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V minulosti sa slávilo oveľa viac sviatkov ako 
v súčasnosti, hlavne v zime. Polia odpočívali pod 
snehom a ľudia žili podľa zvykov svojich predkov. Často 
sa schádzali, rozprávali sa a  vymieňali si životné 
skúseností, ale aj veselé príhody. Neboli takí zavalení 
množstvom neodkladných povinností, večne sa 
ponáhľajúci ako my dnes. Žili si po svojom, ťažko, ale 
viac verili jeden druhému, viac si vážili sused suseda. 
Dnes sa môžeme od nich učiť pokore pred životom, aj 
úprimným ľudským vzťahom, všetkému, čo dnešná 
moderná doba  svojimi ťažkými peruťami odviala do 
neznáma. Je dobre, že naši predkovia si stáli za svojimi 
názormi, že sa vedeli podoprieť v ťažkých časoch, sú pre 
nás príkladom života,  ku ktorému sa môžeme vždy 
vrátiť. Na svoju históriu môžeme byť právom hrdí, ale 
opak je pravdou. Lebo sa nesnažíme pátrať v minulostí, 
nesnažíme sa hľadať svoje korene, nie sme hrdí na 
svojich predkov, nepoznáme svoju históriu. Aká škoda, 
prekrásne tradície predošlých generácií zasypáva  prach 
zabudnutia a my ich bez povšimnutia opúšťame. A bolo 
by na čom budovať a stavať. A tak stojíme ako stromy 
bez koreňov, neisto a často bezradne. Začíname sa hlásiť 
k cudzorodým obyčajom, radi sa dáme opantať cudzími 
vzormi a zasypať návalom prebratých zvykov.  

Pred nami je mesiac február,  tak si pripomeňme život 
našich predkov v tomto čase. 2. februára sú  Hromnice, 
vtedy sa posväcovali sviece, ktoré sa zapaľovali v čase 
búrky. Vravelo sa: Na Hromnice o hodinu více. I vtedy sa 
pozorovalo počasie a niektoré predpovede boli trefnejšie 
ako tie dnes. Ale február – to boli hlavne fašiangy!  Vtedy 
ožili všetky dediny i mestá maškarami, veselými  
sprievodmi.  Niekde  tieto   zvyky   prežívajú   renesanciu 
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aspoň v prevedení folklórnych súborov. V mestách  však 
vymreli zvyky, ktoré sa konali v réžii cechov – 
spoločenstiev predstaviteľov určitého druhu remesla. 
Cez fašiangy sa konali krsty učňov na tovarišov, voľby 
nových cechmajstrov a s tým spojené prenášanie 
cechovej truhlice z domu starého cechmajstra do domu 
nového. Kam sa to všetko stratilo? Zvyky v mestách 
zanikli, ale niektoré dediny si ešte zachovali aspoň časť 
tradícii svojich predkov a hlásia sa  k ním.  

Na fašiangy bolo v našich dedinách veselo. Cez deň 
ľudia varili jedlá typické pre toto obdobie  a po večeroch 
nesedeli doma, ale spoločne priadli, tkali, alebo párali 
perie. Mládenci ich obveseľovali pesničkami a často sa aj 
tancovalo. Tí starší sa prizerali a bolo medzi nimi mnoho 
výborných  rozprávačov, ktorí vedeli pestré príhody, 
humorné príbehy zo života, alebo povestí z dávnych čias 
a nimi obveseľovali prítomných. Tak sa tradovali mnohé 
ľudové legendy, porekadlá, ale aj povery, ktoré často boli 
aj dosť strašidelné. Mládenci sa však nebáli a radi 
odprevádzali dievčatá domov.  

Tieto spoločné večerné posedenia boli akosi 
samozrejmosťou, návštevy v rodinách úplnou pri-
rodzenosťou. Ľudia žili ako jedna veľká rodina, spoločne 
im ubiehal čas, vedeli jeden o druhom všetko, poradili si 
navzájom, ak sa dalo, ak nie, aspoň poľutovali jeden 
druhého. Ľudská zdieľnosť a spolupatričnosť boli 
súčasťou ich života. Nepotrebovali rozhlas, ani televízor, 
ale samy boli živými kronikami. Dnes sú tie časy už iba 
spomienkou, zvyky vymreli, život pokročil míľovými 
krokmi, zmenili sa naše mestá, aj dediny a ľudia v nich.  

 
ooooo   Anna  Mitaľová 
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 Január, čo sa týka počasia, nás prekvapil hlavne  jeho pestros-
ťou. Dni daždivé nahradili mrazivé, slniečko sa striedalo so 
snehom, ale nočné mrazy, hlavne koncom mesiaca, narobili na 
čele vrásky hlavne šoférom parkujúcim vonku. V niektorých 
dňoch boli stromy pekne posrienené ako v rozprávke a mráz 
vytváral krásne obrazy na oknách. Deti sa mu najviac potešili, 
lebo im umožnil korčuľovanie nielen na multifunkčom ihrisku, 
ktoré pre nich pripravilo CVČ, ale aj na Radomke. Keďže tá 
môže byť v niektorých úsekoch zradná, radšej išli na istotu a tak 
im centrum pripravovalo od rána do neskorších večerných hodín 
túto  obľúbenú kĺzavú plochu. 

 Plesová sezóna sa začala aj v našom meste. Otvoril ju DSS 
a pokračujú v nej rôzne organizácie a inštitúcie až do skončenia 
fašiangov. Plesy pod rôznym pomenovaním- novoročný, 
poľovnícky, fašiangový, reprezentačný či iný, sa konajú aj v 
celom okolí nášho mesta. Takto  zábavychtiví majú možnosť 
aspoň  na jeden deň -  prípadne viac dní - odpútať sa od starostí 
rodinných či pracovných, venovať sa svojej partnerke,  na 
parkete ju poriadne  povykrúcať a čo je hlavné, spoločne sa 
zabaviť. 

 Na sklonku januára sa konajú aj karnevaly, či už v školách 
alebo na ľade, prípadne v nejakých telocvičniach, a tak aj deti 
majú možnosť nielen zabaviť sa , ale aj zabojovať o peknú cenu 
za originálnu masku. Centrum pripravilo niekoľko karnevaloch- 
píšeme o nich pri činnosti CVČ. 

 V meste bolo zrušených niekoľko obchodov, niekoľko nových zas 
otvorených, niekde sa čaká na zámery podnikateľov, 
o niektorých sa už vie. Zrušila sa predajňa s požičovňou 
svadobných šiat, second hand v Dome služieb, iný sa zase 
presunul do budovy PD , ale čo je kde,  to zistíte sami, ak si 
urobíte   prechádzku  mestom. Teraz je dobré slnečné, hoci 
trochu mrazivé počasie, ktoré však odháňa choroby a tak 
spojíme prospešné s užitočným a pohyb vonku nám neuškodí. 

 Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov   
(SZPB) sa ešte koncom minulého roka stretli na výročnej 
schôdzi. Okrem vyhodnotenia činností  za minulý rok bolo 
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skonštatované, že spoločnosť, v ktorej momentálna žijeme, 
nedoceňuje význam SZPB, ktorého členovia obetovali v bojoch za 
oslobodenie to najcennejšie, a to vlastné životy.  Predstavovali by 
si väčší záujem o nich aj zo strany mesta.  Predsedom tejto 
organizácie aj naďalej ostáva Andrej Štefaník a za tajomníka  bol 
zvolený Ján Gdovin. Minulý rok bol významný aj tým, že sme si 
pripomenuli 65. výročie SNP. Aj medzi členmi SZPB sú ešte takí, 
ktorí sa priamo na oslobodzovaní našej vlasti zúčastnili  - Ján 
Maťaš, Andrej Paľa z Kalnišťa a Ján Štefaník, ktorý je zároveň aj 
členom predsedníctva oblastného  výboru. 

 V dňoch od 11. do 15. 1. 2010 Súkromná základná škola 
pozývala rodičov a priateľov školy na Týždeň otvorených dverí. 
Krásne vyzdobený vstupný priestor dokazoval, že sa tu realizujú 
nielen šikovné učiteľky, ale hlavne žiaci. Netradičný  vianočný 
stromček, ovešaný plyšovými hračkami,  pútal pozornosť.  
Návštevníci mali  možnosť prezrieť si moderne zariadené triedy s 
pekne vyzdobenými stenami a porozprávať sa so žiakmi. 
Učiteľky  predstavili školu a jej zámery v blízkej budúcnosti. Je 
len na rodičoch, do akej školy zapíšu svoje ratolesti vzdelávať sa. 

 Lenka Hudáková, ktorá je žiačkou SSOŠ v Giraltovciach, nám 
opísala atmosféru Vianočnej akadémie v jej škole.  
Milými slovami  na úvod Frederika Oravcová prebudila  vo 
všetkých pocit nekonečnej spokojnosti, v  duchu ktorej  sa ďalej 
zabávali na ľudovom rozprávačovi Mišovi Partilovi.  
Neostrieľaný prvák milo prekvapil učiteľov, ale aj starších        
spolužiakov. Svojou návštevou ich  poctil pán diakon Michal 
Horvát so zborom krásne spievajúcich detí z Hanušoviec nad 
Topľou. Hrou na varhany zaujal Patrik Fedák.      
Ani štvrtáci nesklamali. Ako inak. Scénkou zo školského 
prostredia dokázali „rozplakať“ aj veľké deti. Talenty žiakov 
SSOŠ  nemajú hranice. Potvrdila sa šikovnosť vo všetkých 
smeroch. 
Nádherne zaspievané „Čerešne´´ v podaní Simony Mašlejovej 
padli vhod aj v zimnom období. A dobre padli aj milé slová pána 
riaditeľa. O chvíľu už znela chodbami školy spoločná Tichá noc. 

 Dobrá správa pre milovníkov mlieka. Začiatkom februára 
v predajni Potraviny na autobusovej stanici, ktorých majiteľkou 
je Darina Vaňková, si môžete v automate zakúpiť čerstvé mlieko, 
ktoré dodáva PDP Brezov. Cena mlieka  za 1 liter je 0,50€  
 

ooooo  / r /  ooooo  
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V kalendárnom roku 2009 činnosť mestskej polície v Giraltovciach 

zabezpečovali traja príslušníci vrátane náčelníka, ktorí celkom odslúžili  
9999 hodín. 

Za uplynulý rok evidujeme v protokole celkovo 834 udalostí. Z nich 192 
tvorí priame oznámenie od občanov rôzneho charakteru,  čo je 23 %  
z celkového počtu udalostí.  Na základe konkrétneho oznámenia vyhodnotí 
službukonajúci príslušník priamo na mieste udalosti situáciu a následne 
rozhodne o ďalšom postupe. V praxi to znamená, že začne vykonávať 
úkony, ktoré vedú k objasneniu priestupku a zisteniu jeho páchateľa, 
prípadne upovedomí príslušný útvar Policajného zboru, ak je vec, t.j. daný 
prípad mimo jeho kompetenciu.  S prihliadnutím na všetky okolnosti, 
príslušníci MsP na mieste vybavili dohováraním na úseku verejného 
poriadku celkom 94 priestupkov a na úseku dopravy 64 priestupkov. 
Protokolárne je zaevidovaných 108 priestupkov, ktoré boli vybavené 
uložením blokovej pokuty alebo predložením správy o výsledku 
objasňovania priestupku na ďalšie konanie Obvodnému úradu vo Svidníku. 
Išlo priestupky uvedené v priestupkovom zákone, podozriví sa ich dopúšťali 
priestupkov na úseku podnikania(§ 24), na úseku ochrany pred 
alkoholizmom a inými toxikomániami(§ 30 – podávania alkoholu 
mladistvým), na úseku verejného poriadku(§ 47 a § 48 – rušenie nočného 
kľudu, vzbudzovanie verejného pohoršenia, znečisťovanie verejného 
priestranstva), proti občianskému spolunažívaniu(§ 49) a proti majetku(§ 
50).     

Samostatne protokolárne sa evidujú priestupky na úseku dopravy 
v zmysle § 22 priestupkového zákona. V roku 2009 MsP celkom 
zaevidovala 139 priestupkov, z nich takmer všetky vybavila v blokovom 
konaní. V 12-tich prípadoch použila hliadka technický prostriedok na 
zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuču). 

V mesiaci február 2009 mesto Giraltovce spustilo na základe projektu 
zabezpečenie verejného poriadku  prostredníctvom kamerového systému 
vybranými pracovníkmi. Do konca roka predložili záznamy o podozreniach 
z priestupku na úseku verejného poriadku, či  na úseku dopravy celkovo v  
376 prípadoch, 155 z nich MsP vybavila v roku 2009, ostatné sú 
predmetom vybavenia   v roku 2010. Službukonajúcemu príslušníkovi MsP 
oznámili  39 rôznych porušení verejného poriadku počas jeho výkonu 
hliadkovej služby . 

Obrazový záznam v troch prípadoch využil Policajný zbor pri plnení ich  
základných úloh(objasňovanie trestných činov a priestupkov), v dvoch 
prípadoch napomáhal pri zisťovaní príčin dopravných nehôd. Takýto 
záznam je možné poskytnúť iba na základe písomnej žiadosti s presnou 
zákonnou citáciou dôvodu. 
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Na úseku prevencie príslušníci MsP vykonali v uplynulom roku 
v školských zariadeniach na území mesta Giraltovce, ako aj v obci 
Kračúnovce, celkom 12 besied so žiakmi na tému drogových závislostí 
a tzv. bezpečného správania sa. Besied sa zúčastnilo spolu 285 žiakov. 
Z dôvodu prevencie pred alkoholizmom a inými toxikomániami 
v spoločnom výkone s OO PZ Giraltovce sme vykonali štyrikrát kontrolu 
všetkých reštauračných a pohostinských zariadení na území mesta 
Giraltovce so zameraním na konzum alkoholu osobami mladšími ako 18 
rokov, a to s negatívnym výsledkom. Hliadka MsP počas hliadkovej služby 
vo večerných hodinách vykonala celkom 93 kontrol osoby. V jednom 
prípade vybavila priamo na  mieste udalosti v blokovom konaní osobu, 
ktorá sa dopustila priestupku tým, že podala alkoholické nápoje osobám 
mladším ako 18 rokov.  V iných podobných prípadoch, kde ale nebolo 
možné vypátrať vinníka, hliadka  vybavila vec na mieste dohovorom, 
pričom neodkladne informovala zákonných zástupcov mladistvých s ich 
následným odovzdaním. 

Počas roka  hliadka celkovo  pätnásťkrát preverovala zdravotný stav 
ležiacej osoby. V každom z týchto prípadov zohral požitý alkohol kľúčovú 
úlohu. V troch prípadoch si stav osoby vyžadoval okamžité lekárske 
ošetrenie privolanou rýchlou záchrannou službou, v jednom prípade 
z nich bola osoba hospitalizovaná. V siedmich prípadoch - s prihliadnutím 
na okolnosti - hliadka rozhodla o prevoze osoby do miesta bydliska 
z bezpečnostného dôvodu (pre bezpečnosť osoby podozrivého, 
i ostatných). Týchto sedem prípadov vybavila hliadka v blokovom konaní, 
alebo predložením správy o výsledku objasňovania priestupku na ďalšie 
konanie Obvodnému úradu vo Svidníku. Zvyšok vybavila hliadka 
dohováraním na mieste, ak takýto úkon bol dostačujúcim v predmetnej 
veci. 

Príslušníci MsP pri výkone svojej právomoci v zmysle zákona o obecnej 
polícii použili výzvu celkom deväťdesiatšesťkrát,  na zistené nedostatky 
ústne upozornili celkovo stosedemdesiat-päťkrát, jedenásťkrát 
písomne. 

Na území mesta počas roka MsP v spolupráci s firmou Hunter odchytila 
celkom 40 psov, z nich 29 umiestnila v karanténe. V jedenástich prípadoch 
bol pes vrátený vypátranému majiteľovi, piati z nich boli pre opakované 
porušovanie predpisov o chove psov vybavení blokovou pokutou, 
u prvopriestupcov postačilo dohováranie. 

Nad verejným poriadkom MsP  dohliadala dvadsaťosemkrát  počas 
roka v rôznych spoločenských akciách, ktoré boli organizované mestom. 
V dvadsiatich prípadoch MsP  asistovala pri výkone povolania HaZS, 
RZS, PZ, exekučnému úradu a iným inštitúciám. Počas obchôdzkovej 
služby príslušníci doručili pre potrebu súdov, exekučných úradov 
a obvodných úradov celkovo 172 doporučených písomností a pre výkon 
miestnej samosprávy a mestského úradu celkovo 2224 písomností. 

Správu o celkovej činnosti Mestskej polície v Giraltovciach predloží 
primátorovi mesta, ako aj poslancom MsZ náčelník MsP Juraj Šima. 

 
  ooooo     Ondrej Cina 
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Som jeden z vás, volám sa Stanislav Pankuch. Detstvo som prežil 

v malej obci Železník a v súčasnosti žijem so svojou drahou rodinkou 
v Mičakovciach. Spolu s manželkou vychovávame štyri neplnoleté deti. 
Život sa ku mne vždy otáčal tou krajšou stranou, a ešte  pred necelým 
rokom, by mi ani nenapadlo, že aj ja raz budem potrebovať nezištnú 
pomoc. Ale stalo sa a môj život sa od základu zmenil. V mojom 
produktívnom veku som utrpel vážny úraz, ktorý má v štyridsiatich dvoch 
rokoch pripútal na invalidný vozík. Prvú pomoc mi poskytli lekári 
v nemocnici v Brne, kde som ležal mesiac a pol. Nasledoval rehabilitačný 
pobyt v NRC v Kováčovej, ktorý trval dva mesiace. Veril som, že práve tam 
mi pomôžu, ale dni plynuli a môj zdravotný stav sa nezlepšoval. Postupne 
som si pripúšťal krutú realitu a otázky čo bude so mnou, čo s mojou 
rodinou ma neopúšťali. Naopak, čím ďalej tým viac tvrdo doliehali a 
priznám sa, sú mojimi trvalými spoločníkmi aj dnes. Ale tak to už v živote 
chodí, nikto z nás to nemá ľahké a poniektorí - tak ako ja - úplne najťažšie. 
Ale hovorí sa, že nádej zomiera posledná a verte, je to tak. Napriek svojmu 
postihu, verím, že vždy je tu pomoc, lebo asi najdôležitejšie je sa 
nevzdávať. Živím v sebe vieru, že aj ja raz budem chodiť, no a nato  
potrebujem pomoc, sám to nezvládnem. A to je aj dôvod, prečo som sa 
rozhodol obrátiť s prosbou o pomoc na dobrých ľudí. Dnes ja a ktovie kto  
bude potrebovať pomoc zajtra.  

Pred úrazom pre mňa  žiadna práca nebola problémom, robil som rád 
a s elánom, veď to bolo pre moju rodinu, no dnes sa karta obrátila. Moji 
najbližší mi musia pomáhať, manželka aj deti. Moji traja chlapci sa aktívne 
venujú futbalu, všetci hrajú za MFK Giraltovce a ja sa tomu veľmi teším. 
Nebol by som rád, keby kvôli môjmu problému zanedbali futbal, naopak 
chcem im byť vzorom. Mojou veľkou túžbou je dokázať im, že človek zdolá 
veľa, ak skutočne urobí pre to všetko, čo je v ľudských silách. My vozíčkari, 
sme takí istí ľudia ako vy ostatní, máme svoje túžby, aj nádeje, ale 
nedokážeme ich sami pretvárať na realitu, potrebujeme pomoc. Pomoc 
dobrých ľudí. Ja osobne potrebujem rehabilitačné pomôcky, ktoré sú veľmi 
nákladné a pre moju rodinu finančne nedostupné. Verím, že touto cestou 
sa mi dostane pomoci, že niektorí, čo budete čítať môj príbeh, prispejete 
skromnou finančnou čiastkou na môj účet, či už ako jedinci, alebo ako 
organizácia. Iní snáď pomôžete posunúť môj problém nadáciám, 
zriadeným pre tento účel. Akákoľvek  forma pomoci je vítaná, dnes som tu 
ja so svojim ťažkým osudom, ale zajtra to môže byť ktokoľvek z vás. 
Pomôžme si navzájom ako ľudia. V závere si dovoľujem zaželať vám veľa 
zdravia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Moje číslo účtu : 
1889343853/0200.  Srdečne ďakujem!       

ooooo  Stanislav  Pankuch 
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65. výročie  oslobodenia nášho mesta  bol  aj názov súťaže, ktorú pre žiakov ZŠ 

a stredných  škôl pripravilo Mesto Giraltovce a CVČ. Súťaže sa zúčastnilo  šesť 
trojčlenných družstiev, ktoré v štyroch častiach súťaže mali možnosť preukázať 
nielen svoje vedomosti o meste Giraltovce a jeho histórii i súčasnosti, ale aj svoju 
šikovnosť a zručnosť v zábavnej časti  a vo vlastnej tvorbe mohli poéziou či prózou  
„ospievať“  svoje mesto. (Na inom mieste časopisu sa s ich  tvorbou stretnete,  
nájdete tam uverejnené ich veršíky).  Nuž a ako dopadla súťaž? Môžem  
súťažiacich pochváliť za ich vedomosti nielen z minulosti ale aj z tohto obdobia. 
Načrela som aj do hlbšej histórie od vzniku mesta,  aj tam si naši mladí veľmi dobre 
počínali. Porota zložená z pracovníčok Mestského úradu – Alenky Kmecovej 
a Márie Osifovej a CVČ- Evy Michalkovej a Jarmily Tomkovej  veľmi rada 
odovzdala diplomy a vecné ceny, pretože úroveň súťažiacich bola veľmi vysoká. 
Umiestnenie jednotlivých družstiev: 1.miesto 9.B.v zložení - Aneta Kecerová, 
Lenka Roguľová a Ján Rubis, 2.miesto SSOŠ v zložení- Dominika Hanková, 
Frederika Oravcová a Veronika Gregová, 3. miesto obsadili –Jakub Roba, Peter 
Vasiľ a Simona Kmecová z 9.A. 

Po ukončení súťaže sme sa spoločne presunuli do malého parku, kde sa 
uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri soche Plačúcej matky s dieťaťom. Tu sme 
spoločne s mnohými žiakmi a obyvateľmi mesta mohli prejaviť svoju vďaku a uctiť si 
pamiatku tých, ktorí bojovali za našu slobodu. Z príhovoru k 65. výročiu oslobodenia 
mesta, účastníci mali možnosť  dozvedieť sa,  čo  sa pre toľkými rokmi udialo. Nuž, 
načrieme do tejto histórie a citujeme z prejavu zástupcu primátora mesta Ladislava 
Tomku, aj pre vás, naši čitatelia. 

V januárových dňoch si občania severovýchodného Slovenska pripomínali  
65.výročie oslobodenia spod fašistickej nadvlády. Naše mesto Giraltovce konkrétne 
18.januára 2010. 

Čo sa dialo predtým, vieme z histórie a pramení to hlavne z rozporov dvoch 
nepriateľských blokov štátov, ktoré boli zoskupené : 1.britsko-francúzsko-americký 
a 2. nemecko-japonsko-taliansky.  Obe zoskupenia začali  pripravovať novú 
imperialistickú vojnu za znovurozdelenie sveta. Blok na čele s fašistickým 
Nemeckom mal za cieľ nielen rozdelenie sveta , ale aj nastolenie fašistických 

režimov na celom svete, čo znamenalo pre ľudstvo 
mimoriadne nebezpečenstvo. Keď hitlerovská 
armáda zločinne prepadla 1.septembra 1939 

Poľsko, rozpútala sa 2. svetová vojna, vojna ktorá 
bola najkrutejšia a postihla takmer všetky 
kontinenty, no najviac Európu. 

Občanov nášho mesta postihla táto 
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nezmyselná vojna 22.júna 1941, keď nemecká armáda napadla bez vypovedania 
vojny  ZSSR. V tom čase sa dali do pohybu dve slovenské divízie dislokované 
v priestoroch Bardejov – Giraltovce a Medzilaborce – Výdraň. Odmietavý postoj 
k fašistickej vláde občania preukazovali vytvorením občianskeho odboja, najmä po 
víťaznej bitke pri Stalingrade v r.1942. Začiatkom r. 1943 bola v meste založená 
odbojová skupina a tvorili ju : Štefan Kočvara, Július Dzúrik, Ján Goč, Maťaš-Vaľko. 
Už v marci 1943 prichádza na východné Slovensko nadpor. letectva Ľudovít 
Kukorelli. V lesoch občania giraltovského okresu  a sovietski dôstojníci vytvárali 
partizánsku skupinu, ktorá sa presunula do Slanských vrchov a neskôr bola 
premenovaná na 1. samostatnú partizánsku jednotku Čapajev.  Činnosť 
čapajevovcov bola v odboji veľmi úspešná a spôsobila fašistickým jednotkám veľa 
strát, ako napr.: 8.4.1944 pretrhla diaľkový kábel nemeckého vedenia pri 
Rakovčíku, neskôr prepadli finančnú pohraničnú stráž v Kalinove, Vydrani 
a Radome. 6.augusta 1944 prepadli medzi obcami Šarišský Štiavnik – Beňadikovce 
nemeckú autokolónu, ktorá viezla muníciu určenú na obranu Dukelského 
priesmyku. Prepadli aj zbrojný sklad v Kukovej, odkiaľ odviezli zbrane a muníciu. 

Rýchly postup Sovietskej armády, približovanie sa frontu k severovýchodnej 
hranici Slovenska a silnejúca partizánska skupina spôsobili, že odboj silnel na 
celom území, až vyústil do celonárodného povstania 29. augusta 1944 v Banskej 
Bystrici. 

Túžobne očakávaná sloboda sa rodila v posledných mesiacoch r.1944 a prvých 
dňoch januára 1945 za veľkých ľudských a materiálnych obetí.  

Naše mesto bolo oslobodené ráno 18. januára 1945 jednotkou 271. gardovej 
streleckej divízie 11. streleckého zboru generála Zaporožčenka. Nemci opustili 
naše mesto bez spôsobenia väčších škôd, poškodená bola len pošta, verejné 
budovy a mosty zostali neporušené. 

Naši občania si s patričnou úctou každoročne pripomínajú  nielen oslobodenie 
nášho mesta, ale aj slobodu, ktorú sme získali zásluhou padlých príslušníkov 
domáceho i zahraničného odboja. Svoju  vďaku  prejavujú  predovšetkým tým, ktorí 
na rôznych frontoch 2. svetovej vojny položili svoje životy  za našu slobodu. Aj ich 
zásluhou sa dnes plným právom hlásime do rodiny demokratických štátov 
Európskej únie, s ktorými nás spája nielen spoločná historická, kultúrna a duchovná 
spolupatričnosť, ale aj spoločný boj v rokoch 2.svetovej vojny. Boj za mier, slobodu 
a hodnoty demokratického sveta. 

Pre našu budúcnosť je dôležité, aby sme si odkaz vojny stále ctili, na jej hrôzy 
neprestávali myslieť, na  tých, čo v nej položili životy nezabúdali, pretože im navždy 
patrí česť a sláva. Spomienka na to všetko, čo vojna prináša, ale hlavne čo berie, 
nech nás utvrdzuje v túžbe žiť stále v mieri, nech posilňuje konanie našich dobrých 
skutkov, nech prináša znášanlivosť medzi ľuďmi, rodinami a krajinami. 

 
Helena Sušinková 
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GIRALTOVCE 
Pre niekoho je to len prázdne slovo, 
no pre mňa je to raj. 
Každé ráno s láskou vstávam, 
na moje mesto pozerám. 
 
Džavot detí, milí ľudia 
vás hneď a zaraz očaria. 
Krásne lúky, šíre polia, lesy a pohoria -  
to sú moje Giraltovce- moja domovina. 

                                              Tamara Tchuríková, kvarta-IV.O 
 
Pod krásnymi kopcami    Moje pekné rodisko 
a šírymi lúkami,      aj vám by sa zapáčilo isto. 
leží mesto nádherné,    Všetko svoje miesto má, 
plné kvetov, malebné.    škola, obchod, centrum- 

                    zábava i hra. 
 

Veľa skvelých ľudí v meste žije 
a s láskou ho buduje. 
Preto aj my ruky k dielu pridajme 
a svoje mesto skrášliť pomáhajme. 

                                              Lenka Roguľová, 9.B 
CVČ je miesto zábavné, 
niečo nové nás tu vždy napadne. 
Spoznáme tu veľa ľudí, 
nikoho tu nič nenudí.  

                                  Veronika Gregová 2.A SSOŠ 
Giraltovce sú krásne mesto, 
ale už nám v ňom nerobia pekári cesto.  
Keď idem do školy,    
vidím krásne budovy. 
Mestský úrad aj schody nám opravili 
a sochu Hlovíka postavili. 
 
Giraltovce dnes sviatok majú, 
k soche matky kyticu vďaky ukladajú. 
V CVČ sa rôzne akcie konajú 
a dnes nás z histórie mesta skúšajú.   

Dominika Šimoňáková 9.C 
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Žiaci jednotlivých družstiev v súťaživom zápolení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príhovor zástupcu primátora Ladislava Tomku     Foto: Mária Osifová 
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Niet lepšej príležitosti ako formovať malú detskú dušičku 
vlastnou aktivitou prostredníctvom umeleckej literatúry. 

V budove Gymnázia v Giraltovciach sa v utorok 19.1.2010 
zišli víťazi školských kôl na okresnom kole Šalianskeho  
Maťka v prednese slovenských povestí. Celkom súťažilo 12 
detí v troch kategóriách zo siedmich škôl. Všetci súťažiaci boli 
odmenení diplomami, čo dokazuje, že v tejto súťaži niet 
porazených. Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých miestach 
(1. kat. Martin Končár, 2. kat. Viktória Dzurjuvová, obaja zo 
ZŠ Giraltovce, 3. kat. Silvia Štrusová z Gymnázia Giraltovce), 
postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 3.2.2010 
v Prešove. Najväčší záujem medzi súťažiacimi bol o prednes 
povestí Márie Ďuríčkovej, Antona Habovštiaka a Milana 
Húževku, ale aj ďalší spisovatelia, ktorí ožili v hlasoch 
talentovaných detí, vdychujúcich   do každej z povestí  kus 
svojej tvorivej duše. Niekomu sa to podarilo viac, niekomu 
menej, ale dôležité je, že si deti recitáciou obohacujú jazykový 
prejav  a objavujú samých seba. Jedna krásna povesť 
striedala druhú a výkony recitátorov presvedčili porotu, že 
máme byť na koho pyšní.  

Na záver odznelo krátke vyhodnotenie poroty, ktorá 
konštatovala, že je potrebné brať do úvahy časové limity, aby 
dĺžka textu neuberala recitátorovi na kvalite. Čo sa týka 
výslovnosti, vyskytli sa iba drobné prehrešky. Porote sa páčil 
výber povestí, škoda len, že je ich iba nepatrné množstvo 
z nášho regiónu. 

Všetkým účastníkom krajského kola držíme palce!  
Je nám však ľúto, že v I. kat. (1.- 3.roč. ZŠ ) sa do súťaže 

zapojili len dvaja súťažiaci. Je toľko základných škôl v okrese, 
ktoré by účasťou v tejto súťaži  dali svojim žiakom možnosť 
porovnať svoj talent i prácu s inými. 

   Marta Lehetová 
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Víťazka 3. kategórie Silvia Štrusová  Foto : autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odovzdávanie cien               Foto: autor 
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Noc so spisovateľom Petrom Karvašom – zaujímavé a netradičné 

podujatie, zorganizovali v predvianočnom čase na Gymnáziu 
v Giraltovciach učitelia Predmetovej komisie slovenského jazyka 
a literatúry, PhDr. Blanka Vaľovská a Mgr. Viktória Maťašová. 

 
Keď sa rodila táto myšlienka, ani sme netušili, koľko starostí 

nám to prinesie. Čítať a pozerať film slovenského autora, to nie je 
vôbec jednoduché. Pustili sme sa do boja s časom a hlavne 
s materiálmi, ktoré sme potrebovali (knihy Polnočná omša, Veľká 
parochňa a film Polnočná omša). Vďaka vtedy neznámym ľuďom z 
Filmového ústavu z Bratislavy a Štátnej vedeckej knižnice z Prešova 
sa to všetko podarilo za tri dni. Vydýchli sme si a skonštatovali, že 
dobrí ľudia ešte žijú a vedia urobiť aj nemožné, ak ide o dobrú vec. 

 
Noc so spisovateľom sa mohla začať 21. decembra 2009. Žiaci 

končiaceho ročníka sa začali schádzať o 18:00 hod. v budove 
gymnázia s vecami na prácu – zošitmi a perami – a so spacákmi.  

 
Po oboznámení sa s vývinom slovenskej dramatickej tvorby po 

roku 1945 sa žiaci zoznámili formou prezentácie s hlavným aktérom 
Noci, Petrom Karvašom. Potom sa už mohlo začať čítanie absurdnej 
drámy Veľká parochňa, ktorá za zdanlivo absurdným a humorným 
obsahom skrývala vážne problémy aj dnešnej doby -  rasizmus, 
fanatizmus....  

 
Po dobrej večeri, za ktorú vďačíme rodičovskému združeniu pri 

gymnáziu, sme si spoločne pozreli film Polnočná omša. Čierno-biely 
film s tematikou druhej svetovej vojny z roku 1962 v réžii Jiřího 
Krejčíka,  veľmi jasne ukazoval autorov zámer – vykresliť ľudí 
v situácii, keď si musia vybrať medzi záchranou vlastného života 
a života blízkej osoby. Dej filmu, ktorý bol spracovaný podľa 
rovnomennej dramatickej hry, sa odohráva v čase Vianoc, kedy sú 
ľudia k sebe láskavejší a milší. Autor však využil kontrast 
vianočného času a sebeckosti, umocnený vojnou a vzťahmi v rodine. 
Tento kontrast v nás vyvolal emocionálny zážitok a množstvo 
otázok.  

Po zhliadnutí filmu sa školou niesli diskusie, priateľské 
rozhovory a spev do neskorých nočných hodín.... 

Rozsvietené gymnázium - ako svetlo v tme -  tak na nás pôsobila 
táto Noc, ktorá bola vzdelávacia, poučná, zábavná....vianočná.  

 
Blanka Vaľovská  

 Gymnázium Giraltovce 
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Žiaci končiaceho ročníka pri spoločnom čítaní knihy Veľká parochňa 
Foto: autor 

 
 
 
 
 
 
Polrok rýchlo ubehol a z našich prvákov sa stali naozajstní 

školáci, ktorí vedia čítať, písať aj počítať. A všetko to  mohli aj 
ukázať  hneď po vianočných prázdninách deťom z materskej školy, 
ktoré k nám prišli na návštevu, 12.1.2010, v rámci Týždňa 
otvorených dverí. 

Hneď v úvode žiaci 2. ročníka zahrali „ Mrázika“, čo škôlkarov 
veľmi zaujalo. Najviac sa im ale páčilo v triedach, kde sedeli 
v naozajstných  laviciach a boli ako  veľkí  školáci. 

Týždeň otvorených dverí na SZŠ  vyvrcholil  Zápisom detí do 
prvého ročníka, v dňoch 15.1. a 16.1. 2010. Budúcich prvákov 
hneď vo vestibule privítali  Snehulienka  a jej pomocníci  trpaslíci : 
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Plaško,  Spachtoš, Šťastko, Kýblik, Dudroš, Vedko a Hapčí. Práve tu 
mohli deti predviesť svoje pohybové zručnosti a schopnosti: pochod 
po lavičke, hod na cieľ, určiť daný počet. O tom, že sú veľmi 
šikovné, nás presvedčili aj pri poznávaní farieb, geometrických 
útvarov, či pri rozprávaní o svojej rodine. Všetci boli veľmi nadšení 
a najradšej by do školy nastúpili ihneď. 

Aby túto  možnosť využilo čo najviac detí, rozhodli sme sa 
v zápise pokračovať denne, do 15. februára 2010, v čase od 12.00 
hod. do 16.00 hod. 

Tešíme sa už na našich budúcich prvákov a veríme, že ich 
nadšenie z nového pekného prostredia a túžba vzdelávať sa 
nepominú, naopak budú ešte silnejšie. 

O to sa budeme, my  pedagógovia SZŠ,  veľmi usilovať, aby 
spolupráca : UČITEĽ – ŽIAK-RODIČ  bola na čo najvyššej úrovni. 

Pripravujeme: 
Karneval – 12. 02.2010 v priestoroch našej školy 
2.kolo Žiačik Separáčik- mesiac február 
Valentínske  prekvapenia  - 12. 02. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snehulienka so svojimi pomocníkm                 Foto: Janka Dlubáčová  
 

ooooo   Mária Folltínová  ooooo 
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Už druhý rok sa vo vyučovacom procese realizuje nový školský 

vzdelávací program. V rámci toho programu vyučujem nový predmet 
Tvorivosť. Realizujeme sa v rôznych predmetoch a nedávno 
z malého projektu - Moje mesto- vznikli krásne ukážky. Žiaci, aj keď 
sú len druháci, sú veľkí výmyselníci a prekvapivo tvoriví. Priamo na 
hodinách ma presviedčajú o svojej šikovnosti, zručnosti, 
predstavivosti a ochote pracovať. Som presvedčená, že je to jeden 
z ich obľúbených predmetov, čo ma veľmi teší. Veď, čo môže byť pre 
učiteľa väčšia odmena? Priznám sa, že som si dovolila trocha 
usmernenia malým spisovateľom, ale veľmi si cením ich nápady. Na 
druhákov to nie je na zahodenie, preto som sa rozhodla ich práce 
zverejniť. Nakoniec, posúďte sami.          

Anna Šoltýsová 
 

Môj kamarát 
 

Moje mesto pekné je, 
čistotou sa vždy chveje. 
Máme tu aj školu veľkú 
a v nej dobrú učiteľku. 

 
Námestie, ulice s pekným parkom, 
často navštevujem s mamkou. 
Dookola zdravé lesy, 
s ockom  oddýchneme si. 

 
Na jar, v lete, v jeseni 
vždy nás pekne odmení. 
Svoje mesto ja mám rád, 
je môj dobrý kamarát.                 

         Dávid  Janovič 
 

Moje mesto 
 

Moje mesto malé je, 
dobre sa v ňom cítime.  
Máme škôlku, školu ,park, 
CVČ aj kultúrak. 

Bazén, golf a ihrisko  
športuje si hocikto. 
Nemý lev na podstavci  
Giraltovce ochráni. 

 
Lívia Janovičová 
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Naše mesto 
 

Naše mesto radi máme, 
vždy sa oňho  postaráme. 
V čistote ho držíme, 
veľmi sa mu tešíme. 

 

Skrášľujeme naše mesto, 
vysadíme kvetov dvesto, 
by sme sa nim mohli pýšiť 
a krajší život si v ňom žiť. 

Ondrej Oravec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maketa mesta zhotovené žiakmi 2. ročníka ZŠ         Foto: Ondrej Spišák 
 

Giraltovce  
Giraltovce krásne mesto  
mám ho veľmi rád, 
chodím tam za kamarátmi,  
často futbal si zahrať.   
Navštevujem tam aj školu  
kde som dobrý žiak, 
vďaka pani učiteľke 
jednotky mám, veru tak.    
Veľký lev nás víta z diaľky, 
ukázať nám chce, 
že je schopný, ak je treba,    
ochrániť Giraltovce      Martin Michalko 
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1. Život   Základnej školy v Giraltovciach je veľmi pestrý 

a bohatý na rôznorodé aktivity, ktoré rozvíjajú žiacku tvorivosť a 
samostatnosť. Je postavený na vzájomnej spolupráci medzi 
učiteľom a žiakom, ktorá sa od septembra rozvíja,  vzájomne sa 
každou spoločnou hodinou obohacujú. Len laik by povedal, že práca 
učiteľov  je postavená na vyučovaní a odborník by dodal, že za 
robotou týchto ľudí sa ukrýva nielen príprava na vyučovanie, ale 
vzájomne i výchova, ktorá kráča ruka v ruke s učiteľským 
povolaním. Máme za sebou polovicu našej práce. Uplynul prvý 
polrok šk. roka 2009/2010 a my sa môžeme pochváliť pestrou 
paletou úspechov našich žiakov. Je ťažké opísať všetky úspechy 
žiakov, keďže sa za nimi ukrývajú dlhodobá príprava, vytrvalosť, 
odhodlanosť i vlastné prekonávanie sa. Žiaci našej školy získali 
dôležité ocenenia z cudzích jazykov, o čom svedčí vynikajúce 1. 
miesto v okresnej (oblastnej) súťaží Olympiády z nemeckého jazyka, 
ktoré získala žiačka Michaela Digoňová.  Žiačku na olympiádu  
pripravovala  Silvia Goliášová. O úspešnosti výučby anglického 
jazyka vypovedá 3. miesto v okresnom kole Olympiády z anglického 
jazyka, ktoré si odniesla žiačka Mirka Lukáčová. Poďakovanie za jej 
prípravu patrí Martine Gašparikovej. Učiteľky slovenského jazyka sa 
taktiež môžu pochváliť výbornými výsledkami. Súťaž v prednese 
povesti mnohí poznajú i pod názvom Šaliansky Maťko. 1. miesto 
v okresnom kole v I. kategórií získal žiak Martin Končár, ktorého 
na túto súťaž pripravovala  Miroslava Oravcová. Veľké ďakujem 
patrí  Anne  Krajňákovej, ktorá svoj čas obetovala žiačke Viktórií 
Dzurjuvovej a tá v okresnom kole Šalianskeho Maťka získala v II. 
kategórií výborné 1. miesto. Žiačka Simona Vasilišinová sa 
v prednese povesti Šaliansky Maťko v III. kategórií umiestnila na 3. 
mieste. Poďakovanie za jej prípravu patrí  Jane Čubirkovej. O tom, 
že našim žiakom nechýbajú ani tvorivosť a zmysel pre dobrý skutok, 
svedčí i skutočnosť, že v tomto školskom roku odborná porota 
v Bratislave, z veľkého počtu prác, vybrala aj dobrý skutok nášho 
žiaka Romana Tkáča, ktorý bol uverejnený v Detskom čine roka 
2009. Čestné uznanie za vlastnú tvorbu v celoslovenskej literárnej 
súťaží Cena Andreja Chudobu patrí Monike Baranovej. Tá 
presvedčila svojim literárnym pohľadom na svet mnohopočetnú 
porotu. Úspechy našich žiakov rozširuje Lenka Roguľová, ktorá sa 
v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry umiestnila  
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v okresnom kole na 3. mieste. Lenku  na olympiádu pripravovala 
Marta Vojníková.  

2. Práca učiteľov so žiakmi pripomína veľkú mozaiku a tá si 
vyžaduje obojstrannú spoluprácu, založenú na tvorivosti, ohľa-
duplnosti, samostatnosti i energickosti. Za každým jedným 
úspechom sa ukrýva veľa práce a odriekania. Veľké ĎAKUJEM 
patrí všetkým učiteľom našej školy, ktorí objavujú v žiakoch talent 
a nadanie, ale i žiakom, bez ktorých by naša práca nemala zmysel. 
Aktuálne výsledky i tvorivé aktivity našej školy sú zachytené na 
našej webovej stránke www.zsgir.edupage.org, ktorú  pravidelne 
aktualizujeme.  Máme za sebou polovicu práce, polovicu školského 
roka, ale už teraz sa tešíme na ďalšie žiacke úspechy a pokroky 
žiakov Základnej školy v Giraltovciach.  

ooooo   Tatiana Majerová 
 
 
 
 
 
   

Vážení čitatelia spravodajca,        
tradíciu Troch kráľov v mojej rodnej obci v Železníku som 

obnovil v roku 1996  zorganizovaním Trojkráľového večera s 
pásmom vianočných kolied detí zo Železníka, ľudovým 
rozprávačom Paľom Mihalčinom a nezabudnuteľným 
vystúpením so sviečkami súboru Topľan z Giraltoviec.  

Prvý ročník Trojkáľového turnaja v halovom futbale som 
inicioval a zorganizoval spolu s občianskym združením 
Kultúrny a historický Šariš zo Železníka na Troch  kráľov 
v roku 1998 v hale v Stropkove po exhibičnom zápase v lete 
1997 medzi Železníkom pri Giraltovciach a Železníkom- Sirkom 
pri Revúcej. Som rád, že odvtedy obce  Železník  a Sirk  pri 
Revúcej, ktorej súčasťou je aj osada Železník, doteraz 
udržiavajú vzájomnú družbu. Prvý ročník v Stropkove 
rozhodovala medzinárodná legenda – Vojtech Christov 
s asistentom Ľubošom Micheľom. Na spoluorganizovanie 
ďalších piatich ročníkov som prizval Jozefa Daňka. 

Tretieho ročníka v roku 2000 sa zúčastnili majstri sveta 
Žigalovci. Marián Žigala, majster sveta v nohejbale, vyhral 
v exhibičnom zápase proti rodákom zo Železníka. Marietta 
Žigalová, majsterka sveta vo fitnes, sa predviedla v krátkom 
voľnom vystúpení spolu s dcérkou. Ďalšie ročníky boli v Giral- 

http://www.zsgir.edupage.org
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tovciach a v Prešove na Sekčove. Piaty ročník komentoval 
legendárny Karol Polák. Po prestávke od roku 2004 som 
siedmy ročník Trojkráľového turnaja znova zorganizoval len 
v spolupráci s občianskym združením Kultúrny a historický 
Šariš v krásnej športovej hale Prešovskej univerzity v Prešove v 
nedeľu 3.1.2010. Prvykrát sa hralo o putovný RbŠarišCup. 

 Bolo mi cťou, že na tento turnaj okrem tímov 
ŠarišMedicalTeam, ŠarišMediaTeam, ŠarišUniversityTeam, 
ŠarišBiznisTopľa Team, SabinovTeam a RbŠarišTeam po 
ústretovom rokovaní  s pani riaditeľkou ZŠ Kračúnovce 
Monikou Kušnírovou a riaditeľom ZŠ Giraltovce  Petrom 
Kimákom-Fejkom prijali pozvanie  aj dievčatá a chlapci 
z týchto škôl. Rozhodovali profesionálne rozhodkyne  
Renáta Michalíková (IV.liga), Slavomíra Blichárová (V.liga) a  
Alena Miklošková (V.liga). Celý turnaj sa niesol v duchu fair 
play. Vyhral  Šariš Medical Team pred SabinovTeamom 
a ŠarišBiznis TopľaTeamom.  

Najviac však na celom turnaji zažiarili dievčatá a najmä 
chlapci z Kračúnoviec a Giraltoviec pod vedení trénerov 
Jozefa Motýľa a Patrika Partilu. V súťaži penált dievčat 
zvíťazila Ivana Partilová zo ZŠ Giraltovce. V súťaži penált 
chlapcov dominoval Michal Tkáč zo ZŠ Kračúnovce. 

V peknom derby zápase dievčat vyhrala ZŠ Giraltovce 1:0 
gólom Margaréty Hviščovej. V derby zápase chlapcov, kde oba 
tímy ukázali profesionálnu futbalovú vyspelosť, ktorou by sa 
nestratili ani medzi prešovskými žiackymi klubmi, vyhrala 
futbalovejšia ZŠ Kračúnovce. Góly za víťazov dávali 3x Richard 
Obrochta a Michal Tkáč, za ZŠ Giraltovce skóroval Lukáš 
Havíra. 

V novom roku 2010 Vám všetkým čitateľom želám 
predovšetkým pevné zdravie, šťastie, rodinnú pohodu,  Božie 
požehnanie a teším sa na prípadné stretnutia na akciách, ktoré 
zviditeľňujú náš rodný Šariš.  

Foto z akcie nájdete v galérii Ing. Ladislava Lukáča na 
stránke: 
http://picasaweb.google.sk/lacko62/RbSariscup2010Presov31
2010# 

Ing. Rudolf  Bosák 
0905906532  prezident turnaja 

www.bosak.sk/saris, info@bosak.sk 
 

http://picasaweb.google.sk/lacko62/RbSariscup2010Presov31
http://www.bosak.sk/saris
mailto:info@bosak.sk
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VIII. ročníka Trojkráľového turnaja 
o putovný RbŠarišCup2010 v halovom futbale 

3. január 2010 od 12.00 hod.,  
športová hala Prešovskej univerzity 

 
Skupina A:        Skupina B 
1. RbŠarišTeam      1. SabinovTeam 
2. ŠarišMediaTeam     2. ŠarišBiznisTopľaTeam 
3. ŠarišUniversityTeam   3. ŠarišMedicalTeam 
 
Výsledky: 
RbŠarišTeam – ŠarišMediaTeam (1:1, penalty 2:0) 
ŠarišBiznisTopľaTeam – ŠarišUniversityTeam (2:1) 
penalty dievčatá: Ivana Partilová, ZŠ Giraltovce 
penalty chlapci: Michal Tkáč, ZŠ Kračúnovce    
RbŠarišTeam – ŠarišMedicalTeam (1:3) 
SabinovTeam – ŠarišUniversityTeam (0:0, penalty 3:1)  
ŠarišMediaTeam – ŠarišMedicalTeam (0:6) 
SabinovTeam – ŠarišBiznisTopľaTeam (1:0) 
ZŠ Giraltovce – ZŠ Kračúnovce (dievčatá 1:0, Margaréta 
Hviščová) 
o 3.miesto RbŠarišTeam – ŠarišBiznisTopľaTeam (0:3) 
ZŠ Giraltovce – ZŠ Kračúnovce (chlapci, 1:4, Lukáš 
Havíra/Richard Obrochta 3x, Michal Tkáč)  
finále  SabinovTeam – ŠarišMedicalTeam (1:3) 
 
Rozhodovali:  Renáta Michalíková (IV.liga)    
                    Slavomíra Blichárová (V.liga)  
                Alena Miklošková (V.liga)         
 
Konečné umiestnenie:      1. ŠarišMedicalTeam 

2. SabinovTeam 
             3. ŠarišBiznisTopľaTeam 
                             4. RbŠarišTeam 
                             5. ŠarišUniversityTeam 
                             6. ŠarišMediaTeam 
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Chcete na vlastné oči vidieť 

a na vlastné uši počuť, čo 
dokážu uvariť, namiešať, upiecť, 
zabaliť a ako dokážu slávnostne 
pripraviť stôl pre hostí žiaci 
z celého Slovenska? 

Potom neváhajte a príďte sa 
pozrieť na celoslovenskú súťaž, 
ktorá sa bude konať štvrtok 
11.2.2010 v Giraltovciach v čase 
od     9. hod. do 14. hod. v  
Súkromnej strednej odbornej 
škole                  ( konkrétne 
v kultúrnom dome ).  

Súťažiť budú žiaci v týchto 
odboroch:   

kuchár     -    kuchárka 
barman    -    barmanka  
cukrár      -    cukrárka  
predavač  -    predavačka   

    
Kolektívna súťaž : Slávnostná veľkonočná 

misa. 
Slávnostná tabuľa na tému Veľká noc 

v našom regióne. 
Veľkonočné medovníkové kreácie. 
Darčekový kôš k príležitosti dňa zdravej 

výživy. 
 

Tešíme sa na vašu účasť! 
Kolektív SSOŠ v Giraltovciach 
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Centrum začalo v tomto roku svoju činnosť športovaním, a to hneď 

2.januára volejbalom rodín. Tretí ročník tejto súťaže potvrdil, že je o ňu  
záujem a že sa jej zúčastňujú aj rodáci, ktorí pobudnú dlhšie u svojich 
príbuzných na návšteve. Mnohí z nich okrem lásky k športu potrebujú 
zhodiť aj to „vianočné kilo“, a tak okrem volejbalu si zahrajú aj stolný tenis. 
Rodiny sa po celodennom súboji  zoradili na výhernej listine takto : 
1.miesto rodina Cihoňová, 2. miesto rodina Bačkayová a 3.miesto získala 
rodina Čížeková. Okrem vecných cien a spokojnosti z pekne prežitého dňa 
im veľmi chutil aj guľáš, ktorý dostal každý účastník športového podujatia.  

Pre  chlapcov  sme zorganizovali podujatie v posilňovni, kde si 
z dvadsiatich účastníkov vo veku 13-15 rokov desiati zmerali svoje sily 
v silovom päťboji. Tento pozostával z následovných disciplín : sed-ľah -  
počet za 1 min, skok z miesta do  diaľky, tlaky na lavičke, kľuky a výdrž na 
hrazde. Víťazmi súťaže a majiteľmi  pekných cien sa stali: víťaz Eduard 
Terkanič, druhý v poradí  Martin Bolvan a tretí Richard Maťaš. Vo februári 
sa na túto súťaž môžu tešiť a pripravovať dievčatá. Raz mesačne 
pripravuje centrum aj súťaž pre členov  počítačových krúžkov. Aj v  januári 
sa  konal v divadelnej sále CVČ PC turnaj „ FORD RACING“, na ktorý sa 
prihlásilo 21 súťažiacich. V sále bolo plno, povzbudiť ich prišli aj deti zo 
spojenej školy, ktoré tam mali svojich borcov. Nálada bola výborná, deti 
mali pekný zážitok a poradie výhercov bolo následovné : 1.miesto Milan 
Varganin, 2. miesto Dávid Tomáško a tretí bol Kristian Hrabek. Medzi 
januárové súťaže nesporne patrí aj vedomostný kvíz pre žiakov ZŠ 
a študentov gymnázia a strednej odbornej školy (informácie o ňom nájdete 
v samostatnom článku v tomto časopise). Medzi našimi aktivitami sa určite 
nestratila ani návšteva plavárne v Stropkove. Zúčastnili sa jej deti zo ZŠ 
Giraltovce a Želmanovce so svojimi vedúcimi, deti z Kračúnoviec mali 
v tento deň iný program. Januárové dni boli tohto roku  veľmi priaznivé  aj 
pre lyžovanie, preto pre priaznivcov tohto pekného, ale aj náročného športu 
centrum pripravilo jednodenný výlet do blízkej Krynice v Poľsku. Pre 
menšie deti bola  jedna januárová nedeľa venovaná návšteve divadelného 
predstavenia Statočný divadelný vojačik. Takto mohli nedeľné popoludnie 
stráviť aj rodičia so svojimi deťmi. Okrem plesov sú v tomto období veľmi 
rozšírené aj karnevaly. Centrum ich zorganizovalo hneď tri pre deti 
z členských škôl  : 27.januára vo Svidníku, 28.januára karneval na ľade pre 
deti v Giraltovciach a  29. januára to bol karneval v Kračúnovciach  
s hosťom Marekom Lackom, spevákom z Československej SUPERSTAR. 

Vo februári budú mať deti nášho kraja jarné prázdniny, a preto pre nich 
CVČ pripravuje niekoľko pekných aktivít. Medzi ne patria : 3-dňové 
lyžovanie v niektorom z lyžiarskych stredísk, NHL na počítačoch, návšteva 
plavárne, Valentínske diskotéky a rôzne iné podujatia, o ktorých si 
podrobnejšie informácie môžete vyhľadať  na našej web stránke  cvcgir@ 
centrum .sk.                  / hs / 
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Čítame, počujeme, vidíme a stále to isté : „ Rieši sa sociálny 
problém Rómov.“ Ako sa však rieši, to je už druhoradé. Na 
Slovensku existuje množstvo nadácií, občianskych združení, 
ktoré sa zaoberajú  rómskou problematikou. Dovolím si tvrdiť, 
že 90% z tých organizácií iba čerpá finančné prostriedky 
z rôznych fondov, ale výsledky sú veľmi, ale veľmi mizivé.  
Píšu sa rôzne projekty, ktorých konečný výsledok je takmer 
nulový. Je potrebné, aby každý projekt bol dynamický 
a efektívny. Zamysleli sa tí, čo ich vytvárali ( či už Róm alebo 
neróm ), že ten finálny produkt má byť zameraný na človeka - 
teda Róma, ktorý má mať z toho osoh, či už v školstve, vo 
výchove mladých ľudí alebo v sociálnej sfére.  

Je potrebné vytvoriť generáciu vzdelaných ľudí – Rómov, 
ktorí by potom potiahli ďalšie generácie za sebou. Ak sa toto 
neuskutoční, tak žiadny projekt neprinesie predpokladaný 
efekt.  

Stále budeme hovoriť o rómskom probléme. Každá jedna 
spoločenská organizácia, združenie, nadácia by mala mať na 
zreteli nie len finančný efekt, ale aj efekt pretvárania človeka 
k tomu, aby si vážil svoj život, aby vede prečo žije a aby vedel, 
že má určitú zodpovednosť voči sebe, rodine, spoločnosti – 
štátu.  

Nie súm potrebné rôzne veľké projekty, ak ukážeme,  že 
recept na riešenie rómskeho problému existuje. Ten recept je 
skrytý v každom Rómovi.  Tým receptom je chcenie , musí sa 
docieliť to, aby si  mladí Rómovia povedali, ja chcem zmeniť 
svoj život, chcem zmeniť svoj životný štýl, chcem ukázať, ako 
by sa malo žiť. Ono sa to dá, len treba chcieť. Akákoľvek 
zmena je ťažká, ale každou zmenou sa dostávame do pohybu. 
Vymenujem iba niekoľko mien – Rómov , ktorí chceli niečo 
dokázať a dokázali, lebo chceli.  

Ján Cibuľa – lekár, štúdium absolvoval na Karlovej 
univerzite, dlhé roky pôsobil vo Švajčiarsku. 

Adam Cibuľa – kulturista, trojnásobný európsky majster 
a bronzový na majstrovstvách sveta.  

Dezider Banga  a Jozef Ravasz – spisovatelia. 
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Richard Rikkon – klavírny virtuóz. 
Berky Mrenica st. a ml. – hudobní virtuózi.  
U nás v Giraltovciach je známy Ernest Študij – doktor 

pedagogiky, v Košiciach bratia Adamovci, v Bardejove inžinier 
Jozef Patkaň, doktorka práv Patkaňová,  z Dubinného  sestry 
Cinové – doktorky práv žijúce v Čechách, špeciálny prokurátor 
Adolf Pompa z Popradu, Milo Suchomel – saxafonista 
z Popradu , vynikajúci džezový hudobník, študoval v USA. 

Ak píšem o chcení, tak potom títo Rómovia chceli 
dosiahnuť niečo viac, ako tí Rómovia, ktorí nechceli študovať, 
alebo sa hneď po prvom neúspechu vzdali. Tí, ktorí nemajú 
vzdelanie, sa dostávajú do bludného kruhu. Stávajú sa skoro 
rodičmi a potom je pre nich ťažké riešiť otázky, na ktoré 
nemajú odpovede. 

Ak som písal o projektoch, tak musím povedať: áno, písať 
projekty, ale také, ktoré pomôžu Rómom hlavne vzdelávať sa, 
ale nie v špeciálnych školách. To nevedie k ničomu. 

Venovať sa hlavne mladým, lebo ak nedokážeme terajších 
mladých podchytiť a naučiť ich chcieť niečo dokázať, tak 
potom budeme čakať na ďalšiu generáciu a stále budeme 
riešiť rómsky problém.  

Mnohí Rómovia sú apatickí  ku vzdelávaniu. Hovoria: „ Veď 
nám stačí lopata a rýľ.“ Lenže teraz sa už aj  lopata a rýľ málo 
používajú, preto musíme chcieť, aby sa vzdelávali. Presviedčať 
ich, že ich deti  nie sú stvorené len pre špeciálne školy, ale 
majú nato, aby chodili do základných škôl a presvedčiť ich, 
aby vytvárali podmienky na štúdium pre svoje deti. Ak 
dosiahneme u Rómov určitú vzdelanostnú úroveň, tak potom 
nebudem hovoriť o rómskom probléme.  

Rodičia musia chcieť, aby ich deti žili na lepšej úrovni. 
Rodičia musia chcieť, aby ich deti študovali, lebo to je GRO ( 
Globálny Rozvoj Osobnosti)   pre  pretváranie rómskeho 
etnika – národnosti. Naša spoločnosť- štát vytvára podmienky 
( ako je štipendium za chodenie do školy) nato, aby sa 
konečne Rómovia sami prebudili a tým aj dostali z toho 
bludného kruhu.  A preto by  projekty mali byť zamerané 
hlavne na školstvo a sociálnu politiku, nie len na tanec, spev 
a rôzne festivaly. Nehovorím, že tanec a spev nie sú potrebné, 
ale hlavné je naučiť Rómov pracovať, vzdelávať sa  a 
najhlavnejšie je naučiť ich chcieť vytvoriť niečo pre seba.  
Tak to  vidím ja!            Jozef Cina 
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To je názov projektu, ktorého v roku 2009 sa stal Domov sociálnych 

služieb v Giraltovciach partnerom. Predkladateľom projektu v rámci 
Programu Cezhraničnej spolupráce PL – SR 2007 -2013 je Šrodowiskowy 
Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych. Ďalšími partnermi je Domov 
sociálnych služieb v Kalinove a Domov sociálnych služieb v Stropkove. 

Cieľovou skupinou sú klienti partnerských zariadení sociálnych služieb 
v Poľsku ako i na Slovensku. Obsahovou náplňou projektu je upevňovanie 
partnerskej spolupráce, aktivizácia ľudí s mentálnym postihnutím, 
uplatňovanie aktívnych foriem terapie a rehabilitácie, odstraňovanie bariér 
– kultúrnych, jazykových a  spoločenských. 

Realizácia projektu je naplánovaná na 12 mesiacov (rok 2010). 
V priebehu trvania projektu sa uskutočňujú pracovné stretnutia všetkých 
partnerov, kde sa stanovujú ďalšie kroky realizácie, vymieňajú skúsenosti, 
prípadne riešia vzniknuté otázky či problémy. 

Aktivitami schváleného projektu sú uskutočňovanie rôznych kultúrnych, 
spoločenských, ale i športových akcií a stretnutí a výmenné pobyty klientov 
zariadení sociálnych služieb na oboch stranách hranice. Najbližšou 
plánovanou aktivitou je Fašiangový bál v Kalinove.  

ooooo  Zuzana Jurčová, DSS Giraltovce 
 
 
 
 

Chcem touto cestou poďakovať všetkým našim zmluvným 
partnerom, ktorí podporili spoločenskú akciu - III. ples 
zamestnancov DSS nie len osobnou účasťou, ale aj vecne a to 
tým, že prispeli hodnotnými cenami do tomboly. 

Preto moje poďakovanie patrí : p. Martoníkovej - ZP ALMA,   
p. Mihokovej -  ZP BALSAM, p. Krupovi - KRUSADO,                
p. Deutschovej - LUCIA, p. Križánkovi - KAMAJ, p. Križánkovej - 
RONY, p.Mikulovi - MARKO, p.Dudášovi - Elektrotransport CD, 
p. Dicovi - MECOM GROUP, p. Sabolovi - ROD Ďurďoš,            
p. Gulovi - technik PO, p. Juhovej - MIBA, p. Longauerovej SCA 
TENA, p. Sukovskej - kvetinárstvo, p. Richardovi Urbanovi - 
ŠDS Poľsko. 

Osobitne chcem poďakovať Súkromnej strednej odbornej 
škole v Giraltovciach -žiakom, odborným zamestnancom a 
vedeniu školy za vkusnú výzdobu, bezchybnú obsluhu a chutne 
pripravené jedlá.  

Teším sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2010. 
ooooo  Vojčeková Slávka, riaditeľka DSS v Giraltovciach 
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Žrebovanie tomboly na plese DDS                         Foto: DDS 
 
 
 
 
Vysievajme begónie záhonové a hľuznaté. 

Rastlinky klíčia pri teplote 20 – 24 o C  na 
svetlom mieste, ak sú semená nezasypané 
substrátom.  Po vyklíčení znížime teplotu na 18 
o C. 

Muškáty majú vývoj zo semena až  štyri 
mesiace, preto je najvyšší čas výsevu.  Ideálna 
teplota pre výsev je 21o C. Po štyroch týždňoch rozsadíme do 
kvetináčov a pestujeme pri plnom svetle a teplote 16o C. 

Vysievame papriku, neskôr rajčiaky, karfiol, kaleráby, šalát  
alebo redkvičky určené na rýchlenie vo vytápaných skleníkoch. 
Skorá je  redkvička Primara F1 , rajčiak Parto F1 a paprika Beatrix. 

Zberáme prezimujúce druhy ako kel ružičkový a kel kučeravý. 
Vysievame zeler, ktorý potrebuje k vyklíčeniu až 25o C a najlepší je 
30o C. Neskôr pri 20o C z dostupných odrôd zeleru vyberáme 
Kompakt alebo Albín. 

Február je mesiac prípravy presádzania izbových kvetín. Je čas 
dokončiť zimný rez jadrovín podľa počasia. Začíname rez  viniča. 

ooooo  Ľubomír Krupa 
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Do radov obyvateľov nášho mesta sme privítali : 
Patrika Juhasa     Tomáša Šiváka 
Karolínu Kendrovú 
Daniela Hažlinského 
Vanesu Pavúkovú 
 
V mesiaci február   svoje životné jubileá oslávia : 

Viktor Koleják   - 85 
Andrej  Štefaník  - 80 
Michal Štefaník   - 75 
Tomáš Kožlej   - 75 
Anna Dreveňaková - 75 
Helena Skorochydová- 75 
Margita Juhasová  - 75 
Margita Kurejová  - 75 
Michal Cap    - 70 
Mária Farská   - 65 
Mária Juhasová  - 60 
Irena Kurečajová  - 60 
Anna Bakaľarová  - 60 
Jozef Dreveňak   - 55 

Milan Hlavinka   - 55 
Štefan Stojčev    - 55 
Magdaléna Pribulová- 55 
Mária Balajová   - 55 
Monika Švačová  - 55 
Anna Halušková  - 55 
Anna Kurejová   - 55 
Jozef Regeci    - 50 
Miroslav Dzuriš  - 50 
Dušan Kurej    - 50 
Štefan Schwarcz  - 50 
Ľubica Čorbová   - 50 
Marta Talianová  - 50 

 
       
 

Pohyb obyvateľov v roku 2009 Stav k 
1.1. 2009 Narodenie Úmrtie Prisťahovanie Odsťahovanie 

Stav k    
31.12.2009 

4112 50 28 37 70 4101 
 
Priemerný vek u občanov nášho mesta je  34,54 roku. U mužov je to 34,12 

a u žien 35,41 roku. 
Máme dve obyvateľky staršie než   90 rokov – p. Zuzana Kucharíková má 

93 rokov a p. Alžbeta Packová 90 rokov. 
U mužov je najrozšírenejším menom Ján – 196 osôb, z toho u mladých do 

18 rokov je  len 22 osôb. Na druhom mieste je  meno Jozef – 144 osôb, ale len 
16 chlapcov do 18 rokov.  

Ženským menám v našom meste dominujú Mária a Anna. Márií je celkom 
209, (do 18 rokov  11osôb) a 203 žien má meno Anna (ale z nich je iba 7 
dievčat do 18 rokov). Z uvedeného je zrejmé, že naše najznámejšie krstné 
mená sú na ústupe. 
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P.č.      Meno        Rok narodenia  Dátum úmrtia 
 
1  Ladislav Dužda  1932    9.1.2009 
2  Peter Imre    1951    14.1.2009 
3  Fedor Tič    1930    18.1.2009 
4  Martin Hrivňák  1975    26.1.2009 
5  Anna Čellárová  1925    14.3.2009 
6  Zuzana Kočišová  1922    27.3.2009 
7  Mária  Germeková 1937    18.4.2009 
8  Eva  Remšíková  1946    1.5.2009 
9  Eva Kurejová   1951    6.5.2009 
10  Valdimír Šoltés  1961    29.5.2009 
11  Ján  Smolko       1922    6.7.2009 
12  Štefan Seman          1941    1.9.2009 
13  Alena Muchová   1997        5.9.2009 
14  Mária Vaľaná   1930    5.9.2009 
15  Ladislav Bužo   1941    12.9.2009 
16  Andrej Verešpej  1929    11.9.2009 
17  Anna Lesňáková  1919    18.9.2009 
18     Zuzana Šimková  1920    4.10.2009 
19  Ján Daňko    1934    18.10.2009 
20  Alžbeta Mihalíková 1935    22.10.2009 
21  Jozef Juhasík   1930    23.10.2009 
22  Juraj Feč    1942    26.10.2009 
23  Eva Kurejová   1961    5.11.2009 
24  Milan Benček   1937    14.11.2009 
25  Ján Juha            1932    17.12.2009 
26  Andtej Dzuriš   1937           23.12.2009 
27  Mária Guľová   1928       25.12.2009 
28  Alžbeta Ciganová  1932           29.12.2009  
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Futbalisti MFK Slovan Giraltovce už tradične v prvej 
januárovej dekáde začali s prípravou na odvetnú časť 
III. futbalovej ligy. Pozornosť priaznivcov giraltovského 

futbalu je zameraná na dianie v MFK Slovan a my 
im budeme opäť prinášať informácie každý mesiac. 
Tréner Slovana Ľubomír Puhák nám k príprave 

svojich zverencov povedal: „S prípravou sme začali 9. 
januára. Prakticky všetko absolvujeme na našom 

štadióne a za súpermi vycestujeme vonku. Hrať 
budeme na ihriskách s umelou trávou. Celú 

prípravu máme rozloženú do viacerých častí. Prvý blok už máme za 
sebou. Počas dvoch týždňov sme sa zamerali na rozvoj vytrvalosti 
a statickej sily. Nasledovať by mali bloky, v ktorých by sme sa viac 
mali venovať hernej činnosti. Tu však narazíme na problém 
s tréningovými plochami. Tie naše nedokážu nahradiť veľké ihrisko 
s umelou trávou a tak budeme musieť improvizovať. Pripravujeme 
sa štyri dni v týždni  a v závere týždňa odohráme prípravný zápas. 
Do kádra sme opäť zaradili nádejných dorastencov P. Robu,  M. 
Šoltýsa, J. Kmeca  S. Pankucha, J. Čabalu. Ďalší J.Vaľovský je 
zranený. Z ďalších hráčov trápia zranenia  J. Mitaľa st., E. Partilu 
a M. Hlávku, ktorý je však ešte hráčom Veľkého Šariša. Do prípravy 
sa nezapojil Z. Cigán. V Českej republike pracuje M. Dic a do 
Anglicka má namierené L. Jurč. Do MFK Košice zrejme odíde M. 
Digoň. Na druhej strane avizovaný príchod S. Pepicha sa 
nezrealizuje. O tom či sa mužstvo doplní, rozhodnú funkcionári 
klubu. Naši mladí dorastenci sa musia poctivo pripravovať 
a získavať postupne skúsenosti. Do základnej zostavy musia zatiaľ 
len naskakovať Dorastenecká III. liga nedokáže plnohodnotne 
pripraviť do náročnej súťaže  dospelých. Zatiaľ sme odohrali jediné 
stretnutie v Stropkove s ligový dorastom Tesly s výsledkom 0:0. 
Naša zostava: Štefánik – P.Partila, Čurlík J.Mitaľ ml., Hudák (Kmec) 
– Roba ( Pankuch ), Vojta, Čabala ( Cauner), Mižák (Fiľakovský) – 
Blaško (Šoltýs), Uhrín. 

Ďalšie zápasy odohráme najbližšie opäť v Stropkove, potom 
v Bardejove, Moldave a Michalovciach. „       ooooo   (md) 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
32 

 
 
Futbalovú rodinu MFK Slovan Giraltovce v januári navždy 

opustil pán Milan BALIŠČÁK. Športu oddaný človek bol 
odchovancom giraltovské futbalu. Bol členom futbalového mužstva 
Slovana, ktoré úspešne hralo v I.A triede. Bol výborným záložníkom 
s povestnými ďalekonosnými prihrávkami. Keď bolo treba, tak 
vypomohol aj v úlohe brankára. Po skončení aktívnej činnosti dal 
dokopy slávne giraltovské „béčko“ a venoval sa aj mládeži. Ako 
dôchodca nevynechal žiadny domáci zápas Slovana. Jeho stabilné 
miesto na tribúne štadióna už v jarnej časti III. futbalovej ligy 
ostane prázdne. Česť jeho pamiatke.           ( md) 

 
 
 
 
Vo futbale nastal čas konferencií. Po štyroch rokoch stojí slovenské 

futbalové hnutie nielen pred skladaním účtov, ale aj pred voľbami do jeho 
štruktúr. Všetko sa to začína od okresných konferencií. Na nich sa volia 
funkcionári do oblastných futbalových zväzov, ale volia sa aj delegáti na 
východoslovenskú  a slovenskú konferenciu. Nakoniec sa volia členovia do 
rady VsFz. A tu sme pri tradičnom probléme, alebo lepšie povedané 
o ignorancii futbalového klubu MFK Slovan Giraltovce od celého 
Ondavského   oblastného futbalového zväzu  (OOFZ) Svidník. Tento zväz 
reprezentujú v najvyššej regionálnej súťaži Stropkov, Giraltovce a Svidník. 
Giraltovský futbal má svoju tradíciu a v posledných rokoch sa presadil na 
futbalovom poli pozoruhodnými výsledkami. Funkcionári Slovana boli 
presvedčení, že práve teraz im právom patrí miesto v rade VsFZ. Navyše 
zástupca zo Stropkova bol navrhnutý do Bratislavy, čo tomuto klubu 
právom aj patrí. Zostali dve miesta do rady VsFZ . Logické by bolo, ak by 
boli pridelené Svidníku a Giraltovciam a taký návrh by bol konferencii 
predložený. Po predbežných rozhovorov to tak aj malo byť. Žiaľ zástupca 
Giraltoviec, Jozef Mati, sa do návrhu nedostal. Práve túto skutočnosť 
považujú Giraltovčania za nespravodlivú a diskriminujúcu. V návrhu 
figurovali Pavol Piršč za futbalový klub Svidník  a pán Ladislav Barvirčák, 
ako bývalý rozhodca a súčasný delegát VsFZ. Aj keď po návrhu Jána 
Beláka z Kalnišťa sa tajne volilo z troch kandidátov,  bolo dopredu jasné, 
že Jozef Mati nemôže prejsť. Veď, kto by ho poznal z delegátov 
konferencie severnejšie od Okrúhleho? Na základe akých kritérií sa mali 
rozhodnúť ? Tu vôbec nezavážilo, že MFK Slovan Giraltovce je úspešným 
klubom a v súčasnosti je na futbalovom poli určite úspešnejší ako jeho 
sobotňajší protikandidáti v pôvodnom návrhu. Vyzerá to tak, že Giraltovce 
sú nechceným elementom v rámci OOFZ.  Možno nikdy predtým nemal 
MFK Slovan väčšie právo na miesto v rade VsFZ  ako teraz. 

ooooo  ( md) 
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Organizátor: ŠK CVČ Giraltovce – Kračúnovce, záujmový  šachový 
útvar  
 
Garant súťaže : Ján Vook – riaditeľ CVČ Giraltovce 
 
Dátum: 19.2.2010 (piatok), začiatok súťaže o 09.00 hod. 
 
Prezentácia:  Sála Kultúrneho domu Giraltovce ( hracia miestnosť 
na 1. posch.), 08.30 – 08.50 hod. 
 
Systém: Hrá sa podľa pravidiel FIDE, švajčiarskym systémom, 2 x 
15 min., 7 kôl. Turnaj bude zaradený do GPX SR mládeže. 
 
Rozhodcovia: Jozef Kozák, Igor Diky 
 
Kategórie:  
Turnaj A: dorastenci (1995 a starší) + dospelí (9 kôl,     2x10 minút) 
Turnaj B: ( 7 kôl 2x15 minút)  
G14 ( dievčatá narodené 1.1.1996 a mladšie) 
B14 ( chlapci narodení   1.1.1996 a mladší) 
G11 ( dievčatá narodené 1.1.1999 a mladšie) 
B11 ( chlapci narodení 1.1.1999 a mladší) 
G 08  ( dievčatá narodené 1.1.2002 a mladšie) 
B 08  ( chlapci narodení 1.1.2002 a mladší) 
 
Sponzori:    CVČ Giraltovce 
 
Ceny:         pre prvých troch v každej kategórii 
 
Cestovné:  náklady na dopravu hradí vysielajúca zložka 
 
Štartovné: 0,- € 
 
Prihlášky: do 12.2.2010 
Adresa: Jozef Kozák, Školský úrad, Dukelská 75, 087 01  Giraltovce 
e-mailom: sugiraltovce@post.sk, tel.: 0544706587,  
mobil: 0905554833 
Do prihlášky uviesť: meno, priezvisko, dátum nar., klub, bydlisko 
Upozornenie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny 
v propozíciách. 
 

Jozef Kozák, hlavný rozhodca 
Ján Vook, riaditeľ CVČ 

mailto:sugiraltovce@post.sk
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Vážení čitatelia! 
Do vašej priazne ponúkame nový publicistický materiál, ktorý 

má priblížiť roky ani nie tak dávno minulé. Prežívali ich  naši 
predkovia v prvej polovici minulého storočia, ale aj pár storočí 
predtým. Keďže pomaly dožívajú poslední žijúci pamätníci tých dôb, 
chceme zachytiť ich spomienky, zachovať ich v písomnej podobe a 
v originálnom podaní. Jednoducho tak, ako nám ich rozpovedia.  
Uverejnenie týchto etnospomienok načasujeme na tie obdobia roka, 
kedy udalosti reálne prebehli.  

V zimnom období sa pracovné vrenie na dedinách  sústreďovalo 
na opateru statkov, pred príchodom jari aj na prípravu jarných 
poľnohospodárskych prác. V čase veselých fašiangov sa intenzívne 
na dedinách priadlo. V jednej vaštianskej pesničke sa spieva: 
„Priaďme že len priaďme, jedna napred druhej, spriadajme 
myšlienky do tej nitky dlhej.“  

Veru, koľko myšlienok pospriadali naše predchodkyne do plátna 
či  súkna, ktorými odievali svojich blízkych.   

 
a) Kudzeľ-vlakno- ňitka 
b) – c) vrecinko 

 
- Na vrecinko śe češi 

predlo, aľe tak śe dzivčata 
muśeľi perše naučic 
prejsc.  Na drevene vrecin-
ko na začatku muśela śe 
ňitka namotac, tak mi vre-
cinko zlapala do pravej 
ruki, z ľavu mi pocahovala 
vlakno z kudzeľa, pośľi-
ňila, zašuľkala co najceňši 
a navila na vrecinko. 
Trimala mi ho s pravu 
ruku za verchňi koňec, 
a jak śe mi robila ňitka, 
tak mi ju pomali navijala.  

 
 

Navíjanie na vretienko 
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Marcinko pita vrecinko, 
Katarinka dva vrecinka. 

 
Vrecinko – vreteno, 

muśelo buc šikovne, ňe na 
darmo śe hutorilo: 

Pret Jančika vimeceno, 
bo tam dzivče jak vreceno... 

- Predľi  me  od 
maľučka.  Jak mi bulo tak 
šejsc abo śidzem roki, ta mi 
śe učila prijsc na vrecinka. 
Das śternacročna mi 
dostala mašinku. 
A začala´m chodic i na šor 
– každi večar do druhej 
chiži. 

„Na śľinki“ 
- Ked ženi a dzivčata predľi, muśeľi veľo śľinic. Vera.  Ked našľi 

v kudzeľi pajzder, trebalo zo zubami ho vikuśic. Ten śe ňemuch  
dostac do ňitkoch, bo bi to nebulo dobre 
ňeľem ked śe tkalo, eśči hosrši kec śe 
nośilo, taki dreľich, na holim ceľe. 

Žebi me maľi dojsc śľinoch, muśeľi  
gazdiňe na kudzeľnej chiži navaric daco, 
co bi śľini  pomohlo zrobic.  No ale  či ja 
uš pametam, jak to mac variľi ? No 
znam, že naľaľi vody  a uvariľi vo vodze  
sušene šľivki  i hruški.  Ked buľi 
rozvarene tato šicko osladzľi s medom 
abo s cukrom a toto sme piľi, že bi me 
maľi  dojsc  śľinoch. Tak bulo na každej 
kudzeľnej chiži. 

A to jsce ľem cali čas predli, 
ňeśpivaľi, nehraľili jsce śe  dajak, ani 
nerobiľi dajake huncuctva? 

- Joj, ta tich bulo každi večar, od 
pondzelka do pijatku. V sobotu me 
nepredľi ani v nedzeľu. 

Najvecej huncuctva me śe narobiľi  
na Lucku – 13 dňi pret Śvijatkami. 

Pradenie kolovrátkom, v šarištine„na mašinku” 
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Predľi me do Śvijatek, potim me prestaľi a zaś me začaľi aš po 
Novim roku. 

- Na kudzeľnej chiži odešli stare het, zostaľi me ľem same mlade. 
Pošidaľi me na ľimbak, abo na lavki a každa predla.  Šak jak mlade, 
to znaš, prišol dajaki frajir, priśednul sebe a me śe i dohvarjaľi... 
Dakedi prišľi parobci z harmoniju, śpivaľi me, tancovaľi  a dakedi 
i plano porobiľi. Nichtora śe ňehňevala, i ked jej koľečko na 
mašinke prečeraľi, šnuri porezaľi, abo i horši porobiľi.  

Raz, sebe pametam, prišľi  na kudzeľnu chižu parobci a išľi me 
śe povoźic na sankoch. Vonku bulo źimno, śňich ľem tak śuścel pod 
nohami.  Joj, vera, teras uš aňi takej źimi ňit jak dakedi!  

ooooo  Emília Filová 
 
 

 
 
 
 

Rodičovské združenie pri Základnej škole v Giraltovciach je 
zaregistrovaný prijímateľ 2 % dane z príjmu. Prosíme rodičov 
a priateľov školy, občanov mesta a všetkých, ktorý, to zákon 
umožňuje, aby sa zapojili do tohto projektu. 
 

IČO:               17319617459 
Subjekt:          Rodičovské združenie pri Základnej škole 

Giraltovce 
Adresa:           Budovateľská 20, 08701 Giraltovce 
Právna forma: Občianske združenia 

 
Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť u pani Verčimakovej 

(kníhkupectvo MIMI ), u pani Sukovskej (predajňa kvety na 
pošte), alebo v kancelárií ZŠ Giraltovce. 
 

Rodičovská rada ďakuje všetkým za pomoc.   
 
 
 
 

Upozorňujeme podnikateľov, aby  oznámili údaje 
potrebné pre určenie  výšky poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia  najneskôr do 15. februára 2010. Tlačivo 
nájdete na stránke www.giraltovce.sk  

http://www.giraltovce.sk
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Minulosť a prítomnosť sú dva svety, ktoré existujú 
vedľa seba  v tesnej v blízkosti a vzájomne sa 
dopĺňajú, aj keď každý kráča vlastným tempom. V 
tom prvom dýcha história dávnych svetov, v druhom 
pulzuje súčasnosť.  

Starý kaštieľ, socha leva či majestátny dub vás pri 
pohľade na nich zanesú niekam do minulosti.  

Udržiavaná zeleň, záhony kvetov v Hlovíkovom 
parku, rieka pretekajúca cez mesto, ktorej zurčanie 
sa mieša so zvukom rušnej premávky, nové stavby 
a taktiež staré stavby v novom šate nás privádzajú do 
prítomnosti. 

Hoci   zub času nahlodal krásu niekoľkých stavieb 
v našom  meste,  väčšina  z nich má úplne nový šat  
a  mnohé ďalšie, či už paneláky, námestia alebo 
chodníky,  premeny ešte  len čakajú. 

Môžem s radosťou konštatovať, že naše mestečko 
sa mení do krásy. Pri vstupe do mesta núti rodákov, 
ktorí sa po dlhšom čase vracajú, spomaliť krok 
a obdivovať tieto zmeny. 

Veď posúďte sami. V nasledujúcich číslach nášho 
Spravodajcu vám predložíme vždy dve fotografie, 
jednu z minulosti a druhú zo súčasnosti mesta. 
Nechceme tým robiť nikomu reklamu ..., lebo krásu 
mesta tvoria aj tak ľudia, ktorí v ňom žijú 
a zveľaďujú ho. 

                                                                             /mo/ 
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Európska sprostredkovateľská spoločnosť  vyhlasuje 

výberové konanie na pozície: 
 
 

 Prieskum finančného trhu 
 Obchodný manažér 
 Vedúci kancelárie 
 Finančný sprostredkovateľ 

 
 

Požadujeme: SŠ vzdelanie s maturitou , flexibilitu, 
samostatnosť, komunikatívnosť 

 
Ponúkame: 

 
Garantované kritéria kariéry 

Nadštandardné možnosti zárobku 
Ponúkame bezplatné profesionálne vzdelávanie v 

oblasti finančníctva a bankovníctva 
 

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónom čísle  
0917 23 22 51 

v čase od 09:00 do 16:00 v pondelok až piatok. 
 

Výberové konanie sa uskutoční na Dukelskej 841 
v Giraltovciach na 1. poschodí. (Žltozelená 

budova oproti stanici - Bagetária) 
 

Ľudia s čoraz väčším úsilím vyhľadávajú 
kompetentné rady a spoľahlivých partnerov, s 
ktorými by mohli doviesť svoje životné plány k 

realizácii. 
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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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