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„Ak niekto nechce vidieť, nepomôžu mu svetlo ani 

okuliare.“ 
švédske príslovie 

 
Jarné počasie nám prinieslo možnosť vidieť odhalenú 

prírodu, čo možno nie všade  bolo milé nášmu oku. Príroda 
nám prináša veľa dobrého, preto mnohí z nás sa jej rozhodli 
pomôcť. Ľudia  upratovali nielen vnútro svojich obydlí, 
priestor pred nimi a v záhradách, ale aj  v meste bolo vidieť 
odstraňovanie materiálu po  zimnej údržbe chodníkov, 
ten bude uložený  čakať na ďalšie obdobie. Kde to ešte 
neurobili, do Veľkonočných sviatkov to zaiste stihnú, lebo       
k maľovaným vajíčkam, krásne kvitnúcim krom zlatého 
dažďa, zeleným úbočiam, pestrofarebným jarným kvietkom či 
štebotu vtáčikov sa to akosi nehodí. Možnosť rozhýbať sa po 
studenej zime a sedení pred televízorom, po vianočnom 
naberaní prebytočných kíl sa v tomto období naskytla aj nám. 
Štyridsaťdňové obdobie pôstu  nám pomohlo očistiť si telo     
od škodlivín či zamyslieť sa nad očistením svojho vnútra, 
svojej duše. Každý kresťan si zaiste v predveľkonočnom 
období našiel čas na zastavenie sa,  rozmýšľanie o sebe, 
o zmysle obety,  krížovej ceste,  utrpení, ktoré vyústilo vo 
vzkriesenie a  zaručilo nám tak spasenie. Takto  nás aj naše 
bolesti a pády  neskôr posilňujú a posúvajú ďalej, k niečomu 
hodnotnej-šiemu, lepšiemu, ku konaniu dobrých skutkov, 
viac nám otvoria srdce a naše oči vidia viac, lebo sa na všetko 
okolo nás pozeráme srdcom.  

V jednom príbehu sa hovorí o mladom dievčati, ktoré bolo 
od narodenia nevidiace. Priateľ sa o ňu staral, pomáhal jej 
a robil pre ňu všetko, čo potrebovala. Často sa pýtal svojej 
lásky, čo by chcela, čo jej môže zabezpečiť či pre ňu urobiť,   
po čom najviac túži, bol ochotný jej to splniť. Dievčina vždy 
vravela, že túži len vidieť, túži, aby sa našiel darca zdravých 
vidiacich očí. Prešiel čas a odrazu sa našiel darca a dievčine 
sa po operácii splnil celoživotný sen a konečne mohla vidieť 
svet a ľudí okolo seba. Dozvedela sa však, že chlapec, ktorý ju 
s  takou  láskou opatroval, je nevidiaci. Napísala  mu,  aby  sa 
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nehneval, poďakovala sa mu za všetku jeho lásku a chvíle, 
ktoré s ňou prežil, za všetko, v čom jej pomáhal, ale ona teraz, 
keď už vidí,   nechce  slepca. Mladík bol z toho veľmi zronený, 
dievčinu stále miloval a tak jej napísal krásny list, v ňom jej 
ďakoval za lásku a za to, že jej mohol pomáhať a v závere listu 
ju prosil: moja milovaná, prosím ťa v mene našej lásky, 
opatruj moje oči. 

Tento príbeh nám chce povedať o skutočnej láske, o láske, 
ktorá pramení zo srdca, o láske, ktorá sa vie obetovať, o láske, 
ktorou sa pre nás obetoval náš Pán Ježiš Kristus. Hovorí nám 
aj o tom, že po Kristovej obete prišlo vzkriesenie, naše 
vykúpenie. 

Nezabudnime na nášho darcu a utiekajme sa k nemu 
nielen počas Veľkonočných sviatkov. 

 
„Kto sa chce naučiť skutočnej pokore, nech rozjíma 

o Ježišovom umučení.“                            
   Sv. sestra Faustína 

     /hs/ 
 
 
 
 
 
 
 

Poznáme politické strany a mená kandidátov, ktorí sa 
v predčasných parlamentných voľbách v sobotu 10.marca 2012 
dostali do parlamentu. Za okres Svidník sa poslancom stal 
Mikuláš Krajkovič a za okres Stropkov Bibiána Obrimčáková. 

 
V jednotlivých okrskoch v našom meste sa hlasovalo takto: 
 
Okrsok č.1 
 

Počet voličov, zapísaných v zozname voličov vo volebnom 
okrsku:                  1 148 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili  hlasovania:                 586 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:                             586 
Počet platných odovzdaných hlasov:                    580 
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Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú 

stranu, politické hnutie alebo koalíciu: 
 
Zelení - 3 hlasy, Kresťanskodemokratické hnutie - 43 

hlasov, Strana demokratickej ľavice - 3 hlasy, Slovenská 
národná strana - 16 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti - 47 hlasov, Sloboda a Solidarita - 12 hlasov,  Náš 
kraj - 9 hlasov, Strana zelených - 2 hlasy, Ľudová strana naše 
Slovensko - 7 hlasov,  SMER - sociálna demokracia - 345 
hlasov, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska - 6 hlasov, 
Národ a Spravodlivosť - naša strana - 4 hlasy, Komunistická 
strana Slovenska - 7 hlasov, MOST - HÍD - 2 hlasy, 99% - 
občiansky hlas - 20 hlasov, Ľudová strana - Hnutie                
za demokratické Slovensko - 1 hlas, Robíme to pre deti - SF - 2 
hlasy, Obyčajní ľudia - 2 hlasy, Slovenská demokratická 
a kresťanská únia - Demokratická strana - 25 hlasov, Strana 
občanov Slovenska - 1 hlas, Strana Slobodné slovo - Nory 
Mojsejovej - 23 hlasov. 

 
Okrsok č. 2 
 

Počet voličov, zapísaných v zozname voličov vo volebnom 
okrsku:                  973 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili  hlasovania:           534 
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny:    2 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:         532 
Počet platných hlasov:              516 

 
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú 

stranu, politické hnutie alebo koalíciu: 
 
Zelení - 3 hlasy, Kresťanskodemokratické hnutie - 53 

hlasov, Strana demokratickej ľavice - 2 hlasy, Slovenská 
národná strana - 7 hlasov, Obyčajní  ľudia a nezávislé 
osobnosti - 30 hlasov, Sloboda a Solidarita - 9 hlasov, Právo 
a Spravodlivosť - 1 hlas, Náš kraj - 5 hlasov, Strana zelených  - 
1 hlas, Ľudová strana  Naše Slovensko - 6 hlasov, SMER - 
sociálna demokracia - 335 hlasov, Zmena zdola, Demokratická 
únia Slovenska - 2 hlasy, Národ a Spravodlivosť - naša strana - 
3 hlasy, Komunistická strana Slovenska  - 9 hlasov, Strana 
Rómskej únie na Slovensku - 5 hlasov, Most - Híd - 3 hlasy, 
99% -  občiansky  hlas - 10,  Ľudová  strana - Hnutie  za demo- 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
4 

 
kratické Slovensko - 2 hlasy, Robíme to pre deti -SF - 3 hlasy, 
Obyčajní ľudia - 1 hlas, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia - Demokratická strana - 13 hlasov, Strana maďarskej 
koalície - 2 hlasy, Strana Slobodné slovo Nory Mojsejovej - 10 
hlasov , Strana živnostníkov Slovenska - 1 hlas.   

 
Okrsok č. 3 
 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom 
okrsku:                 886 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:    551 
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 1 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:       550 
Počet platných odovzdaných hlasov:       540 

 
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú 

stranu, politické hnutie alebo koalíciu: 
 
Zelení - 3 hlasy, Kresťanskodemokratické hnutie - 53 

hlasov, Strana demokratickej ľavice - 2 hlasy, Slovenská 
národná strana - 15 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti - 31 hlasov, Sloboda a Solidarita - 19 hlasov, Právo 
a Spravodlivosť - 2 hlasy, Náš  kraj - 5 hlasov, Strana zelených 
- 1 hlas,  Ľudová strana Naše Slovensko - 4 hlasy,  SMER - 
sociálna demokracia - 333 hlasov, Zmena zdola, Demokratická 
únia Slovenska - 7 hlasov, Národa Spravodlivosť - naša strana 
- 1 hlas, Komunistická strana Slovenska - 6 hlasov, Most-Híd- 
8 hlasov, 99% - občiansky hlas - 19 hlasov, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko - 3 hlasy, Strana +1 hlas - 1 
hlas, Robíme to pre deti - SF - 3 hlasy, Obyčajní ľudia - 1 hlas, 
Slovenská demokratická a kresťanská únia -Demokratická 
strana -15 hlasov, Strana občanov Slovenska - 3 hlasy, Strana 
slobodné slovo - Nory Mojsejovej - 4 hlasy, Strana živnostníkov 
Slovenska - 1 hlas. 

 
Celková účasť vo voľbách v našom meste bola 55,57 %. 
 
 

Spracovala: Alena Kmecová 
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JÁN RUBIS: „Verím, že nastane obdobie stability.“ 
 
Výsledok minulomesačných predčasných parlamentných 

volieb 2012 aj v našom meste priniesol jednoznačný úspech 
strane Smer – sociálna demokracia. Stretli sme sa s primátorom 
Giraltoviec  Jánom Rubisom a opýtali sme sa hlavne na to, ako 
hodnotí  tento výsledok  a aký bude podľa neho prínos víťaznej 
strany pre neho i obyvateľov nášho mesta. 

 
Okrem iného nám povedal, že je veľmi spokojný preto, lebo 

väčšina ľudí na Slovensku ukázala, že si praje vládu, ktorá bude 
stabilná. Posledné obdobie vlády stredopravých politických 
subjektov bolo časom nestability, sporov a každodenných nových 
káuz. Verí, že nastane obdobie stability, bez  hádok, vytvárajúce 
predpoklady nielen pre politickú činnosť, ale aj pre pokojnú 
a odbornú prácu. Je veľmi rád, že v našom peknom meste, 
v Giraltovciach, podobne ako vo väčšine obci nášho okresu 
kopírovali výsledky volieb celoslovenský úspech strany Smer – 
sociálna demokracia. Ba v mnohých obciach dosiahla víťazná 
strana aj viac ako 50 či 60% -nú úspešnosť. Verí, že obdobie  
ľavicovej vlády prinesie aj do Giraltoviec a regiónu stabilitu a pokoj 
a  nové  príležitosti.  Predpokladá,  že  sa  vytvoria   nové  možnosti  
na ďalšie akcie, ktoré prispejú k rozvoju nášho mesta a regiónu. 
Čas ukáže,  či sa podarí zrealizovať akcie rozbehnuté ešte za 
predošlej vlády Róberta Fica, ktoré počas obdobia odchádzajúcej 
vlády stredopravých strán pod vedením Ivety Radičovej stagnovali. V 
tejto súvislosti pripomenul, že sa možno konečne začnú plniť sľuby 
aj tejto vlády a rozbehne sa projekt výstavby cesty R4, na ktorý 
tento región už dosť  dlho čaká. Konečne by sa už mala spojiť 
Bratislava s východom Slovenska a dúfa, že sa postupne dobuduje  
spojenie juh – sever východného Slovenska, čiže cesta z Maďarska 
do Poľska. Tým by sa vytvorili podmienky na príchod nových 
príležitostí a investorov nielen do nášho mesta, ale i do celého 
nášho regiónu.  Rozvoj okolitých väčších miest - Prešova, Bardejova, 
Svidníka a Stropkova by priniesol prácu i pre obyvateľov Giraltoviec 
a pritiahol by aj nových záujemcov o život v našom meste.    

ooooo   F. DŽALAI 
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 počasie v marci snáď dodalo pozitívnej nálady každému? 
Slnečné a teplé počasie vytiahlo ľudí k jarným prácam             
v záhradkách a v domácnostiach zasa domáce žienky 
s radosťou upratujú, aby čoskoro privítali sviatky jari. 

  jarné obdobie je spájané so zvýšeným výskytom požiarov, 
spôsobených najmä vypaľovaním suchej trávy? Hasičský 
a záchranný zbor v Giraltovciach  absolvoval v marci  viac ako 
20 výjazdov v našom meste a do blízkeho okolia. Najviac 
vypáľačov  zaznamenali v obci Marhaň. 

 stavebná firma HrKo Holding, a.s., ktorá zrealizovala 
rekonštrukciu pešej zóny v našom meste sa postará 
o regeneráciu zelene?  Po tuhej zime vymrzli niektoré trávniky 
a čerstvo vysadená zeleň potrebuje prihnojiť či ošetriť. 

 ešte pred veľkonočnými sviatkami by mali začať fungovať aj 
naše atrakcie na námestí, ktorými sú fontána a potôčik? Ich 
činnosť by sa mala spustiť začiatkom apríla.  

 futbalový štadión MFK Giraltovce v Parku mieru sa môže tešiť 
z opraveného oplotenia?  

 extrémne testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl známe 
pod názvom Testovanie 9 (predtým Monitor), prebehlo 14. 
marca 2012 ?  Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch 
žiakov, končiacich  základnú školu, porovnať ich výkony 
v testoch a ich výsledky slúžia ako podklad pre prijímacie 
skúšky na stredné školy. V Základnej škole v Giraltovciach sa 
tohto testovania zúčastnilo 43 žiakov.  Výsledky uverejníme 
v budúcom čísle.  

 v nedávnej minulosti  v čase vegetačného obdobia mesto 
uskutočnilo výrub stromov v okolí?  Na výrub bolo vydané 
povolenie a uskutočnil sa v okolí bytových domov na Tehelnej 
a Hviezdoslavovej ulici a orezali sa suché konáre v Parku mieru. 

 v polovici marca sme mali možnosť vidieť v našom meste živé 
žraloky? V pojazdnom akváriu umiestnenom v  kamióne, plávali 
štyri žraloky – koralový, čiernoplutvý, fúzatý a leopardovitý 
a okrem nich aj živočích ostrorep americký. Majiteľom 
mobilného akvária s objemom 15 tisíc litrov vody je bývalý 
kaskadér Fabrice Lesieur. Francúz žijúci na Slovensku, kŕmi 
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svojich miláčikov dvakrát do týždňa aj priamo z ruky. Putovná 
výstava so žralokmi sa považuje v strednej Európe za unikátnu. 
Z Giraltoviec smerovala do Svidníka, Stropkova, Bardejova  
a momentálne žraloky nájdete aj v centre Prešova.  

 až  60%  podnikateľov z nášho mesta, prevádzkujúcich malé 
zdroje znečisťovania ovzdušia, nezaplatilo poplatok za 
znečistenie ovzdušia, aj keď termín zaplatenia vypršal už         
15. februára? 

                                                              Mária Osifová 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veľká noc sa pova-
žuje za najdôležitejší 
kresťanský sviatok. 
Často ju symbolizujú 
aj rôzne výzdoby 
a dekorácie, prezento-
vané prostredníctvom 
rôznych výstav.  

Oddelenie kultúry 
mestského úradu pri-
pravilo pre verejnosť aj 
v tomto roku tradičnú 
Veľkonočnú výstavu. 
O výrobu vystavova-
ných exponátov 
s jarnou tematikou sa 
ako každoročne priči-
nili naše školy – ZŠ, 
MŠ, Spojená škola, 
gymnázium a zapojili 
sa aj ZUŠ, CVČ a DSS. 
Počas týždňa pred Veľ-
konočnými  sviatkami  
prezentovali  svoje  vý-

robky,  ktorými  boli  zaujímavé  ručné  práce. V obradnej sieni 
 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
8 

 
MsÚ vystavovali tradične maľované kraslice, ale aj zdobené 
rôznymi materiálmi a lepené ozdobami od výmyslu sveta. 
Súčasťou boli typické zvieratká, symbolizujúce toto obdobie - 
zajace, kuriatka, ovečky, sliepky, vtáčiky, pridružili sa k nim aj 
labute, bociany, kone či lienky.  

Pestrú paletu prác na výstave tvorili diela, vyrobené rôznymi 
technikami z prírodných materiálov ako papier, drevo, prútie, 
vlna, polystyrén či sadra. Medzi prezentovanými výrobkami sa 
objavili  aj medovníky, bahniatka, košíky, korbáče, výšivky, 
kytice sušených kvetov, maľované a lepené obrazy. Obdivovať 
ich chodievali deti zo škôl i mnoho dospelých.  

Tak ako to už býva zvykom, ani tento rok nechýbali vajíčka 
na predaj. Giraltovčanka Erika Tomková  ich postupne 
pripravovala už od zimy v rozličných veľkostiach pomocou 
polystyrénu, zvyšných látok a pestrofarebných stužiek. Podľa 
jej slov ide o zdĺhavú techniku, ale napriek tomu ju to veľmi 
baví a o jej výrobky je záujem na celom Slovensku. Jej tvorba 
bola obohatením celej výstavy a predstavením modernejších 
trendov zdobenia kraslíc. Na základe veľkého záujmu o jej 
tvorbu v budúcnosti plánuje robiť aj vianočné gule. Ďalší 
krásny druh vajíčok vystavovala umelkyňa Mária Macková        
z Makoviec. Pôsobili veľmi moderne, keďže jej výroba spočíva   
vo farbení, lepení a zdobení. Zvyčajne ich predá v jednom 
okrese aj okolo tisíc. Okrem nich sa vo voľnom čase venuje aj 
vlastnej výrobe náušníc, ktoré robí najmä z korálikov.  

Veľkonočná výstava v Giraltovciach opäť nesklamala a i 
tentoraz zaujala svojich stálych návštevníkov. Jednotlivé 
kreatívne kútiky s umeleckými výtvormi pôsobili ako keby 
medzi sebou súťažili, víťazný tím by sme však ťažko hľadali. 
Každý jeden bol totiž odlišný a zaujímavý niečím iným. Aj tento 
rok sa okrem tradičných „kúskov“ podarilo vymyslieť a vytvoriť 
čosi nové, čo by inšpirovalo aj ostatných. Vytvoriť toľkú 
nádheru sa však len málokomu podarí. K tomu je totiž 
potrebné mať aj isté nadanie, trpezlivosť, fantáziu a dobré 
nápady. Žiakom zo zapojených škôl a ich učiteľom zrejme nič 
z toho nechýba. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k organizácii 
a realizácii výstavy, predstavili nám svoje umenie a poskytli ho 
na obdiv našich očiam.  Účasť bola ako zvyčajne aj v tomto 
roku vysoká.  

 
Martina Štofková 
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Veľkonočná kompozícia ZŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precízna práca vystavovateľov                      
 

Foto: M. Osifová 
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Pri príležitosti výročia  J.A. Komenského  vzdávame hold 
a úctu pedagogickým pracovníkom. Vyjadrujeme uznanie        
za prácu, ktorú pedagóg dáva svojim žiakom do života.  

Príjemný deň strávili učitelia, vychovávatelia a pracovníci 
školstva z teritória školského úradu v našom meste, ktorých sa 
zišlo viac ako 200 v sále Domu kultúry.  Po ďakovných slovách 
primátora mesta Jána Rubisa  oslávencom prišli zablahoželať 
aj členovia Poddukelského umeleckého ľudového súboru 
(PUĽS), ktorý si pre nich v takmer hodinovom programe 
pripravil kyticu uvitú z  krásnych  ľudových  piesní a  tancov.   
Po ich vystúpení nasledoval slávnostný obed spojený 
s príjemným posedením.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umelecký súbor PUĽS 
 
Na návrh primátora mesta boli ocenení:  
Martin Koššala – riaditeľ SSOŠ 
Terézia Jurčová – ZŠ 
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Na návrh riaditeľov jednotlivých škôl a školských zariadení 

boli ocenení: 
Anna Cyprichová – In Memoriam – ZŠ,  
Iveta Katuščáková – MŠ,  
Katarína Cinová a Stanislav Magda – ZUŠ,  
Stanislav Tomko – CVČ,  
Eva Bačkayová a Marta Lehetová – gymnázium,  
Valéria Mitaľová  – SZŠ,  
Daša Drabiková a Viera Pankuchová  – SSOŠ,  
Martina Vertaľová – Spojená škola.  
 
Návrh na ocenenie schválila školská komisia pri MsÚ. 

Oceneným srdečne blahoželáme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riaditeľ SSOŠ Martin Koššala pri odovzdávaní ocenení         
V. Pankuchovej a D. Drabikovej. 

Foto: Róbert Koreň 
 

/r/ 
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Marec je všeobecne známy ako mesiac kníh. V giraltovskom 

Dome kultúry sa práve počas neho uskutočnilo zaujímavé podujatie 
s názvom Literatour. Bol to jazzovo - šanzónový koncert speváčky 
Kataríny Koščovej prepletený autorským čítaním literátky Marušky 
Kožlejovej. Počas hudobno-literárneho večera ich sprevádzali hostia 
klavirista Daniel Špiner a začínajúca spisovateľka Anička 
Valkučáková. Počas koncertu ich sprevádzal Katkin manžel 
a manažér Michal Pivovar, s ktorým žije v Kukovej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zľava Katarína Koščová a Maruška Kožlejová 
 

Rodená Prešovčanka a víťazka prvej série Slovensko hľadá 
SuperStar (SHS) Katarína Koščová je nielen interpretkou, ale aj 
skladateľkou, autorkou hudby aj textov a producentkou najnovšieho 
albumu. Vydala tri vlastné albumy, štvrtý nahrala spolu so sestrou 
Veronikou, herečkou v DJZ a švagrom z kapely Komajota. Spievať 
začala v britsko-slovenskej skupine Heaven Shor. Okrem toho, že má 
vlastnú kapelu, hráva so Špinerom, príležitostne swinguje s kapelou 
Dixieland a spolupracuje s ďalšími hudobníkmi. 
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Ako ste dospeli k myšlienke spojenia hudby a literatúry 
v rámci spoločného projektu? Uprednostňuješ komorné 
podujatia pred veľkými koncertmi v športových halách?  

- Hudbu počas koncertov robíme spoločne s klaviristom Danom 
Špinerom. Naše hranie je poprepájané autorským čítaním Marušky, 
s ktorou sme už dlhoročné priateľky. Zo stretnutia s ňou postupne 
vzišiel tento nápad, teda robiť koncerty s hovoreným slovom. Je to 
pre nás  oživenie a preto sme sa z toho rozhodli spraviť túto peknú 
tradíciu. Koncertujeme väčšinou v kluboch, kaviarňach, sálach či 
knižniciach. Hľadáme niečo nezvyčajné - „obývačkové" priestory, 
ktoré korešpondujú s našou hudbou. Nemám rada hlučné miesta, 
keď nie je rozumieť nástrojom ani textom, preto sme chceli hrať 
v príjemnom prostredí, kde by sa ľudia cítili pohodlne. Vždy som 
inklinovala ku komorným veciam, tak mi to úplne vyhovuje. 

 
Koľko albumov si už vydala a ktorý z nich Ťa najviac 

vystihuje?  
- Po skončení súťaže Slovensko hľadá Superstar v roku 2005 

som vydala svoj prvý album Ešte sa nepoznáme, po roku ďalší        
s názvom Naboso a v roku 2009 album Nebotrasenie, ktorý mi je 
žánrovo najbližší. Najviac som sa s ním stotožnila, považuje sa      
za taký prelomový. Okrem toho mám so sestrou Veronikou a jej 
manželom Martinom Husovským zo skupiny Komajota vydané CD 
Uspávanky, ktoré sme spoločne naspievali tiež v roku 2009. S tou 
myšlienkou sme sa pohrávali už dlhšie, keďže všetci traja máme     
k baladickým skladbám kladný vzťah a mali sme pocit, že na trhu 
chýbajú autorské uspávanky. Niekoľkokrát do roka hrávam          
na koncertoch aj s nimi, ale štýlovo sa k sebe veľmi nehodíme. 

 
Prezraď nám, ktoré piesne zo svojej vlastnej tvorby sa Ti 

osobne najviac páčia?  
- Zo svojho repertoáru mám najradšej východoslovenskú ľudovú 

pieseň Na Toryše, z ktorej sme si spravili melodický song. Ide          
o spojenie dvoch východniarskych ľudových piesní, ktoré sú 
prearanžované. Som hrdá aj na spoluprácu s českým textárom 
a producentom Michalom Horáčkom. Keď umiestnil na internete 
texty zvané ako Villonské balady a ponúkol ich na voľné 
zhudobnenie, spolu s Danom sme si zvolili niektoré, ktoré ma 
oslovili a zhudobnili sme ich. Vybral z nich skladbu Štedrý večer, 
ktorá vznikla ako duet s českým spevákom Vojtom Dykom a stala 
sa prvou piesňou projektu Český kalendář. Považujem to               
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za vysnívanú spoluprácu a zároveň za jeden z najlepších projektov, 
ktorý sa nám zatiaľ podarilo uskutočniť.  

 
V rámci spevu si si už vyskúšala viacero hudobných štýlov, 

ktorý žáner Ti je najbližší? Na ktorých interpretoch si 
vyrastala?  

- Obľubovala som piesne Jara Nohavicu a Dana Bártu, neskôr 
ma zaujali aj iné štýly. Nerada škatuľkujem svoju tvorbu, je to taká 
zmes viacerých žánrov naraz, spája sa v nej džez, šansón, folk 
i latino. Tvrdím, že je to taká „soft“ - ľahká forma, čo mi vyhovuje. 
Kombinovať a prerábať žánre ma baví, ale najviac som sa našla 
v produkovaní autorskej tvorby a idem si svojou cestou. Človek 
musí hlavne uveriť vlastným veciam a texty posúvať ďalej.  

 
Aký je Tvoj vzťah k literatúre a k literárnemu umeniu 

vôbec?  
- Povedala by som, že veľmi pozitívny, milujem knihy a často si 

ich kupujem. Sú jedným z mojich najväčších hobby a vysoko si ich 
cením. Vždy sa teším, keď mi do našej zbierky domácej knižnice 
pribudnú nové. Keď sme boli s Maruškou v Benátkach, dala som si 
tam vyrobiť ex libris. Potešilo ma, že si to môžem pečiatkovať         
do všetkých našich kníh.  

 
Aké sú Tvoje ďalšie hudobné plány? S kým by si ešte rada 

spolupracovala?  
- V apríli absolvujem koncerty s českou folkovou skupinou Neřež 

(predtým Nerez). Budem ich hosťom počas turné, ktoré sa 
organizuje pri príležitosti 30. výročia vzniku formácie a veľa to      
pre mňa znamená. V rámci neho mám spievať piesne  Zuzany 
Navarovej a veľmi sa na to teším. Kapelu som spoznala počas 
folkového festivalu na Slovensku, počúvala som ich od detstva 
a mám pred nimi rešpekt. Po troch rokoch plánujem vydať svoj 
ďalší, v poradí štvrtý dlho očakávaný album. Mám už pripravenú asi 
polovicu nových piesní, ktoré budú jeho súčasťou. Momentálne sa 
však nachádzam v období, ktoré nazývam časom autorskej krízy. 
Rada by som si zaspievala so Zorom Laurincom, ktorý textoval 
jednu pieseň v mojom albume a mám ho rada ako človeka aj ako 
šansoniéra, ale aj s Robom Rothom a Danom Heribanom, méty      
zo sveta nemám. Nerada pracujem s ľuďmi, ktorí mi nie sú blízki 
a radšej si od nich udržiavam odstup. Oslovilo ma aj jedno džezové 
trio, ktoré si chce so mnou odohrať zopár koncertov. 
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Maruška Kožlejová je 28-ročná autorka štyroch publikácií. Venuje 
sa práci v Tréningovom centre Kompas, kde vedie mladých ľudí. 
S Katkou ich okrem dlhoročného priateľstva spája aj rovnaký odbor, 
ktorým je estetika. Na Filozofickej fakulte PU v Prešove však tento 
predmet na rozdiel od nej neštudovala v kombinácii s filozofiou, ale 
literatúrou.  

 
Prečo ste sa rozhodli pre tento typ literárno-hudobného 

turné? 
- Keďže máme obe k hudbe aj literatúre blízko, sme z jedného 

kraja a poznáme sa dlho, rozhodli sme sa pre túto formu. Nie je to 
po prvýkrát a už počas prvého ročníka sme zistili, že na pódiu nám 
to spolu ide. Mali sme pocit, že sa to páči i publiku, takže boli všetci 
spokojní.  

 
Koľko kníh si už vydala a v ktorej z nich sa najviac naplnili 

Tvoje autorské očakávania?  
- Vydala som štyri knihy, z toho dve zbierky poézie – Antikvariát 

duší (2001) a Ešte trochu dažďa (2006). V roku 2009 vyšla próza 
Ako chytať v žite a minulého roku kniha Rozprávky, ktoré sa 
s Aničkou písali veľmi dobre. V každej je niečo zo mňa, všetky sú 
iné, obsahujú pozorovania z  ciest a opis mojich zážitkov.  

 
Odkedy sa venuješ vlastnej tvorbe a čo Ťa počas písania 

najviac inšpiruje?  
- Niekoho motivujú ľudia a farby, drobnosti, detaily či veľké veci, 

mňa inšpirujú miesta. Keďže veľa cestujem a mám šťastie v živote 
na takú prácu i veľa rôznych  priateľov na rozličných miestach, 
získavam vďaka tomu veľa možností a množstvo skúseností. Moje 
rozprávania vznikli na základe zahraničných ciest, jedno v New 
Yorku, druhé vo Florencii, ďalšie na pobreží Anglicka a zvyšné 
v Raslaviciach počas cesty vlakom z Bardejova do Prešova. Tvorím 
vyše desať rokov, rada som písala básne a mala som veľa materiálu, 
ktoré by som nikdy nikomu neposlala a radšej som si ich ukladala 
sama pre seba. Mala som však kamaráta z Anglicka, ktorý mal 
v sebe drzosť, chýbajúcu  väčšine Slovákov. Kázal mi, aby som tie 
veci poslala do vydavateľstva a keď som to odmietla urobiť, všetko 
vložil do balíka a odoslal za mňa. Ani som nevedela, čo urobil, 
zásielku prijali a vyšla mi prvá kniha. Keby vtedy nebolo jeho, asi by 
som v sebe odvahu nenašla a bála sa odmietnutia či sklamania.  

 
Ďakujeme za rozhovor obom umelkyniam, ktoré nám po koncerte 

ochotne odpovedali na zopár otázok. O zakúpenie Katkiných CD a 
Maruškiných kníh, ako aj o spoločné pózovanie na fotografiách 
s nimi bol veľký záujem.  

Text: Martina Štofková 
Foto: Mária Osifová 
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Každú stredu o 20.00 hod. si mnohí sadáme k televízoru, aby 

sme si pozreli Modré z neba. Dojímavé príbehy ľudí plné bolesti a 
trápenia spôsobujú, že do očí sa nám tlačia slzy. Často sa pýtame, 
ako je možné, že človek dokáže uniesť toľko bolestí. Po zhliadnutí 
týchto príbehov zrazu zistíme, že to naše trápenie nestojí za to, aby 
sme sa sťažovali, ale ďakovali Bohu za to, že tieto príbehy sa 
netýkajú nás. Tieto osudy prežívame spolu s týmito ľuďmi, 
porozprávame sa o nich na druhý deň v práci, ale tým, že sa nás 
priamo netýkajú, časom na nich zabudneme. 

Pri práci v domove sociálnych služieb  sa nedá zabudnúť           
na trápenie, vymazať bolesť. 121 detí, 121 utrpení, každé je iné. 
Každé z týchto detí má svoj svet. Len ten dokáže spolu s nimi žiť, 
kto ich dokáže ľúbiť a spolu s nimi cítiť. Im ku šťastiu stačí málo. 
My chceme veľa. Ak stratíme šťastie, zdravie, potom nám už nič 
netreba. Žime tak, aby sa sny plnili nielen v Modrom z neba, ale 
každý deň. Veď vedľa nás žijú  ľudia, ktorí potrebujú nás, našu 
pomoc, ale nám to nepovedia. 

Aj naše deti z domova sociálnych služieb majú svoje sny. Milan 
Kaleja ho mal, no neveril, že raz sa  splní...  V domove žije už druhý 
rok. Prišiel k nám z detského domova. Vie toho o živote veľa, je      
na život pripravený, slová ako  ďakujem, prepáč, prosím... a pod. 
nie sú mu neznáme. Je to veľmi citlivý chlapec. Pozná mnohé 
modlitby a vie nádherne spievať sväté piesne. Okrem nich 
odmalička miluje ľudové pesničky. Jeho vzorom je pán Ondrej 
Majer. Niet hádam pesničky, ktorú by nevedel zaspievať a tak 
vznikla myšlienka splniť Milanovi jeho sen spoznať pána Majera 
a zaspievať si s ním. 

V deň jeho narodenín – 13. marca 2012 - mal mnoho 
gratulantov, darčekov, ale keď zbadal pána Majera vo dverách svojej 
izby, v jeho očiach sa zableskli slzy šťastia a výraz tváre hovoril      
za všetko. Povedal: „... sú to moje najkrajšie narodeniny!“ Verte, že 
z jeho spevu bol očarený aj pán Majer. Domovom sa niesol 
nádherný duet Ondreja Majera a nášho Milanka. Spev a harmonika 
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roztancovali všetkých. Rozlúčka, poďakovanie a nakoniec slová p. 
Majera: „Milan, teším sa na našu spoluprácu, tá nová pieseň, ktorá 
vznikne, bude len pre teba, si talent.“ Tak málo stačilo, aby sme ho 
urobili šťastným.  

Chceme sa preto poďakovať Vám, pán Majer, za splnenie 
Milanovho sna, za „Modré z neba“ v našom domove, za to málo, 
ktoré znamená veľa. 

ooooo   Kolektív  DSS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondrej Majer splnil sen Milanovi Kalejovi v deň jeho narodenín. 
Foto: E. Rubisová 
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Ak majú ľudia niekedy možnosť stretnúť sa aj mimo svojho 

domova či pracoviska, je vďačný za každú voľnú chvíľku v dnešnom 
uponáhľanom svete. Môže sa tým trochu odreagovať a spríjemniť si 
čas napríklad pri skvelej debate. Každý z nás predsa len uvíta dobrú 
spoločnosť a neodmietne  šálku kávy či dúšok čaju. Minule som si 
tiež takto príjemne posedela v dobrej kaviarničke s niekoľkými 
milými ľuďmi. Sú nimi vlastníci bytov, ktorí bývajú vedľa stanice. 
Veľmi ma zaujalo, ako mi rozprávali o nedávnych zmenách, ktoré          
vo svojej bytovke uskutočnili počas rekonštrukcie. Hoci sa o to 
pričinili svojimi spoločnými silami, vážia si najmä pomoc svojho 
suseda a priateľa. Je ním predseda Spoločenstva vlastníkov bytov 
„Géčko“ Ján Hažlinský, ktorý sa zaslúžil o vynovenie stavby.  

Majiteľom a nájomníkom bytov totiž pomohol viac, než si to 
možno sám uvedomuje. Podľa ich slov však urobil naozaj veľa, za čo 
mu srdečne ďakujú a cenia si jeho ochotu i trpezlivosť. Neustále 
dohliadal na  prestavbu, staral sa o organizáciu a koordináciu 
činností, konal rýchlo a  šikovne.  Za krátky čas sa mu podarilo 
všetko potrebné zariadiť a zo staršej nezaujímavej stavby, ktorá  
nevyhnutne potrebovala opravu, sa napokon stal nový a moderný 
objekt. Pracovalo sa naplno, až kým budova nezískala dnešnú 
podobu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zrekonštruovaná budova bytovky                       Foto: M. Osifová 
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Doteraz v ňom bolo uskutočnené zateplenie, rekonštruovali sa 
strecha a pivnica, robili fasády. Práce na renovácii bytovky sa však 
zrejme neskončili. Nájomníci „géčkových“ bytov na čele so svojím 
predsedom totiž plánujú v blízkej budúcnosti realizovať aj ďalšie 
potrebné činnosti. Dúfajme, že sa im svoje ciele a predstavy čoskoro 
podarí aj naplniť. Veď budova už aj teraz vyzerá výborne, zdobí 
vstup do nášho mesta smerom od Svidníka, skrášľuje okolie stanice 
a je jednou z najkrajších stavieb v centre.  

Pričinil sa o to aj predseda dvanástich spoluvlastníkov bytovky 
a tým prispel k naplneniu ich predsavzatí. V dnešnej dobe existuje 
na svete len málo výnimočných ľudí, ochotných pomôcť, Ján 
Hažlinský je však jeden z nich. Preto nájomníci nešetria chválami 
na jeho osobu a spoločne mu vyslovujú veľkú  vďaku  nielen  za  
pomoc,  ale  hlavne  za  snahu  počas vybavovania a samotného 
prerábania. Obnova bytovky bola skvelým krokom vpred a 
uskutočnenie týchto premien pre jeho susedov veľa znamená. 
Možno sa to javí ako maličkosť, no jeho konanie je veľkým 
a vzácnym činom, ktorý si nesmierne vážia. Sú radi, že ho majú, 
pretože pre svojich susedov je „veľkým“ človekom so šikovnými 
rukami, šľachetnými gestami a správnymi počinmi. 

Nebyť jeho, dnes by budova možno bola stále v pôvodnom stave. 
Teraz má však estetický vzhľad a krásne svieže farby v modernom 
štýle. Avšak nielen jej obyvateľom sa vynovená budova páči a na 
svoje bydlisko sú právom hrdí, ale chvália ju aj náhodní okoloidúci 
a cudzí ľudia, ktorí si ju i fotia či natáčajú. Všetci naokolo sú 
s „novým“ dielom spokojní. Iste to tak bude aj pri ďalších prácach 
počas nasledujúcej prestavby. Veríme, že spoločnými silami 
nájomcov i vlastníkov, no hlavne s pomocou a ochotou ich predsedu 
sa opäť všetko výborne vydarí. Držíme palce a prajeme veľa šťastia.   

Martina Štofková 
 

 
 
 

Áno, bilancovali sme našu činnosť za uplynulý rok, ponúkli 
aktivity na rok 2012, bola to výročná členská schôdza, ktorej 
obsahom bolo práve bilancovanie, posúdenie aktivít 
v predošlom roku, ich počet a najmä obsah. Každé naše 
stretnutie má inú náplň, iný charakter. Je to zameranie sa na 
vyžitie  kultúrnospolo  čenské,  športové  a  rekreačné  – 
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(rekondičný  pobyt,  poznávací jednodňový výlet), ale aj 
informačné a pora-denské. 

Pani Mária Osifová, predsedníčka organizácie vo svojom 
príhovore mohla už len spokojne konštatovať, že sme naše 
plánované aktivity úspešne realizovali čo do  počtu i obsahu, 
svedčí o tom zvýšený záujem o ne,  bohatá účasť na všetkých 
našich stretnutiach. Práve   na  výročnú  členskú  schôdzu  sa 
snažíme pozvať hostí, ktorí by zo svojho postu podali našim 
členom  potrebné informácie. 

 Neurológ Martin Papirek so svojou zdravotnou sestrou prijal 
naše pozvanie veľmi ústretovo napriek tomu, že sa týždeň 
končil a to piatkové popoludnie venoval stretnutiu s nami. 
K civilizačným chorobám patria aj diagnózy z oblasti neurológie 
a práve  ich príznaky, prevencie, dedičnosť, popísal a vysvetlil 
zrozumiteľnou formou, ktorej prítomní porozumeli a počas 
popisu príznakov začínajúcej či pokročilej choroby sa mohli aj 
sami otestovať o čom svedčili ich reakcie. 

Primátor mesta Ján Rubis si aj v súčasnom pracovnom 
zaneprázdnení našiel čas, zotrval s nami a podal najnovšie 
informácie. Opakovane ponúkal možnosť sprevádzkovania 
kuchyne s jedálňou v priestoroch Centra voľného času 
s možnosťou prípravy obedov aj pre dôchodcov a s finančným 
príspevkom mesta a možnosťou dovážania jedla domov. Je to 
opakovaná požiadavka aj z našich radov, treba len pripraviť 
záujemcov, lebo od počtu prihlásených závisí aj prevádzka 
kuchyne. 

Poslankyňa MsZ Mária Digoňová ponúkla svoju pomoc  
a radu v oblasti sociálnej, ktorá jej prislúcha z jej pracoviska, 
oddelenia posudkových činností. Má svoje úradné hodiny aj 
v Giraltovciach každý piatok,  je tu práve pre nás a naše 
potreby. 

Pán  Michal Artim, predseda OV Jednoty dôchodcov vo 
Svidníku, je už tiež pravidelným účastníkom našich stretnutí. 
Škála problémov tejto vekovej kategórie je široká. Jednota 
dôchodcov sa podieľa na ich zmiernení. Dúfajme, že sa 
v prospech dôchodcov urobí aj niečo pozitívne už v blízkej 
budúcnosti. 

Naše poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí aj 
tentoraz prispeli k organizácii a naplneniu programu tohto 
stretnutia. 

ooooo   Margita Gazdičová 
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Genéza likvidácie lipy:  
Povolenie na výrub vydané 28.10.2011, číslo jednania 573/2011. 
Povolenie na výrub 1 ks stromu – lipa – parcela  KN 1008, 

katastrálne územie Giraltovce. 
Vo výške 130 cm od zeme mala lipa obvod kmeňa 214 cm. 
Dôvod: lipa poškodzuje múr okolo kostola, robí špinu v okolí. 
Do 15-tich dní od doručenia zásielky nikto nepodal námietku, preto 

povolenie nadobudlo platnosť cca 15. novembra 2011. Keď začal farár 
ECAV zboru v Giraltovciach Jozef Juházy zháňať plošinu potrebnú 
na výrub,  táto informácia sa dostala na verejnosť, t. j. asi 10. 
decembra 2011. 

Oponenti: 
zástupcovia Vidiek, n.o. – riaditeľka Emília Filová a člen správnej 

rady Ľubomír Filo 
Keďže  nezisková organizácia má v Štatúte poskytovanie služieb na 

ochranu a tvorbu životného prostredia, hneď jej zástupcovia reagovali 
a podali podnet na zrušenie. Prišiel neskoro, preto, v nádeji, že 
s človekom, ktorý hlása, že Božie dielo treba zveľaďovať a ochraňovať 
osobne prerokovali celú záležitosť s farárom J. Juházym. Nešlo 
o poškodený múr, ale o to, že nemá kto špinu po lipe upratovať. 
Navrhované riešenie prijal farár veľmi pozitívne. Pre cirkevný zbor mala 
byť vypracovaná žiadosť s prílohami na pracovné miesto dotované 
z úradu práce. Napokon sa celá záležitosť odsunula, keďže farár nemal 
čas sa venovať tejto záležitosti.  

Otázka E. Filovej v nedeľu 26.februára na farára: - Kedy napíšeme 
žiadosť? 

Odpoveď farára Juházyho: - Už to idú vyťať, nikto z presbyterov 
nebol proti! Mali ste prísť... atď. 

Už sme to nestihli, v pondelok popoludní prišli chlapíci, pekne 
vyobliekaní a zruční, sťali strom a hotovo! 

V nedeľu 4. marca t. r., prvú po vykonaní tohto vskutku 
barbarského činu, z kazateľnice odznelo poďakovanie farára všetkým, 
ktorí sa na ňom zúčastnili. V tento deň popoludní nám člen 
presbyterského zboru  Peter Kožlej z Mičakoviec potvrdil, že presbyteri 
o výrube nerokovali a sám sa o tom dozvedel až tesne pred samotným 
výrubom, keď sa farár  vyslovil, že  lipu treba rýchlo vyťať, lebo uplynie 
doba povolenia na výrub (31. marca) a vraj niekto už podal námietku 
proti výrubu... Vôbec nešlo o súhlas, ani o vyjadrenie názoru 
prítomných. 

Ján Kolesár, teraz už bývalý samostatný odborný radca v oblasti 
ochrany prírody a krajiny  Stavebného úradu  Giraltovce, ktorý vydal 
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povolenie na výrub potvrdil, že „...s výrubom súhlasilo aj mesto...“, čo 
znamená, že niekto priamo zo zamestnancov MsÚ tiež musel dať kladné 
stanovisko. Zdá sa, že bez preskúmania a nekriticky.  

Ján Kolesár zároveň tvrdil, že v okolí ev. kostola bola celá lipová 
aleja. No nikto zo starších giraltovských evanjelikov si, žiaľ,  na ňu 
nepamätá. Možno ju zlikvidovali  pri rozsiahlej úprave exteriéru kostola 
v 70-ych rokoch minulého storočia. Kolesár vydal povolenie na výrub 
dvoch líp. Predposledná bola vyrúbaná asi pred 5 – 6 rokmi a sám farár 
potvrdil, že mala 180 letokruhov. Aj úradníci by sa mohli zamyslieť  
nad tým, čo povoľujú. Lebo aj v tomto prípade išli nad rámec žiadosti, 
keď uviedli, že lipa ohrozuje kostol. To ani samotní žiadatelia 
nepostrehli!  

Na priložených fotografiách je lipa z decembra 2011, pričom okolo 
múra sám farár vysadil veľké množstvo tují – škaredých 
a neušľachtilých, neprekáža ani to, že zakrývajú značku STOP            
pri vychádzaní z bočnej ulice od Ústavu sociálnych služieb. Múr je po-

škodený na mnohých 
miestach, nielen práve 
tam, kde rástla lipa. Na-
pokon múr a jeho poško-
denie by nemali byť dôvo-
dom, ktorý je pre existen-
ciu takmer  dvestoročného 
stromu dôležitým. 

Lipa napokon nebola 
ani bútľavá – presvedčíte 
sa o tom aj dnes, ak sa 
pozriete na peň, čo po nej 
zostal. Potvrdil to aj sám 
farár, keď nerád dôvodil, 
že vraj bútľavieť začínala...  

Nuž, Giraltovčania, 
nesťažujte sa na zlý 
vzduch v meste, ani        
na tých, ktorí menia 
plynné palivo za tuhé. 
Vedzte, že aj vyťatá lipa 
dýchala za štyroch, či 
piatich z vás. Hľaďte 
stromy vysádzať, aby ste 
nepadli rýchlejšie ako tie 
zostávajúce. 

 
ooooo   Emília a Ľubomír Filo 

Lipa v plnej kráse,  
vpravo dole  -  
poškodený múr         
Foto: autor 
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Nikto nie je ostrovom sám pre seba; každý je kusom 
pevniny, kusom súše a ak more odmyje  hrudu, Európa sa 
zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme alebo sídlo tvojich 
priateľov, či tvoje vlastné; smrť každého človeka umenší 
mňa, lebo ja som súčasťou človečenstva a preto sa nikdy 
nepýtaj, komu zvonia do hrobu; zvonia tebe.    

 JOHN DONNE 
 
Výrok, ktorý použil známy spisovateľ Ernest Hemingway ako 

motto a časť z neho, ako názov jedného zo svojich  
najznámejších románov KOMU ZVONIA DO HROBU, som 
použil ako prológ svojho príspevku zámerne. Pretože aj 
príspevok v 3. tohoročnom čísle SPRAVODAJCU s titulkom 
„Dnes už viem...“ bol uvedený citáciou niekoľkých veršov 
z textu známej piesne Pavla Hammela. Autorka uvedeného 
príspevku použila tieto celkom romantické, ale v podstate 
svojím obsahom smutné verše, aby navodila lyrickú náladu, 
v duchu ktorej sa niesol takmer  celý príspevok. Príspevok  mi 
pripadal  ako celkom prijateľná obhajoba toho, ako mnoho 
strácame, keď o niečo z nášho okolia prídeme. V danom 
prípade sa hovorilo o nedávno odstránenej mohutnej a krásnej 
lipe v jednej z najkrajších častí nášho mesta. Celkom sa mi to 
pozdávalo, až do chvíle, keď som pri čítaní uvedeného 
príspevku nedošiel k jeho druhej časti, kde vysvitlo, že autorka 
tento smutný čin – odstránenie stromu - vlastne obhajuje. 

Všetci  máme právo na vlastný názor, preto som tento 
príspevok začal trochu tvrdším a menej lyrickým 
kontrapunktom k úvodu príspevku „Dnes už viem...“  Zdá sa 
totiž, že autorka, (ak myslela, ...že už vie...) ...MOŽNO ANI 
NIE...,  nevie. Je pravdou, že tí, ktorí dali takmer dvestoročnú 
lipu odstrániť,  dodržali vyžadovaný postup – vybavili si 
povolenie, dokonca (ako som sa dozvedel) urobili akési 
komisionálne preskúmanie stromu - no a potom čin vykonali. 
Potiaľ by to bolo všetko v poriadku, aj keď autorka použila 
citáciu: -Vždy keď pília krásny strom, je mi ho ľúto...-  v  ďalších 
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riadkoch odstránenie lipy schvaľovala a obhajovala. Možno to 
myslela úprimne a možno, že príspevok písala na prosbu 
niekoho, kto svoj skutok potreboval obhájiť. To už je v postate 
jedno. Čo sa stalo, stalo sa a inak už nebude.  

 Radi by sme však doplnili aj iné fakty, nie len tie,  ktoré boli 
použité v spomínanom príspevku. To, že zrezaná lipa mala 
takmer dvesto rokov,  mi povedalo niekoľko ľudí, ktorí sa        
na mieste boli pozrieť a vyznajú sa v tom. Môžem to potvrdiť aj 
sám, i keď nie som odborník, ale podľa zrezaného miesta mi 
nepripadalo, že šlo o veľmi chorý strom.  Podľa mňa aj 
argumenty o akomsi veľmi poškodenom múre a o tom, že strom 
hrozil  okoliu a ľuďom, boli použité účelovo nato, aby obhájili,  
čo už bolo vykonané. 

Pýtam sa: nebolo jednoduchšie múrik pri lipe odstrániť 
a urobiť nový o pár desiatok centimetrov od kmeňa stromu 
ďalej? Zdá sa mi totiž, že niečo vymurované odstrániť a postaviť 
nové sa dá za pár hodín, možno dní, ale vypestovať takmer 
dvestoročný strom, to trvá... 

A takto by sme mohli pokračovať. No načo. Ako som uviedol 
– už sa stalo. Išlo mi len o to, že takéto konanie treba len 
skonštatovať a nie obhajovať, či chváliť. 

Pri skúmaní tejto problematiky som zistil, že v našom meste 
bolo v ostatných rokoch odstránených dosť veľa stromov. 
Základnou požiadavkou odstránenia bolo vo väčšine prípadov 
to, že strom „zavadzal“. Je to smutný argument a je škoda, že 
sa tak často používa. Možno už dnes na mnohých miestach, 
zvlášť keď páli slnko a niet sa kde ukryť, ten strom chýba. No 
už je neskoro. A to už nepíšem o tom, že je tichým tajomstvom, 
že niekoľko stromov padlo aj bez súhlasu. Ale to sa už dnes 
ťažko dokazuje. 

A zaujala ma ešte jedna myšlienka, spomenutá aj 
v príspevku, na ktorý reagujem. Za každý vyrúbaný strom by 
sa mali vysadiť najmenej tri nové. Či vyrastú a dosiahnu vek 
dvesto rokov, je otázne. No interesantnejšie je to, že sa mi ani 
po pomerne podrobnom skúmaní nepodarilo zistiť -  a nenašiel 
som ani zodpovedného človeka, ktorý by mi potvrdil, že sa       
za každý vyrúbaný strom v meste vysadili najmenej tri nové. 
A to už je tiež na zamyslenie. 

Takže na záver by som sa trochu pokúsil parafrázovať výrok 
zo začiatku tohto príspevku: „Nepýtaj sa komu zrezali jeho 
strom, tebe ho zrezali...“                ooooo  F. Džalai 
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Už viac ako 55 rokov v nás a našich žiakoch prežíva tradícia 

súťaží v prednese poézie a prózy. Nebolo to ináč ani tento rok. 
 
V utorok 20. 03. 2012 sa stretli žiaci talentovaní a nadaní          

v oblasti prednesu umeleckého slova z okresu Svidník, ktorí nielen 
sebe, ale aj svojim vyučujúcim (p. Lehetová, p. Vaľovská,                
p. Tlučáková) a poslucháčom umožnili hlbšie spoznávať i prehlbovať 
literárne hodnoty. Samozrejme medzi nimi nechýbali ani žiaci 
giraltovského gymnázia, ktorí sa ukázali ako tvoriví recitátori          
s kultivovaným jazykom, rečou, rytmom a vcítením sa do literárnej 
predlohy, čo ocenila aj porota  konštatovaním, že dôležitejšia je 
kvalita ako kvantita a tiež, že veľká časť úspechu spočíva aj           
vo výbere vhodnej textovej ukážky.  

 
Porotu najviac oslovilo umelecké slovo našich žiakov: 
II. kategória: 2. miesto Viktória Dzurjuvová (próza), 
III. kategória: 2. miesto Kristínka Kaňuchová (poézia), 
3. miesto Katarína Chalupková (próza). 
 
V krajskom kole, ktoré sa uskutoční 27. apríla, nás 

v najnáročnejšej IV. kategórii – stredné školy -  postupom               
z            1. miesta budú reprezentovať najúspešnejší študenti:  

Tamara Tchuríková (poézia) a Veronika Strončeková (próza). 
Čítajte, hľadajte, interpretujte... Blahoželáme a veľa šťastia 

nabudúce!! 
ooooo  Janka  Tlučáková  ooooo 

pedagóg Gymnázia v Giraltovciach 
 
 
 
 
Poznáte príbeh o princeznej, ktorá kvôli svojej kráse musela 

hľadať útočisko u siedmich trpaslíkov o zlej macoche a jej čarovnom 
zrkadielku i o princovi, ktorý sa rozhodol získať jej srdce? 

Snehulienkine srdce ožilo 8.3.2012 na novej scéne v DJZ 
v Prešove pod vedením zvolenského režiséra Branislava Maluščina. 
Práve Zvolenské divadlo J.G. Tajovského nám predviedlo túto 
všetkým známu rozprávku. Cesta do krajiny divadelnej fantázie sa 
nám veľmi páčila a v rozprávke sme určite našli zábavu, poučenie 
i kamarátov, siedmich trpaslíkov. Práve tí nás svojím moderným 
tancom  upútali a mali sme čo robiť, aby sme naše nôžky držali     
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na uzde. Cestu do Prešova nám zabezpečilo CVČ v Giraltovciach, 
ktorému sa touto cestou chceme poďakovať. Ďakujeme! 

Cesta naspäť do školy bola plná napätia, pretože nás čakala 
ďalšia školská akcia, školské kolo Hviezdoslavovho  Kubína. Hlavne 
súťažiaci boli v očakávaní, ako to dopadne. 

Začalo sa slávnostné otvorenie súťaže, na ktorom nemohla 
chýbať porota, pozostávajúca z učiteliek prvého stupňa. Súťažiacich 
bolo dosť, takže hneď sme prešli k samotnej recitácii. 

No a ako to všetko dopadlo? 
 
1. kategória v recitácii: 
 
Poézia: 1. miesto Soňa Hamarová  3.A  - p. uč. E.Tchuríková 
           2. miesto Jarko Hliboký  2.A  - p. uč. Š. Vargová 
            3. miesto Viktória Pancuráková 4.A - p. uč.J. Dlubáčová 
 
Próza: 1. miesto Ivanka Koreňová  3.A  -  p. uč. E. Tchuríková 
      2. miesto Gabika Vasilová 3.B  -  p. uč. M. Foltínová 
      3. miesto Zuzana Kožlejová 2.A  -  p. uč. Š. Vargová 

                   Ingrid Meščanová 2.A  -  p. uč. Š. Vargová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umiestnení žiaci boli odmenení pamätnou knihou a ostatní 

súťažiaci vecnou cenou.  
Víťazi  sa zúčastnili vo Svidníku okresného kola, ktoré sa konalo 

20.3.2012. 
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Dievčatá z 1. kategórie  
svoje prvé miesta obhájili aj 
vo Svidníku v  okresnom 
kole.  

Blahoželáme!!! 
  
Každé prvenstvo v okrese 

poteší, pookreje a je to tá 
najkrajšia odmena nielen    
pre triedneho učiteľa, ale aj 
pre riaditeľa. Takže              
na vysmiaty príchod našich 
víťaziek zo Svidníka len tak 
nezabudneme,  pripravili sme 
sa naň dôkladne. Chlapci, 
spolužiaci, ich prekvapili 
gerberou, no a pán riaditeľ 
čokoládou. 

Krajské kolo HK sa bude 
konať už v Starej Ľubovni, 

takže Ivanke Koreňovej a Soničke Hamarovej, žiačkam 3. A triedy, 
budeme držať prsty aj v tejto súťaži. 

 
2. kategória v recitácii: 
 
Školské kolo tejto kategórie sa konalo 7. 3. 2012 a takto to 

dopadlo: 
 
Poézia: 1. miesto Timea Drábiková  5.A  - p. uč. K. Dovcová 
              2. miesto Marianna Janechová 5.A - p. uč. K. Dovcová 
 
Próza: 1. miesto Richard Terkanič 7.A   - p. uč. H. Semanová 
       2. miesto Alexandra Vaňková 7.A  - p. uč. H. Semanová 
   3. miesto Patrícia Vašková 7.A   - p. uč. H. Semanová 
        Kristínka Kokolíková 6.A  - p. uč. M. Žarnay 
 
V tejto kategórii sa žiačka Timea Drábiková, 5. ročník,                 

v okresnom kole HK vo Svidníku umiestnila na 3. mieste. Taktiež 
blahoželáme!!! 

 
Spracovala: Emília Tchuríková, 

Foto: Jana Dlubáčová a Emília Tchuríková 
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O tom, že v škole môže byť poriadna zábava, sme sa 
presvedčili v prvý jarný deň, kedy sme v krúžku Škola hrou 
nezaháľali, obuli sme si korčule, pochytali sa za ruky 
a naháňačka mohla začať. Šantenie, radosť a dobrá nálada 
boli v povinnej výbave každého účastníka 3. A triedy. Ostatní, 
ktorí nemali korčule nám robili tzv. živé prekážky, ako sme si 
ich nazvali. 

Sme radi, že pohyb nám nie je cudzí. Naháňať spolužiakov 
v korčuliach bolo pre tých bez korčúľ určite namáhavejšie, ale 
o to napínavejšie. 

Nabudúce sa pustíme možno  aj do bicyklovania.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Text a foto: Emília Tchuríková 
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Marec už tradične spájame nielen s príchodom jari, ale je i 
mesiacom knihy. Počas celého mesiaca si deti donášali 
z domu svoje obľúbené knižky a robili  z nich v triede 
výstavku. Každý deň im z týchto kníh pred spaním čítala vždy 
iná pani učiteľka. Navštívili sme mestskú knižnicu, kde si deti 
vypočuli peknú rozprávku, ktorú im prečítala pracovníčka. No 
predškoláci v MŠ sa zúčastnili aj výrazného prednesu poézie 
a prózy. Dokázali, že naozaj vedia prednášať pekné básničky 
a výrazne rozprávať zaujímavý príbeh. Odmenou za pekný 
prednes im bol diplom a milý darček.  

 
Anna Jurčová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocenení škôlkari za prednes poézie i prózy              Foto: autor 
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Všetci sme z času na čas životnými okolnosťami povolaní  
podať pomocnú ruku tým, čo to potrebujú. Mnohí z nás sú 
odkázaní na  pomoc iných, nie vlastnou vinou sa ocitli 
v ťažkom životnom položení. Miera ľudskosti  človeka je 
meradlom jeho zrelosti, jasne svedčí o tom, či sme pripravení 
pomáhať, či si vieme vážiť dar života. Meradlom úrovne kaž-
dej vyspelej spoločnosti je starostlivosť o hendikepovaných 
občanov. V našom meste je našim menej zdravím 
spoluobčanom venovaná starostlivosť, aká im právom 
prislúcha po každej stránke. Deti z regionálneho centra 
v našom meste spolu so svojimi pedagógmi navštívili v marci 
mestskú knižnicu. Radostne a nedočkavo sa obzerali okolo 
seba, všade množstvo kníh, ale aj dosť voľného priestoru. 
Mnohí pri pohybe potrebovali pomoc, ochotné ruky ich 
opatrovateľov im boli vždy pripravené pomôcť. Na chvíľu  sa 
všetci usadili a  počúvali rozprávky a príbehy, ktoré sme im 
čítali či rozprávali. Aj samy na vyzvanie učiteliek spievali, 
recitovali alebo nám predviedli, čo všetko sa už naučili. Bolo 
vidno, že ich táto návšteva v mestskej knižnici teší, usmievali 
sa a listovali v knihách a brožúrach, ktoré mali pripravené 
na stolíkoch pred sebou. Učiteľky ich povzbudzovali, aby 
reagovali na tému, o ktorej sme sa rozprávali. A ony veru 
vedeli, čo je knižnica, tešili sa knihám, zvedavo si prezerali 
obrázky a mnohé aj samy rozprávali. Bolo to pre nich také 
malé vybočenie z ich denného školského stereotypu. Učiteľky 
z regionálneho centra to nemajú jednoduché, denne musia 
opakovať mnohé úkony, aby si ich žiaci zapamätali, ale ich 
práca prináša  plody. Mnohí z ich zverencov vedia čítať, 
rozprávať, skrátka, rozvíjajú sa v rámci vlastných možnosti. 
Niektorí iba počúvajú, nerozprávajú, no rozumejú všetkému, 
čo sa im hovorí, ale pozornosť udržia iba na krátky čas. 
Dennodenná obetavá práca učiteliek pomáha týmto deťom žiť 
krajší a zmysluplnejší život.  Nie všetci sme dokonalé bytosti, 
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nie všetci sa narodíme zdraví, ale každý človek má právo        
na vzdelanie a pomoc. A v kútiku vlastnej duše všetci túžime 
po nehe a pohladení. Aj tí menej zdraví sa chcú radostne 
smiať, tešiť  sa  slnku, tešiť  sa  krásnemu  dňu, skrátka,  žiť  
dobrý život. Poslaním nás zdravých je prispieť aspoň malou 
čiastočkou k šťastiu a pohode tých menej zdravých. Podaná 
ruka plní srdcia darcu aj obdarovaného, tým, ktorí vedia 
rozdávať, nikdy nechýba to podstatné v živote - pokoj 
a láska. Podaná ruka je láskavá, jej dotyk nežný a liečivý 
a odozva v srdci človeka nevyčísliteľná. Preto práca učiteliek 
z regionálneho centra je náročná, ale aj krásna, láskavá 
a zmysluplná. 

 
Anna   Mitaľová 

 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deti z regionálneho centra v knižnici.          Foto: A.Lechmanová 
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Štvrtý ročník šachového turnaja GRAND 

PRIX jednotlivcov, ktorý sa uskutočnil pod 
záštitou CVČ Giraltovce, odštartoval naše 
podujatia v marci. O tejto  akcii  sa dočítate 
v rubrike Šport. 

Zo športu sme sa ďalším podujatím preniesli  do našej 
divadelnej sály, kde sa žiaci 1. stupňa zúčastnili  bábkového 
predstavenia, spoločne videli a prežívali predstavenie ŽIVÝ 
DARČEK. Bábkoherečka Iveta Mihoková z Prešova zaujala 
všetkých prítomných a deti si zaiste uvedomili zámer i pointu 
tohto poučného predstavenia, kde túžbu po živom darčeku 
vystrieda neskôr nezáujem. 

Ďalšou rozprávkou pre mladších žiakov bolo divadelné 
predstavenie klasickej rozprávky SNEHULIENKA A SEDEM 
TRPASLÍKOV, ktorú v DJZ v Prešove odohrali hosťujúci herci 
zo Zvolena. Viac ako stovka našich členov zo SZŠ Giraltovce 
sa veľmi tešila peknému predstaveniu a všetci spoločne 
s ďalšími divákmi odmenili hercov neutíchajúcim potleskom. 

Divadelného predstavenia ČAJKA sa v DJZ  zúčastnili aj 
študenti Gymnázia DH Svidník. Hra, na ktorej už boli aj iní 
žiaci  našich škôl, ich nielen zaujala, ale potvrdila aj správny 
výber,  patrí totiž do ich učiva. 

Druhé kolo cyklickej prírodovednej súťaže Rastlinky 
a zvieratká našich lesov sa konalo pod názvom Spiaci les. 
Jeho súťažné časti sa podarilo jednotlivým súťažiacim 
rozlúsknuť s týmto výsledkom: 1. miesto -  ZŠ Kračúnovce, 
2.miesto - ZŠ Marhaň a 3.miesto -  ZŠ Okrúhle. Deti boli 
ocenené vecnými cenami a tešia sa na tretie kolo s  názvom 
Zelený les a spoločnú exkurziu do Botanickej záhrady 
v Košiciach. 

Počas nedávnej exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu 
v Prešove sa  deti nedávno ocitli blízko skutočných nebeských 
hviezd. Deti sa dozvedeli niečo nové a atraktívnou formou 
získali informácie o fungovaní vesmíru. 

V malej divadelnej sále CVČ sa v každom mesiaci 
uskutočňujú  zaujímavé  besedy, ktorých sa zúčastňujú mladí 
ľudia s historickým zameraním. Vo svojom odbore prednášajú 
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na rôznu tematiku z rozličných období. Pozvanie pracovníčky 
CVČ, historičky Lucie Deutschovej, tentoraz prijali jej dvaja 
kolegovia z blízkeho okolia, ktorí študovali na Prešovskej 
univerzite. Anton Medvec mesto navštívil už po druhýkrát 
a venoval sa téme Dejiny Židov na východnom Slovensku. 
Tibor Dohnanec si zvolil tematiku Dejiny železníc na  východ-
nom Slovensku. 

V tvorivých dielňach bola témou tohto mesiaca príprava na 
veľkonočnú výstavku. Práca so všetkým, čo je symbolom tohto 
sviatku, prebiehala s členmi a ich rodičmi v našej učebni. To, 
čo sa podarilo s deťmi ich vedúcim vytvoriť, môžete ešte vidieť 
na mestskej výstavke v obradnej sieni nášho mestského 
úradu. 

Mnohokrát sme už boli v Zádielskej doline, ktorá nás 
v každom ročnom období privítala rôznymi -  i chránenými  - 
rozkvitnutými kvetmi a krami, teraz to bol krásne rozkvitnutý 
poniklec. Naši členovia zo Svidníka, Želmanoviec a Giraltoviec 
boli prvou jarnou turistikou nielen nadšení ale aj zdravo 
unavení. Spoločne sme sa vrátili domov s plánom ďalších 
takýchto pekných výletov do prírody. 

Starobylé a historické mesto Bardejov má stále pre nás 
mnoho pekných a zaujímavých kultúrnych pamiatok. Znovu 
sme sa tam vybrali s našimi členmi,  žiakmi ZŠ Giraltovce,  
aby si pozreli  historické jadro mesta s jeho pamiatkami,  
hlavne radnicu a Šarišské múzeum a všetky skvosty, vďaka 
ktorým je mesto už niekoľko rokov zapísané v Zozname 
kultúrneho dedičstva UNESCO.  

Mnoho našich členov pestuje rôzne druhy športu. Tento 
mesiac bol ukončený  slávnostným vyhodnotením jubilejného 
20. ročníka Mestskej volejbalovej ligy. V tomto ročníku 
štartovalo 10 družstiev, ktoré odohrali 18 kôl a v nich 90 
zápasov. Najlepším tímom i hráčom riaditeľ CVČ Ján Vook 
a poslanec Miroslav Deutsch odovzdali pamätné plakety, 
poháre a ocenenia. Prítomní na vyhodnotení sa zhodli           
na tom, žeby bolo dobré, keby aj ďalšie ročníky MsVL 
priťahovali do krásnej ŠH IN nielen športujúcu mládež, ale aj 
širokú verejnosť. Centrum organizuje v tomto športovom 
stánku množstvo športových, kultúrnych a hodnotných 
aktivít, na ktorých si deti a mládež môžu prísť na svoje. Môžu 
tam zmysluplne využívať svoj voľný čas a takto aj prispieť      
k  svojmu  zdravému  rozvoju.  Povzbudzovaním   jednotlivých 
 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
34 

 
športovcov  alebo  účasťou  na iných podujatiach halu využíva 
veľa občanov nášho mesta a okolia.  Môžu si takto spríjemniť 
svoje voľné chvíle a  odpočinúť si po práci. 

Futbalový turnaj Novak Cup mladších a starších žiakov 
skončil svoje IV. kolo a jeho výsledky nájdete na našich 
informačných stránkach. 

28. marca sa konali v ŠH IN Majstrovstvá okresu v silovom 
päťboji žiakov stredných škôl a učilíšť. Zúčastnilo sa ich 25 
športovcov zo  šiestich škôl a z CVČ, ktorí si takto podelili 
víťazné priečky:   

 
+ váha do  75 kg:  
1. miesto  - Dávid Šmajda,    

SZŠ milosrdného Samaritána Svidník,  
2. miesto   - Tomáš Kotulič,   

Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník,  
3. miesto  - Peter Bandura,  Spojená škola Svidník 
 
+ váha  do  85 kg:  
1. Miesto  - Igor Kucirka,   

SZŠ milosrdného Samaritána Svidník,  
2. miesto  - Michal Pališčák,  SOŠ technická Svidník,   
3. miesto  -  Erik Zelinka, Spojená škola Svidník 
 
+ váha  85 kg:  
1. miesto - Tomáš Kríž, Spojená škola  Svidník,  
2. miesto - Marek Janov,  

Gymnázium dukelských  hrdinov Svidník,   
3. miesto - Milan Džogan, Spojená škola Svidník. 
 
Víťazi sa potešili pekným oceneniam, ktoré si prevzali       

od  riaditeľa CVČ a Michala Berežňáka, viacnásobného 
majstra sveta a Európy, ktorý sa o niekoľko dni chystá          
na Majstrovstvá sveta. Držíme mu palce a veríme, že 
nesklame a znova nejaké to zlato prinesie o my vás o tom 
budeme informovať v ďalšom čísle tohto časopisu. 

V posledný marcový deň ste v znovu v ŠH IN mohli sledovať 
Veľkonočný stolnotenisový turnaj TOP 30. O jeho priebehu 
a výsledkoch sa dozviete na našich informačných stránkach 
alebo v nasledujúcom čísle Spravodajcu mesta. 

 
CVČ Giraltovce 
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Na knižnom trhu je dostatok nových 
titulov, ale sú finančne pomerne 
náročné, preto je oveľa výhodnejšie 
stať sa čitateľom knižnice 
a knihy si domov pravidelne 
požičiavať. 

V našej mestskej knižnici sa 
nachádzajú práve zakúpené nové 
tituly kníh a radi by sme vám odporučili 
niektoré z nich: 

 
DRAHOŠ  MIHÁLEK:   BIZNIS  PO  SLOVENSKY 

 
Mihálekov román nastavuje 

zrkadlo spoločensko - politickým 
pomerom na Slovensku v deväť-
desiatych rokoch a zároveň je 
pokusom o určitú autorskú seba-
reflexiu. Autor cez svoje zážitky 
približuje pomery po zamatovej 
revolúcii dnešným mladým ľuďom a 
robí to vtipnou, odľahčenou formou, 
čitateľsky pútavo. 

 
 

ANDREA  CODDINGTON:   CUDZIA   KRV 
 
Cudzia krv je skutočný príbeh troch priateliek  - 

Zuzany, Karly a Ely. Zuzana vyrastá bez otca a rozhodne 
sa ho vyhľadať, pričom spozná Karlu, adoptovanú 
poloarabku. Ela je bezstarostná, obetuje svoje ambície 
dieťaťu. Román zachytáva ich životy od mladého -  
idealistického -  až po zrelý vek. 
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RENATA  BEŇAČKOVÁ:   ŽILA  SOM  V TME 
 
Hlavná postava románu Jana pracuje v prestížnej 

reklamnej agentúre. Kariéra, obdiv okolia a život           
na výslní sú hlavným zmyslom jej života. Až potom, ako 
sa jej oči po nehode ponoria do tmy, začína vidieť život 
v úplne iných kontúrach. Na ceste za poznaním jej 
pomáha priateľka Vanda. Jana spoznáva vďaka nej nové 
hodnoty, silu priateľstva a spolu dúfajú, že po nehode 
začne znovu vidieť. 

 
ROMAN   BRAT:    MÔJ ANJEL  SA VIE  BIŤ 
 
Hrdinom tohto nevšedného a nanajvýš aktuálneho 

príbehu je jedenásťročný Oskar, chudý, dengľavý 
chlapec v okuliaroch, ktorý je navyše aj slušný. Jeho 
výzor je priam výzvou pre dvoch silnejších, nahlúplych 
spolužiakov, aby ho mlátili a všelijako ponižovali. Jeho 
jediný dôverník anjel Oskariel mu však vnukne geniálnu 
protizbraň. Napriek závažnosti témy tento príbeh je 
popretkávaný vtipnými situáciami zo školského 
prostredia a vyznieva optimisticky. 

 
JAY ELIOT:  
        CESTA  STEVA  JOBSA 
 
Jay Eliot v knihe Cesta Steva 

Jobsa prináša svojim čitateľom 
hlbokú zasvätenú perspektívu 
jedinečného štýlu líderstva Steva 
Jobsa, ktorý navždy zmenil náš 
každodenný život a svet okolo nás. 
Toto dielo potvrdzuje platnosť 
mystiky Jobs/Apple.  

 
 

ooooo   Anna  Mitaľová   ooooo 
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Apríl je mesiac, keď sa k nám vracia najviac 
sťahovavých vtákov. 

Ornitológovia odhadujú, že na Slovensko 
priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov, 
z toho asi dve tretiny práve v apríli. Väčšina 
vtákov prilieta z Afriky a niektoré druhy majú u nás 
len  „medzipristátie“. Na východnom Slovensku sú to 
najmä rybníky pri Sennom, kde si po náročnom lete 
oddýchnu a potom pokračujú na svojej púti ďalej na 
sever  Európy. 

Medzi prvými prilietajú škorce, drozdy, trasochvosty, 
škovránky, žltochvosty a cíbiky, neskôr  penice, kolibkáriky, 
bociany, trsteniariky a lastovičky. Okrem známych poslov jari 
patria k sťahovavým vtákom aj orol kráľovský, vlha, prepelica 
poľná,  slávik,  kukučka  alebo  dažďovník, ktorý  prilieta až   
na prelome apríla a mája. Určite ste už zaznamenali niektoré 
z týchto našich operencov v našom okolí. 

Vtáčí spev sa ozýva už vyše mesiaca, hlavne „ci-ci-bé“ 
sýkoriek, ktorých je neúrekom. Horšie  je to už s našim 
najznámejším nenápadným vtáčikom - vrabcom domovým. 
Hniezdil na stromoch, ale nie raz obsadil aj cudzie, 
hlavne lastovičie hniezdo. Čo je príčinou jeho 

úbytku? Istotne k tomu prispel aj človek 
likvidáciou chovu hydiny a hospodárskych 

zvierat v domácnostiach  a v družstevných 
dvoroch, lebo určite viete, že vrabcovou 

potravou okrem hmyzu bola aj potrava 
iných zvierat. Myslíte, že sa vrabec vráti 

do nášho okolia, keď sa budú po zdražení 
vajec  chovať sliepky vo väčšej miere? Uvidíme. 

 
/ek/  
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...necitlivosť a barbarstvo, akým sa pristupuje k výrubu 

stromov na území Giraltoviec.  Ochrancom prírody po takýchto 
skutkoch zostávajú oči pre plač a zlosť, že zase sa konalo proti 
nim a barbari boli rýchlejší.  

Vážení spoluobčania, chcete  z mesta Saharu? Podľa slov 
Antona Andrijka, zamestnanca Stavebného úradu 
v Giraltovciach, povolili v tomto roku výrub 7 stromov. Dva 
poškodené v Parku mieru, dva pre výstavbu cesty a parkoviska 
pri Poliklinike a tri v centrálnej časti mesta. Jeden z nich – 
smrek už „zaskučal“ na Hviezdoslavovej ulici. Určite existuje 
dosť prostriedkov na to, aby sa výrub nepovoľoval len tak 
ledabolo. Najlepšie je to pri petíciách. Všetci, čo sú pod petíciu 
pri vytínaní stromu podpísaní, sú a  budú viazaní povinnosťou 
zasadiť tri stromy na každý vyťatý a zároveň budú povinní sa 
o stromy tri roky starať. Nikde nie je napísané, že sa táto 
povinnosť nezvýši o niekoľko stromov a rokov navyše.  

 
ooooo   E. Filová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padlý smrek                                Foto: autor 
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  Len čo zíde sneh, naša obnažená príroda ukáže nielen 
všetku špinu, čo sa pod ním skrývala, ale hneď sa  ukážu i 
škaredé ohorené kýpte stromov, brehy jarkov, lúky 
a mnohokrát aj vyhorené domy či iné,  čo oheň a dym 
poškodili. Skoro denne nás nemilo prekvapí zvuk hasičských 
áut a v správach sa dozvedáme, čo všetko okolo nás zase 
zhorelo. Niečo sa dá opraviť, ale niekde to zhorí všetko          
do základu. Veľmi ma  prekvapil požiar  Krásnej  Hôrky, našej 
krásnej národnej historickej pýchy. Viac nás ale zaskočí to, že 
za všetko sú vinné deti. Tie sa u nás nemôžu trestať, ale oni 
už v takom veku vedia, čo je oheň, čo je páliť takéto hodnoty. 
Ak nie je vinník potrestaný,  naďalej pokračuje v takejto 
činnosti či už z nudy, z roztopaše, len tak z frajeriny alebo aj 
preto, že za to nedostal žiadnu „príučku“. Niekedy sa to 
netýka len detí a preto ma mrzí, že  u nás žijú ľudia, ktorí 
robia mnoho zlého a sú akoby nepostihnuteľní, aj napriek 
tomu, že nimi spôsobené škody sú veľké. 

Naši rodičia vravia, že kedysi nebolo toľko požiarov, nebolo 
také rozsiahle vypaľovanie trávy. Akosi si neuvedomujeme, že 
vypaľovanie - okrem toho, že spôsobuje vznik požiarov - ničí 
všetko, čo sa nachádza na zemi, všetky chrobáčiky, rastlinky, 
malé zvieratká, teda to, čo je pre našu flóru a faunu veľmi 
potrebné. Voľakedy nebolo toľko suchej trávy, lebo okolia 
ciest, priekopy či lúky alebo iné trávnaté plochy boli pokosené 
vždy aspoň dvakrát do roka.  Teraz je tam tráva  vysoká, 
suchá a potom už ku požiaru nie je ďaleko. 

Čo tak tomu predchádzať, veď prevencia je vždy lacnejšia,  
kosenie určite nie je také drahé ako dôsledky požiarov. 
Odvolávame sa na rôzne projekty, dotácie, nedostatok peňazí 
a možno stačí použiť zdravý sedliacky rozum a urobiť tak, ako 
to robili naši predkovia, ktorí nemali ani toľko technických 
vymožeností a ani toľko nezamestnaných. 

                                               
ooooo   Helena Sušinková   ooooo 
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Ak chceme dopestovať zdravé ovocie, 

musíme stromy pravidelne postrekovať 
ochrannými prostriedkami. Pritom treba 
dodržiavať bezpečnostné a hygienické 
predpisy, to značí používať ochranný oblek 
(plášť) a po skončení práce dôkladne očistiť 
seba i výstroj. 

Keď sa slnko na jar prebúdza k novému životu nielen jablone, 
hrušky a iné ovocie, ale aj škodcov treba zasiahnuť ochranným 
prostriedkom. Na pučiacich listoch sa skoro objavuje množstvo 
vošiek, ktoré z nich vycicajú šťavu, čím ohrozujú ďalší rast. 
A v tomto období sa veľmi rýchlo množia a narobia veľké škody. 

V apríli treba venovať pozornosť aj záhonom jahôd. Všetky 
odumreté listy a odnože odstrihneme a skompostujeme. Záhony 
prihnojte síranom draselným. Dbajte na to, aby ste nepredusíkovali, 
lebo ten podporuje tvorbu mäkkých pletív     a tým citlivosť na 
chorobu.  Aj postup prác v zeleninovej záhradke závisí od počasia, 
ktoré je v tomto roku dosť premenlivé. Za slnečného počasia najprv 
sejeme hrach a bôb, potom cibuľu, mrkvu, petržlen atď. 

V ochrane rastlín robíme predjarný postrek prezimujúcich 
škodcov na ovocných  stromoch a na kučeravosť broskýň. 
Aplikujeme druhý preventívny postrek proti múčnatke na egrešoch. 
Prvý postrek višní proti monilioze urobíme na začiatku a konci 
kvitnutia. Proti monilioze ošetríme aj marhule,  najmä za daždivého 
počasia. Proti grmaníkovi slivkovému urobíme postrek v čase 
pučania stromu. V čase pučania alebo krátko po vypučaní ošetríme 
vinič proti akarinóze a erinóze tam kde boli zistené príznaky 
poškodenia. Pred mínerkou pórovou chránime buď mechanicky 
nastielaním netkanej textílie alebo chemicky. 

Ľubomír Krupa  
 
 
 

Moje mesto – 
literárna súťaž pre žiakov základných a stredných škôl 

 
20.4.2012 – Gitarový festival –  Dom kultúry 

 
31.4.2012 – Stávanie mája – pešia zóna 
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Vladislava Šoltysa 
Štefana Daňa 
Kristiána Švača 
 Ondreja Alexa Pizúra 
 
 
 
 
Anna Mašlejová   - 85      
Alžbeta Onuferová  - 85      
František Daňo    - 70      
Jozef Billý     - 65      
Mária Hliboká   - 65      
 

Ján Michalčík   - 60 
Peter Nastišin   - 60 
Helena Mikulová  - 60 
Emília Štefaniková  - 55 
Ján Daniščák    - 50 

 
 
 
 
 
 
 

   Marek Šivák  -  Veronika Husáková 
Giraltovce       Stropkov 
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Vo štvrtok 1. marca 2012 sa v Giraltovciach uskutočnil pod 

záštitou CVČ GIRALTOVCE už štvrtý ročník šachového turnaja 
GRAND PRIX  - jednotlivcov.      

Turnaja sa zúčastnili  šachisti z okresov Prešov, Bardejov, 
Sabinov, Michalovce, Stropkov a Svidník. Samozrejme nechýbali ani 
hráči, ktorí hájili farby nášho mesta. Mestské kultúrne stredisko 
v Giraltovciach sa tak počas stredy naplnilo 48-mi hráčmi tejto 
kráľovskej hry,  Ich oči smerovali na 64 čiernobielych políčok, ktoré 
potrápili aj tých najskúsenejších. 

Hralo sa v 8-mich kategóriách, rozdelených do dvoch turnajov - 
turnaj B  pre chlapcov a dievčatá do 8, 11 a   14 rokov ( každý z 
mladších súťažiacich zahral 7 partii v čase 2 x 15 minút) a  turnaj A  
pre dorastencov, dorastenky  a dospelých ( na  9 partií  po 2 x 10 
minút).  

Hlavným rozhodcom turnaja bol Jozef Kozák, sekundoval mu 
 Marcel Tkáč. 

Víťazmi jednotlivých kategórii sa stali:  
Do 14 rokov za dievčatá Eva Poláková a za chlapcov Martin 

Zuščin, obaja z Bardejova. 
Do 11 rokov za dievčatá Andrea Verbovská zo Sabinova a za 

chlapcov  Tomáš Ondo z Michaloviec. Do 8 rokov Samuel Priščák 
z Bardejova. Z domácich žiakov najviac bodov získali Andrej Mikula 
a Matúš Tkáč. 

V kategórií dorasteniek zvíťazila Barbora Dikyová z CVČ 
Giraltovce a víťazstvo za mužov z minulého roka obhájil Radoslav 
Ondo z Michaloviec. 

Ocenení si okrem diplomov prevzali aj finančné poukážky, ktoré 
zabezpečilo CVČ Giraltovce.  

 
Dávid Kozák 
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Počas súťaže vládla príjemná atmosféra    Foto: Eva Michalková 
 
 
 
 
 
Na úvodné kolo Majstovstva regiónu sa už tešili nielen futbalisti, ale 

najmä fanúšikovia futbalu. Aj samotní aktéri sa po dlhej pauze už nevedeli 
dočkať úvodného hvizdu rozhodcov. Je to pochopiteľné, veď zimná 
tréningová drina hráčom nevonia. 

  Giraltovský Slovan sa v jarnej premiére predstavil na domácej pôde 
proti svojmu menovcovi zo Sabinova. Pred týmto dôležitým duelom vládla 
v tábore modrobielych skôr opatrnosť než prehnaný optimizmus. 
Kormidelníkovi Slovana Jozefovi Daňkovi chýbal vykartovaný kľúčový hráč 
Lukáš Vojta a pre rovnaký trest nemohol zasiahnuť do hry ani Ján Peržeľ, 
ktorý si túto absenciu priniesol z Kračúnoviec. Samotný zápas veľa 
pekného futbalu nepriniesol. Úroveň tohto  stretnutia  totiž  negatívne  
ovplyvnil   silný   vietor,  ktorý robil veľké problémy obom mužstvám. Lopta 
sa ťažko spracovávala a o kombináciách sa vôbec nedá hovoriť. Pre vývoj 
zápasu bolo dôležité, že podporu vetra mali najprv Giraltovčania a dokázali 
to aj využiť. Jediný gól totiž zaznamenal Peter Cauner tak, že lopta  z jeho 
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kopačky zaletela priamo po zahratí rohového kopu do siete sabinovského 
brankára. Bol to doslova husárský kúsok giraltovského stredopoliara. 
Aktivita domácich v prvom polčase bola evidentná a škoda, že zaznamenať 
gól sa už nepodarilo. Najmä šanca Petra Robu volala po zvýšení skóre 
a raz hostí zachránila žrď. Po prestávke hnal vietor futbalistov Sabinova. 
Snaha Giraltoviec priniesla nakoniec dôležité víťazstvo, ale najviac sa treba 
poďakovať brankárovi Petrovi Štefánikovi, ktorý v závere pri  tutovke  hostí 
vytiahol doslova zázračný zákrok a tým ako správny kapitán zabezpečil pre 
svoje mužstvo tri body. Až ďalšie zápasy ukážu, ako na tom MFK Slovan 
naozaj je. Hotové posily síce už neprídu, ale klesať na duchu netreba. 
S tradičným giraltovským tímovým duchom, bojovnosťou a vierou vo 
vlastné sily sa určite dajú dosiahnuť dobré výsledky aj postavenie 
v pokojných vodách tabuľky MR.         ooooo (md) 

 
 
 
Úvodnými zápasmi sa začala jar aj v II. futbalovej lige 

dorastencov. Pozornosť giraltovskej verejnosti je venovaná hlavne 
staršiemu dorastu. Práve od jeho výsledkov závisí osud aj toho  
mladšieho. Je jasné, že starších dorastencov MFK Slovan čaká 
urputný boj o záchranu a ihneď výsledky prvých troch zápasov sú 
potešiteľné. Chlapci získali už 5 bodov, ešte neinkasovali a svojím 
herným prejavom prekvapili v Banskej Bystrici i v Trebišove. Jediný 
domáci súboj s Vranovom sa  skončil síce bezgólovou remízou, ale 
aj tá sa s rovnako ohrozeným súperom ráta. Zverenci Jaroslava 
Mitaľa začali bez rešpektu a dúfame, že im to odhodlanie vydrží     
až do záveru súťaže. 

Mladší dorastenci sa tiež nedali zahanbiť a pod vedením trénera 
Ladislava Kubalíka boli svojim súperom viac ako zdatnými 
protivníkmi. Tesná prehra v Banskej Bystrici určite nie je hanbou 
a naopak víťazstvo v Trebišove je viac ako pozoruhodné. 

 
Výsledky:    

Banská Bystrica B - Slovan 
starší dorast: 0:0 
mladší dorast: 1:0 
Trebišov     -  Slovan 
starší dorast  0:1 gól: P. Čurlík 
mladší dorast: 1:3 góly: M.Kuriplach 2, M.Gdovin 
Slovan - Vranov 
starší dorast  0:0 
mladší dorast 1:1, gól: P. Lechman         ooooo  (md) 
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V kronike giraltovského futbalu je zapísaný 
zlatými písmenami. František BANDŽÁK, 
jedna z najvýraznejších osobností futbalovej 

histórie v Giraltovciach, sa v zdraví dožil 
päťdesiatky. Pri príležitosti tohto jubilea mu 

chceme venovať nasledujúce riadky.  
Za všetko, čo pre Slovan urobil, si ich 
naozaj zaslúži.  Feri, ako ho všetci 
volali, prišiel do Giraltoviec 

z Kračúnoviec. Neskôr sa ukázalo, že to 
bol najvydarenejší prestup giraltovských 

funkcionárov od založenia klubu. 
Ferko už ako mladý futbalista 

ukazoval svoje prednosti - skvelú 
techniku, akčný rádius, prehľad 

v hre a nezabudnuteľnú realizáciu štandardiek. Dostal sa 
okamžite do základnej zostavy a neskôr bol aj kapitán a líder 
tímu. Zaznamenal mnoho gólov, ktoré znamenali pre Slovan 
cenné body. Za toto ho fanúšikovia, spoluhráči a funkcionári 
milovali a súperi naopak nenávideli. Rozdával radosť a dobrú 
náladu, ale skromnosť ho sprevádzala až do ukončenia 
futbalovej kariéry. Rozhodcovia ho uznávali a  vážili si ho aj 
napriek tomu, že neznášal krivdu na ihrisku a dal im to aj 
niekedy pocítiť. Len máloktorý futbalista si mohol dovoliť to, 
čo on. Počas zápasu II. SNL s Partizánom Bardejov ukázal 
hlavnému rozhodcovi miesto pred pokutovým územím so 
slovami: „ Riško, ak budeš môcť, zapískaj tu jeden priamy 
kop.“ Stalo sa a šibal Feri zo štandardky zabezpečil Slovanu 
víťazstvo. Tréneri Slovana ho mali radi, pretože 

okolo neho bola vždy dobrá nálada a tá 
sa prenášala aj na ihrisko a potom mu 
dopriali aj to jeho obľúbené pivečko. 
Ferko, nech ťa dobrá nálada 

a optimizmus nikdy neopustia. K tomu 
hlavne veľa zdravia, šťastia a dobrú rodinnú 

pohodu. 
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Horný rad zľava: F. Bandžák, J. Vojta, J. Šebeš, Š. Bačkay, 

P.Suško, Z. Kosť  
Dolný rad zľava: Juraj Mitaľ, P. Maťuvka, Jaroslav Mitaľ, J. 

Verčimak, E. Mati 
Foto: archív    

Miroslav Deutsch 
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Úradné hodiny:  
Sociálna poisťovňa 

Každý utorok od 9.00 – 15.00 hod  
Všeobecná zdravotná poisťovňa 

pondelok, utorok, streda od 9.00 – 15.00hod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Predám rodinný dom v Lascove s pozemkom, 
dvorom, záhradou aj lesom. 
 
Kúpim 3-izbový byt v Giraltovciach. 
 

Kontakt: 054 7393821 
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