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Rada držím tvoje ruky, starká. Vedú ma naspäť do čias, 

keď som ešte nebola. Som v nich bezpečná pred celým 
svetom. 

(Z knihy- Najmilšej starej mame) 
 
Každý máme svoju knihu spomienok, ale  tiež každý  

máme svoje čisté stránky, ktoré treba popísať – a nemalo by 
byť  jedno, čím a ako ich zaplníme, a to v každom veku. Aj 
vo vysokom veku sa dá tešiť z každého dňa,  z vnúčat, 
z rodiny, z toho, že ráno vychádza slnko alebo pekne prší. 

Milovať radosť, potešenie, krásu, múdrosť a dobro – 
a tieto hodnoty sú všade vo svete, v prírode bez závislosti  
na veku človeka. 

Keď sa obzriete späť za svojím životom, zistíte, že chvíle, 
ktoré sú výnimočné, chvíle, ktoré ste skutočne žili, sú tie, 
keď ste niečo urobili v duchu lásky. 

Henry Drumond 
 
 
 
 
 
 
 
Všetci denne zažívame chvíle, keď  nám súcit prikazuje 

konať v mene dobra. Ale život okolo nás je taký nejaký 
chudobný na dobro. Dobré skutky, dobré slovo a dobré 
úmysly. Úsmev je dobro a pohladenie a pozdravenie a aj to 
„prosím“ a  „ďakujem“ a „odpustite“ a „mrzí ma to.“ A mať 
čas vedieť sa zastaviť a pozrieť sa okolo, či  ma niekto 
nepotrebuje. 

„Dôležité nie sú veľké veci, ktoré robíš, ale malé veci, 
ktoré robíš z celého srdca.“ 

Matka Tereza 
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Z rozprávky o troch grošoch mám na mysli teraz len ten 

tretí, ten, ktorý máme vrátiť. A vrátiť tým, od ktorých sme si 
ho v mladosti požičiavali. Splatiť ho svojou láskou, 
pozornosťou, starostlivosťou našim starkým, ale nielen 
v jednom mesiaci, ktorý kedysi prisúdil im. 

Dovolím si zaspomínať na niekoľko návštev u našich 
najstarších občanov, ktorých sme  navštívili spolu s Annou 
Mitaľovou v čase, keď sme im venovali v  Spravodajcovi 
mesta stránku. Nech prídeme kamkoľvek a ku komukoľvek 
na návštevu, každá domácnosť nás čímsi osloví. 

Pani Helena Bajcurová, už po 90-ke, napriek tomu čulá, 
zhovorčivá a najmä s dobrou pamäťou, plynule 
a chronologicky vyrozprávala celý svoj život. A ten veru 
nebol ľahký.  Ale zaujímala ju aj skutočnosť...  a ešte ako. 
Potvrdila to aj dcéra Hanka, ktorá jej pripravovala tie 
najlepšie podmienky na prežívanie staroby.  

Rovnako sme si dohodli aj návštevu u p. Anny 
Vyskočányovej, tiež vo veľmi vysokom veku. Privítala nás 
ešte pomerne čulá, komunikatívna. Iste k tomu prispela aj 
naša návšteva. Potreba vyrozprávať  svoje roky bola zjavná 
aj u nej, s malým usmernením od dcéry a zaťa, keď ju 
v rozprávaní bolo treba posunúť ďalej od určitej etapy,      
ku ktorej sa v spomienkach stále vracala. Aj z toho 
stretnutia bolo zjavné, že je o starkú dobre postarané, cítiť 
bolo vzájomnú úctu, oslovovanie, pohodu. 

Pani Zuzana Kucháriková iste neprežíva jednotvárne, 
stereotypné dni. Je obklopená  blízkymi s pestrým vekovým 
zložením a to určite prispieva k obohateniu jej 
každodenného života. Jej  vyrovnanosť a dobrá pamäť, 
pôsobiaca akousi istotou pri rozprávaní a spomínaní o tom 
svedčili. 

Život týchto a  ďalších starkých, poznamenaný prácou 
a znova prácou,  nebol veru ľahký. A súčasný pokoj 
a vyrovnanosť vyplývajú z istoty prežívania, pozornosti ich 
blízkych. Iste aj preto nezaznela žiadna ponosa či nebodaj 
výčitka. 

Kupovala som kytičku na večer do Domu smútku, keď 
som dostala otázku od predavačky, či by aj ona mala poznať 
tú ženu, ktorej kvety odnesiem, lebo každý, kto tu bol, 
hovoril  o  nej  len dobre.  „Iste  to musela byť dobrá  žena,“  
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zakončila ona. A veru bola. Bola to „tetka Novačka“, ktorá si 
svojím životom také uznanie zaslúžila. A bola to „tetka“    
pre každého  v  škole.  Rovnako  pre  žiakov, učiteľov, ale aj  
pre časté návštevy z rôznych  vyšších  inštitúcií.  Za  
polstoročie v škole prežila všetky zmeny, výmeny, len ona sa 
nezmenila.  Dožila svoj život vo svojom dome, skromnom, 
v jednej izbe, na ktorej sa dvere takmer nikdy nezamykali, 
ale často sa otvárali pred návštevami takmer každý deň. 
Odmietla ponuku svojej dcéry bývať v novom, lepšom, pri 
svojich, ale naopak, oni všetci prichádzali za ňou. Pri jednej 
z mojich návštev u nej zazvonil  mobilný telefón. Môj to 
nebol, keď tu tetka pohotovo siahne do „šurca“, priloží 
k uchu a ubezpečuje kohosi, že je v poriadku a že má práve 
návštevu. Vraj tak ju kontrolujú, keď je občas sama. A to 
mala vtedy blízko k 90-ke. 

Prešla som lavičkou cez Radomku a ustrnula som         
pri pohľade do záhradky.  Myslím, že to bol sud, na ňom 
klátik dreva a z toho podstavca sa orezávali stromčeky. 
Vidieť  p. Jána Vaľka aj v tomto vysokom veku pracovať 
okolo domu je bežné, ale teraz som nemohla neprejaviť aj 
obavy. Bolo to krátko po poslednej rozlúčke s manželkou, a 
samozrejme, tých pár viet venoval jej. Stačilo sa mi 
odzdraviť okoloidúcim, keď stačil zísť dole a podísť bližšie.  
S pozdravom odchádzam, ale začujem ešte poďakovanie  za 
to, že som sa pri ňom pristavila a prihovorila sa. A to ma 
veru vrátilo späť, lebo bolo treba. To poďakovanie sa 
starého človeka malo veru viacero významov, ktoré si každý 
z nás určite uvedomí.  

Takmer každý deň meria rovnakú trasu z centra mesta 
cez Družstevnú ulicu k svojmu pozemku s chatou a vracia 
sa Záhradnou ulicou naspäť. Tiež takmer v 90-ke prejde 
tých pár kilometrov  p. Ján Maťaš. Občas si aj nesie čo-to 
zo záhrady. Zdá sa, že sa poteší stretnutiu s ľuďmi, i keď 
tváre a mená mu treba pripomenúť. A na otázku, či to 
predsa len nie je ďaleko pre neho, či nie je ustatý, odpovie: 
„Kým chodím,  žijem.“  O význame týchto slov iste 
nepochybujeme. 

 
Margita Gazdičová 
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V poradí už siedme Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach  
sa konalo  12. septembra 2011.  

Nosným bodom programu bola monitorovacia správa 
k programovému rozpočtu na rok 2011 k 30.6. a úprava 
rozpočtu na rok 2011, ktorú predkladala vedúca finančného 
oddelenia Iveta Kurčová.  Pre rok 2011 bol schválený  
programovací rozpočet vo výške 4 374 011 €.  Bolo 
rozpočtovaných päť programov. Plnenie príjmovej časti 
rozpočtu k 30.6.2011 je vo výške 2 870 214 €, čo je 65,62 %. 
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu k 30.6.2011 je vo výške 
2 104 762 €, čo je 48,12%. Úprava rozpočtu sa týkala dotácií, 
ktoré mesto dostalo zo štátneho rozpočtu. 

Z rokovania bol stiahnutý Návrh na odpredaj prebytočného 
majetku mesta – administratívnej  budovy PD na ul. Kpt. 
Nálepku a budovy mestskej knižnice a jeho prerokovanie 
 predložené na nasledujúce zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. 

Rokovalo sa o odpredaji pozemku na novovytvorenej parcele 
KN-C č. 448/14 pod predajným stánkom pre p. Jaroslava  
Kuseka, tento návrh predložil p. Mati Emil, vedúci oddelenia 
výstavby. Cena  pozemku bola 40€ /m2 a poslanci ju 
odsúhlasili. Celková cena  pozemku tak je 1000€. 

Schválenie úpravy poriadku odmeňovania poslancov 
a členov komisií Mestského úradu predložil prednosta Ján 
Čabala. Odmena zástupcovi  primátora mesta  v súlade zo 
zákonom  bude raz za polrok. Tento materiál bol poslancami 
schválený bez pripomienok, rovnako  ako  organizačný 
poriadok a štatút mesta Giraltovce. 

S interpeláciou vystúpila poslankyňa Mária Digoňová,  
poprosila o skultúrnenie Bardejovskej a Fučíkovej ulice.  
Lavičky, ktoré žiadala na  Dukelskú ulicu budú v najbližšom 
čase osadené.  Poslankyňa zároveň upozornila mestskú políciu, 
aby dozrela na  rómskych občanov, ktorí pri bloku A popíjajú 
skoro ráno a neskoro večer. 

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 žiadal poslanec Pavol 
Tchurík  vyčlenenie  finančných  prostriedkov  pre vybudovanie  
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parkoviska na Tehelnej ulici. Vzhľadom na to, že položka 
čerpania na detské ihriska je málo využívaná, prosíme upraviť 
ihriská na tomto sídlisku. Poslanec pripomienkoval problém 
 k verejnému osvetleniu na Tehelnej ulici - je skôr tma bolo by 
potrebné začať svietiť skôr.  

Na podnet občanov upozornil  poslanec Jaroslav Harajda   
na múr pod rímskokatolíckym kostolom, problém je, že je tam 
mnoho  kríkov a stromov. Preto poslanec navrhol primeranú 
fasádu, poprípade stretnutie s odborníkom, ktorý by navrhol 
optimálne   riešenie. Ďalej žiadal upozorniť evanjelickú cirkev, 
aby  upravila terén,  z ktorého presahujú kríky až na chodník.   

Poslankyňa Lucia Imreová informovala, že problémy 
rekonštrukcie Domu smútku prerokúvali aj v sociálnej, 
zdravotnej a bytovej komisii a jej ďalšie rokovanie  zvolávajú 
priamo v Dome smútku. Navrhujú prijať upratovačku na 
čiastočný úväzok,  skultúrniť koše pri cintoríne. 

Prednosta mesta Ján Čabala navrhol vypracovať nový 
prevádzkový poriadok pohrebných služieb, v ktorom by bolo 
zahrnuté všetko, čo sa týka Domu smútku. 

Poslanec Martin Končár informoval členov zastupiteľstva, že 
v niektorých častiach  Budovateľskej ulice padajú obrubníky a  
bolo by vhodné ich opraviť, tiež upozornil na parkovanie pri 
predajni  Ľubomíra Krupu a žiadal osadiť dopravnú značku – 
zákaz parkovania na novovytvorenom chodníku. 

Viceprimátorka mesta Slávka Vojčeková navrhla kúpiť 
prenosné lavičky pri Dome smútku.  Upozornila mestskú 
políciu,  aby sa prešli občas okolo  rieky Tople, dochádza tam 
často k porušovaniu verejného poriadku. Poslanec Miroslav 
Deutsch upozornil na chýbajúce označenie  parkovísk  pre 
imobilných občanov a znečistený priepust pri rodinnom dome 
Krajňakových na  Fučíkovej ulici. 

„Okolo Radomky je kosenie brehov nekvalitné,“ informoval  
poslanec Dušan Verčimák a žiadal túto situáciu riešiť  s firmou 
Povodie Hornádu a Bodrogu. Kosenia trávy sa týkali aj dve 
pripomienky občanov: p. Hudaček žiadal, aby bola tráva 
skosená  až ku vchodom bytového domu a za bytovkou na 
Dukelskej ulici je vysoká tráva. Pred balkánskou zmrzlinou sa 
naďalej parkuje, je potrebné v súlade so zmluvou zakázať 
parkovanie presné v tomto úzkom úseku prístupu k bytovkám. 
Poslanec upozornil aj na zverejňovanie zápisníc z 
jednotlivých komisií  na internetovej stránke mesta. 
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Po ulici Na serpentínach sa vozí drevo, upozornil  poslanec 

Stanislav Macák:  „Teraz síce neprší, je sucho, ale do 
budúcnosti je to potrebné nejako riešiť.“         

V bode Rôzne primátor mesta poďakoval 
sociálnej, zdravotnej a bytovej komisii za vypracovanie Zásad 
pri poskytovaní sociálnej pomoci a udelených výhod občanom 
mesta, je však  potrebné do týchto zásad zahrnúť  aj 
stravovanie. 

Riešil sa aj problém novinového stánku p. Ondreja 
Surgenta, konkrétne jeho premiestnenie. Mesto hľadá priestor, 
má aj vypracovanú štúdiu ako by mali stánky vyzerať 
a zapadať do priestoru pešej zóny. Jeden priestor je pri 
obchodnom dome Karmen a druhý   pri vstupe na Tehelnú 
ulicu /schody/. Majitelia stánkov ale musia  vstúpiť do 
jednania s majiteľom pozemkov, lebo tieto  nie sú majetkom 
mesta. 

Podrobnejšie informácie z rokovania sú na stránke mesta: 
www.giraltovce.sk .  

 
ooooo  AK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mestská polícia pri výkone služby 3. septembra zistila 
poškodenie stĺpu verejného osvetlenia v Parku mieru vedľa 
asfaltového chodníka, ako aj poškodenie samotného svetla na 
škodu mesta Giraltovce. Vec je v štádiu vyšetrovania. 

2. V Parku mieru došlo v noci na 16. septembra ku krádeži 
kovových nosníkov zo starých lavičiek vedľa bývalej sály na 
škodu mesta Giraltovce. Po páchateľoch krádeže polícia pátra. 

3. V septembri Mestská polícia vykonávala dohľad nad cestnou 
premávkou v rozsahu svojej právomoci, konkrétne pri ceste 

http://www.giraltovce.sk
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žiakov základných škôl na vyučovanie na prechode pre chodcov 
pod rímskokatolíckym kostolom smerom k predajni Extreme. 

4. Za nerešpektovanie zákona o cestnej premávke v miestach, kde 
sa neoprávnene parkuje, MsP v dvanástich prípadoch vyriešila 
vodičov v blokovom konaní a v štyroch prípadoch po zistení 
skutkového stavu vec vybavila dohovorením na mieste. 

5. V septembri počas služby hliadka MsP našla dvakrát stratené 
kľúče, jeden občiansky preukaz a  tri  mobilné telefóny. 
Stratené veci našli svojich majiteľov, tí si svoje veci prevzali 
predpísaným spôsobom. 

6. Vo veci odchytu a chovu psov na území mesta by som chcel 
požiadať majiteľov psov, aby predovšetkým vo vlastnom záujme 
vykonali také opatrenia, ktoré by psom zabránili 
nekontrolovateľne sa pohybovať na území mesta. Počas 
septembra MsP odchytila celkom troch psov. V dvoch 
prípadoch boli psy odovzdané ich majiteľom aj na základe 
tohto, že majitelia si včas všimli ich neprítomnosť a ohlásili to 
MsP. V týchto prípadoch po posúdení veci stačilo vybaviť ich 
konania, resp. opomenutie povinnosti dohovorením. V jednom 
prípade pes skončil v ochrannej karanténe.  

V tomto bode chcem ešte uviesť, že v troch prípadoch došlo 
k usmrteniu psa priamo motorovými vozidlami. Jeden z týchto 
psov znepríjemnil obyvateľom ulíc Mlynskej, Dukelskej a       
Na serpentínach život tým, že po kolízii s motorovým vozidlom 
spadol do 3.5 hlbokej zbernej šachty povrchovej vody, odkiaľ 
nemal možnosť vyslobodiť sa. Následkom toho v dôsledku 
biologického rozkladu tkaniva sa šíril neznesiteľný zápach. 
Likvidácia následkov v takejto situácii pre svoju špecifickosť je 
značnou komplikáciou správy verejného poriadku Mestom 
Giraltovce.  

Zároveň by som rád oboznámil verejnosť s tým, že správa 
komunikácií v pôsobnosti mesta sa nevzťahuje na hlavnú 
cestu, prechádzajúcu cez mesto a nesúcu označenie I/73. Túto 
komunikáciu spravuje Slovenská spáva ciest, resp. Investičná 
výstavba a správa ciest Košice – s vyčleneným pracovníkom     
vo Svidníku.  

        ooooo  Ondrej Cina   
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 počasie v septembri bolo príjemné a teplé?  Slnečné počasie nás 
sprevádzalo takmer celým mesiacom bez výrazných dažďov či 
vetra. Blížiaci sa október bude mať vraj charakter babieho leta.  

 - aj zvieratá majú svoj sviatok?   Svetový deň zvierat oslavujeme  
4. októbra od roku 1931. Tento deň je sviatkom sv. Františka     
z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom 
zvierat a ekológov. Svetový deň zvierat je príležitosťou 
k prehodnoteniu zaobchádzania so zvieratami, ktoré je 
v súčasnosti až príliš často poznačené zbytočným utrpením a 
krutosťami na bitúnkoch, kožušinových farmách, laboratóriách 
atď. 

 Mestský podnik služieb realizuje navýšenie hrádze pri rieke 
Topľa? Zemina v týchto miestach nie je dosť ílovitá, preto sa 
hrádza navyšuje betónovým múrom v dĺžke 700m. Zároveň sa 
novým pobrežným betónovým múrikom v dĺžke 180m realizuje 
ochrana škvarového ihriska. Priemerná výška úpravy je 1,5m. 
Na už existujúcej hrádzi bude asfaltová cesta, ktorá bude slúžiť 
aj pre občanov holdujúcich cyklistike či jazde na kolieskových 
korčuliach.  

 I. etapa výstavby športovej haly – telocvične finišuje? Do polovice 
októbra sa ukončia už začaté práce v interiéri a fasáda budovy. 

 fontána a potôčik v pešej zóne sa budú pýšiť obkladom             
zo švédskej žuly?  Šedozelený odtieň bol vyberaný tak, aby 
farebne zapadol do celej scenérie centra. 

 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala 
21.septembra 2011 jubilejnú desiatu celonárodnú verejnú 
zbierku Biela pastelka na podporu zrakovo postihnutých ľudí?  
Dobrovoľníčky s pokladničkami  v našom meste odmenili 
každého, kto do zbierky prispel, bielou pastelkou, ktorá sa stala 
symbolom zrakovo postihnutých. 

 je otvorená nová predajňa second hand, zameraná na ošatenie 
pre deti? V suteréne budovy bývalej veterinárnej služby si 
môžete vybrať z bohatej ponuky ošatenia pre najmenších. 
 

ooooo   Mária Osifová 
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Kultúrne oddelenie Mestského úradu v Giraltovciach 
každoročne umožňuje verejnosti užiť si plody výtvarného umenia 
prostredníctvom výstav. V septembri sme mali česť nahliadnuť    
do sveta krajiniek talentovaného svidníckeho výtvarníka Mikuláša 
Žižáka.  

Narodil sa v obci Hunkovce v roľníckej rodine, takže skoro 
denne prichádzal do styku s prírodou, ktorú si veľmi obľúbil 
a vážil.  Jej čaro a  krásu neprestal obdivovať po celý svoj život. 
Od roku 1990 ako invalidný a neskôr  aj ako starobný dôchodca 
sa začal venovať maľovaniu, aby si krátil dlhé chvíle. Odvtedy 
prírodu maľuje neprestajne. Jeho krajina mení farby,  v zime 
oziaba  studenou belosťou s modravými tónmi, na jar svieti 
sviežou zeleňou a v lete žltne zrelým obilím. Aj jeseň vie vykúzliť 
zlaté lístie na stromoch a cestách.  To všetko sme mali možnosť 
vidieť na 34 – och olejomaľbách, ktoré autor  tvoril pre vlastné 
potešenie, pre radosť, že svojím výtvarným dielom môže potešiť 
svojich blízkych, príbuzných a známych. 

Mikuláš Žižák je autor trojstupňovej výtvarnej súťaže Paleta. 
Jeho práce získali ceny v regionálnych súťažiach vo Svidníku 
a v Stropkove. Od roku 2009 až doteraz boli jeho práce vystavené 
aj na krajských výtvarných súťažiach amatérskej neprofesionálnej 
tvorby Výtvarné spektrum v Humennom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor výstavy Mikuláš Žižák             Foto: Alena Kmecová 
ooooo   Mária Osifová   ooooo 
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Obyvatelia nášho mesta a návštevníci z blízkeho 

a vzdialenejšieho okolia zamierili počas troch dní, prakticky 
posledného tohoročného septembrového víkendu do Parku mieru 
v Giraltovciach. Mestský klub chovateľov drobných zvierat 
a exotického vtáctva  a  Základná organizácia Slovenského zväzu 
záhradkárov zorganizovali IX. ročník propagačnej výstavy. Túto 
výstavu už tradične jej organizátori pripravujú  na rozhraní leta 
a jesene. Vyše päťdesiat chovateľov a niekoľko desiatok záhradkárov 
z Giraltoviec -  ale aj z obcí a miest z nášho a iných susedných 
okresov - sa pochválilo výsledkami svojej chovateľskej 
a pestovateľskej činnosti. Návštevníci výstavy videli mnoho 
domácich i exotických zvierat  a rôzne druhy ovocia a zeleniny.   
Vystavovatelia prišli z obcí  Podhorany, Nemcovce a Chmeľovec        
z okresu Prešov a z  nášho svidníckeho okresu z obcí Matovce, 
Kručov, Železník, Lúčka, Kračúnovce, Fijaš, Kurimka či Okrúhle.  
Diváci na výstave mohli vidieť aj zvieratá chovateľov a plody 
 záhradkárov z Vranova nad Topľou a ďalších obcí z tohto okresu a 
to z Vlače  a  Čierneho nad Topľou. Vystavovali tu aj vystavovatelia 
z Marhane, Kučína, Vyšného Kručova, Hrabovca, Tročian, Brezova, 
Stulian z okresu Bardejov a z Tisinca v okrese Stropkov a  iných.   

Bohatá expozícia zvierat obsahovala mnohé druhy menších i 
väčších králikov, maličké i väčšie morčatá, ale i hospodárske 
zvieratá. Najmä deti, ale i starší návštevníci pozorovali kozy a ovce. 

Veľmi zaujímavé a nádherné ukážky boli vystavené v expozíciách 
bažantov, moriek a vodnej hydiny. Mohli sme tu uvidieť  bažanta 
zlatého, kríženca bažanta zlatého a diamantového, páva 
korunkatého  i veľké exempláre husí  a kačíc.     

V expozícii exotického vtáctva mohli návštevníci pozorovať 
 mnoho druhov papagájov, anduliek, hrdličiek a iných operencov. 
Niekoľko desiatok  krásavcov obdivovali aj milovníci holubov, 
nepreberné množstvo veľkých exemplárov viac i menej 
pestrofarebných kohútov a sliepok vystavovali i chovatelia hrabavej 
hydiny. 

Jednou z najzaujímavejších a najobdivovanejších bola expozícia 
teráriových exponátov. Tu „kraľovali“ pavúky veľké takmer ako päsť 
a hneď vedľa bol iný, celkom podobný exemplár. V tejto časti 
vyvolával veľký záujem aj  pomerne dlhý had a vedľa neho druhý, 
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trochu menší, ktorý aj keď bol za bezpečným sklom, vyvolával 
obavy.     

Veľmi pestrou pastvou pre oči bola záhradkárska časť výstavy. 
Návštevníci tu obdivovali  rôzne pestrofarebné kytice kvetov, misy 
plné jabĺk, kalerábov, mrkvy a iných plodov záhrad. No boli tu aj iné  
interesantné exponáty.  Jedným z nich bol kvetináč s niečím, čo 
pripomínalo bonsaj.  No vysvitlo, že je to ozdobná kapusta, tvarom 
podobná listnatému stromčeku.  Na inom mieste bola takmer pol 
metra vysoká tekvica ozdobená ako hlava s okuliarmi. A ešte mnoho 
a mnoho iných exponátov. Tí, čo neprišli a nevideli to, môžu ľutovať. 

Pre účastníkov propagačnej výstavy drobných zvierat, exotického 
vtáctva, zeleniny, ovocia a kvetov v Giraltovciach pripravili 
organizátori aj kútik, kde sa varil a ponúkal zabíjačkový guláš. 
 Zabezpečené boli aj občerstvujúce nápoje,   takže i o žalúdky a 
smädné hrdlá prítomných sa usporiadatelia postarali. 

Už teraz sa organizátori zamýšľajú nad budúcim,  jubilejným  
desiatym ročníkom tejto propagačnej výstavy.   Okrem iného by 
mala   byť novinkou  prvá   účasť včelárov.  Tí, týždeň pred touto 
propagačnou výstavou,  počas podobnej akcie v Giraltovciach,  
propagovali pravý slovenský med a rôzne produkty svojej činnosti. 
Veríme, že sa organizátorom ich zámer podarí.  Zároveň v mene 
našich čitateľov a návštevníkov vyslovujeme poďakovanie           
za vydarenú propagačnú akciu, ktorá možno podnietila niekoľkých 
nových záujemcov o chovateľstvo a záhradníctvo.  

František Džalai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marián Foltín sa 

úspešne prezentoval 
so svojou hydinou 
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           Ján Sabolčík 

vystavoval teráriové 
zvieratá 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mladý záhradkár Janík Gdovin pútavo naaranžoval svoje produkty 
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M. Kmecová  a M. Sciranková majú záľubu v kvetoch  

Foto: Mária Osifová  
Viac fotografií nájdete na stránke www.giraltovce.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavné ceny:  
  
Hydina:  Marián Foltín, Dominik Muľ- MCH (Mladý chovateľ),   

Ľubomír Kmec  
Králiky:  Mikuláš Mihok, Peter Iličko  
Holuby:  Ľubomír Katuščák, Ján Hliboký  
Exoty:    Erik Šoltýs- MCH , Ján Sabolčík 
 

http://www.giraltovce.sk
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Čestné ceny: 
 
Hydina:  Juraj Sralik, Martin Sukovský, Ján Jevčák  
Králiky: Ján Zdražil, Ján Maxin, Peter Supuka,  

Martin Černický, Ján Vojtek  
Holuby:  Vincent Malačina, Jozef Petraško, Andrej Polák    
Exoty:    Marián  Končár, Juraj  Kmec, Juraj Juriš     
 
 
 
 
Kvety:    Iveta Kurčová, Monika Sciranková, Margita Kmecová,  
Zelenina: Mária Bednárová, Ľubica Dzurišová, Pavol Kucharík,  

Jozef Szabo, Alžbeta Majerníková, Mária Mikulová,  
Mária Osifová st. 

 
Mladý záhradkár: Janík Gdovin, Martina Bednárová,  

Klaudia Čušková, M.+M. Mitaľová, 
S.+ S. Terkaníčová     

 
 
 
 
  

Mestská knižnica na kopci je už 
minulosťou, od 19. septembra 2011 
naša knižnica začala činnosť v areáli 
Centra voľného času. Dobrá myšlienka 
dostala reálnu podobu, no jej realizácia 
nebola až taká jednoduchá. Preto sa 
chcem úprimne poďakovať všetkým, 
ktorí akokoľvek prispeli    k sťahovaniu 
knižnice do vynovených priestorov. Ako 
sa nám tu dýcha? Inak! Naučené 
stereotypy ostali v starej knižnici, iné je 
rozloženie regálov, iné usporiadanie 
výpožičných priestorov, iná orientácia. 
To všetko odišlo s milovanou starou 
knižnicou, na ktorú nám všetkým, čo 
sme tam strávili nemálo času, ostanú 
určite   tie   najmilšie   spomienky.  Ale 
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Knižnica má nové priestory 
 
 
 
všetko sa raz niekde končí a zároveň na inom mieste začína. Aj my 
začíname svoju prácu v nových priestoroch a treba priznať, že  
knižnica veľmi získala. Stiesnené priestory na kopci vystriedal voľný 
priestor, v ktorom sa náš bohatý knižničný fond  krásne rozložil. 
Jednoznačne knižnica postúpila na vyššiu úroveň a naše  mesto 
môže byť na ňu 
právom hrdé. Aj 
nezaujatý náv-
števník  zazna-
mená viditeľnú 
zmenu 
k lepšiemu, čita-
teľ má voľný prí-
stup k regálom zo 
všetkých strán. 
Knihy, ktoré boli 
nakopené na 
sebe, dnes voľne 
dýchajú 
v regáloch. Čita- Počítačová miestnosť                  Foto: Mária Osifová 
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teľ po nich môže kedykoľvek siahnuť a preštudovať si ich v čitárni,  
zriadenej v oddelení náučnej literatúry. V oddelení beletrie sa 
knižné novinky priam ponúkajú čitateľom z nových tmavých 
regálov, aj tu je miesto, kde si návštevníci  môžu sadnúť, prelistovať 
knihy a rozhodnúť sa, či si knihu požičajú alebo nie. Na našich 
malých čitateľov čaká v detskom oddelení  detský kútik 
s farbičkami a leporelami. A samozrejme je tu aj počítačová 
miestnosť, obyvateľom nášho mesta v knižnici slúži osem počítačov.  

Čo dodať na záver?  Asi len pozvánku pre tých, ktorí váhajú 
s návštevou našej knižnice. Príďte a uvidíte! A tak rozhodnutie 
zostáva na vás, obyvateľoch nášho mesta. Na vás zostáva 
rozhodnutie prísť, popozerať si knihy, prečítať časopisy a možno sa 
niektorí odhodláte  aj  stať sa členmi našej knižnice. 

 
ooooo  Anna Mitaľová  ooooo 

 
 
 
 
 
 
 
5.september 2011 bol vo všetkých školách na Slovensku 

slávnostný, pretože sa začínal ďalší školský rok. Základná škola 
v Giraltovciach ho však prežívala o niečo slávnostnejšie. Okrem 
začiatku školského roka to bol aj začiatok novej éry v histórii školy. 
Žiaci, učitelia a rodičia vstúpili do nového pavilónu, ktorý zásadne 
rieši náš dlhoročný veľký priestorový problém. Konečne tak môžu 
byť všetci žiaci všetkých ročníkov na jednom mieste.                     
Na Budovateľskú ulicu k „veľkým žiakom“ tak pribudli aj žiaci 
z 1.stupňa, ktorí sa doteraz učili na Fučíkovej ulici. Aj tí, ktorí       
na Budovateľskej ulici roky neboli, museli už pri pohľade z mesta 
zaregistrovať, že budovy školy vymenili pochmúrne sivé farby        
za optimistické odtiene oranžovej. Aj keď to je to prvé, čo si 
návštevník všimne, význam otvorenia nového pavilónu nie je len 
estetický.   

Pribudlo nám 12 nových tried, jedna veľká spoločenská 
miestnosť a 4 kabinety. Súčasná priestorová veľkorysosť budov 
spolu s faktom, že sme sa úspešne zapojili do projektu Premena 
tradičnej školy na modernú  a postupne našu školu vybavujeme 
modernými učebnými pomôckami nám umožňuje vytvárať odborné 
učebne aj pre predmety, ktoré ich doteraz nemali. Už v najbližších 
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týždňoch budú žiakom k dispozícii gymnastická telocvičňa, 
posilňovňa a čitáreň pre slovenský jazyk a cudzie jazyky. 
V priebehu školského roka 2011/2012 plánujeme prejsť na tzv. 
kabinetný systém. Vďaka nemu budú nové moderné pomôcky 
k dispozícii v odborných učebniach. Sústavným prenášaním sa 
knihy a iné pomôcky veľmi ničili a tratili, takto sa, dúfame, 
zachovajú na dlhé roky. 

Nemôžeme v tejto súvislosti zabudnúť na Rodičovskú radu pri ZŠ 
v Giraltovciach, ktorá z finančných príspevkov rodičov významne 
podporuje a skvalitňuje školský život svojich detí – našich žiakov.  
Rodičovská rada sa každoročne registruje do siete organizácií, ktoré 
môžu žiadať o 2% daní z príjmov. Z týchto peňazí sme tento rok 
vybavili modernú multimediálnu učebňu, ktorú v súčasnosti 
zariaďujeme a v priebehu októbra v nej začneme vyučovať.    

Budova je postavená, tešíme sa z nej, ale mravčia práca je ešte 
pred nami. Dokončovanie a skrášľovanie vnútorných priestorov 
a areálu školy nás čaká v najbližších mesiacoch, možno až rokoch. 
Držte nám palce! 

Peter Kimák – Fejko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slávnostné otvorenie ZŠ  
Foto: archív ZŠ 
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Každé pozvanie, nech už je od kohokoľvek a kamkoľvek, vyvolá 

v nás určité očakávanie, trochu zvedavosti a iste aj trochu tajomna. 
Ak sa máme stretnúť s ľuďmi, s ktorými sme prežili desaťročia 
v spoločnom zamestnaní, je to určite pocit známy, tešíme sa, veď to 
spoločne prežité pretrváva v krásnych spomienkach, ale aj 
očakávané stretnutie s novými ľuďmi prevažne mladými, ktorí nás 
vystriedali. A ešte - a to bol ten najvážnejší dôvod na stretnutie 
v nových priestoroch (alebo aj staronových) – túžba  vidieť ,,našu“  
školu v súčasnej podobe. A to veru predčilo všetky očakávania. 

Teda, boli sme pozvaní na spoločné stretnutie - čerství 
dôchodcovia, ale  aj tí, ktorí školu opustili v rôznom poradí už skôr. 

Pán riaditeľ  Peter Kimák - Fejko privítal každého osobne, ešte 
pred vstupom do budovy a o chvíľu  sme už prechádzali novými 
chodbami na poschodie do krásnej spoločenskej miestnosti, ktorá 
iste častejšie  poslúži na podobné stretnutia. Slávnostne prestreté 
stoly, malé občerstvenie, obdarovanie žiakmi, príhovor p. riaditeľa 
na uvítanie, organizačné usmernenia zástupkyne riaditeľa Katky 
Hlibokej a  milý, nevtieravý a nehlučný programom piatakov,  nám 
pripravili  atmosféru, ktorá vyhovovala všetkým. 

Ale až prehliadka  celého areálu školy bola tým, čo za pozvaním  
stálo. Najprv bolo potrebné zorientovať sa v nových  rozsiahlych 
priestoroch. Izolovaný ostal už len pavilón A, ostatné priestory sú 
vzájomne prepojené až po jedáleň. Priestranné chodby, dostatok 
priestoru nie len na triedy, ale aj učebne špeciálne,  vybavené 
počítačmi pre 2. ale už aj pre 1. stupeň,  kabinety,  triedy, oživené 
farebne, kompletne vybavené  nábytkom a pomôckami, ktoré sme 
mohli len obdivovať. Hygienické sociálne zariadenia svojou úrovňou 
spĺňajú súčasné náročné kritéria. Kde sú tie časy, povedali sme si, 
keď sme donekonečna predpisovali, vystrihovali, zháňali...  

Menším žiakom iste v súvislosti so školskou družinou poslúži 
oddychový kútik v triede s kobercom, pohovkou a ďalšími 
doplnkami. 

Osobitné miesto v tomto vyratúvaní patrí pavilónu bývalých 
dielní, prispôsobenému na výchovu a vyučovanie detí s rôznym 
stupňom postihnutia. To je takmer rozprávkový priestor, pravda, so 
špeciálnym druhom pracovného vybavenia. 

Patrí sa poďakovať všetkým, ktorí sa o toto veľké dielo zaslúžili. 
Tiež zaznelo konštatovanie, že konečne máme školu, akú si 
Giraltovce zaslúžia. Nuž,  ďakujeme  teda vedeniu školy za pozvanie 
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a naším prianím by bolo, aby to bol zároveň aj začiatok tradície 
podobných stretnutí. 

Ostáva len popriať žiakom a učiteľom, aby sa tie krásne priestory 
zaplnili bohatým obsahom a duchom, aký správna škola má mať. 

 
Margita Gazdičová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozvaní bývalí učitelia ZŠ                           Foto: Miriam Eliášová 
 
 
 
 
 
9. september –  pamätný deň,  venovaný obetiam holokaustu 

a rasového násilia. 
Tento deň sme si pripomenuli aj žiaci 5., 6. a 7. ročníka 

Súkromnej ZŠ. Úvodnými slovami, Helena Semánová informovala 
žiakov o pojmoch holokaust, Židovský kódex, Teória tzv. árijskej / 
čistej rasy nadľudí. 

Keďže žiadne slová, ani žiadna školská učebnica ani zďaleka 
neukážu to, čo osobná návšteva, Viera Kecerová  žiakom predstavila 
prezentáciu   z koncentračného tábora v  Oswienčime.  
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Prezentáciou sme sa preniesli o niekoľko rokov do dejín našich 
predkov a spomenuli si na tých, ktorí prešli hlavnou bránou 
s cynickým nápisom ,,Arbeit macht frei“. Spoločne sme prechádzali 
zákutia tábora, z ktorého nebolo nikdy cesty späť. 

Táto nepriama exkurzia bola pre žiakov ukážkou toho, čo všetko 
ľudia museli znášať, čo všetko z nich bolo užitočné a využiteľné... O 
čo vlastne prišli a čo sa s nimi stalo... 

Chtiac či nechtiac v každom z nás dotlieva ponaučenie, ktoré 
nám priniesol holokaust.  A táto prezentácia, ktorá v každom 
účastníkovi vyvolala silné emócie, len potvrdila slová: ,,Kto to 
nezažil, nevie, aká ničivá je jeho sila...“ 

V tomto školskom roku ŠKD v Súkromnej ZŠ plánuje 10 
projektových aktivít. V mesiaci september od 20.9. do 27.9.2011 
vychovávateľky Viera Kecerová a Valéria  Mitaľová organizovali 
spoločne s deťmi „Týždeň eura. Rôznymi aktivitami si s deťmi 
pripomínali Deň Eura.  

Deti  vytvárali návrhy euromincí a eurobankoviek, zbierali sme  
informácie o eure prostredníctvom internetu. Deti si ešte vytvoria 
vlastné euromince z plastelíny a na školskom ihrisku znak eura, 
vykladaný farebnými vrchnákmi z plastových fliaš. 

 
Didaktické hry, konané v krásnom, slnkom zaliatom okolí nášho 

mestečka, sa 16.09.2011 vydarili, žiaci vymenili školské lavice za 
prechádzku a hry v prírode. Zase sa potvrdila stará pravda, že 
najlepším lekárom sú slnko a čerstvý vzduch. 

To sa potvrdilo aj 19.09.2011, keď sa konal ďalší ročník Behu 
zdravia a my sme si úspešne zmerali sily v behu s ostatnými 
účastníkmi tohto podujatia. V kategórii dievčatá 3. a 4. ročníka sme 
získali 1. a 3. miesto, v tej istej kategórii chlapcov sme obsadili 2. 
a 3. miesto, v kategórii dievčatá 5. a 6. ročníka sme obsadili 2. 
miesto. 

Verím, že aj pri ďalších plánovaných akciách nám príde           
na pomoc slnko, aj keď už so zubatým úsmevom, lebo jeho 
pošteklenie počas turistiky do Kobylníc a pri Hľadaní pokladu 
v našom mestskom parku nám určite spríjemní chvíle. 

September sa skončil a my už máme pár vydarených akcií        
za sebou, do tých ďalších prajeme všetkým žiakom, ale aj 
pedagógom, veľa elánu, chuti, radosti a zážitkov. 

 
Emília Tchuríková,  Viera Kecerová,  Helena Semánová 
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Nový školský rok sme začali 

celodenným výletom do maďarského  
Sárospataku, známeho pekným 
kúpaliskom. 

Zúčastnili sa ho rodičia s deťmi aj 
samotné deti a všetci   sa mohli vyšantiť 
v piatich bazénoch s teplou vodou, 
 vírivkami a všetkým, čo je na kúpalisku 

potrebné. K tomu samozrejme patria aj strava a občerstvenie, 
cenovo výhodnejšie, ako u nás doma. Na kúpalisku sme už boli 
viackrát a mnohí si tam kúpili aj pekné suveníry na pamiatku. 
Radi chodíme aj do Nyíregyhazi, kde je nielen  kúpalisko, ale aj  
ZOO a Ocenárium. 

Pracovníci centra sa zapojili aj do 13.ročníka súťaže           
vo varení halaszlé, ktorá sa konala vo Veľkých Kapušanoch. 
Súťažilo  deväť  družstiev a my sme hneď na prvýkrát obsadili 
pekné štvrté miesto, ktoré nás  veľmi potešilo aj s vecnými 
cenami. 

Už tradičným  septembrovým podujatím  je Beh zdravia 
o Pohár primátora, tohtoročného sa zúčastnilo vyše dvesto detí 
zo škôl svidníckeho a bardejovského okresu, najrozkošnejšie 
boli detičky z materskej školy, ktorých teraz bolo šesťdesiat.  
Nielen veľkí účastníci -  teda žiaci od kategórie najmladších po 
dorastencov - sa potešili pekným medailám,  bagetám, teplému 
čajíku, ale aj škôlkari sladkostiam a džúsikom, pričom 
prevládla spokojnosť   s  účelne a zmysluplne  prežitému dňu 
v peknom prostredí mestského parku. 

Mestskej propagačnej výstavky zvierat sme sa zúčastnili aj 
s našimi zvieratkami z Centra, z ktorých sa návštevníkom 
najviac páčila čierna koza. 

Pod názvom Naberačka vody sme uskutočnili 3.ročník 
hasičskej súťaže na námestí pred Mestským úradom 
v Giraltovciach. 

Vo Svidníku sme sa so žiakmi ZŠ Kračúnovce zúčastnili 
tvorivej dielne vo Svidníku. Deti práca s hlinou veľmi bavila, 
urobili si pekné výrobky, ktoré si dali vypáliť do pece a zaiste 
im ich budú ostatní spolužiaci závidieť. 
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Naši siloví trojbojári sa už vrátili z americkej Atlanty 

a samozrejme priviezli domov zlato, Michal Berežňák sa stal 
dvojnásobným  Majstrom sveta v open aj masters.   

V našom blízkom okolí sa nachádza jaskyňa Zlá diera, ktorú 
sme v peknú septembrovú sobotu navštívili s deťmi 
a mládežou. Pôžitok  z prehliadky jaskyne a celého prostredia 
znásobila  opekačka,  pri ktorej sme sa dozvedeli                    
od sprievodkyne pekné príbehy o jaskyni.  Našim členom sa 
snažíme  ukázať slovenskú prírodu a jej skvosty a tak ešte aj 
počas tohto školského  roka budeme navštevovať jaskyne, 
hrady a zámky nášho Slovenska. 

Časť plánovaných  podujatí  sme už uskutočnili, ale mnohé 
nás ešte čakajú a vy sa o nich môžete dozvedieť na našej 
stránke CVČ a taktiež sa môžete zapojiť. 

Na tento školský rok 2011/12 sme naplánovali záujmové 
útvary -  krúžky, do ktorých sa môžete prihlásiť v Centre - a sú 
to: 

Výtvarný krúžok, Šikovníček a Nápadník  
– vedúci Mária  Kačmárová 

PC internet, PC pre najmenších a Prírodovedno-turistický 
– vedúca Eva  Michalková  

Volejbal        – vedúci Stanislav Tomko   
Silový trojboj a kulturistika –vedúci Marek Pavúk 
Literárno- dramatický, Žurnalistický a Enviromentálny 

– vedúca Monika Baranová 
Šachový         – vedúci Jozef Kozák 
Trojboj         – vedúci Michal Beerežňák 
Mladí hasiči       – vedúci Marek Hliboký 
Aerobic         – vedúca Sylvia Baranová 
Futbal ml. žiaci      – vedúci Ján Čížek 
Hokejbal        – vedúci Marián Žemlička 
 

 ooo  CVČ  ooo 
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Zlomeniny sú jedným z najväčších „strašiakov“ hlavne 
starších. Nie je to len kvôli bolesti, ktorú prinášajú, ale aj        
z dôvodu dlhodobej imobility, bezvládnosti a závislosti          
na pomoci iných, pričom často končia aj úmrtím. Ide najmä    
o zlomeniny bedrovej kosti či stavcov chrbtice, ktoré sú 
spôsobené osteoporózou, čiže rednutím kostí. Tento problém 
sa so zvyšujúcim vekom populácie stáva stále naliehavejším, 
preto Medzinárodná nadácia pre osteoporózu (International 
Osteoporosis Foundation – IOF) vyhlásila 20. október za 
Svetový deň osteoporózy, ktorý si každoročne pripomíname 
už od roku 1997. 

 
Opýtali sme sa reumatologičky Ivety Tóthovej na jej 

odborný názor, týkajúci sa osteoporózy. Jej vyjadrenie 
prinášame v plnom znení: 

 
Osteoporóza sa dnes považuje  spolu s kardiovaskulárnymi 

a onkologickými chorobami za tzv. civilizačnú chorobu.  
Osteoporóza je ochorenie, pri ktorom dochádza k úbytku 

kostnej  hmoty  a oslabeniu  kostí, čím sa výrazne  zvyšuje  
riziko  zlomenín. Kosti sú živé tkanivo, pozostávajúce najmä 
z troch základných stavebných látok: z kostných buniek, 
kolagénu a minerálov. Všetky  tieto časti sa vzájomne 
dopĺňajú – „tvrdosť“ minerálov prepožičiava  kostiam ľudského 
tela,  pevnosť potrebnú na podporu  hmotnosti väčšej, ako ten 
- ktorý jedinec v skutočnosti má. No a „mäkký“  kolagén 
zabezpečuje  kostiam pružnosť, čo im umožňuje  poddať  sa  
určitým tlakom a tak ľahko sa nezlomiť.  Ak všetko funguje 
tak, ako má,  po ukončení  rastu, v dospelosti nastúpia kosti 
cestu „nového“ života, charakterizovaného procesom neustálej 
remodelácie. Je to neustály proces opráv, obnovovania 
a pretvárania kostného tkaniva, keď sa to staré 
a opotrebované odbúrava a nové vytvára. Práve pri 
osteoporóze sa rovnováha medzi normálnym odbúravaním 
a novotvorbou kostnej hmoty narúša. Kostná hmota sa stráca, 
znižuje sa jej kvalita. Rýchlejšie sa tiež odbúrava a pomalšie 
vytvára. Hovorí sa, že kosti rednú. Po  čase môže takáto 
nerovnováha   spôsobiť   na   niektorých   miestach   kostného 
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tkaniva  až  také oslabenie, že aj malá námaha ako je otáčanie 
sa v posteli  či dokonca obyčajné zlé šliapnutie na obrubník 
alebo potknutie sa, môžu spôsobiť zlomeninu. 

Hoci sa v dôsledku tohto zákerného ochorenia lámu aj iné 
kosti – oslabené kosti predlaktia, ramenné kosti či krčky 
stehenných kostí, neslávne prvenstvo patrí stavcom.  
„Zrednutý“ stavec často praská a kolabuje, čím príde 
k stlačeniu – kompresii - jeho tela. Telo stavca sa zrúti. Ak sa 
tak stane na viacerých stavcoch, chrbtica sa deformuje, čo 
spôsobuje bolesti, obmedzujúce bežné činnosti.  

Osteoporóza je ochorenie, ktoré je možné spoľahlivo 
diagnostikovať, liečiť a ktorému je možné predchádzať.  

Najčastejšie trpia osteoporózou postmenopauzálne ženy, 
ale môže sa vyskytnúť aj u premenopauzálnych   žien, ale aj 
u mužov a detí. Vtedy ide najskôr o sekundárnu osteoporózu 
zapríčinenú niektorými liekmi, hormonálnou poruchou alebo 
niektorými chronickými chorobami. Tehotenstvo i dojčenie sú 
charakterizované špecifickými zmenami kardiofosfátového 
metabolizmu, ktoré vzácne môžu viesť u predisponovaných 
osôb k vývoju osteoporózy. Pre zdravú ženu sú tieto zmeny 
úplne fyziologické a z dlhodobej perspektívy kosť neohrozujú. 

 
Diagnóza osteoporózy je založená na vyšetrení minerálnej 

kostnej denzity metódou denzitometrie v osteologických 
centrách a laboratórnymi testami.  

Liečba postmenopauzálnej  osteoporózy spočíva  najmä 
v úprave  životosprávy, (napr. pravidelná fyzická  aktivita, 
odstránenie fajčenia) adekvátnom príjme kalcia v strave, 
dostatočnej saturácii vitamínom D a odstránením  rizikových 
faktorov.  

Cieľom liečby  osteoporózy  je   dosiahnuť  zníženie  rizika  
fraktúr. Liečba  je  založená na    suplementácii    vápnika, 
vitamínu D a špecifickej antiporotickej  liečbe. Stále napreduje 
vývoj antiporotík,  sú  dostupné kvalitné lieky  s pohodlnými   
užívaním, napr. 1x mesačne alebo infúzna liečba 1x ročne, 
prípadne injekčná liečba pod kožu 2x ročne.  

 
Ďakujem za rozhovor 

ooooo   Mária Osifová 
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V októbri je najvhodnejšie 
obdobie na vysádzanie listnatých 
drevín. Na začiatku mesiaca ešte 
vysádzame ihličnany a vždy zelené 
listnáče. Vyžadujú dobre 
spracovanú pôdu s kompostom. 
V tomto čase sa končí letná výzdoba kvetinových debničiek 
a nahrádzame ju rastlinami, ktoré kvitnú v jeseni. Sú to nízke 
chryzantémy, astry a nízke trvalky. Súčasne do debničiek 
vysádzame aj cibuľové kvetiny, ktoré potom kvitnú začiatkom 
jari. 

V úžitkovej záhrade je začiatok jesene pokojným obdobím. 
So zberom červenej repy sa netreba príliš ponáhľať, stačí až 
pred príchodom  silnejších mrazov. Zberáme karfiol, kapustu, 
mrkvu podľa zberovej zrelosti.  Prvé týždne októbra sú 
spravidla v znamení oberania jabĺk. Keď si už myslíte, že 
jablká sú zrelé, vezmite jedno z nich do dlaní a zľahka ho 
otočte doprava. Ak je zrelé Ľahko sa od konára oddelí. 

Strúčiky cesnaku sa vysádzajú už koncom októbra           
do hĺbky 6-7cm. Cesnak je dôležitou surovinou pri výrobe 
liekov. Všetku jeho časti obsahujú fytoncídy,  ktoré podporujú 
trávenie a majú liečivé účinky pri kôrnatení tepien a vysokom 
krvnom tlaku. 

Koncom októbra sa u nás končia posledné krásne jesenné 
dni. V tom čase máme všetku teplomilnú zeleninu zozbieranú. 
Aj keď  zeler znáša slabé mrazíky, treba  ho pred príchodom 
mrazov zozbierať. Pred uskladnením by sme zeleninu nemali 
umývať. Petržlen má dostatočne osobnú koreňovú sústavu 
proti mrazu, takže vydrží aj celú zimu v záhone. Necháme také 
korene, ktoré  sú zdravé a na jar poslúžia, kým nezačneme 
zberať nový petržlen. 

                Ľubomír Krupa 
 
 
 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
26 

   
 
 
 
 
5.10. 2011 – Dôchodcovia pri knihe – posedenie v knižnici 
 
14.10.2011 – Slávnostné otvorenie Pešej zóny a Športovej haly 
 
17. 10 – 31.10.2011 – Vernisáž výstavy obrazov maliara  

Dávida Varadyho – Obradná sieň MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September nezačal pre futbalistov MFK Slovan 
Giraltovce najlepšie. Okresné derby  vo Svidníku skončilo 
krutým debaklom, prehra 0:5 je nielen krutá, ale až 
frustrujúca. Domov sa Giraltovčania vrátili nahnevaní 
a ponížení. So Slovanom urobili krátky proces nielen 
Svidníčania, ale najmä hlavný rozhodca  tohto zápasu. 
Ten už v prvej polhodine nielenže nariadil proti Slovanu 
dva pokutové kopy, ktoré nemali byť, ale navyše vylúčil 
Patrika Partilu. Zápas vlastne skončil po tridsiatich 
minútach, keď hostia už „parnému valcu“ nedokázali 
vzdorovať. Sklamanie je v tomto prípade namieste, ale 
v derby zápasoch sa dá s podobným scenárom počítať. 
Snaha Svidníka o pokorenie svojho okresného rivala na 
domácom ihrisku bola evidentná, pretože sa mu to už 
dlho nepodarilo a giraltovskí funkcionári zase 
pripomínajú tým svidníckym zdvorilosť, ktorú im 
prejavovali pri zápasoch v Giraltovciach a v jarnej odvete 
nech s ňou už nepočítajú.  
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Takže -  derby je derby  alebo pomsta je sladká. Ak si 

zalistujeme v archíve, tak podobných potupných prehier 
v derby zápasoch sme našli viac. V II.SNL prehral Slovan 
po dvoch pokutových kopoch postupne v Stropkove, 
Bardejove aj v Bardejovskej Novej Vsi. Skrátka derby je 
derby a Giraltovčania to na svojom ihrisku obom 
bardejovským mužstvám nemilosrdne vrátili gólmi 
z pokutových kopov v závere zápasov, pričom Stropkov to 
v Giraltovciach  ale vždy vedel uhrať. Čo sa týka zápasov 
so Svidníkom, tu si v jednom pamätnom stretnutí z neho 
Giraltovce poriadne vystrelili a ukázali, že sú chytrejší aj 
vtipnejší. Tiež to bolo v II.SNL a na pokyn vtedajšieho 
kormidelníka Slovana Igora Nováka liali cisternové 
vozidlá na tvrdý povrch ihriska hektolitre vody celé 
predpoludnie. Svidníčania sa ani nestihli diviť, keď 
vybehli na trávnik v lisovaných kopačkách. Samotný 
zápas  bol vlastne hrou mačky s myšou, ale derby je 
derby.  

Je dobré, že hráči Slovana vysokú prehru hodili         
za hlavu a v domácich zápasoch s Veľkým Šarišom 
a Vyšným Opátskym dokázali naplno bodovať. Postavenie 
v tabuľke je v súčasnosti nezvyčajné. Spôsobila to remíza 
doma s rezervou Michaloviec a nulový zisk na súperových 
ihriskách. Žiaľ, konštatovanie z minulého čísla 
Spravodajcu stále platí - mužstvo vonku stratilo iskru aj 
šťavu a dodnes ich stále hľadá.  

 
Strata bodov sa dá nahradiť, ale ľudský život nie. 

Smutná udalosť postihla MFK v septembri, keď rady 
Slovana navždy opustil pán Alfréd Matik. Tento pohodový 
chlapík a milovník áut dlhé roky vozil funkcionárov                
po celom Slovensku, potom bol tiež funkcionárom 
Slovana a aj správcom štadióna. Bol neodmysliteľnou 
súčasťou tohto klubu.  

 
Odpočívaj v pokoji, FREDY. 
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V kuchyni MFK Slovan Giraltovce bol záver 
septembra veľmi rušný, k nečakanej zmene došlo        
na trénerskom poste. Doterajší kormidelník Ľubomír 
Puhák 20.septembra požiadal o uvoľnenie z funkcie 
hlavného trénera Slovana. S touto žiadosťou výbor MFK 
súhlasil, pričom treba povedať, že Ľ. Puhák mal 
u funkcionárov plnú dôveru. Odstupujúci lodivod 
Slovana k svojmu rozhodnutiu povedal: „ Je to moje 
osobné rozhodnutie. Jednoducho som cítil, že mužstvo 
potrebuje nový impulz. Chcem, aby napredovalo. O tejto 
možnosti som uvažoval už v jarnej časti minulej sezóny, 
ale k definitívnemu rozhodnutiu prišlo po zápase 
v Krásnej. Na moje pôsobenie v Slovane budem 
spomínať len v dobrom. Našiel som v Giraltovciach veľa 
kamarátov a dobrých ľudí.“ 

Ľubomír Puhák počas troch súťažných ročníkov 
dosiahol s mužstvom veľmi dobré výsledky 
a umiestnenia. Najprv to bolo piate miesto, potom šieste 
a nakoniec vynikajúce tretie. Počas týchto ročníkov z 90- 
tich zápasov dosiahol 41 víťazstiev, 19 remíz a prehier 
bolo 30. Je to veľmi dobrá vizitka a právom sa zaradil 
medzi najúspešnejších trénerov v histórii giraltovského 
futbalu. 

Udalosti dostali potom rýchly spád. Funkcionári 
oslovili Jozefa Daňka, ktorý aj viedol v nedeľu mužstvo 
proti Vyšnému Opátskemu,  v pondelok však už bol 
v Ružomberku, kde dostal ponuku viesť rezervu v druhej 
lige. K dohode tam ale nakoniec nedošlo a v utorok opäť 
viedol tréning v Giraltovciach. 
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Narodil sa 14.5.1966 a pochádza zo Železníka. Je 
odchovancom giraltovského futbalu. Ako dorastenec 
hral v Tatrane Prešov, vrátil sa do Giraltoviec a hral     
za dospelých v II.SNL. Krátko pôsobil v Michalovciach 
a vojenčinu si odkrútil vo VTJ Žatec. Potom už hral prvú 
ligu v Prešove, Bardejove a v Interi Bratislava. Hráčsku 
kariéru zakončil v Rakúsku. Reprezentoval aj Slovensko 
na zájazde v Číne. Ako tréner začínal v Ličartovciach, 
neskôr trénoval Lipany a šesť rokov robil asistenta 
trénera v Tatrane Prešov. O jeho trénerských kvalitách 
hovorí aj skutočnosť, že bol asistentom trénera 
slovenskej reprezentácie do 21 rokov.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jozef Daňko                                              Foto: Ladislav Lukáč 
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21. septembra 2011 oslávil pán Ján Tchurík 
osemdesiatku. Krásne jubileum človeka, ktorý 
sa okrem svojej práce nezištne venoval svojmu 
obľúbenému športu – futbalu. Už po svojom 

príchode do Giraltoviec sa stal popredným 
funkcionárom v Telovýchovnej jednote Slovan, kde bol 

neodmysliteľnou súčasťou  organizácie. Futbalu odovzdal veľmi veľa 
síl a času. Futbal bol pre neho droga, užíval si ho a on mu to vracal 
nielen úspechmi, ale aj sklamaniami. Pán Tchurík, ako ho všetci 
volali, bol dlhé roky šéfom kultúry v MsKS a aj z tohto postu futbalu 
pomáhal. Bol dlhoročným predsedom TJ Slovan Giraltovce.           
Vo funkcionárskom rebríčku MFK Slovan mu historicky určite patrí 
prvá priečka. Bol na začiatku najúspešnejšej éry giraltovského 
futbalu, keď svojimi známosťami a schopnosťami dokázal nemožné 
– rozšírenie krajských majstrovstiev zo 14 na 16 účastníkov a tým 
aj postup Slovana o súťaž vyššie a pričinil sa  aj o  ďalší postup        
do II.SNL.  

Pri príležitosti svojho jubilea sa stretol s bývalými funkcionármi 
Slovana a toto stretnutie ho veľmi potešilo. 

 Pán Tchurík, do ďalších rokov veľa pevného zdravia, šťastia 
a spokojnosti želá  MFK Slovan Giraltovce. 

 
ooooo  Texty: Miroslav Deutsch  ooooo 

 

 
 
 
 
 
A sme doma z výletu! Aj takto by sa dal nazvať náš pobyt 

za veľkou mlákou. No nebol to len nejaký výlet,  šlo tam 
o výkony, medaily, stupne víťazov a emócie. Po deviatich 
dňoch sa výprava Slovenska úspešne vrátila z USA domov    
do rodného Šariša. Teraz vám rozpovieme malú rozprávku 
o tom, aké to tam všetko bolo. Cesta  do Atlanty bola 
nekonečná, leteli sme síce  „iba“  13 hodín, ale celá cesta 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
31 

trvala jeden deň. Prestupy a let nás natoľko unavili, že po 
príchode sme hneď zaľahli do postelí.  

V stredu ráno mali  Michal Berežňak s Dávidom Bendíkom 
váženie. Váhy boli také, aké majú byť a vo štvrtok už naši 
borci štartovali v tlaku na lavičke. Dávid vyhral výkonom 
150kg kategóriu dorastencov do 82,5 kg. Michal pre zranené 
rameno tlačil 100 kg a to mu stačilo na bronzovú medailu. 
Vo štvrtok ešte absolvoval Dávid váženie na súťažný deň 
piatok, kedy navážil taktiež do 82,5kg. Po súťaži sme 
navštívili Hibachi grill, náš obľúbený podnik, kde sme mohli 
jesť, koľko sme chceli, za pár dolárov. Michal mal po večeri 
váhu 105 kg a do piatku rána potreboval zhodiť 5 kg. Nebol to 
pre neho žiaden problém ráno mal na váhe 100 kg.  

V piatok bol prvý powerliftingový deň. Dávid išiel super, 
v drepe zapísal 280 kg - nový svetový rekord. Nechýbalo veľa 
a mohlo to byť aj 300 kg, no pokus bol 2 :1 neplatný. V tlaku 
Dávid ustanovil nový svetový rekord federácie WUAP výkonom 
151 kg. V mŕtvom ťahu Dávid vyzeral, akoby  mu odišli 
posledné sily,  no po prvom pokuse stačilo pár faciek a ožil. 
Jeho výkon sa vo štvrtom pokuse vyšplhal na 270 kg, čo je 
nový svetový rekord. Výkonom 681 kg v silovom trojboji získal 
zlatú medailu.  

Sobota bola druhý súťažný deň pre Michala. Začínal  
váhou 280 kg v drepe a v treťom pokuse zapísal 320 kg. 
V rozcvičovni sa nepríjemne zranil pri  váhe 120 kg. Odtlačil 
v prvom pokuse 80 kg a v tlaku skončil. Začali sa mŕtve ťahy 
a jeho prvý pokus bol 260, druhý 280 kg. V treťom si nechal 
naložiť 300 kg, lenže pokus nevyšiel. Taktizovali sme 
a nakoniec to aj vyšlo. Michal vyhral obidve kategórie masters 
aj open. V open to bolo 7,5 kg pred domácim pretekárom. 
Michalov trojboj činil 680 kg.  

Posledným zástupcom, ktorý sa mal predstaviť, bol Marek 
Pavúk. Marek v sobotu navážil iba 105 kg. Na súťaž šiel veľmi 
nervózny, čo zapríčinilo aj zmätkovanie v rozcvičovni.           
Po poslednej rozcvičke sme znížili pokus na 280kg. Jeho 
zapísaný drep z druhého pokusu bol 310 kg . V treťom Marek 
síce drepol 340 kg, ale pre nedostatočnú hĺbku bol pokus 
neplatný. Na tlakoch jeho klasická váha zapísaná 175 kg. 
V treťom pokuse síce atakoval 190 kg, váha však bola nad 
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jeho sily. Posledné nádeje sme vkladali do mŕtveho ťahu. 
Začínal na váhe 280 kg a  pokus bol platný. V druhom sme 
šli na 300 kg, aj tento pokus bol platný, tretí s hodnotou 315 
kg bol však už nad jeho sily.  Marek s výkonom 785 kg nie je 
vôbec spokojný, skončil na druhom mieste za domácim 
pretekárom. 

O pár dní nás čakajú Majstrovstvá Slovenska družstiev 
v silovom trojboji. Tam sa predstavia Dávid Bendík, Dávid 
Belovežčík a Marek Pavúk, pre  ktorého to bude posledná 
súťaž tohto roku. Naši reprezentanti sa chcú veľmi poďakovať 
svojím sponzorom za podporu. Ďakujeme riaditeľovi CVČ 
Giraltovce Jánovi Vookovi, primátorovi mesta Giraltovce 
Jánovi Rubisovi, firme W+S Welding a stránkam 
www.arspiman.estranky.sk za mediálnu podporu. 

 
ooo  CVČ  ooo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záber z americkej Atlanty                                  Foto: autor 

http://www.arspiman.estranky.sk
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Soňu Balinovú 
Sebastiana Kureja 
Martina Fedáka 
Róberta Kurečaja 
 
 
 
 
Michal Vojček   - 80     Jozef Goliaš    - 55 
Anna Pantlikášová  - 80    Helena Schrenková  - 55 
Andrej Kapeľuch  - 75    Milana Packová   - 55 
Vladimír Bobuľa   - 70    Peter Čuška    - 50 
Ján Kmec     - 65    Andrej Imrich   - 50 
Miroslav Kupkovič  - 60    Mária Havirová  - 50  
Ján Komišák    - 60    Eva Kmecová    - 50 
Dušan Jurečko  - 60    Oľga Kurejová   - 50  
Andrej Bakaľar   - 60    Alena Michalčíková  - 50 
Ján Imrich    - 55    Anna Imreová   - 50 
Jozef Jurč     - 55 
 
 
 

 
 

 
Ján Lechman  -  Dana Digoňová 

Široké       Giraltovce 
 

Miloš Barna  -  Monika Juhasová 
   Kružlová       Giraltovce 
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Krásneho životného jubilea sa 15. septembra dožil veľadôstojný 

pán, rímskokatolícky kňaz Andrej Murenko. Na tento svet prišiel 
pred sedemdesiatimi rokmi práve na sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie. Celý svoj život sa utiekal pod jej ochranu, žiadal o jej 
príhovor u Boha, ktorý si ho pred štyridsiatimi rokmi vyvolil           
za svojho služobníka. Za kňaza bol vysvätený 19.júna 1971 a Bohu 
i ľuďom slúžil vo farnostiach, kde bol vyslaný a to v Kobyloch, 
v Bardejove a v Kapušanoch. Na zaslúžený dôchodok sa vrátil        
do svojho rodného mestečka a v ňom, ak mu zdravie slúži, ešte 
vysluhuje sviatosti. 

Veľadôstojný otče, prijmite od nás čo najsrdečnejšie blahoželanie 
k Vášmu krásnemu sviatku. Oslávili Ste ho slávnostnou svätou 
omšou v rímskokatolickom Božom chráme  v Giraltovciach v kruhu 
mnohých vašich blízkych, rodákov a občanov nielen nášho mesta, 
ale aj  z Vašich bývalých farností, bratov v kňazskej službe a iných, 
pre Vás veľmi dôležitých a milých hostí. Prajeme Vám veľa zdravia, 
pokoja, radosti a krásnu jeseň Vášho života. Nech Vás naďalej 
ochraňuje Vaša patrónka Sedembolestná Panna Mária. 

 
Helena Sušinková  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri gratulácii jubilantovi Andrejovi Murenkovi    Foto: Daniela  Macaková 
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Minigolf pri CVČ, v pozadí pohľad na zrekonštruovanú budovu MŠ 

Foto: archív, Mária Osifová 
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Predám rodinný dom so záhradou, 
dvorom a pozemkom na peknom mieste 
a les – v katastri obce Lascov.  

Tel. 0915 666 961 
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