdesiatku. Tých osem krı́žikov 
mu sprıj́emnil futbal, aj preto je jeho mu sprıj́emnil futbal, aj preto je jeho 
srdce futbalové a je v ňom vždy prvo-srdce futbalové a je v ňom vždy prvo-
radé miesto pre rodinu a dobrých pria-radé miesto pre rodinu a dobrých pria-
teľov. A tých má po celom Slovensku teľov. A tých má po celom Slovensku 
veľmi veľa.veľmi veľa.

Osemdesiatnik veľké oslavy nerobil. Osemdesiatnik veľké oslavy nerobil. 
V dnešnej dobe sa to ani nedá. Pogra-V dnešnej dobe sa to ani nedá. Pogra-
tulovala mu rodina, pripojili sa tulovala mu rodina, pripojili sa 
najbliž šı́  priatelia. A s prianı́m najbliž šı́  priatelia. A s prianı́m 
pevného zdravia sa pripájame aj my. pevného zdravia sa pripájame aj my. 
Z� ivió, Milan!Z� ivió, Milan!

Miroslav	DeutschMiroslav	Deutsch
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Osemdesiatnik veľké oslavy nerobil. 
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nedávno aj šestnásťročný Dávid nedávno aj šestnásťročný Dávid 
Surgent, ktorého si pamätáme skôr z Surgent, ktorého si pamätáme skôr z 
kultúrnych podujatı́, na ktorých sa kultúrnych podujatı́, na ktorých sa 
prezentoval ako talentovaný akorde-prezentoval ako talentovaný akorde-
onista. onista. 

Dávid najprv začal navštevovať Dávid najprv začal navštevovať 
miestnu posilňovňu kvôli zlepšeniu miestnu posilňovňu kvôli zlepšeniu 
kondıćie, kde ho na náradiach a posil-kondıćie, kde ho na náradiach a posil-
ňovacı́ch zariadeniach navigovali ňovacı́ch zariadeniach navigovali 
tréneri Dávid Bendıḱ a Katarıńa Sotá-tréneri Dávid Bendıḱ a Katarıńa Sotá-
ková.ková.

Potom v sebe objavil talent pre mas	Potom v sebe objavil talent pre mas	
wrestling	 a začal sa pripravovať na wrestling	 a začal sa pripravovať na 
svoje prvé súťažné vystúpenie. Spolu svoje prvé súťažné vystúpenie. Spolu 
s ďalšıḿi členmi giraltovského klubu s ďalšıḿi členmi giraltovského klubu 
Dido Powerlifting sa prihlásil do Dido Powerlifting sa prihlásil do 
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Zlatý silák Zlatý silák Zlatý silák 

O našich úspešných silákoch sme už O našich úspešných silákoch sme už 
neraz pıśali a ich triumfy na rôznych, neraz pıśali a ich triumfy na rôznych, 
aj medzinárodných podujatiach nás aj medzinárodných podujatiach nás 
tešia. Do ich radov pribudol celkom tešia. Do ich radov pribudol celkom 
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Slovenského pohára v mas	wrestlingu. Slovenského pohára v mas	wrestlingu. 
Dávid bojoval v kategórii 13 – 15 Dávid bojoval v kategórii 13 – 15 
rokov a hneď na svojom debutovom rokov a hneď na svojom debutovom 
turnaji ešte vo februári vo Svidnıḱu v turnaji ešte vo februári vo Svidnıḱu v 
rámci 1. kola slovenského pohára rámci 1. kola slovenského pohára 
zı́skal cenné striebro. V auguste sa zı́skal cenné striebro. V auguste sa 
konalo 2. kolo tohto podujatia v konalo 2. kolo tohto podujatia v 
Banskej Bystrici. Tam Dávid po Banskej Bystrici. Tam Dávid po 
nazbieraných skúsenostiach z prvého nazbieraných skúsenostiach z prvého 
kola nenechal nič na náhodu, všet-kola nenechal nič na náhodu, všet-
kých svojich súperov nekompro-kých svojich súperov nekompro-
misne nechal za sebou a zaslúžene misne nechal za sebou a zaslúžene 
zıśkal zlato.	Bolo to naposledy v tejto zıśkal zlato.	Bolo to naposledy v tejto 
vekovej kategórii, pretože krátko po vekovej kategórii, pretože krátko po 
druhom kole dovŕšil vek 16 rokov. A druhom kole dovŕšil vek 16 rokov. A 
to  z n a m e n á ,  ž e  v  s ú ťa ž i a c h  a to  z n a m e n á ,  ž e  v  s ú ťa ž i a c h  a 
turnajoch už bude zaradený medzi turnajoch už bude zaradený medzi 
dospelých mužov v niektorej hmot-dospelých mužov v niektorej hmot-
nostnej kategórii. nostnej kategórii. 

Na ďalšie kolo Slovenského pohára v Na ďalšie kolo Slovenského pohára v 
mas	wrestlingu si však musı ́ počkať, mas	wrestlingu si však musı ́ počkať, 
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vekovej kategórii, pretože krátko po 
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pandemická situácia na Slovensku pandemická situácia na Slovensku 
momentálne podobné kontaktné momentálne podobné kontaktné 
športy nepovoľuje. Počas uzavretia športy nepovoľuje. Počas uzavretia 
fitnescentier a posilňovnı́ Dávid fitnescentier a posilňovnı́ Dávid 
neotáľal a spolu s kamarátmi chodil neotáľal a spolu s kamarátmi chodil 
po večeroch do parku, kde ťahali pneu-po večeroch do parku, kde ťahali pneu-
matiky, behali a cvičili. Sám je vášnivý matiky, behali a cvičili. Sám je vášnivý 
hráč počıt́ačových hier a uvedomuje hráč počıt́ačových hier a uvedomuje 
si dôležitosť pohybu a pobytu na si dôležitosť pohybu a pobytu na 
čerstvom vzduchu. V budúcnosti by čerstvom vzduchu. V budúcnosti by 
sa chcel aj ďalej venovať silovým špor-sa chcel aj ďalej venovať silovým špor-
tom a súťažne si vyskúšať aj silový	tom a súťažne si vyskúšať aj silový	
trojboj. Dávidovi, ale aj ďalšıḿ úspeš-trojboj. Dávidovi, ale aj ďalšıḿ úspeš-
ným silákom z klubu Dido	 Powerlif-ným silákom z klubu Dido	 Powerlif-
ting držı́me palce do nového roka, ting držı́me palce do nového roka, 
nech aj ďalej robia svojim najbližšıḿ nech aj ďalej robia svojim najbližšıḿ 
radosť a mestu Giraltovce skvelé radosť a mestu Giraltovce skvelé 
meno.meno.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Dávid	SurgentFoto:	Dávid	Surgent
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SMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKO
-	Miláčik,	čo	bude	tento	rok	pod	strom--	Miláčik,	čo	bude	tento	rok	pod	strom-
čekom?čekom?

Podlaha,	ako	vždy...Podlaha,	ako	vždy...

- Nápis na náhrobnom kameni: - Nápis na náhrobnom kameni: 
Nesmúťte, neplačte, ja som vás Nesmúťte, neplačte, ja som vás 
neopustil, ja som vás len predbehol.neopustil, ja som vás len predbehol.

-	"Tak	som	počul,	že	ti	svokra	poslala	-	"Tak	som	počul,	že	ti	svokra	poslala	
na	Vianoce	kapra?“	"Kdeže,	len	raz	hus,	na	Vianoce	kapra?“	"Kdeže,	len	raz	hus,	
a	ja	blbec	som	sa	s	ňou	oženil!"a	ja	blbec	som	sa	s	ňou	oženil!"

- Doktor povedal, že sa mám starať o - Doktor povedal, že sa mám starať o 
svoju váhu... Dnes som z nej už 2x svoju váhu... Dnes som z nej už 2x 
utrela prach.utrela prach.
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svoju váhu... Dnes som z nej už 2x 
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-	 Ktoré	 ženy	máš	 najradšej?	 Také,	 čo	-	 Ktoré	 ženy	máš	 najradšej?	 Také,	 čo	
stále	rozprávajú	alebo	iné?stále	rozprávajú	alebo	iné?

-	Aké	iné?-	Aké	iné?

- Policajt sa rozhodne, že si ulovı ́- Policajt sa rozhodne, že si ulovı ́
vianočného kapra.vianočného kapra.

Zobral náradie a začal sekať dieru do Zobral náradie a začal sekať dieru do 
ľadu.ľadu.

Odrazu prıd́e za nıḿ jeden pán a kričı:́Odrazu prıd́e za nıḿ jeden pán a kričı:́

„Okamžite prestaňte sekať do toho „Okamžite prestaňte sekať do toho 
ľadu!“ľadu!“

„Akým právom mi to zakazujete!?“„Akým právom mi to zakazujete!?“

„Právom správcu zimného štadióna!“„Právom správcu zimného štadióna!“
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Zobral náradie a začal sekať dieru do 
ľadu.

Odrazu prıd́e za nıḿ jeden pán a kričı:́
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Deti sú naša radosť. Vedia nás sıće Deti sú naša radosť. Vedia nás sıće 
občas (!) aj nahnevať, ale aj potešiť, občas (!) aj nahnevať, ale aj potešiť, 
roznežniť, rozosmiať. (Aj rozplakať, roznežniť, rozosmiať. (Aj rozplakať, 
keď dostane vodičák a hneď v ten keď dostane vodičák a hneď v ten 
večer tatovo béemvéčko v prvej večer tatovo béemvéčko v prvej 
zákrute zošrotuje na totálku. Ale to zákrute zošrotuje na totálku. Ale to 
len tak mimochodom.) Skrátka, deti len tak mimochodom.) Skrátka, deti 
sú naša budúcnosť. Ale aj prıt́omnosť.sú naša budúcnosť. Ale aj prıt́omnosť.

Každá rodina má svoj detský slovnıḱ a Každá rodina má svoj detský slovnıḱ a 
určite aj zbornıḱ podarených hlášok určite aj zbornıḱ podarených hlášok 
detı ́ a dorastu. Také hlášky dokážu detı ́ a dorastu. Také hlášky dokážu 
neraz pekne pobaviť a stávajú sa neraz pekne pobaviť a stávajú sa 
súčasťou rodinného folklóru. Ibaže by súčasťou rodinného folklóru. Ibaže by 
sa potomok rozhodol predniesť ich sa potomok rozhodol predniesť ich 
na verejnosti. To už môže občas spad-na verejnosti. To už môže občas spad-
núť do kategórie trapasov.núť do kategórie trapasov.

Zopár sme ich nazbierali a výber vám Zopár sme ich nazbierali a výber vám 
teraz ponúkame.teraz ponúkame.

EvaEva

Bolo leto a so štvorročným synom Bolo leto a so štvorročným synom 
sme sa chystali na korčule. Manžel sme sa chystali na korčule. Manžel 
chcel ıśť s nami a ešte rýchlo pri linke chcel ıśť s nami a ešte rýchlo pri linke 
jedol, tak chcel malého trochu zaujať jedol, tak chcel malého trochu zaujať 
a vravı ́mu: Daj si ešte šál, rukavice a a vravı ́mu: Daj si ešte šál, rukavice a 
čiapku... Malý chvıľ́u rozmýšľa a vravi: čiapku... Malý chvıľ́u rozmýšľa a vravi: 
Tatko... ty si zhulený?????Tatko... ty si zhulený?????

ViliamViliam

Moje krstňa: Mamka, dnes nejdem do Moje krstňa: Mamka, dnes nejdem do 
škôlky, beriem si dovolenku!škôlky, beriem si dovolenku!

PetraPetra

Boli sme na návšteve a syn mal asi Boli sme na návšteve a syn mal asi 
dvaapol roka. Strašne chcel ıśť von, dvaapol roka. Strašne chcel ıśť von, 
ale nikomu sa nechcelo ıśt s nıḿ. Nako-ale nikomu sa nechcelo ıśt s nıḿ. Nako-
niec sa obetoval švagor. Malý stepoval niec sa obetoval švagor. Malý stepoval 
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neraz pekne pobaviť a stávajú sa 
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v chodbe a vykrikoval naňho. S�vagor: v chodbe a vykrikoval naňho. S�vagor: 
Už idem, len zoberiem cigarety! A môj Už idem, len zoberiem cigarety! A môj 
syn zúfalo: Načooo, šak ja nefajčıḿ!!!syn zúfalo: Načooo, šak ja nefajčıḿ!!!

AlenaAlena

Raz sme doma pozerali nejaký film, Raz sme doma pozerali nejaký film, 
kde otec radil svojmu synovi: Musıš́ si kde otec radil svojmu synovi: Musıš́ si 
nájsť ženu, ktorá bude mať všetkých nájsť ženu, ktorá bude mať všetkých 
5P. Musı ́byť pekná, pracovitá, posluš-5P. Musı ́byť pekná, pracovitá, posluš-
ná, prıv́etivá a, samozrejme, panna.... ná, prıv́etivá a, samozrejme, panna.... 
Nato moja 7-ročná dcérka zahlásila: A Nato moja 7-ročná dcérka zahlásila: A 
to už prečo?? Moja mama je vodnár a to už prečo?? Moja mama je vodnár a 
tiež je v pohode...tiež je v pohode...

IvanaIvana

Keď som si zlomila nohu a z pohoto-Keď som si zlomila nohu a z pohoto-
vosti som prišla s nohou v sadre, môj vosti som prišla s nohou v sadre, môj 
5-ročný syn sa zaradoval: Hurááá!! 5-ročný syn sa zaradoval: Hurááá!! 
Konečne môžeme parkovať na mieste Konečne môžeme parkovať na mieste 
pre invalidov!!!pre invalidov!!!

BeátaBeáta

Vrátila som sa domov z jumpingu a Vrátila som sa domov z jumpingu a 
môj 5-ročný syn sa pýta: Mami, prečo môj 5-ročný syn sa pýta: Mami, prečo 
chodıš́ skákať? Ja že: Aby som mala chodıš́ skákať? Ja že: Aby som mala 
taký pekný zadok ako ty. A on: ...Hm, taký pekný zadok ako ty. A on: ...Hm, 
sa naskáčeš... sa naskáčeš... 

MichalMichal

Dcéra môjho kolegu: Mama, ty vieš, že Dcéra môjho kolegu: Mama, ty vieš, že 
zomrieš skôr ako otec? Mama: A� no?    zomrieš skôr ako otec? Mama: A� no?    
A prečo? Dcéra: Lebo dámy majú     A prečo? Dcéra: Lebo dámy majú     
prednosť.prednosť.

KatarínaKatarína

Môj malý, vtedy 4-ročný, si prezeral Môj malý, vtedy 4-ročný, si prezeral 
fotky z dovolenky, kde som v plavkách fotky z dovolenky, kde som v plavkách 
a s veľkým bruškom. Z predchádzajú-a s veľkým bruškom. Z predchádzajú-
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Michal

Dcéra môjho kolegu: Mama, ty vieš, že 
zomrieš skôr ako otec? Mama: A� no?    
A prečo? Dcéra: Lebo dámy majú     
prednosť.

Katarína
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od krvi!od krvi!

RadkaRadka
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Bol krásny slnečný deň. Prišiel som zo Bol krásny slnečný deň. Prišiel som zo 
školy a zabehol k dedkovi, ktorý býva školy a zabehol k dedkovi, ktorý býva 
neďaleko nás. Ten mi oznámil, že sa neďaleko nás. Ten mi oznámil, že sa 
chystá do lesa na huby. Neváhal som ani chystá do lesa na huby. Neváhal som ani 
chvıľ́u a vydali sme sa na spoločnú cestu. chvıľ́u a vydali sme sa na spoločnú cestu. 
Vyrazili sme smerom k rybnıḱu.Vyrazili sme smerom k rybnıḱu.

Cestou som dedkovi rozprával zážitky Cestou som dedkovi rozprával zážitky 
zo školy. Mali sme peknú akciu“ Na zo školy. Mali sme peknú akciu“ Na 
bicykli hravo- zdravo.“ Vyrozprával som bicykli hravo- zdravo.“ Vyrozprával som 
mu, ako sme sa za doprovodu policajtov mu, ako sme sa za doprovodu policajtov 
dopravili do susednej obce Z� eleznı́k. dopravili do susednej obce Z� eleznı́k. 
Tam sme si oddýchli, nadesiatovali sa, na Tam sme si oddýchli, nadesiatovali sa, na 
ihrisku zahrali futbal a znova s policaj-ihrisku zahrali futbal a znova s policaj-
nou hliadkou sme sa vrátili do školy. nou hliadkou sme sa vrátili do školy. 
Dedko mi povedal, že oni také akcie Dedko mi povedal, že oni také akcie 
nemali, keď bol on školákom.  Spev nemali, keď bol on školákom.  Spev 
vtákov nás sprevádzal celou cestou, vtákov nás sprevádzal celou cestou, 
akoby sa miešali do rozhovoru.akoby sa miešali do rozhovoru.

Práve sme došli k lesu. S� li sme lesom, ale Práve sme došli k lesu. S� li sme lesom, ale 
nedarilo sa nám.,, Asi sa tie dubáky pred nedarilo sa nám.,, Asi sa tie dubáky pred 
nami schovali,“ povedal dedko. Zrazu sa nami schovali,“ povedal dedko. Zrazu sa 
vo veľkej tráve ukázala hlavička a hneď vo veľkej tráve ukázala hlavička a hneď 
pri nej druhá. Potešil som sa, že som pri nej druhá. Potešil som sa, že som 
prvý našiel hrıb́y. C� ıḿ ďalej som šiel, prvý našiel hrıb́y. C� ıḿ ďalej som šiel, 
zdalo sa mi, že mi rastú pod nohami a zdalo sa mi, že mi rastú pod nohami a 
volajú:,, Daniel, tu som!“ Mne sa viac a volajú:,, Daniel, tu som!“ Mne sa viac a 
viac otvárali oči a predo mnou dokonca viac otvárali oči a predo mnou dokonca 
celé dubákové rodinky. Ani som si celé dubákové rodinky. Ani som si 
neuvedomil, že dedko pri mne nie je.  neuvedomil, že dedko pri mne nie je.  
Vtom čosi zašuchotalo, mihlo sa v Vtom čosi zašuchotalo, mihlo sa v 
krıḱoch a ja som asi prestal dýchať. Išiel krıḱoch a ja som asi prestal dýchať. Išiel 
som si oči vyočiť. Predo mnou stála som si oči vyočiť. Predo mnou stála 
srnka. Pozerala sa milým pohľadom na srnka. Pozerala sa milým pohľadom na 
mňa a ja som mal pocit, že sa mi to snıv́a. mňa a ja som mal pocit, že sa mi to snıv́a. 
Nevedel som, čo mám robiť. Skrıḱnuť  na Nevedel som, čo mám robiť. Skrıḱnuť  na 
dedka? Nevyplašıḿ ju? C�o ak má niekde dedka? Nevyplašıḿ ju? C�o ak má niekde 
mladé? Splašila by sa a ušla. Ak sa mladé? Splašila by sa a ušla. Ak sa 
pohnem, zuteká tiež? Tak som tam stál pohnem, zuteká tiež? Tak som tam stál 
ako z kameňa. Po krátkom čase strihla ako z kameňa. Po krátkom čase strihla 
uchom a ušla do krıḱov. Zrazu som začul uchom a ušla do krıḱov. Zrazu som začul 
za chrbtom zapraskať raždie a dedko, s za chrbtom zapraskať raždie a dedko, s 
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Vyrazili sme smerom k rybnıḱu.
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Vtom čosi zašuchotalo, mihlo sa v 
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Nevedel som, čo mám robiť. Skrıḱnuť  na 
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Boli utešené, popozerali sa po okolı,́ no 
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