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Vy veľkí, počúvnite raz deti. 
Pridlho ste poslúchali expertov, riaditeľov a generálov. 
Pridlho ste verili na vlastníctvo a moc, na blahobyt a zbrane. 
Všetko je nové, keď hľadíme na deti, 
lebo deti nás upozorňujú na to, 
čo vo svete upadlo do zabudnutia, 
zázrak všetkého živého. 
 
Vy veľkí, hľaďte očami dieťaťa, 
aby ste videli život inak. 
Osvojte si sen dieťaťa o stratenom raji. 
Osvojte si smiech dieťaťa a jeho radosť z malých vecí. 
Osvojte si srdce dieťaťa, 
aby ste uverili láske človeka. 

ooooo Phil  Bosmans 
 
 
    
 
 
Deti majú svoj deň, 1. jún patrí im, našim ratolestiam. Už dlho 

predtým sa tešia na voľný deň, deň bez učenia, plný zábavy 
a radosti, iste si ho zaslúžia.  Po celoročnej námahe v škole sa tešia 
na leto, tešia sa na 1. jún, aby aspoň na chvíľu odložili učebnice 
a venovali sa hrám. V tento deň všetci viac myslíme na deti, na tie 
svoje, ale zamýšľame sa aj nad mladou generáciou všeobecne. Iste, 
my trochu starší, radi moralizujeme, hľadáme chyby, inak sa 
pozeráme na svet. Často tvrdíme, že mládež je zlá, no pri hlbšom 
pohľade zistíme, že to nie je tak celkom pravda. Dnešná doba je iná, 
v mnohom odlišná od doby, v ktorej sme vyrastali my. Doba sa 
zmenila, ale dnešné deti sú  také isté, ako sme boli aj my. Majú veľa 
plánov, veľa ideálov a ich sny sú  podobné tým našim detským 
snom. Snívajú o krásnej budúcnosti, o hviezdnej kariére, 
o vzdialených krajinách, ktoré by raz radi navštívili.  Snívajú 
o všetkom nepoznanom, chcú preniknúť do podstaty vecí, dotknúť 
sa vody a ochutnať jej slanosť. Stáť v lúčoch slnka a nechať sa 
láskať jeho teplom. Chcú byť tam, kde sa točí svet, kde sa prepisujú 
dejiny a mení sa doba, túžia po hrdinských činoch. Sú naplnené 
očakávaním, radosťou a to je dôležité. Ich srdiečka sú otvorené 
a túžia po láske, túžia po dobre. Dieťa potrebuje lásku, bez nej 
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chradne a nevie sa začleniť do života. Každé dieťa potrebuje cítiť 
teplo materinských rúk, nemusíme mu denne hovoriť, že ho ľúbime, 
stačí stáť pri ňom a ono rýchlo pochopí, že nám na ňom záleží, že 
sme tu vždy preň. 

Deti sú krajina nepopísaná, čistá, otvorená, pozerajú sa na svet 
a učia sa. To my sa musíme snažiť, aby videli krásu, aby cítili 
dobro, aby sa tešili aj malým pozornostiam a darčekom. To my 
dospelí ich musíme naučiť vážiť si skutočné hodnoty. Ale to sa 
nenaučia samy, musia to vidieť. Rodina, škola, spoločnosť im musia 
vytvoriť tú správnu atmosféru pre ich duševný vývoj. Ako radi sa 
vyhovárame, rodičia na školu a škola na rodičov, lebo výchova nie je 
jednoduchá, ale dávno je dokázané, že príklad vychováva. To, čo 
vidia, čo počujú, čo dennodenne zažívajú, to sa im vštepí do pamäte 
a verte, že natrvalo. Veď to nie ony sú na vine, že internet je doma 
vždy prístupný, že televízor sa nevypína nikdy, že rodičia nie sú 
vždy doma, že im nemá kto skontrolovať úlohy, že ich nemá kto 
večer pohladkať. Opýtať sa, ako sa mali, čo robili, čo ich zarmútilo 
alebo čomu sa v tento deň potešili. To všetko sú drobnosti, ale 
vytvárajú ich svet, plnia ich detskú mozaiku skúseností dobrom, 
láskou, pozornosťou, ale aj opakom.  Iste, doba je hektická, rodičia 
musia pracovať, musia sa obracať, aby mohli svojim deťom dopriať 
všetko. Ale nezabúdame v tejto nepokojnej dobe na to 
najpodstatnejšie? Na lásku, pekné slovo, príklad, ako žiť? To nie 
deti sú zlé, to my sa musíme zamyslieť nad tým, ako ich 
vychovávame. Čo im denne predkladáme na stôl ich skúseností, 
čomu ich učíme, ako sa správame doma, v spoločnosti, koľko času 
sme im ochotní venovať. Dieťa rýchlo pochopí, odkiaľ k nemu prúdi 
láska a rýchlo sa tam ponáhľa, teší sa večer domov, ak ho doma 
čaká pohladenie, pokoj, ochota pomôcť mu s úlohami alebo sa len 
tak porozprávať o jeho problémoch. Ale čo, ak ho doma nikto 
nečaká, ak rodičia sú pracovne zaneprázdnení, odcestovaní, alebo 
večne sa za niečím naháňajúci, skrátka nemajú čas na nič a už 
vôbec nie na svoje deti. A potom sa nečudujme, že prázdne miesto 
sa rýchlo zaplní. Svet ich rýchlo zavolá a ukáže im inú podobu 
života a ony sa dajú zlákať. Koho potom viniť? Ich, nevinné deti? Asi 
ťažko! Ale na tieto otázky si musíme odpovedať sami, my, ktorí 
vychovávame svoje deti. Deň detí je príležitosť zamyslieť sa, spočítať 
svoje za a proti a rozhodnúť sa. Deti sú naša budúcnosť, naše 
bohatstvo, nemusia mať všetko, čo momentálne letí.  Ale naučme 
ich byť dobrými ľuďmi, bude to tá najlepšia devíza, ktorá sa nám 
raz určite vráti v podobe spokojnej rodiny a krásnych ľudských 
vzťahov.                                                       ooooo  Anna   Mitaľová 
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(Pokračovanie) 
 

Aj v tomto roku bola jedným z bodov  programu 
rokovania odmena primátora a hlavnej kontrolórky 
mesta. 

„Bol to úspešný rok, aj keď to bol rok v kríze. Môj 
návrh je, aby sme sa odrazili od výšky odmeny, ktorú 
sme primátorovi schválili minulého roku“, povedal 
viceprimátor a poslanec mesta Ladislav Tomko. Vlani 
dostal primátor 6 638 eur. „ Nemali by sme ísť pod túto 
sumu.“ 

Poslanec Emil Bzdil navrhol, aby primátorovi schválili 
ešte vyššiu odmenu – 7 500 eur. 

Poslanci napokon schválili primátorovi 7 500 eur. Pán 
primátor prisľúbil, že rozdiel medzi minuloročnou 
a tohtoročnou odmenou venuje pre Folklórny súbor 
Topľan, ktorý má v tomto roku vystupovať  aj v Izraeli. 
Aj  kontrolórke mesta bola schválená vyššia odmena. 
Vlani dostala 1 327 eur, v tomto roku 1 500 eur. 

Poslanci  chceli schváliť odmenu aj sebe, ale tento 
návrh neprešiel. Jeden poslanec bol proti a štyria sa 
zdržali. Tento návrh podal  poslanec Dušan Verčimák, 
ktorý povedal: „Treba sa poďakovať aj poslancom 
a komisiám. Títo pracujú a venujú sa svojmu mestu celý 
rok. Hovorí o tom aj účasť, ktorú tu máme. Poslanci 
svoju úlohu berú vážne a pracujú, takže navrhujem 
schváliť odmenu poslancom i komisiám. Vzhľadom na 
krízu si myslím, že by sme mohli ostať pri sumách, ktoré 
boli schválené minulého roku.“  

Vedúca odboru financií MsÚ Iveta Kurčová  
zdôraznila, že mestský rozpočet nepočítal so žiadnou 
sumou pre mimoriadne odmeny pre poslancov. 

V interpelácii poslankyňa Mária Digoňová 
pripomienkovala slabé osvetlenie na Záhradnej ulici 
(doplnenie svetiel)  a  chodník  pred  blokom „G“,  kde sa 
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robia kaluže. Dostala odpoveď, že chodníky budú 
opravované podľa potreby  a v súvislosti s osvetlením 
dôjde k prehodnoteniu, či je potrebné doplniť stĺpy.  

Poslankyňa Slávka Vojčeková mala pripomienku 
k parkovaniu áut pred poliklinikou. Po interpeláciách sa 
prerokúvali aj zlé schody k predajni zeleniny a zlá 
spolupráca s vodárňami.  

Poslanec Stanislav Macák sa v pripomienke pýtal, či 
existuje dáka koncepcia ohľadom výšky nájmu v budove 
Domu služieb. Zo starej budovy MsÚ sa sťahujú do 
Domu služieb krajčírstvo na poschodie, galantéria do 
priestorov predajne Carmen, holičstvo do predajne 
galantérie, kaderníctvo do predajne bývalej požičovne 
svadobných šiat. Oprava starého MsÚ bude prebiehať 
v etapách a bude financovaná z vlastných finančných 
prostriedkov. 

Poslanec Marek Hliboký žiadal vedenie mesta, aby  
urobilo opatrenia proti tým obyvateľom Tehelnej ulice, 
ktorí umývajú autá  pri studni. Mali by tam byť 
umiestnené  zákazové tabuľky. 

Štefan Bačkay chcel vedieť, ako charakterizujeme 
priestor za ihriskom, či ako spálenisko alebo... . 

Opäť sa ozvala poslankyňa M. Digoňová a prosila, aby 
bol chodník na starý cintorín urobený až do vrchu. 
Všetko sa to odráža od finančných prostriedkov mesta. 

Pripomienkovali sa aj športoviská, aby tam bol 
pracovník, ktorý by sa o to staral. Počas letnej sezóny to 
bude zabezpečovať pracovník CVČ. 

Ďalšia pripomienka smerovala k cene tepla od 
spoločnosti GIRATHERM, ktorá je údajne v porovnaní 
s okolím mesta najvyššia (170,40 eur)  K cenotvorbám 
bude zvolané zvláštne sedenie. 

Ďalej odzneli aj informácie o najbližších akciách 
v meste. 

Po predložení a schválení uznesenia primátor mesta 
ukončil zasadanie MsZ. 

 ooooo /ak/ 
 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dňa 2. apríla 2010 hliadka MsP našla pri krajnici 
štátnej cesty ležať osobu pod značným vplyvom alkoholu. 
Hliadka z bezpečnostného hľadiska vykonala odvoz osoby do 
miesta bydliska na území mesta. Konanie osoby bolo 
dodatočne vybavené v blokovom konaní uložením blokovej 
pokuty. 

2. Pri páchaní priestupku proti verejnému poriadku 
hliadka pristihla priestupcu, ktorý prehrabával domový odpad 
a tento z plastových vriec vysýpal.  Hliadka rozhodla o tom, že 
vec vybaví dohováraním na mieste z dôvodu, že priestupca 
bezodkladne verejné priestranstvo vyčistil. 

3. Za vzbudzovanie verejného pohoršenia privodením si 
opitosti a obťažovaním okoloidúcich občanov. Hliadka MsP 
rozhodla o predložení správy o objasňovaní priestupku 
pracovníkovi Obvodného úradu vo Svidníku, ktorý rozhodne 
o jeho sankcii. 

4. Za nerešpektovanie zákona na ochranu nefajčiarov 
uložila hliadka MsP na mieste blokovú pokutu mladistvej, 
ktorá fajčila priamo na nástupišti SAD. 

5. Dňa 15. apríla 2010 MsP prijala oznámenie vo veci 
podozrenia z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu 
medzi susedmi. Vec je v štádiu objasňovania. 

6. Dňa 30. apríla 2010 MsP prijala oznámenie o poškodení 
drôteného oplotenia záhradky na území mesta neznámym 
páchateľom. Vec je v štádiu objasňovania. 

7. V mesiaci apríl príslušník MsP vykonal  v spolupráci 
s prešovským klubom KAHAN celkovo jedenásť besied  so 
zameraním na drogové závislosti pre dvestoosemdesiat žiakov 
zo ZŠ Kračúnovce, ZŠ Giraltovce a SSOŠ Giraltovce.  
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 Máj, najkrajší  mesiac roka,  veru tohto roku túto pravdu 
nepotvrdil, stromy kvitli, ale pre vytrvalý dážď, sme nestihli 
obdivovať ich krásu. 

 Máj bol veľmi daždivý, hladiny riek stúpali a zaplavili mnohé 
cesty a domy, čím spôsobili nepredstaviteľné škody. 
Tohtoročný máj patrí medzi najvlhkejšie mesiace vôbec 
v histórii meraní na Slovensku. 

 Aj napriek dažďu naši maturanti poctivo študovali, aby svoju 
skúšku dospelosti zvládli čo najlepšie. Všetkým úspešným 
maturantom blahoželáme a prajeme im šťastné pokračovanie 
v ďalšom štúdiu. 

 Mesto Giraltovce zorganizovalo 14.mája 2010 koncert  
venovaný všetkým mamičkám k ich sviatku Dňa matiek.  
Koncert sa niesol pod názvom Repete návraty a prítomní 
diváci mali možnosť vypočuť nestarnúce šlágre z úst 
spevákov Dušana Grúňa, Lýdie Volejníčkovej a Martina 
Jakubca. 

 Členovia ZPCCH sa koncom apríla stretli na výročnej schôdzi, 
kde si okrem zhodnotenia práce za minulý rok vypočuli dobré 
rady lekárov – Milana Maťaša, Jozefa Deutscha a lekárničky 
Magdalény  Šimkovej. Pozvanie prijal aj primátor Ján Rubis, 
ktorý nás informoval o zámeroch ďalšieho rozvoja mesta. 
Poďakoval sa členom zväzu za ich aktívnu činnosť v meste 
a poprial im veľa pekných a zaujímavých akcií aj v tomto 
roku. Prisľúbil tiež všestrannú pomoc zo strany mesta. 

 Začína sa výstavba ďalšej etapy rozvodu vody z vodárenskej 
nádrže Starina.  Výstavbou vodovodnej siete v dĺžke 28 938m 
projektovanej oblasti sa zabezpečí potrebná kvantita a kvalita 
pitnej vody a umožní sa prístup k základným 
enviromentálnym službám pre 27 748 obyvateľov mesta 
Svidník, Stropkov, Giraltovce a obce Šarišský Štiavnik, čím 
sa zlepší zdravotný stav a životná úroveň obyvateľov.  
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Partnerská spolupráca medzi mestom Giraltovce a gminou 

Wielopole Skrzynskie úspešne funguje už od októbra 2004. 
Spoločné stretnutia na rôznych kultúrnych, športových 
a poznávacích či vzdelávacích akciách utužujú priateľské vzťahy 
medzi obyvateľmi miest. Spolupráca sa naďalej udržiava, dôkazom 
čoho je priateľská návšteva zástupcov mesta Giraltovce u poľských 
susedov.  6.mája 2010 sa stretli zástupcovia kult. odd Mária 
Osifová a  DHZ Marek  Hliboký   s riaditeľom gminy Osrodka 
Kultury i Wypoczynku   Marcinom Swieradom.  Na akciách, 
organizovaných  poľskou stranou, sa zúčastnia hasiči, poslanci, 
žiaci, seniori, teda široká škála obyvateľov z nášho mesta. V júli si 
náš dobrovoľný hasičský zbor  zasúťaží s hasičmi z Poľska a taktiež 
zástupcovia z nášho mesta si zahrajú priateľský futbalový  zápas 
počas sviatkov Dni Wielopola, v auguste sa stretnú seniori na 
poznávacej akcii dvoch kultúr a v septembri organizujú  im veľmi 
známy sviatok Dorzynki Gminne – Swieto chleba.  V našom meste 
môžeme  poľských susedov uvidieť už v posledný májový deň na 
Topľanských slávnostiach.   

Cezhraničná spolupráca sa v našom meste dobre rozvíja. Za 
účelom obnovenia spolupráce sme navštívili mestečko Biecz, 
s ktorým sme prerušili spoluprácu nie z našej viny pred 10-timi 
rokmi. Primátor mesta Ján Rubis, riaditeľ Základnej školy v 
Giraltovciach Peter Kimák-Fejko a vedúca kultúrneho oddelenia 
Alena Kmecová dňa 11. mája 2010 na pozvanie funkcionárov 
z mesta Biecz  rokovali o najbližšej akcii. Tridsiati naši žiaci  
a jedenásti dospelí – učitelia a  pracovníci mesta a CVČ budú 
hosťami v Poľsku štyri dni. (29.5.- 2.6.2010) Pri spoločných akciách 
bude opäť nadviazaná spolupráca a na oplátku zase naše mestečko 
prijme v októbri žiakov z mesta Biecz. Mesto Biecz patrí do 
wojvodstva Malopolskieho.  

Dúfajme, že sa nám opäť podarí nadviazať spoluprácu v oblasti 
kultúry, športu, hasičstva a iných spoločenských organizácií 
s ďalším poľským mestom. Prajeme si spolu všetci veľa tvorivých síl 
a úspechov! 

ooooo  /r/ 
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Takto  pristane veliteľovi hasičského zboru poľská prilba. 
                                                                          Foto: M. Osifová 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. V našej galérii Slniečko sme ešte výstavu takého druhu 
nemali. Je veľmi zaujímavá, kresby v nás vyvolávajú úsmev 
a dobrú náladu, ibaže požiar v konečnom dôsledku neprináša 
radosť. Nuž povedzte, majstre, čo Vás v živote oslovilo, čo Vás 
inšpiruje k takejto peknej činnosti? 
 

Predovšetkým samotný a stále čím viac uponáhľaný život, 
plný stresov a iných neduhov, ktoré trápia nás všetkých. Áno, 
máte veľkú pravdu v tom, že požiare nám neprinášajú radosť, 
ale starosť a hlavne nepríjemné chvíle, zapísané v našich 
mysliach. A práve preto sa snažím, aby tie negatívne vplyvy na  
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náš život boli aspoň čiastočne negované dobrou náladou, 
úsmevom na tvári, ktorý môžeme ovplyvňovať dobrým 
humorom – či už slovným alebo kresleným. A keďže som 
dlhoročným členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany, tak som si 
povedal v roku 1970  (vtedy vznikli prvé moje kresbičky 
s touto tematikou), že aj táto oblasť – hasičina- môže prinášať 
úsmevné situácie, čerpané priamo z nášho bežného života. 
Len dať to na papier, vymyslieť pointu a ... výsledok je - 
 úsmev na tvári. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Z rozhovoru s Vami som pochopila, že humor je soľou 

Vášho života. Môžete našim čitateľom poodkryť niečo z Vášho 
života  (súkromia) ? 
 

Humor nie je len soľou, ale hlavne veľmi vzácnym 
orientálnym korením, ktorý je svojou pointou tak trochu 
štipľavý (svojou kritickosťou na spomínané neduhy), ale aj 
svojou lahodnosťou, prinášajúcou príjemnú chuť a ešte 
príjemnejšiu náladu a pohodu. Humor je totiž pre náš  život 
veľmi potrebný tak ako soľ a spomínané orientálne korenie. 
Moje súkromie? Nie je až také zaujímavé, ale predsa len ... 
mám ďalší koníček, ktorý sa taktiež týka hasičiny. Zbieram 
známky s touto tematikou a mám celkom  zaujímavý  
filatelistický   výstavný  exponát. Zároveň  sa  venujem  tvorbe  
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krížoviek, hádaniek a  rôznych  hlavolamov  pre  deti, ktoré sú 
uverejňované v časopise Požiarnik a Hasičskej ročenke. 
Môžem ešte prezradiť to, že s časopisom Požiarnik 
spolupracujem od roku 1970, vtedy boli uverejnené 
spomínané prvé kresbičky s touto témou. V druhom polroku 
pripravujem pre deti zaujímavú súťaž v našom časopise...  
Z môjho života snáď ešte to, že pracujem ako riaditeľ 
Okresného výboru DPO v Sabinove a bývam vo veľmi peknom 
mestečku v okrese Sabinov – v Lipanoch. 

 
3. V ďalšej tvorbe Vám želáme veľa úspechov. Nechcete ju 

rozšíriť aj o iný žáner ? 
 

Samozrejme, nemám zúžený priestor len na hasičinu. Moje 
kreslené vtipy boli pravidelne uverejňované v bývalých 
Východoslovenských novinách, kde som mal pravidelnú 
rubriku – Týždeň za nami, v Technických novinách, v Smene 
na nedeľu, Obrane lidu,  v časopisoch Televízia, Film 
a divadlo, Zdravie, Čsl. vojak a iných. Niekoľko rokov sme 
mali spoločné výstavy ku Dňu zeme (organizátorom bola 
Banská Štiavnica ) atď. Bolo toho dosť... Aj v súčasnosti, aj 
keď sporadicky, sa venujem ešte kresleniu na tému: Ostrý 
pohľad, ostrejšie pero. Tieto kresbičky však ukladám do 
trinástej zásuvky môjho stolíka. V závere pozdravujem 
všetkých obyvateľov fantastického mestečka Giraltovce 
a ďakujem všetkým za možnosť vystavovať moje kreslené vtipy 
s hasičskou tematikou.     

 (Rozprávala sa Helena Sušinková)  
 
 

 
 
CVČ Giraltovce spolu so Základnou školou v Giraltovciach 

zorganizovali dvojdňový výlet na trase Wieliczka, Krakow, 
Wadowice, Osvienčim. Výletu som sa zúčastnila aj ja. Náš 
výlet sa začal skoro ráno, keď sme ešte unavení a nevyspatí 
nastupovali do autobusu. Naša prvá zastávka bola soľná 
jaskyňa Wieliczka. Museli sme zdolať 380 schodov, aby sme sa 
dostali do podzemia a uvideli krásu jaskyne. Stálo to však za 
to. Očarila nás podzemná expozícia, v ktorej boli sochy, lustre 
a obrazy vyrobené zo soli. Dozvedeli sme sa veľa informácií 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
11 

o tradičnej ťažbe soli. Po skončení prehliadky sme sa 
presunuli do čarokrásneho historického mesta Krakow, na 
hrad Wawel. Hrad na rieke Visla nás očaril krásnym 
nádvorím, pozlátenou vežou i nádhernými klenbami 
v románskom či gotickom slohu. Prešli sme si spoločne celú 
expozíciu hradu a dostali sme sa aj ku hrobke zosnulého 
poľského prezidenta Lecha Kaczyńského a jeho manželky. Po 
skončení prehliadky sme si prezreli  hlavné námestie 
Krakowa. Keďže nám počasie prestalo priať a rozpršalo sa, 
presunuli sme sa k autobusu. Už bol večer a nás čakala večera 
a ubytovanie sa v ubytovni neďaleko Wadowic. Všetci sme boli 
vyčerpaní, a preto sme si museli oddýchnuť a nabrať nové sily 
na nasledujúci náročný deň. Ráno po raňajkách sme si išli 
pozrieť rodisko a kostol  pápeža Jána Pavla II. V jeho rodnom 
dome boli vystavené rôzne fotografie z detstva, je tam 
zdokumentovaný jeho celý život, či už ako chlapca, študenta 
alebo  pápeža. Po obede sme sa presunuli do Osvienčimu. 
Mnohí z nás ani len netušili, čo všetko ešte  v ,,tábore smrti “ 
uvidíme. Prechádzali sme hlavnou bránou, ktorou prechádzali 
aj väzni. Na bráne bol nápis ARBEIT MACHT FREI – Práca 
oslobodzuje.  Všimli sme si, že brušká na písmene B sú 
napísané opačne, čo značí opak tejto vety. V expozícii boli 
vystavené tisíce párov obuvi, odevov, kief, okuliarov, protéz 
i ľudských vlasov, z ktorých vyrábali krajčírske plátno. Videli 
sme hrôzostrašné fotografie vychudnutých a vyhladovaných 
ľudí, ktoré až naháňali strach. Pri „stene smrti“ sme aj my 
zapálili sviečku za všetkých zastrelených na tomto mieste. 
Ukázali nám aj plynovú komoru, v ktorej najprv ľudí otrávili 
Cyklónom B  a potom ich telá spaľovali. Presunuli sme sa do 
druhého koncentračného tábora – Brezinka. Velikánsky 
komplex, naháňajúci strach. Ľudia tu spali v stajniach pre 
kone a ich jediný majetok bola miska na jedlo. I keď jedlo 
dostávali zriedka. Po tom, čo sme videli v „tábore smrti “, sme 
si všetci uvedomili cenu života a nezmyselnosť vojny. 
Konfrontácia našich vedomostí s reálnou prechádzkou po 
„táboroch smrti“ nás všetkých prinútila zamyslieť sa nad tým, 
aké ukrutností sú schopní páchať ľudia na ľuďoch. 
Prehliadkou koncentračného tábora sa náš výlet skončil. Na 
spiatočnej ceste sa rozpútala debata o všetkom, čo sme videli 
a zažili za tieto dva dni. Ďalším žiakom i študentom prajem, 
aby takýchto ciest za poznávaním minulosti mohli absolvovať 
v budúcnosti čo najviac.                                     /L.R/ 
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Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou 
súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel 
poézie. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom 
a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty 
a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Študenti Gymnázia 
v Giraltovciach sa už celé desaťročia vo veľkom počte 
zapájajú do tejto súťaže. Po víťazstvách v okresnom kole 
postupujú do krajského kola, kde si merajú svoje sily 
s rovesníkmi z iných škôl. 

V krajskom kole HK v Starej Ľubovni  našu školu 
a okres Svidník v 2. kategórii reprezentovala Kristína 
Kaňuchová z II.O, ktorá obsadila 2. miesto v poézii 
(pripravovala ju Marta Lehetová). V krajskom kole vo 
Svidníku v 4. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Ivana 
Rubisová z VIII.O, ktorú do súťaže pripravovala Blanka 
Vaľovská. 

Podobný úspech v celoslovenskej literárnej súťaži 
DÚHA dosiahol pod vedením M. Lehetovej v minulých 
dňoch aj žiak IV.O Július Kéry. Súťaž DÚHA vyhlásilo 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 
usporiadateľom bolo Ľubovnianske osvetové stredisko 
a spoluorganizátormi Prešovský samosprávny kraj, 
Krajský školský úrad v Prešove (KŠUPO), Matica 
slovenská, Dom zahraničných Slovákov,  Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov (SZPB) a ďalší. So svojou 
súťažnou prácou HRDINOVIA  Z  POVSTANIA získal 
Július Kéry čestné uznanie. Organizátori DÚHY im 
ponúkli dve zaujímavé témy: Daruj Úsmev, Harmóniu, 
Aktivitu a Aké si bolo, SNP... (z rozprávania našich 
predkov). 

 
Marta Lehetová 
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Kristína Kaňuchová získala v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína 
2. miesto.                                                                             Foto: autor 
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Prinášame vám úryvok z tejto práce. 
 
Na uliciach bolo rušno, konal sa u nás tradičný jarmok. Medzi 

návštevníkmi jarmoku nechýbali ani partizáni z brigády Čapajev a slovenskí 
vojaci, ktorí mali vo veľkom kaštieli svoj zásobovací sklad. Pri malom 
kaštieli vedľa rímskokatolíckeho kostola stál tank slovenskej armády 
namierený na rodinný dom obvodného lekára, v ktorom boli umiestnení 
nemeckí vojaci. Náčelník čapajevovcov, hrdinský a odvážny Ľudovít 
Kukorelli v uniforme nadporučíka letectva slovenskej armády, ktorý bol 
v Hanušovciach nad Topľou každodenným hosťom, vyšiel si aj tentoraz na 
prechádzku na svojom bielom koni. Chcel vedieť, čo sa deje v blízkom 
okolí. Na druhom koni sa niesol jeho verný spolubojovník Štefan Kubík. 
Aspoň teraz si môžu smelo pohovoriť. Obaja vedia, že o pol hodiny má 
hanušovským viaduktom a železničnou stanicou prechádzať rýchlik so 
vzácnymi cestujúcimi, dvadsiatimi siedmimi dôstojníkmi nemeckej armády. 
Musia ich dostať živých. Vedeli, do čoho idú obaja. Kone cválajú 
k železničnej stanici. Výpravca preberá rozkaz od Kukorelliho. Semafor 
bleskurýchle ukazuje červenú. Stáť! O chvíľu sa už v miernej zákrute 
rýchlik. Spomaľuje, zastavuje. Kukorelli s Kubíkom neváhajú, ako víchor 
vrazia do najbližšieho vozňa. Kubík so zbraňou vydáva príkaz. Kukorelli 
prezerá doklady cestujúcich. Nik nevie, čo sa deje. Kontrola ide bleskovo, 
cestujúci z prvého vozňa si vydýchli. Domysleli si, že tí dvaja neznámi 
ozbrojenci hľadajú Nemcov. Nájdu ich čoskoro v ďalšom vozni, kde počuť 
krik pri kartách a pálenke. Nemci dostanú rozkaz: „Hore ruky!“ Dôstojníci 
nevychádzajú z údivu. Iba jeden mladý Nemec sa rozhodne siahnuť sa 
rozhodne siahnuť po zbrani. Kubík je však skokom pri ňom a oknom 
vyhadzuje jeho zbraň na nástupište, kde už čakajú slovenskí vojaci. 
Dvadsaťsedem zbraní nemeckých dôstojníkov sa ocitlo na peróne pod 
oknom vozňa. Vzápätí Nemci dostávajú rozkaz vystúpiť z vozňa na 
nástupište. Dva automaty tak odzbrojili dvadsaťsedem nemeckých 
dôstojníkov. Hrdinská akcia hrdinskej dvojice. Slovenskí vojaci pomáhajú 
Kukorellimu a Kubíkovi odviesť na štáb čapajevovcov pod Oblík. Tam ich 
odovzdávajú partizánskym hliadkam. Začína výsluch, pribúdajú cenné 
ústne informácie i písomné doklady nemeckej armády, ktoré pre partizánov 
majú obrovskú cenu. 

Čo sa deje v obci pod viaduktom? Hrdinský a odvážny veliteľ Kukorelli 
sa aj teraz na svojom koni vydáva na prechádzku. Prediera sa pomedzi 
návštevníkmi, na koni cvála smerom Na Petrovce. Akosi zabudol, že pred 
budovou s nemeckými vojskami môže byť strážna jednotka. Nestratí 
duchaprítomnosť, ide ďalej. Nemeckí vojaci ho zdravia ako poddôstojníka 
slovenskej armády. Vydýchol si až povyše viaduktu. Rozhodol sa.  

          ooooo  Július Kéry, IV. O, Gymnázium Giraltovce 
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V januári 2010 sa na Gymnáziu v Giraltovciach po prvýkrát 

stretol realizačný tím projektu s názvom „Nachádzame 
spoločné susedstvo – budujeme komunitu susediacich 
národov“, ktorý naše gymnázium realizuje v spolupráci 
s partnerskou školou v Poľskej republike. O zmysle a cieľoch 
tohto projektu sme vás už informovali v jednom z 
predchádzajúcich vydaní  Spravodajcu. Projekt sa úspešne 
rozbehol, preto vám chceme priblížiť jeho priebeh z pohľadu 
žiakov - priamych účastníkov geografickej časti projektu.  

„12. mája sme spolu so skupinkou poľských študentov, ktorí 
sem pricestovali na dva dni v rámci projektu našej školy s Poľskom, 
absolvovali turistický pochod po náučnom chodníku Tajch 
v Pavlovciach pri Slanských vrchoch. Tejto túre predchádzala v prvý 
deň návštevy aj prezentácia o náučnom chodníku a našom okolí. 
V ten istý deň sa prezentáciou o sebe a svojom okolí predstavili aj 
poľskí študenti, ktorí následne vyšli po skupinkách pod vedením 
študentov z 1. A do blízkeho parku a pomocou GPS navigačného 
zariadenia hľadali ukrytý poklad. Ostatné skupiny zatiaľ pracovali 
v triedach s mapami. Ďalší deň poľskí študenti spoznávali okolie 
obce Pavlovce neďaleko Hanušoviec nad Topľou a Slánske pohorie. 
Bolo to veľmi zaujímavé a vzrušujúce dobrodružstvo plné 
adrenalínu, keďže terén bol veľmi rozmočený a klzký. Úsmevné 
príhody sa dostavili,  keď viacerí z nás skončili na ,,zadku“. Hoci 
sme po asi ôsmich kilometroch spoločnej chôdze a behu po lese boli 
unavení, niektorí z nás by si to hneď radi zopakovali. Na chodníku 
sa nachádzalo viacero informačných tabúľ o rastlinstve, živočíšstve 
a histórii lesa. Tiež tam bolo aj veľa oddychových miest a studničky 
s pitnou vodou, kde sme sa mohli občerstviť a skonzumovať 
desiatové balíčky, ktoré nám obstarali poľskí priatelia. Komunikácia 
poľských študentov a študentov 1. A bola  mimoriadne zábavná, 
pretože niektorí z nás sa dorozumievali okrem angličtiny, slovenčiny  
a šarištiny aj, ako sa hovorí, rukami a nohami. Rozlúčkou pre 
poľských študentov bol kultúrny program - vystúpenie žiakov ZUŠ 
v Giraltovciach.“ 

 
    Žiaci 1. A na Gymnáziu v Giraltovciach 
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Prezentácia o zaujímavostiach Prešovského kraja.             Foto: autor 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

„Neprehliadajme deti. Chráňme ich.“ - takto znie heslo 
UNICEF-u, jedinej špecializovanej organizácie OSN, ktorá 
pomáha detičkám v chudobných častiach sveta v boji proti 
nástrahám extrémnej chudoby. Je to organizácia, ktorá nie je 
a nikdy nebola financovaná zo zdrojov OSN, dobrovoľne 
prispievajú jednotlivci, firmy a rôzni ďalší podporovatelia. 
Získavať fondy na pomoc deťom pomáha UNICEF-u aj 
množstvo dobrovoľníkov, zopár ste ich mohli stretnúť aj u nás. 
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Počas týždňa modrého gombíka (17. – 23. 5. 2010) ľudia na 

celom Slovensku vhadzovali do malých bielych pokladničiek 
dobrovoľné príspevky, aby deťom v Laose zaistili očkovanie 
proti novorodeneckému tetanu. Veľmi ušľachtilý čin a aj 
v Giraltovciach sa našli dobrí ľudia, ktorí ochotne prispeli. 

Aký je to krásny pohľad, keď vidíme mamičku s dieťatkom 
v náručí. Avšak v Laose je často bábätko v matkinom náručí 
mŕtve. Novorodenecký tetanus je stále závažným problémom 
v 58-ich krajinách sveta. Toto ochorenie je každý rok 
zodpovedné za bolestivú a zbytočnú smrť 140 000 
novorodencov a približne 30 000 matiek, žijúcich v chudobných 
a odľahlých oblastiach rozvojových krajín, ktoré sú často mimo 
dosahu aj tak nedostatočného systému zdravotnej 
starostlivosti. Každé tri minúty si vyžiada život jedného 
bábätka... V našej krajine sa táto závažná choroba našťastie 
nevyskytuje a to najmä vďaka očkovaniu. Laos má však 
zaostalé zdravotníctvo a preto je tu UNICEF. 

Časť peňazí zo zbierky pôjde na zabezpečenie tzv. 
dodatočných nákladov, ktoré súvisia s prepravou vakcín, s 
vyškolením personálu, ktorý bude očkovať, s očkovacou 
kampaňou a s likvidáciou striekačiek a obalov z vakcín. Tieto 
dodatočné náklady v prepočte na jednu vakcínu predstavujú 
necelých 50 eurocentov. Očkovacia látka proti tetanu je lacná, 
dostupná a efektívna. Preto za jedno vyzbierané alebo darované 
euro sa do Laosu dopravia dve vakcíny proti novorodeneckému 
tetanu. 

Aj Giraltovce a okolie sa spojili pre dobrú vec. Počas troch 
dní sa dobrovoľníkom v uliciach Giraltoviec a v obci Marhaň 
podarilo vyzbierať krásnych 550,38 €. Vyvrcholením zbierky 
bolo benefičné podujatie, organizované Michalom Kočišom 
v spolupráci s MsÚ Giraltovce a CVČ Giraltovce, na ktorom 
vystúpili Robo Mikla, Tamara Dikyová, Majka Štefaníková, 
Štúdio Echo, skupina Bindass, basketbalový kúzelník Martin 
Leco a mnohé ďalšie mladé talenty. Počas celého podujatia 
výtvarníci zo ZUŠ Giraltovce súťažne pracovali na svojich 
dielach na tému „Svet očami detí“ a vytvorili skvostné obrazy, 
za ktoré boli odmenení. 

Ďakujem všetkým ľudom, ktorí prispeli a ktorým nie je osud 
detí v Laose ľahostajný. 

ooooo  Valéria Onuferová 
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Zbierka bola v našom meste úspešná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kúzla s loptou si  vyskúšali aj deti z publika.        Foto: Štefan  Ďuraš 
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Mnohí z vás si v dňoch 17.- 23. mája 2010  pripínali na svoj odev 

modrý gombík alebo lepili nálepku s logom Unicef. Modrý gombík už 
niekoľko rokov vystupuje nielen ako symbol organizácie, no 
predovšetkým ako symbol ľudskosti, spolupatričnosti a ochoty 
podať pomocnú ruku deťom, ktoré to potrebujú. 

Práve deti sú tí, pre ktorých táto organizácia vznikla. Unicef 
vznikol ešte v čase 2. svetovej vojny, kedy deti trápili hlad, vysoká 
úmrtnosť a ozbrojené  vojenské konflikty. Žiaľ, v niektorých 
krajinách je to tak dodnes. Deti sú vystavené mnohým hrozbám 
a sú očitými svedkami situácii, ktoré si možno ani nedokážeme 
predstaviť. 

Účel, za ktorým sú zbierky organizované, sa každým rokom 
mení. Tento rok sa nezmenil, takže všetky peniaze, ktoré sa 
dobrovoľníkom počas Týždňa modrého gombíka podarí vyzbierať, 
poputujú na prenos vakcín pre deti do Laosu. Unicef uvádza, že 
jedna vakcína spolu s prepravou predstavuje sumu 0,50 €. Takže 
určite nie je správne ohradiť sa tvrdením: „Čo už len moje euro 
alebo 50 centov pomôže.“ Nie. Práve naopak, to vaše jedno euro 
dokáže zachrániť dva nevinné detské životy. 

V spojitosti s Unicefom sa v Giraltovciach zrodila zaujímavá 
myšlienka, konkrétne u Michala Kočiša, tohoročného koordinátora 
zbierky „Modrý gombík“ v tomto meste. Nápad usporiadať podujatie 
pre všetkých občanov a prepojiť ho so zbierkou si našiel podporu 
v mestskom zastupiteľstve a takisto aj v CVČ Slniečko. Keďže Unicef 
je detská organizácia, priestor sa prenechal mladým a talentovaným 
účinkujúcim. 

Zábavné popoludnie svojimi výkonmi spestrilo mnoho spevákov, 
hudobných skupín a dokonca aj kúzelník s loptou - Martin Leco, 
ktorý akrobatickými kúskami ohúril všetkých prítomných. Tým, že 
zapojil do svojho vystúpenia aj deti, si vyslúžil dvojnásobný potlesk. 
Hudobnú vložku tvorili talentované speváčky hudobného štúdia 
ECHO. Aj keď u niektorých účinkujúcich išlo o premiérové 
vystúpenie a kolená sa triasli, všetko nakoniec dopadlo na výbornú. 
Robo Mikla, ktorý vedie toto hudobné štúdio, prišiel ako správny 
učiteľ svoje žiačky povzbudiť. Sám však neodolal pokušeniu 
zaspievať si, a tak sme počuli jednu z jeho nových skladieb. 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
20 

Kým sa na pódiu spievalo a hralo, dole pod pódiom prebiehala 
výtvarná súťaž žiakov ZUŠ Giraltovce. Museli zapojiť všetky svoje 
kreatívne a improvizačné bunky, pretože tému „Svet detí našimi 
očami“ sa dozvedeli  až od moderátorky. Víťazná dvojica získala 
cédečká známych interpretov, fotorámček a sladkú odmenu. 

Príťažlivým prekvapením pre deti bolo maľovanie na tvár. Nika 
a Stanka mali plné ruky práce počas celých troch hodín. „ Ja som si 
dala namaľovať lienku a delfína, pretože sa mi veľmi páčia a aj 
preto, aby mi ich všetky deti zajtra v škole pochválili,“ prezradila 
Kristínka Kačmárová. Detské tváričky pomaľované obľúbenými 
rozprávkovými postavičkami, zvieratkami a mnohými inými 
obrázkami pribúdali každou minútou. Deti si najčastejšie dávali 
nakresliť motýlikov a lienky, ktoré na svojich líčkach obdivovali aj 
kamarátky Ivanka a Evka. 

Svoje malé umelecké diela vystavovali vo vestibule mestskej 
kultúrnej haly žiačikovia materských škôl v Giraltovciach 
a Kračúnovciach. Ich úlohou bolo nakresliť, akej hračky by sa 
dokázali vzdať a venovať ju deťom v Laose. Je pekné vedieť, že aj 
naši najmenší by dokázali obetovať svoju najobľúbenejšiu hračku, 
aby urobili radosť iným deťom. Podľa všetkého by najčastejšie 
darovanou hračkou boli autíčko a bábika. 

Záver podujatia patril hudobným skupinám. Najprv sa 
predstavili talentované rómske deti z hudobného štúdia ECHO. 
Svojimi piatimi piesňami dostali do varu celé publikum. Štafetu 
prebrala skupina „Androméda“, ktorej členovia síce majú detské 
časy už za sebou, no aj tak, ako sami vravia, hrajú pre radosť, 
ktorú bolo z ich hudby cítiť. Okrem dobre známych piesní 
predstavili aj niekoľko vlastných z dielne Petra Košča.  

 Ako zlatý klinec programu vystúpila skupina „Bindass“. Sme 
radi, že aj my sme sa mohli započúvať do rytmov afrických bubnov 
a  skvelých hudobných výkonov. 

Po celom dni sa konečne otvorili všetky pokladničky a začalo sa 
zrátavať. Výsledná suma bola veľkým prekvapením. Dobrovoľníkom 
sa spoločne podarilo vyzbierať  550,38 €. „I keď nám počasie veľmi 
neprialo, zbieralo sa veľmi dobre. Ľudia boli ústretoví a ochotne 
prispievali, no našli sa aj takí, ktorí kládli nedôverčivé otázky. Celý 
deň však hodnotím veľmi kladne,“ vyjadrila sa jedna 
z dobrovoľníčok, Lenka.  

Prvý ročník podujatia na podporu „Týždňa modrého gombíka“ 
dopadol úspešne. Očakávame, že  neostane iba pri jednom ročníku 
a takto o rok sa stretneme opäť. 

ooooo  Lucia Bačkayová 
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Mesiac máj sme v CVČ naplnili 

množstvom pekných a zaujímavých 
kultúrnych, športových či poznávacích 
a náučných, ale aj oddychových podujatí. 
Pripravovali sme ich s láskou, ako to už 
k máju, aj keď toho roku veľmi 
daždivému, patrí. To  sa prejavilo aj v 
účasti na jednotlivých podujatiach a my 
sme veľmi radi, že je o našu 
mimoškolskú činnosť stále vyšší záujem. 

Hneď prvého sa mladí športovci z HBK 
Lions zúčastnili saleziánskej hokejbalovej 
ligy v Bardejove a potom už každá sobota 

v mesiaci patrila tomuto športovému zápoleniu. V Košiciach 
sa chlapci zo ZŠ zúčastnili krajského kola Street Hockey. 

Po stopách 2. svetovej vojny sme sa so žiakmi a ich 
učiteľmi vybrali na  dva dni do poľského Oswienčimu. 
Navštívili sme aj krásnu soľnú baňu vo Wieličke, zámok 
Wawel v Krakowe a tiež mestečko Wadowice. Samostatný 
článok o tomto podujatí nájdete na ďalších stránkach. K tejto 
téme nesporne patrí aj cyklus prednášok, ktorý pripravujeme 
pre žiakov  spoločne s historikom Jozefom Rodákom zo 
Svidníka. Jeho pútavé rozprávanie priblížilo prítomným –
žiakom  SSOŠ a ZŠ v Giraltovciach -  obdobie bojov o Duklu 
a  partizánske hnutie na východnom Slovensku v r. 1939- 
1945. Keďže je to znalec v odbore vojenskej histórie a svoje 
rozprávanie doplnil filmami a skutočnými príbehmi, bolo to 
pre prítomných veľmi príjemné a náučné stretnutie. 
V takýchto – samozrejme na iné témy - budeme  pokračovať  
a plánujeme besedy aj pre učiteľov dejepisu. Dovolila som si 
nášho hosťa nazvať chodiacou encyklopédiou vojenskej 
histórie tohto regiónu, ktorá má ešte plnú zásobu vedomostí 
z tejto oblasti, takže ešte stále nám má čo povedať. 

Naša cesta viedla aj do Botanickej záhrady v Košiciach. 
Plný autobus detí  z Giraltoviec a Želmanoviec, mladých 
ochrancov prírody a pestovateľov, sa tam stretol s mnohými 
inými milovníkmi kvetov, pretože sme  prišli v čase Dní 
otvorených  dverí.  Prechádzkou  po  okolitom   lesíku  sme  si 
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trošku upevnili zdravie a ubehol nám čas čakania na 
objednanú exkurziu. Veru sa bolo na čo pozerať,  všade hýrili 
všakovaké farby a my sme mali možnosť si niektoré kvetinky 
kúpiť. Tie zaiste potešili mamky, lebo im ich kúpili detičky 
k ich sviatku a my sme zase rozšírili naše skalky pri centre, 
aby robili radosť  návštevníkom. 

Pre veľký záujem sme aj tento mesiac zorganizovali 
návštevu divadelného predstavenia František z Asissi  v DJZ 
v Prešove. Pre deti to zas bola návšteva predstavenia 
Snehulienka a sedem trpaslíkov. 

Pre našich členov, žiakov  Gymnázia, sme pripravili peknú 
turistickú trasu na Čiernu Horu vo Svidníku. 
Niekoľkokilometrovú trasu hravo zvládli, navyše nás tešil 
pekný slnečný deň, jeden z mála v tomto mesiaci. Turisti  sú 
zapojení v hre na  skrývanie  pokladu, aj teraz svoj odkaz 
schovali  ako posolstvo pre iných. 

Z iného súdka bolo podujatie Modrý gombík organizácie 
UNICEF, do ktorého sme sa aj my zapojili a tak sa  
v programe  predstavili naše hudobné skupiny a speváci. 

Pravidelne každý mesiac sa koná futbalový turnaj škôl 
okresu pod názvom Novak Cup. Májový dvojdňový turnaj 
prebehol v Kračúnovciach a súboj hráčov na inom ihrisku 
(predtým bol vo Svidníku) priniesol aj iné výsledky. 
Vyhodnotenie celoročnej súťaže a posledné zápolenia budú v 
rámci MDD na ihrisku v Parku mieru. 

Naše mažoretky nás reprezentovali na okresnej súťaži 
v Stropkove, a to  aj ako súťažiace a ako hostia v kultúrnom 
programe. Držíme im palce na ďalšej súťaži, ktorá bude v júni 
v Bratislave. 

Každoročne organizujeme aj súťaž v zbere druhotných 
surovín. Na začiatku školského roka sme ju vyhlásili v zbere 
PET uzáverov, vrchnáčikov z výrobkov SABI a samozrejme 
papiera. Prihlásilo sa do nej 45 žiakov so svojimi učiteľkami 
z tretieho ročníka, ale  v deň zberu sa zapojili  aj iní. Dopadlo 
to takto: 31 detí a rodičov nazbieralo 1737,50 kg papiera 
a poradie piatich  najlepších je  nasledovné: 

1, Simona Hlavinková -305 kg, 3.A, 
2, Samuel Hliboký-301 kg, 3.A,  
3, Kristína Kačmárová -211 kg,3.A, 
4, Jaroslav Štefaník -194 kg, 7.A  
5, Martin Končár - 118 kg, 3.A.  
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Pre tých najlepších pripravilo Centrum pekné vecné ceny, 

ktoré im slávnostne odovzdáme na MDD a pre všetkých -  aj 
pre rodičov, ktorí svojim ratolestiam pomohli priviezť papier 
na skládku -  je pripravený celodenný výlet za niektorou 
z prírodných či kultúrnych krás nášho kraja.    

Zatiaľ nespočítané množstvo vrchnáčikov a PET uzáverov je 
v obidvoch triedach. Čo bude vyrobené z uzáverov, uvidíte 
neskôr v areáli Centra. Veríme, že takto si to budú deti vážiť, 
lebo k tomu prispeli aj oni. 

Pekné popoludnie strávili aj fanúšikovia  PC hier na turnaji 
TRACKMANIA, ktorý skončil  takýmto rebríčkom najlepších: 
1.miesto - Patrik Harčarik, 2.miesto -  Ján Hanko, 3.miesto -  
Gabriel Harčarik. Všetci sa potešili pekným vecným cenám. 

Vrcholným podujatím tohto mesiaca bolo 3. záverečné kolo 
cyklickej súťaže Rastlinky a zvieratká našich lesov, ktoré sme 
spojili so slávnostným otvorením Flóry a Fauny  pri CVČ za 
účasti škôl obvodu a vzácnych hostí. Viac o tomto sa dočítate 
v samostatnom článku o týchto podujatiach. 
Fotodokumentáciu z  našej činnosti nájdete nielen v tomto 
časopise, ale na našej web stránke, kde si môžete pozrieť aj 
ponuku a prehľad našej činnosti. 

Do pozornosti Vám dávame ponuku Letného tábora, ktorý 
tohto roku budeme realizovať  v krásnom prostredí v Bystrej 
pri Humennom. Tešíme sa na naň aj my, lebo tam konečne 
bude aj pekné kúpalisko, ktoré nám poskytne lepšiu možnosť 
zaplávať si, než ako to bolo na Domaši. Tak ešte o tábore 
takto : 

LETNÝ TÁBOR – OD 11.07.2010 DO 20.07.2010. Tábor 
bude trvať desať dní a poplatok je veľmi výhodný - 70 € pre 
členov a 130 € pre nečlenov CVČ. V ponuke sú rôzne aktivity, 
ktoré k táboru a letu patria, perfektná partia  ľudí, ktorá sa 
chce o vás počas pobytu starať,  dobrá strava, zaujímavé 
prostredie, partia nových kamarátov – budú tam aj z iných 
kútov Slovenska. Kapacita tábora je vyše 200 detí. Ak si 
k tomu prinesiete dobrú náladu, množstvo nápadov a chuť 
prežiť pekný pobyt, tak  spoločne strávime  desať krásnych 
dní vašich letných prázdnin. Na spoločný pobyt s Vami sa 
tešia pracovníci CVČ. 

ooooo   hs  
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Výstavba viacfunkčnej divadelnej sály „Malá scéna“ pre potreby detského 

divadelného súboru Kukádko v priestoroch  CVČ Giraltovce pred dvomi rokmi sa 
osvedčila. Prestavbou bežnej triedy tak vznikol priestor, simulujúci podmienky 
malých divadelných sál kultúrnych domov kdekoľvek na Slovensku. Plne funkčné 
vybavenie zvukového a svetelného parku umožňuje mladým divadelníkom tvoriť 
predstavenia, v ktorých hrajú zvuk a svetlo jedinečnú kulisu, patriacu k divadlu. No 
nielen to! V poslednom čase sála stále viac slúži aj ako miesto rôznych seminárov 
a odborných školení, keďže poskytuje aj možnosť projekcie na veľkom plátne 
prostredníctvom projektora. Ďalšou alternatívou sa automaticky stáva projekcia 
rozprávok pre deti, čo využívajú najmä žiaci základnej školy prvého stupňa, ktorý 
má triedy v tom istom areáli. Najväčšou devízou sa však stalo to, že v týchto 
priestoroch môžu bez poplatkov realizovať svoje vystúpenia aj hosťujúce divadlá či 
iné projekty. Dôkazom je aj posledná akcia ku dňu matiek, kde svoj projekt Školy 
pre budúcnosť nadácie Orange realizovala Pedagogická a sociálna akadémia 
v spolupráci s našim Centrom a deťmi prvého ročníka základnej školy. Išlo o tridsať 
minútový program, kde deti spolu so žiakmi tretieho ročníka pod vedením 
uznávanej pedagogičky hudby a kreatívnej výchovy  Kláry Bystřickej  pripravili pre 
mamičky pásmo detských riekaniek, básní a piesní. Pásmo sprevádzalo hovorené 
slovo v slovenčine i rómskom jazyku. Celý program sprevádzala živá hudba 
v podaní učiteľov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove ( PaSA). Deti i žiaci 
mali na sebe oblečené pestré kostýmy a rómske kroje. V závere deti darovali 
mamičkám kvety a darčeky, ktoré samé zhotovili.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Záber na účinkujúcich na doskách divadla Kukádko CVČ.  Foto: Róbert Mikla 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
25 

 
 
 
Mesiac máj nám priniesol slnko, kvety, zakvitnuté stromy a celý 

sa niesol v znamení lásky. 
Druhá májová nedeľa deťom aj dospelým opäť pripomenula, čo 

matka pre nás znamená. 
Matka – je láska sama, preto sa v pokornej úcte skláňam aj pred 

tou najjednoduchšou matkou. 
Žiaci Spojenej školy v Giraltovciach chceli  tak 12. mája aspoň  

čiastočne splatiť dlh tej, ktorá sa pre nich obetuje. Spolu 
s triednymi učiteľkami pripravili pre svoje mamky pestrý kultúrny 
program. 

Všetky mamičky slávnostne privítali pani učiteľka  Magdaléna 
Juhasová a žiačka Kristínka Fedáková. Mladší žiaci potešili mamky 
básničkami, scénkami, pesničkami, hovoreným slovom a tí starší 
prekvapili vycibreným cigánskym tancom. 

Na záver každý žiak obdaroval svoju mamku vlastnoručne 
vyrobeným srdiečkom.                            ooooo Mária Kačmárová 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiaci obdarili svoje mamičky srdiečkami.                             Foto: autor 
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Naši predškoláci sa 6. 5. 2010 zahrali na malé mamičky a na malých 

ockov. Keďže v máji je Deň matiek a v júni Deň otcov, pri tejto príležitosti si 
naše deti vyskúšali rolu mamičky a ocka. Prednášali svojim deťom 
básničky a pri zaspávaní im spievali uspávanky. Samozrejme nezabudli ani 
na kŕmenie bábätka. No a najzaujímavejšie pre nich bolo pranie a vešanie 
prádla. Starostlivosť o bábätko si toho roku vyskúšali nielen dievčatá, ale aj 
naši chlapci. A viete, že to hravo zvládli? Láska, cit, trpezlivosť a úcta im pri 
tejto práci vôbec nechýbali. Samozrejme za svoj výkon dostal každý 
zaujímavé vecné odmeny.          ooooo Anna Jurčová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pózovanie malých mamičiek a oteckov.                               Foto: autor 

 
 
 
Konečne sme sa dočkali nášho dlho očakávaného výletu, na 

ktorý sme sa všetci veľmi tešili. 
V pondelok ráno, 17. mája 2010, sa pätnásť našich žiakov stretlo 

na autobusovej stanici. Nasadli sme do autobusu a ... hurá ...smer 
Bojnice. 
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Bolo veľmi zlé počasie. Pršalo. Už som sa bál, že ten náš výlet 
bude celý upršaný. 

So mnou išla moja mamka a moja malá nezbedná sestrička. 
Ubytovaní sme boli v chate Bajč, z ktorej bol nádherný výhľad na 

celé Bojnice a Prievidzu. Keď sme sa ubytovali a trochu udomácnili, 
začal sa kolotoč plný atrakcií. 

Najprv sme sa rozdelili na menšie skupinky, ktoré spolu plnili 
každodenne zadané úlohy. 

A čo všetko sme videli? 
Navštívili sme prekrásnu ZOO v Bojniciach, sfárali sme do 

skutočnej bane Cígeľ, vrátili sme sa do praveku v múzeu 
neandertálcov, vybláznili sme sa v termálnych bazénoch 
v Chalmovej a samozrejme nenechali sme si ujsť zlatý klinec 
programu – návštevu Bojnického zámku. Našli sme si aj nových 
kamarátov z Trnavy. Týždeň ubehol ako nič. 

V piatok večer, hoci nie veľmi radi, sme si museli pobaliť veci 
a pripraviť sa na cestu domov. 

Každý deň bol pre mňa niečím zaujímavý. 
Keby sme mali viac takýchto výletov, bolo by to skrátka – skvelé. 

Vadoc Jozef, žiak 4.A triedy 
Súkromná základná škola Giraltovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravení  vyraziť na výlet                      Foto: autor 
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Všetci rodičia si želajú, aby ich dieťa malo rado školu. Prvý 
ročník  základnej školy je obdobím, v ktorom dieťa čaká veľa 
noviniek a zmien – čítanie, písanie, počítanie...  Každé dieťa je 
iné, má iné záujmy. Prechod zo škôlky do školy nie je vždy 
jednoduchý. Niektoré deti sa chcú učiť, tešia sa z toho, že 
začali chodiť do školy, ale sú aj také, ktoré si ťažko zvykajú na 
to, že majú menej voľného času a viac povinností.  

Deťom musíme ponúknuť veľa podnetov, ukázať im, že veľa 
potrebných informácií nájdu aj v knihách a časopisoch, rozvíjať 
u nich pozitívny postoj k čítaniu a knihám. Aby vedeli, že sa 
učia iba pre seba, boli čo najlepšie pripravené pre život a stále 
túžili po nových vedomostiach. Veď aj francúzsky spisovateľ 
François Mauriac povedal, že: „čítanie sú otvorené dvere do 
kúzelného sveta“,  o to viac by to malo platiť v našich školách. 

Centrum  pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie vo Svidníku realizovalo v  apríli depistáž (úvodné, 
včasné vyšetrenie) s cieľom monitorovať čítacie schopnosti 
žiakov 1. ročníka na ZŠ vo SVIDNÍKU, GIRALTOVCIACH a  v 
KRAČÚNOVCIACH. Účelom  tohto vyšetrenia bolo včasné 
podchytenie žiakov s poruchami čítania a s následnou 
diagnostikou dyslexie. DYSLEXIA je porucha učenia, kde dieťa 
má normálny intelekt, sluch i zrak a aj napriek tomu mu 
čítanie nejde. Dieťa nielenže zle číta, ale problematická je aj 
gramatika a všetko, čo súvisí s jazykom. Prvé prejavy tejto 
poruchy možno objaviť už v prvom ročníku  základnej školy. 
Dieťa má dobrú učiteľku, je snaživé, usilovné, napriek tomu 
má ťažkosti. Nespoznáva všetky písmená, hlavne tvarovo 
a sluchovo podobné, robí chyby v koncovkách alebo na 
začiatku slova, čo sa samozrejme odrazí aj v písaní diktátov. 

Počas depistáže sa sledovala hlavne kvantitatívna zložka 
čítania s následným rozborom chýb (najčastejšie: dvojité čítanie 
– šeptom, po hláskach a potom nahlas; zámena tvarovo 
a zvukovo podobných písmen, plynulosť, tempo a pod.). 
Súčasťou depistáže bolo aj logopedické vyšetrenie.  

Prevažná časť sledovaných žiakov na školách čítala dobre 
a čítacie schopnosti získali na základe bežných pedagogických 
metód, čo je určite veľká zásluha vyučujúcich. Je tu však aj 
malá    skupinka   detí,   ktoré    potrebujú   špeciálny   prístup 
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a cvičenia pri upevňovaní analýzy a syntézy v čítaní, tak aby 
mohli získať primerané čítacie schopnosti. 

Je dôležité, aby rodičia boli informovaní o čitateľskej 
zručnosti svojich detí. Ak má žiak problémy s čítaním, ich 
včasné odhalenie môže predísť trápeniu vo vyšších ročníkoch, 
kde je výučba   čoraz náročnejšia na čítanie. Spoliehať sa na to, 
že časom sa dieťa naučí čítať samo, nie je rozumné riešenie. 
Žiak, ktorému sa dlhodobejšie nedarí zlepšovať sa v čítaní, 
čoraz častejšie hľadá výhovorky, aby nemusel čítať a získava 
celkový odpor k učeniu. 

V prípade záujmu rodičov bližšie informácie poskytneme v 
Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
vo Svidníku (budova Obv. úradu, pavilón C), alebo v 
detašovanom pracovisku CPPPaP Svidník v Giraltovciach, 
Dukelská 57/64 (Dom služieb), osobne alebo na tel.č. 054/75 
22367, 0911 828 377. 

Vladislav Artim 
riaditeľ CPPPaP Svidník 

 
 
 
  
 
Celoslovenské  testovanie, uskutočnené 10.3.2010, malo za cieľ  

poskytnúť spätnú väzbu o úrovni vzdelávacích výsledkov žiakov 9- 
tych ročníkov, získať objektívne a spoľahlivé výsledky o reálnom 
stave prípravy žiakov na štúdium na strednej škole, ako aj 
poskytnúť stredným školám výsledky žiakov, ktoré môžu byť 
jedným z kritérií pre prijatie uchádzača na strednú školu.  

Minister školstva hovorí, že Testovanie 9 je „korektným 
zrkadlom“, ktoré presne ukáže trendy v školstve. Od výsledkov sa 
budú odvíjať úprava štátnych vzdelávacích programov a 
dovzdelávanie učiteľov. 

Testovania v rámci Slovenska sa zúčastnilo 47 533 deviatakov 
z 1 461 základných škôl. Všetky plnoorganizované základné školy 
Giraltovce, Kračúnovce a Okrúhle v územnej pôsobnosti Školského 
úradu Giraltovce dosiahli výborné výsledky.  

Celková celoslovenská úspešnosť zo slovenského jazyka a 
literatúry bola 67,6 percenta a z matematiky 60,1 percenta. 
Testovanie  dopadlo pre tohoročných deviatakov lepšie ako pre 
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vlaňajších.  Rebríček úspešnosti už tradične vedú Prešovský, 
Košický a Trenčiansky kraj. 

Štátne, súkromné a cirkevné školy dosiahli v testovaní deviatych 
tried zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky približne 
rovnaké výsledky. Aj teraz sa medzi najlepšími školami vyskytujú 
vidiecke školy. Zaujímavý je aj pohľad, že v prvej dvadsiatke je desať 
takých, ktoré majú do 29 deviatakov. Objektívnejší je pohľad na 
úspešnosť takej školy, ktorá má viac tried deviateho ročníka a sú 
hodnotené výkony  širšieho spektra žiakov. 

 Na prvých troch miestach rebríčka najúspešnejších základných 
škôl v celoslovenskom testovaní s vyučovacím jazykom slovenským 
sú školy s desiatimi, resp. jedenástimi žiakmi. 

 

 
Z uvedených údajov v tabuľke vidíme presvedčivé úspechy žiakov 

našich škôl, keď úspešnosť je v porovnaní s celoslovenským 
priemerom zo slovenského jazyka a literatúry  percentuálne vyššia 
o 12,7 % až 20,7 % a z matematiky o 14,9 %  až  24,9 %.  Tieto 
zisťovania výsledkov a úrovne vzdelávania nás ubezpečujú o kvalite 
výchovno – vzdelávacieho procesu v našich školách. Poďakovanie za 
dosiahnuté zviditeľnenie nášho regiónu patrí v prvom rade 
vedeniam škôl, pedagogickým zamestnancom, zvlášť  vyučujúcim 
testovaných predmetov, ako aj vynaloženému úsiliu našich žiakov. 
Blahoželám im k dosiahnutiu uvedených výsledkov a verím, že je to 
motiváciou a hnacím motorom pre ďalší školský rok. 

 
ooooo Jozef Kozák, odb. zam. ŠÚ Giraltovce 

P.č. Obec 
  ZŠ 

Kraj 
Úspeš-

nosť 
SJL v 
(%) 

Percen
-til 

SJL v 
(%) 

Úspeš-
nosť 
Mat v 
(%) 

Percen
-til 

Mat v 
(%) 

Počet 
žiakov 

1 Abrahám Trnava 97,3 98,8 92,7 99,7 11 

2 Láb Bratislava 94,5 99,5 93,0 99,8 10 
3 Vinné Košice 89,5 98,6 92,7 99,6 11 

Celoslovenský priemer 67,6  60,1   

ZŠ Giraltovce 80,3 92,0 81,3 94,7 67 
ZŠ Kračúnovce 84,2 95,4 75,0 88,1 46 
ZŠ Okrúhle 88,3 98,4 85,0 97,1 15 
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Medzinárodná komunikácia E/71, smerujúca z Poľska  a 

pretínajúca okresy Svidník a Prešov, sa často spomína s jej zlou 
povrchovou úpravou, zosúvajúcimi sa okrajmi a najmä na tirákov 
a chodcov číhajúcimi nástrahami. Lenže za vysokou  frekvenciou 
dopravy sa skrývajú prepravované osoby. Človek, ako najšpinavší 
tvor našej Zeme, za sebou zanecháva  odpadky. Tie sa popri cestách  
kopia  najmä na oficiálnych aj neoficiálnych odpočívadlách. Miesto, 
ktoré chceme haniť a zároveň chváliť, nie je odpočívadlom, aj keď by 
ním pokojne mohlo byť. Vybrali si ho však nezodpovední občania za 
divokú skládku odpadov.   

Začiatkom marca t.r. topiaci sa sneh odhalil naplno haldy 
odpadu na divokej skládke na spomínanej ceste, vpravo,  hneď za 
hranicami okresov  v smere  z Giraltoviec do Prešova. Veru, nešlo 
iba o domový odpad, ale väčšinou sa tam skrývali odpady, ktoré sa 
nespracujú v potravinárskej konzervárni, krajčírskej dielni a pod.   

Skládka ležala na cípe troch katastrov: kukovského, 
chmeľovského a pušovského.  Lenže podľa charakteru odpadkov sa 
zdá,  že nielen obyvatelia týchto obcí sa na bujnení skládky 
podieľali, ale jej živitelia pochádzali  z iných chotárov a určite hojne 
prispievali aj chatári vracajúci sa z Domaše.  

Zdokumentovaný materiál o skládke sme chceli publikovať 
a odoslať viacerým inštitúciám nielen na posúdenie, ale aj na 
vyvodenie dôsledkov, tiež na likvidáciu a úpravu terénu. Zámer nám 
zabrzdil zamestnanec  Slovenskej správy ciest (SSC), Giraltovčan, 
poslanec Mestského zastupiteľstva, Emil Bzdil. Spomínal, že  
zástupcom  SSC už dlhšie leží v žalúdku divoká skládka v Čepcove, 
preto ešte pred  publikovaním sa pokúsi opäť iniciovať jej likvidáciu. 

Neuveriteľné, ale stalo sa! 
Po necelých dvoch mesiacoch od prvého podnetu sme 

s príjemným prekvapením nenašli po skládke nič a naviac miesto 
z oboch strán je zatarasené pevnými zvodidlami. A nielen to. Média 
prednedávnom kritizovali čistotu odpočívadla pod Chmeľovom a aj 
tu je všetko vyčistené, dokonca sú tam aj plastové vrecia na odpad. 

Emila Bzdila sme pochválili, zároveň poprosili, aby prezradil, 
ako s takouto skládkou možno bojovať. 

„So starostom Chmeľova Tomášom  Drábikom sme ešte 
v marci t. r. pozvali na stretnutie starostov z Pušoviec               
a Kukovej a aj zástupcu lesného závodu, lenže nik neprišiel. 
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Chvíľu to trvalo, kým do toho vstúpil môj svidnícky kolega Ján 
Rico. V jari prevzal údržbu cesty až po Lipníky a hneď sa ujal 
iniciatívy.“ 

Ján Rico vykonáva funkciu hlavného odborného dozoru 
Investičnej výstavby a správy ciest Košice na detašovanom  
pracovisku vo  Svidníku. K čepcovskej skládke nám povedal: 

„Všetky práce sme urobili v réžii Slovenskej správy ciest. 
Vykonalo ich giraltovské stredisko Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja  pre oblasť Bardejov. 
Hodnota diela je nevyčísliteľná...“ 

Súhlasíme, určite sa za ňou skrýva najmä poďakovanie 
a spokojnosť občanov, cestujúcich aj obyčajných milovníkov lesa 
a lesných zákutí.  Ale príjemne potešili aj vyčistené, upravené 
a o smetné koše obohatené odpočívadlá. Prvé, už spomínané, pod 
Chmeľovom vpravo smerom na Svidník, po oboch stranách cesty pri 
Francovciach a vpravo aj odpočívadlo nad Šarišským Štiavnikom.  
Tešíme sa, ďakujeme a dúfame, že smetné koše tam vydržia nielen 
tri či štyri týždne.  

ooooo  Emília Filová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aj divoká skládka sa môže zmeniť na čisté miesto.            Foto: autor 
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Ako veľmi máme radi leto, po dlhej zime sa nevieme dočkať 

teplých slnečných lúčov. A veru tohto roku je ich veľmi poskromne, 
ráno nás zobúdza zamračená obloha a dažďa si užijeme oveľa viac, 
ako by sme si priali. Tohoročný máj bol daždivý a nie práve 
najteplejší, o to viac sa tešíme na jún.  Nie je možné, aby sa obloha 
nerozjasnila a slnko na nás úplne zabudlo. Jún je mesiac slnka, čas 
leta, horúcich dní a teplých večerov, kto by sa netešil? Na dni 
pohody a slnka, krásne letné dni. Slnečný svit vrcholí 21. júna, 
nastáva letný slnovrat, najdlhší deň roka. Slnovrat je jav, keď sa 
Slnko na svojej dráhe dostane najďalej na sever od rovníka. K 
 základným zložkám slnovratových zvykov patril oheň vo viacerých 
formách. Boli to predovšetkým vatry, okolo ktorých nielen mládež, 
ale aj ženy a muži spievali, tancovali a často ich aj preskakovali. 
Oheň, noc a čary patria oddávna k sviatkom dňa svätého Jána, 24. 
júna. V predvečer Jána sa na našich dedinách schádzala mládež, 
povestné ohne horeli na viacerých miestach. Ozýval sa spev a veselá 
vrava, to všetko vytváralo akúsi neopakovateľnú letnú atmosféru. 
Jánskym ohňom a fakliam pripisovali ľudia magicko-očistnú 
a zdravotno-preventívnu funkciu. Oheň ako symbol slnka mal 
očisťovať, aj posilňovať zdravie. Pálenie ohňov malo privolávať aj 
dážď. Niekde sa preto pálili ohne, až kým nezačalo pršať. Zachovalo 
sa aj veľa piesní s jánskymi textami, v obciach na okolí Michaloviec, 
Giraltoviec, skrátka na celom našom Šarišši sa spievalo: 

 
Ej, Jáne náš, Jáne, dze ce chválic máme. 
Na tej našej strane, tam ce chválic máme. 
A na Jana, na svatého Jana, 
kúpala še svatá Hana. 
Jak še ona okúpala, na Janíčka zavolala: 
Na, Janíčku, pravú rúčku, 
bo zahyniem teho ročku. 
 
Kto na vatru na sváteho Jána neprídze, 
do roka ho hlava, bolec budze. 
A ja na vatričku prišla, 
do ročka ja budzem frišna. 
Jane, Jane, svaty Jane, 
coš pošvecil šicko želené. 
 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
34 

Každá väčšia oblasť alebo aj mesto mali svojský obsah jánskych 
piesní a riekaniek. Okrem spievania sa hrali aj rozličné hry. Robili 
sa rôzne rituály, napríklad na ochranu obilia pred sneťou sa pole 
posypávalo popolom z jánskych ohňov. V túto noc sa posvätná moc 
pripisovala aj rastlinám. Bylinky sa zbierali hneď za úsvitu. Odvar 
z nich sa používal napríklad na kúpanie detí, aby boli zdravé 
a chránené pred urieknutím. Byliny sa však všeobecne odporúčajú  
zbierať nadránom. Majú vtedy v sebe najviac účinných zložiek. 
Dievčatá zvykli uviť zelené vence a púšťať ich dolu vodou, veniec 
ktorého dievčaťa  plával najrýchlejšie, to sa malo  najskôr vydať. Na 
svätého Jana sa nemá hýbať zemou – nekope sa a nesadí sa, ženy 
nesmeli prať. A kto chytí svätojánsku mušku, bude mať šťastie. 
Hubári by nemali zabudnúť na deň Petra a Pavla – 29.jún.  Vtedy 
vraj svätí sejú huby, tento deň sa ich zvyklo veľa nazbierať 
v podhorských oblastiach.  

            ooooo  Anna  Mitaľová 
  
 
 
 
 
 
Roky túžime spojiť chodníkom 

Giraltovce s Kračúnovcami a zdá sa, že 
čas sa pomaly napĺňa. Dobrej 
myšlienke musíme však výdatne 
pomôcť. Združenie mikroregiónu (ZM) 
Topoľa dostalo z Programu rozvoja 
dediny od  Slovenskej agentúry 
životného prostredia  sumu 7000 € na 
zhotovenie projektovej dokumentácie 
na výstavbu náučného cyklistického  
chodníka.  Vlastnou sumou ZM 
prispeje 350 eurami. O ďalších postupoch sa na spoločnom 
rokovaní v stredu 12. mája t. r. v Giraltovciach stretli autori 
projektu so starostami zainteresovaných obcí. 

Mesto Giraltovce je súčasťou ZM Topoľa, spolu s Kračúnovcami 
a Železníkom  sa ho vari  najviac dotknú úspechy vyplývajúce 
z tohto zámeru. Zámer postaviť cyklochodník náučného charakteru 
vyplýva z nedostatku terénov na cyklistické aktivity najmä pre 
obyvateľov Giraltoviec. Mesto pretína frekventovaná medzinárodná 
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komunikácia E/371, ktorá nie je použiteľná pre cyklistov, a práve 
na ňu nadväzujú cesty III. a IV. triedy, tiež miestne komunikácie.  
Ak sa podarí uskutočniť zámer spojiť druhé najväčšie mesto 
a najväčšiu obec okresu Svidník, rozšíria sa možnosti  prichádzať 
bicyklom alebo peši do administratívneho, obchodného 
a kultúrneho centra aj pre obyvateľov z Lužian pri Topli, Kalnišťa, 
Lúčky. 

Vraví sa: - Ak vám šťastie praje, treba ho pritiahnuť za nohy! 
Presne toto hodlajú využiť autori zámeru, keďže  prednedávnom 
Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko – slovenskej 
spolupráce  vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v rámci oblasti zamerania Iniciatívy 
regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch 
(www.swiss-contribution.sk).  Náučný chodník by v prípade 
úspechu   neobvykle rozšíril možnosti cestovného ruchu 
v najkrajšom kúte ZM Topoľa, zapojil by do aktivít mimovládne 
organizácie,  samosprávy, učiteľov a žiakov  škôl z Giraltoviec, 
Kračúnoviec, príp. aj Hanušoviec nad Topľou. 

Prostredie na sútoku riek Topľa, Topoľa a Radomka 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  
cyklistický chodník môže spojiť, ak navyše bude obohatený štyrmi 
náučnými témami.  

Východiská môžu byť podľa ľubovôle návštevníkov, napr. 
v Giraltovciach v Parku mieru, v Kračúnovciach a v Babiom pri 
obecných úradoch, v Železníku z miestnych komunikácií.   
Orientačným východiskom však bude most cez rieku Topľa 
v Giraltovciach. Chodník bude lemovať ľavú stranu frekventovanej 
cesty do Kračúnoviec. Tu je potrebné vybudovať bezpečný a pevný 
chodník pre peších, cyklistov a korčuliarov. S Giraltovcami spojí  
okrem spomínaných obcí aj Babie, Vlaču a Ďurďoš vo Vranovskom 
okrese. V Kračúnovciach sa napojí na miestnu komunikáciu  
k cintorínu a bude prechádzať popod vrch Husárka. Po mierne 
náročnom výstupe chodník vyústi do katastra obce Babie a ponad 
obec po starej poľnej ceste prejde na lesnú cestu  po pravom 
brehu rieky Topľa. Lemujúc jej tok chodník bude končiť v katastri 
Železníka, kde sa napojí na miestnu komunikáciu sa vráti späť do 
východiska – Giraltoviec. 

http://www.swiss-contribution.sk
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Na trase dlhej asi 15 km plánujeme vybudovať štyri zastávky 
náučného charakteru. Prvou bude téma: Les a jeho život 
(spolupráca so Štátnymi lesmi, Urbárskou spoločnosťou Železník a 
poľovníckymi združeniami Vichter a Vysoká z Medzianok), druhá: 
Ekoturizmus a agroturizmus (spolupráca s Poľnohospodárskym 
družstvom Ďurďoš), tretia: Topľa a jej vodný svet (spolupráca 
s Povodím Bodrogu a Hornádu a Miestnou organizáciou 
Slovenského rybárskeho zväzu v Giraltovciach). Posledná zastávka 
bude na konci trasy, v Železníku v prírodnom amfiteátri (spolupráca 
s obcou Železník), kde plánujeme inštalovať stálu expozíciu na tému 
Človek ako súčasť prírody. Prírodný amfiteáter bude určený na 
organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí pre obce 
Združenia mikroregiónu Topoľa. Tieto tematické zastávky a ich 
vybavenie by sa mali realizovať v spolupráci so všetkými 
zainteresovanými partnermi, ktorí budú mať záujem podieľať sa na  
realizácii a neskoršom fungovaní cyklotrasy. 

V úsekoch, prechádzajúcich poľnými a lesnými cestami, na trase 
nebudú 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 osadzovať tabule, resp. to, čo s témou 
súvisí, napr. samorasty a pod. Pracovať budeme výlučne 
s prírodnými materiálmi – najmä drevom, kameňom. Platí to aj pre 
výstavbu prírodného amfiteátra. Pri výbere výstavných atribútov 
budeme úzko spolupracovať s vlastníkmi, resp. správcami daného 
územia. 

Obce a ich obecné pozemky možno využiť na osadenie 
informačných tabúľ so  všeobecnými informáciami o miestnych 
zaujímavostiach, histórii, kultúre. Tieto priestory vytvoria aj 
výborné možností pre miestnych na  stále populárnejší predaj 
z dvora. Oddych ponúknu lavičky, zábavu pre deti zase preliezačky 
a hojdačky. No a prečo nevytvoriť aj možnosti  občerstvenia 
a drobných nákupov? Smetné nádoby, stojany na bicykle, možnosť 
parkovania osobných áut by mali byť samozrejmosťou.  

Dobrý je aj návrh kračúnovského starostu Branislava Barana, 
aby sa  na týchto zastávkach postavili chlebové pece na sušenie 
doma vypestovaného ovocia a možnosti  usporadúvania 
komornejších rodinných a spoločenských akcií, napr. stále 
populárnejších opekačiek (tzv. gril párty) a pod.  
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Starosta obce Babie Dušan Dzurko ponúkol na realizáciu vlastný 
projekt, a to vytvorenie oddychovej zóny pri trase cyklochodníka. 
Okrem vybudovania typického dreveného domu plánuje sa tu 
vytvorenie múzea ľudových tradícií, vybudovanie umelého jazierka 
a ďalšie atraktivity.  

Keď Topľa vie narobiť toľko škôd pri povodniach, prečo by sem 
nemohla pomôcť pritiahnuť ľudí a domácim splniť detské sny 
o splavovaní? Na jej toku sa našli tri miesta, ktoré by mohli slúžiť 
pre nástup a výstup účastníkov splavov. O tom, aké plavidlá sa 
budú využívať, sa poradíme  s odborníkmi. Začiatok ponúka ľahký 
prístup k vode v Parku mieru za štadiónom, ďalší je Pod klinkom 
v katastri Železníka a výstup pod mostom vo Vlači. Možno to nie je 
jednoduché, ale za pokus stojí vyčistiť tok Tople od zvalených 
kmeňov stromov, nájsť zanietených spolupracovníkov a pustiť sa do 
práce.  

Cyklochodník, vlastne jeho trasa, sa dá využiť aj v zime. Nie síce 
na bicyklovanie, ale na pešiu turistiku a na zimné športy určite. 
Keďže samotná trasa vedie najmä po poľných a lesných cestách 
s dobrým prístupom dopravnými prostriedkami, po malých 
úpravách by sa mohla využiť na bežecké lyžovanie. A stupák zo 
Železníka pod Husárkou si môžu vychutnať najmenší a ich rodičia 
na sánkovanie. 

          ooooo  Emília FILOVÁ   
 
 
 
 
 
14.6.2010 – Výstava fotografií Michala Kočiša v obradnej  

   sieni MsÚ. Otvorenie o 14 hod. 

18.6.2010 – Country večer na Mestskom amfiteátri 

28.6.2010 – Juvenalis – ocenenie najlepších žiakov škôl  

25.6 – 26.6.2010 – Letné trhy na Ul. Dukelskej 

29.6.2010 – Prijatie jubilantov primátorom mesta  
 
Poznámka: Fotografie zo všetkých akcií organizovaných 
mestom si môžete prezrieť na našej webovej  stránke 
www.giraltovce.sk.  

http://www.giraltovce.sk
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Za daždivého počasia 
pokračujeme v ošetrení 
jabloní a hrušiek proti 
chrastavosti, naopak za 
suchšieho počasia proti 
múčnatke. Použijeme Baycor, 
Delan, Dithane, Efuzin 
a Syllit. Na obidve choroby je 
účinný Discus, Talent a Zato. 

Zvyčajne začiatkom júna  na 
obaľovače na jadrovinách najviac zaberajú: Decis, Karate, 
Mospilan, Nomolt, Murelle D, Spintor a Talstar. 

Na prvý preventívny postrek viniča proti botrytíde ( bielej 
hnilobe) použijeme Discus, Quadris Max, Teldor, Zato. Podľa 
priebehu počasia ošetrujeme proti perenospore a múčnatke 
prostriedkami ako sú: Falcon, Thiovit, Horizon, Acrobat, 
Kupricol, Delcan, Champion  a Ridomil. 

Od polovice mesiaca začíname s preventívnym postrekom 
rajčiakov proti plesni. Účinné sú prostriedky Bravo, Kuprikol, 
Dithane, Champion a Radomil.  

Proti fytoftore (plesni) ošetrujeme v 10 až 14 dňových 
intervaloch prípravkom Casoar, Dithane, Acrobat, Ridomil 
a Kuprikol. Podobné prostriedky použijeme aj proti plesni 
uhorkovej, na ktorú môžeme použiť aj Previcur, Alliete, Mikal 
a Curzate. 

V priebehu júna sa očakáva výskyt 
vošiek na zelenine. Použije 

prípravok Actara, Decis, Karate, 
Nurelle, Spinor, Steward, BI 58 

a Reldan. 
   

ooooo  Ľubomír Krupa  
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Teodoru Kusekovú 
Tomáša Končára 
Samuela Fiľa 
Sebastiána Bilého 
Michaelu Žigovú 
 
 
 
 
Zuzana Bugnová  75 
Ján Karahuta       70 
Mária Hamarová   70 
Anna Majerová       70 
Mikuláš Ptašinský  60 
Miroslav Peter      60 
Peter Krivánek     60 
Mária Hažlinská   60 
Anna Baloďanská  60 
Dušan Saraka        55 

Juraj Molitoris       55 
František Paľa        55 
Anna Nastišinová    55 
Eva Hliboká            55 
Božena Pantlikašová  55 
Anton Chovanec           50 
Miloslav Straňák          50 
Ján Pavúk                  50 
Jozef Tolin              50 
Valéria Stašová      50 

 
 

 
 
 
 

Ján Kiseľ    -    Lenka Štinčíková 
         Kučín                      Giraltovce 
 
Peter Hranec    -    Veronika Krupová 
  Bratislava                      Giraltovce 
 

Vojtech Kurej    -    Michaela Pelecháčová 
         Giraltovce                     Ústí nad Labem 
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Fanúšikovia futbalu sa pomaly dostávajú do varu. Nečudo, veď 

majstrovstvá sveta sú pred dverami a slovenská účasť v JAR ich pozornosť 
ešte znásobuje. Okrem MS sú tu ešte futbalové súťaže na Slovensku od II. ligy 
až po  tie najnižšie, ktoré sú pred svojim záverom. Rozhoduje sa o postupoch, 
ale aj zotrvaní v súťažiach a to je pre priaznivcov futbalu príležitosť na 
„odborné“ debaty a prognózy. Aj III. futbalová liga v našom regióne má za 
sebou dvadsaťosem odohraných kôl. Víťazom sa už v predstihu stal Partizán 
Bardejov   a na druhú priečku sa vyšplhala košická Lokomotíva po veľmi 
dobrých jarných výkonoch. Boj o záchranu sľubuje napätie až do úplného 
záveru. Pre funkcionárov namočených klubov zo Sabinova, Barce, Sobraniec 
a Veľkého Šariša to budú ťažké dva týždne. Všetko sa bude odvíjať od 
úspechu alebo neúspechu  Starej Ľubovne  v boji o zotrvanie v II. lige. 
Futbalisti MFK Slovan Giraltovce nemajú našťastie podobné starosti. Napriek 
tomu ich jarné účinkovanie je s pribúdajúcimi zápasmi pre giraltovskú verejnosť 
rozčarovaním. Úspešná séria z jesene sa zastavila v Snine (0:5) a odvtedy to 
ide so Slovanom dole kopcom. Aj keď v tabuľke sa to markantne neprejavilo, 
bodové konto sa veľmi nezvýšilo. Pred zimnou prestávkou boli Giraltovčania 
štvrtí so ziskom 30 bodov, teraz po 28. kole, sú síce na piatom mieste, ale 
bodov majú len 43, pričom v posledných dvoch zápasoch v Sabinove a doma 
s Lokomotívou sa plný bodový zisk nepredpokladá. Výkony mužstva od 
spomínanej prehry v Snine sú nevyrovnané, ba až rozpačité. Tie viedli potom 
k zisku skromných štyroch bodov po víťazstve nad Krásnou a remíze so 
Spišským Podhradím. Na súperových ihriskách vyšiel Slovan naprázdno, keď 
nedokázal ani skórovať. Z nebezpečného SLOVANA sa stal neškodný 
SLOVANÍK. Keď si po body bez problémov prišli Svidník aj nevýrazne Spišské 
Podhradie,  to je už pre fanúšikov silná káva. K tomu treba prirátať prehru 
v prestížnom dueli v Stropkove (0:2), kedy v prajnom prostredí nastúpila Tesla 
s dorastencami. To všetko určite trápi trénera Ľubomíra Puháka, lebo 
účinkovanie jeho zverencov iste nie je podľa jeho predstáv. Je dobré, že šancu 
dostávajú mladí futbalisti, ale na druhej strane tí skúsenejší by pokazenú káru 
mali potiahnuť. V Giraltovciach sa vždy vychádzalo zo skromných podmienok 
a aj terajšie postavenie v III. lige je veľmi dobré a mohlo byť ešte lepšie. To, že 
Slovan stratil dych, je evidentné. To je konštatovanie, nie kritika. Už teraz treba 
myslieť na budúci ročník a aj toto schopné mužstvo budú musieť funkcionári 
„okysličiť“, aby potom nemuseli zháňať kyslíkové prístroje .Tie teraz totiž 
vykúpili tradiční treťoligoví matadori Sabinov, V.Šariš a Barca. Giraltovskí 
funkcionári  majú však dostatok skúseností a schopností, aby tento proces 
zvládli.                  ooooo  (md) 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Foto: archív                                                                    Mária Osifová 
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Pozývam Vás na nákup do novootvorenej predajne 
Anjelik v Giraltovciach na Hviezdoslavovej ul. č. 466/29 
(bývala budova telekomunikácií vedľa pošty). Sortiment 
predajne tvoria kresťanské potreby rôznych cirkví 
a rôzne darčekové predmety: 

 
Ø krstné košieľky s vypísaním mena a dátumov 
Ø krstné sviece 
Ø náboženská literatúra (modlitebné knižky, biblie, 
  životopisy svätých a podobne) 
Ø ružence – klasické, desiatky, náramky, nástenné 
Ø obrázky a obrazy 
Ø kríže, krížové cesty 
Ø rôzne sošky, anjeliky 
Ø sviece kostolné a dekoratívne – svadobné, 
   jubilejné a na iné príležitosti 
Ø omšové vína a rôzne liturgické potreby 
Ø svadobné poháre a rôzne doplnky k svadbe 
Ø a tisíc rôznych drobností a darčekových 
predmetov. 
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...ľudia s čoraz väčším úsilím vyhľadávajú kompetentné 

rady a spoľahlivých partnerov, s ktorými by mohli doviesť 
svoje životné plány k realizácii. 

 
EURÓPSKA SPROSTREDKOVATEĽSKÁ 

SPOLOČNOSŤ 
 
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU: 
 
− Finančný sprostredkovateľ 
 
Požadujeme: SŠ vzdelanie s maturitou, flexibilitu, 

komunikatívnosť, čistý 
 register trestov, vlastné auto - výhoda. 
 
Ponúkame:  
  
Ø garantované kritéria kariéry, 
Ø flexibilnú pracovnú dobu, 
Ø nadštandardné možnosti zárobku, 
Ø možnosť práce aj popri zamestnaní, 
Ø bezplatné profesionálne vzdelávanie v oblasti 

finančníctva, 
Ø vlastný výber miesta pôsobenia. 
 
 
V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle                                                       

0917 23 22 51, 0949 81 97 59, 0902 63 21 38 
v čase od 09:00 do 16:00 h  pondelok až piatok. 
 
 
 
Spoločnosť sa zaoberá riešením komplexných 

finančných situácii v oblastiach bežného života. Ako je 
napríklad bežný a sporiaci účet, stavebné sporenie, 
úvery, investovanie, životné a  neživotné poistenie, 
cestovné poistenie, zodpovednosť za škodu spôsobenú 
pri výkone povolania, právna ochrana, dôchodkové 
sporenie, uplatňovanie daňových úľav a ich nastavenie 
podľa našich doporučení a Vašich predstáv.  
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Ø    vodičské oprávnenie skupiny B 
Ø    kondičné jazdy 

Autoškola 
Martina Handzušová 
Ul. Kpt. Nálepku 121 
Giraltovce 
Tel. 0915 320 305 
 
 
 
 
 
 
Predám prerobenú garsónku na Ul. Fučíkovej. 
Tel. kontakt 0948 034 381 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 AUTOMATICKÉ PRÁČKY, 
 CHLADNIČKY, 
   MRAZNIČKY, 
    KUCHYNSKÉ ZARIADENIA, 
     KLIMATIZÁCIU. 

 
Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce 

 
Kontakt: 0908/452497 
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