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Cintorín, 
nehybné, chladné kamene. 
Z mramoru pomník nad oblaky 
a jeden dátum pri mene. 
Po okolitých kopcoch blikajú 
na hroboch sviečky, hviezdne roje. 
A dúha spomienok prázdnotu preklenie. 
 
Začiatok novembra býva vždy spájaný s vôňou chryzantém 

a sviečok. Spomíname na našich drahých, ktorí nás predišli do večnosti. 
Cesty života sú nevyspytateľné, kým sa jedni rodia, iní umierajú. Často si 
ani nestačia splniť všetky sny, hodiny ich času zastanú na polceste. Hodinu 
smrti si nikto z nás nemôže vybrať, ani naplánovať. No všetci vieme, že raz 
určite príde, prekvapí nás a budeme musieť opustiť všetko to, čomu dnes 
pripisujeme najväčšiu hodnotu. K čomu sa tak radi upíname a z čoho sa 
tak veľmi tešíme. V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, 
a predsa si na ne nikdy nezvykneme. V kútiku srdca sme presvedčení, že 
ten náš deň odchodu je ešte veľmi, veľmi vzdialený. No hodinu svojho 
odchodu z tohto sveta nevie nikto z nás. Raz však odídeme všetci, 
postupne, nenápadne sa vytratíme a našim blízkym ostane spomienka. 
Spomienka na to, ako sme žili, čím sme vypĺňali čas nášho života, čomu 
sme sa tešili, aký výraz mala naša tvár vo chvíľach šťastia, ako sme sa 
mračili v čase nepohody. Čo nás bolelo, prečo sme sa smiali a prečo plakali. 
To všetko je zapísané v srdciach našich  blízkych, je ponorené v dušiach 
 tých ľudí,  ktorí spolu s nami trávili svoje dni, ktorí vedeli všetko podstatné 
o nás. Lebo nikto z nás nežije sám, sme obklopení inými ľuďmi, blízkymi, 
známymi a spolu s nimi kráčame svojimi dňami. Učíme sa žiť, učíme sa 
milovať, učíme sa rozdávať, stávame sa ľuďmi ...  Roky života sa však ako 
vlny na mori  zrazu stratia  z hladiny času, aby zostali už len v toku 
spomienok ... 

November je čas chryzantém, čas sviečok, čas spomienok. Spomíname 
na svojich drahých, ktorí už nie sú tu medzi nami. Nikdy nezabúdajme na 
ich odkaz, na ich slová a uchovajme si ich pre svoje deti. 

 
Biele chryzantémy držím v ruke. 
Na svojich drahých blízkych spomínam. 
Nech lupienky kvetov hovoria za nás, 
k chryzantémam pridajme sviece lásky, 
ktorú čas nezobral, je vždy v nás. 
Cestou domov sa pozrime, 
či nezhasol ich plameň, či ešte plápolá. 
Spomíname. 

Anna   Mitaľová 
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Samospráva vyšších územných celkov začala svoju činnosť 

01. januára 2002 na základe zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. 
o prechode pôsobnosti kompetencií z miestnej štátnej správy 
na samosprávu obcí a krajov.  

Medzi základné kompetencie samosprávy vyšších územných 
celkov patria: regionálny rozvoj a územné plánovanie kraja, 
sociálne služby (domovy dôchodcov, domovy sociálnych 
služieb), školstvo (zriaďovateľ stredných odborných škôl, učilíšť 
a gymnázií), zdravotníctvo (polikliniky a nemocnice), kultúra 
(divadlá, múzeá a galérie, kultúra národnostných menšín), 
správa ciest II. a III. triedy, atď. 

VÚC majú za sebou už dve volebné obdobia. Čas ukázal ich 
opodstatnenosť, hlavne v priblížení miestnej štátnej správy 
bližšie k regiónu. VÚC operatívnejšie riešia potreby občanov, 
rýchlejšie reagujú na ekonomickú a hospodársku situáciu 
regiónu. 

Po fiškálnej decentralizácii verejných financií už VÚC 
hospodária aj s vlastnými finančnými prostriedkami, 
prideľovanými zo štátneho rozpočtu cez daňové úrady. 

Činnosť VÚC je obdobne ako činnosť samosprávy (obce, 
mesta) riadená zastupiteľstvom na čele s predsedom. 
Zastupiteľstvo je zložené z poslancov, volených v jedno-  

alebo viacmandátových obvodoch väčšinovým volebným 
systémom.  

VÚC sú rozhodujúcim orgánom samosprávy pre kultúrny, 
ekonomický a hospodársky rozvoj regiónu. Je preto dôležité 
mať svojho zástupcu v zastupiteľstve VÚC, ktorý by pomohol 
riešiť aj problémy nášho regiónu. 

Vážení občania, 
dňa 14. novembra 2009 budeme voliť poslancov a predsedu 
VÚC po tretíkrát. Využite svoje demokratické právo podieľať sa 
na správe vecí verejných tým, že odovzdáte svoj hlas konkrétnej 
osobe, ktorá sa uchádza o mandát predsedu či poslanca VÚC. 
Cez túto osobu môžete prednášať svoje požiadavky a návrhy na 
riešenie problémov v zastupiteľstve VÚC, ktoré sa týkajú nášho 
regiónu. 
 

ooooo   Ján Rubis, primátor mesta  
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1. Mestská polícia (MsP) v piatok 11. septembra 2009 vo večerných 
hodinách vykonala odchyt ovčiarskeho psa na Fučíkovej ulici. 
Pes bol umiestnený do koterca. Po zistení majiteľa psa bola vec 
vybavená blokovou pokutou. 

2.  Dňa 12. septembra 2009 vo večerných hodinách hliadka MsP 
vybavila v blokovom konaní štyroch vodičov motorových vozidiel, 
ktorí nerešpektovali dopravné značenia (zákazové značky), z toho 
v dvoch prípadoch použila aj tzv. blokovacie zariadenia na 
zabránenie odjazdu vozidla. 

3. Mestská polícia prijala 17. septembra 2009 oznámenie 
o poškodení dverí na budove bývalej kotolni. Mestu Giraltovce 
vznikla škoda vo výške   35,- € . Vec je v štádiu objasňovania. 

4. Dňa 21. septembra 2009 počas ranného dohľadu nad bezpečným 
prechodom žiakov miestnych škôl cez cestu priechodom pre 
chodcov  vedľa predajne Extreme  bol dohovorom na mieste 
vybavený vodič vozidla, ktorý nerešpektoval tam umiestnené 
dopravné značky zakazujúce parkovanie vo vyznačenom úseku. 
Pri opätovnej činnosti dňa 24. septembra 2009 bol vodič pri 
takom istom priestupku hliadkou pristihnutý a následne 
vybavený na mieste uložením blokovej pokuty. 

5. Dňa 2. októbra 2009 prijala MsP oznámenie o poškodení stojana 
na  ukážku zámkovej dlažby. Vec je v štádiu objasňovania. 

ooooo   Ondrej Cina  
 
 
 
 
 
V utorok 6. októbra svoj pracovný deň začal predseda vlády SR 

Róbert Fico na východe, konkrétne na Dukle vo Svidníku. Spolu 
s prezidentom SR Ivanom  Gašparovičom a podpredsedom vlády SR 
Robertom Kaliňákom sa zúčastnili na pietnom akte kladenia vencov 
k Pamätníku československých vojakov pri príležitosti spomienkovej 
slávnosti na 65. výročie Karpatsko- duklianskej operácie a Deň 
obetí Dukly. 
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Kroky predsedu vlády smerovali po tomto akte medzi žiakov 
svidníckeho gymnázia. Podobné stretnutie sa uskutočnilo aj na 
prednáške s giraltovskými gymnazistami  a žiakmi SSOŠ 
v zasadačke mestského úradu. Hlavnou témou nebola politická 
situácia na Slovensku, ale Ústava SR, konkrétne ľudské 
a občianske práva. Premiér žiakom predkladal predovšetkým 
vlastné skúsenosti ako právnik a politik.  Pre lepšie pochopenie 
ľudských práv uviedol aj niekoľko prípadov z reálneho života 
občanov.   Taktiež venoval pozornosť  prijatiu spoločnej európskej 
meny -  EURO. Vyjadril potešenie, že zavedenie eura sa na 
Slovensku, ako v jednej z mála krajín,  uskutočnilo bez  väčších 
komplikácií. V závere  mu mohli zvedaví poslucháči položiť pár 
otázok.  

Týmto sa pracovný deň premiéra R. Fica ešte neskončil. Spolu 
s podpredsedom vlády R. Kaliňákom ich v susednej obci Brezov 
privítali na otvorení multifunkčného ihriska. Vybudovali ho  aj  s 
pomocou  príspevku  z finančnej  rezervy  predsedu vlády SR. Prví 
hráči v multifunkčnom športovom areáli boli hostia  otváracieho 
ceremoniálu. Odohrali minifutbalový zápas medzi družstvami, 
zloženými z členov delegácie predseduvlády SR a zo  starostov 
okolitých obcí, nevynímajúc nášho primátora J. Rubisa.  

Výsledok vzájomne duelu je pre starostov nie veľmi chvályhodný, 
ale máme aspoň istotu, že máme zdatných borcov na najvyšších 
štátnych a straníckych postoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Premiér R. Fico ( prvý  zprava ) počas stretnutia so žiakmi    
Foto: L. Lukáč                                                                 Mária Osifová 
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 Naše jablone toho roku nezarodili, zdá sa, že jablká budeme musieť na 
rozdiel od predchádzajúceho úrodného roku opäť kupovať nie práve 
najlacnejšie, v obchode. 

 Októbrové počasie nás párkrát prekvapilo, hneď v prvej polovičke ako keby  
sa zima cestou do severských štátov pozabudla na niekoľko dní u nás. 
Šoféri si už dali namontovať  zimné pneumatiky a v oblasti Oravy napadlo 
až 30 centimetrov snehu. V Ždiari spustili lyžiarske vleky a to, že je 
v októbri sneh, mnohí starší občania ešte nezažili. Aj v Oščadnici, kde sme 
niektorí boli na návšteve sme našli peknú vrstvu snehu.  My by sme 
privítali sneh až oveľa neskôr a hlavne počas Vianoc, ktoré si bez snehu 
nevieme predstaviť. 

 V druhej polovičke októbra sa počasie zlepšilo a mnohí hubári nosili z lesa 
plné košíky. Takže aj takéto prekvapenia nám priniesli tento mesiac 
a nevyspytateľná príroda.  

 Na EDRaŠi /európsky deň rodičov a škôl/, prijali krásne ocenenie - „Medailu 
s portrétom  Milana Rufúsa „ za našu ZŠ : Mária Štefániková,  Miroslava 
Oravcová – za pedagógov, za rodičov  Katarína Hliboká a za žiakov 
Martina Oravcová. Ocenení mali možnosť prežiť pekný deň v Žiline, zažiť 
nádherný umelecký deň, spoznať mnohých ľudí a hlavne, že existuje 
organizácia, ktorá si váži spoluprácu rodičov so školou a každoročne ich 
vie oceniť. 

 Pracovníčky CVČ sa  zapojili do zaujímavej súťaže vo Svidníku, ktorú 
zorganizovalo OZ Chránime kraj pod Duklou v jednu peknú októbrovú 
sobotu. V súťaži, v ktorej Rusíni na streche Európy mačankujú, spievajú, 
tancujú a hrajú,  sa osem družstiev snažilo uvariť tú najlepšiu mačanku, 
ktorej obsah mal byť 10 litrov. Súťažilo sa nielen v kvalite, ale v tom, kto 
najskôr svoju mačanku rozdá prítomným. Naše družstvo si počínalo dobre 
a tak sa stalo, že sme neuspokojili všetkých záujemcov o túto pochúťku. 
Domov sme si okrem pekného zážitku na deň sprevádzaný  folklórnym 
súborom  Makovica  priniesli kotlík, stojan a vlastne všetko technické 
vybavenie ako dar od usporiadateľa. Súťaž prebiehala v amfiteátri, kde 
nechýbali ani ukážky  ľudových remesiel, atrakcie pre deti a stánky 
s občerstvením.    

 Dlho pretriasané využitie budovy bývalých Kožiarskych závodov konečne 
dostalo reálnu podobu. Tieto rozsiahle priestory bude využívať Univerzita 
sv. Alžbety. Podľa informácie primátora mesta J. Rubisa sa v piatok, 6. 
novembra t.r., bude v Bardejove  konať zápis záujemcov o vysokoškolské 
štúdium na spomínanej univerzite. Slávnostná imatrikulácia študentov sa  
uskutoční v sobotu 7. novembra o 13. h v zasadačke Mestského úradu 
v našom meste.                                                                       ooooo  ( r ) 
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Združenie mikroregiónu Topoľa požiadalo o príspevok z 

Programu obnovy dediny na vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre realizáciu výstavby prvého cyklistického chodníka náučného 
charakteru . 

 
Najkrajší kút mikroregiónu Topoľa je na sútoku riek Topľa, 

Topoľa a Radomka. Toto prostredie ponúka nebývalé možnosti pre 
poznávanie krajiny, pestovanie pozitívneho vzťahu k prírode, 
športové vyžitie, ako aj vzájomné spoznávanie sa a pestovanie 
krásnych medziľudských vzťahov. Tieto atribúty možno spojiť 
pomocou cyklistického chodníka, ktorý bude obohatený štyrmi 
náučnými témami.  

Východiskovým bodom  bude most cez rieku Topľa 
v Giraltovciach. Chodník bude lemovať pravú časť frekventovanej 
cesty E/371 do Kračúnoviec. Tu je potrebné vybudovať bezpečný 
a pevný cyklochodník, vhodný aj pre korčuliarov a peších. 
S Giraltovcami spojí  Kračúnovce, Lužany pri Topli, Kalnište, Lúčku, 
Železník a Babie vo Vranovskom okrese. Obce si v programoch 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja vytýčili vybudovanie 
cyklochodníka práve po tejto trase. V Kračúnovciach sa napojí na 
miestnu komunikáciu, vedúcu  k cintorínu a bude prechádzať 
popod vrch Husárka. Po mierne náročnom stúpaní chodník vyústi 
do katastra obce Babie a po miestnej komunikácii prejde po lesnej 
ceste  na pravý breh rieky Topľa. Kopírujúc jej tok chodník bude 
končiť v katastri Železníka, kde sa napojí na miestnu komunikáciu 
a cez Kračúnovce sa vráti späť do východiska – Giraltoviec. 

Po trase dlhej asi 15 km je naplánované vybudovanie štyroch 
zastávok náučného charakteru. Témou prvej bude Les a jeho život 
(spolupráca so Štátnymi lesmi, Urbárskou spoločnosťou Železník, 
poľovníckym združením Vichter), druhej Ekoturizmus 
a agroturizmus (spolupráca s Poľnohospodársko-podieľníckym 
družstvom Ďurďoš) tretej Topľa a jej vodný svet (spolupráca 
s Povodím Bodrogu a Hornádu). Posledná zastávka bude na konci 
trasy v Železníku v prírodnom amfiteátri (spolupráca s obcou 
Železník), kde je v pláne inštalácia stálej expozície na tému Človek 
ako súčasť prírody. Prírodný amfiteáter bude určený na 
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí pre obce 
Združenia mikroregiónu Topoľa. Vybudovanie týchto tematických 
zastávok a ich vybavenie bude realizované so všetkými 
zainteresovanými partnermi, ktorí budú mať záujem podieľať sa na 
vytvorení a neskoršom fungovaní cyklotrasy. 
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V úsekoch prechádzajúcich poľnými a lesnými cestami  nebudú 
vzkonané žiadne terénne zásahy, iba spevnenie plôch na prechod 
peších turistov a bicyklistov. Trasa je zvolená tak, aby sa využívali 
existujúce lesné a poľné cesty. Taktiež sa na náučných zastávkach 
nebude nič budovať, iba budú osadené tabule, resp. to, čo s témou 
súvisí, napr. samorasty a pod. Použité budú výlučne  prírodné 
materiály,  najmä drevo. Platí to aj pre výstavbu prírodného 
amfiteátra. Pri výbere výstavných atribútov bude kladený dôraz na 
úzku spoluprácu s majiteľmi resp. správcami daného územia. 

     ooooo (ef) 
 
 

 
 
 
V utorok 6. októbra  sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie bytov a tým 

sa splnil sen niektorým našim mladým spoluobčanom. Radosť z nového bývania 
v moderných bytoch pocítili v tento deň noví nájomníci každého z jedenástich bytov, 
dokončených v rámci výstavby novej bytovky na  Mlynskej ulici v Giraltovciach. 
Skôr ako si každý z nich prevzal kľúče od nového príbytku, novostavbu 
symbolickým prestrihnutím pásky  odovzdali do užívania spolu s primátorom mesta 
Giraltovce Jánom Rubisom poslanec NR SR Stanislav Kubánek, predseda 
Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík, majiteľ firmy PKB invest, s.r.o., 
Prešov Ján Bync a prednosta Krajského stavebného úradu v Prešove Matej Styk. 

Náklady na výstavbu predstavujú sumu 604. 130,- € ( 18,2 milióna korún).  Na 
základe žiadosti bola mestu poskytnutá pôžička zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
(ŠFRB) v sume 418. 240,- € (12,6 milióna korún) a udelená dotácia z Ministerstva 
výstavby SR vo výške 114. 185,- € (3,44 milióna korún), k tomu ešte 14. 935,- € 
(450 tisíc korún) na technickú vybavenosť. Zbytok, asi 56. 765,- € (1,71 milióna 
korún), bolo  čerpaných z vlastných zdrojov mesta.  

Novostavba pozostáva z  11–tich nájomných štandartných  bytov, šiestich 
trojizbových, dvoch dvojizbových a troch jednoizbových, s obytnou plochou od 46 
m2 do 80m 2 . Jeden byt je bezbariérový. 

O pridelení bytov rozhodovala komisia sociálna, zdravotná a bytová.  Na 
základe stanovených kritérií  vybrala zo širšieho okruhu tých záujemcov, ktorí 
spĺňali dané podmienky.  Primátor mesta  rozhodol o konečnom výbere.  

Byty , resp. novostavbu bude mesto na základe zmluvy so ŠFRB splácať 30 
rokov. Z tohto dôvodu v dohľadnej dobe nebude možné ich prípadné odkúpenie 
záujemcami do osobného vlastníctva.  

  Pre veľký záujem o takéto byty sa v našom meste uvažuje o ďalšej podobnej 
výstavbe na  Fučíkovej ulici ( Urbanova záhrada). Či pôjde o byty nájomné alebo 
byty určené do osobného vlastníctva, sa rozhodne na základe prieskumu. 

                                   ooooo   Mária Osifová 
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Pásku slávnostne prestrihli ( zľava) M.Styk, P. Chudík, J. Rubis 
a J.Bync.                                                             Foto: Ladislav Lukáč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noví nájomníci pri preberaní kľúčov od nájomných bytov.  
Foto: Ladislav Lukáč 
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Mesto Giraltovce (ďalej „mesto“) týmto 
vyzýva obyvateľov mesta Giraltovce 
a okolia na zapojenie sa do procesu 
tvorby bytovej politiky mesta 
Giraltovce pre najbližšie roky. Pre 
získanie čo najvierohodnejšieho 
obrazu o záujme občanov 
o hromadnú (výstavba by-
toviek) resp. individuálnu 
(výstavba rodinných domov) 
bytovú výstavbu v Giraltovciach, 
bol vypracovaný dotazník, 
o vyplnenie ktorého žiadame 
obyvateľov, zaujímajúcich sa  
o riešenie svojej bytovej otázky v najbližších rokoch. 
V dotazníku sú uvedené údaje o výške nájomného, resp. 
obstarávacie náklady na výstavbu 1 m2 podlahovej 
plochy bytov, ktoré mesto v posledných rokoch 
odovzdalo do užívania. Súčasne sú uvedené 
predpokladané výšky nájomného, resp. obstarávacie 
náklady na výstavbu 1 m2 podlahovej plochy bytov, ktoré 
môžu byť mestom s dotáciou štátu vybudované pre 
nájomný vzťah, resp. vybudované súkromným 
investorom na odpredaj do osobného vlastníctva. 
Dotazník je prístupný na internetovej stránke mesta 
a na sekretariáte MsÚ Giraltovce. Zberným miestom pre 
vyplnené dotazníky je sekretariát MsÚ Giraltovce. 
Termín na ich odovzdanie je do 16.novembra 2009. 
Tento dotazník sa považuje aj za prvotnú žiadosť 
o pridelenie bytu, o kúpu pozemku, o miesto v domove s  
opatrovateľskou službou atď. 

 ooooo    Cyril Kolár 
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Mesto v predchádzajúcom a v tomto roku odvážne 
vstúpilo do procesu získavania prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov Európskej únie. Za vytrvalosťou 
prišli úspechy v podobe piatich nenávratných 
finančných príspevkov  z európskych zdrojov v celkovej 
sume 4 milióny 829  tisíc eúr. Úrad vlády SR a Vyšší 
územný celok  Prešov prispejú na ďalšie dva zámery 
v celkovej sume 919 tisíc eúr. Tohtoročných takmer 5 
miliónov 748 €/180 miliónov korún (na 1 obyvateľa 
1 368 €/43 tisíc korún) určite zanechá dlhodobé 
pozitívne výsledky na tvári mesta a jeho obyvateľov. 

Európske peniaze prinesú nielen konkrétne výsledky 
v podobe zlepšenia života obyvateľov mesta a jeho 
okolia, ale v súčasnej kríze  sa ich mesto usiluje  
využívať na vytváranie pracovných príležitosti pre 
tunajších nezamestnaných.  

Od septembra t. r. sa v giraltovskej Materskej škole 
buduje nadstavba, rekonštruujú sa v nej sociálno-
hygienické zariadenia a budovu sa v závere 
prác zateplia modernými materiálmi. 
Tento projekt je v celkovej výške 
560 tisíc € financovaný z Re-
gionálneho operačného 
programmu (ROP).  

Koncom októbra 
odovzdali kompetentní 
stavenisko na naj-
rozsiahlejšiu stavebnú 
akciu,  rekonštrukciu  a  modernizáciu areálu Základ-  
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nej školy. Práce sa pomaly rozbiehajú a celková suma 2 
milióny 91 tisíc € má byť preinvestovaná do konca júla 
2011. Podľa týchto predpokladov by sa vyučovanie 
v nových, ale aj vynovených priestoroch malo  začať 
v školskom roku 2011/2012. Prostriedky na realizáciu 
získalo mesto taktiež z ROP. 

Síce už roky trvá budovanie kanalizačnej siete 
v Giraltovciach, ale svitla reálna nádej na jeho 
ukončenie aj na ulici Kpt. Nálepku. V súčasnosti sa 
čaká na potvrdenie oprávnenosti  dodávateľa stavebných 
prác a služieb, ktorý uspel vo výberovom konaní podľa 
zákona o verejnom obstarávaní. V tejto akcii sa 
preinvestuje vyše 828 tisíc €.  Príspevok bude  čerpaný 
z prostriedkov operačného programu Životné prostredie. 

Mesto vylepšuje podmienky separovaného zberu 
tuhého komunálneho odpadu. Z operačného programu 
Životné prostredie získalo takmer 359 tisíc € na nákup 
moderných technológií. Začiatok realizácie projektu je 
stanovený na november 2009 a jeho ukončenie v júni 
2010. 

Radikálnych zmien sa dočká aj giraltovská pešia zóna 
v centre mesta, do revitalizácie námestia  bude 
investovaných takmer 991 tisíc €. Zrekonštruovaná 
a vynovená bude celá časť námestia od OD Lucia po OD 
Karmen. Tieto prostriedky mesto získalo z ROP.  

Úrad vlády SR,  VÚC Prešov a mesto združili 
prostriedky v celkovej výške 139 tisíc €/4milióny 200 
tisíc korún na vybudovanie multifunkčného ihriska 
s umelou plochou v areáli Základnej školy. Žiaci budú 
mať k dispozícii futbalové ihrisko s rozmermi 50 x 30 m 
a dve volejbalové ihriská. Práce sa rozbehli v októbri 
a koncom novembra budú ukončené.  

Úrad vlády SR na vybudovanie protipovodňových 
zábran poskytol mestu  780 tisíc €. S ich výstavbou sa 
začne v novembri 2009 a ukončenie je stanovené na jún 
2010. Na ľavostrannom brehu Tople v Parku mieru 
budú navážať zeminu a spevňovať existujúci násyp. 

       ooooo   (ef) 
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Pred sto rokmi sa začali v Šariši piecť  chleby z cesta, do ktorého 

gazdiné pridávali droždie – umelo vyrábané kvasinky. Napriek tomu 
sa dodnes zachovali archaické chleby,  nazývané „naľeśňiki“ a 
„lokša“. 

NAĽEŚŇIKI (zemiakové placky, zemiaková baba, haruľa) sa 
zhotovujú zo surových postrúhaných zemiakov, pridáva sa trochu 
múky, podľa chuti soľ, čierne korenie, majoránka a vajíčko. Dobre  sa 
všetko spolu premieša. Do rozpálenej masti na panvici lyžicou dáme 
cesto, rozotrieme ho na tenko a upečieme z oboch strán.. Zemiakovú 
babu alebo haruľu  urobíme tak, že cesto natrieme v hrúbke 1,5 cm 
na dobre vymastený plech, pomastíme aj  zvrchu a upečieme v rúre. 
Pôvodne sa však naľeśňiki piekli bez masti na  platniach na peci 
alebo na rozpálenom plochom kameni.. Mastili sa až po upečení 
prepraženým maslom, lojom alebo bravčovou masťou.  

LOKŠE (v šarištine sa nazýva lokša, t. j. v pomnožnom čísle) sa 
zhotovujú tiež zo zemiakového cesta,  ale jeho základ tvoria  uvarené, 
dobre popučené zemiaky, pridáva sa múka, vajíčko a soľ. Cesto sa 
rozdelí na malé bochníčky, z ktorých  sa vyvaľkajú okrúhle lokše a 
pečú na platniach sporáka. Ešte teplé sa potierajú prepraženým 
maslom a posolia, no chutia aj pocukrované. V Šariši sa ujalo aj 
podávanie lokší na spôsob štedrovečerných OPEKANCOV (bobaľki). 
Upečené lokše sa potrhali na drobné kúsky (na huśe lapki), preliali 
horúcim prevareným sladkým mliekom, pridal sa pomletý mak, 
 cukor alebo med a všetko sa prelialo prepraženým maslom. 

 
 
 
 
 
Pôvodne si gazdiné samé  zhotovovali KVAS. Na krúpy z jačmeňa 

alebo pšeničné otruby naliali vlažnú vodu, pridali trochu chmeľu 
a cibule, nechali vychladnúť a kvasiť. Získaná tekutina a vymočené 
krúpy, resp. pšeničné otruby predstavovali tradičný kvások. Tento 
zamiešali do múky alebo chlebového cesta. 
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Z rozprávania A. Bartošovej a A. Dzurišovej: 
 
 
Rospuśčili droźdže  (abo rozdrobiľi kvasek) v slanej vodze (ceplej 

takej jak v ľece na jarku)  
Bandurki oškrabaľi, uvariľi a dobre popučiľi, žebi neostaľi 

hrudki. Ešče do ceplich naľaľi vodu s droźdžom(abo kvaskom) 
Jedno kilo muki preośali, zmišaľi s vodu, z droźdžom 

a s bandurkami. 
Toto muśelo dobre prekysninuc calu noc,  chľib śe zapravil až na 

druhi dzeň. 
Kvasek še odkladal z jedneho pečeňa do druheho. Koritko, dze 

chlib kisnul śe viškrabalo zo škrapku (vipatrala jak mala motička 
z drevenu ručku). Z teho cesta śe zrobila taka mala buchtečka. 
Odložila śe do koritka, v chtorim kisnul chľib, abo meňšeho, 
pomučilo śe pod ňu i na ňu, prikrila śe s ruśňikom, a tak to zostalo 
až do druheho pečeňa.   

Chto nechcel kvaśni chľib, tak ho pik z droźdžom, bo ten 
s kvaskom bul pokvaskoviti, abo aš bars kvaśni. 

 
Ked me išľi robic zapravku na chľib, kvasek dobre  rozrobiľi, daľi 

ho do ceplej vodi, das do kila muki a vichladzenich, preľisovanich 
abo dobre popučenich  bandurek. Dobre toto premiśiľi. Toto me daľi 
pod perinu, žebi bulo v ceple. Zapravka śe vše robila už v pijatek 
večar. 

 
 
 
 
 
Recept na śtiri chľeby a dva priplanki vyrozprávala 82-

ročná Anna Bartošová  z Kračúnoviec : 
 
Droźdže -  dva kocki, 
Hladka čarna muka (volala śe  dakedy „pozadňa“  abo 

„treca“muka – ľem z ňej śe pik chlib) – može śe dac 5 abo 6 kila. 
Z hrubej muki śe chľib kruši, šicko śe rozkrušovalo. 

Bandurky – uvarene, dobre s pučakom popučene. Ňeveľo, tak do 
harsci,  može das pul kila. 

Suľ – das jednu lišku, ale gazdiňa mala odmerku v ruke. 
Kusek cukru do kvaska. 
Raška, tiš das jednu lišku. 
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Na druhi dzeň rano jak me zrobiľi zapravku na chľib me preošaľi 
ostatnu muku, viľaľi do ňej rospuščeni kvasek – ten z pijatku, daľi 
me tam raški, soľi a mišiľi a mišili... Cesto bulo dobre vimiśene 
ftedi,  ked śe odrivalo od rukoch a od koritka. Ňeśmi śe ľipkac! 

Ked cesto rośňe, muśi rucac bubľini. 
Hutori śe: „Cesto nepremiśiš, kapustu nepremajsciš.“ 
Žena muśi buc pri tim veśela i cerpeźľiva. Kedz porjadňe 

nevimiśi, chľib je krušaci, krušil śe i taki, co śe pik z hrubej muki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A miśiľi a miśiľi... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobre vimiśene cesto sa muśelo odľipjac od koritka i od rukoch. 
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Cesto kiśňe. Na koritko dali rački a prikriľi s plachitku z doma tkanej 
 pisaňini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Rački na koritku                    Foto a text: Emília Filová 
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Ľudský život má postupnosť paralelnú s prírodou.  Jeseň je 

obdobím zberu dozretej úrody na zimu a do zálohy  pre budúcu jar 
a leto a podobné je i dozrievanie ľudské. A ak je jadro takmer 
prezretého ovocia zárukou kvality i kvantity ďalšej úrody, tak  
životné rady a skúsenosti starších  sú veľmi  potrebné. Aj keď táto 
jeseň života mnohým mladým v dnešnom uponáhľanom 
a pretechnizovanom svete akoby prekážala, zavadzala.  Október je 
už tradične mesiacom, keď sa aspoň na chvíľu zastavíme  
a prejavíme úctu  starším. Máme na to veľa dôvodov, veď  
nezabúdajme, že im vďačíme za život. 

Štvrtok 1. októbra  primátor mesta Ján Rubis pozval  seniorov  
do zasadačky mestského úradu, kde si všetci mohli na chvíľu 
odľahčiť svoju myseľ od každodenných starostí a zamestnať ju 
počúvaním prekrásneho spevu. Ako ináč, ak nie umením, sme  
mohli osláviť prvý októbrový deň, vyhlásený za Medzinárodný deň 
hudby. Nádherný koncert s názvom  Svetom operety a muzikálu 
nám pripravili účinkujúci zo Štátneho divadla v Košiciach. Vypočuli 
sme si piesne z operiet Čardášová princezná, Zem úsmevov, Veselá 
vdova a piesne z muzikálov West side story,  Hrnčiarsky bál 
a mnohé iné. 

Úctu k starším by sme mali prejavovať počas celého roka, hoci aj 
vľúdnym slovom, úsmevom, ale aj láskou. Lebo milovať znamená 
starnúť ruka v ruke.  

    
 

 
 
Sólisti Igor Kucer a Ja-
nette Zsigová v doprovode 
klaviristu Andyho Beleja 
a huslistu Jozefa Bikára. 

Foto: Robo Koreň  
 

                   ooooo   
Mária Osifová 
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Tkáčska dielňa, snoezelen priestor či spálňa – nielen do 

týchto, ale i do ďalších priestorov mohla už tradične dňa 23. 
októbra 2009 nazrieť aj verejnosť. Domov sociálnych služieb 
v Giraltovciach svoje brány otvoril pre malých i veľkých už po 
piatykrát. 

Záujemcov, ktorí chceli vidieť kúty domova sociálnych 
služieb, bolo neúrekom už od skorého rána, veď nie každý deň 
sa naskytne takáto príležitosť.  

Po slávnostnom otvorení o 10,00 h vystúpili v krátkom 
kultúrnom programe študenti Pravoslávnej bohosloveckej 
fakulty PU v Prešove (OZ Syndesmos), ako aj  samotní klienti. 

Podujatia sa zúčastnili viacerí významní hostia: poslanci 
Prešovského samosprávneho kraja (PSK), vedúca  sociálneho 
odboru  PSK, primátor mesta Giraltovce, riaditelia škôl 
a organizácií v pôsobnosti mesta a mnohí ďalší. 

Počas celého dňa  v zasadačke domova sociálnych služieb 
prebiehala powerpointová prezentácia o činnosti zariadenia 
počnúc jeho začiatkami až po súčasnosť. Pri tejto príležitosti 
zároveň klienti mali možnosť prezentovať svoje praktické 
zručnosti formou zaujímavých výrobkov a úspechy zo súťaží. 

Každý prišiel s jedným cieľom  vidieť, kde bývajú klienti, 
kto im poskytuje pomoc, kde „pracujú“, ako trávia voľný čas... 

O to viac nás teší, že vždy je veľký záujem ľudí, ktorí chcú 
vidieť, ako vyzerá domov sociálnych služieb zvnútra. 

 
ooooo   Zuzana  Jurčová 
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Žiaci zo ZŠ Želmanovce priniesli klientom DSS darčeky.  Foto: Z. 

Jurčová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hostia pozorne sledovali program  Dňa otvorených dverí v DSS. 
   Foto: autorka 
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 A je to za nami...  
Pestrá sezóna 2009. Ďalší rok, kedy sme folklórom, ľudovou 

piesňou a tancom obveseľovali domáce i zahraničné publikum. 
Na takú bohatú sezónu sa bolo potrebné aj patrične pripraviť, 

svedčil  o tom nácvik tancov a piesní počas zimných mesiacov. Vo 
februári sme  dokonca absolvovali sústredenie v meste, nášmu 
mestu Giraltovce veľmi blízkemu, v  Robczyciach. Tam  vzniklo nové 
tanečné pásmo „Vešele“, ktoré obohatilo náš doterajší repertoár.  

Takto pripravení, po desiatkach hodín nácviku, sme odštartovali 
letnú sezónu - ako inak- vystúpením na  SLÁVNOSTIACH 
TOPĽANSKEJ DOLINY v našich Giraltovciach. 

Už začiatkom  júna sme domáce publikum vymenili za 
zahraničie, nie však natrvalo. Folklór nášho regiónu sme predviedli 
aj našim bratom Čechom, konkrétne v malebnom historickom 
mestečku Nymburk, ležiacom neďaleko hlavného mesta- Praha. 
Tento zájazd bol len začiatkom letnej sezóny, no aj takýto malý 
festival pozdvihol  folkloristu na tele i duchu. 

S príchodom letných mesiacov pribudlo nejedno vystúpenie na 
domácej pôde. Náš FS navštívil veľa východoslovenských, no i 
vzdialenejších obcí a miest.  Každý víkend letných prázdnin sme 
autobusom vyrážali mimo Giraltoviec a prezentovali náš folklór 
ľudovými piesňami a tancami na rôznych podujatiach. 

Šnúru zahraničných zájazdov sa nám podarilo úspešne predĺžiť, 
a tak sme 18. júla vyrazili na druhý zájazd tejto letnej sezóny. Kam 
inam ak nie k naším družným priateľom Poliakom. Podobne ako 10 
zahraničných súborov sme aj my boli účastníkmi medzinárodného 
folklórneho festivalu v poľskom Olzstyne, kde sme v minulom roku 
získali hlavnú cenu GRAND PRIX. Tu sme mali možnosť okúsiť aj 
iné kultúry a načrieť tak do studne folklóru z Turecka, Indie, 
Gruzínska, Ekvádora a iných krajín. 

Keďže  v Poľsku  sa  cítime veľmi dobre, zastavili sme sa ešte po 
ceste domov  na   3-dňovom  festivale  v  meste  Sedziszow  
Malopolski, kde  boli okúzlení našim súborom, krojmi a tem-
peramentným šarišským folklórom.  
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Mesiac august so sebou priniesol dlho očakávaný zájazd do 
horúceho Talianska. Talianske mestečko Apiro si nás ihneď 
podmanilo svojím čarom. Podobne ako v Poľsku ani sem sme  
neprišli za iným účelom ako vystúpiť na medzinárodnom folklórnom 
festivale. Miestne  talianske publikum, no i zahraničných turistov, 
tu bavili svojím vystúpením tanečníci a speváci z rôznych kútov 
sveta. Stretli sa tu folkloristi z Arménska, Chile, Hondurasu, 
Turecka a mnohých ďalších  exotických krajín. 

S príchodom školy sa aj intenzita počtu vystúpení znížila. 
Pomaly, ale iste sa i naša úspešná  sezóna končí...  

No folklórna šťastena nám ešte raz dožičila vyraziť za hranice 
rodnej zeme. Podobne ako sme šnúru zájazdov tento rok začali, tak 
sme ju aj skončili. Začali sme v susednom Česku a veru inde sme 
ani skončiť nemohli. Náš posledný zájazd do krásneho kúpeľného 
mesta Mariánske Lázne bol nezabudnuteľným folklórnym 
i estetickým zážitkom. 

Kamkoľvek sme prišli a predviedli sa piesňou či tancom nášho 
vďačného šarišského regiónu, potlesk a úsmev na tvárach ľudí nám 
bol najväčšou odmenou. Vidíme, že to čo robíme, má zmysel, lebo 
oživujeme  folklórnu tvorbu našich starých otcov a materí....V nás 
žije folklór. Je pre nás nesmiernym potešením šíriť ho ďalej. 

A tak s vedomím, že sme za sebou zanechali kúsok seba, nášho 
folklóru a tradíci, spomíname na bohatú sezónu 2009.    FS Topľan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mariánske Lázne učarovali našim tanečníkom.  
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V poľskom meste  Olsztyn tanečníci z Topľanu predviedli aj 
akrobatické kúsky.             Foto: Pavol Švač 

 

 
 
 
 
Medzinárodné vzdelávacie katechetické dni, organizované 

Slovenskou  radou  rodičovských združení (SRRZ), boli pre mňa 
úžasným zážitkom. Tri nádherné dni od 8. do 10.októbra 2009, 
prežité na Spiši, mi budú ešte dlho doznievať v mojej pamäti. 
Okolo 200 ľudí vo veku od 3 do 76 rokov z rôznych kútov Slovenska 
(od Trnavy po Ubľu) vytvorilo jedno krásne spoločenstvo. Katolíci, 
evanjelici aj pravoslávni zasadli k jednému stolu. Najúžasnejšie bolo 
to, že ku nášmu ,,SLOVENSKÉMU“ stolu si prisadli aj deti zo 
Zakopaného (Poľsko), Budapešti (Maďarsko) a Uherského Hradišťa 
(Česko). 
Svätou omšou, celebrovanou J.E. Mons. Františkom Tondrom 
(biskup Spišskej diecézy), sme slávnostne otvorili tieto dni.  
Rodina - základ spoločnosti a dieťa ako základ rodiny boli 
základnými témami prednášok, ktoré boli plné múdrosti, poznatkov 
a osvedčených teórií. Spev zmiešaného speváckeho zboru CHORUS 
IGLOVIA, detského zboru ANDREJKO a ZSPA (Poľsko) nás osviežili 
nádhernými tónmi  hlasov. 
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Že sa dá hravou a zážitkovou formou priviesť deti k modlitbe, nás 
presvedčila už spomínaná mládež v otvorenej hodine Svätého 
ruženca. Dokázali sme sa modliť po latinsky, nemecky, poľsky, 
maďarsky, česky a slovensky. 

Vyvrcholením našich zážitkov bola prehliadka sakrálnych stavieb 
Spiša. Začali sme ju  na Mariánskej hore v bazilike Panny Márie, 
pokračovali v kostole sv. Jakuba v Levoči, kaštieli Strážky a 
ukončila sa splavom na pltiach po Dunajci. Čaro tunajšej prírody 
naše pocity znásobilo. 

Po dňoch plných zážitkov prišiel aj ich koniec . Prijali sa závery, 
vychádzajúce zo zámeru projektu a my sme sa rozlúčili. 
Ďakujem všetkým tým, ktorí tento projekt vypracovali, zorganizovali 
a zrealizovali. 

Zvlášť ďakujem pani Sušinkovej, ktorá ma tam pozvala  a 
takýmto spôsobom ma veľmi obohatila po mojej duchovnej stránke. 
Myslím si, že všetci, tak ako aj ja, sme odchádzali plní lásky, pokoja 
a dobra, s cieľom šíriť to vôkol seba a možno s túžbou stretnúť sa 
ešte aspoň raz.  

Slávka Dzurjuvová, ZŠ Giraltovce 
 
 

 
 
 
 

                                                                (J.R.R. Tolkien) 
 
Zdá sa mi nepochopiteľné, že niekto dokáže konať zlo. Veď zlo 

môže mať len dočasnú moc. Pohltí a zničí i samo seba… A dobro? 
Humanita? Kam sa podelo umenie ľudského rodu? Pre niekoho je to 
detail... ale svet sa predsa skladá z detailov... 

Z každej strany akosi vnímame len prejavy zla a čo človek 
neovplyvní, na to si zvykne. Namiesto odpustenia pomsta, ochotu 
vystriedal egoizmus. 

Myslím si, že život je neobyčajný dar. Dar, ktorý môžeme chápať i 
ako príležitosť urobiť niečo, aby sme sa mali dobre nielen my, ale aj 
tí ostatní vôkol nás. Príležitosť urobiť šťastnými druhých ľudí i na 
úkor vlastného šťastia. Šťastie je jediná vec, ktorú môžeme dať, aj 
keď ho sami nemáme. 

Podľa môjho názoru vytýčiť si daný cieľ nie je jednoduché 
a navyše neplní sa ľahko. Túžime byť úspešní v živote, mať 
významné spoločenské postavenie, precestovať celý svet... Často 
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žijeme len pre akúsi fatamorgánu a strácame drahocenný čas, ktorý 
by sme mohli venovať pomoci druhým. 

      Slovné spojenia  - Žltý narcis, Biela pastelka, Modrý 
gombík či Kvapka krvi -  sú vám iste známe. Prostredníctvom 
týchto humanitárnych akcií naše gymnázium šíri  posolstvo o 
tom, že humanita je mravná a mravnosť je humánna a my sa 
už v ranom veku učíme rešpektovať svoje povinnosti voči 
ostatným. Pod taktovkou našich pedagógov, najmä 
stredoškolskej učiteľky Evy Bogľarskej a stredoškolského 
učiteľa Štefana Bačkaya, smerujeme k tomu, aby sme v sebe 
spoznávali a ďalej šírili dobro. Ako povedal Abraham Lincoln: 
„ Keď robím dobre, cítim sa dobre... Toto je moje náboženstvo!“ 
Podľa mňa sa naozaj dobre môže cítiť len človek, ktorý  
dokáže žiť aj pre iných. Nie je to jednoduché. Ale snáď sa o to 
každý z nás prinajmenšom môže aspoň pokúsiť. A my, 
gymnazisti, sa do podobných aktivít zapájame a prispievame 
tiež svojou troškou dobra. 

     Aj keď sa na oblohe nášho života rozprestrú husté mraky, 
majme na pamäti, že za nimi sa ukrýva žiarivé slnce, ktoré jedného 
dňa určite vyjde.  

    Valéria Onuferová, II.A, Gymnázium Giraltovce 
    
 
 
 
Vo štvrtok 15. októbra 2009 sme sa vybrali na exkurziu do 

Bardejovských kúpeľov. Štyridsať žiakov Súkromnej strednej 
odbornej školy v Giraltovciach a panie učiteľky V. Havrilová a H. 
Kuchariková už v skorých ranných hodinách čakali na autobus 
a šoféra, ktorý nás viezol šťastne tam a späť. Ani škaredé jesenné 
počasie nepokazilo dobrú náladu, ktorá prevládala po ceste 
v autobuse. Niektorí počúvali hudbu, klebetili, driemali, iní zasa 
hodnotili futbalový zápas Slovákov. Ani sme sa nenazdali a boli sme 
v Bardejovských kúpeľoch.  

Tam nás čakalo chladivé prekvapenie. Prvý sneh toho roku 
a silný studený vietor. Pre zlé počasie sme chvíľu času strávili 
v autobuse, kde sme si prečítali zaujímavosti o tomto kúpeľnom 
meste a oboznámili sme sa  s plánom exkurzie. Potom sa vyjasnilo  
a nám už nič  nebránilo vydať sa na cestu historickým mestom.  

Ako prvý sme navštívili skanzen. Veľmi ochotný sprievodca nám 
poskytol prístrešie v biednom domčeku. Jeho výklad bol zaujímavý, 
ako by sme počúvali našich prastarých rodičov, ktorí prežili svoj 
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život v podobných alebo aj v takých istých domčekoch. Zaujal nás 
dom roľníka, sýpky a sypanec z Kračúnoviec a z Maľcova, včelín 
z roku 1691, drevený kostolík z dediny Zboj, zvonica z Nemcoviec, 
kováčska dielňa, studňa, sušiareň ovocia. Premrznutí, kĺzajúc  sa 
po kamennom chodníku, sme ešte počúvali, ako tie stavby do 
skanzenu premiestnili. Cestou do liečebného domu sme 
skonštatovali, že dnešný život je určite jednoduchší.  

Pokračovali sme návštevou liečebného hotela Ozón. Privítali nás 
manažérka hotela a veľmi milý a ústretový personál. Vedúca 
pracovníčka obsluhy nás previedla liečebným domom, oboznámila  
s chodom reštaurácie, salónikov a kaviarne, vedúca recepcie nám 
ukázala izby, apartmán, priblížila nám prácu personálu a poskytla 
nám propagačný materiál, ktorý potrebujeme na štúdium v 
predmete technika služieb v cestovnom ruchu, marketing, 
manažment. Boli sme veľmi milo prekvapení, ako  ochotne 
odpovedali na naše zvedavé otázky. 

S úsmevom a rozdebatovaní  sme pokračovali prechádzkou po 
kolonáde, kde sme sa osviežili vodou z ôsmich prameňov. Pri 
ochutnávke liečivých vôd z prameňov, ako sú napr. Herkules, 
Napoleon, Alžbeta či Anna, sme počúvali príjemnú relaxačnú 
hudbu.  

Obedňajšiu prestávku sme mali v reštaurácii Kryštál. V mene 
všetkých žiakov sa chcem poďakovať za chutný obed vedúcemu 
prevádzky a pracovníkom kuchyne.  

Na záver sme po skupinkách navštívili turistickú informačnú 
kanceláriu, kde nám veľmi ochotne vysvetlili jej činnosť, nakúpili 
sme kúpeľné oplátky a urobili posledné fotky. Bardejovské kúpele 
na nás pôsobili veľmi upokojujúco, priam  blahodarne, o čom 
svedčia naše silné zážitky.  

Cesta do Giraltoviec  ubehla rýchlo. Rozprávali sme si zážitky, 
smiali sme sa nielen my, ale aj náš pedagogický dozor. Škoda, že 
nám počasie neprialo, veď aj vonku bolo čo vidieť. Nič to, 
dobehneme to nabudúce.   

 
Všetci sme sa zhodli  na tom, že sa exkurzia veľmi vydarila 

a určite splnila svoj účel. Už teraz sa tešíme na ďalšie super 
exkurzie.  

 
 

Ľudmila Haleková , žiačka 2.E triedy  
Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach   
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Medzi mnohé podujatia, ktoré Centrum zorganizovalo 
v uplynulom mesiaci,  patrí i to, ktoré nám prinieslo 
najviac ocenení, ocenenia v počte zlatých medailí. Bol to 
Svetový pohár WUAP Praha 2009 v silovom trojboji, 
ktorý sa konal v dňoch 16.-18.10.2009. Pod vedením 
trénera Michala Berežňáka sa ho zúčastnili štyria 
trojbojári, ktorí priniesli  päť zlatých medailí. Michal 
Berežňak  drepom 350 kg urobil nový svetový rekord 
a nastavil tak latku  pre svojich súperov  veľmi vysoko. 
Tlak 200kg a ďalší svetový rekord v mŕtvom ťahu 295 kg 
ho vyniesli na 1.miesto nielen vo svojej kategórii do 100 
kg masters, ale aj v absolútnom hodnotení. S trojbojom 
845 kg obsadil 1. miesto, to je taktiež svetový rekord. 
Veľmi dobre si počínal Dávid Bendík, v kategórii 
dorastencov do 75 kg obsadil 1.miesto, a to  výkonmi 
215 kg v drepe, 80 kg v tlaku, 222,5 kg v mŕtvom ťahu -
 zároveň to bol aj nový svetový rekord. Ďalší náš 
súťažiaci Dávid Pankuch, taktiež dorastenec v kategórii 
do 67,5 kg, obsadil 1.miesto a v celkovom hodnotení 
juniorov a dorastencov skončil tretí. Drep 170 kg, tlak 
105 kg, mŕtvy ťah 182,5 kg - to je zároveň nový 
slovenský rekord. Ďalším členom našej výpravy bol  
junior Marek Pavúk,  získal tiež pekné prvé miesto 
v kateg . do 100 kg a dosiahol tieto výkony : drep 230 
kg, tlak 130 kg a mŕtvy ťah 230 kg. V kategórii Open 
muži do 90 kg sa predstavil Marcel Vasilenko a získal 
svojimi výkonmi - drep 220 kg, tlak 145 kg, mŕtvy ťah 
235 kg - taktiež  prvé miesto.  Naši siloví trojbojári boli 
veľmi úspešní,  k čomu im srdečne blahoželáme 
a naďalej prajeme takúto vynikajúcu výkonnosť. 
 Zároveň im ďakujeme za túto reprezentáciu CVČ, ale 
i mesta. Oni zase vyslovujú poďakovanie nášmu 
primátorovi Jánovi Rubisovi, riaditeľovi CVČ Jánovi 
Vookovi a všetkým sponzorom, ktorí prispeli k tomu, aby 
sa mohli Svetového pohára v Prahe zúčastniť.  
Priaznivcom  tohto športu oznamuje-  
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me, že v niektorú novembrovú nedeľu /presný dátum 
bude na plagátoch a našej stránke/ bude  súťaž  aj 
v Giraltovciach a pripravia ju naši trojbojári a kulturisti 
v sále Kultúrneho domu . 

Ďalším naším podujatím bola návšteva  CINEMAXu 
v Prešove, kde si osemdesiat detí z 1.-3.roč. pozrelo 
nádhernú rozprávku „ Pán Včielka“. Nielen rozprávka, 
ale aj prostredie sa im veľmi páčilo, mnohí si mohli 
nakúpiť darčeky v Dráčiku, deti tam mali aj svojich 
rodičov a verím, že to všetko sa im veľmi páčilo, lebo 
v závere vyjadrili túžbu ísť do kina znovu. Ako 
pokračovanie tejto rozprávky  sme spolu s ich 
učiteľkami vyhlásili súťaž o najkrajšiu kresbu. Súťaž 
v novembri vyhodnotíme, víťazov odmeníme vecnými 
cenami a sladkosťami a práce vystavíme v našej Galérii 
Slniečko.     

Z inej oblasti našej činnosti bol 2-dňový výlet po 
stopách 2.svetovej vojny v Poľsku, ktorý sme pripravili 
pre žiakov Gymnázia Svidník a dospelých záujemcov 
nášho mesta, a ktorý sme avízovali v predchádzajúcom 
čísle Spravodajcu. Pokračovaním toho podujatia bola  
exkurzia pre mladších žiakov zo SZŠ Giraltovce do 
Vojenského múzea vo Svidníku a v Tokajíku. Deti to 
veľmi zaujímalo a veľmi sa potešili keď som im povedala, 
že do Tokajíka sme pozvaní znovu, a to 22.novembra 
tohto roku, keď tam bude oslava 65. výročia Tokajíckej 
tragédie s ukážkami bojov. 

Deň pred prázdninami - večer sa deti zúčastnil 
Nočného pochodu, ktorý v tomto období  každoročne 
organizujeme a kde si účastníci mohli preveriť svoju 
odvahu v nočnej hre. 

Tento mesiac sa už začali mnohé cyklické športové 
súťaže o priebehu a výsledkoch ktorých sa dozviete na 
našej web stránke, kde  môžete nájsť aj fotodoku-
mentáciu. Na podujatia, ktoré  máme pripravené 
v novembri, vás srdečne pozývame. Jednotlivé pozvánky 
nájdete aj na našej webstránke a na plagátoch na 
našich nástenkách.                    Helena Sušinková, CVČ 
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   Blížia sa voľby do vyšších územných celkov (VÚC). Málo ľudí vie, o čom sú 

a aký význam majú. Hlavne Rómovia by si mali uvedomiť, že voľby do VÚC  sú pre 
nich veľmi dôležité. Vyššie územné celky prevzali veľa kompetencií  od vlády,  teda  
od štátu. Spomeniem iba tie, ktoré sú pre Rómov veľmi dôležité. Sú to 
zdravotníctvo a školstvo.  

   V čase hospodárske a finančnej krízy je veľmi dôležité, že zdravotníctvo 
funguje, že je dostupné pre každého bez výnimiek a hlavne prakticky bezplatné. 
Školstvo vytvára pre rómske deti také podmienky, aby mohli napredovať 
a nezanedbateľná je aj finančná pomoc. Nebyť tejto ľavicovej vlády, a teda aj 
ľavicovo orientovaných poslancov, v tomto čase , teda v čase hospodárskej krízy, 
by ľudia, ktorí sú odkázaní na rôzne sociálne dávky, pocítili oveľa väčší dopad na 
svoju životnú úroveň.  

  Môžeme byť povďační ľuďom, ktorí sú ľavicovo zmýšľajúci, či už vo vláde 
alebo poslancom v Národnej rade , ale aj VÚC 

   Veľmi málo Rómov si uvedomuje, že hospodárska a finančná kríza sa ich 
prakticky nedotkla. Sociálne dávky, ktoré mali pred krízou, sa neznížili, ale 
v mnohých prípadoch zvýšili. To je politika ľavicovej vlády, ale aj ľavicových 
poslancov. To, čo spomínam sa týka aj časti majority, lebo nie všetci si žijú na 
vysokej nohe.   

   Voľby do VÚC sú aj o tom, ako sa budeme mať v našom Prešovskom kraji, 
ale sú aj o tom, či dáme príležitosť tým, ktorí veľmi málo sociálne cítia, čiže ľuďom 
pravicovo orientovaným, alebo ľuďom sociálne cítiacim, čiže ľavicovo orientovaným. 

   Aj z nášho giraltovského regiónu za poslanca do VÚC kandiduje človek, ktorý 
sociálne cíti. Človek, ktorý v rámci svojich možností urobil dosť pre Giraltovce, ale aj 
giraltovský región. Tento človek ako primátor mesta urobil veľa aj pre rómsku 
komunitu ( sociálne byty, kanalizácia)  

   Rómovia by si mali uvedomiť, že je ich povinnosťou ísť voliť v sobotu 14. 
novembra 2009 . O tom, či dajú hlas pánu Janovi  Rubisovi alebo niekomu inému, 
nech rozhodnú podľa svojho svedomia.  

   Ja môžem iba poradiť Rómom- voličom, že bližšia je košeľa ako kabát a že je 
potrebné voliť človeka, ktorého poznám, človeka, ktorý je primátorom nie len pre 
majoritu, ale aj minoritu. A teda ak by bol zvolený za poslanca do VÚC, hájil by 
záujmy nielen majority, ale aj minority, čiže bol by ľavicovo cítiacim poslancom  
VÚC za giraltovský región a samotné Giraltovce. Pre naše mesto veľa urobil aj 
terajší župan – šéf prešovského kraja pán J. Chudík. Spomeniem iba polikliniku, 
cestu a chodníky cez Giraltovce. Pán Chudík sa rozhodol znovu kandidovať na post 
župana, preto by sme mali porozmýšľať, komu dáme svoj hlas. Či dáme človeku, 
ktorý žije v našom meste, alebo inému, ktorý nemá  ani šajnu o Giraltovciach. 

     Tak to vidím ja!  
                                                                           ooo  Jozef Cina  ooo 
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Štatistiky požiarov na území Slovenska hovoria jasnou rečou 
a čísla sú alarmujúce. V minulom roku hasiči zaznamenali viac 
ako 11 000 výjazdov, z toho v bytových a rodinných domoch 
viac ako 1 700.  

Rizikovým miestom v dome, ktoré sa významnou mierou 
podieľa na vzniku požiaru, je komín. Preto pred začiatkom 
vykurovacej sezóny treba značnú pozornosť venovať jeho revízií. 

Nezanedbateľnou vlastnosťou kvalitného komína je jeho 
dobrý ťah, t.j. bezpečný odvod spalín. Len v prípade, že sú 
spaliny bezpečne odvedené nad strechu, nemôžu sa dostať do 
obývacích priestorov. 

Pri spaľovaní tuhého paliva unikajú do komína aj sadze 
a para, ktorá vzniká odparením vody z paliva. Zvyšky sa 
usádzajú na stenách komínového telesa, pričom  na jeho 
vnútornej starne vzniká súvislý povlak hrubý až niekoľko 
centimetrov. Ten môže začať kedykoľvek horieť. V komínovom 
prieduchu pri tom vzniká teplota až 1 200 stupňov. Ak sa 
k tomu pripojí nevhodný technický stav komínového telesa, 
 požiar je priam nevyhnutný. Preto je potrebné čisteniu komína 
venovať značnú pozornosť a nános sadzí aj v priebehu 
vykurovacej sezóny pravidelne odstraňovať. 

Údržba komína by sa mala vykonávať nielen kvôli vlastnej 
bezpečnosti, ale ja preto, že to prikazuje zákon. Vyhláška č. 
401/ 2007 Z.z. nariaďuje pre komíny pripojené na spotrebiče 
na tuhé či kvapalné palivá s tepelným výkonom do 50 kW 
prehliadku každé štyri mesiace, pre komíny na plynné palivá 
a ak ide o komín s vložkou, každých 12 mesiacov. 

Za čistenie komína v prvom rade zodpovedá vlastník. 
Výsledkom kontroly je vystavenie potvrdenia o vykonaní 
čistenia a revízie komína v zákonom stanovených lehotách a j 
záruka  bezchybného fungovania. 

V prípade požiaru a stanovenia nevhodného technického 
stavu komínového telesa ako hlavnej príčiny jeho vzniku môže 
hasičský a záchranný zbor udeliť fyzickej osobe sankciu. Avšak 
oveľa väčšou pokutou je v tomto prípade poškodený, ohňom 
znehodnotený príbytok. 

ooooo    Marek Hliboký, veliteľ DHZ  
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Projekt Tvorme tvár Horného Šariša, ako príprava na vstup do 

osi 4 LEADER v Programe rozvoja vidieka, je v konečnej fáze. Jedna 
z posledných akcií sa uskutočnila aj teraz, v októbri. Posledná 
aktivita v oblasti vzdelávania manažmentu budúcej MAS-ky  
zaviedla 22. a 23. októbra t. r. členov realizačného tímu do Poľska. 
Kroky smerujúce k finalizácii Integrovanej stratégie rozvoja územia 
Horný Šariš pokračujú pracovnými stretnutiami, napr. aj 28. 
októbra 2009  v zasadačke Domu služieb v Giraltovciach. 

Počas návštevy poľskej gminy Uście Gorlickie sa účastníci 
zoznamovali s rekreačno-zdravotnými možnosťami, ktoré celoročne 
ponúka návštevníkom a ktoré zveľaďujú dofinancovaním projektov 
zo zdrojov EU. Podstatné však sa stali úspechy budúceho partnera, 
miestnej akčnej skupiny – MAS (v poľštine Lokalnej Grupy 
Dzialania - LGD), ktorá pôsobí aj na území spomínanej gminy. 
Samozrejme, zainteresovaní závidia teritoriálne rozčlenenie Poľska, 
o. i. na gminy, ktoré predstavujú to, čomu na Slovensku hovoríme 
mikroregióny. Žiaľ, mikroregióny v porovnaní s poľskými gminami 
nemajú oporu v slovenskej legislatíve.  

Na stretnutí s predstaviteľmi LGD Beskid Gorlicki (ďalej len LGD) 
došlo k dohode o ďalšej spolupráci a potvrdeniu, že sa stane 
oficiálnym partnerom Občianskeho združenia Život je šanca, ktoré 
zastrešuje formovanie sa budúcej MAS Horný Šariš. Nasledovalo 
pozvanie na medzinárodnú konferenciu k prístupu LEADER, ktorú 
LGD organizuje za účasti svojich partnerov v decembri t. r. 
Predstavitelia budúcej MAS Horný Šariš pripravia kompletnú 
informáciu o svojej ISRÚ, procese formovania MAS a jej 
pripravenosti na LEADER. 

INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA ÚZEMIA POĽSKÉHO 
PARTNERA 

Na stretnutí sa v piatok 23. októbra zúčastnila Elzbieta 
Wansacz, ktorá aktívne pôsobí na formovaní sa LGD už od jej 
začiatku. Informovala, že pod ich pôsobnosť je na území 8 
vidieckych a 1 mestsko-vidieckej gminy  Gorlickeho powiatu, ktorý 
sa rozprestiera v severno-východnej časti Malopoľského vojvodctva 
a združuje gminy Gorlice, Lipinki, Lužna, Moszczenica, Ropa, 
Sekowa, Uście Gorlickie a dve mestsko-vidiecke gminy Biecz 
a Bobowa. Na tomto území žije 79 tisíc obyvateľov, čím sa veľmi 
približujú rozlohou územia a  počtom obyvateľov budúcej  MAS 
Horný Šariš.   
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Proces budovania LGD Beskid Gorlicki sa začal v roku 2005 
realizáciou projektu Tvorba miestnej akčnej skupiny a integrovanej 
stratégie rozvoja okresu Gorlice. Pri jej vzniku stálo 40 osôb – 
predstaviteľov samosprávy, mimovládnych organizácií a firiem. 
V roku 2008 malo združenie  136 členov.  

Vlastnú rozvojovú stratégiu pred rokom predložili na schválenie 
a uspeli. Začiatkom t. r. začínajú oficiálne čerpať prostriedky z Osi 4 
LEADER  v objeme 11 miliónov 675 tisíc zlotých, teda asi 3 milióny 
500 tisíc €. V porovnaní s našimi možnosťami je to suma o1 milión 
 250 tisíc € vyššia. 

ISRÚ si stanovuje dva hlavné ciele, t. j.  Zvýšenie kvality života vo 
vidieckych oblastiach a Zvýšenie atraktívnosti turistickej oblasti. 
Obidva sú rozpracované na špeciálne ciele a zahŕňajú dosiahnutie 
vysokej hladiny spoločenskej a hospodárskej aktivity obyvateľov, 
rozvoj infraštruktúry a služieb turizmu, tvorbu turistických atrakcií 
a kreovanie lokálneho produktu, ako aj podporu kultúrneho 
dedičstva. 

LGD rozvrhli do piatich tematických okruhov, a to Lokálna 
činnosť,  Aktivizácia Beskyd, S plecniakom do Gorlických Beskyd, 
Beskydsky košík a  Z tradície do súčasnosti. Do roku 2013 budú 
poľskí partneri  realizovať ciele, zámery a predsavzatia v štyroch 
oblastiach: 

- Malé projekty, 
- Obnova a rozvoj  obci, 
- Tvorba a rozvoj drobného podnikania, 
- Rozvoj činnosti nepoľnohopodárskeho charakteru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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Alzbieta Wansacz (uprostred ) v LGD Beskid Gorlicki pôsobí len 
externe, ale na jeho formovaní je od roku 2005. V súčasnosti je 
začlenená na prácu v oblasti malých projektov. Má tiež mnoho 
pozitívnych skúseností so spolupráce s partnermi na Slovensku. 

 
PREKVAPENIA ZA HRANICAMI 
 
Počas dvoch dní účastníci podujatia pobudli v Kúpeľoch Wysowa, 

ktoré sú len dva kilometre od hraníc Bardejovského okresu, lepšie 
povedané, známej Cígeľky. Pred niekoľkými rokmi, pravda, aj tu 
chodili deti do letných táborov, pili sme jedinečnú vodu 
z tamojšieho prameňa (pripomína chuť morskej vody). A teraz? 
Originálnu Cígeľku musíte na Slovensku, ba aj v bezprostrednej 
blízkosti jej prameňa, hľadať ako ihlu v kope sena a o rekreácií, či 
ozdravovacích pobytoch len snívame.  Návštevou Kúpeľov Wysowa  
sa potvrdilo, že keď sa chce, tak sa to dá. Poliaci z druhej strane 
hraníc  ukázali, čo nás čaká ak hodláme využiť bohatstvo, ktoré 
nám bez úžitku preteká medzi prstami. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kúpeľná dvora v Kúpeľoch Wysowa v Uścii Gorlickom 
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Najobľúbenejším prameňom v Kúpeľoch Wysowa dali takéto 

dôstojné vývery. Ochutnať môžete ktorýkoľvek prameň vo dvorane, 
nachádzajúcej sa v kúpeľnom parku. Podobnú chuť s tými istými 
účinkami ako naša Cígeľka má prameň František. Ostatné sú 
pozoruhodné tým, že majú úplne odlišné chute.   
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S tradíciami sa účastníci vzdelávacej akcie v Poľsku stretávali na 
každom kroku. Tradičné jedlá, v originálnom prostredí lemkovskej 
krčmy podávali tradičným spôsobom s inventárom s typickým pre 
túto oblasť. Našli sme mnoho spoločných znakov, ale aj základnú 
odlišnosť v množstve jedla a v nezvyčajne veľkej prítomnosti jedál 
z mäsa. Naši predkovia sa uspokojovali s múčnymi jedlami, 
haluškami, pirohami, lokšami. Zemiaky v časoch núdze často 
nahrádzali múku. K Šarišu patria aj mačanka a pulenta – 
kukuričná kaša. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozoruhodné využitie pre nás typicky letného pohostinského 

zariadenia sme objavili na konci zjazdovky vo Wysowej. Prístrešok 
s ohniskom uprostred, obložený drevom z troch štvrtín obvodu, 
slúži aj v zimnom období  na poskytovanie služieb pre lyžiarov. 
Môžu si posedieť a ohriať sa pri ohnisku, na opačnej strane zase 
vypiť teplý čaj a ochutnať teplý  koláč priamo z pece. Pozor, v celej 
oblasti sme nenašli jediné miesto, kde podávajú pizzu! 
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Kúpele Wysowa sa s nami lúčili v hmlistom piatkovom 

popoludní. Napriek tomu v účastníkoch zanechali nezabudnuteľné 
dojmy a obrovské množstvo inšpirácie do činnosti v prístupe 
LEADER.            Text a foto: Emília Filová 

 
 
 
November nie je čas, keď zaleziete do brlohu ako 

medvede. Je to čas usilovnej práce na záhrade. Čaká 
vás hrabanie lístia, stínanie starých stromov  a ak nie 
je zamrznutá pôda, aj vysádzanie nových drevín, 
rýľovanie záhonov a zber liečivých koreňov. 

 Natieranie ovocných stromov vápnom je dobré 
opatrenie proti mrazovým trhlinám. Účinne znižuje 
následky pôsobenia slnečných lúčov  na kmeň. Pred 
natretím oškrabte z kmeňa odumretú kôru. 

Drevité odrezky sa zakoreňujú pomalšie, vyžadujú však menej 
starostlivosti, nepotrebujú teplo, ani polievanie nie je náročné, pretože sa 
vysadzujú priamo  do záhradky. Novembrové práce v bodoch: 

- Rýľovanie ťažkej pôdy. 
- Vysádzanie ovocných stromov a kríkov. 
- Prestrihávanie čiernych ríbezlí, malín a egrešov. 
- Odber drevitých odrezkov kríkov. 
- Hrabanie a kompostovanie opadaného lístia. 
- Výsadba rastlín do živého plota. 
- Výsev špenátu a polníčku.                      Ľubomír  Krupa 
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Z P O Z 
 
 
 
Do radov  obyvateľov nášho mesta sme privítali : 
 
Dianu Lackovú      Jána Kopčáka 
Michala Juhasa      Eriku Študyovú 
Natáliu Némethovú-Mikulovú Filipa Kureja 
Tímeu Ciganovú      Daniela Kmeca 
 
V mesiaci november svoje životné jubileá oslávia: 
 
Packová Alžbeta   90        Komišáková   Mária  60 
Juhásová Zuzana  80       Fedák Ernest    55 
Mikula Andrej    75       Mašlej Andrej    55 
Bakaľár Tomáš   70       Prazňáková Eulália  55 
Žulták Andrej    70       Gregová Mária   55 
Roguľová Helena   70       Kmecová Marta   55 
Digoň Michal    65    Kmec Miroslav   50 
Bakaľarová Alžbeta  65        Vaľovský Ján, Ing.       50 
Končárová Alžbeta  65       Kurej Vojtech    50 
Kurečajová Gizela  60       Vaľany Július    50 
Červeňáková Helena 60        Jurčová Anna    50 
 
                     
 

 
Mgr. Milan Maťaš  - Mgr. Viktória Baranová 

      Giraltovce            Kračúnovce 
Zdeněk Pospíšil - Jana Šebešová 

     Černý Most, ČR              Giraltovce 
Ján Kurej - Andrea Kurečajová 
   Giraltovce        Giraltovce 
Roman Švrček  - Martina Juhásová 
     Bratislava                        Giraltovce 
Viliam Kelemen - Zuzana Zorská 
      Marhaň                Giraltovce 
Ing. Ján Jurč - Ing. Mária Drappová 
   Giraltovce                Želmanovce    
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Jesenná časť III. futbalovej ligy sa blíži 

neúprosne k svojmu záveru. Je potešiteľné, že 
futbalisti MFK Slovan Giraltovce svojimi výkonmi 

a výsledkami robia svojim fanúšikom veľkú 
radosť. Majú za sebou šesť zápasov bez prehry 
a najmä tie štyri víťazné  boli impozantné. Táto 
séria neporaziteľnosti priviedla Slovan až na 

štvrté miesto tabuľky po jesennej časti. Dúfame, 
že aj v predohrávaných stretnutiach jarnej 

časti súťaže, ktoré sa budú hrať v novembri, 
potvrdia toto parádne umiestnenie. 
V minulom čísle sme poukázali kriticky na 

veľký počet napomínaných a vylúčených hráčov v mužstve Slovana. 
Apelovali sme na hráčov, aby mali v zápasoch pevné nervy. Po 
posledných zápasoch Slovana  vo Svidníku a Spišskom Podhradí 
však musíme konštatovať, že to ani  futbalisti nemajú jednoduché 
pri takom rozhodovaní, aké predviedli hlavní arbitri v spomínaných 
dueloch. Páni R. Tabaka a M. Zvolánek pomoc domácim riadne 
prehnali a najmä v Spišskom Podhradí to bolo až do plaču. Pre 
Mestský futbalový klub je to niečo nové. Veď v minulosti sa to 
nestávalo, naposledy pred rokmi v IV. lige v Breznici. Počas 
účinkovania v III. lige si MFK Slovan vybudoval pevnú pozíciu, 
rešpekt súperov aj rozhodcov ( najmä u tých skúsenejších). Nie je 
predsa možné, aby si mladí začínajúci rozhodcovia  robili 
z giraltovského  mužstva trhací kalendár. Natíska sa opäť otázka:“ 
Je to náhoda, alebo spiknutie ?“ Každopádne je potrebné všetkými 
dostupnými prostriedkami v zmysle Súťažného poriadku a Rozpisu 
súťaže upozorniť riadiaci orgán, aby sa podobné veci voči Slovanu 
nestali pravidlom. 

  Priebeh zápasu v Spišskom Podhradí poriadne rozladil aj 
lodivoda Slovana Ľubomíra Puháka: „  Veľmi ťažko sa hodnotí 
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výkon mužstva. Všetky naše zámery nám nabúral hlavný rozhodca, 
ktorý systematicky brzdil od začiatku naše akcie a tendenčne chcel 
pomôcť domácim k trom bodom. Vďaka zomknutosti a veľkej 
bojovnosti chlapcov sa mu to nepodarilo. Navyše nám prialo aj 
šťastie, keď po vymyslenej penalte nás zachránila žrď. Nechcem 
hodnotiť výkon rozhodcu, ale s určitosťou viem, že jeho účinkovanie 
v tomto zápase sa vôbec v ničom nezlučovalo s poslaním rozhodcu 
na futbalovom zápase“ 

  Čo k tomu dodať? Na futbal chodia ľudia  preto, aby  sa zabavili 
a odreagovali od každodenných starostí. Určite, vážení čitatelia, ste 
nevedeli o tom, že ak zasiahne brankár rukou loptu pri zákroku 
pred svojou bránkou, rozhodca musí nariadiť pokutový kop. 
Podmienkou je, že pôjde o hosťujúceho brankára. Neveríte? Je to 
nové pravidlo FIFA a začal ho ako prvý uplatňovať hlavný rozhodca 
v Spišskom Podhradí. Futbalová spravodlivosť však všetko zariadila 
inak. Domáci futbalista kopol jedenástku do žrde a Giraltovce 
získali cenný bod. Vo futbale často rozhoduje vôľa hráčov a chuť 
popasovať sa so súperom, aj keď sa mužstvu nedarí. To sa podarilo 
zverencom trénera Ľubomíra Puháka vo dvoch posledný 
októbrových zápasoch proti Sabinovu a v Nižnej Myšli proti košickej 
Lokomotíve. Veď v záverečných minútach rozhodli o zisku 
dôležitých bodov. Aj to o niečom svedčí. Ak chválime mužstvo, tak 
ešte viac treba vysloviť obdiv a uznanie brankárovi Lukášovi 
Jurčovi. Po vážnom zranení najlepšieho gólmana III. ligy Petra 
Štefánika sa postavil do bránky Slovana a učenlivo sa zlepšoval od 
zápasu k zápasu. Aj jeho pričinením Slovan neprehral od 27. 
septembra. V jeho prípade doslova platí: hodili ho do rozbúrenej 
rieky a on v nej čertovsky dobre pláva. 

ooooo    Miroslav Deutsch 
 
 
 
 
 

• Dňa 12.11.2009 mesto Giraltovce usporiada už XV. 
ročník  súťaže v ľudovom speve Giraltovský hudák. Na 
vašu účasť sa všetci tešíme. 
 

• Tradičné predvianočné trhy budú aj tento rok 20. – 21. 
novembra 2009. Srdečne vás na ne pozývame a veríme, že 
si určite vyberiete z bohatého sortimentu.  
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Podáva pomocnú ruku 

My Vám poradíme, Vy si vyberiete. 
Nájdete nás v budove SLSP na poschodí 

od 8:30 do 15:00 
aj mimo pracovnej doby, po telefonickom dohovore 

0903 173 647, 0907 393 805 
 

V časoch finančnej a hospodárskej krízy je dôležité byť  
dobre poistený a zabezpečený hlavne voči najvážnejším 

rizikám: 
 

rozbitie auta pri havárii 
mať zmluvne a havarijne poistené auto 

požiarom alebo výbuchom plynu poškodenie bytu, domu 
mať poistenie bytu, domu, vrátane zariadenia 
mať stavebné sporenie na opravy a rekonštrukcie 

vážny úraz s následkami, aj deti 
mať životné a úrazové poistenie s pripoisteniami 

ťažká choroba 
mať poistenie kritických chorôb 

strata zamestnania 
mať finančnú rezervu minimálne 5000 Eur 
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 AUTOMATICKÉ PRÁČKY 
 CHLADNIČKY 
  MRAZNIČKY 
   KUCHYNSKÉ ZARIADENIA 
    KLIMATIZACIA 

 
Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 49/53Giraltovce 

 
Kontakt: 0908/452497 

 
REGIONÁLNE IFORMAČNÉ A POARDENSKÉ CENTRUM 

v Giraltovciach ponúka služby: 
● internetové (surfovanie, e-mail), 
● kopírovacie a tlačiarenské z prenosných médií, 
● poradenské – príprava, tvorba a realizáciaprojektov 

 na získanie prostriedkov z európskych fondov. 
Sídlo: starý mestský úrad Giraltovce 
Pracovná doba: od 10. h do 16. h v pracovných dňoch. 
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