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Milí čitatelia!
V jednom z prı́behov rozprá vok
Brata Františ ka sa spieva pesnič ka s
c hy t ľav ý m re f ré n o m a ve ľm i
hodnotnou vetou: Vš etko, č o robıś̌,
musıś̌ – nemusıś̌, rob to s lá skou.
Veta, ktorá ná m veľa napovie. Veta,
ktorá hovorı́, ako sprá vne prež iť
kaž dý jeden deň . Veta, ktorá sa ná m
tak ťaž ko ž ije a realizuje, pretož e
vž dy je nejaké ale...
Vzťahová kouč ka Janette Simková
tvrdı,́ ž e sú z ná s ľudia so š iroký m
zá berom a s plytkou hlbkou. Ja si to
nemyslım
́ . Aj keď sa č asto staviame
do tejto pozıćie. Sú č asný svet ná m
s ťa ž u j e p o z ı́ c i u b y ť p r a v ý m
opakom. Sú vš ak momenty, kedy si
uvedomım
́ e, ž e sa to dá . Preto nič
nie je stratené . Pekný m prık
́ ladom
je teraz v Giraltovciach a okolı́
aktı́v na skupina ľudı́ neú navne
hlasujú cich a zbierajú cich hlasy pre
sú ťaž Zihadielko, aby sme mohli
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zı́ s kať pre naš ich najmenš ı́ c h
detské ihrisko. Dú fajme, ž e sa to
podarı.́...
Zač al sa pre ná s druhý mesiac v
tomto roku. Zaujı́mavosťou je, ž e
tento rok má februá r 29 dnı.́ Takž e
má me o jeden deň naviac, aby sme
zaž ili nieč o prıj́emné , mož no urobili
aj ťaž ké rozhodnutie, č i prekonali
nezdolateľné . Má me mož nosť byť o
jeden deň lepš ım
́ i ľuďmi, ako sme
boli v predoš lom roku.
Prajem vá m, milı́ č itatelia, aby ste si
č asto opakovali v ú vode spomın
́ anú
vetu. A potom sa z ná s stanú ľudia s
plytký m zá berom a š irokou hlbkou.
A ak je to vo vaš ich mož nostiach,
hlasujte KAZDY DEN za detské
ihrisko Zihadielko pre malý ch Giraltovč anov. Februá rové dni plné lá sky
vá m praje
Michaela Marcinová
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ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zasadnutie mestské ho zastupiteľstva, v poradı́ už 9., sa
konalo 20. januá ra 2020 za
ú č asti nadpolovič nej vä č šiny
poslancov. Program nebol
bohatý č o do poč tu bodov na
rokovanie. Bol doplnený
jedný m bodom programu a to Ná vrhom na udelenie č estné ho obč ianstva, ceny mesta a Ceny primá tora
mesta Giraltovce.
Primá tor mesta Mgr. Já n Rubis
predlož il na rokovanı́ ďalš ı́ materiá l a
to Ná vrh na schvá lenie ž iadosti o
poskytnutie dotá cie vo vý ške 20 000
eur pre Spojenú š kolu, Dukelská
26/30, v rá mci vý zvy Ministerstva
vnú tra SR, Uradu splnomocnenca
vlá dy SR pre ró mske komunity na
podporu sociá lnych a kultú rnych
potrieb a rieš enia mimoriadne
nepriaznivý ch situá ciı́ ró mskej komunity v roku 2020. V rá mci zverejnenia
vý zvy SR sa chce spojená š kola uchá dzať o dotá ciu v maximá lnej vý ške 20
000 eur na podporu vzdelá vania a
vý chovy. Finanč né prostriedky budú
použ ité na zlepš enie a skvalitnenie
vý chovno-vzdelá vacieho procesu v
priestoroch tried 1. stupň a a priestoroch SKD kú pou lavıć a stolič iek, interaktıv́nych tabú ľ, edukač ný ch pomô cok a pod. Poslanci schvá lili ž iadosť o
dotá ciu, zabezpeč e nie povinné ho
spolufinancovania projektu z vlast-

ný ch zdrojov mesta najmenej
vo vý š ke 5% z celkový ch
o p r á v n e n ý c h v ý d a v k o v
projektu a zabezpeč enie
prı́ p adný ch neoprá vnený ch
vý davkov projektu. Ná zov
projektu: Ľahš ie a modernejš ie vo vý chovno-vzdelá vacom procese.
D alš ı́ m bodom bolo prerokovanie
zá vereč nej š tú die OC ZARA v zmysle
uznesenia MsZ č . 315 z 12. 3. 2018.
Mestu bola predlož ená dokumentá cia
k prevodu majetku mesta na vý stavbu
prevá dzkovej budovy na obchodné
služ by. Bolo ulož ené dopracovať
ponukovú š tú diu o rieš enie spô sobu
parkovania a zá sobovania prevá dzok.
V sú č asnosti je v lokalite 36 parkovacıćh miest, 10 miest je pred COOP
Jednota a v novej budove je plá novaný ch 31 parkovacıćh miest a za budovou MsU ďalš ıćh 10, takž e podmienka
rieš enia parkovania by mala byť
splnená . Materiá l bol prerokovaný v
komisii vý staby a o jeho rieš enı́ informoval jej predseda Bc. Jaroslav Križ ánek. Rieš ili pô dorysy, vizualizá cie a
č lenovia komisie mali pož iadavky na
vyrieš enie spevnený ch plô ch a parkový ch ú prav v spodnej aj vrchnej č asti
rieš enia strechy, lebo to nadvä zuje na
plá novaný lesopark. Dalej rieš ili vizualizá ciu s ostatný mi budovami a
jednoduché bilancie ná vrhu.
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K projektu vystú pil Marek Zajac,
manaž ér spoloč nosti, ktorý predstavil navrhovaný projekt dodal, ž e
zastavaná plocha má 1 190 m2 a
zastavaná plocha strechy 1 550 m2.
Vzniknú 3 nadzemné podlaž ia,
podzemné sa neplá nujú . Už itková
plocha je 3 927 m2, z toho rozloha
parkovacej plochy 920 m2. D alej
vzniknú 2 priestory pre služ by v
celkovej vý mere 488 m2 a plocha pre
apartmá nové byty 265 m2. Plá n rá ta
aj s fitness a wellness centrom a
veľkou luxusnou spoloč enskou
miestnosťou s kapacitou 200 – 300
ľudı.́ Poslanec Mgr. Martin Varga, MBA
podporil tento projekt a pý tal sa na
investıćie, ktoré by mali byť cca 2,5
mil. eur.
V rá mci diskusie o udelenı́ č estné ho
obč i anstva vyjadril poslanec Ing.
Duš an Verč imak s daný m ná vrhom
sú hlas, ale odporuč il dať ú lohu
kultú rnej komisii, aby pripravila materiá l k 605. vý roč iu vzniku mesta a
oceň ovanie by sa mohlo s tý mito oslavami spojiť.
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Interpelá cie poslancov boli zamerané
na aktuá lne problé my mesta. Ing.
Má ria Digoň ová kritizovala zimnú
ú drž bu, vý voz TKO, skutoč nosť, ž e na
ú d r ž b u c h ý b a j ú m a t e r i á l y. K
dneš né mu dň u obč ania už majú tieto
materiá ly v jednotlivý ch domá cnostiach. Ing. Duš an Verč imak ž iadal, aby
boli na sıd
́ liská dovezené kontajnery.
To by sa malo uskutoč niť do konca
januá ra.
Rieš il sa tiež problé m nové ho cintorı-́
na, interpelá ciu tlmoč il Mgr. Martin
Varga, MBA. Problematika sa má
prerokovať v jednotlivý ch komisiá ch.
S poslancom Jaroslavom Križ ánekom
tiež navš tıv́ili ZUS. Konš tatovali, ž e
š kola má dobre pripravený plá n aktivıt́, ako aj rekonš trukciu pre zlepš enie
priestorov.
Na poslednom zasadnutı́ bola spomı-́
naná parkovacia politika mesta. Mali
sa zmapovať parkovacie miesta, to sa
bude rieš iť postupne, od posledné ho
zastupiteľstva preš lo má lo č asu na
serió znu prı́pravu. Poslanec Marek
Cap sa zaujım
́ al, kedy sa bude pokra-
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č ovať s parkoviskom pri Spojenej
š kole na Budovateľskej ulici.
V bode Rô zne vystú pil riaditeľ ZUS
Mgr. Peter Zajac, ktorý predlož il
poslancom ná vrh rozpoč tu na rok
2020. Plá n rozvoja a vý stavby š koly, v
ktorom je prioritou kompletná rekonš trukcia taneč né ho odboru a malej
koncertnej sá ly. Hovoril o poč t e
ž iakov a o ich ú spechoch, o mestský ch
dotaciá ch. O tomto prebehla diskusia

s vý sledkom, ž e primá tor mesta tieto
ná lež itosti prekonzultuje s vedú cou
finanč né ho oddelenia a vý stup bude
predlož ený na nasledujú com zasadnutı́ MsZ.
Bliž šie informá cie o priebehu zasadnutia ná jdete na webovej strá nke
mesta.
Spracovala: Alena Kmecová,
foto M. Osifová, Facebook

PRIPOMÍNAŤ SI MINULOSŤ
JE DÔLEŽITÉ
75 ROKOV SLOBODY
Januá r je pre Giraltovce mimoriadne vý znamný
mesiac. Pripomın
́ ame si ich oslobodenie. 75
rokov, ktoré uplynuli od tejto vý znamnej
udalosti v dejiná ch ná š ho mesta, sme si pietnym aktom polož enia vencov pripomenuli v
piatok 17. januá ra. Podujatie zorganizovalo
Mesto Giraltovce v spoluprá ci s č lenmi Slovenské ho zvä zu protifaš istický ch bojovnık
́ ov.
Slá vnostný ceremoniá l sa zač al v zasadač ke
mestské ho ú radu privı́ t anı́ m hostı́ . Tú to
vý znamnú udalosť si nenechal ujsť priamy
ú č astnık
́ bojov v 2. svetovej vojne Já n Stefanık
́ ,
ktorý sa aj napriek vysoké mu veku teš ı́
dobré mu zdraviu. Za mier pre ná s vš etký ch
bojoval ako dvadsaťroč ný. Svojou ná vš tevou
ná s poctil aj poslane PSK Já n Vook, z druž obné ho mesta Ustrzyki Dolne s nami tú to udalosť
zdieľal zá stupca primá tora Michal Wnuk, priš li
5
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aj poslanci MSZ, č lenovia DHZ, riaditelia a ž iaci jednotlivý ch š kô l,
dokonca aj tı́ najmenš ı,́ naš i obyvatelia z MS. Po prı́ h ovore primá tora
mesta, v ktorom pripomenul nič ivosť
druhej svetovej vojny, sa prıt́omný m
prihovoril aj PaedDr. Jozef Rodá k,
predseda oblastné ho vý boru SZPB vo
Svidnık
́ u. „V mene Oblastné ho vý boru
SZPB vo Svidnık
́ u vá s pozdravujem so
75. vý roč ım
́ oslobodenia vá š ho mesta
Cervenou armá dou. Zvlá š ť pozdravujem Já na Stefá nika, priameho ú č astnı́ ka protifaš istické ho odboja. Pri
tejto prıĺež itosti chcem spomenú ť aj
než ijú cich prı́ s luš nı́ k ov odboja z
tohto regió nu Já na Maťaš a z Giraltoviec, generá la Já na Bač kovské ho,
Petra Babeja zo Stefurova a ďalš ıćh.
Spomeň me si na vš etký ch padlý ch
nezná mych bojovnık
́ ov, ktorı́ pred 75
rokmi priná š ali k ná m slobodu. Je to
naš a morá lna povinnosť a preto nezabú dajme,“ dodal pá n Rodá k, pravidelný ná vš tevnı́k taký chto akciı́ v
naš om meste.
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Po prı́ h ovoroch nasledovala slá vnostná akadé mia, ktorej ZUS v Giraltovciach dodala svojı́m hudobný m
repertoá rom tú sprá vnu nostalgickú
atmosfé ru. Ziaci vý tvarné ho odboru
tejto š koly usporiadali vý stavu prá c,
ktoré si mohli ú č astnıći prezrieť vo
vestibule MsU. Ciernobiele kresby
zachytá vali bojovnık
́ ov na frontoch a
ž iarivé maľby zas priná š ali pohľad na
sú č asný mierový ž ivot v meste. Po
vystú penı́ ž iakov ZUS už pó dium obsadil Hencovský oddiel Gvardija pod
vedenım
́ Miroslava Geš pera a to divadelnou scé nkou z č innosti partizá nskej skupiny Capajev pô sobiacej v
naš om regió ne. Gvardejci inscenovali
vypá lenie obcı́ Hermanovce, Petrovce, aj tragický osud Tokajık
́ a. Tý mito
uká ž kami sme sa na chvıľ́u preniesli o
75 rokov spä ť, keď atmosfé ra ož ila
ná zorný mi uká ž kami boja medzi
nemeckou armá dou a slovenský mi
partizá nmi. Clenovia tohto oddielu
zabezpeč ili aj č estnú strá ž pri samotnom akte polož enia vencov, ktorý
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nasledoval po kultú rnom programe v
peš ej zó ne. Pred sochou Matka s
dieťaťom, venovanou obetiam druhej
svetovej vojny, nasledovali hymny
Slovenskej republiky a Ruskej federá cie, č estná salva, sprievod ú č astnık
́ ov

a samotný akt polož enia vencov.
Dakujeme vš etký m, ktorı́ sa tejto slá vnosti zú č astnili a svojou prıt́omnosťou vzdali č esť padlý m za naš u
slobodu.

Text: Mgr. Mária Osifová, foto: V. Michalčík
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PODPREDSEDA VLÁDY NA NÁVŠTEVE U NÁS
V p o n d e l o k 1 3 . j a n u á ra 2 0 2 0
navš tıv
́ il naš e mesto podpredseda
vlá dy SR pre investıćie a informatizá ciu Richard Raš i so zamestnancami
svojho ú radu. Cieľom ich ná vš tevy
bola kontrola plnenia uznesenı́ vlá dy
SR z vý jazdový ch zasadnutı́ v naš om
regió ne v okresoch Svidnık
́ a Bardejov. Osobne si pozreli prevá dzky
naš ich podnikateľský ch firiem.
Ako prvú navš tı́ v il vicepremié r
spoloč nosť Komas, s. r. o., ktorá sa
zaoberá vý robou a predajom obuvi,
kož enej galanté rie, vý robkov z
prı́rodný ch a umelý ch materiá lov,
kož e a textilu a zamestná va 63
pracovnı́ kov. Potom podpredseda
vlá dy navš tı́vil renomovanú firmu
Rikostav Container, s. r. o., zaoberajú cu sa vý robou, predajom a prená j-
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mom obytný ch, kancelá rskych, sanitá rnych a skladový ch kontajnerov a
vý robou montovaný ch domov.
Popoludnı́ bolo na programe stretnutie so starostami obcı́ ná š ho regió nu.
Spoloč ne diskutovali o problematike
chý bajú cich diaľnic, problé moch
malý ch obcı́ , o chú lostivej té me
migrá cia, ale aj o problé moch v zdra-

votnı́ctve a š kolstve. Pri osobnom
stretnutı́ v kancelá rii primá tora
ná š ho mesta pá n Raš i ocenil Já na
Rubisa plaketou Symbol š tá tnosti za
spoluprá cu pri rozvoji š tá tnosti a regió nu pod Duklou.
Text a foto: Mária Osifová,
archív MV SR

PLESOVÁ SEZÓNA V PLNOM PRÚDE
Ples je pomerne č asto označ ovaný za
top udalosť spoloč enskej sezó ny. V
naš om meste tú to sezó nu odš tartoval
3. reprezentač ný ples Hotela Alfa,
ktorý ponú kol vo svojich ná dherný ch
priestoroch več er plný zá bavy, vý borné ho jedla, bohatej tomboly a tanca
pod taktovkou ľudovej hudby Primá š

a DJ Tommi T. Pre hostı́ mali pripravený aj ohň ostroj, ktorý vynikol aj
napriek hustej hmle.
Posledný januá rový vı́ kend patril
plesu organizovaný m Mestom Giraltovce. Takmer 70 pá rov strá vilo nezabudnuteľný več er v sá le Domu
kultú ry a tá sa vďaka svetelný m kuli-
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sá m a vý zdobe zmenila na reprezentač né priestory hodné takejto udalosti. Jedný m zo zabá vajú cich sa bol Jaro-
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slav Micenko a tu sú jeho postrehy z
plesu: „Zabava graduje, graduje... A
nebolo to inak ani v sobotu 25. janu-
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á ra na piatom faš iangovom mestskom plese. Už hudobno-svetelné
intro navodilo zimomriavky, ktoré
ná s okamž ite utvrdili v tom, ž e sme si
vybrali sprá vne – ples, ktorý š irokoďaleko nemá obdoby. Po prıj́emný ch
tó noch hudobné ho tria (I. Michalková , V. Futej a T. Vaš ko) ples otvoril krá tkym prı́hovorom prednosta mesta
Ing. Pavol Tchurı́k. Okrem tradič ne
ohromujú cej svetelnej a zvukovej
show, ktorá ná s sprevá dzala celý m
več erom, sme dostali aj poriadnu
dá vku zá bavy od hudobnej skupiny
Lexel neutı́chajú cej až do skoré ho
rá na. Polnoč ný m prekvapenım
́ bolo
vystú penie Michal David Revival, pri
ktorom si vš etci zaspomın
́ ali na staré
dobré hity ako Kolu, pijeme kolu, Blá znivá noc, Pá r př átel a iné . Samozrejme, nechý bali bohatá tombola a
skvelé jedlo, ktoré pripravila reš taurá cia PANORAMA. Chceme vyzdvih-

nú ť najmä dvoch sponzorov, ktorı́
robia giraltovský ples tak vý nimoč ný m: GRAND SOUND – Jozef Balik a
ROKO – Ró bert Koreň vytvorili z
obyč ajnej sá ly hotové svetelné
divadlo!“
Plesy a bá ly sú oslavou bohatstva,
krá sy a hojnosti. No so zaujım
́ avou
myš lienkou priš li organizá tori plesu v
susednej obci Brezov, ktorı́ sa pre
tento rok rozhodli pripraviť ples v
retro š tý le. Retro znamená nieč o
minulé , nieč o, č o bolo moderné pred
dlhš ım
́ č asom, aj niekoľko desiatok
rokov. Uč esom vlá dli pixie, bob a miká do, u muž ov bokombrady a č o sa tý ka
obleč enia, na plese budú pravdepodobne mini, najviac tak midi š aty a u
pá nov zvonové nohavice. Tak č i onak,
ples sa hneď vypredal, č o znamená , ž e
retro zaujalo.
Text: Mária Osifová, foto: Facebook
Hotel Alfa, Ladislav Lukáč

POĎAKOVANIE
POĎAKOVANIE
Vážení podnikatelia nášho
mesta, milí priatelia,

prež iť prıj́emný več er plný zá bavy
a tanca.

dovoľujeme si vá m touto cestou
eš te raz poďakovať za vaš u pomoc
a podporu pri organizovanı́ 5.
Mestské ho faš iangové ho plesu v
Giraltovciach, ktorý sa konal
25.1.2020 v Dome kultú ry v Giraltovciach. Mestský ples splnil svoj
ú č el a spoloč ne sa ná m podarilo

Ďakujeme, prajeme vám veľa úspechov v osobnom živote i v podnik a n í a t e š í m e s a n a ďa l š i u
spoluprácu s vami.
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Sponzori plesu:
Mesto Giraltovce,
PhDr. Já n Vook, poslanec PSK,
Já n Hirč ko, poslanec PSK,
RIKOSTAV, s.r.o. – Martin Jadlovský, Giraltovce,
Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba n.o. Bardejov,
Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. – Mgr. Zuzana Gajdoš ık
́ ová ,
Jozef Zajac – voda, kú renie, vzduchotechnika, sanita,
Autoumý varka RENAZ Giraltovce,
Mgr. Slá vka Vojč eková , zá stupkyň a primá tora mesta Giraltovce,
Jaroslav Križ anek, poslanec MsZ Giraltovce,
GASMONTA, s.r.o. – Jozef Planč ár, Vranov nad Topľou,
ORMIX, s.r.o., peká reň , Andrej Oravec, Giraltovce,
LUDUS, s.r.o., Ing. Ladislav Luká č a Ing. Andrej Seman, Giraltovce,
Vladislav Juha – Vinoté ka, Giraltovce
Já n Foltin – BISTRO BUS, Giraltovce
Hotel ALFA, Giraltovce,
Leká reň Lipa – Mgr. Dagmar Pastorková , Giraltovce,
Reš taurá cia PIZZA CHLISTA – Já n Hudač ek, Giraltovce,
Baliarne obchodu Poprad – Ľuba Olejarová ,
LECHMANN, s.r.o., JUDr. Pavel Lechman, Ing. Daniel Lechman, pá lenica,
Francovce,
Domov sociá lnych služ ieb, Giraltovce,
Darina Mitaľová - Kadernıćtvo Hamex, Giraltovce,
Rudolf Ľunik – Elektro, Giraltovce,
Unipress – Ing. Pavol Puchalik, Giraltovce,
MUMAX Fashion & Style - obchod s obleč enım
́ , Giraltovce,
Ochotnicza Straż Poż arna w Wielopolu Skrzyń skim
Technické zabezpeč enie, ozvuč enie, osvetlenie firma GRAND SOUND &
ROKO
Ing. Pavol Tchurík, prednosta MsÚ Giraltovce
12

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

okresné kolo opäť v našej
Základnej škole v Giraltovciach
Neodmysliteľnou sú č asťou slovenskej ľudovej tvorby sú povesti. Tie
ož ili v naš ej š kole v stredu 28. januá ra
2020, keď sa konalo okresné kolo
sú ťaž e v umeleckom prednese
slovenskej povesti Saliansky Maťko
Jozefa Cıǵera Hronské ho. Svoje recitá torské a ré torické umenie prezentovalo 21 ž iakov v troch vekový ch kategó riá ch. Tu sú vý sledky:
I. kategória:
1. miesto - Darina Klé mová
(Sú kromná ZS Giraltovce)
2. miesto - Ela Vaš ková
(ZS v Giraltovciach)
3. miesto - Nina Hanık
́ ová
(Spojená š kola Svidnık
́ )
II. kategória:
1. miesto - Ema Sokolová
(ZS v Krač únovciach)

2. miesto - Karolın
́ a Kaliň á ková
(ZS Karpatská Svidnık
́ )
3. miesto - Jakub Pastyrč ák
(Spojená š kola Svidnık
́ )
III. kategória:
1. miesto - Lucia Onofrejová
(Sú kromná ZS Giraltovce)
2. miesto - Janka Pacá ková
(ZS Cernina)
3. miesto - Anetta Sadivová
(ZS Komenské ho Svidnık
́ )
Blahoželáme!
Vıť́azi sa stretnú v krajskom kole v
Preš ove. Tú ž bou kaž dé ho recitá tora
je dostať sa do celoslovenské ho kola
do Sale, preto im na tejto ceste drž ım
́ e
palce.
PaedDr. Janka Čubirková, MBA

Súťažiace za základnu školu
- zľava Ema Mária Michliková, Ela Vašková a Linda Vašková
13
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Študenti SSOŠ
SSOŠ Giraltovce
Giraltovce
Študenti
na odbornej
odbornej stáži
stáži vv Taliansku
Taliansku
na
V obdobı́ 20. 10. - 11. 11. 2019
š tudenti 3. A a 2. A triedy odboru
š kola podnikania absolvovali
odbornú stá ž v Taliansku. Poč as troch
tý ždň ov zıśkali nielen odborné zruč nosti, ale aj ž ivotné skú senosti.
Mali sme ú ž asnú š ancu spoznať Milá no. Stretli sme sa s rozlič ný mi kultú rami. Pre kaž dé ho sa nieč o naš lo.
Ký m si dievč a tá už ı́ v ali svoj č a s
“exkurziou“ po obchodoch, chlapci
fandili na slá vnom š tadió ne San Siro
poč as zá pasov Inter vs. Parma a AC
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Milá no vs. Lazio.
Taliansko bolo plné zá ž itkov. Mali
sme urč ené povinnosti, ktoré sme
museli splniť. Pri tom ná m pomá hali
naš i kolegovia. Keďž e to boli Taliani,
nemali sme na vý ber nič iné ako
rozhovory v anglickom jazyku. Veľmi
ná m pomohlo aj rozdelenie do
malý ch skupı́ n . Zlepš ila sa naš a
anglič tina, ale aj odborné znalosti a
pracovná komuniká cia.
Pre vä č šiu objektıv́nosť som poprosila niektorý ch ú č a stnı́ kov naš ej
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odbornej stá ž e, aby „hodili na papier“
svoje pocity a zá ž itky. Tu je zopá r z
ná zorov.
„Pracovala som vo firme The English
Project. Uč ila som malé deti, š tudentov a starš ıćh ľudı́ anglický jazyk. Bola
to pre mň a dobrá prıĺež itosť zlepš iť si
anglič tinu a spoznať nový ch ľudı́.
Bý vala som v bungalove so š tyrmi
dievč atami. Podarilo sa mi vidieť
kú sok z Milá na. Videla som slá vny
Milá nsky dó m. Katedrá la je krá sna a
majestá tna. Navš tıv́ili sme aj mú zeum
Leonarda da Vinci. V Milá ne sa mi
veľmi pá č ilo, spoznala som nový ch
ľudı́ a mala š ancu vidieť ich kultú ru. A
č o je najdô lež itejš ie, doká zala som sa
postarať sama o seba," spomın
́ a Simo-

na, ž iač ka 2. A .
„V naš ej firme - je to veľká logistická
spoloč nosť - sme boli dvaja. V prá ci
sme sa vž dy dozvedeli nieč o nové a
zaujım
́ avé . Poč as 3 tý ždň ov som sa
zlepš oval v anglič tine, č o bolo okrem
iné ho aj cieľom tejto praxe. Zahranič nú prax odporú č am kaž dé mu, kto
má zá ujem spoznať nieč o nové a
zı́ s kať nové skú senosti," tvrdı́
Olexander, ž iak 3. A .
Vďaka projektu Erasmus+ a SSOS
Giraltovce sme zı́ s kali jedineč n ú
mož nosť vidieť krá sny kus Talianska
a obohatiť svoje pracovné i jazykové
schopnosti.
Alina Zhyha, 3. A
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UNIKÁTNE MOŽNOSTI VZDELÁVANIA
ŽIAKOV SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Hovorı́ sa, ž e je lepš ie raz vidieť a
zaž iť ako stokrá t poč u ť. A tý mto
heslom sa snaž ım
́ e riadiť aj v naš ej
š kole. V sú č asnosti u ná s prebieha
projekt Erasmus+ s ná zvom Edu
paths, prostrednıćtvom ktoré ho ž iaci
spozná vajú rozlič né kú ty Euró py, ale
aj ná š ho krá sneho Slovenska. Vďaka
projektu sme už navš tıv́ili krajiny ako
Litva, Poľsko, Spanielsko č i Island a
mnoho ná dherný ch
miest na Slovensku.
Mož nosť absolvovať vzdelá vacie aktivity umož ň ujú ce
ž iakom autenticky
sa uč iť o zaujı́mav ý c h m i e s t a c h a
povolaniach predp o k l a d á a k t ı́ v n u
ú č asť na projekte. A
t a k v s ú č a s n o s t i
v e ľ k á s k u p i n k a
ž i a k o v d r u h é h o
stupň a už usilovne
pracuje na kreatıv́nych ú lohá ch, ktoré
dostali od svojich
uč iteľov. Kaž dý z
nich si totiž praje,
aby bol prá ve on
vybraný na ďalš ie
vzdelá vacie mobility, ktoré sa budú
k o n a ť v m á j i v
ná dhernej historic16

kej č asti Francú zska v Normandii a v
aprıĺi tu na Slovensku.
Projektová prá ca pripravuje ž iakov
na ž ivot v 21. storoč ı,́ pretož e okrem
rozvoja jazykový ch zruč n ostı́ im
priná š a aj mož nosti pre rozvoj tım
́ ovej spoluprá ce, kritické ho myslenia,
kreativity č i prezentač ný ch a IKT zruč nostı́. Toto vš etko sú kompetencie
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vytvá rajú ce pre naš e deti predpoklady na to, aby boli raz v ž ivote
ú speš nejš ie. Veľký zá ujem o tieto
aktivity, ktoré č a sto prebiehajú v
mimovyuč ovacom č ase, svedč ı́ o tom,
ž e mnoho detı́ vidı́ v takejto forme
vzdelá vania zmysel, č omu sa veľmi
teš ım
́ e. Veď kto by nechcel namiesto
hodiny dejepisu krá č ať po ruiná ch
hradov vo Versailles, alebo sa
namiesto hodiny bioló gie ocitnú ť v
prı́ r odovednom mú zeu Perlan v
Reykjavı́ku, prı́padne zlepš ovať si
anglič tinu pri več eri s nový mi priateľmi zo zahranič ia niekde vo Valencii?

Projekt vš ak nie je urč ený len pre tý ch
najlepš ıćh, ponú ka rozlič né mož nosti
vš etký m deťom naš ej š koly, ktoré
prejavia snahu a zá ujem a prá ca na
sebazdokonaľovanı́ sa tak pre nich
stane motivá ciou i vý zvou. Pravidelne totiž organizujeme pre ž iakov
literá rno-historické , č i biologickogeografické exkurzie, ktoré predstavujú veľmi pú tavý a trvalo zapamä tateľný spô sob uč enia. A toto je naš ım
́
hlavný m cieľom – trvalé vedomosti a
zruč nosti využ iteľné v praktickom
ž ivote a radosť z uč enia sa nové ho.
Mgr. Andrea Kytiková

NAŠI RODÁCI V ZAHRANIČÍ
Gregor Janovič: Idem za svojím cieľom
V tomto roku oslá vi
tento skromný a
sympatický mladı́k
osemná stku a už v
takom mladom
veku vie, ako chutı́
p r o f e s i o n á l n y
futbalový chlebık
́ v
z a h r a n i č ı́ . P a t r ı́
m e d z i n a jvä č š i e
talenty, aké kedy
mlá dež nı́cka futbalová liaheň ná š ho
MFK Slovan vyprodukovala.
Už v ž iackom veku si ho vš imli futbalovı́ skauti a jeho aktuá lnym pô sobis-

kom je jeden z top
k l u b ov ra kú s ke j
Bundesligy – LASK
Linz, kde hrá va za
starš ı́ dorast. Jeho
n á v š t e v u p o č a s
vianoč n ý ch sviatkov sme využ ili na
tento rozhovor deň
pred Silvestrom.
Gregor, ako dlho
obliekaš dres LASK
Linz a ako sa ti v
Rakúsku páči?
Pô sobım
́ v Linzi od
roku 2017 a pá č i sa mi tam od zač iatku. Spoluhrá č i aj tré ner ma prijali
17
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dobre, nemč ina mi ide a darı́ sa mi
tam aj v š kole.
Začiatky v cudzine však museli byť
pre štrnásťročného chalana ťažké.
Nemal som ž iadne veľké problé my,
novı́ kamará ti ma prijali medzi seba
takmer ihneď a dobre som si s nimi
rozumel. Novı́ spoluhrá č i mi vž dy
pomá hali a to si nesmierne vá ž im.
Ako vlastne vyzerá deň v živote
mladého profesionálneho futbalistu v zahraničí?
Tré nujeme š esťkrá t do tý ždň a, z toho
v utorok dvojfá zovo, keď dopoludnia
maká me v posilň ovni. Inak sme
denne š tyri až pä ť hodın
́ v š kole a
potom ideme tré novať do klubové ho
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strediska. Jedine š tvrtok popoludnı́
má me voľno, tak sa so spoluhrá č mi
vyberieme do mesta. Tam sa už
celkom dobre orientujem a trochu
pozná m aj okolie Linzu. Je tu fakt
pekne.
V rankingu FIFA je Rakúsko momentálne na 26. priečke, Slovensko o 6
čísel nižšie. Aký vidíš ty rozdiel
medzi úrovňou futbalu u nás a
v Rakúsku?
Myslım
́ si, ž e hlavný rozdiel je v prá ci s
mlá dež ou. V tomto je rakú sky futbal
na vyš šej ú rovni a má me stá le č o
dobiehať. Podobne je Rakú sko ďaleko
pred nami v oblasti futbalovej
infraš truktú ry. Na reprezentač n ej
ú rovni A tı́ m ov dospelý ch už ale
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ž iadne veľké rozdiely nevidım
́ .
Ešte v drese nášho Slovana sme ťa
poznali v žiackom období ako
vychýreného strelca. Ako sa ti zatiaľ
darí v prebiehajúcej sezóne? Je
ťažké sa tam strelecky presadiť?
V mladš om doraste to š lo viac než
dobre. Ale musım
́ sa priznať, ž e tá to
moja tretia sezó na je zatiaľ najťaž šia.
S prechodom do starš ieho dorastu je
tu veľká konkurencia, ale v jeseni som
pá rkrá t nastú pil v zá kladnej zostave.
V ká dri je veľa hrá č ov z Chorvá tska,
Turecka a aj africký ch krajın
́ a presadiť sa je naozaj ná roč né .
LASK patrí medzi špičku rakúskej
Bundesligy a podľa jeho výsledkov v
tohtoročnej Európskej lige UEFA to
vyzerá, že majú aj vysoké ambície a
berú futbal naozaj vážne. Chcel by si
v klube ostať natrvalo, alebo je to
len rozbehová dráha v tvojej ďalšej
futbalovej kariére?
LASK je veľmi dobrý klub a koneč ne
sa mu zač ın
́ a dariť aj vý sledkovo. Aj
napriek tomu by som rá d skú sil
Nemecko a tam naplno rozbehol
svoju karié ru.
Prezradíš svoje futbalové vzory a
ambície?
Mô j najvä č š ı́ vzor je Brazı́ l č an
Neymar. Už ako malý som sledoval
jeho videá , snaž il sa napodobniť jeho
kľuč ky a triky. Pá č i sa mi jeho š tý l hry
a dú fam, ž e jedné ho dň a budem hrať
tiež ako on. Mojou ambıćiou je ž iviť sa
v budú cnosti futbalom na profesioná lnej ú rovni.

Ako často navštevuješ svojich
najbližších príbuzných v Giraltovciach?
V Giraltovciach som dvakrá t do roka poč a s letnej a zimnej prestá vky.
Minulý rok sa mi podarilo prı́ s ť
domov aj poč as veľkonoč ný ch sviatkov.
Chodíš ešte občas vypomáhať
svojim giraltovským rovesníkom v
drese Slovana?
Ano, prá ve poč as posledný ch veľkonoč ný ch sviatkov som si po č ase opä ť
zahral za giraltovský Slovan. Bolo to
proti mladš ım
́ dorastencom Koš ickej
Novej Vsi. V zá pase sa mi darilo,
zaznamenal som hetrik a prihral na
dva gó ly. Ná š tı́ m porazil sú pera
hladko 5:0.
Čo by si na záver odkázal mladým
žiačikom alebo dorastencom, aby
výkonnostne rástli a napredovali?
Hlavne aby tvrdo makali, pracovali na
sebe a jednoducho neprestá vali.
Treba sa nauč iť prekoná vať preká ž ky
a rô zne kompliká cie. Treba veriť
svojim snom a jednoznač ne ı́sť za
svojı́ m cieľom. Nevzdá vať sa a
vytrvať.
Gregor, ďakujeme za rozhovor a
ž elá me ti, aby ti to tam v Rakú sku
dobre sypalo, aby sa ti vyhý bali zranenia, aby si robil sebe, svojmu prıb
́ uzenstvu a aj ná m Giraltovč a nom
radosť. Drž sa.
Text: Vladislav Kristiňák
Foto: LASK Linz
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F a š i a ng o v é
obdobie
z n á m e
veľkou
veselosť o u ,
n a d m e rn ý m j e d en ı́ m , p i t ı́ m ,
maskami a zá bavami
bolo prechodný m obdobım
́
medzi zimou a jarou. Trvalo od
Troch krá ľov až do polnoci pred
Popolcovou stredou. Zvyč ajne sa
konč ilo na deň svä té ho Gregora, ale
presne urč ený termın
́ nemalo. Jeden
rok bolo dlhš ie, iný rok kratš ie.
Vš etko zá viselo od toho, kedy bola
Veľká noc, ktorá tiež nemala presne
urč ený termı́n. Styridsať dnı́ pred
Veľkou nocou sa faš iangové obdobie
konč ilo troma dň ami, ktoré ľudia
volali Malý faš iang. Trval od nedele
do utorka do polnoci a boli to
posledné dni, keď sa vš etci mohli
najesť do prasknutia, dopriať si
mä sa, slaniny aj klobá s, zabá vať sa,
tancovať. Nasledujú ci deň už bola
Popolcová streda, niekde nazý vaná
aj Skaredá streda a vtedy sa zač al
dlhý pô st pred Veľkou nocou.

20

P ô v o d
faš iangov
siaha do
pradá vnych,
p r e dk re s ťa nský ch č ias.
V t e d y n a š i
dá vni predkovia
uctievali rô znych
tajomný ch bohov. Obetovali
im ž ivé zvieratá , najmä hydinu a
dobytok, ale tiež medovinu, med a
vajıć̌ka, bujaro sa zabá vali, hodovali,
jedli mä so, pili, tancovali. Keď preš li
storoč ia, naš i kresťanskı́ predkovia
už cez faš iangy nepriná š ali ž iadne
ž ivé obety. Zato si dopriali prıĺiš veľa
zá bavy, tancov, mä sa, kolá č ov a ná pojov a to sa cirkvi nepá č ilo. Ľudia sa
vš ak nechceli zmeniť, veď na
faš iangy sa kedysi teš ili starı́ aj
mladı,́ muž i, ž eny, mlá dež . Vš etci sa
mohli zabá vať, tancovať až do vyč erpania, spievať.
S faš iangami sú viseli masky, karnevalové sprievody a oslavy. Masky
mali zá bavný aj magický charakter.
Keď ľudia mali na tvá rach masky,
nikto ich nepoznal a tak sa mohli
zabá vať, vystrá jať, vyspevovať, robiť
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hluk a hurhaj. Vtedy sa aj chudobnı́
mohli sprá vať ako pá ni a nikto ich
nepotrestal. V maská ch a prestrojenı́
hlasito oslavovali, tancovali, zú č astň ovali sa na hrá ch, stvá rali pestvá .
Niektoré masky im spolu s obradmi
zase mali zabezpeč iť zdravie,
budú cu ú rodu a ochranu pred
pohromami.
Pretož e faš iangové obdobie bolo
spojené s jedenı́m mä sa, klobá s,
jaternı́c, sladký ch dobrô t, teš ili sa
naň vš etci. Aj deťom sa uš lo do
sý tosti kolá č ov, najmä prá zdnych
alebo lekvá rom plnený ch š iš iek, aj
mä ska.
Dospelı́ vyjedali peč ené aj ú dené
mä so, huspeninu, pili medovinu a
vın
́ o. Faš iangy tak boli nielen obdobım
́ zá bav, ale aj svadieb. Keď do
konca ostá valo už len niekoľko dnı,́

hovorilo sa: Faš iangy sa krá tia, už sa
nenavrá tia a dievč atá plač ú, ž e sa
nevyská č u. A tak to skutoč ne aj bolo.
Keď sa faš iangy skonč i li, stı́ c hli
hudba, spev, tance aj svadby. Nastal
pô st a ľudia na dediná ch aj v mestá ch
prestali jesť mä so, slaninu, klobá sy...
Gazdiné nepouž ı́vali pri varenı́ a
peč enı́ masť. Veď sa aj zvyklo hovoriť: Na faš iangy vý skaj, v pô ste
brucho stı́ s kaj. Po faš iangu pô st
bý va.
O faš iangoch tiež platilo zopá r
pranostı́k, naprı́klad: Aký je prvý
faš iangový deň , také budú prvé jariny. Aké faš iangy, taká Veľká noc.
Suché faš iangy, dobrý rok.
Z knihy Zdravia, šťastia vinšujeme
(Naše ľudové tradície a sviatky)
Spracovala Miroslava Paľová
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aj my ho
CHCEME!!!
V týchto dňoch prebieha hlasovanie za detské ihrisko v súťaži
známeho obchodného reťazca. V
termíne od 13. do 29. februára
d o s t a l o š a n c u v yh ra ť p e k n é
miestečko pre giraltovské deti aj
naše mesto. Mladší i starší, občania
z mesta a okolia... Všetci, ktorí sú
aktívni na sociálnych sieťach alebo
i vaši známi, ktorých ste do toho
zapojili... My všetci spoločne hlasujeme, aby sme získali vytúžený cieľ
– ihrisko pre deti.
V rokoch 2016 až 2019 postavila
spoloč nosť š tyridsať ihrıśk zná mych
ako Zihadielka spolu za takmer 3 500
000 eur. V tomto roku ide o piaty - a
zá roveň posledný - roč n ı́ k , ú č a sť
preto ponú kli aj tý m mestá m, mesteč ká m, mestský m č astiam a obciam,
ktoré obchodnú sieť nemajú . Medzi
93 „bojujú cimi“ mestami (zo 179,
ktoré prejavili zá ujem), za ktoré sa
hlasuje, sú i Giraltovce. Tak ako
avizuje mesto v rozhlase, aj my má me
poslednú mož nosť zapojiť sa do tohto
projektu s cieľom zı́skať jedineč né
miesteč ko na hranie pre najmenš ıćh
obyvateľov. „Moderný ch a bezpeč ný ch detský ch ihrıśk v slovenský ch
mestá ch nie je dosť. Detskı́ leká ri i
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psycholó govia upozorň ujú , aké je
dô lež ité , aby deti odmala trá vili voľný
č as aktıv́ne. Preto sme sa rozhodli
pomô cť pri budovanı́ najmodernejš ı́ch ihrı́sk, ktoré deťom ponú knu
aktı́vny pohyb zá bavnou formou,“
uvá dza webová strá nka reťazca.

„PRILETÍ“ ROZPRÁVKOVÁ
VČIELKA AJ DO
GIRALTOVIEC?
Ihriská Zihadielka sú realizované s
motıv́om rozprá vkovej vč ielky Maje,
ktorá spá ja viaceré generá cie. Sú
urč ené pre deti vo veku od 2 do 12
rokov. Herné prvky sú obsiahnuté v
rá mci ihriska s rozmermi 20 x 16 m.
Dopadovú plochu tvorı́ mä kká liata
guma, zó na ponú ka veľa zá bavy na
pruž inový ch hojdač ká ch, kolotoč i č i v
domč eku. Jej dominantou je š portová
zostava na lezenie, malá dvojvež a.
Sú č asťou ihriska sú aj veľké pieskovisko, lavič ky č i stojan na bicykle. Kto
by nestá l o také to miesto zá bavy pre
svoje deti? Skú sme tento rozprá vkový
svet spoloč ne premeniť na skutoč nosť. Tak hor sa do toho, milı́ Giraltovč ania, zostá va ná m pá r dnı.́ Sanca je tu
stá le, preto hlasujme...
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POMÔŽTE VYHRAŤ MESTU
AJ SEBE
Jedno z desiatich ihrıśk, ktoré v tomto
roku tento obchodný reťazec na
Slovensku postavı,́ mô ž e byť aj u ná s.
Hlasov je stá le má lo aj napriek
neú navnej snahe mnohý ch aktıv́nych
mladš ıćh i starš ıćh obč anov. Aj keby
ste aktıv́ni neboli, iste sa vá s pý tajú :
„Už ste hlasovali? Ako č asto hlasujete? Vyzý vate svojich zná mych? Hrá te
bublinkovú hru?“ Tý ch, ktorý m sa
hlasovať nechce alebo eš te ani nehlasovali, mož no motivuje nová vý zva
mestské ho ú radu. Aby vá s mesto
podnietilo k ú č asti a hre, rozbehlo
zaujı́ m avú sú ťaž , ktorá prebieha
tý ždenne a Giraltovč anov, hlavne tý ch
aktı́ v nych na internete, to mô ž e

podnietiť k
č a s t e j š i e m u
hlasovaniu.
Sú ťaž prebieha
p r o s t r e d n ı́ ctvom zná mej
sociá lnej siete
Facebook,
podmienky sú :
Z d i e ľa n i e
plagá tu z oficiá lnej strá nky
Mesta Giraltovce, hlasovanie a
ú č asť v bublinkovej hre na
strá nke sú ťaž e
Zihadielko za
Giraltovce
(potrebné je
pritom nazbierať minimá lne sedem
hlasov a sedem bodov za hru). A do
tretice je v krité riá ch mestskej sú ťaž e
uvedená ďalš ia dô lež itá podmienka.
Do soboty 1. februá ra 2020 je nutné
urobiť a zverejniť screen obrazovky v
komentá ri pod plagá t na oficiá lnej
facebookovej strá nke mesta, kde
budú viditeľne splnené podmienky
(tzn. minimá lne sedem hlasov, sedem
bodov za bublinkovú hru a hlasovanie
za Giraltovce). A ak doma nemá te
internet č i neviete, ako na to a chceli
by ste pomô cť, poraďte sa s iný mi,
pretož e len spoloč ný mi silami
mô ž eme zı́ s kať vytú ž ené ihrisko.
„Hlasovať, zdieľať a vyhrať mô ž u aj
inı́, nielen Giraltovč ania, tak nevá hajte a oslovte aj ostatný ch... Neza-
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budnite hlasovať kaž dý deň a hrať
bublinkovú hru. Po skonč enı́ celej
sú ťaž e Zihadielko vyž rebujeme
vý hercu exkluzıv
́ nej ceny!“ vyzý va
mesto na Facebooku. Zrebovanie sa
uskutoč nı́ prá ve 1. februá ra o 21.00
hod. Hrá sa o skvelé ceny: 1. - mobilný
telefó n Xiaomi Redmi Note 7; 2. - vý let
do Bachledovej doliny; 3. - rodinné

foto v hodnote 50 eur; 4. - Spravodajca na celý rok zadarmo a 5. - ná kup
v predajni Ludus v hodnote 30 eur.
Viac informá ciı́ ná jdete na facebookovej strá nke Mesta Giraltovce. A ak by
nevedeli, ako na to, mô ž ete sa obrá tiť
priamo na MsU, pracovnıći vá m informá cie iste ochotne poskytnú .
Martina Cigľarová

Dumb Warnings
Dá vnejš ie sme sa na strá nkach Spravodajcu venovali rô znym neuveriteľný m – niekedy až choromyseľný m –
vý plodom „vysokokompetentný ch“
zá konodarcov, prı́padne znudený ch
š tá tnych ú radnık
́ ov.
Dnes sa ale vraciame k podnikateľské mu sektoru, ktorý tiež neradno
podceň ovať. Ná dherné „skvosty“
ľudské ho ducha mož no ná jsť hlavne v
ná vodoch na použ ıv́anie, resp. na š tıt́koch alebo etiketá ch priamo na
vý robku.
Ponú kneme vá m niekoľko vzoriek,
pri ktorý ch pravdepodobne zapochybujete o vlastnom IQ. Tieto uká ž ky
majú pô vod takmer vý luč ne v USA.
Tam sa totiž snaha „vysú diť č o najviac
prachov“ stala celoná rodný m š portom, niekde až ž ivotný m š tý lom.
Nuž... užite si to.
Niektorı́ vý robcovia spotrebného
tovaru sa snaž ia myslieť ozaj na vš etko.
Naprık
́ lad jeden z vý robcov kolobežiek rozhodne nepreceň uje inteligenciu svojich zá kaznık
́ ov. V ná vode
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na použ ıv́anie upozorň uje:
Varovanie: Tento výrobok sa pri používaní pohybuje.
A ú plne rovnako to zrejme vidı́
vý robca sušičov na vlasy:
Výrobok nepoužívajte v spánku.
Prá vne oddelenie spoloč nosti vyrá bajú cej porcelá nový riad má zrejme
iné zlé skú senosti a stavia na ochranu
pred ú razmi. Na obale sady šálok na
kávu sa doč ıt́ate:
Vyhnite sa vyliatiu obsahu šálky do
rozkroku.
Ak si kupujete háčiky na ryby, musıt́e
si rozhodne dô sledne preč ı́ t ať
pokyny na obale. Pri istej znač ke sa
dozviete, ž e:
Výrobok môže byť škodlivý po požití.
Ani chemický priemysel nestojı́
bokom.
Istý vý robca paprikových (slzných)
sprejov na dó ze pre istotu uvá dza:
Pozor! Dráždi očnú sliznicu!
F i r m a d o d á v a j ú c a o t r av u n a
hlodavce - zrejme v snahe nedostať
sa do nepriazne ochrancov zvierat -
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na obale svojho produktu upozorň uje:
Varovanie: Bolo zistené, že výrobok
spôsobuje rakovinu u laboratórnych
myší!
Vý robca miznúceho atramentu sa
obá va skô r prá vnych ná sledkov.
Prıb
́ alový letá k vý robku okrem iné ho
upozorň uje:
Výrobok by nemal byť používaný na

podpisovanie šekov alebo akýchkoľvek
právnych dokumentov.
Zaujı́ m avý pracovný ú raz mô ž ete
utrpieť, ak vá m tesne pred obedom
dô jde v kopı́rke toner a vy v tej
rý chlosti prehliadnete varovanie na
obale nové ho:
Toner v žiadnom prípade nejedzte!
(Funny Warnings, Daniel Lednický)

Déjà vu 2
Kde bolo, tam bolo, na jednej americkej univerzite pô sobil profesor
ekonó mie, ktorý dlho-predlho nenechal nikoho prepadnú ť. Až vš ak raz
priš iel divný rok a on nechal prepadnú ť celý roč nı́k. Studenti trvali na
tom, ž e Obamov socialistický model
funguje, ž e nikto by nemal byť
chudobný ani bohatý a vš etci by mali
byť zhruba na rovnakej ú rovni.
Profesor povedal: „Ok, urobı́ m e
previerku Obamovho modelu v praxi.
Zná mky z jednotlivý ch testov spriemerujeme a tak vš etci dostanú
rovnakú zná mku ako priemer roč nı-́
ka. Takž e nikto neprepadne, ale ani
nikto nedostane A.“
Po prvom teste boli zná mky v priemere a vš etci mali B. Kto sa pripravoval poctivo, bol trochu sklamaný, ale
tı,́ č o š tudovali má lo, boli spokojnı.́
Pri ďalš om teste š tudenti, ktorı́ predtý m š tudovali má lo, š tudovali eš te
menej a tı,́ č o sa pripravovali serió zne,
si povedali, ž e priemer im stač ı́ a tiež
poľavili. Priemerný vý sledok testu bol
C. A spokojný nebol nikto.
Tretı́ test sa zaskvel priemerom D. A

ten sa už nikdy nezlepš il. A vš etko sa
zvrhlo na vzá jomné haš terenie, obviň ovanie a nadá vky. Nikto nechcel
š tudovať v prospech niekoho iné ho. A
nakoniec vš etci – ako inak – prepadli.
Profesor skonš tatoval, ž e rovnostá rske rozdelenie fungovať nemô ž e.
Odmena za prá cu sıće mô ž e byť skvelá , ľudia mô ž u mať tú sprá vnu motivá ciu, ale ak si vlá da celú odmenu
prisvojı,́ nikto sa nebude usilovať a
nebude mať snahu uspieť. Nakoniec
vý sledok experimentu zhrnul v
piatich bodoch:
1. Nemô ž ete legislatı́ v ne zmeniť
chudobný ch ľudı́ na prosperujú cich a
prosperujú cich legislatıv́ne odstaviť
od prıj́mov.
2. Na to, č o dostane jeden č lovek bez
toho, aby si na to zarobil, musı́ zarobiť
iný č lovek, ale bez toho, aby za tú to
prá cu dostal odmenu.
3. Vlá da nemô ž e dať niekomu č okoľvek bez toho, aby si to predtý m
nevzala od niekoho iné ho.
4. Bohatstvo sa nedá rozmnož iť tý m,
ž e ho prerozdelıt́e.
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5. Ak si polovica ľudı́
myslı,́ ž e pracovať nemusı,́ pretož e tá druhá polovica sa o nich postará a
ak druhá polovica zistı,́
ž e pracovať nie je vý hodné , pretož e niekto iný
zadarmo dostane to, č o
oni vytvorili – tak to je
zač iatok konca kaž dé ho
ná roda.

Na webe túto story pre vás našiel Daniel Lednický

Aktuality v oblasti ochrany rastlín
Pri jarnom reze ovocný ch drevı́ n
odstrá nime aj prezimujú ce š tá diá
š kodcov, napr. zimné hniezda hú senıć, zdurené pú č iky napadnuté roztoč om, ale aj zaschnuté plody ovocia.
Skô r puč iace dreviny (broskyne, egreš e, rıb
́ ezle) oš etrım
́ e proti prezimujú cim š kodcom krá tko po vypuč anı́.
Pred jarný m postrekom bojujeme
najmä proti š tıt́nič ká m.
- Najneskô r v č ase puč ania oš etrım
́ e
broskyne proti kuč eravosti listov.
Teplota pri postreku by sa mala pohybovať nad 7 °C.
- Na zač iatku a konci kvitnutia
oš etrı́me marhule proti monı́liovej
spá le.
- V miestnostiach s pravidelný m
v ý s k y t o m f ú z avk y c e s n a kove j
oš etrım
́ e cesnak vysadený v jeseni a
to už po prvom oteplenı́ nad 10 °C.
Na zač iatku mesiaca sejeme zeler.
Pretož e dlho klı́či, mô ž eme vý sevy
prekryť mikroté nový m vreckom, aby
nevyschli. Na konci mesiaca už vysie26

vame odrody papriky. Dobré klıć̌enie
zaistım
́ e dostatkom tepla (25 – 30 °C).
Do teplé ho pareniska vysievame
ranné hlú boviny a š alá ty.
Teraz je sprá vny č as na presá dzanie.
Izbové rastliny sa dostá vajú do
nové ho vegetač né ho obdobia. Použ ı-́
vame o 1 - 2 cm vä č šı́ kvetiná č ako
pô vodný . Na dno dá me drená ž nu
vrstvu hrubú 2 – 3 cm ako keramzit,
drvená tehla a pod. Rastlinu vyberieme z kvetiná č a, mierne skrá time
ko re n e , č i a s t o č n e o d s t rá n i m e
pô vodný substrá t a vysadım
́ e ju do
nové ho, mierne vlhké ho substrá tu.
Medzi prvé druhy, ktoré v predjari a
na jar v zá hradke vysievame, patrı́
mak. Zvyč ajne to robım
́ e v marci, ale v
niektorý ch oblastiach a za teplý ch zım
́
ho mô ž eme vysievať už vo februá ri.
Zá hon musı́ m e mať starostlivo
pripravený. Mak vysievame riedko do
vyznač ený ch riadkov do hlbky 1 – 1,5
cm.
Ľubomír Krupa
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Spoločenská rubrika
Malý človiečik sa narodil, aby celej rodinke urobil radosť. V januári takúto
radosť priniesli: Natá lia Luká č ová , Rebeka Davidová , Samuel Kač má r a Soň a
Kaliň aková .
V živote človeka nastanú aj smutné chvíle, keď ná s navž dy opustı́ milovaná
osoba. Má ria Krupová (1938) odiš la od svojich najbliž šıćh 27.01.2020.
Svoje životné jubileá v mesiaci február oslávia: 85 rokov Anna Dreveň aková a Margita Juhasová . 75 rokov Má ria Farská . 70 rokov Anna Bakalá rová a
Má ria Juhasová . 65 rokov Má ria Balajová , Jozef Dreveň ak, Anna Haluš ková ,
Milan Hlavinka, Anna Kurejová , Magdalé na Pribulová a a Monika Svač ová .
60 rokov Mgr. Ľubica Corbová , Miroslav Dzuriš , Duš an Kurej, Jozef Regeci a
Ing. Stefan Schwarcz. 55 rokov Mgr. Gabriela Cajková , Emı́lia Cigaš ová ,
MVDr. Katarın
́ a Gamč ık
́ ová , Lenka Chrzanová , Tatiana Jakubč ová a Ing. Martin
Strus. 50 rokov Peter Mager.
Na spoločnú cestu životom sa rozhodli ísť snúbenci Eduard Horvá t a
Jadranka Cikalová .
Redakcia
So zá verom kalendá rneho roka je
obyč ajne spojené vyhodnotenie prá c,
naplnený ch cieľov, ľudia zvyknú rekapitulovať a hodnotia, č o sa v danom
roku v ich ž ivote udialo.
Drahı́ č itatelia, tak ako kaž doroč ne, aj
tento rok referá t evidencie obyvateľstva MsU k vá m prichá dza s vyhodnotenım
́ a priná š a vá m aktuá lne č ıśelné
ú daje o ž ivote v meste za uplynulý
rok.
Mesto Giraltovce k 31. 12. 2019 evido-

valo 4 013 obyvateľov, z toho 2 009
muž ov a 2 004 ž ien.
V roku 2019 sa narodilo 38 detı,́ z
toho 20 chlapcov a 18 dievč at. Prvý sa
v roku 2019 narodil Jasim Jaja a
posledný Peter Stapinský. Do Giraltoviec sa v minulom roku prisťahovalo
44 ľudı́ a odsťahovalo sa z nich 59
ľudı́ . V roku 2019 bola zá roveň
najvyš šia ú mrtnosť za posledný ch
desať rokov, opustilo ná s navž dy 44
obč anov. Poč et uzatvorený ch manž el-

Demografický prehľad počtu obyvateľov

2018

2019

Počet narodených detí

41

38

Počet úmrtí

33

44

Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt

40

43

Počet obyvateľov odhlásených z trvalého pobytu

91

59
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stiev bol 43 (v porovnanı́ s rokom
2018 o 2 manž elstvá menej. Najpreferovanejš ı́m mesiacom na uzavretie
manž elstva bol prekvapujú co november, keď si svoje á no povedalo až 8
pá rov. V poradı́ druhý najobľú benejš ı́
bol má j, na spoloč nú cestu sa vydalo 7
pá rov.
Priemerný vek obyvateľstva oproti
roku 2018 opä ť mierne stú pol, k 31.
12. 2019 je to 38,06 roka. Pre porovnanie uvá dzame, ž e priemerný vek

pred desiatimi rokmi, k 31. 12. 2009,
bol 34,10 roka.
Najstarš ou obyvateľkou ná š ho mesta
je pani Zuzana Kuchá riková , ktorá sa
dož ila v roku 2019 prekrá snych 103
rokov.
Najstarš ı́ m obyvateľom v naš om
meste je pá n Já n Stefá nik, ktorý sa
dož il ú ž asný ch 94 rokov. Tý mto
ž elá me naš im najstarš ım
́ spoluobč anom pevné zdravie, veľa radostı,́ lá sky

Život prináša i smutné chvíle. K tým najsmutnejším v živote človeka patrí
rozlúčka s najbližšími. Aj v roku 2019 sme sa navždy rozlúčili so spoluobčanmi, ktorých krutá smrť vytrhla z radov žijúcich.
Meno
Rok narodenia
Dátum úmrtia
Má ria Nová ková
1948
18. 01. 2019
Helena Svá č ová
1941
20. 01. 2019
Anna Jurč ová
1928
24. 01. 2019
Alž beta Kaľavská
1928
27. 01. 2019
Já n Maš lej
1923
29. 01. 2019
Tomá š Mitaľ
1946
12. 02. 2019
Pavol Maš lej
1951
17. 02. 2019
Marta Varganinová
1944
22. 02. 2019
Juraj Kaň uch
1955
24. 02. 2019
Martin Pavú k
1970
26. 02. 2019
Má ria Kovalč ık
́ ová
1931
01. 03. 2019
Adriana Packová
1974
12. 03. 2019
Helena Tomková
1934
16. 03. 2019
Jozef Sarganek
1962
20. 03. 2019
Helena Jureč ková
1941
25. 03. 2019
Rudolf Kelemen
1980
17. 04. 2019
Laura Katriň aková
1999
22. 04. 2019
Dezider Juhas
1947
04. 05. 2019
Duš an Jureč ko
1951
09. 05. 2019
Kvě ta Kurejová
1951
26. 05. 2019
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Margita Kurejová
1935
02. 06. 2019
Miroslav Kureč aj
1961
02. 07. 2019
Anna Kristiň aková
1945
14. 07. 2019
Ladislav Juhas
1951
21. 07. 2019
Vlastimil Billý
1967
22. 07. 2019
Já n Hliboký
1947
06. 08. 2019
Já n Bakalá r
1947
25. 08. 2019
Matú š Dzurisko
1989
27. 08. 2019
Peter Legiň
1959
05. 09. 2019
Zuzana Kandrá č ová
1930
12. 09. 2019
Alž beta Packová
1919
22. 09. 2019
Jozef Tká č
1950
22. 09. 2019
Ernest Peš ta
1953
11. 10. 2019
Má ria Rybá rová
1953
17. 10. 2019
Helena Cerveň aková
1949
26. 10. 2019
Pavol Jacko
1959
27. 10. 2019
Teré zia Jacková
1959
28. 10. 2019
Helena Majerová
1946
30. 10. 2019
Má ria Germeková
1965
14. 11. 2019
Stefan Sivá k
1983
21. 11. 2019
Ing. Pavel Paľa
1950
29. 11. 2019
Lenka Vaľanová
1973
05. 12. 2019
Magdalé na Zaputilová
1949
15. 12. 2019
Já n Hliboký
1947
16. 12. 2019
„Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel.“ J. V. Sládek
Smútiacim rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť.
Tak ako kaž doroč ne, aj tento rok vá m
priná š ame zoznam TOP 10 detský ch
mien v roku 2019.

4) Samuel

Najfrekventovanejš ie mená na
Slovensku v roku 2019:

6) Martin

Chlapč enské mená
1) Jakub
2) Adam

3) Michal
5) Tomá š
7) Oliver
8) Filip
9) Matej
10) Luká š
29
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Dievč enské mená
1) Sofia
2) Nina

Michaely, ktorá doň prenikla. Rebrı-́
č ek opustila Hana, v predoš lom roku
10.

9) Laura

V rebrıć̌ku chlapč enský ch mien sme
sa v roku 2019 nedoč kali ž iadnych
zmien. Podobne ako v dievč enskom
rebrıć̌ku, tak aj v chlapč enskom už od
roku 2017 kraľuje Jakub. Na druhom
a treťom mieste oproti roku 2018
nenastala zmena a hneď po Jakubovi
pribudlo na svete najviac Adamov a
Michalov.

10) Michaela

Zdroj: https://najmama.aktuality.sk/

Pri dievč enský ch mená ch v roku 2019
nenastala vý raznejš ia zmena. Prvé
miesto ostalo od roku 2017 bez
zmeny a Sofia tak opä ť kraľuje. Nina si
oproti roku 2018 polepš ila o jednu
prieč ku a znova sa prebojovala na
druhé miesto. V TOP trojke sa udrž ala
Ema. K zmene v rebrıć̌ku TOP 10 dievč enský ch mien doš lo len v prıp
́ ade

V roku 2019 sa pri zá pise novonarodený ch detı́ do ná š ho registra obyvateľov zvä č š a objavovali tradič n é
mená , ale objavilo sa aj niekoľko jedineč ný ch a zaujı́mavý ch ako Jasim,
Natá n, Justin, Saimon, Liam, Zina
alebo Ria.

3) Ema, Emma
4) Viktó ria
5) Natá lia
6) Eliš ka
7) Nela
8) Tamara
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Š P O RT
Nový tréner Giraltoviec

TOMÁŠ SUSLO

verí v záchranu i pomoc z Košíc
V sobotu 18. januára vyšiel v
Korzári (príloha denníka SME)
článok z kuchyne MFK Slovan
Giraltovce. Žiaľ, z technických
príčin denník SME v tento deň do
Giraltoviec neprišiel a tak si ho
stáli čitatelia a fanúšikovia z Giraltoviec nemohli prečítať. Preto
článok uverejňujeme v plnom
znení vo februárovom čísle Spravodajcu.
GIRALTOVCE. Na zač iatku zimnej
prıp
́ ravy preberajú kormidlo v niektorý ch tım
́ och novı́ tré neri.
Dve zmeny v III. futbalovej lige
Vý chod spá ja rovnaké meno. Po tom,
č o Tomá š Suslo skonč il v Krompachoch, zasadol na lavič ku Giraltoviec.
Pohľad na tabuľku dodá va tejto
roš á de zaujı́ m avé grá dy, zo 14.
m u ž s t v a t a b u ľ k y p r e s e d l a l k
pä tná stemu.
„V porovnanı́ s Krompachmi je to blıźko, pretož e tam bol najvä č šı́ problé m
cestovanie. S funkcioná rmi Giraltoviec sme sa porozprá vali o tom, aké
videnie majú oni i ja a dohodli sme sa
na spoluprá ci do konca sezó ny,“ povedal ná m rodá k zo Zemplın
́ a bý vajú ci v

š ariš skej obci Podhorany, len 15 km
od Giraltoviec. „Urč ite to zavá ž ilo. Do
Krompá ch som v jednom obdobı́
chodil na tré ningy rovno z prá ce. Bolo
to ná roč né , ký m do Giraltoviec je to na
skok,“ priblı́žil Suslo faktor, ktorý
zohral rolu v jeho rozhodovanı.́
Najlepš ı́ scená r? Zá chrana pre oboch.
Jarné boje sa vyznač ujú poriadnou
hektikou, preto ná s zaujı́malo, ako
vnı́ m a svoj prechod k priamemu
konkurentovi v boji o zá chranu. „Je to
trochu zvlá š tne, ale urobım
́ e vš etko
preto, aby sme cieľ, ktorý sme si
stanovili, dosiahli. Palce budem drž ať
aj Krompachom, aby nemuseli
rozmý šľať nad zá chranou do konca
sezó ny,“ prejavil Tomá š Suslo lojalitu
voč i svojmu už bý valé mu pô sobisku.
Viac ná s vš ak zaujım
́ alo to sú č asné .
Vý chodisková pozıćia Giraltoviec nie
je po jeseni vô bec ruž ová . Na konte
majú len sedem bodov a rovnaký
poč et ich delı́ od mož nosti posunú ť sa
v tabuľke vyš šie. Ako vidı́ ich nový
kouč š ancu na zá chranu? „Stá le ž ije, aj
keď to bude veľmi ná roč né . Giraltovce
boli v podobnej situá cii aj pred
rokom, tiež nemali veľa bodov a nako31
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niec sa im podarilo zachrá niť sa. Idem
do toho s malič kou duš ou, ale
urobım
́ e vš etko, aby sa ná m to podarilo,“ nehá dž e flintu do ž ita mladý 34roč ný kormidelnık
́ .

Dvojsečná zbraň farmy
Specifikom Giraltoviec v aktuá lnej
sezó ne je skutoč nosť, ž e sú farmá rskym tım
́ om druholigový ch Koš ıć. V
jesennej č asti sa mohli spoľahnú ť na
prıśun zvä č ša až pä tice hrá č ov z ich
ká dra, avš ak tı́ chodili len na zá pasy. V
tré ningoch zaberalo domá ce torzo,
ktoré navyš e preriedili zranenia. S
tý m, ako to fungovalo, nebol spokojný
predchá dzajú ci tré ner Ľubomı́ r
Puhá k, ktorý sa rozhodol abdikovať
na svoj post.
„Osobnú skú senosť s taký mto modelom nemá m. Viem, ž e predstavitelia
Giraltoviec komunikovali s Koš icami
a aj z ich strany je zá ujem, aby sa sú ťaž
zachrá nila. Ja som sa takisto rozprá val s koš ický m asistentom Peťom Singlá rom. Budú ná m posielať hrá č ov,
verı́m, ž e kvalitatı́vne taký ch, aby

ná m naozaj pomohli,“ vyslovil ná dej
Tomá š Suslo.
Zá roveň ale priznal: „Keďž e tré nujú v
Koš iciach, nebudeme mô cť nacvič iť
urč ité taktické zá mery a zohratosť
nebude taká , aká by mohla byť. Z
tohto pohľadu je tré ningový proces
naruš ený. Uvidım
́ e ale, ako sa to vyvrbı.́“ Isté je, ž e k obmene hrá č ov posielaný ch z Koš ıć dô jde. V klube už totiž
nepokrač ujú Mikulá š Tó th, ktorý za
Giraltovce odohral na jeseň 15 zá pasov i mladý Spaniel Mikel Albisu
majú ci na konte plnú minutá ž a tri
strelené gó ly.
Giraltovskı́ futbalisti odš tartovali
zimnú prıp
́ ravu v stredu 15. januá ra.
Tré nujú v domá cich podmienkach a
cez vı́kend budú hrá vať prı́pravné
zá pasy. Zatiaľ ich odohrali dva na
umelej trá ve v Preš ove. Nad U19
Tatrana Preš ov zvı́ ťazili 3:0 a s
Niž ný m Hruš ovom remizovali 1:1.
Ká der pozostá vajú ci z kmeň ový ch
hrá č ov zostal pokope a do prıp
́ ravy
naskakujú aj tı́ po zranenı.́
DANIEL DEDINA

OZNAM
Mesto Giraltovce, ako príslušný správny orgán štátnej správy v oblasti
ochrany ovzdušia, upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia, na zákonnú povinnosť podať oznámenie údajov potrebných na výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2019, a to do 15.2.2020. Za
každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia je potrebné uviesť spotrebu
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, ako aj ďalšie
potrebné informácie.
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OZNAM
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.

