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Každá	horiaca	sviečka	na	adventnom	
venci	 pripomıńa,	 ako	 rýchlo	 k	 nám	
prišli	 najkrajšie	 sviatky	 v	 roku.	
Napriek	 tomu,	 že	 povinnosti,	 úlohy,	
ale	aj	starosti	nám	veľakrát	pripomı-́
najú	 rýchlosť	 doby,	 v	 ktorej	 žijeme,	
prišiel	 čas,	 v	 ktorom	 sa	 môžeme	
naplno	 sústrediť	 na	 krásne	 chvı́le	
pokoja,	premýšľania,	stretnutı	́s	rodi-
nou,	blıźkymi	a	priateľmi.	

Voľné	 chvı́le	 oddychu	 v	 rodinnom	
kruhu	sú	preto	pre	každého	z	nás	tým	
najcennejšıḿ	darom.	Dovoľte	mi,	aby	
som	 vám	 zaželal	 šťastný	 nový	 rok	
naplnený	 láskou,	 radosťou	 a	 poko-
jom.	Zároveň	dúfam,	že	ste	vianočné	
sviatky	pre	svojich	najbližšıćh	pripra-
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vili	presne	také	výnimočné	a	čarovné,	
ako	si	ich	uchovávate	v	spomienkach	
zo	svojho	detstva.	Z	obdobia,	keď	nám	
rodičia	a	starı	́rodičia	dopriali	dychti-
vosť,	 netrpezlivosť	 a	 výnimočnosť	
každého	momentu.	

Vážení	spoluobčania,

tak	ako	každý	hospodár	v	závere	roka	
hodnotı	́svoju	prácu,	robı	́si	odpočet	
splnených	 predsavzatı	́ z	 uplynulého	
roka,	 dovoľte	 aj	mne	 spraviť	 krátky	
súhrn	 aktivı́t,	 ktoré	 sme	 s	 pracov-
nıḱmi	mestského	 úradu,	 poslancami	
mestského	 zastupiteľstva	 a	 s	 vami,	
občanmi,	realizovali	v	roku	2019.

Priority	v	tomto	roku	bolo	dokonče-
nie	protipovodňovej	ochrany	na	rieke	
Topľa	 v	 Parku	mieru,	 úprava	miest-
nych	 komunikáciı́	 na	 Kukučı́novej	
ulici,	 začatie	 výstavby	 19	 bytových	
jednotiek	pod	Tehelnou	ulicou	a	vybu-
dovanie	 lávky	 ponad	 štátnu	 cestu	
I/21.

Významnou	 udalosťou	 bolo	 histo-
ricky	 prvé	 zasadnutie	 vlády	 SR	 	 17.	
septembra	 2019	 v	 Dome	 kultúry	 v	
našom	meste.	Vláda	na	tomto	výjaz-
dovom	 zasadnutı	́ v	 rámci	 realizácie	
Akčného	plánu	 rozvoja	okresu	Svid-
nıḱ	prispela	mestu	v	zmysle	uznese-
nia	č.	446	zo	17.	septembra	2019	na	
tieto	aktivity:

& Rekon š t rukc ia 	 chodnı́ kov 	 a	
odstavných	 plôch	 na	 Tehelnej	 ulici							
v	hodnote	50	000	€



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

3

v	roku	2020.	

Verıḿ,	že	po	úspešnom	procese	verej-
ného	 obstarávania	 v	 nasledujúcom	
roku	 zrealizujeme	 aj	 rekonštrukciu	
budovy	 starého	 mestského	 úradu.	
Rok	2020	by	mal	byť	rokom	výstavby	
detských	ihrıś k	a	športovıśk	v	meste.	

V	tomto	roku	sme	sa	vo	veľkej	miere	
venovali	školstvu	v	meste	a	s	účinnos-
ťou	 od	 1.	 januára	 2020	 vznikla	
Spojená	škola,	Dukelská	26/30,	Giral-
tovce	 s	 organizačnými	 zložkami	
Gymnázium,	 Dukelská	 26/30,	 Giral-
tovce	a	Základná	škola,	Budovateľská	
164/4,	 Giraltovce	 a	 ich	 súčasťami.	
Verıḿ,	že	týmto	významným	krokom	
sa	 nám	 podarı́	 ešte	 viac	 skvalitniť	
vzdelávanie	našich	detı.́	

Naďalej	 budeme	 pokračovať	 v	 roz-
pracovaných	 úlohách	 a	 aktivitách	 a	
prijıḿať	 nové	 výzvy,	 aby	 sme	 naše	
mesto	rozvıj́ali	a	skvalitňovali	život	a	
podmienky	našich	občanov.	

	Mgr.	Ján	Rubis

& Rozšı́renie	 tepelných	 rozvodov									
v 	 Materske j 	 š ko le 	 G i ra l tovce																									
v	hodnote	25	000	€

& Modernizácia	 školskej	 jedálne	pri	
Základnej	 škole	 Giraltovce,	 Budova-
teľská	164/4,	v	hodnote	25	000	€

& Rekonštrukcia	 verejného	 osvetle-
n ia 	 mies tne j 	 č a s t i 	 Francovce																							
v		hodnote	10	000	€

& Ukončenie	 revitalizácie	 environ-
mentálnej	 záťaže	 ulica	 Na	 Serpentı-́
nach	v		hodnote	15	000	€

& Protipovodňové	opatrenia	na	Kuku-
čıńovej	a	Bardejovskej	ulici	v	hodnote	
5	000	€

& Vybudovanie	 workoutového	 a	
detského	 ihriska	 v	 Parku	 mieru	 vo	
výške	15	000	€

& Nákup	krojov	pre	Folklórny	súbor	
Topľan	v	hodnote	3	000	€

Mesto	sa	zapojilo	do	projektu	v	rámci	
výzvy	 Slovenského	 zväzu	 ľadového	
hokeja	 k	 výstavbe	 malej	 ľadovej	
plochy	 na	 hokejbalovom	 ihrisku.	
Realizácia	stavby	by	mala	prebehnúť	

rozpočtu	bolo	zvýšenie	prıj́mu	
za	 prenájom	 bytov	 a	 nebyto-
vých	priestorov	o	10	000	eur		a	
o	 5	 000	 eur	 pri	 režijných	
nákladoch	S� J	(prıj́my	od	strav-
nı́kov).	 Tieto	 boli	 rozdelené:											
6	430	eur	na	byty	a	nebytové	

priestory,	 2	 970	 eur	 na	 bezpečné	
prechody	pre	 chodcov	–	 spolufinan-

Posledné	 rokovanie	 mest-
ského	zastupiteľstva,	v	poradı	́
ôsme,	 sa	 konalo	 9.	 decembra	
2019	 za 	 ú čast i 	 v šetkých	
poslancov.	Program	obsahoval	
22	 bodov.	 Po	 procedurálnych	
otázkach	bola	5.	bodom	roko-
vania	úprava	rozpočtu.	Poslanci	roko-
vali	 o	 opatrenı́ 	 č . 	 4. 	 Navýšenie	

Z rokovania mestského zastupiteľstva
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slúžiace	 na	 podnikanie	 a	 inú	 zárob-
kovú	činnosť	–	0,140	eura,	nebytové	
priestory	 slúžiace	 na	 garážovanie	 a	
ostatné	 nebytové	 priestory	 –	 0,265	
eura.	Správca	dane	pri	určovanı	́výšky	
sadzieb	dane	z	nehnuteľnosti	prihlia-
dal	 na	 všetky	 zákonom	 stanovené	
náležitosti.	 Daň	 za	 psa:	 V	 rodinnom	
dome,	chatách,	stavbách	na	individu-
álnu	 rekreáciu	 a	 iných	 objektoch	 za	
jedného	psa	10	eur,	v	bytovom	dome	a	
v	podnikateľskom	objekte	–	25	eur	za	
jedného	psa.	Daň	z	ubytovania:	0,500	
eura.

Naše	mesto	prechádza	od	roku	2020	
do	 nového	 zmluvného	 vzťahu	 so	
spoločnosťou	KOSIT,	a.	s.	Košice,	ktorá	
je	vlastnıḱom	skládky	odpadov	Hanu-
šovce-Petrovce,	 kam	 mesto	 odpad	
vyváža	 a	 ktorá	 bude	 zabezpečovať	
činnosť	zberovej	spoločnosti	v	rámci	
mesta.	 Dôvodom	 navrhovaných	
zmien	 sadzieb	poplatku	 je	 optimali-
zovať	 predpokladané	 náklady	 na	

covanie,	600	eur	na	projekt	Vodovod	a	
kanalizácia	 –	 bytový	 dom	na	Dukel-
skej	ul.	a	5	000	eur	na	bežné	výdavky	
S� J.	

Veľmi	 zaujı́mavé	 bolo	 schvaľovanie	
VZN	č.	14/2019	o	miestnych	daniach	
a	miestnom	poplatku	 za	 komunálne	
odpady	 a	 drobné	 stavebné	 odpady.	
Materiál	 predkladala	 vedúca	 finanč-
ného	 oddelenia	 Ing.	 Iveta	 Kurčová.	
Daň	z	pozemkov	sa	nemenila,	ale	daň	
zo	stavieb	sa	zvýšila	takto:	stavby	na	
bývanie	 –	 0,140	 eura/za	 každý	 aj	
začatý	 m²	 zastavanej	 plochy,	 stavby	
na	 poľnohospodársku	 produkciu	 –	
0,140	eura,	stavby	rekreačných	chát	–	
0,265	 eura,	 samostatne	 stojace	
garáže	–	0,265	eura,	hromadné	gará-
že,	 ako	 aj	 garáže	 umiestnené	 pod	
zemou	 –	 0,265	 eura,	 priemyselné	
stavby		-	1,400	eura,	stavby	na	ostatné	
podnikanie	 -	 1,400	 eura	 a	 ostatné	
stavby	–	0,900	eura.	Daň	z	bytov:	byty	
–	 0,140	 eura,	 nebytové	 priestory	
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vývoz	 a	 likvidáciu	 komunálneho	
odpadu	na	rok	2020.		Mesto,	aby	napl-
nilo	plánovaný	rozpočet	na	rok	2020	
v	 oblasti	 nakladania	 s	 odpadmi,	
navrhlo	 upraviť	 miestny	 poplatok	
nasledovne:	obyvatelia	–	0,054	eura/-
deň	(rok	19,71	eura	za	osobu),	práv-
nické	 osoby,	 podnikatelia	 –	 1	 100	 l	
nádoba	-	za	 jeden	vývoz	29,70	eura,	
110l	 nádoba	 -	 za	 jeden	 vývoz	 3,74	
eura.

8. 	 bodom	 rokovania	 bol	 Návrh	
rozpočtu	mesta	na	roky	2020	-	2O22.	
Odborné	 stanovisko	podal	k	 tomuto	
bodu	aj	hlavný	kontrolór	mesta	Mgr.	
Jozef	 Kozák,	 ktorý	 v	 závere	 svojho	
stanoviska	 odporúčal	 tento	 návrh	
schváliť.	Pre	rok	2020	je	rozpočtova-
ných	5	programov.	Celkové	prıj́ my	do	
rozpočtu	mesta	sú	vo	výške	7	198	174	
eur,	 z	 toho	 bežné	 prıj́my	 4	 481	 348	
eur,	kapitálové	prıj́my	2	111	826	eur	a	
finančné	 operácie	 605	 000	 eur.	
Celkové	 výdavky	 rozpočtu	mesta	 sú	
vo	výške	7	198	174	eur,	z	toho	bežné	
výdavky	 4	 157	 924	 eur,	 kapitálové	
výdavky	 2	 830	 066	 eur	 a	 finančné	
operácie	210	184	eur.	Mestské	zastu-
piteľstvo	schválilo	rozpočetna	na	rok	
2020	a	zobralo	na	vedomie	rozpočet	
na	roky	2020	–	2022.

Po	rôznych	rokovaniach	a	schvaľovanı	́
materiálov	 sa	 Spojená	 škola,	 Dukel-
ská	 26/30,	 Giraltovce	 zriaďuje	 ako	
rozpočtová	 organizácia.	 Po	 zaradenı	́
do	siete	vydá	zriaďovateľ	zriaďovaciu	
listinu,	 ktorá	 bola	 predmetom	 roko-
vania	 a	 poslanci	 prı́tomnı́	 na	 MsZ	
hlasovali	za	návrh.

V	interpeláciách	sa	poslanci	vyjadro-
vali	k	zimnej	údržbe,	riešeniu	osvetle-
nia	prechodov,	k	priebehu	a	realizácii	
stavby	lávky,	ktorá	bude	po	odpovedi	
vedúceho	 oddelenia	 výstavby	 Ing.	
Emila	 	Matiho	osadená	ešte	do	konca	
roka	 2019.	 D� alšı́m	 problémom	 na	
riešenie	 bolo	 parkovisko	 pri	 ZS� .	
Plánuje	sa	tam	vybudovať	15	parko-
vacı́ch	 miest.	 Práce	 sa	 už	 začali	 a	
pokračovať	budú	na	jar	2020.	Riešila	
sa 	 t ie ž 	 budúcnosť 	 Mestského	
podniku	 služieb.	 Primátor	 mesta	
informoval	 poslancov	 a	 prıt́omných,	
že	sa	pripravuje	transformácia	na	soci-
álny	podnik.	Spoločnosť	KOSIT,	a.	 s.,	
zoberie	 troch	pracovnıḱov.	 Súčasťou	
by	boli	aj	aktivačné	práce.	V	januári	sa	
to	 bude	 riešiť	 a	 do	 konca	marca	 by	
mala	prebehnúť	registrácia.	Poslanec	
Križánek	 mladšı́ 	 odprezentoval	
štúdiu	 parkovacı́ch	 miest,	 ktorá	
neprináša	zisk	pre	mesto	ale	zlepše-
nie	 služieb	 pre	 	 občanov	 mesta.	 Je	
však	 potrebné	 venovať	 sa	 tomu	 a	
dôsledne	 pripraviť	 podklady	 v	
spolupráci	s	 jednotlivými	komisiami	
a	vedenıḿ	mesta.

Primátor	mesta	požiadal	komisiu	stra-
tegického	rozvoja	o	stanovisko,	keďže	
sa	 pripravuje	 monitorovacia	 správa	
projektu	 rekonštrukcie	 polikliniky,	
tak	 čo	 s	 tým	 majetkom	 ďalej.	 A	 čo	
bude	 ďalej	 s	 budovou	 na	 ul.	 Kpt.	
Nálepku,	v	ktorej	sıd́lila	škola.

Po	 prerokovanı́ 	 všetkých	 bodov	
programu	 bolo	 mestské	 zastupiteľ-
stvo	ukončené.	Bližšie	 informácie	sú	
na	webovej	stránke	mesta.

	Spracovala:	Alena	Kmecová
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Sloboda	 a	 mier.	 Pre	 niekoho	 z	 nás	
slová	 samozrejmé,	 pre	 niektorých	
dávnejšie	 narodených	 slová	 veľmi	
vzácne	 a	 ťažko	 zıśkané.	 V	 slobode	 a	
mieri	 žijeme	 už	 75	 rokov.	 Pred	
toľkými	rokmi	sa	naše	mesto	a	okolité	
dediny	ocitli	 v	boji	medzi	nepriateľ-
ským	 vojskom	 Nemecka	 a	 oddielmi	
C� ervenej	 armády,	 ktorá	 postupne	
smerom	 k	 západu	 oslobodzovala	
jednotlivé	 územia	spolu	s	vlastenec-
kým	vojskom.	 	V	tomto	článku	priná-
šame	dôležité	 fakty	 úzko	súvisiace	s	
dátumom	 18.	 január	 1945,	 kedy	 aj	
naše	mestečko	zıśkalo	slobodu.

Autor	knihy	Cez	Karpaty	A.	A.	Grečko	
sa	 osobitne	 zameral	 na	 obdobie	
konca	Veľkej	vlasteneckej	vojny.	Roku	
1944	sovietske	ozbrojené	sily	takmer	
úplne	oslobodili	územie	Sovietskeho	
zväzu,	obnovili	štátne	hranice	ZSSR	a	
drviac	 hitlerovské	 hordy	 vstúpili	 na	
územie	 krajı́n	 východnej	 a	 juhový-
chodnej	 Európy.	 Našı́m	 územı́m	
prechádzal	4.	ukrajinský	front,	ktorý	
sa	skladal	z	38.,	1.	gardovej	armády,												
z	 18.	 armády	 a	 1.	 československého	
armádneho	 zboru.	 Prenasledovanie	
nepriateľa	pokračovalo.	Vojská	rýchlo	
postupovali	v	smere	na	Vratislav,	Kato-
vice	a	Krakov.	To	prinútilo	nepriateľa,	
aby	13.	januára	1945	rýchlo	presunul	
časť	 sıĺ	 75.	 pešej	 divıźie	 z	 priestoru	
Stropkova	smerom	na	Krakov.	Vznikli	
priaznivé	podmienky	pre	útok	 	vojsk	
1.	gardovej	armády.	

Veliteľ	1.	gardovej	armády	sa	15.	janu-
ára	rozhodol,	že	silami	11.	a	107.	stre-
leckého	 zboru	 prelomı́	 nemeckú	
obranu	 na	 úseku	 Nižná	 Olšava	 –	
Valkov,	zničı	́nepriateľa,	rozvinie	útok	
v	smere	Giraltovce	–	Raslavice	–	Ľubo-
tıń	a	do	večera	prvého	dňa	operácie	
dorazı́	 k	 východnému	 brehu	 rieky	
Topľa.	Hlavný	 úder	 sa	mal	 zasadiť	v	
smere	Lomné	–	Giraltovce	a	Tulčıḱ.

Ráno	18.	januára	boli	vojská	armády	
pripravené	 na	prielom	nepriateľskej	
obrany.	 V	 súvislosti	 s	 úspešným	
útokom	vojsk	1.	ukrajinského	frontu	v	
krakovskom	 smere	 a	 38.	 armády	 v	
gorlickom	smere	boli	ohrozené	tylá	a	
komunikácie	 prešovsko-košického	
zoskupenia	 nepriateľa	 a	 17.	 januára	
nemecké	 fašistické	 velenie	 začalo	
sťahovať	 hlavné	 sily	 v	 smere	 na	
západ,	 kryjúc	 sa	 zadnými	 silnými	
vojmi.	 	18.	januára	o	6.00	hod.	vojská	
1.	gardovej	armády	útvarmi	11.	a	107.	
streleckého	 zboru	 a	 časťou	 sı́l	 1.	
československého	armádneho	zboru	
prešli	 po	 krátkom	 delostreleckom	
prepade	komunikáciı	́a	zadných	vojov	
protivnıḱa	do	útoku.	Za	deň	postúpili	
od	4	do	22	kilometrov	na	 fronte	60	
kilometrov	 dlhom	 a	 oslobodili	 78	
obcı.́	

V	 tento	 deň	 vstúpili	 jednotky	 271.	
gardovej	 divı́zie	 11.	 streleckého	
zboru	 generála	 Zaporožčenka	 aj	 do	
nášho	 mesta.	 Nemecké	 jednotky	
náhle	 opúšťali	 Giraltovce,	 stihli	

75 ROKOV SLOBODY 75 ROKOV SLOBODY 75 ROKOV SLOBODY 75 ROKOV SLOBODY 75 ROKOV SLOBODY 75 ROKOV SLOBODY 
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perách	a	v	našich	srdciach.	Všetkým	
padlým	vojakom	ďakujeme,	nikdy	na	
ich	hrdinský	čin	nezabudneme.	

Spracovala:	Michaela	Marcinová

poškodiť	iba	poštu,	ostatné	budovy	a	
komunikácie	 ostali	 neporušené.	 Po	
prechode	frontu	sa	začalo	v	Giraltov-
skom	okrese	s	odstraňovanıḿ	vojno-
vých	 škôd.	 Istý	 čas	 bolo	 v	 rodinách	
c e l é ho 	 ok re su 	 umie s tnen ých	
približne	osemsto	evakuantov	zo	Svid-
nıćkeho	okresu,	ktorých	domy	boli	po	
vojne	 úplne	 zničené.	 V	 bývalom	
kaštieli	 (stál	 na	 mieste	 dnešnej	
základnej	 školy)	 bola	 zriadená	
nemocnica,	ktorej	existencia	bola	krát-
ka,		iba	do	roku	1946.	

Hrdinský	boj	 za	oslobodenie	vtedaj-
šieho	 C� eskoslovenska,	 trvajúci	 8	
mesiacov,	 sa	 skončil	 vı́ťazstvom.	
Vı́ťazstvom,	 z	 ktorého	 čerpáme	
dodnes.	 Vı́ťazstvom,	 ktoré	 nám	
prinieslo	 slobodnú	 prı́tomnosť	 a	 -	
pevne	dúfajme	-	aj	budúcnosť.	Našou	
úlohou	 je	 preto	 stále	 a	 opakovane	
nezabúdať	so	slovami	úcty	a	vďaky	na	

Mesto	Giraltovce	vás	pozýva	na	pietny	akt	kladenia	vencov	
pri	príležitosti	75.	výročia	oslobodenia	mesta	v	piatok	17.	

januára	2020	o	13.	hod,	pri	soche	Matky	s	dieťaťom.

Prišiel Mikuláš Prišiel Mikuláš Prišiel Mikuláš Prišiel Mikuláš Prišiel Mikuláš Prišiel Mikuláš 
najmenšı	́účinkujúci,	deti	z	materskej	
školy. 	 Pódium	 pred	 mestským	
úradom	 sa	 roztancovalo	 pri	 vystú-
penı	́žiakov	základnej	školy	a	žiaci	zo	
súkromnej	 základnej	 školy	 nám	 po	
hovorenom	 slove	 predviedli	 tanec	 v	
štýlových	vianočných	outfitoch.	Netr-
pezlivé	 deti	 ani	 nestihli	 zakričať	 na	

	V	prvý	decembrový	piatok	prituhlo,	
aj	sneh	pocukroval	naše	ulice	a	to	bol	
ideálny	 čas	 na	 prı́chod	 Mikuláša,	
ktorý	 má	 v	 meste	 dôležitú	 úlohu	 -	
obdariť	 poslušné	 deti	 a	 rozsvietiť	
vianočnú	 výzdobu.	 C�akanie	 na	 jeho	
prı́chod	 sme	 si	 vyplnili	 kultúrnym	
programom,	 ktorý	 odštartovali	
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pešej	zóny	rozžiaril	symbol	Vianoc	a	
po	 ňom	 postupne	 celá	 vianočná	
výzdoba.		

	Tá	sa	každý	rok	obmieňa.	„Tento	rok	
som	 svetelnými	 reťazami	 omotal	
všetky	 stromčeky	 pri	 chodnı́ku	 v	
pešej	zóne	a	zameral	som	sa	na	chod-
nıḱ	pri	starom	mestskom	úrade.	No	a	

Mikuláša	 a	 už	 sa	 na	 streche	 mest-
ského	 úradu	 rozpálili	 ohňostrojové	
fontány	 symbolizujúce	 prıćhod	 jeho	
pomocnıḱov	čerta	a	anjela.	Mikuláš	sa	
zrazu	 objavil	 na	 pódiu,	 pozdravil	
všetky	deti	a	požiadal	ich	o	pomoc	pri	
rozsvecovanı	́výzdoby.	Na	pokyn	–	1,	
2,	3,	4,	5,	stromček,	svieť!	-	sa	v	centre	
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keďže	sme	tohto	roku	nemali	tradičný	
vysoký	 vianočný	 stromček,	 tak	 som	
sa	 pohral	 s	 jedličkou	 v	 pešej	 zóne,	
ktorú	som	sa	snažil	aj	farebne	odlıś ̌ iť	
od	ostatnej	výzdoby.		Nevhodné	vlhké	
počasie	 spôsobuje	 krátku	 životnosť	
výzdoby,	 museli	 sme	 dokúpiť	 viac	
svetelných	reťazı,́	ktoré	som	doinšta-
loval	 na	 nových	 miestach,“	 dodal	
zamestnanec	 MsU� 	 Janko	 Tkáč.	 K	
vianočnej	výzdobe	nášho	mesta	patrı	́
tradične	 betlehem,	 ktorý	 sa	 tešı	́
obľube	 hlavne	 u	 tých	 menšı́ch	 a,	
samozrejme,	 tesne	 pred	 sviatkami	
naše	pódium	zdobı	́ záprah	sobov	so	
saňami.	 Unikátne	 soby	 v	 životnej	
veľkosti	vyrobili	zo	sena	šikovné	ruky	
Márie	Macichovej	a	Danky	Hviščovej,	
pracovnıč́ok	DSS.	

	Vianočná	výzdoba	v	našom	meste	sa	
svojou	 krásou	 a 	 n ápaditosťou	

vyrovná	 okresným	 mestám	 v	 jeho	
blıźkosti,	 dôkazom	 čoho	 sú	 aj	 pozi-
tıv́ne	ohlasy	návštevnıḱov,	ktorı	́sa	len	
tak	prıd́u	pokochať	do	nášho	mesteč-
ka.	 Ani	 niektoré	 podnikateľské	
subjekty	 sa	 nenechali	 zahanbiť	 a	
svojou	 výzdobou	 doplnili	 celkovú	
vianočnú	scenériu.

O	vianočnú	atmosféru	sa	postarali	aj	
šikovné	ruky	žiakov	a	zamestnancov	
našich	 škôl,	 organizáciı́	 v	 našom	
meste	či	tvorivých	občanov	na	vianoč-
nej	výstavke	inštalovanej	vo	vestibule	
MsU� .	 Obdivovať	 ste	 mohli	 vianočné	
ozdoby	 a	 dekorácie	 rozmanitých	
foriem	zhotovené	tradičnými	techni-
kami,	 aj	 také,	 ktorých	 výroba	 a	
použité	materiály	vás	mohli	zaskočiť.	
Ako	 naprıḱlad	 rámčeky	 na	 obrazy	 z	
technickej	peny,	maľby	na	alobale	 či	
snehuliačikov	 z	 LED	 sviečok.	 Tohto	
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roku	 boli	 populárni	 škriatkovia	 a	
takých	 nadrozmerných	 aj	 úplne	
malých	ste	mohli	vidieť	postávať	aj	na	
našej	 výstavke.	 Niektorı	́ vystavujúci	
vytvorili	nádhernú	zimnú	či	vianočnú	
panorámu,	inı	́sa	zamerali	na	drobné	
vyšperkované	 ozdôbky.	 Zmysly	 tiež	
omámila	 vôňa	 farebne	 vyzdobených	
čerstvých	medovnıč́kov,	ktoré	nebolo	
tak	často	vıd́ať	na	našich	výstavkách.		

Za	 nádherné	 inšpirácie	 ďakujeme	
základnej	škole,	súkromnej	základnej	
škole,	 materskej	 škole,	 základnej	
umeleckej	 škole,	DSS,	 komunitnému	
centru,	 Spojenej	 škole	 internátnej	
Svidnıḱ	–	elokované	pracovisko	Giral-
tovce,	Erike	Tomkovej,	Viktórii	Mihal-
čıḱovej	a	Zarke	Chanas.	

Text:	Mária	Osifová,	

foto:	autor,	L.	Lukáč

Deň	 za	 dňom	 uteká	 v	 rovnakom	
rytme.	Sú	však	aj	také	dni	výnimočné,	
niečı́m	 pre	 nás	 vzácne.	 Medzi	 ne	
určite	patrı	́oslava	životného	jubilea.	
17.	 december	 priniesol	malú	 oslavu	
pre	 všetkých	 jubilantov	 z	 radov	
našich	 občanov,	 ktorı́	 sa	 v	 druhom	
polroku	 dožili	 významného	 jubilea,	

60,70	 a	 80	 rokov.	 Tı́,	 ktorı́	 prijali		
pozvanie	 od	 vedenia	 mesta,	 zažili	
prıj́emné	popoludnie	v	kruhu	svojich	
rovesnıḱov,	priateľov...		

Po	úvodnej	básni	a	predslove	si	jubi-
lanti	vypočuli		blahoprajné	slová	z	úst	
zástupkyne	 primátora	 Mgr.	 Slávky	
Vojčekovej.	 Tá	 život	 prirovnala	 k	

a l b u m u	
plnému	 foto-
g r a f i ı́ , 	 o d	
r a n é h o	
detstva	až	po	
potrebu	 stále	
doň	 ukladať	
ďalš ie	 foto-
grafie,	 ktoré	
zas	 budú	 po	
rokoch	 krás-
nou	spomien-
kou.	 Poďako-
vala	sa	tiež	za	
č a s , 	 k t o r ý	

Sedemnásť,	osemnásť	uplynulo	dávno,
stratil	sa	v	diaľave	ten	medzník	vzdialený.

Kadečo	sa	ním	zabudlo
a	život	išiel	ďalej,	kolobeh	nemenný...
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naši	hostia	venovali	a	stále	venujú	v	
prospech	nášho	mesta,	za	ich	angažo-
vanosť,	rady	a	ochotu.	Po	zapıśanı	́sa	
do	pamätnej	knihy,	prevzatı	́darčeka	
od	zástupkyne	primátora	a	prednostu	
úradu	Ing.	Pavla	Tchurıḱa	nasledoval	
kultúrny	 program,	 v	 ktorom	 sa	
prezentovala	 spevácka	 skupina	

Topľanky.	 	Po	ňom	sa	družnej	debate	
pri	 malom	 občerstvenı́	 rozoberali	
bežné	starosti	a	aj	úspechy	v	realizácii	
projektov	meste.	 Jubilantom	 želáme	
veľa	zdravia,	 spokojnosti	a	 radosti	v	
ďalšıćh	rokoch	ich	života.

Text:	Mária	Osifová,	foto.	R.	Koreň
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	Problémom	je	hustá	
premávka	

Na	výjazdovom	rokovanı	́vlády	požia-
dali	 premiéra	 o	 finančnú	 pomoc,	 na	
tento	 účel	 mestu	 schválili	 120-tisıć	
eur.	„C�o	sa	týka	samostatnej	lávky,	je	
to	nejakých	115-tisıć 	eur,	projektová	
dokumentácia	približne	5-tisıć	eur	a	
veci,	 ktoré	 robıḿe	 z	 vlastných	 zdro-
jov,	predstavujú	približne	do	30-tisıć 	
eur,“	tvrdı	́hlava	mesta.	Zvýšená	inten-
zita	 kamiónovej	 dopravy	 v	 Giraltov-
ciach	sťažuje	život	všetkým	občanom.	
„Hlavne	 staršıḿ	 občanom	 a	 deťom,	
ktoré	 chodia	 do	 základnej	 školy	 a	
následne	poobede	takmer	20	percent	
z	nich	pokračuje	v	základnej	umelec-

Lávku	 uľahčujúcu	 prechod	 cez	
hlavnú	cestu	na	Dukelskej	ulici	už	
osadili.	Dôvody	sú	zvýšená	hustota	
automobilovej	premávky	a	bezpeč-
nosť	žiakov.	

Dlho	očakávaná	lávka	mala	stáť	už	v	
decembri,	 po	 schvaľovacı́ch	 proce-
soch	sa	však	termıń	posunul.		Projekt	
odštartovali	už	pred	rokmi,	na	most	
ľudia	 čakajú	 desiatky	 rokov.	 „Do	
konca	 roka	 sme	 chceli	 	 premostiť	
štátnu	 cestu	 1/73.	 Už	 viac	 ako	 30	
rokov	 sú	 vybudované	 piliere,	 ktoré	
mali	 slúžiť	 už	 vtedy	 na	 prepojenie	
mesta	 cez	 štátnu	 cestu.	 Dlho	 sme	
nemali	na	 to	peniaze	a	 štúdiu,	ktorá	
by	 bola	 adekvátna	 21.	 storočiu,“	
vyjadril	sa	primátor	Ján	Rubis.

Nad hlavnou cestou sa týči lávka. 
GIRALTOVČANIA SA TEŠIA:GIRALTOVČANIA SA TEŠIA:GIRALTOVČANIA SA TEŠIA:
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kej	 škole.	 Prechod	 cez	 štátnu	 cestu	
I/21	je	taký	nebezpečný,	že	v	poobed-
ňajšı́ch	 prestávkach	 učitelia	 pomá-
hajú	žiakom	prejsť	na	druhú	stranu,"	
uviedol	 pre	 viaceré	médiá	 primátor.	
Preto	 sú	 od	 obeda	 do	 14.00	 hod.	 k	
dispozıć ii		miestne	občianske	poriad-
kové	služby	alebo	rómske	občianske	
hliadky.

	Najprijateľnejší	variant

Do	budúcna	sa	ešte	vybudujú	nájazdy	
so	schodiskami	a	rampami.	„Súčasťou	
projektu	s	rozpočtom	približne	150-
tisıć	 eur	 budú	 nábehové	 rampy	 pre	
vozičkárov	 a	 dôchodcov	 (30	 -	 40	
metrov).	 Na	 druhej	 strane	 to	 vyústi	
pri	 dube,	 kde	 chceme	 spraviť	 aj	
španielske	schody,	kde	by	bola	oddy-
chová	zóna.“

O	 11	 návrhoch	 študentov	 architek-
túry	v	Bratislave	rozhodovala	i	verej-

nosť.	 Zvolená	 lávka	 bude	 dlhá	 26	
metrov	a	široká	1,8	metra.	„My	sme	to	
najprv	dávali	viac-menej	 študentom,	
aby	sa	vedeli	realizovať.	Ale	nie	všetci	
splnili	kritériá,	máme	na	to	vyčlenený	
určitý	balıḱ	peňazı.́	 	Tie	 lávky,	ktoré	
skončili	na	1.	a	2.	mieste,	je	to	pekné,	
no	nie	všetko	 je	v	našich	ekonomic-
kých	 možnostiach	 vybudovať.	 Ti,	
ktorı	́to	projektovali,	bol	to	nadstrel.“	
Vybrali	 projekt,	 ktorý	 skončil	 ako	
tretı.́	 „Aj	 občania	 si	 ho	 jednoznačne	
vybrali,	čiže	vyhral	ten,	s	ktorým	sme	
sa	zhodli	aj	my.	Je	najprijateľnejšı	́vo	
všetkých	 bodoch.	 Bude	 to	 železná	
konštrukcia	kombinovaná	s	drevom	s	
osvetlenıḿ.	Myslıḿ 	si,	že	bude	spln� ̌ ať	
účel,	na	ktorý	je	projektovaná,“	dodá-
va.	Prepojı	́i	trasu	medzi	evanjelickým	
a	katolıćkym	kostolom.

Text:	Martina	Cigľárová,	

foto:	Ladislav	Lukáč

a	 rozveselili.	 Samozrejme	 nezabudli	
ani	na	darček,	veď	ten	patrı	́k	Viano-
ciam	a	každý	ho	čaká.	Bolo	to	krásne	a	
bolo	by	nádherné,	keby	to	tak	mohlo	
byť	aj	v	bežnom	a	každodennom	živo-
te.	 Preto	 si	 vážme	 jeden	 druhého	 a	
zachovajme	 si	 slávnostné	 chvı́le	 z	
vianočných	 sviatkov,	 Silvestra	 a	
Nového	roku.

Nech	sme	zdraví,	 šťastní,	plní	 lásky	a	
pohody	aj	v	novom	roku	2020.

Všetkým	známym	a	priateľom	to	želá	

Mgr.	Slávka	Dzurjuvová

V	dnešnej	uponáhľanej	dobe	a	v	čase,	
keď	 žijeme	 čoraz	 rýchlejšie, 	 je	
potrebné	sa	trochu	pozastaviť.	Takým	
malým,	ale	krásnym	pozastavenıḿ	sú	
pre	 nás	 Vianoce.	 C�as,	 kedy	 sme	 si	
oveľa	bližšı	́ako	inokedy	a	snažıḿe	sa	
zabudnúť	na	bežné	problémy.	C�as,	v	
ktorom	chceme	urobiť	radosť	nielen	
sebe,	 ale	 hlavne	 svojim	 najbližšı́m.	
Preto	 	žiaci	1.	A	triedy	pripravili	pre	
svojich	rodičov	malé	prekvapenie	vo	
forme	vianočného	programu.	Básne,	
piesne,	vinše	a	tance	ich	veľmi	potešili	

Vianočná besiedkaVianočná besiedkaVianočná besiedkaVianočná besiedka Vianočná besiedka Vianočná besiedka 
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Ako	 býva	 zvykom,	 pred	 spanı́m	 by	
mala	 zaznieť	 rozprávka.	 S� kôlkarov	
krásnymi	 rozprávkami	 potešili	 žiaci	
štvrtých	ročnıḱov.	Keďže	
majú	 rozprávky	 veľmi	
radi,	 školáci	zobrali	túto	
ú lohu 	 veľmi 	 zodpo-
vedne . 	 P re č ı́ t a l i 	 im	
rozprávky	Figliar	Paľko	a	
Vranka	Danka.	Po	prečı-́
tanı́	 rozprávky	 nastala	
medzi	deťmi	 čulá	disku-
sia.	

Aj	takýmto	milým	spôso-
bom	 sa	 u	 detı́	 pestuje	
vzťah	 ku	 knihe,	 čı́m	 sa	
tiež	 rozvı́ja	 čitateľská	

gramotnosť.	 Spokojnosť	 bola	 na	
oboch	stranách.	

Dana	Študijová,	Anna	Šoltýsová

Školáci čítali rozprávky škôlkaromŠkoláci čítali rozprávky škôlkaromŠkoláci čítali rozprávky škôlkaromŠkoláci čítali rozprávky škôlkarom Školáci čítali rozprávky škôlkarom Školáci čítali rozprávky škôlkarom 

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNEVIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNEVIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNEVIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNEVIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNEVIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
dnes	 mnohı́	 veria,	 že	 medovnı́ky	
prinášajú	 šťastie.	 Nech	 je	 ich	 účel	
akýkoľvek,	 jedno	 je	 isté.	 Je	 to	 neod-
mysliteľný	symbol	Vianoc	prinášajúci	
radosť,	chuť	a	lásku.	

Aj	 my	 sme	 si	 pripomenuli	 tento	
symbol	 Vianoc	 a	 tvorivé	 vianočné	
dielne	 rozvoňali	 priestory	 špeciál-
nych	tried.	Spolu	sme	strávili	krásny	
predvianočný	 čas,	 zaspomı́nali	 si,	
zasmiali	 sa,	 potešili	 deti	 darčekmi	 a	
vyčarili	hrejivý	pocit	v	našich	srdieč-
kach...

Mgr.	Miriam	Eliašová

P.S.	Fotografie	–	facebook	školy

...	 Odfúkni	 snehovú	 vločku	 z	 dlane	 a	
praj	si	niečo	nevídané.	Veď	dnes	je	ten	
kúzelný	 čas,	 keď	 šťastie	 a	 pohoda	
vládnu	v	nás...

C�aro	a	chuť	medovnıḱov	objavili	ľudia	
už	v	staroveku.	Na	sladký	koláč	potre-
bovali	 len	med,	 múku	 a	 oheň.	 Dnes	
existuje	množstvo	receptov	na	cesto	a	
pernıḱy	sú	zdobené	na	milión	spôso-
bov.	Chce	to	zručnosť,	fantáziu	a	čas.	
Pernı́k	 však	 nie	 je	 len	 symbolom	
sviatkov,	lásky	a	priateľstva,	ale	nesie	
v	 sebe	 rôzne	 významy.	 Staroveké	
národy	 obetovali	 medové	 pečivo	
bohom,	v	stredoveku	mali	medovnıḱy	
význam	 pri	 cirkevných	 obradoch	 a	
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Turistika do čarovných KošícTuristika do čarovných KošícTuristika do čarovných KošícTuristika do čarovných KošícTuristika do čarovných KošícTuristika do čarovných Košíc
budovami	 druhého	 najväč šieho	
mesta	 Slovenska.	 Zažili	 sme	 pravú	
vianočnú	atmosféru.

C� lenovia	 turistického	 krúžku	 v	
sobotu	 (7.	 12.)	 navštıv́ili	 metropolu	
východného	 Slovenska	 Košice.	 Jej	
námestie	je	v	predvianočnom	obdobı	́
nádherné.	 Sviatočnú	
chvıľ́u	sme	si	vychut-
nali	aj	na	vianočných	
trhoch.	Veď	čo	by	boli	
Vianoce	 bez	 tradič-
n ých 	 v i ano čn ých	
t rhov ? 	 N ámes t i e	
Košı́c	 aj	 tento	 rok	
rozvoniavalo	 vianoč-
nými	 dobrotami	 a	
nedalo	 sa	 im	 veru	
odolať. 	 Z� iac i 	 bol i	
uveličenı	́atmosférou,	
ale	 aj 	 skvostnými	
architektonickými	

Od Kataríny do Troch kráľov Od Kataríny do Troch kráľov Od Kataríny do Troch kráľov 

V SÚKROMNEJ ZŠ
majú	v	malıč́ku.	Vydajachtivé	dievky	z	
5.	A	si	na	Katarıńu	do	črepnıḱa	sadili	
konáriky	 čerešne,	 ktoré	 každý	 deň	
polievali	 vodou	 nosenou	 v	 ústach	 z	
potoka.	Ak	vetvička	do	S� tedrého	dňa	
zakvitla,	 mohla	 sa	 dievčina	 tešiť	 na	
svadbu.	

Na	zistenie	povolania	budúceho	muža	
slúžilo	 zas	 liatie	 roztaveného	 olova,	
prı́padne	 vosku	 cez	 ucho	 kľúča	 do	
hrnčeka	 so	 studenou	 vodou.	 Podľa	

Vianočná 	 akadémia	 súkromnej	
základnej	školy	sa	konala	v	pondelok	
16.	 decembra	 o	 17.	 hodine	 v	 sále	
Domu	kultúry	v	Giraltovciach.	Tento	
rok	 sa	 niesla	 v	 tradičnom	 duchu	 s	
názvom	Od	Katarıńy	do	Troch	kráľov	
a	 pod	 palcom	 ho	 mala	 Mgr.	 Mária	
Foltıńová.	 Námetom	 sa	 stali	 ľudové	
zvyky	a	tradıćie	na	Slovensku.

Vianočnou	 abecedou	 sa	 predstavili	
naši	 prváci	 a	 dokázali,	 že	 šlabikár	

Od Kataríny do Troch kráľov Od Kataríny do Troch kráľov Od Kataríny do Troch kráľov 

Mgr.	R.	Tkáčová,	
Mgr.	S.	Marcineková
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uliateho	 tvaru	 si	 samy	 či	 za	 pomoci	
staršı́ch	 žien	 predpovedali	 nielen	
zamestnanie	 budúceho	muža,	 ale	 aj	
jeho	 fyzické	 črty.	 S� iestaci	 pritom	
odriekali	zaklıńadlo:	Ondreju,	Ondre-
ju,	olovo	tebe	leju,	aby	si	mi	dal	znať,	
koho	budem	muža	mať.	

Mikuláša	 zase	 privı́tali	 druháci	 a	
spolu	s	nıḿ	aj	anjela	a	čertıḱa.	Spieva-
li,	tancovali	a	recitovali	tradičné	miku-
lášske	verše	a	piesne.

Tretiaci	sa	v	deň	Lucie	zaodeli	do	svet-
lých	 šiat,	 celı	́ v	 bielom,	 so	 šatkami	
stiahnutými	do	uzla	
a	 múkou	 zapráše-
nými	tvárami	chodili	
po	 pódiu	 a	 husı́m	
perom	 symbolicky	
vymetali	z	prıb́ytkov	
z l ý c h 	 d u c h o v 	 a	
choroby.

S� tedrý	 večer	 nám	
predstavili	 siedma-
ci.	 Otec	 ako	 hlava	
r o d i ny 	 p r e č ı́ t a l	
prı́beh	 narodenia	
Ježiša	 Krista	 a	 celá	
rodina	 pribl ı́ ž i la	
zvyky	tohto	dňa.	Na	
stole	nesmeli	chýbať	
svie čky, 	 kr ı́ ž ik 	 a	
vianočné	 oblátky	 s	
medom.

Na	 S� tefana	 chodili	
po	domoch	ôsmaci	a	
večer	sa	všetci	stretli	
na	 S� tefanskej	 zába-
ve,	kde	si	aj	poriadne	

zatancovali	tradičný	ľudový	tanec,	ale	
v	sprievode	modernej	piesne.

,,Ej	a	je	tu	Silvester,	ej	a	po	ňim	Nový	
rok,	ej	a	my	še	cešime,	že	vám	tu	špiva-
me.“	Touto	veselou	piesňou	odštarto-
vali		Silvester	a	zvyky	v	rôznych	kraji-
nách	štvrtáci.	

Deviataci	 oblečenı́	 podobne	 ako	
betlehemci	 spievali:	 „My	 tri	 králi	
ideme	k	vám,	zdravia,	šťastia	vinšovať	
vám.	 Zdravia,	 šťastia,	 dlhé	 letá,	 my	
sme	prišli	k	vám	zďaleka.	Zďaleka	je	
cesta	naša,	do	Betléma	myseľ	naša.“	
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Podaj	ďalej

Ani	tohto	roku	sme		v	predvianočnom	
čase	 nezabúdali	 na	 pomoc	 druhým,	
ktorı	́to	potrebujú	a	to	ponožkovou	a	
potravinovou	 zbierkou	 s	 názvom	
Podaj	ďalej.	Hlavnou	organizátorkou	
bola	mamička	Inga	Drobňáková.	Deti	
počas	 dvoch	decembrových	 týždňov	
prinášali	 potraviny	 a	 ponožky	 pre	
sociálne	 znevýhodnených.	 Všetci	 si	
musıḿe	uvedomiť,	že	sa	treba	podeliť	
najmä	s	tými,	ktorým	nebolo	dopriate	
mať	toľko,	koľko	máme	my.	Podeliť	sa	
o	hmotné	dobrá	je	súčasťou	Vianoc	na	
našej	škole.

Šaliansky	Maťko

,,Bola	 raz	 jedna	 malebná	 krajina	 -	
Slovensko	 sa	 zvala.	 V	 nej	 malé	
mestečko	S�aľa.	A	tá	S� aľa	S�alianskeho	
Maťka	Jozefa	Cıǵera	Hronského	mala.	
Do	 tohto	mestečka	 detičky	 sa	 schá-

dzať	začali,	aby	si	rozprávali,	čo	dobré	
je	a	čo	zlé,	koľko	hrdinov	poznajú,	ako	
princov,	 chudobných	 synčekov,	
hlupáčikov,	 popolvárov	 a	 sedemhla-
vých	 drakov	prekonávať	majú.	 Stále	
vedia	na	pamäti	mať,	 ako	 sa	majú	 k	
rodičom,	 súrodencom,	 priateľom,	
zvieratkám	 a	 veciam	 okolo	 v	 pravej	
chvıĺi	správne	zachovať,	na	dospelých	
sa	hrať...“	

Tieto	 slová	 nájdeme	 na	 hlavnej	
stránke	už	 tradičnej	 súťaže	S�alianky	
Maťko,	 ktorá	 v	 posledných	 predvia-
nočných	dňoch	nemohla	chýbať	ani	v	
našej	 škole.	 Prvé	 miesta	 si	 odniesli	
Darinka	Klemová	z	3.	A	(I.	kategória),	
Timka	Cigánová,	4.	A	(II.	kategória)	a	
Lucka	Onofrejová,	7.	A	(III.	kategória).	
Vıť́azom	 blahoželáme,	 tešıḿe	 sa,	 že	
ich	 láska	k	 slovu	neopúšťa	a	držıḿe	
prsty	v	okresnom	kole.

Mgr.		Viktória	Maťašová

Timka	 Ciganová	 z	 Giraltoviec	 má	
tanec	 odmalička	 v	 krvi.	 Navštevuje	
tanečnú	 školu	 	 	 Grimmy	 v	 Prešove,	
kde	 ju	 pred	 piatimi	 rokmi	 zlákal	
odbor	disco	dance.	„Timka	sa	venuje	
tancu	 už	 piaty	 rok.	 Motivácia	 prišla	
sama	od	seba.	Chcela	robiť	gymnasti-
ku,	 ale	 keďže	 sme	nechceli	 len	 čisto	
gymnastiku,	hľadali	sme	niečo,	čo	je	s	
ňou	 spojené,“	 prezradila	 jej	 mama	

Žiačka	Súkromnej	základnej	školy	
v	Giraltovciach	Timea	Ciganová	má	
obrovský	 tanečný	 talent.	 Pred-
viedla	ho	aj	na	nedávnej	mestskej	
akcii	 Fashion	 si	 ty.	 Jej	 vystúpenie	
všetkých	 nadchlo.	 A	 verte,	 že	
nielen	 v	 Giraltovciach...	 Timku	 už	
vďaka	 jej	 talentu	 a	 húževnatosti	
poznajú	 a	 obdivujú	 nielen	 na	
Slovensku,	ale	i	v	cudzine.	

 sa pretancovala až do sveta 
Giraltovčanka TIMKA CIGANOVÁTIMKA CIGANOVÁTIMKA CIGANOVÁ
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Andrea.	 Tento	 druh	 športu	 si	
vyžaduje	veľa	času.	 	Sú	tu	však	aj	
viditeľné	výsledky.	„To	najkrajšie,	
čo	 jej	 tento	 konıč́ek	 dáva,	 je	 asi	
výsledok	 tvrdej	 driny.	 Tréningy	
má	 niekedy	 aj	 6	 až	 7-krát	 za	
týždeň.“

ŠIKOVNOSŤ	A	VLOHY	PO	
MAME

Hoci	ju	veľmi	bavia	tanec	a	šport,	
talentovaná	 je	 aj	 v	 iných	 oblas-
tiach.	 Svedčia	 o	 tom	 jej	 školské	
výsledky.	 „Nestı́ha	 sa	 venovať	
iným	 konıč́kom,	 na	 iné	 aktivity	
nie	 je	 čas,	 ale	 celkovo	 ju	 bavı	́
akýkoľvek	 šport.	 A	 či	 zdedila	
talent?	 T�ažko	 povedať,	 ale	 aj	 ja	
som	 ako	 dieťa	 tancovala,“	 vravı	́
Andrea	Ciganová,	dnes	umelecká	
fotografka.	A	 čo	 je	na	Timeinom	
konı́čku	 najnáročnejšie	 a	 koho	
vnıḿa	ako	vzor?	„Najťažšie	je	pre	
ňu	 robiť	 asi	 klasický	 tanec	
(balet).	 Je	 náročné	 naučiť	 sa	 rôzne	
točky	 a	 spojiť	 ich	 s	 dynamickým	
tancom.	A	gymnastika?	Tam	sa	občas	
musı	́ıśť	aj	cez	bolesť...		Ale	vždy	vravı,́	
že	 chce	 plakať.	 Inak	 to	 vraj	 nemá	
význam... 	 Vzorom	 sú	 jej	 všetky	
úspešné	zahraničné	dievčatá...“

ÚSPEŠNÁ	DOMA	I	V	ZAHRA-
NIČÍ

Timea	 už	 v	 tanci	 zı́skala	 nemalé	
úspechy,	 môže	 sa	 pochváliť	 celoslo-
venskými	i	zahraničnými	výsledkami.	
„Na	majstrovstvách	 Slovenska	 skon-
čila	šiesta	(z	43	súťažiacich)	a	tým	sa	

nominovala	 na	 svetové	 súťaže.	
Majstrovstvá	Európy	a	Svetový	pohár	
v	Bratislave	–	19.	miesto	(z	33	súťažia-
cich),	 Majstrovstvá	 sveta	 disco	
dance...“	tvrdı	́jej	mama.	V	Chomutove	
bola	 23.	 (za	 účasti	 98	 tanečnıć	 z	 13	
krajıń	sveta).	Na	Majstrovstvách	sveta	
disco	 show	 v	Děčıńe	 zıśkala	 6.	 a	 na	
Majstrovstvách	Európy	v	disco	dance	
v	Taliansku,	24.	miesto	(z	86	dievčat);	
Grimmy	 Dance	 Cup	 2019	 vol.	 2	
(30.	-	31.	3.	2019)	–	2.	miesto	-	DVK	
Disco	Dance	(A)	sólo.	

Autor:	Martina	Cigľárová,	

foto:	Facebook	–	archív	A.	Cigano-
vá,	Grimmy	dance	
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Hoci	má	Ľubomíra	Strnadová	(49)	
z	Prešova	ukončenú	priemyslovku,	
venuje	 sa	 tvorivej	 činnosti.	 Od	
kreslenia	 historických	 stavieb	 sa	
dostala	 k	 umeleckej	 výrobe	 šper-
kov.	Pred	pár	rokmi	podľahla	čaru	
cínovaného	šperku.	Táto	kreatívna	
dáma	je	plná	energie	a	nápadov	na	
ďalšiu	tvorbu.	

Talent	 vraj	 zdedila	 po	 mamine,	
ktorá	jej	šila	veľmi	originálne	oble-
čenie.	Určite	nie	tuctové.	Ani	Ľubo-
míra	 dnes	 nerobí	 bežné	 diela,	
žiadne	 kópie	 či	 plagiáty.	 Chce	
zhotovovať	len	originály.	A	darí	sa	
to, 	 jej 	 výrobky	 sú	 zakaždým	

unikátne.	 Aj	 vďaka	 tomu	 sa	
dostali	 do	 celého	 sveta.	 Za	
najväčšie	 úspechy	 považuje	
spokojnosť	 zákazníkov	 a	
fakt,	 že	 zvládla	 výchovu	
dvoch	 dnes	 už	 dospelých	
synov.	

Každá	žena	je	originál	a	zaslúži	
si	mať	niečo,	čo	nemá	nik	iný...

Odkiaľ	ste?	Čo	ste	študovali?

Som	 rodená	 Prešovčanka	 a	
vyštudovala	som	stavebnú	prie-
myslovku	v	Prešove.	Hneď	po	
škole	 som	 sa	 zamestnala	 ako	
projektantka	v	Plzni.	No	život,	
ako	 to	už	 býva,	 prináša	 rôzne	

turbulencie	a	ani	mňa	to	neminulo.	Po	
návrate	na	Slovensko	som	pracovala	
ako	kreslička.	Z� ivot	ma	naučil,	že	len	
zlé	 veci	 nás	 posúvajú	 ďalej	 a	 vďaka	
nim	sa	stávame	lepšıḿi...

Ako	 ste	 sa	 dostali	 k	 výrobe	 šper-
kov?

Najprv	 som	 kreslila	 historické	
budovy	a	kresby	sa	sieťotlačou	prená-
šali	 na	 porcelán.	 Bola	 to	 najkreatıv́-
nejšia	práca.	Neskôr	som	pracovala	v	
obchode	aj	vo	výrobe,	ale	chýbala	mi	
kreativita.	Jedného	dňa	som	natrafila	
na	 stránku	 Sashe,	 kde	 som	 objavila	
cıńovaný	šperk	a	ten	si	ma	okamžite	

nad ručnou prácou Prešovčanky ĽUBOMÍRY:  nad ručnou prácou Prešovčanky ĽUBOMÍRY:  nad ručnou prácou Prešovčanky ĽUBOMÍRY:  

GIRALTOVČANKY ŽASNÚ GIRALTOVČANKY ŽASNÚ GIRALTOVČANKY ŽASNÚ 

Takéto šperky chceme!Takéto šperky chceme!Takéto šperky chceme!
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zıśkal.	Najprv	som	si	vyhľadala	všetky	
informácie	týkajúce	sa	výroby	cıńova-
ných	šperkov	-	pozrela	som	si	videá	a	
už	o	niekoľko	dnı	́som	držala	v	rukách	
spájkovačku	a	vyrobila	svoj	prvý	cıńo-
vaný	 šperk.	 Mám	 ho	 dodnes,	 bol	 to	
ametyst.	 Odvtedy	 prešlo	 6	 rokov	 a	
vyrobila	som	niekoľko	desiatok	šper-
kov.	Najprv	len	zo	základných	minerá-
lov,	ako	sú	naprıḱlad	krištáľ,	ruženıń,	
ametyst.	 Dnes	 už	 cıńujem	 minerály	
ako	 tyrkys,	 larimar,	 labradorit ,	
jantár...

Ako	si	spomínate	na	začiatky	svojej	
tvorby?

Na	začiatku	som	šperky	len	darovala	
mojim	 kamarátkam	 a	 rodine.	 Zare-
gistrovala	som	sa	ako	remeselnıć ̌ka	v	
Združenı́ 	 remeselnı́kov	 Osveta	
Prešov.	Ale	ani	po	troch	rokoch	tvorby	
som	nenašla	 odvahu	prezentovať	 sa	
na	verejnosti.	Až	prišiel	deň	D...	Naša	
metodička	 zo	 združenia	ma	 pozvala	
na	súťaž	v	kosenı	́trávy	na	S�arišskom	
hrade.	Mám	v	živej	pamäti,	ako	som	sa	
pešo	 vydriapala	 na	 hrad	 s	
ruksakom	 plným	 mojich	
dielok.	A....	mala	som	úspech.	
To	 bol	môj	 prvý	 kontakt	 so	
zákaznıḱmi	 	 a	 naštartovalo	
ma	 to.	 Potom	prišli	 srdcové	
remeselnı́cke	 jarmoky	 v	
Levoči	 a	 Spišskej	 Novej	 Vsi.	
Moje	šperky	si	našli	domov	i	
v	cudzine	-	v	C�esku,	Nemec-
ku,	Rakúsku,	Poľsku,	Talian-
sku,	 Francúzsku,	 Japonsku,	
Austrálii...

Kde	 čerpáte	 inšpiráciu?	 Máte	
ďalšie	námety?

Aby	 som	 zaujala	 klientelu	 všetkých	
vekových	skupıń,	rozšıŕila	som	svoju	
tvorbu	 o	 výrobu	 bižutérie	 s	 ručne	
fúkaným	 sklom	 a	 s	 minerálmi.	 Je	
zaujıḿavé,	že	moja	klientela	obsiahla	
tri	generácie.	Dnes	vyrábam	šperky	aj	
na	objednávku,	komplikované	vzory,	
ako	naprıḱlad	motýľ,	korytnačka...	Je	
to	výzva.	A	tie	mám	rada,	posúvajú	ma	
a	nútia	zaloviť	hlbšie	vo	svojej	pred-
stavivosti.	

Čo	považujete	za	najväčší	úspech	a	
ocenenie?

Ako	 úspech	 vnıḿam	 to,	 že	 si	 zákaz-
nıč́ka	 kúpi	 šperk	 aj	 na	 budúci	 rok.	
Spokojný	 zákaznı́k	 je	 tá	 najväčšia	
odmena,	 čo	 sa	 týka	 šperkov...	Ale	 za	
môj	celoživotný	úspech	považujem	to,	
že	som	sama	vychovala	dvoch	v	C�esku	
žijúcich	úspešných	synov.

Martina	Cigľárová,

	foto:	Facebook	-	Unikátne	šperky,	
archív	Ľ.	S.
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Obnovenú	 prevádzku	 sme	 začali	 v	
septembri.	 Snažili	 sme	sa	upozorniť	
na	 činnosť	 klubu	 a	 spropagovať	 ju.	
Klub	 je	otvorený	denne	od	12.00	do	
17.00	 hod.	 Pri	 stretnutiach	 sme	
ponúkli	spoločenské	hry,	zhotovova-
nie	rôznych	kreatıv́nych	výrobkov,	ale	

aj	aktivity,	ako	je	naprıḱlad	stretnutie	
so	žiakmi	materskej	školy.	Tıt́o	k	nám	
prišli	aj	so	svojimi	učiteľkami	v	sprie-
vode	 harmoniky	 Ľubice	 Tušekovej	
nám	sprıj́emnili	popoludnie	peknými	
ľudovými	 pesničkami.	 Samozrejme,	
seniori	sa	nedali	zahanbiť	a	pridali	sa	

Z činnosti klubu dôchodcovZ činnosti klubu dôchodcovZ činnosti klubu dôchodcovZ činnosti klubu dôchodcovZ činnosti klubu dôchodcovZ činnosti klubu dôchodcov
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k	 nim.	 S� kôlkari	 nás	 obdarovali	
pekným	 darčekom,	 ktorý	 vytvorili	
spolu	so	svojimi	učiteľkami	a	my	ich	
sladkosťami.	

Pred	blıž́iacimi	 sa	vianočnými	 sviat-
kami	 sme	 sa	 snažili	 vyzdobiť	 pries-
tory	 klubu.	 Zhotovili	 sme	 vianočné	
ozdoby	 na	 stromček,	 z	 prı́rodných	
materiálov	 sme	 spravili	 betlehem	 a	
pripravili	 posedenie	 pri	 vianočnej	
kapustnici,	na	ktorú	sme	pozvali	pred-
staviteľov	 mesta.	 D� akujeme,	 že	 si	
našli	 čas	 a	 prišli	 medzi	 nás	 zástup-

kyňa	 primátora	 mesta	 Mgr.	 Slávka	
Vojčeková	 a	 prednosta	 mestského	
úradu	Ing.	Pavol	Tchurıḱ.	Mnohı	́z	nás	
sme	 si	 pospomı́nali	 na	 vianočné	
zážitky	 zo	 svojho	 detstva.	 Popriali	
sme	si	prıj́emné	prežitie	vianočných	
sviatkov,	 zaželali	 všetko	 dobré	 do	
nového	 roku	 2020.	 Zároveň	 sme	
pozvali	všetkých	dôchodcov	na	novo-
ročné	stretnutie,	ktoré	bude	7.	 janu-
ára	2020	v	priestoroch	klubu	dôchod-
cov.

Alena	Kmecová

berok	 až	 po	 C�adcu.	 Bol	 to	 skrátka	
futbalový	 rytier.	Nečudo,	 že	 interne-
tový	 magazıń	 S�portlandia.sk	 uverej-
nil	o	ňom	dojemný	materiál,	z	ktorého	
podstatnú	časť	vyberáme.

Bez	lásky	nejde	žiť,	bez	bolesti	nejde	
milovať.	 Ing.	 Pavel	 Paľa	 bol	 najprv	
malou	 ratolesťou	 mesta	 Giraltovce,	
potom	 študentom	 esvéešky	 a	 nako-
niec	absolventom	VS�P	v	Nitre.	Vo	veku	
zrelosti	a	nezištnej	pomoci	druhým	to	
bol	milujúci	manžel,	starostlivý	otec	i	
starý	otec,	vo	futbalovom	živote	rytier	
tohto	 športu,	 človek	 s	 bohatými	
skúsenosťami	 kvalitného	 poľno-
hospodárskeho	 odbornı́ka.	 Tento	
svet	opustil	vo	veku	69	rokov.	Zákerná	
choroba	 mu	 viac	 nedovolila	 pı́sať	
bohatú	 kroniku	 vlastného	 tvorivého	
života.	C�estná	stráž	futbalistov	a	funk-
cionárov	Slovana	pri	katafalku	pripo-
mıńa	vzťah	iných	k	nemu	samotnému.

	29.	novembra	2019	sa	v	našom	meste	
bleskovo	šıŕila	veľmi	smutná	správa.	
Z	tohto	sveta	navždy	odišiel	Ing.	Pavel	
Paľa.	Skvelý	človek	a	zanietený	špor-
tovec,	 oddaný	 Giraltovčan	 s	 veľkým	
srdcom,	 významná	 osobnosť	 verej-
ného	i	športového	života	v	meste.	

Pavel	 Paľa	 bol	 odchovancom	 MFK	
Slovan	 Giraltovce.	 Futbal	 tu	 hral	 od	
žiackych	 rokov	 po	 celej	 aktı́vnej	
kariéry,	 s	 výnimkou	 5	 rokov	 počas	
štúdia	na	VS�P	Nitra	(Vráble)	a	vojen-
skej	 prezenčnej	 služby	 (Vyškov).	
Potom	už	 nasledovalo	 nepretržitých	
12	 rokov	 v	 Slovane.	 Ako	 kapitán	 ho	
priviedol	do	krajských	majstrovstiev	
a	potom	aj	do	II.	SNFL.	Kariéru	ukon-
čil	v	roku	1986	veľkolepou	rozlúčkou	
s	 plejádou	 spoluhráčov.	 Na	 svoju	
kariéru	bol	pyšný,	dosiahol	veľmi	veľa	
a	uznávali	ho	súperi	od	Stropkova	cez	
Bardejov,	 Rimavskú	 Sobotu,	 Ružom-

ODIŠIEL LEGENDÁRNY KAPITÁN SLOVANAODIŠIEL LEGENDÁRNY KAPITÁN SLOVANAODIŠIEL LEGENDÁRNY KAPITÁN SLOVANA
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MVDr.	 Miroslav	 Deutsch:	 "Symbol	
zodpovednosti,	 poctivosti,	 ľudskosti	
opustil	tento	svet.	To	všetko	dokázal	
prenášať	do	futbalu	i	bežného	života.	
Bol	 rytierom	 futbalu	 a	 zostane	 nıḿ	
naveky."	

Jozef	Mazár,	bývalý	rozhodca	a	autor	
týchto	 riadkov:	 "Neviem,	 či	 som	mu	
mal	 možnosť	 v	 niektorom	 zápase	
zapıśkať	faul	na	súpera.	Vnıḿal	som	
ho	na	ihrisku	i	pri	bežnej	debate	ako	
kvalitného	analytika	pre	životnú	prax.	
Dodnes	mám	v	hlave	jeho	myšlienku:	
Nemôžem	 futbalový	 problém	 riešiť	
rovnakým	 myslenı́m,	 aké	 som	 mal,	
keď	 som	 problém	 svojou	 hrou	 pre	
celé	mužstvo	i	seba	vytvoril."

Spi	sladko	a	odpočıv́aj	v	pokoji,										
KAPITA� N!

(Prevzané	 z	 portálu	 Športlandia.sk,	
Banská	Bystrica)

	Upravil	a	doplnil:	
Miroslav	Deutsch

Tı,́	ktorı	́ho	dobre	poznali	a	poznajú,	
vedia,	 že	 vo	 svojom	 okolı́	 sa	 vždy	
snažil	 svojıḿ	 životom	snovať	dobro,	
fair	 play.	 Rozlúčiť	 sa	 s	 nı́m	 prišli	
okrem	najbližšıćh	aj	bývalı	́spoluhrá-
či,	 futbalovı	́ priaznivci,	 spolupracov-
nı́ci	 či	 jednoduchı́	 ľudia,	 s	 ktorými	
dokázal	ako	predseda	PD	i	ako	radový	
občan	 spolunažıv́ať	 ako	 nevtieravý	
ale	ľudský	elegán.	Takého	ho	poznali	
široko-ďaleko.	Na	poslednej	rozlúčke	
ho	 sprevádzali	 bývalı́	 spoluhráči	 J.	
Kožlej	st.,	J.	Kokoška,	J.	Goliaš,	J.	Gnap,	
J.	Krajčıḱ,	P.	Cigan,	S� .	Bačkay	a	ďalšı.́	
Rozlúčiť	sa	s	nıḿ	prišli	aj	veľkı	́priate-
lia	a	 funkcionári	z	 čias	 jeho	aktıv́nej	
činnosti.	O	zosnulom	povedali:

Milan	 Varganin:	 "Náš	 Pavel	 Paľa	
nemal	na	tomto	svete	zlého	 človeka.	
Bral	 také	 ovocie,	 ktoré	 sám	 svojı́m	
životom	 pestoval	 a	 rozmnožoval	
okolo	seba.	Prácou,	zodpovednosťou,	
korektnosťou	i	pevným	charakterom.	
Strácame	v	ňom	veľkého	a	vzácneho	
priateľa."

Pri	rozlúčke	s	aktívnou	činnosťou	Pavla	Paľu	mu	ruku	podáva	Pavol	Cigan.	
Ďalší	na	archívnej	snímke:	František	Bandžák,	Jozef	Vojta	a	Emil	Mati.
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extrémne	 náročná,	 keďže	mali	 kvôli	
zrútenému	schodisku	sťažený	prıśtup	
do	domu.	Pri	náročnom	zásahu	risko-
vali	vlastné	životy	a	zachránili	39	ľudı.́	
Evakuovali	 obyvateľov	 zo	 69	 bytov	
(dokopy	okolo	220	 ľudı	́ zo	všetkých	
bytových	 domov),	 výbuch	 vyrazil	
okná	a	dvere	viacerých	bytov	v	okoli-
tých	 domoch.	 Nasadených	 bolo	 86	
profesionálnych	 a	 25	 dobrovoľných	
hasičov	 s	 38	 kusmi	 techniky,	 okrem	
toho	banská	záchranná	služba,	vyhľa-
dávacie	psy	a	špeciálny	tıḿ.	

HASIČI	–	HRDINOVIA

Zo	všetkých	strán	sa	v	médiách	šıŕili	
smutné	 bilancie.	 Tragédia	 si	 vyžia-
dala	osem	obetı	́a	štyridsať	zranených	
ošetrili	 v	 okolitých	 nemocniciach.	
Riaditeľ	Krajského	riaditeľstva	Hasič-
ského	a	záchranného	zboru	(HaZZ)	v	
Prešove	 Ján	 Goliaš	 po	 zasadnutı	́
krıźového	 štábu	 konštatoval	 sedem	

Zatiaľ	čo	väčšina	miest	sa	6.	decem-
bra	 na	 námestiach	 radovala	 z	
príchodu	sv.	Mikuláša,	v	metropole	
Šariša	 v	 tento	 deň	 zasahovali	
všetky	 záchranné	 zložky	 v	 horia-
com	paneláku	po	ničivom	výbuchu	
na	prešovskom	Sídlisku	 III.	 Ľudia	
priši	 za	 pár	 sekúnd	 o	 domovy	 a,	
žiaľ,	aj	o	blízkych	a	známych.

Plyn	vybuchol	na	najvyššıćh	poscho-
diach	12-podlažného	bytového	domu	
na	 Mukačevskej	 ulici	 čıślo	 7	 v	 čase	
okolo	 obeda.	 Vypukol	 rozsiahly	
požiar,	 ktorý	 sa	 podarilo	 uhasiť	 až	
nadránom.	Tragédia	vyvolala	paniku,	
spôsobila	smrť,	priniesla	žiaľ	a	zane-
chala	obrovskú	spúšť...	

Primátorka	Andrea	Turčanová	vyhlá-
sila	od	12.35	na	územı	́mesta	Prešov	
mimoriadnu	 situáciu.	 Hasiči	 zachra-
ňovali	ľudı	́z	okrajov	horiacich	bytov	a	
vyťahovali	 telá	 obetı.́	 Ich	misia	 bola	

SMUTNÝ MIKULÁŠ V PREŠOVESMUTNÝ MIKULÁŠ V PREŠOVESMUTNÝ MIKULÁŠ V PREŠOVESMUTNÝ MIKULÁŠ V PREŠOVESMUTNÝ MIKULÁŠ V PREŠOVESMUTNÝ MIKULÁŠ V PREŠOVE
Explózia	paneláka	hlboko	zasiahla	aj	srdcia	Giraltovčanov
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tıḿ	v	tomto	nešťastı	́podľa	neho	bolo,	
že	sa	to	stalo	cez	pracovný	deň,	keď	
väčšina	ľudı	́nebola	doma.	V	dome	už	
horelo	 pred	 40	 rokmi,	 akurát	 sa	 to,	
našťastie,	zaobišlo	bez	straty	na	živo-
toch.

POMOC	ZO	VŠETKÝCH	STRÁN

Prešovčanov	postihnutých	tragédiou	
všetci	 ratovali,	 pomoc	 im	 ponúkali	
vládni	 činitelia,	 členovia	organizáciı,́	
ale	 aj	 obyčajnı	́ ľudia,	 ktorı	́ im	 nosili	
oblečenie	či	stravu.	Premiér	mestu	z	
rezervy	 predsedu	 vlády	 prisľúbil	
milión	eur	na	riešenie	 tejto	situácie.	
MsZ	 v	 Prešove	 schválilo	 mimo-
riadnu	 finančnú	 pomoc	 vo	 výške	
60-tisíc	eur	z	rozpočtu	a	6-tisıć	eur	
na	sprevádzkovanie	mestských	bytov	
určených	rodinám,	ktoré	pri	nešťastı	́
prišli	 o	bývanie.	 Strechu	nad	hlavou	
týmto	 občanom	 ponúkali	 viaceré	
mestá	i	obce,	ale	aj	jednotlivci.	Mesto	
Prešov	 zverejnilo	 čı́slo	 účtu	 pre	
finančnú	pomoc.	Prezidentka	Zuzana	
C�aputová	podporila	zbierku	sumou	5-
tisı́c	 eur	 a	 tiež	 ponúkla	 rodinám	
ubytovanie.	Podporu	mnohı	́vyjadrili	
aj	na	internete	prostrednıćtvom	soci-
álnych	skupıń.	Mnohé	firmy	ponúkali	
služby	zadarmo	alebo	za	symbolickú	
sumu.	Hoci	väčšinu	ľudı	́to	zomklo	a	
pomáhali,	ako	sa	dalo,	našlo	sa	i	zopár	
podvodnıḱov,	 ktorı	́ sa	 snažili	 zverej-
ňovať	falošné	údaje	o	zbierke.

AJ	GIRALTOVCE	PRISPELI

Nápomocnı	́sú	aj	primátori	a	poslanci	
z	 okolia	 Prešova.	 Vo	 Svidnı́ku	 na	
základe	 dohody	 s	 mestom	 Prešov	

potvrdených	 obetı́	 a	 jedna	 osoba	
zostala	 aj	 po	 demolácii	 bytového	
domu	 nezvestná.	 Prıč́ina	 výbuchu	 a	
požiaru	môže	 súvisieť	 s	 prerazenıḿ	
plynového	 potrubia	 a	 následným	
stúpanıḿ	 plynu	 a	 jeho	 nahromade-
nıḿ	v	hornej	častı	́domu.	Prácu	hasi-
čom	 podľa	 Goliaša	 komplikovali	
nevhodne	zaparkované	autá	na	sıd́lis-
ku,	 prerastené	 stromy	 i	 popadaná	
sutina.	 „So	 stavebnými	 úpravami	 v	
bytovom	 dome	 v	 roku	 2017	 hasiči	
nesúhlasili.	Boli	tam	porušené	niektoré	
predpisy,	 bola	 to	 svojvôľa	 majiteľov	
bytového	 domu.“	 Neboli	 dodržané	
požiadavky	 na	 odvetrávanie	 č i	
prıśtupnosť	evakuačného	schodiska,	
nebol	 v	 poriadku	 stav	 prıv́odných	
šácht.	Práve	 tieto	 nedostatky	 vraj	
mohli	spôsobiť	aj	pád	schodiska	na	
najvyšších	poschodiach.	„Hasiči	sa	
nevedeli	 rýchlo	dostať	k	 jednotli-
vým	 bytom	 a	 predĺžil 	 sa	 čas	
potrebný	na	evakuáciu	osôb	z	byto-
v...“	 dodal	 Ján	 Goliaš.	 Uviedol,	 že	
využiť	zásah	vrtuľnıḱa	by	bol	hazard,	
keďže	 strecha	 pre	 výbuchy	 nie	 je	 v	
poriadku.	Boli	prípady,	keď	zaklies-
není	 ľudia	 odmietali	 nastúpiť	 na	
plošinu,	 opustiť	 domov.	 S�ťas-



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

26

počet	 po	 tragédiı	́ sme	 aj	 očakávali.	
Ľudia	sú	vystresovanı	́a	hlásia	úniky	
plynu,	ale	nedá	 sa	povedať,	 že	by	 to	
bol	 prudký	 nárast.	 Je	 ich	 ale	 viac,“	
uviedli	hasiči	v	operačnom	stredisku	
Hasičského	 a	 záchranného	 zboru	 v	
Prešove	pre	korzar.sk.	V	obdobı	́pred	
Vianocami	 došlo	 k	 výbuchom	 aj	 v	
susedných	 krajinách	 –	 len	 deň	 pred	
prešovskou	 tragédiou	nastal	 výbuch	
trojpodlažného	domu	v	Poľsku	(osem	
obetı,́	z	toho	štyri	deti)	a	sedem	dnı	́po	
nešťastı	́u	nás	došlo	i	k	explózii	pane-
láka	 v	Nemecku	 (výbuch	 si	 vyžiadal	
jednu	obeť).	Zvláštne	je,	že	len	zopár	
dnı́ 	 pred	 tragédiou	 zabránili 	 v	
Pre šove	 rovnakej 	 tragédi i 	 iba	
niekoľko	metrov	od	miesta	nešťastia,	
tiež	na	Sıd́lisku	III.	 „V	sobotu	(3.	11.	
2019)	 popoludnı́	 bola	 hliadka	 z	
Obvodného	 oddelenia	 Policajného	
zboru	Prešov-Sever	vyslaná	na	preve-
renie	oznámenia,	že	na	Prostějovskej	
ul.		v	Prešove	uniká	plyn.	Túto	udalosť	
na	 polıćiu	 oznámil	 samotný	 správca	
bytového	 domu.	 Po	 prı́chode	 na	
miesto	 bolo	 cı́tiť	 značný	 zápach	
plynu,	plyn	unikal	z	bytu	na	4.	poscho-
dı.́		Hliadka		už	cestou		k	bytu	otvárala	
všetky	 okná,	 	 aby	došlo	 k	 zriedeniu	
plynu	so	vzduchom	a	tým	k	znıž́eniu	
možnej	explózie.	Pracovnıḱ	plynárnı,́	
ktorý	už	bol	na	mieste,	zavrel	hlavný	
prıv́od	plynu	a	konštatoval,	že	v	byte	
je	 tak	 veľa	 plynu,	 že	 už	 pri	 zapnutı	́
svetla	môže	dôjsť	k	explózii!	C� lenovia	
hliadky	 teda	 neváhali	 a	 v	 zmysle	
zákona	 o	 policajnom	 zbore	 otvoril	
byt.	 Vstúpili	 doň	 a	 ihneď	 otvorili	

zorganizovali	 zbierku	 vecı́,	 predo-
všetkým	 domácich	 potrieb,	 ktoré	
postihnutı́	 občania	 z	 prešovského	
paneláka	 potrebovali.	 V	 Stropkove	
schválili	návrh	na	poukázanie	 finan-
čného	prıśpevku	vo	výške	3	000	eur	
na	 transparentný	 účet	mesta	Prešov		
a	 na	 tento	 účel	 im	 venovali	 výťažok										
z	 vianočného	 benefičného	 koncertu.	
V	 našom	 okresnom	 meste,	 ale	 aj	 v	
mnohých	 ďalšı́ch	 v	 okolı́,	 zrušili	
silvestrovský	ohňostroj.	Ani	Giraltov-
čanom	nie	 je	 tragédia	 ľahostajná,	 čo	
dal	najavo	aj	náš	MsU� .	 		„Mesto	Giral-
tovce	sa	ako	prejav	úcty	a	solidarity	s	
obeťami	tragédie	v	Prešove	rozhodlo	
zrušiť	tohtoročný	silvestrovský	ohňo-
stroj	a	ušetrené	finančné	prostriedky	
vo	výške	tisıć	eur	poslať	na	transpa-
rentný	účet	mesta	Prešov	na	zmierne-
nie	 následkov	 tragického	 výbuchu	
paneláka.	D� akujeme	za	pochopenie,“	
informoval	pred	Silvestrom	mestský	
úrad.	V	našich	kostoloch	okrem	toho	
prebiehala	 finančná 	 zbierka, 	 v	
rı́mskokatolı́ckej	 farnosti	 vyzbierali	
okolo	tisıć	eur.	Aj	niektorı	́naši	podni-
katelia	sa	usilovali	ponúkať	ubytova-
nie	tým,	ktorı	́ostali	bez	domova.

STRACH	A	OBAVY	SA												
NEKONČIA

V	 poslednom	 čase	 sa	 v	 správach	
neustále	 riešili	 úniky	 plynu.	 Po	
prešovskej	tragédii	hlásili	únik	v	Koši-
ciach,	 Rožňave,	 Dunajskej	 Strede,	
Bardejove,	dokonca	i	vo	Svidnıḱu.	„Po	
tejto	 udalosti	 sú	 ľudia	 na	 unikajúci	
plyn	citlivejšı,́	je	viac	hlásenı,́	zvýšený	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

27

sme	poprosili,	aby	sa	s	nami	podelil											
o	svoje	pocity.	

SVEDECTVO	SUSEDA	Z	
VEDĽAJŠE	ULICE	

„Bývam	30	rokov	na	vedľajšej,	Prostě-
jovskej	 ulici,	 mal	 som	 tu	 veľa	 zná-
mych,	navzájom	sme	sa	dobre	pozna-
li.	 Ten	 výbuch	 spôsobil	 obrovský	
rachot,	počuť	ho	bolo	až	po	S�algovıḱ.	
Hasiči	 mali	 problém	 dostať	 sa	 k	
ľuďom	s	plošinami,	 tı	́ stáli	na	balkó-
noch,	 keďže	 schody	 vybuchli,	 dlho	
čakali	 na	 pomoc.	 Najhoršia	 bola	 tá	
noc,	 húkačky,	 krik,	 plač,	 zúfalstvo...	
všetko	hore	nohami,“	povedal	 smut-
ne.	Tı	́ 	susedia	z	okolitých	panelákov	
vyzerajú	z	okien,	stále	nemajú	pokoj.	
Každý	prichádza	s	dobrým	úmyslom	
pomôcť,	alebo	len	tak,	zo	zvedavosti.	
No	dlho	tu	pokoj	nebude....“	

Podľa	 pána	 Milana	 zrejme	 nastal	
výbuch	kvôli	tomu,	že	potrubie	robot-
nı́ci	 prerazili.	 „Poviem	 to	 tak,	 dnes	
hocikoho	 hocikde	 zamestnajú,	 hoci	
nie	 sú	 vyučenı́.	 Pani	 z	 vedľajšieho	
bloku	hlásila,	že	cıt́i	plyn.	Odbyli	ju	s	
tým,	že	je	to	pod	kontrolou	a	že	keď	sa	
kompetentnı́	 najedia,	 bude	 sa	 to	
riešiť.	D� alšia	vec	je,	že	všetko	si	robili	
v	 paneláku	 svojpomocne,	 svojvoľne,	
bez	 povolenı,́	 len	 tak,	 aj	 keď	 im	 to	
nebolo	 schválené.	 Ešte	 dobre,	 že	 to	
nebuchlo	v	noci,	viac	ľudı	́by	bojovalo	
o		život.	A	takı	́ako	ja,	na	vozıḱu,	staršı	́
ľudia,	by	asi	nemali	 šancu	to	prežiť,“	
krútil	hlavou.	

Text	a	foto:	Martina	Cigľárová		

všetky	 okná.	 Bolo	 zistené,	 že	 na	
plynovej	 varnej	 doske	 bol	 otvorený	
regulátor	 otvorenia	 plynu,	 no	 na	
varnej	 doske	 nebolo	 žiadne	 teleso,	
ktoré	by	odoberalo	teplo,“	uvádza	sa	
na	stránke	minv.sk.	Policajti	pripomı-́
najú,	 aby	 sme	 nezabúdali	 zatvárať	
prıv́od	plynu	po	dovarenı	́ či	dopeče-
nı́...	 „Takýmto	 nedbalým	 konanı́m	
ohrozujete	nielen	seba,	ale	aj	ďalšıćh	
svojich	 spoluobčanov	 na	 živote,	
zdravı	́či	majetku!“

POLÍCIA:	Verejnosť	táto	
udalosť	stále	zaujíma.

„Tragická	udalosť	na	Mukačevskej	ul.	
v	 Prešove	 stále	 v	 značnej	 miere	
zaujıḿa	verejnosť,	novinársku	obec	a	
predovšetkým	 dotknutých	 občanov.	
Prıṕadom	sa	naďalej	zaoberá	vyšetro-
vateľ	 Krajského	 riaditeľstva	 Policaj-
ného	zboru	v	Prešove,“	informujú	na	
stránke	minv.sk.	

Kým	bytový	dom	nezbúrali,	ocitli	sme	
sa	 na	 mieste,	 kde	 zomrelo	 osem	
nevinných	 ľudı,́	 aj	my.	 Vidieť	 naživo	
obhorený	 vežiak	 bol	 priam	 hrôzo-
strašný	zážitok.	C� lovek	si	nevie	ani	len	
predstaviť,	 čo	 sa	 tam	 počas	 tých	
nešťastných	minút	odohralo,	keď	už	
zvonku,	pri	sčernetej	zničenej	budo-
ve,	 sa	 vám	 tisnú	 slzy	 do	 očı.́..	 A	 čo	
museli	zažiť	tı	́nešťastnı	́ľudia,	keď	na	
tom	mieste	hrôzy	prišli	o	svojich	blıź-
kych,	susedov,	domovy,	spomienky,	o	
všetko...	 Na	mieste	 po	 výbuchu	 sa	 v	
blate	 pohybovali	 policajti,	 vojaci	 a	
reportéri.	 Stretli	 sme	 tam	 aj	 imobil-
ného	pána	Milana	na	vozıḱu,	ktorého	
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dnu.	 Prehľadal	 niekoľko	 miestnostı,́	
no	okrem	mincı	́v	hodnote	30	eur	nič	
nevzal,“	 prezradil	 hovorca	 KR	 PZ.	
Poškodenı́m	 zariadenia	 spôsobil	
podľa	neho	páchateľ	škodu	vo	výške	
250	eur.	 	„Zákon	pre	 	páchateľ	tohto	
trestného	 činu	 má	 pripravenú	 a	
stanovenú	 trestnú	 sadzbu	 odňatia	
slobody	až	na	päť	rokov.“	

(spracovala:	mc,	zdroj:	minv.sk,	
foto:	web	obce)

Neznámy	lupič	ukradol	z	Obecného	
úradu	 v 	 Dukovciach	 mince 	 v	
hodnote	30	eur.	Cez	okno	sa	vlámal	
do	 budovy	 tesne	 pred	 Vianocami.	
Pre	 túto	 sumu	 si	 môže	 posedieť	 v	
base	aj	5	rokov.	

Podľa	 informáciı́	 krajskej	 polı́cie	 v	
Prešove	 z	 webstránky	 ministerstva	
SR	 vedie	 vyšetrovateľ	 vo	 Svidnı́ku	
trestné	stıh́anie	vo	veci	prečinu	poru-
šovanie	 domovej	 slobody	 spácha-
ného	v	súbehu	s	prečinom	 	krádeže.	
„Ku	 skutkom	 došlo	 v	 nočných	 hodi-
nách	v	dobe	od	17.	12.	do	18.	12.	2019	
v	 objekte	 Obecného	 úradu	 v	 obci	
Dukovce.	 Neznámy	 páchateľ	 sa	 cez	
točité	 schodisko	 dostal	 na	 terasu	
budovy	 obecného	 úradu	 a	 cez	 okno	
sekretariátu,	 ktoré	 vytlačil,	 vošiel	

Pred	Vianocami	kradli	na	Obecnom	úrade	v	Dukovciach

ský	 jazyk	 skutočne	 ovládajú.	 No...	
určite	 sa	 nájdu	 aj	 takı́.	 A	 o	 tom	
zvyšku	je	táto	rubrika.

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

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

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

V	 printových	 médiách	 je	 poslanie	
jazykového	 korektora	 špecifické,		
ba	 priam	 nezastupiteľné.	 Vďaka	
nemu	totiž	redaktori	v	očiach	verej-
nosti	budia	dojem,	že	svoj	materin-
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Nezabúdame	na	elektronické	médiá.		
Zdá	 sa,	 že	 prıḿ	 stabilne	hrajú	 špor-
tové	redakcie.

10/12/2019				Čo	sedel	našikmo?.			

...	 Lyon	 zabojoval	 a	 z	 0	 :	 2	 otočil	 na	
konečných	2	:	2.

(JOJ,	Liga	majstrov	UEFA)

17/12/2019	 Keď	 súťažia	 schizofre-
ničky

Holdenerová	dokázala	poraziť	nielen	
Shiffrinovú,	ale	aj	Holdenerovú.

(Dvojka	 RTVS,	 alpské	 lyžovanie,	
Svetový	pohár	žien	v	Courcheveli)

A	bonbónik	na	záver.	V	TV	JOJ	sa	oň	
postarala	Zuzana	Kubovčıḱové	S�ebo-
vá.	 V	 Inkognite	 25/11/2019	 hádali	
povolanie	umelecký	kováč.	Po	odha-
lenı	́Zuzka	bohorovne	zahlásila:

Môj	 manžel	 je	 fanúšik	 umeleckého	
kováčstva,	takže	máme	domňa	vyhňu.

Manželský	intıḿny	život	jej	závidı	́

Daniel	Lednický

06/0/2017	 	 Neni	 treba	 rozdumovac,	
dze	bula	u	dochtora				

FINA� LE	TVOJA	TVA� R	ZNIE	POVEDO-
ME	BUDE	AJ	S	KOS� IC�ANKOU

Bola	 som	 rozhodnutá,	 že	 nie,	 že	
končı́m,	 no	 nakoniec	 po	 všetkých	
vyšetreniach	mi	 lekár	 povedal,	 že	 v	
pohode	môžem	prikračovac,	že	o	pár	
týždňoch	to	bude	v	poriadku.

19/06/2017				Kde	všade	ich	má?

„Zemiaková“	 medaila	 pre	 juniora	
Mareka	Kubıḱa	

Jediná	 pozı́cia	 delila	 od	 pódiového	
umiestnenia	 19-očného	 juniora	
Mareka	Kubıḱa.

06/11/2017				Nespokojný	volič?

Chudı́k:	 Voliči	 sa	 rozhodovali	 v	
poslednej	chvıĺi

Viete,	čo	budete	teraz	rozbiť?

Krok	1:		Vezmite	vašu	mačku	nežne	do	
náručia,	ako	keby	to	bolo	malé	dieťa.	
Ukazovákom	a	palcom	ľavej	 ruky	 jej	
jemne	 otvorte	 papuľku	 a	 pravou	
rukou	 do	 nej	 vhoďte	 pripravenú	
tabletku. 	 Počkajte, 	 kým	 mačka	
papuľku	zavrie	a	tabletku	prehltne.

Krok	2:		Zdvihnite	tabletku	z	dlážky	a	
vytiahnite	 mačku	 spoza	 gauča.	
Vezmite	 ju	 do	 náručia	 a	 celý	 proces	
zopakujte.

Krok	 3:	 Chyťte	 mačku	 v	 spálni	 a	
zahoďte	navlhnutú	tabletku.

PODROBNÝ	NÁVOD	NA	PODANIE	LIEKU	(TABLETKY)	DOMÁCEJ	MAČKE
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škodlivý	pre	ľudı	́a	pohárom	studenej	
vody	 spláchnite	 neprıj́emnú	 chuť	 v	
ústach	po	tabletke.	Manželke	ošetrite	
ruku	 dezinfekciou	 a	 leukoplastom	 a	
pomocou	 studenou	 vody	 s	 mydla	
odstráňte	z	koberca	krv.

Krok	10:	 	Doneste	mačku	z	altánku	v	
záhrade	vašich	susedov.	Pripravte	si	
ďalšiu	tabletku.	Mačku	umiestnite	do	
skrinky	v	kuchynskej	linke,	pričom	jej	
krk	 priškripnite	 dvierkami	 skrinky	
tak,	aby	von	vyčnievala	 iba	hlavička.	
Nasilu	 jej	 otvorte	 papuľku	 kávovou	
lyžičkou	 a	 inštruujte	 manželku,	 aby	
tabletku	 pomocou	 gumičky	 vstrelila	
tabletku	do	papuľky.

Krok	 11:	 	 Pomocou	 skrutkovača	
pritiahnite	vytrhnuté	pánty	na	dvier-
kach	 skrinky.	 Na	 tvár	 si	 priložte	
studený	 obklad	 a	 overte	 si	 dátum	
posledného	očkovania	proti	tetanu.

Krok	12:	 	Poďakujte	sa	prıślušnıḱom	
HaZZ	SR,	že	operatıv́ne	zasiahli	a	sňali	
vašu	mačku	z	vrcholca	stromu	stoja-
ceho	na	opačnej	strane	ulice.	Zároveň	
sa	 ospravedlňte	 všetkým	 susedom,	
ktorı	́si	poškodili	svoje	autá	a	ploty	v	
dôsledku	toho,	že	sa	snažili	neprejsť	
vašu	mačku	bežiacu	cez	ulicu.	Potom	
si	pripravte	poslednú	tabletku.

Krok	 13:	 Pevným	 záhradnı́ckym	
drôtom	zviažte	mačke	predné	a	zadné	
labky	 dokopy	 a	 samotnú	 mačku	
priviažte	 k	 nohe	 jedálenského	 stola.	
Rukou	v	hrubej	gumenej	rukavici	 jej	
do	papuľky	natlačte	 tabletku	a	zais-
tite	 ju	 kusom	 surového	 bifteku.	
Hlavičku	mačky	držte	v	horizontálnej	
polohe	 a	 do	 hrdla	 pomocou	 lievika	

Krok	 4:	 Zoberte	 novú	 tabletku,	
zovrite	 mačku	 v	 náručı́	 silnejšie	 a	
ľavou	 rukou	 jej	 pevne	 držte	 predné	
labky.	 Pravou	 rukou	 jej	 rozovrite	
papuľku	 a	 ukazovákom	 vopchajte	
tabletku	 až	 do	 hrdla.	 Papuľku	 držte	
zavretú	a	počıt́ajte	do	desiatich.

Krok	 5:	 Zložte	 mačku	 zo	 skrine	 a	
vylovte	 tabletku	 z	 akvária.	 Zabez-
pečte	si	pomoc	manželky.

Krok	 6:	 Kľaknite	 si	 na	 dlážku	 s	
mačkou	pevne	zovrenou	medzi	kole-
nami.	 Rukou	 jej	 zafixujte	 predné	 aj	
zadné	 labky,	 pričom	 ignorujte	 jej	
nepretržitý	škrek.	Manželku	inštruuj-
te,	 aby	 mačke	 jednou	 rukou	 držala	
hlavu	a	druhou	 jej	 pravıt́kom	nasilu	
otvorila	 papuľku.	 Do	 otvorenej	
papuľky	vhoďte	tabletku	a	pravidel-
ným	pohládzanıḿ	mačkinho	krku	po	
stranách	 dosiahnite,	 aby	 tabletku	
prehltla.

Krok	7:	 	Pripravte	si	novú	tabletku	a	
zložte	mačku	z	garniže.	Na	chladničku	
si	prilepte	lıśtok	s	poznámkou:	Kúpiť	
nové	 pravıt́ko	 a	 záclony.	 Starostlivo	
pozmetajte	črepiny	z	vázičiek	a	sošiek	
pôvodne	 zdobiacich	 poličku	 vedľa	
okna.

Krok	8:	 	Mačku	zabaľte	do	osušky	a	
inštruujte	 manželku,	 nech	 ju	 na	
dlážke	 priľahne	 tak,	 aby	 jej	 vytŕčala	
iba	hlavička.	Tabletku	umiestnite	na	
koniec	 slamky	 na	 nápoje,	 mačke	
nasilu	 otvorte	 papuľku	 ceruzkou	 a	
prudkým	fúknutıḿ	do	slamky	do	nej	
dostaňte	tabletku.

Krok	9:		V	prıb́alovom	letáku	podáva-
ného	 lieku	 si	 overte,	 že	 tento	 nie	 je	
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Zmysel	pre	humor.	Majú	ho	i	právnici,	
hlavne	 ho	 však	 zvyknú	 prejavovať	
orgány	činné	v	trestnom	konaní.

Poškodzovanie	 cudzích	práv.	Dopustı	́
sa	 ho	 ten,	 kto	 uvedie	 niekoho	 do	
omylu	 alebo	 niečı́	 omyl	 využije	 a	
spôsobı	́tak	ujmu	na	cudzıćh	právach.	
Opäť	zo	súdnych	spisov:

„Vojak	L.	K.	bol	samá	háveď.	Z	vrecák	
občas	vyťahoval	malé	myši	domáce	a	
raz	mal	pod	čapicou	aj	veľkú	poľnú.“

(Pre	 čitateľov	 pod	 40:	 Veľká	 poľná:	
Vojenský	 termín,	 názov	 batoha,	 v	
ktorom	 mal	 vojak	 Československej	
armády	 zbalené	 všetko	 potrebné	 pre	
„pobyt“	v	teréne	alebo	na	bojisku.)

„Potvrdzujem,	že	vojak	J.	K.	o	dozor-
nom	 posádky	 povedal,	 že	 je	 debil,	
pretože	 v	 súhlase	 s	 vojenským	
poriadkom	 nariadil 	 nástup	 na	
rozcvičku	 bez	 košieľ.	 D� alšie	 urážky	
som	už	ale	nepočul	kvôli	súhlasnému	
prikyvovaniu	vojakov	druhého	ročnı-́
ka.“

Neoprávnené	 používanie	 cudzieho	

Boli	 časy,	keď	ľudia	riešili	vzájomné	
spory	sıće	násilným	-	a	často	aj	krva-
vým	 -	 ale	 jednoduchým	 spôsobom.	
Prišiel	však	stredovek	a	s	nıḿ	aj	vyná-
lez	úžasnej	inštitúcie	-	súdov.	Toto	má	
za	následok,	že	teraz	štát	živı	́obrov-
ský	súdny	aparát	a	my	rovnako	obrov-
skú	advokáciu.	A	väčšinou	zbytočne.	
Dnes	 totiž	 prebiehajú	 aj	 niekoľko-
ročné	 právne	 spory	o	 veciach,	 ktoré	
by	 kedysi	 vyriešili	 dve,	 tri	 facky	 a	
potom	niekoľko	poldecákov	a	zmiere-
nie	 v	 krčme.	 V	 súdnych	 sieňach	 sa	
odohrávajú	 prevažne	 neľahké,	 až	
tvrdé	 okamihy.	 Občas	 ale	 zaúradujú	
nepozornosť,	 náhoda	 či 	 ľudská	
hlúposť	a	tým	vzniká	dôvod	na	úsmev.

My	sme	pre	vás	v	nasledujúcich	vyda-
niach	 Spravodajcu	 pripravili	 seriál	
zameraný	 práve	 na	 tú	 veselšiu	 tvár	
súdnych	 konanı́.	 Upozorňujeme,	 že	
všetky	prıb́ehy	pochádzajú	zo	zbierky	
JUDr.	Iva	Jahelku.	Koncom	minulého	a	
začiatkom	 tohto	 storočia	 bol	 známy	
ako	 "spievajúci	 právnik".	 Sú	 to	
prıb́ehy	z	jeho	advokátskej	praxe.	

PODROBNÝ	NÁVOD	NA	PODANIE	LIEKU	(TABLETKY)	DOMÁCEMU	PSOVI

Tabletku	 obaľte	 plátkom	 slaniny	 a	
priložte	vášmu	psovi	k	ňufáku.

Malý	súdny	pitaval

domov	 si	 v	 obchode	 s	 nábytkom	
objednajte	nový	jedálenský	stôl.						

Krok	15:	 	Dohodnite	sa	so	Slobodou	
zvierat,	kedy	si	prıd́u	po	vašu	mačku.	
V	obchode	s	domácimi	zvieratami	sa	
informujte,	či	predávajú	korytnačky.

vlejte	cca	4	dcl	vody.

Krok	 14:	 	 Požiadajte	manželku,	 aby	
vás	 zaviezla	 na	 pohotovosť.	 Tam	 sa	
snažte	 sedieť	 nehybne,	 kým	 vám	
ošetrujúci	 lekár	 ošetrı	́ prsty	 a	 tvár	
dvanástimi	stehmi	a	odstráni	zvyšky	
tabletky	z	vášho	pravého	oka.	Cestou	
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re,	aby	sa	nepotrhal	a	aby	nepovolané	
osoby	 neroznášali	 jeho	 vnútornú	
náplň	po	obci....	

Menovaný	na	družstve	cudzil.	Odcu-
dzený	tovar	prehadzoval	cez	plot,	za	
čo	 bol	 niekoľkokrát	 potrestaný	
odobranıḿ	 prémiı.́	 Keď	 prehodil	 aj	
strážnika,	bol	prepustený....

Na	družstve	nechcel	menovaný	vyko-
návať	 ani	 tie	 najľahšie	 práce	 s	
odôvodnenıḿ,	 že	musı	́ sedieť.	 Dúfa-
me,	 že	 mu	 v	 tomto	 smere	 vyhovie	
aspoň	okresný	súd.“

„K	menovanému	 pracovnıḱovi	 druž-
stva	 neboli	 žiadne	 pripomienky	 ani	
sťažnosti.	Len	stále	nevie	pochopiť,	že	
keď	je	to	nás	všetkých,	tak	všetci	krad-
núť	nemôžeme.“

Milı	́ naši	 priaznivci,	 ak	 vás	 rubrika	
humorného	 práva	 zaujala,	 sme	 len	
radi.	 Ale	 keďže	 všetkého	 veľa	 škodı,́	
rozhodli	sme	sa	ju	ukončiť.	Nevyluču-
jeme	však,	že	sa	k	nej	ešte	niekedy	v	
budúcnosti	vrátime.		

(Ivo	Jahelka,	Daniel	Lednický)

motorového	 vozidla	 znamená,	 že	
páchateľ	si	odcudzené	vozidlo	nechce	
ponechať	(chce	sa	odviezť,	nabúrať...	
a	pod.).

Policajný	záznam	po	zadržanı	́pácha-
teľa	 krádeže	 motorového	 vozidla:	
„Nemal	 pri	 sebe	 občiansky	 preukaz.	
Pri	predvedenı	́sa	snažil	 tvrdiť,	 že	 je	
Jánošıḱ,	pretože	berie	autá	iba	boha-
tým,	keďže	obyčajný	človek	si	naňho	
nemôže	ani	našetriť.“

Správy	národných	výborov.	Niekoľko-
krát	sme	sa	už	v	tejto	rubrike	presved-
čili,	že	svojský	zmysel	pre	humor	si	za	
bývalého	 režimu	 „vypestovali“	 aj	
úrady	 štátnej	 správy,	 tzv.	 národné	
výbory.	Teda	nie	že	by	to	dnes	neplati-
lo.	(Prirodzene,	predchádzajúca	veta	
sa	netýka	MsU� 	Giraltovve,	ten	patrı	́k	
svetlým	 výnimnám!!)	 Posudky	 na	
obyvateľa	 mali	 slúžiť	 ako	 pomôcka	
pri	 súdnom	 rozhodovanı́.	 Väčšinou	
boli	formulované	veľmi	podobne,	ako	
nasledujúce	dve	ukážky.

	 „Toto	 je	posudok	na	 Jozefa	Nováka,	
ktorý	bol	po	celý	čas	uzavretý	v	trezo-

prenajal.	 Majiteľ	 mu	 dá	 kľúče	 od	
niekoľkých	izieb	a	vypýta	si	100	eur	
ako	kauciu.	Turista	v	pohode	zaplatı	́a	
odıd́e	obzrieť	si	izby.	A	vtedy	....	sa	to	
začne:

1.	 Akonáhle	 potenciálny	 návštevnıḱ	
zmizne	na	schodisku,	zoberie	hoteliér	
100	eur	a	uteká	k	susedovi	-	mäsiaro-
vi,	aby	zaplatil	dlh	za	mäso.

Je	 zamračený	 deň	 v	malom	 prıḿor-
skom	mestečku	v	Grécku	 -	v	krajine	
zmietanej	 finančnou	 krı́zou.	 Pršı́,	
ulice	 sú	 ako	 vymetené.	 C�asy	 sú	 zlé,	
každý	má	dlhy	a	všetci	žijú	z	pôžičiek.

Jedného	 dňa	 sa	 v	 mestečku	 zjavı	́
nemecký	 turista	 a	 zastavı́	 sa	 pri	
malom	 hotelı́ku.	 Požiada	 majiteľa,	
aby	mu	ukázal	izby,	možno	by	si	jednu	

Finančná	kríza	
(príbeh	z	nedávnej	minulosti)		
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recepčný	 pult.	 V	 tom	momente	 zıd́e	
dolu	po	schodoch	nádejný	hosť,	povie,	
že	sa	mu	žiadna	izba	nepáči,	zoberie	si	
svojich	 100	 eur	 a	 odıd́e	 z	mesta	 i	 z	
Grécka.

Mno.	Zosumarizujme	si	to:

Nikto	nič	nevyrobil.	

Nikto	nič	nezarobil.	

Lenže	 všetci	 zúčastnenı́	 sa	 zbavili	
svojich	dlhov	a	s	veľkým	optimizmom	
sa	pozerajú	do	budúcnosti.	

Takže	 je	 už 	 jasné, 	 ako	 funguje	
záchranný	balıḱ	EU� ?

Daniel	Lednický

2.	 Mäsiar	 so	 stoeurovkou	 bežı́	 na	
dolný	koniec	dediny	a	zaplatı	́farmá-
rovi	na	miestnom	statku	za	dobytok.

3.	Farmár	sa	ponáhľa	zaplatiť	splátku	
za	 krmivo	 a	 prenájom	 polı́čka	 na	
miestnom	roľnıćkom	družstve.

4.	Predseda	družstva	zoberie	100	eur,	
bežı	́do	krčmy	a	zaplatı	́sekeru.

5.	 Krčmár	 zaplatı	́ prostitútke,	 ktorá	
mu	dovtedy	dávala	na	dlh.

6.	 Ona	 uteká	 naspäť	 do	 hotelı́ka	 a	
zaplatı	́účet	za	izbu,	do	ktorej	chodila	
pracovať.

7.	 Hoteliér	 položı́ 	 bankovku	 na	

Spoločenská rubrika
Medzi	nových	občanov	sme	v	minulom	roku	privıt́ali	Petra	S� tapinského.	

Navždy	sme	sa	rozlúčili	21.11.2019	so	S� tefanom	S� ivákom	(1983),	29.11.2019	s	
Ing.	Pavlom	Paľom	(1950),	05.12.2019	s	Lenkou	Vaľanovou	(1973),	15.12.2019	
s	Magdalénou	Zaputilovou	(1949)	a	16.12.2019	s	Jánom		Hlibokým	(1947).

Svoje	životné	jubileá	oslávia

90	rokov	Alžbeta	Frištiková,	85	rokov	Mária	Handzušová,	80	rokov	Alžbeta	
Majerová,	70	 rokov	 Anna	Ciganová,	 Jozef	 C�ajka,	 Ján	Kmec,	Mária	 Palušová,	
Pavol	 S�vač,	65	 rokov	 Jozef	Kovalčıḱ,	60	 rokov	Mária	Dzuzrıḱ ová,	 Stanislav	
Katuščák,	Vladimıŕ 	Maďorán,	55	rokov	Jozef	Breja,	Mária	Eliašová,	Juraj	Mitaľ,	
Jozef	Vaňko,	50	rokov	Iveta	Katuščaková,	Milena	Pipčaková	a	Rastislav	Zvodz.

Pre	vzájomné	manželské	spolužitie	sa	rozhodli:

Patrik	Mitráš	a	Daniela	Brendzová

Erik	Fedák	a	Monika	S�amková

Ing.	Viliam	Jurč	a	Katarıńa	Vavreková

Mgr.	Miroslav	Katriňak	a	Kamila	Davidová	 	

Peter	Pešta	a	Jana	Brendzová

René	S�amko	a	Monika	Kurejová

Mário	Kurej	a	Dominika	Hlucho-Horvátová																																															(redakcia)
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ŠPORT

Na	 stránkach	 Spravodajcu	 sme	 pri	
prıĺežitosti	rôznych	životných	jubileı	́
predstavovali	športovcov	i	funkcioná-
rov,	 ktorı	́ zanechali	 výraznú	 stopu	v	
giraltovskom	 športe.	 Na	 jedného	 sa	
však	 zabudlo. 	 V	 prı́pade	 Pavla	
CIGANA	 platı́:	 Zišiel	 z	 očı́,	 zišiel	 z	
mysle.	

Tento	 vynikajúci	 futbalista	 patril	 k	
najtechnickejšı́m	 hráčom	 v	 histórii	
Slovana.	Dirigent	na	pohľadanie.	Bol	
autorom	 pamätného	 gólu	 v	 Podbre-
zovej	 v	 prvom	 kole	 II.	 SNFL	 po	
postupe	Giraltoviec.	Bol	to	vıť́azný	gól	
a	 uviedol	 Slovan	 do	 slovenského	
futbalu	na	jedenásť	rokov.	

Paľo	Cigan	je	odchovancom	železnıć -
keho	 futbalu.	 Ako	 dorastenec	 hral	 v	
Dubnici	 prvú	 dorasteneckú	 ligu.	
Odtiaľ	 prešiel	 do	 Bardejova.	 Počas	

vojenčiny	hral	päť	mesiacov	v	Z� elez-
nıḱu	a	neskôr	putoval	do	Stropkova,	
kde	 sa	 vypracoval	 na	 kľúčového	
hráča.	 Potom	 našťastie	 prikývol	 na	
ponuku	giraltovských	funkcionárov	a	
svoje	umenie	dal	do	služieb	Slovana	
Giraltovce,	v	drese	ktorého	odviedol	
skvelé	služby.	Neskôr	si	ho	vybral	Igor	
Novák	do	Bardejova	a	 tak	"musel"	v	
rámci	pamätnej	dvojvýmeny	odıśť.	S	
nı́m	 tam	 putoval	 aj	 P.	 Matis	 a	 do	
Slovana	 prišli	 P.	 Kováč	 a	 L.	 Ritter.	
Pavol	sa	však	do	Giraltoviec	vrátil	a	v	
sezóne	 1993/94	 ako	 hrajúci	 tréner	
priviedol	 svojich	 zverencov	 do	 III.	
ligy.	Potom	pôsobil	v	Marhani,	kde	mu	
len	tesne	unikol	postup	do	IV.	ligy.	

Pavol	Cigan	oslávil	v	závere	roka	šesť-
desiatpäťku	a	my	sa	tiež	pripájame	ku	
všetkým	gratulantom.

Miroslav	Deutsch

STRELEC NEZABUDNUTEĽNÉHO GÓLU 

14. ročník Memoriálu Juraja Mackulína
Trofej	putovala	do	Vranova	

športovú	 aj	 spoločenskú	 úroveň	 a	
tribúny	 športovej	 haly	 sa	 opäť	 raz	
veľmi	slušne	zaplnili.	V	hľadisku	sme	
zaregistrovali	nielen	mladšiu	generá-
ciu,	ale	aj	staršıćh	fanúšikov	futbalu	a	
nechýbali	ani	bývalı	́aktıv́ni	hráči.

Zaujıḿavosťou	memoriálu	bolo,	že	do	
turnaja	 nastúpili 	 aj 	 prešovské,	

V	piatok	13.	decembra	sa	v		S�portovej	
hale	Igora	Nováka	konal	už	14.	ročnıḱ	
Memoriálu	Juraja	Mackulıńa,	futbalo-
vého	turnaja	staršıćh	žiakov	a	žiačok.	
Turnaja	sa	zúčastnilo	6	tıḿov	z	Hanu-
šov iec , 	 Vranova , 	 Humenného ,	
Prešova	a	Giraltoviec.

Tohtoročný	 memoriál	 mal	 výbornú	
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A� no,	je	to	už	pekne	dlhá	doba	a	verıḿ,	
že	ešte	v	tom	budeme	dlho	pokračo-
vať.	 Pozitı́vne	 ohlasy	 po	 turnaji	 a	
rozžiarené	 tváre	 mladých	 hráčok	 a	
hráčov	 nám	 dávajú	 dobrú	 spätnú	
väzbu,	 aby	 sme	v	 tom	pokračovali	 a	
pre	nás	je	to	veľký	záväzok.	Organizu-
jeme	to	ako	spomienku	na	nášho	otca	
a	 dlhoročného	 učiteľa	 miestnej	
základnej	 školy.	 A	 keďže	 celá	 naša	
rodina	 je	 športovo	 orientovaná,	 tak	
voľba	 padla	 na	 futbal.	 Zorganizovať	
takéto	 podujatie	 je	 pre	 nás	 už	
tradičná	záležitosť,	na	ktorú	sa	každý	
rok	 veľmi	 tešı́me.	 Okrem	 športovej	
stránky	je	to	aj	skvelá	prıĺežitosť	pre	
našu	 rodinu	 	 stretnúť	 sa	 a	 stráviť	
spoločne	predvianočný	čas.	Mám	rád,	
keď	je	u	nás	doma	veľa	topánok,	smie-
chu	a	zábavy.	A	vôbec	nám	nevadı,́	že	
sa	u	nás	tiesni	aj	dvadsať	ľudı.́

Tvoje	podujatie	je	známe	aj	tým,	že	
má	 vždy	 exkluzívnych	 hostí.	 Je	
ťažké	 sem	 dostať	 také	 vychytené	
osobnosti	 ako	 v	 minulosti	 napr.	
Tomi	Kid	Kovács	 alebo	 teraz	 Igor	
Žofčák	 či	 profesionálni	 futbalisti				
z	Poľska?

Posledných	asi	desať	rokov	sa	venu-
jem	 športovcom	ako	mentálny	kouč.	
Snažıḿ	sa	im	pomáhať,	aby	športovo	
a	výkonnostne	rástli	a	plnili	si	svoje	
športové	sny.	Ale	ešte	viac	mi	záležı	́na	
tom,	aby	z	nich	boli	nielen	dobrı	́špor-
tovci,	 ale	 hlavne	 lepšı	́ ľudia.	 A	 táto	
práca	 je	 hlavne	 o	 veľkej	 vzájomnej	
dôvere.	 Ľudia,	 ktorých	 pozvem,	 ma	
poznajú	a	vedia	z	môjho	rozprávania,	
o	čom	memoriál	je	a	aké	hodnoty	sa	

vranovské	 a	 humenské	 dievčatá	 a	 v	
zápasoch	proti	svojim	chlapčenským	
rovesnı́kom	 bojovali	 veľmi	 srdnato,	
takže	herne	aj	výsledkovo	ani	zďaleka	
nevyšli	naprázdno.

Okrem	súbojov	o	body	do	tabuľky	išlo	
aj	 o	 zábavu.	 Hráči	 sa	 predstavili	 v	
troch	súťažiach	zručnosti	-	NAJ	konič-
kár,	 NAJ	 prekážkar	 a	 NAJ	 presnejšı	́
hráč.

Organizátori	 tiež	 udeľovali	 ocenenia	
pre	najlepšieho	strelca	turnaja,	cenu	
fair	play	a	boli	vyhlásené	aj	zostava	all	
stars	 piatich	 najlepšı́ch	 hráčov	
turnaja	a	meno	NAJ	trénera.

O	dobrú	náladu	sa	v	krátkych	prestáv-
kach	 medzi	 zápasmi	 postarali	 žiaci	
ZUS� 	 Giraltovce	 pod	 vedenı́m	 Erika	
Chrzana	so	svojıḿ	vlastným	reperto-
árom.

Na	 Memoriáli	 tradične	 nechýbali	
zaujıḿavı	́hostia,	súčasnı	́hráči	fortu-
naligových	 t ı́mov	 Michaloviec,	
Ružomberka	a	Nitry	Igor	Z� ofčák,	Jozef	
Turıḱ,	Martin	Regáli,	Oliver	Podhorin,	
Dominik	 Kunca,	 Dalibor	 Takáč	 a	
Michal	Faško,	ktorı	́okrem	autogrami-
ády	 a	 odovzdávania	 cien	 potešili		
futbalových	fanúšikov	peknými	gólmi	
v	exhibičnom	zápase	proti	mládežnıć-
kym	trénerom.

A	pretože	toto	podujatie	už	má	svoju	
tradıćiu,	 vyspovedali	 sme	 jeho	hlav-
n ého 	 organiz á tora 	Miroslava	
Mackulína.

Miro,	 14	 rokov,	 celkom	 slušná	
tradícia.	Ako	vznikol	tento	nápad	a	
čo	všetko	nesie	so	sebou		organizo-
vanie	takéhoto	turnaja?
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z	 ktorej	 sme	 kúpili	
notebook.	

Budúci	ročník	bude	
jubilejný	 pätnásty.	
Máš	v	talóne	nejaké	
prekvapenia?	 Máš	
ne j akú 	 v í z iu 	 do	
budúcnost i , 	 ako	
tento	 turnaj	 ešte	
vylepšiť?	

Som	 presvedčený,	 že	
toto	 podujatie	 má	 v	
tomto	 formáte	 svoje	

opodstatnenie,	 ale	 stále	 sa	 inšpiru-
jeme	 a	 snažı́me	 sa	 ho	 zlepšovať.	
Samozrejme,	okrem	nadšenia	a	orga-
nizátorského	 elánu	 je	 tu	 aj	 finančná	
stránka,	 ktorá	 je	 rozhodujúca	 a	 sme	
ňou	 limitovanı́,	 pretože	 sa	 snažı́me	
rozvıj́ať	aj	ďalšie	projekty	pre	talento-
vaných	 športovcov	 a	 umelcov.	 Za	
všetky	 spomeniem	 projekt	 CHCEM	
BYT� 	REPREZENTANTKA	SLOVENSKA	
pre	futbalistky	vo	veku	12	-	14	rokov	
či	 projekt	 POZITI�VNY	 KOUC� ING	
SLOVENSKO	 zameraný	 na	 vzdeláva-
nie	 a	 osvetu	 športovcov,	 trénerov	 a	
rodičov.	

A	budem	rád,	ak	nám	pomôžu	s	inšpi-
ráciou	či	novým	nápadom	aj	samotnı	́
Giraltovčania.	 Tento	projekt	 je	 otvo-
rený,	 tak	 nech	 sa	 páči.	 Ak	 to	 budú	
zaujıḿavé	a	realizovateľné	veci,	tak	to	
radi	vyskúšame.	

Chcel	 by	 si	 sa	 niekomu	 špeciálne	
poďakovať	v	súvislosti	s	tohtoroč-
ným	memoriálom?

Pri	 tejto	prıĺežitosti	by	som	sa	chcel	
poďakovať	všetkým,	ktorı	́sa	aktıv́ne	

snažıḿe	 týmto	 podujatıḿ	 odovzdať	
našim	mladým	 športovcom.	 Navyše,	
obaja	naši	zaťovia,	Oliver	Podhorin	a	
Dominik	 Kunca,	 sú	 profesionálni	
futbalisti	a	 radi	prıd́u	a	podporia	so	
svojimi	spoluhráčmi	toto	podujatie.

Ktorý	 moment	 14.	 ročníka	 ti	
najviac	utkvel	v	pamäti?

Ja	 si	 vychutnávam	 hlavne	 skvelú	
atmosféru	 a	 veľa	 pozitıv́nej	 energie,	
ktorú	vyprodukujú	mladı	́športovci	a	
navyše	sme	tohto	roku	mali	aj	tri	diev-
čenské	tıḿy,	tak	tej	energie	bolo	dvoj-
násobne.	 Ale	 chcem	 spomenúť	 ešte	
jeden	rozmer	memoriálu:	Snažıḿe	sa	
pomáhať	 tým,	ktorı	́nemajú	v	 živote	
toľko	 radosti,	 ako	máme	my,	 zdravı	́
ľudia.	 A	 tohto	 roku	 sme	 obdarovali	
notebookom	v	hodnote	350	eur	Petra	
Kočiša,	od	narodenia	imobilný	a	odká-
zaný 	 na	 pomoc	 druhých. 	 Cenu	
odovzdal	Dominik	Kunca,	ktorý	hráva	
v	poľskom	Lubline	a	bol	vlastne	inici-
átorom	tejto	myšlienky.	Jeho	motivá-
cia	strieľať	góly	bola	aj	v	tom,	že	každý	
gól	znamenal	určitú	finančnú	čiastku,	
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Individuálne	súťaže	zručnosti:	

NAJ	koničkár:	Katarıńa	Bučková	–	1.	
FC	TATRAN	PRES�OV

NAJ	prekážkar:	Nina	Kočiščáková	–	
1.	FC	TATRAN	PRES�OV

NAJpresnejší	hráč:	Nina	Nedoroščı-́
ková	–	1.	FC	TATRAN	PRES�OV

NAJ	 strelec	 turnaja:	 Maximilián	
Smolko	-	ZS� 	LU� C�NA	VRANOV

Cena	fair	play:	tréner	1.	FC	TATRAN	
PRES�OV	Marek	Semančıḱ	

ALL	STARS	TEAM:	

Laura	Bindasová	(CFT	Girls	Vranov),	
Lukáš	 S� amko	 (ZS� 	 Giraltovce),	 Kata-
rıńa	 Bučková	 (1.	 FC	 Tatran	 Prešov),	
Michal	Horát	 (ZS� 	Hanušovce),	Maxi-
milián	Smolko	(ZS� 	Lúčna	Vranov)	

NAJ	tréner:	Daniel	S� tuller	(ZS� 	Lúčna	
Vranov)	

Aj	 tento	 štrnásty	 ročnıḱ	 potvrdil,	 že	
na	 východe	 Slovenska	 futbalové	
talenty	máme	 a	 o	 budúcnosť	 nášho	
najpopulárnejšieho	 športu	sa	nemu-
sı́me	 obávať.	 Na	 jubilejný	 pätnásty	
ročnıḱ	sa	už	teraz	tešıḿe.

Text:	Vladislav	Kristiňák

zúčastnili	 podujatia	 a	 prispeli	 k	
neopakovateľnej	 atmosfére,	 zástup-
com	mesta,	primátorovi	Jánovi	Rubi-
sovi	a	prednostovi	Pavlovi	Tchurıḱovi,	
za	ústretový	prıśtup	a	podporu	a	tiež	
aj	 produktovým	 partnerom	 Jankovi	
Foltı́novi	 a	 Ondrejovi	 Oravcovi,	 s	
pomocou	ktorých	to	zvládame	s	úsme-
vom.	Poďakovanie	patrı	́aj	rozhodcovi	
Pavlovi	Kovalčıḱovi	 za	 to,	 že	 si	 opäť	
raz	našiel	 čas	a	s	prehľadom	zvládol	
tento	futbalový	turnaj.

Na		záver	ešte	výsledkový	sumár:

zápas	 o	 3.	miesto:	 ZS� 	 Hanušovce	 –	
CFT	GIRLS	2:2,	na	penalty	3:2,	

Finále:	 ZS� 	 Lúčna	 Vranov	 –	 1.	 FC	
TATRAN	Prešov	5:0	

Celková	tabuľka:

1.	ZŠ	Lúčna	Vranov	(chlapci)

2.	1.	FC	TATRAN	Prešov	(dievčatá)

3.	ZŠ	Hanušovce	nad	Topľou	(chlapci)

…...............................................................

4.	CFT	Academy	(dievčatá)

5.	 -	 6.	 ZŠ	 Giraltovce	 (chlapci)	 a	 FK	
Humenné	(dievčatá)
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Zlatá žatva v MBK Giraltovce 

Na	fotografii	sú:
Horný	rad	zľava:	Michal	Horný	(vedúci	mužstva),	Cibulková,	Mitaľ,	Slávka	C�erveňáková	
Stredný	rad	zľava:	C�milňaková,	Lukačišin,	Košťal,	Věchtová,	Onufer	(tréner)
Dolný	rad:		Natália	C�erveňáková,	Bzdiľ,	Pizúrová,	Horný	ml.
Na		fotografii	chýbajú
Izabela	Ivanková,	Lenka	Hopková,	Katka	Lakomá,	Tomáš	Handzuš,	Bamián	Vasiľ,	Andrej	
Mikula,	Ján	Kristián	Hrinko	a	Nikolaus	Kmec,

Najväčšie	 úspechy	sme	však	zožali	v	
celoročnej	 súťaži	 MEDZINA� RODNA� 	
LIGA	BOXU	(MLB),		v	ktorej	naši	borci	
zıśkali:

Staršie	dorastenky	–	1.	miesto

Mladšie	dorastenky	–	1.	miesto

Staršı	́žiaci	–	2.	miesto.

Bojovnosť	naši	pästiari	predviedli	aj	
na	Majstrovstvách	SR	žiakov	a	mlad-
šı́ch	 dorastencov,	 kde	 sa	 majstrom	
Slovenskej	republiky	stal	T.	Handzuš	a	
tituly	vicemajstrov	na	tomto	podujatı	́
zıśkali	A.	Bzdiľ,	N.	Kmec	a	M.	Pizurová.

Na	Majstrovstvách	SR	mužov	v	Nitre	
náš	 klub	 reprezentoval	 A.	 Mikula,	
ktorý	obsadil	3.	miesto.

Za	 svojimi	 zverencami	 v	 úspechoch	

V	druhej	slovenskej	lige	boxu	(II.	SLB)	
v	 roku	 2019	 súťažilo	 42	 klubov	 z	
celého	Slovenska,	ale	aj	zo	zahraničia.	
Súťažili 	 tu	 kluby,	 ktoré	 spl� ňali	
podmienky	Slovenskej	boxerskej	fede-
rácie	 (SBF).	 Zo	 zahraničných	 to	 boli	
kluby	 z	 Poľskej,	 Maďarskej	 a	 C�eskej	
republiky	a	Ukrajiny.	Boxovalo	sa	vo	
všetkých	vekových	a	váhových	kate-
góriách.

Zo	42	boxerských	klubov	naši	borci	z	
MBK	Giraltovce	dosiahli	v	rámci	celo-
ročného	hodnotenia	II.	SLB	nasledu-
júce	umiestnenia:

Staršie	dorastenky	–	2.	miesto

Mladšie	dorastenky	–	2.	miesto

Mladšı	́žiaci	–	3.	miesto
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turnaje,	 kde	 naši	 borci	 zı́skavajú	
vzácne	skúsenosti,	 šıŕia	dobré	meno	
nášho	klubu	MBK	Giraltovce	a	doka-
zujú,	 že	 aj	 boxerský	 klub	 z	 malého	
mesta	 môže	 byť	 veľkým	 a	 ťažkým	
súperom.	 Aj	 napriek	 finančným	
prostriedkom	od	sponzorov	sme	sa	z	
finančných	dôvodov	nemohli	zúčast-
niť	 všetkých	 turnajov	 organizova-
ných	 SBF	 a	 preto	 sme	nevycestovali	
na	 turnaje	 v	 Bratislave,	 Leviciach,	
Malackách , 	 Dunajske j 	 Lu žne j ,	
Komárne	a	Trnave.

V	novom	roku	prajeme	všetkým	veľa	
zdravia,	 šťastia	 a	 športových	 úspe-
chov.

Jozef	Onufer,	MBK	Giraltovce

nezaostával	 v	 roku	 2019	 ani	 tréner	
Jozef	 Onufer,	 ktorý	 bol	 ocenený	
Slovenskou	boxerskou	federáciou.	Za	
rozvoj	 športu	 a	 boxu	 na	 Slovensku	
zıśkal	striebornú	rukavicu.	„Keď	sa	s	
mládežou	 pracuje	 cieľovo,	 dosahujú	
sa	aj	výsledky,	avšak	mládež	musı	́mať	
k	 prıṕrave	 seriózny	 prıśtup.	 Ten	 je	
hlavnou	 silou	 pri	 dosiahnutı́	 úspe-
chu,“	hovorı	́tréner	J.	Onufer.

Na	 záver	 by	 sme	 sa	 radi	 poďakovali	
našim	borcom	za	predvedené	výkony	
a	 reprezentáciu	 nášho	 klubu	 a	 tiež	
rodičom	 a	 vedeniu	 mesta.	 Osobitná	
vďaka 	 patr ı́ 	 sponzorom, 	 ktor ı	́
pomohli	 darmi,	 ale	 aj	 finančne.	 Bez	
týchto	sponzorov	by	sme	ťažko	vyces-
tovali	 do	 vzdialenejšı́ch	 klubov	 na	

Výsledky	zápasov:
Tomko	–	Marcinek		0:2
Marcinek	–	Pavlıḱ		2:0
Mitaľ	–	Pavlıḱ		2:0
Mitaľ	–	Dzurjuv		2:0
Marcinek	–	Dzurjuv		2:0		
Tomko	–	Pavlıḱ		2:0
Mitaľ	–	Tomko		2:0		
Mitaľ	–	Marcinek			1:2
Tomko	–	Dzurjuv		2:0
Dzurjuv	–	Pavlıḱ		1:2

Celkové	poradie:

1.	 Marcinek

2.	 Mitaľ

3.	 Tomko

4.	 Pavlıḱ

5.	 Dzurjuv

Mesto	Giraltovce	tradične	na	prelome	
rokov	 organizovalo	 športovú	 akciu	
pre	 širokú	 verejnosť	 Volejbalový	
turnaj	 rodıń.	 V	 minulom	 roku	 sa	 v	
sobotu	28.	12.	2019	uskutočnil	už	13.	
ročnıḱ.

Turnaj	odštartoval	o	8.30	a	finišoval	o	
17.00.	 Hralo	 sa	 systémom	 každý	 s	
každým	na	dva	vyhrané	sety.	Rodina	
Pavlı́kovcov	 sa	 zapı́sala	 ako	 26.	 v	
poradı	́rodıń,	ktoré	sa	turnaja	zúčast-
nili.	Každé	družstvo	predviedlo	divá-
kom	výborný	volejbal.	Pozitıv́om	tejto	
akcie	je,	že	za	tých	trinásť	rokov	hrajú	
v	takmer	každom	družstva	deti,	ktoré	
boli	 pred	 prvým	 ročnı́kom	 žiakmi	
materskej	školy.

Bolo sa na čo pozerať 
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slav	Sabol.	Martin	Mikula	venoval	všet-
kým	 ovocie.	 DSS	 družstvám	 vyrobil	
voňavé	mydielka.

Primátor	 mesta	 sa	 poďakoval	 všet-
kým	 družstvám	 a	 zaželal	 im	 pevné	
zdravie	 a	 rodinnú	 pohodu	 v	 novom	
roku	 2020.	 K	 prıh́ovoru	 sa	 pripojili	
poslanec	 Ján	 Hirčko	 a	 organizátor	
akcie	Stanislav	Tomko.

	Stanislav	Tomko

Primátor	mesta	Ján	Rubis	a	poslanec	
PSK	 Ján	 Hirčko	 po	 skončenı	́ turnaja	
odovzdali	ceny	od	sponzorov	a	orga-
nizátorov.	Prvé	 tri	 tıḿy	boli	dekoro-
vané	 medailami	 pre	 každého	 člena	
družstva,	 ktoré	 zabezpečilo	 mesto.	
Knihy	a	propagačné	materiály	mesta		
dostali	nielen	družstvá,	ale	primátor	
mesta	ich	odovzdal	aj	poslancovi	PSK.

Pán	Ján	Hirčko	venoval	každému	druž-
s tvu 	 bal ı́ č ek	
veľmi	 hodnot-
ných	 tovarov	a	
produktov.

Ka žd é 	 d ru ž-
stvo	si	odnieslo	
p o 	 j e d n o m	
vreci	zemiakov	
od	 Roľnı́cko-
obchodn ého	
d r u ž s t v a	
Durďoš,	 ktoré	
z a b e z p e č i l	
predseda	Miro-



V	Giraltovciach	dochádza	od	1.	januára	2020	k	zmene	spoločnosti,	ktorá	
vykonáva	vývoz	komunálneho	odpadu.	Tieto	služby	bude	zabezpečovať	
KOSIT,	 a.	 s.	 Košice.	 Do	 domácností	 budú	 dodané	 nádoby	 na	 triedený	
odpad	s	letákom	o	triedení	a	harmonogramom	odvozu.

OZNAMOZNAMOZNAM




