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Vianoce sú časom rodiny, žiariacim 

svetlom nádeje v našich životoch. Vianoce 
máme radi, milujeme ten čas pokoja a ticha. Ó, 
ako ich potrebujeme, ako nimi hladíme svoje 
duše. Všetci sa potrebujeme stíšiť, odpustiť si, 
zabudnúť na ruch života, zabudnúť aspoň na chvíľu na dennodenný 
stereotyp, na kolotoč povinností a vnoriť sa do krajiny dobra, vône 
sviečok, ihličia a všakovakých dobrôt. Na Vianoce má byť človek 
doma, má ich prežiť s tými, s ktorými je spätý nitkami života, ktorí 
milujú jeho a on ich má rád. Bez nich by život stratil teplo a nehu, 
nehral by farbami radostného chvenia z denných rozlúčok 
a opätovných stretnutí. Nehral by radosťou z pekných chvíľ, ale aj 
smútkom a rozčarovaním z chvíľ nepohody. Lebo nie všetky dni 
človeka sú slnečné a radostné, náš ľudský život je posiaty aj 
smútkom a starosťami. 

Radosť a žiaľ kráčajú ruka v ruke životom každého z nás. Kropia 
náš život slzami aj rosou šťastia. Človek má prijímať to dobré, no aj 
to zlé s pochopením a s istotou, že napĺňajú ľudské dni  tou 
jedinečnou esenciou, ktorá preniká hlboko do duše človeka  a dáva 
jeho životu tú pravú arómu. Dôležité je však vedieť, že tu je moje 
miesto, tu žijú moji blízki, tu som doma.  

Vianoce sú časom návratov k prameňom detstva, časom 
rodinných stretnutí. Prirodzená túžba každého z nás je mať sa 
dobre, žiť v pokoji, mieri a pohode, preto sa tak tešíme na Vianoce. 
Sú totiž vzácnym časom, časom rozžiarených detských očiek 
a ľudského porozumenia. Na Vianoce prišla medzi ľudí láska, vošla 
do ich sŕdc, aby  ňou mohli žiť. Človek lásky je viditeľný svojimi 
činmi, svojimi láskavými slovami, srdcom, je pripravený odpustiť a  
pohladiť. Lebo iba láska prináša do našich rodín to pravé posolstvo 
Vianoc.  

Vianoce v nás vždy nanovo zvonia radostným očakávaním, 
v tomto vzácnom čase blúdime v zákutiach duše a spomíname. 
Ďakujeme za všetky požehnania roka, za dni slnečné i smutné,        
za tie zamračené, ale aj za teplé okamihy, plné slnečného svitu. 
Pretože  náš Boh žehná človeka zdravím aj chorobami, trápením aj 
starosťou, krásou jednoduchých vecí, nežnými kvetmi aj 
trblietavými hviezdami. V čase Vianoc sa nám obloha aj zem nahlas 
prihovárajú, lebo práve vtedy je na to čas. Čas milosti, hviezdy 
trónia na nebeskej oblohe a hovoria človeku o Božej láske. Boh sa 
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k nám práve na Vianoce sklonil v malom dieťatku a priniesol svetu 
najdrahší dar – Lásku. Daroval nám ju, aby kraľovala v našich 
srdciach, aby neopúšťala človeka, ale naopak, žila v ľudskom srdci 
a teplým vánkom ovievala svet.  

Vianoce sú časom pohládzania ľudských duší, časom liečenia 
rán, časom odpúšťania...   Božím časom, darovaným nám, ľuďom 
Zeme. 

 ooo Anna  Mitaľová  
 
 
 
 
 

Voľby do VÚC sa konali 9. novembra 2013. V našom meste  
voľby  v jednotlivých  okrskoch skončili s týmito výsledkami:  
Okrsok č. 1 
Počet oprávnených voličov: 1 192 
Počet odovzdaných obálok:    252 
Počet platných hlasov:     240 pre voľby do zastupiteľstva                                                           

              231 pre voľby predsedu 
Najviac hlasov na post predsedu získal  Peter Chudík (158) a na 
poslanca  Ján Rubis (176).   
Okrsok č.2 
Počet oprávnených voličov: 1 006 
Počet odovzdaných obálok:    374 
Počet platných hlasov:     360 pre voľby do zastupiteľstva                                                           

              355 pre voľby predsedu 
Najviac hlasov na  post predsedu získal Peter  Chudík (198) a na 
poslanca Ján Rubis (242). 
Okrsok č. 3 
Počet oprávnených voličov:  912 
Počet odovzdaných obálok:  311 
Počet platných hlasov:   302 pre voľby do zastupiteľstva                        

281 pre voľby predsedu 
Najviac hlasov na post predsedu získal  Peter Chudík  (177) 

a na poslanca Ján Rubis (235). 
Percentuálna účasť voličov v našom meste predstavuje 33,19 

percent. 
Za okres Svidník najviac hlasov získali kandidáti                       

na poslancov Peter Pilip, Milan Cocuľa a Ján Vook.           

                               ooo   Spracovala  Alena Kmecová 
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1. Mestská polícia v  septembri 2013 v spolupráci 

s firmou Hunter dvakrát vykonala odchyt 
zabehnutých a túlavých psov na území mesta, štyri 
psy boli umiestnené do ochrannej karantény. 

2. 1. októbra MsP na základe požiadavky SSOŠ 
v Giraltovciach pri príležitosti Svetového dňa boja 
proti násiliu usporiadala pre 26 žiakov učilišťa 
besedu s touto témou. Druhá beseda – o drogových 
závislostiach – bola určená žiakom 6., 7., 8. a 9. 
ročníka.      

3. Mestská polícia v októbri počas výkonu služby 
potrestala uložením blokovej pokuty konanie až 
trinástich vodičov, nerešpektujúcich chodcov 
a telesne postihnutých účastníkov cestnej premávky.  

4. MsP 6. novembra 2013 v súčinnosti s firmou Hunter 
odchytila na území mesta psov a umiestnila ich do 
ochrannej karantény.  
   
 Na záver kalendárneho roka by som čitateľom 

rád zaželal k nastávajúcim  vianočným sviatkom, 
aby ich prežili v pokoji, porozumení a láske a pripojil  
prianie Božieho požehnania pre všetkých ľudí dobrej 
vôle. 

 
ooo    Ondrej Cina    ooo  
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 na počasie v novembri sa nemôže nikto sťažovať?  Martin na 
bielom koni síce neprišiel, no slnečné, pomerne teplé ovzdušie 
doprialo ľuďom, aby ešte nezaliezali do svojich brlohov, ale ako 
tak popracovali okolo svojich príbytkov. 

 toto príjemné počasie praje aj hubárom? Presne mesiac pred 
Vianocami, 24. novembra, obyvatelia nášho mesta, zanietení 
hubári, nazbierali v lese kvalitné hríby, ktoré určite zužitkujú vo 
vianočnej kapustnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 v Parku mieru a na Kukučínovej ulici  pri cintoríne sa odteraz 
môžete cítiť bezpečnejšie? Dôvod  na to  vám poskytnú nové 
kamery, nainštalované za pomoci  finančných prostriedkov,  
získaných z Ministerstva vnútra SR (projekt  rady vlády SR pre 
prevenciu kriminality).  

 na 22. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 21.11.2013,  sa rokovalo 
o predaji nehnuteľnosti,  a to budovy na ul. Kpt. Nálepku, 
súpis. č. 121, formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou 
hodnotou 180 000 € ?  Predaj poslanci schválili.  Predkladať 
návrhy do tejto súťaže je možné do 10.12.2013.  Podrobné 
podmienky  môžete nájsť na internetovej stránke mesta.  
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  sme značne mäsožravé obyvateľstvo? Obchodov s čerstvou 
zeleninou a ovocím je u nás ako šafránu, zato predajne s 
mäsom a mäsovými výrobkami nájdete doslova na každom 
rohu. Ďalšia sa bude čoskoro otvárať  v obchodnom dome 
Karmen.  

 mesto Giraltovce získalo dotácie v rámci projektu Vybavenie 
komunitného centra vo   výške 7 000 € a dotácie na projektovú 
dokumentáciu pre 12 bytov nižšieho štandardu vo   výške  
5 000 €? 

 kvôli zimnej údržbe sa odstránia retardéry – spomaľovače na 
Kukučínovej a Hviezdoslavovej ulici? 

 ZUŠ v Giraltovciach v spolupráci s MsÚ prispeli do vianočnej 
výzdoby v meste? Nadrozmerný adventný veniec umiestnený na 
trávnatej ploche pred MsÚ pri ceste sa rozsvietil v prvú 
adventnú nedeľu. 

             ooo   Mgr. Mária Osifová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Príspevok k 95. výročiu vzniku ČSR)  
 
V dušičkovom čase som sa prechádzal po jesenných 

Giraltovciach. Vyšiel som si aj na kopec, kde sa                 
pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda nachádza opustená 
budova niekdajšej mestskej knižnice. Zaujímalo ma, ako 
jej okolie vyzerá dnes. Už ako dieťa som mal tento kopec 
rád, okrem kostola a neskoršej knižnice tam totiž stála 
tajomná hasičská zbrojnica s drevenou vežou. 
V osemdesiatych rokoch vyzerala dosť ošarpane, napriek 
tomu neodmysliteľne patrila k niekdajšej panoráme 
Giraltoviec. Priamo pod vežou stál akýsi kamenný 
pamätník. Chvalabohu, je tam doteraz. 

Ešte ako školopovinné dieťa som netušil, čo tento 
pamätník symbolizuje. Do jeho mramorovej tabule boli 
vytesané iba čísla 28. X., roky 1918–1928 a slovenský dvojkríž 
na trojvrší. Postupne som na záhadu pamätníka prišiel a dnes 
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 už viem, že si ho Giraltovčania postavili v roku 1928, keď 
Československo oslavovalo svoje desiate narodeniny. 
Spočiatku stál na námestí pred budovou starej radnice (vtedy 
novučičkej stavby, ktorá sa dobovo nazývala obecný dom).         
Na starých medzivojnových pohľadniciach celkom dobre 
vidieť, kde presne stál.  

Keď sa dokončila novostavba spomínanej hasičskej 
zbrojnice na kopci, premiestnili ho k nej a tam sa nachádza 
doteraz. V lete 1939 o ňom písali aj ľudácke noviny Slovenská 
sloboda. V článku Giraltovce – stredisko topľanskej doliny 
ironicky poznamenali: „Pri hasičskej strážnici krčí sa jubilejný 
pomník býv. republiky. Keď ho v roku 1937 prevážali od 
obecného domu, mysleli sme, že kazí dobrý výhľad domu, pred 
ktorým stál, ale bola to ako predzvesť.“ Tou predzvesťou mal 
byť novovzniknutý Slovenský štát a zmena pomerov, v ktorých 
sa už o Československu rozprávalo často s rešpektom. 
Dôležité ale bolo, že pamätník pretrval. Aj po vojne a za 
socializmu pamätník ostal hore na kopci. Niekedy je ho 
z diaľky vidno na dobových fotografiách. Aj keď jeho susedku 
– hasičskú zbrojnicu v deväťdesiatych rokoch asanovali, on to 
prežil. 

Je dobré, že pamätník z obdobia medzivojnovej Česko-
slovenskej republiky v Giraltovciach máme. V neďalekom 
Svidníku si napríklad podobný tiež z obdobia Československa 
zbúrali a dnes uvažujú, že zhotovia aspoň jeho repliku. 
Giraltovský pamätník by po rekonštrukcii starej radnice         
na námestí možno bolo vhodné umiestniť na pôvodné miesto. 
Aj keď na druhej strane, na kopci, kde už stojí nepretržite 76 
rokov, mu je asi dobre tiež.  

A napokon, nebolo by od veci aspoň raz za rok položiť 
k pamätníku kyticu kvetov. Podobne, ako je to zvykom pri 
soche matky s dieťaťom viackrát do roka. Šanca urobiť tak sa 
tento rok 28. októbra pri okrúhlom 95. výročí vzniku 
Československa premrhala. O päť rokov, keď sa bude 
oslavovať storočnica tohto štátu, bude už možno ustanovený 
v tento deň opäť staronový štátny sviatok. Nech bude tak či 
onak, Československu vďačíme za mnohé výdobytky, ktoré tu 
máme. Nezabúdajme na to, keď na nás dolu „na varošu“ bude 
pamätník hore z kopca hľadieť. Je predsa náš.  

 
ooooo   Mgr. Adrián Eštok 
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Poloha pamätníka vzniku ČSR postaveného v roku 1928 na námestí 
pred starou radnicou podľa dobovej pohľadnice z tridsiatych rokov 
20. storočia (Zdroj: archív autora) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fotografia z obdobia 

po druhej svetovej vojne 
zachytávajúca prvomá-
jový sprievod. Na zábere 
možno v pozadí vidieť 
Kostol sv. Cyrila a Meto-
da, pred ním je dnes už 
nejestvujúca hasičská 
zbrojnica. Umiestnenie 
pamätníka vzniku ČSR 
od roku 1937 je nazna-
čené šípkou (Zdroj: MsÚ 
Giraltovce) 
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Pamätník vzniku ČSR v súčasnosti. Je to neveľký kamenný 
pylónik, do ktorého je osadená mramorová tabuľa s dátumom 
28. X. a rokmi 1918–28. Nachádza sa na kopci pod Kostolom 
sv. Cyrila a Metoda v blízkosti budovy niekdajšej mestskej 
knižnice.  
 
 

Autor fotografie: Adrián Eštok 
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V jesennom období počas prvých novembrových dní 
v našej kultúre je hlboko zakorenená úcta k zosnulým 
a ich pamiatke. Za posledné desaťročia sa sviatok  - 
ľudovo nazývaný Dušičky - stal najmasovejšie 
sláveným sviatkom. Pozostalí príbuzní - veriaci či 
neveriaci - sa v týchto dňoch stretávajú pri 
upravených  hroboch svojich rodinných príslušníkov či 
zosnulých známych,  modlia sa, rozjímajú, spomínajú 
na spoločné prežité chvíle, zapaľujú sviečky alebo kladú 
vence.  

Na pozvanie predstaviteľov mesta Giraltovce sa aj  
tento rok stretli 1. novembra v Dome smútku na 
giraltovskom cintoríne najbližší pozostalí, ktorých ich 
príbuzní navždy opustili v poslednom roku. Počas 
tradičného pietneho aktu, počas ktorého sa pri úvodnej 
básni a príhovoroch podfarbených smútočnou hudbou  
prítomní v melancholickej, ale krásnej atmosfére 
ponorili do myšlienok o životoch tých, ktorí nás na svojej 
púti predbehli, ale aj nad vlastnými životmi, keď držali 
v náručí matku, otca, manželku či manžela, možno i drahé dieťa 
v ich poslednom zápase.  Smútočnou básňou a niekoľkými slovami 
o zosnulých sme si tak spomenuli na takmer tridsať občanov nášho 
mesta, ktorých životná púť sa navždy ukončila. Primátor mesta Ján 

Rubis  za každého občana vložil symbolicky kvet do 
vázy a prednosta MsÚ Ján Čabala zapálil sviečku.  

 Po ukončení pietneho aktu si prítomní, prv než 
sa rozišli k hrobom svojich blízkych, vzali kvet 
a sviečku, aby ich umiestnili na miesta posledného 
odpočinku svojich blízkych na znak úcty, vďaky 
a lásky.    

 
                         ooooo   Mgr. Mária Osifová 
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KAŽDOROČNE VIAC PRIHLÁSENÝCH SÚŤAŽIACICH 
 

Boli v minulosti obdobia, keď bola hudba veľká vzácnosť, nie 
každému dostupná  a bolo ju treba vyhľadávať. Dnes je situácia 
úplne opačná, pretože hudba je dostupná úplne  každému. Má 
mnoho tvári. Dokáže potešiť, uspokojiť,  prinútiť nás zamyslieť sa 
nad sebou  aj nad svojim okolím. Dokáže v nás vyvolať pocity 
radosti, sebavedomia a odhodlania, ale aj pocity smútku či 
beznádeje.  

Vraví sa, že pieseň je najkrajší dar a s takýmto darom k nám 
prišli aj súťažiaci  Giraltovského  hudáka,  všetci zúčastnení sme si 
totiž  dopriali dostatok hudby od rána až do večera. Program  
otvorila  ľudová hudba Primáš, ktorej speváčka  Majka Štefaníková 
bola pravidelnou účastníčkou tejto súťaže.  Tohtoročných spevákov  
bolo dohromady 54,  je  to o 11 viac ako v minulom roku, čo 
dokazuje, že súťaž nestráca  popularitu.  Výber piesní  pochádzal 
z rôznych regiónov, zazneli aj piesne, ktoré aj pre známu speváčku 
Anku Poráčovú, predsedníčku  poroty - boli cudzie. V rozhodovaní 
jej pomáhali Slávka Kovalíková – pedagóg konzervatória v Prešove 
a Jaroslav Micenko – pedagóg ZUŠ Giraltovce. A mali to naozaj 
veľmi ťažké. Speváci v jednotlivých kategóriách  boli na takmer 
rovnakej úrovni a vybrať troch najlepších bolo takmer nemožné.  

Organizátori - oddelenie kultúry MsÚ spolu so ZUŠ Giraltovce sa 
už teší na 20. jubilejný ročník. Organizátori sa kvôli nebývalému 
diváckemu  záuj-
mu a záujmu sú-
ťažiacich pohrá-
vajú s myšlienkou 
usporiadať ho 
v Dome kultúry.  
Text: 
Mgr. Mária Osifová, 
foto: A. Kmecová, 
       R. Koreň 
Súťažiacich prišli 
povzbudiť spolužia-ci 
aj rodičia. 
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Výhercovia II. kategórie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Poráčová pri odovzdávaní cien III. kategórie. 
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A TU SÚ TÍ, ČO V TOMTO ROKU USPELI: 

 
I. kategória - do 6 rokov 

1. Patrik Partila 
2. Timea Lechmanová 
3. Leona Ďorková, Juliana  M. Janočková 

II. kategória - do 9 rokov 
1. Daniela Koreňová 
2. Liliana Mihaľová 
3. Richard Kuzma, Petra Štefaníková 
Cena poroty:  Dorota Cibuľková 

III. kategória - do 12. rokov 
1. Vanesa Siváková, Dominika Paňková 
2. Ivana Koreňová 
3. Ema Marcinová, Magdaléna Peržeľová 
Cena poroty: Simona Goliášová 

IV. kategória  - do 15. rokov 
1. Júlia Nemcová, Jozef Kopča 
2. Bianka Felegiová 
3.Frederika Mayerová, Oliver Olejár 
Cena poroty: Samuel Tkáč 

V. kategória -  do 18 rokov 
1. Ema Matiová, Eva Kočišová 
2. Klaudia Drabiková 

 
 
  
 
 
 
 
V Giraltovciach je už od nepamäti na Katarínu hostina a tak je 

prirodzené, že dvojdňové jesenné trhy v našom meste sa nazývajú 
Katarínske. Predvianočné Katarínske trhy majú u nás už svoju 
tradíciu. Je to taký malý sviatok nielen pre našich občanov, ale aj 
pre široké okolie. V piatok 22. novembra Giraltovce ožili 
nezvyčajným ruchom. Mestskí pracovníci  boli na nohách už od 
skorého rána, bolo treba usporiadať stánky, zaparkovať autá 
a zvládnuť trhový chaos. Trhovníci zapĺňali určené miesta 
a evidentne si nič nerobili zo zamračenej oblohy, takže počasie to 
nakoniec vzdalo a prestalo mrholiť. 
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Katarínske trhy otvoril primátor mesta Mgr. Ján Rubis 
a trhovníkov pozdravil aj čerstvý poslanec Prešovského 
samosprávneho kraja PhDr. Ján Vook. Naši najmenší a zároveň 
najmilší speváci, žiaci materskej školy 
a Súkromnej základnej školy nás 
potešili svojím veselým spevom.  

A potom už nastal ten pravý trhový 
ruch. Viac ako 100 stánkov ponúkalo 
množstvo rozmanitého tovaru, kabáty, 
záclony, posteľnú bielizeň, obuv, 
detské oblečenie, kalendáre, hračky 
a veľa iného. Ľudia si pozerali tovar, 
kupovali alebo si pochutnávali na 
tradičných jarmočných jedlách ako sú 
trdelníky,  langoše, pukance, perníky a samozrejme klobásky. 
Nechýbali ani stánky s občerstvením a zvlášť obľúbeným nápojom 

tohoročných trhov bola cheri 
medovina. Verím, že všetci, čo sa 
rozhodli prísť na Katarínske trhy 
neoľutovali. Určite dobre 
nakúpili, tí predvídavejší  možno 
už aj vianočné darčeky. 

 
Text: Anna  Mitaľová, 
 foto: Ladislav Lukáč 
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Katarínske posedenie giraltovských seniorov sa nieslo 

v znamení myšlienky - Nech nikto nie je sám. 
 

JEDNOTA DÔCHODCOV V GIRALTOVCIACH 
pripravila príjemné jesenné popoludňajšie posedenie 

 
V podaní milých, zvonivých detských hláskov detí z Materskej 

školy v Giraltovciach pod vedením učiteľky Ľubice Tušekovej 
zaznelo niekoľko pekných ľudových piesní, ktoré odštartovali 
tradičné Katarínske posedenie, zorganizované Jednotou dôchodcov  
(JD) v Giraltovciach. Program pokračoval spoločným vystúpením 
žiakov 2. B a C triedy zo Základnej školy na Budovateľskej ulici. 
Spolu so svojimi učiteľkami Annou Šoltýsovou a Danou Študijovou 
pripravili spevácke a recitačné pásmo, naplnené vďakou babičkám 
a dedkom. Najmladšia generácia tak vytvorila imaginárny duchovný 
most so seniormi,  prežívajúcimi na zaslúženom odpočinku jeseň 
svojho života. Úvodný kultúrny program vyvrcholil vystúpením 
ženskej speváckej skupiny Topľanky. Pod vedením svojho 
umeleckého vedúceho Andreja Majera pripravili nóvum, na základe 
vtipných Andrejových komentárov si pesničky spolu s Topľankami 
zaspievali všetci účastníci posedenia a zaspomínali si tak na roky 
mladosti, sprevádzané týmito pesničkami. Jeseň života - a aj reálnu 
jeseň, ktorú práve prežívame - symbolizoval aj aranžmán 
pripravených stolov, kde vo výzdobe prevládali prvky jesene – lístie  
a tradičné ovocie. 
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Po rozbehnutí dobrej nálady pokračovalo Katarínske posedenie 
oficiálnym otvorením. Program uvádzala tradičná moderátorka 
Margita Gazdičová a otvorila ho predsedníčka JD v Giraltovciach 
Mária Osifová. Vo svojom príhovore zdôraznila, že tak ako je 
v prírode jeseň, tak naši seniori prežívajú na zaslúženom odpočinku 
po celoživotnom pracovnom diele svoju jeseň života. Pripomenula 
tradíciu katarínskeho obdobia, ktoré má v histórii nášho mesta 
svoje dôležité miesto a na túto tradíciu nadväzuje aj Katarínske 
posedenie, ktoré pre seniorov organizuje niekoľko rokov mestská 
organizácia  JD. Pripomenula niekoľkými slovami aj nedávne voľby 
do VÚC Prešovského kraja a hovorila aj o niektorých akciách, ktoré 
pripravili pre členov JD v tomto roku. Z posledného obdobia 
spomenula vydarený rekondičný pobyt v Bardejovských Kúpeľoch 
s ktorým im výdatne pomohla členka najvyššieho krajského orgánu 
JD a predsedníčka OV JD v Bardejove Mgr. Anna Petričová a  
pripomenula prítomným seniorom, aby čo najviac chodili                 
na spoločenské akcie a stretnutia a aby nesedeli iba doma celé dni 
a sami. 

Predsedníčka JD M. Osifová privítala aj vzácnych hostí, 
prítomných na akcii,  v prvom rade novozvoleného poslanca VÚC 
v Prešove PhDr. Jána Vooka. Zástupkyňa primátora Giraltoviec 
Mgr. Slávka Vojčeková vo svojom neskoršom vystúpení 
ospravedlnila primátora  Mgr. Jána Rubisa, ktorý bol práve           
na služobnej ceste v Bratislave. Na posedení bolo viac hostí -  už 
spomenutá  Mgr. Anna Petričová, ďalej RNDr. Imrich Novák 
z bardejovskej JD, z okresného mesta Svidník predseda OV JD Mgr. 
Michal Artim a za mestskú organizáciu JD vo Svidníku Ing. Andrej 
Vanat. Prišli aj poslankyňa MsZ v Giraltovciach a pracovníčka 
sociálneho úradu Ing. Mária Digoňová (ktorá vo svojom vystúpení 
upozornila na niektoré legislatívne zmeny, dotýkajúce sa sociálneho 
zabezpečenia dôchodcov a invalidných občanov) a riaditeľ Gymnázia 
v Giraltovciach Mgr. Juraj Auerswald so svojimi kolegyňami 
profesorkami. Nechýbal ani tradičný účastník stretnutí seniorov 
MUDr. Jozef Deutsch. 

Počas vystúpení v diskusií zaznela ako lajtmotív myšlienka, 
nesúca sa celým posedením : „Aby nikto nebol sám...“  

Príjemné popoludňajšie a podvečerné Katarínske posedenie 
giraltovských seniorov pokračovalo neformálnym besedovaním 
a zábavou. K dispozícii mali tradičné občerstvenie, pohár vína, kávu 
a koláče pripravené niektorými členkami JD - jubilantkami. 
Súčasťou   programu bola aj gratulácia jubilantom, ktorí sa 
v ostatnom období dožili svojich významných životných jubileí. 
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Okrem hrejivých slov dostal každý z nich červený klinček  
a pamätnú listinu s blahoželaním. Gratulačnú zdravicu im 
zaspievali Topľanky a všetci prítomní. Pri podmanivej hudbe 
sprostredkovanej Andrejom Majerom,  si účastníci Katarínskeho 
posedenia zaspievali a zatancovali. Organizátori nezabudli ani              
na žalúdky prítomných a poskytli im večeru – výborne rezne              
so zemiakovou kašou a zeleninovým šalátom. Vydarené Katarínske 
posedenie vyvrcholilo veľkolepou zábavou pri žrebovaní  tomboly 
z ktorej si mnohí odniesli pekné darčeky ako spomienku na túto 
akciu. No sme presvedčení, že milú spomienku na toto posedenie si 
v sebe nesie každý, kto sa ho zúčastnil. 

ooo   Text: PhDr. František   D ž a l a i , foto: A.Kmecová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Počas večerného programu sa nezabudlo ani na jubilantov JD. 

Foto: A. Kmecová 
 

Ďakujeme sponzorom: Mesto Giraltovce 
CVČ Giraltovce 
DSS Giraltovce 
Anna Pankuchová - Kvetinárstvo 
Martin Mikula – Ovocie - zelenina 
Ondrej Oravec -  Pekáreň Železník 
Ing. Pavol Paľa 
Peter Marcin, Lúčka 
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Spomienkového stretnutia k 69. výročiu Tokajíckej tragédie, 

ktoré sa uskutočnilo 22. novembra tohto roku, sa zúčastnili 
členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov         
v Giraltovciach, ktorých viedol predseda organizácie Vladimír 
Osif. 

V areáli pamätníka sa spolu s ostatnými účastníkmi pietneho 
aktu, venovaného pamiatke viac ako troch desiatok nevinných 
obetí, postrieľaných nemeckými fašistickými vojakmi iba niekoľko 
dní pred oslobodením obce, poklonili Vladimír Osif, Ján Gdovin, 
Ľubomír Filo a Milan Sabolčík. Stretli sa s mnohými hosťami 
spomienky na tragédiu Tokajíka a položili veniec k pamätníku, 
venovanému obetiam tragickej nedele z novembra 1944. 

                              ooooo   PhDr. F. Džalai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odbojári z Giraltoviec sa v pamätníku poklonili pamiatke fašistami beštiálne 
povraždených tokajíckych obeti.   
Na snímke predseda ZO SZPB Vladimír Osif (v pozadí), Ján Gdovin 
(uprostred) a Ľubomír Filo   
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Sme rôzni. Naším spoločným znakom je rozmanitosť. Sme k svojej 

rozmanitosti tolerantní? Chápeme ju? Vnímame inakosť ako niečo 
pozitívne?  

Zamyslenie nad svetom rozdielov a zhôd priniesol Deň rôznorodosti, 
ktorý sa uskutočnil v SSOŠ Giraltovce 29. 10. 2013. Aktivity celého 
dopoludnia boli zamerané na to, čo nás spája a rozdeľuje. Bolo sa na čo 
pozerať, bolo čo počúvať a dokonca bolo aj niečo na ochutnanie. 

Program  otvoril riaditeľ školy PaedDr. Martin Koššala. Skončil sa  
príhovor, zaznel potlesk a po potlesku začal pre školu netypický ruch. 
Školou prechádzali veselé hlúčiky, mohli ste tu stretnúť neandertálca, 
Johna Lennona, dievčinu v kroji, robotníkov, ktorí pred sebou tlačili fúrik, 
dve dojičky v zásterách za sebou ťahali malú kravičku... Zháňali sa 
nožnice, farby, ihly, vedrá. Minúty plynuli a z počiatočného chaosu začal 
vznikať zaujímavý rôznorodý svet. 

Študenti 3. ročníka odboru hostinský pod vedením majsteriek 
odborného výcviku uvarili  typické rómske a slovenské jedlá. V školskom 
bufete ste  mohli ochutnať pirohy, guláš, fazuľovú polievku.   

Zaujímavý bol aj  rómsko-slovenský slovník gastronomických pojmov, 
ale aj  leporelo na motívy  slovenskej a rómskej rozprávky. Prváci odboru 
škola podnikania sa potrápili s prezentáciou, aby ukázali, čím sa líšia              
od ostatných žiakov školy. Štvrtáci maľovali „odušu“, aby biele tričká 
zaplnili niečím svojským, nápaditým. V učebni informatiky sa rodil plagát 
rôznorodosti. Všetko smerovalo k záverečnému finále. Ešte rýchlo kulisy 
a prezentácia môže začať. 

V dobrej atmosfére jednotlivé triedy predstavili publiku svoju prácu. 
Zazneli rozprávky, preklady z rómčiny do slovenčiny, vysvetľovali sa 
rozdiely.  Nikto sa nemusel hanbiť.  

Keď sa z reproduktorov ozvali čudné zvuky divej prírody, všetci                   
na chvíľku stíchli. Prichádzali svalnatí, silní neandertálci. Začala sa módna 
prehliadka. O chvíľku pravekí lovci odišli, nahradil ich Elvis Presley 
a temperamentný rock and roll. Nadšenie vyvolala skupina Beatles, roláky, 
saká, gitary – toto všetko si pripravili druháci, aby boli presvedčiví. Trojica 
dievčat zatancovala čardáš... Obecenstvo tlieskalo a smialo sa. Lajblík 
striedali zvonáče, zvonáče vystriedala vlna pompadúrka, pompadúrku 
montérky, svojské  manekýnky predviedli zástery,  kostým učiteľky 
i trenírky futbalistov.  Na módne mólo neskôr vleteli pochmúrni metalisti. 
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V tónoch  jemnej  hudby sa pred záverom programu  objavila dvojica – ona 
krásna, on zamilovaný, v rukách srdcia. Tak romanticky skončila prehliadka 
štýlov, trendov, odevov. Móda sa mení, konštatovali moderátorky, ale láska 
a priateľstvo ostávajú.  

Deň diverzity  skončil. Bavili sa účinkujúci i diváci. A možno, dúfame, 
v nás všetkých ostal pocit radosti z toho, ako fajn je na svete, ktorý je tak 
krásne pestrý a rozmanitý.  

Program bol pripravený v rámci projektu 
ACES You and I- diferently alike.                     ooo   Mgr. A. Kalafová 
 
 
 
 
Na začiatku bol nápad skrášliť areál školy a vybudovať pre najmenších 

žiakov priestor, kde by mohli tráviť čas po vyučovaní. Potom sme museli 
vymyslieť, odkiaľ na to vezmeme peniaze. Tak sme sa rozhodli vypracovať 
projekt a pokúsiť sa získať grant vo výške 8 000 Eur z nadácie SPP.  
Nebola to ľahká cesta. Najprv náš projekt prechádzal odborným 
posudzovaním v rôznych komisiách, až sa dostal medzi 40 najlepších  
východného Slovenska. A vtedy sa spustilo internetové hlasovanie. Iste si 
naňho mnohí pamätáte. Počas troch týždňov sme oslovovali ľudí a žiadali 
ich o podporu vo verejnom hlasovaní. Naším cieľom bolo dostať sa medzi 
šesť projektov s najvyšším počtom hlasov, lebo tie mali získať peniaze na 
realizáciu. Bojovali sme v jednej kategórii s Košicami, Prešovom, 
Bardejovom, Michalovcami, Popradom, Spišskou Novou Vsou... a mnohí 
nám nedávali šancu. Ale vďaka ochote mnohých ľudí z Giraltoviec, 
blízkeho aj vzdialeného okolia sa to podarilo. Získali sme neuveriteľných 
4735 hlasov a z tretieho miesta sme sa tešili, že sme dokázali to, čo sa           
na začiatku zdalo nemožné. A potom sme sa pustili do práce. Postupne, 
krok za krokom sa začala prázdna plocha, porastená burinou, meniť.  
Najprv sa postavili preliezačky, hojdačky, šmýkačky a pieskovisko. Potom 
sa zapojili učitelia, žiaci, rodičia  a každý svojou troškou prispel k tomu, že 
dnes už ihrisko stojí a deti sa na ňom hrajú. Zo zanedbanej a nevyužitej 
časti pri futbalovom ihrisku sa stalo pekné a upravené „Moderné 
a bezpečné ihrisko pre naše deti“. Tento projekt bolo možné uskutočniť  
vďaka finančnej podpore z nadačného fondu SPPoločne pri nadácii SPP, 
finančnej podpore Rodičovskej rady pri Základnej škole,  pomoci zo strany 
mesta Giraltovce v rámci aktivačných prác a malých obecných služieb, 
vďaka podpore a pomoci pri hlasovaní zo strany škôl, organizácií v meste, 
zamestnancov a žiakov Základnej školy v Giraltovciach, ich rodín 
a známych, ako aj  ľudí z Giraltoviec a okolia, ktorí boli ochotní hlasovať za 
náš projekt. Všetkým srdečne ĎAKUJEME. 

Detské ihrisko je prístupné verejnosti do 19:00.  
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Keďže nám záleží na tom, v akom prostredí trávia čas naši žiaci, 

sústavne  sa snažíme skrášľovať interiér a exteriéry školy, ako sa 
len dá. A sme o to radšej, keď skrášlime život a prostredie aj  
niekomu ďalšiemu. Tak to bolo aj v prípade nášho ďalšieho úspešné 
projektu Pekný múr, na ktorý sme získali peniaze vďaka Nadácii 
Orange. Cieľom projektu bolo zrekonštruovať a nafarbiť starý 
betónový múr na Budovateľskej ulici, na ktorom stojí časť oplotenia 
našej školy. V priebehu niekoľkých týždňov sa ošarpaný múr zmenil 
na skvostné umelecké dielo. Ešte začiatkom leta popraskaný 
a takmer rozpadnutý múr, na ktorom sa striedala sivá farba 
s hnedou, úplne splýval s okolím a mnohí si ani nevšimli, že tam je. 
Dnes vám už z diaľky udrú do očí veselé farby kresieb na múre, 
o ktoré sa postarali žiaci našej školy.  Výsledok projektu predstihol 
všetky naše predstavy.  Opäť sa nám potvrdilo, že žiaci našej školy 
sú mimoriadne šikovní.  Kladné odozvy a pochvalné slová zo strany 
tých, ktorí popri múre prechádzajú dennodenne -  alebo len občas -  
potvrdzujú, že sa nám podarilo vybudovať optimistický prvok 
prostredia, ktorý najmä teraz, počas smutných jesenných dní 
zlepšuje okoloidúcim náladu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úspech oboch týchto, ale aj ďalších projektov, ktoré sme v tomto 

kalendárnom roku realizovali nás povzbudzuje do prípravy ďalších. 
Aj takýmto spôsobom sa snažíme získať viac financií na skvalitnenie 
života pre žiakov našej školy.  

Fotogalériu z výstavby ihriska a jeho prevádzkový poriadok 
nájdete na našej webstránke www.zsgir.edupage.org. Takisto si tam 
môžete pozrieť galériu z realizácie projektu Pekný múr. Fotografie 
z realizácie oboch projektov môžete v týchto dňoch nájsť aj                 
vo vitríne našej školy v meste.            Základná škola v Giraltovciach 

http://www.zsgir.edupage.org
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Pod týmto názvom sa niesol projekt, ktorého cieľom bolo zapojiť 

žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl, 
zaoberajúcich sa literárnou a výtvarnou tvorbou a vypestovať v nich 
sociálne cítenie. Názov našiel inšpiráciu v prírodnom útvare, ktorý 
je umiestnený vo Vyšných Hágoch, kde sa kamenné srdce skutočne 
nachádza. Patrónmi akcie boli osobnosti kultúrneho života, filmár 
hôr Pavol Barabáš, fotograf hôr Ladislav Janiga a Peter Michalica, 
husľový virtuóz. 

Z vybraných prác bola zostavená publikácia s názvom 
Rozprávočky z rozprávkových Tatier, ktorá je určená chorým deťom 
v špecializovaných zdravotníckych centrách a oddeleniach nemocníc 
ako vianočný dar detí Slovenska na Vianoce 2013. Vo svojich 
rozprávkach, povestiach či básňach  deti stvárňovali slovenskú 
pýchu – Tatry. Prvým a hlavným námetom bol prírodný útvar 
Kamenné srdce a vybrať si mohli aj uzdravenie chorej Kométy, 
storočnej tatranskej električky, ktorá po krátkej prestávke 
v tatranských dolinách opäť začala pískať. 

Aj naši študenti sa zapojili do tohto projektu a vyplatilo sa. 
Kristína Bakalárová, Martin Vavrek, obidvaja zo sekundy a Lucia 
Haleková z kvarty sa zúčastnili tejto inaugurácie knihy                 
pri Kamennom srdci vo Vyšných Hágoch a zároveň spustenia 
električky Kométy. Ich povesti sú tiež uverejnené v tejto knihe. 

                  ooo    Mgr. Marta Lehetová, Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamenné srdce vo Vyšných Hágoch 
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Účastníci projektu z Gymnázia v Giraltovciach pri historickej električke 
Kométa 

Foto: Kristína Bakaľárová, sekunda 
 
 
 
 
 
Ľudia pred mnohými rokmi považovali Tatry za miesto, ktorého vznik si 

nevedeli vysvetliť. Tatry symbolizovali čarovnú moc i silu, učarovali 
každému, kto do nich raz vkročil. Sú plné príbehov, neuveriteľných, no 
niekedy aj pravdivých. 

Na území krajiny pod Tatrami už od dávnych čias žili dobrí a statoční 
ľudia. Nepoznali, čo je hlad a bieda, poctivo pracovali na poliach a jeden 
druhého si vážili a ctili. Pýchou tohto kraja boli mládenci, ktorí pomáhali            
pri každej práci a nikdy pri tom nezabúdali spievať. Radosť prišla tam, kam 
vstúpili oni. Volky veselo ťahali pluhy na poliach, pretože aj ženičky 
spievali, len sa tak ozývalo. Úroda bola krajšia a bohatšia. Nikto si nevedel 
predstaviť iný život až do chvíle, kým sa nestala hrozná udalosť, ktorá 
zmenila životy týchto osadníkov. 

Bol nádherný letný deň. Ľudia sa chystali na pole, pripravovali si 
potrebné veci a tešili sa z pekného dňa. Slniečko pripekalo, aj vtáčiky 
stíchli, aby počuli prekrásny spev mládencov. Vetrík s radosťou roznášal 
tieto piesne po okolí. Jednu z týchto pesničiek priniesol až do uší zlého 
čarodejníka Závistlivca. Ten sa nahneval a zvolal svojich pomocníkov, aby 
zistili, kto ruší jeho pokoj. Vybrali sa teda na svojich čiernych koníkoch          
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na výzvedy, ale nemuseli ani ďaleko putovať, pretože ozvena ich doviedla 
k nim. Hneď sa pustili do bitky. No prerátali sa. Mládenci boli silní a tvrdí  
od práce na poliach. Nemuseli sa veľmi namáhať, aby rýchlo vyhnali 
neprajníkov. Mysleli si, že táto príučka im postačí. Závistlivec netrpezlivo 
čakal na svojich vyslancov zla. Spev sa naďalej niesol krajom a to už viac 
nezniesol. Hneval ho každý tón. Neúspech ho ešte viac rozzúril. Rozbíjal 
všetko, čo mu prišlo pod ruky. Nemohol sa zmieriť s prehrou. Keď sa trochu 
upokojil, rozhodol sa znovu poslať svoje vojsko. Vojaci však boli slabučkí 
a necvičení, dopredu ich hnala iba nenávisť a zloba. Opäť sa stretli 
v neľútostnom boji. Odvaha a sila bola na strane mládencov. Pomáhali si 
a bojovali jeden za druhého. Víťaz bol jasný. Porazení vojaci sa radšej 
rozpŕchli do sveta, než by sa mali vrátiť k svojmu pánovi. Darmo ich 
Závistlivec čakal, nedočkal sa ich. Vybral si inú cestu. Vo svojej hlave začal 
kuť plán, ako ich začarovať. Najprv nevedel, na čo ich premeniť. Tuho 
rozmýšľal, až konečne na to prišiel. Premení ich na kamene. Vybral sa teda 
za nimi. 

Keď ich uvidel, pomyslel si: „Premením ich na kamene, hodím do rieky 
a konečne nastane pokoj!“ Vyslovil čarovné zaklínadlo a z mládencov sa 
stali skaly, nie také malé, ako si myslel, ale obrovské hory skál. Darmo ich 
chcel rozhádzať po okolí, darmo do nich kopal, nemohol nimi ani hnúť. Stáli 
tam hrdo ako odvážni mládenci a bránili čarodejníkovi, aby ublížil niekomu 
z tohto kraja. Neustúpili ani o piaď. 

Čarodejník odišiel do svojho sídla. V kraji nastalo ticho. Chýbala radosť 
a spev. No bola tu ešte jedna bytosť a tej piesne mládencov veľmi chýbali. 
Krásna dobrá víla. Pomáhala ľuďom, ako sa len dalo. Aj ona vedela 
čarovať, no v tomto prípade nedokázala vrátiť mládencom ľudskú podobu. 
Veľmi sa preto trápila. Túžila, aby všetko bolo ako predtým. Lomcovala ňou 
bezmocnosť. Kliatba bola silnejšia ako jej moc. Nemohla spávať, zmieriť sa 
s tým. 

Jedného dňa dostala nápad: „Keď už nemôžem vrátiť mládencov, tak 
aspoň ich spev vrátim ľudu. Zaslúžia si to.“ Začala konať. Na úpätí hôr 
vyčarovala množstvo stromov medzi bralá, jazerá a vodopády. Tešila sa, 
že aspoň takto oživila smutné skaly. Ukázalo sa to ako správne riešenie. 
V korunách stromov sa prehnal vietor a hvízdal ... Vyznelo to ako spev 
mládencov pracujúcich na poliach. Vodopády pripomínali slzy víly, keď 
uvidela, čo spôsobil zlý čarodejník. Ten, keď znovu počul piesne hôr 
zakliatych mládencov a vedel, že už nikomu nemôže ublížiť, praskol         
od jedu. A tak ľudia počúvali, ako spievajú hory a vetrík aj naďalej roznášal 
piesne švárnych junákov, ktorí stoja nad krajinou, pozerajú do diaľky 
a dávajú pozor na všetkých, aby sa znovu nenašiel niekto, kto by im chcel 
ublížiť. Aj dnešní ľudia sa naučili spievať piesne od hôr a spríjemňujú si 
chvíle, ako niekedy mládenci robili.                Kristína Bakaľárová, 12 rokov 
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Žiaci zo Súkromnej základnej školy v Giraltovciach objavovali 
Litvu a súťažili vo výrobe jedál. 

V októbrovom čísle Spravodajcu sme vás informovali 
o projekte s názvom Nechajme kamene hovoriť.  

Zo Súkromnej ZŠ sa usmialo šťastie na najlepších 
angličtinárov Annu Ferekovú- 5.A, Bianku Baranovú- 8.A, 
Alexandru Vaňkovú a Jakuba Tkáča- 9.A.  

Práve Alaxandra Vaňková sa rada s vami podelí o ich 
spoločné zážitky.  

„Blížil sa pondelok, 13. október 2013. Tento týždeň sme mali 
stráviť v cudzej krajine. V Litve. Veľmi som sa tam tešila.                 
Po prílete  do hlavného mesta Vilnius sme sa ubytovali v hoteli 
a čakal nás krátky spánok. Hneď ráno sme cestovali                       
do Kaunasu, spolu so študentmi z Talianska, ktorí sú takisto 
zapojení do projektu Comenius. Učitelia a žiaci školy v Kaunase 
si pre nás na úvod pripravili program, v ktorom predstavili ich 
kultúru. Potom sme s mojím spolužiakom išli na vyučovanie – 
na hodinu angličtiny. Najprv bol výklad nového učiva a zvyšok 
hodiny nám kládli otázky o Slovensku a o našich koníčkoch.               
Po prehliadke školy nás čakal obed. Myslela som si, že to bude 
niečo, čo mi nebude chutiť, ale chutilo mi to. Po obede bol rad 
na nás. Pred nami bolo predstavenie našej školy a Spišského 
hradu. PowerPointovú prezentáciu sme predviedli pred všetkými 
študentmi, učiteľmi a primátorom mesta Kaunas. Potom sme si 
išli pozrieť mesto. Všelijaké pamiatky a pamätníky, budovy či 
kostoly. To všetko sme mohli vidieť v druhom najväčšom meste 
Litvy. Neskoro večer sme odchádzali do rodín na noc. Zoznámila 
som sa s rodinou, v ktorej som bola ubytovaná, odovzdala som 
im darčeky, ktoré som pre nich priniesla zo Slovenska, 
porozprávali sme sa o tom, aká bola cesta a ako sa žije               
na Slovensku. Ukázali mi moju izbu a ja som si mohla ľahnúť. 
Čakal nás druhý deň. 

Po raňajkách sme vyrazili na seminár o kameňoch v Neris 
parku. V ďalšej časti seminára sme mali workshop, z plastelíny 
sme tvarovali dosky Zeme. A v  poslednej  časti  sme  šli  do  ulíc 
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Kaunasu, kde bol našou úlohou film-making.  Natočili sme 
krátke video o projekte Let Stones Speak. Po obede sme 
navštívili M.K. Ciurlionis múzeum a Pazaislis Monastery. Večer 
sme sa vrátili naspäť do rodín, kde sme mali večeru. Pri večeri 
sme sa porozprávali. Na pláne bol bowling pre študentov            
zo všetkých krajín zapojených do projektu – zo Slovenska, 
z Talianska, Islandu, Španielska, Poľska, Litvy a Francúzska. 
Všetci sme sa stretli vo veľkom obchodnom centre, zoznámili 
sme sa,  porozprávali i zabavili.  

 V stredu nás čakal dvojdňový výlet na západ Litvy do mesta 
s názvom Palanga. V skupinách sme tam navštívili Amber 
múzeum, Salantai regionálny park, Orvidu  Stone múzeum. Tiež 
sme sa mohli prejsť po pláži pri Baltskom mori. Večer sme sa 
ubytovali v ubytovni. No ešte pred spaním sme si zahrali zopár 
hier spolu s ostatnými novými kamarátmi.  

Raňajky vo štvrtok mi veľmi chutili. Opäť sme si mohli 
vybrať, čo sme chceli. A po dobrých raňajkách sa začalo ďalšie 
objavovanie nových miest. Vybrali sme sa na exkurziu             
do Mosedis Stone múzea, ďalej na exkurziu, kde sme videli 
najväčší kameň v celej Litve, ale aj iné dobové relikty. Naša 
sprievodkyňa nám porozprávala o všetkom, čo sa tam 
nachádzalo. Potom sme išli aj na miesta, kde boli skamenené 
fauny a kamene, ktoré sa nachádzajú na povrchu zeme a sú          
v nich  stopy mušlí. Sú to cenné geologické pamiatky v celej 
Európe. Potom nás čakal obed. Po ňom sme ešte išli na Horu 
Krížov. Bolo to niečo fantastické, vidieť toľko krížov pokope.           
Od úplne najmenších po najväčšie kríže. Po tomto výlete sme sa 
vracali naspäť do Kaunasu. Cesta bola dlhá. Ďalšiu noc sme 
mali stráviť opäť v rodinách. Po takomto dni, plnom turistiky 
sme si chceli už len ľahnúť a spať. Bolo to vyčerpávajúce, ale bol 
to pekný výlet. Ešte som si zbalila všetky veci a mohla som ísť 
spať.  

V piatok ráno som sa už tešila domov, no tiež sa mi odtiaľ 
nechcelo. Rozlúčili sme sa so žiakmi z Litvy a aj s našimi 
kamarátmi z rodín. Pred nami bola ešte cesta do Vilniusu 
a prehliadka mesta. Tam sme navštívili hrad Gediminas, staré 
mesto a ďalšie zaujímavé miesta.  

Som veľmi rada, že som sa mohla aj ja zúčastniť Comenius 
projektu s názvom Let Stones Speak. Je to veľká skúsenosť 
a dobrá príležitosť  zdokonaliť sa v anglickom jazyku. A tiež som 
mohla vidieť niečo nové. Krásne a zaujímavé miesta“. 

           ooo   Alexandra Vaňková, 9.A trieda 
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Foto: 
Mgr. Ján 
 Kopčák 

 
Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora a 

Centrum rozvoja znalosti o potravinách udelila našej škole Zlatý 
diplom. Tá sa v novembri zapojila do projektu Hovorme o jedle, 
koordinátormi boli učitelia Súkromnej ZŠ Mgr. Júlia Kulmanová 
a Mgr. Michal Žarnay.  

„V rámci dennej témy Potraviny – zdroj života, sme v našej 
škole usporiadali súťaž v príprave výživného a chutného 
jedla. Súťažili žiaci štvrtého až deviateho ročníka. 

Úlohou všetkých tried bolo vopred si naštudovať, čo všetko 
má obsahovať výživné jedlo a na základe toho vymyslieť recept, 
ktorý by spĺňal vlastnosti zdravého, výživného a zároveň 
chutného jedla. Už vopred sa žiaci dohodli na tom, kto čo bude 
pripravovať, kto aké suroviny prinesie. 

Všetkých prekvapil záujem nielen zo strany dievčat, ale aj 
chlapcov. Pripravovali sa sladké, slané, zeleninové, aj ovocné 
dobrôtky...“ Aspoň toľko z rozsiahlej správy koordinátorky             
p. Kulmanovej.    

Konkrétne recepty, fotky, ale aj viac o tomto projekte si 
môžete prečítať na našej webovej stránke: 
www.szsgir.edupage.com 

  Súkromná ZŠ vás pozýva na Vianočnú akadémiu dňa 
16.12.2013 o 17.00 hodine vo veľkej sále Domu kultúry. 

Na záver mi dovoľte, popriať všetkým čitateľom Spravodajcu 
pokojné a šťastné Vianoce! 

                                                     ooo   Text: E. Tchuríková 

http://www.szsgir.edupage.com
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JESENNÝ VÝSEV PETRŽLENU A MRKVY  
 
  Na jeseň sa tieto plodiny zbierajú. My vám 

však práve teraz radíme, aby ste ich vysiali. 
Máme na to pádny dôvod. Petržlen a mrkva klíčia pomaly, aj 
skúsenému záhradkárovi sa s nimi občas nedarí.  Mnohí z vás majú 
na klíčenie svoj recept. Jeden zalieva, druhý nezalieva, jeden zakryje 
výsev netkanou textíliou, ďalší  položí na vysiaty riadok  dosku a 
nechá ju tam až kým sa neobjavia prvé klíčky... Zázračný a 
stopercentný recept pre vás nemáme, máme ale zopár rád. Použite        
k nim vždy aj svoj gazdovský rozum - každá záhradka má iné pôdne 
alebo mikroklimatické podmienky. A  vy ich poznáte najlepšie.   

Semená petržlenu a mrkvy obsahujú chemikálie, ktoré bránia 
vzklíčeniu buriny. Rastlina si tak zaisťuje životný priestor pre rast a 
vývoj. Ale tieto chemikálie sú jedným z dôvodov pomalého 
schádzania petržlenu.  V procese klíčenia sa odbúravajú a tak 
umožnia vyklíčenie.  Odbúravanie trvá určitý čas, preto petržlen 
neklíči okamžite ani v prípade, že ho na jar vysejete do optimálnych 
podmienok.  Petržlen aj mrkva klíčia dlho a v dobe klíčenia sú 
citlivé na prísušky na povrchu pôdy. Zima už klope na dvere a práve 
neskorý výsev je variantom jarného výsevu. Urovnajte porýľovaný 
záhon, zahrabte  a nechajte usadnúť zeminu. Odporúčame vysievať 
až tesne pred príchodom mrazu, v novembri alebo i v decembri, tak 
aby semená už v tomto roku nevyklíčili. Semená vzídu až na jar         
v období, keď by sme už mohli len ťažko vysievať.  Výsevy môžete 
robiť do hroblí - vyvýšených riadkov. Ak máte ťažšiu pôdu, poznáte 
problémy s deformáciou koreňov petržlenu a mrkvy. Príčinou je to, 
že sa meristém koreňovej špičky poškodí, keď sa dostane                    
do nepriepustnej pôdy alebo do pôdy s nedostatkom kyslíka. 
Hroblíky si pripravíte tak, ako by ste oborali zemiaky, len širšie -  
50 cm s rovnou hornou plochou.  Do vrcholu vyseje dvojriadok 
petržlenu alebo mrkvy. 

Zima sa už blíži a tak ešte musíme prejsť všetky kry a stále 
zelené rastliny a pripraviť ich na zazimovanie.  Husté košaté kry 
zviažeme  špagátom, aby ich snehová prikrývka nerozvalila. Nádoby, 
v ktorých chceme prezimovať rastliny,  obtočíme jutovým filcom aby 
nepremrzol koreňový bal.  Kmene ovocných a okrasných stromov 
môžeme tiež oživiť jutovým filcom, ktorý zabráni tvoreniu mrazových 
puklín.                                                          ooo   Ľubomír Krupa 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
28 

 
 
 
 
 
 
   
Viktóriu Juhasovú    
Mareka Poláčka       
 
 
 
Anna Bakaľarová    - 80  Eva Dreveňaková   - 50 
Anna Čepová     - 70  Jozef Novák    - 50 
Helena Čordášová   - 70  Stanislav Pasternák  - 50 
Margita Kurečajová      - 65  Janka Straňáková  - 50 
Mgr. Soňa Moravčíková - 65   
Miloš Pavúk     - 65    
Ján Kmec      - 60          
Mária Fiľová     - 55     
Ing. Mária Juhová   - 55    
Mgr. Slávka Vojčeková  - 55   
   
  

V MESIACOCH OKTÓBER A NOVEMBER NÁS NAVŽDY OPUSTILI: 
 
P.č. Meno                     Rok narodenia                Dátum úmrtia 
1.  Zuzana Štefániková   1932      28.10.2013 
2.  Mária Kisková     1930      09.11.2013 

  
 
 

 
     Ján Murín - Jaroslava Eliašová 
          Kriváň                   Giraltovce 

    Ján Cap - Magdaléna Jacková     
      Štefurov                       Giraltovce 

Mgr. Marián Socha - Jana Bartošová  
Giraltovce                 Giraltovce 
 

ooo Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová, Evidencia obyvateľstva 
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Predohrávanými zápasmi prvých dvoch jarných kôl sa skončila  

časť IV. futbalovej ligy. Na čele tabuľky prezimuje nováčik z Plavnice 
a na jej úplnom konci si oddýchne beznádejne Svidník. Obidve 
pozície sú najväčším prekvapením doterajšieho priebehu súťaže. 
Futbalisti MFK Slovan Giraltovce skončili pred zimným spánkom 
nakoniec na ôsmej priečke so ziskom 27 bodov v tabuľke pravdy 
majú tri plusové body. Priaznivci giraltovského futbalu boli                  
na stránkach Spravodajcu pravidelne informovaní o dianí v MFK 
Slovan počas celej jesennej časti a účinkovanie mužstva dospelých 
tak bolo pod drobnohľadom. Po dramatickom dvojkolovom úvode 
prišla nevídaná šesťzápasová víťazná šnúra, ale zbabraný domáci 
záver urobil škrt nádejam Giraltoviec na skvelé umiestnenie. Už 
októbrové zápasy so Sninou a Sabinovom neveštili nič dobré a 
klinec do rakvy zatĺkol duel s Vysokými Tatrami. Ani v jednom        
z týchto stretnutí Slovan nielenže nedokázal zvíťaziť, ale dva 
posledné  prehral, zhodne v nich  zinkasoval „trojku!" a prepadol sa 
z čela tabuľky do jej stredu. Je to veľká škoda a pre chlapcov to boli 
až príliš kruté výsledky. Prehra s priemerným Sabinovom určite 
nemala byť, lebo neboli horší ako ich súper. Zápas s veľmi 
kvalitnými Vysokými Tatrami ovplyvnil rýchlo inkasovaný gól 
a mužstvo  zopakovalo  naivné chyby v defenzíve, čo rozhodlo.              
Na druhej strane však treba povedať, že giraltovskí mladíci statočne 
bojovali až do konca. Polhodina druhého polčasu v stretnutí            
s Tatrancami bola najlepšia počas celej jesene. Neuveriteľný tlak 
Slovana priklincoval súpera k bránke tak silno, že tento sa 
nedokázal dostať zo svojej polovice ihriska, lopta z kopačiek 
domácich futbalistov skákala po bránkovej čiare, trafila tri razy 
konštrukciu bránky aj hlavu brankára. Po polhodine však hostias 
rutinou potrestali dieru v obrane Slovana a bolo „vymaľované". 
Domácim fanúšikom tak zostali oči len pre plač. Domáce zápasy 
pozorne sledoval aj jeden z najlepších futbalistov giraltovskej 
histórie Pavol PAĽA . Bývalému vynikajúcemu stopérovi neunikli 
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fatálne nedostatky v defenzívnej hre Slovana. „Defenzíva nášho 
mužstva v posledných troch zápasoch na domácej pôde stála 
doslova na hlinených nohách. Už aj Snina nás mohla kruto 
vytrestať. Tak sa predsa nemôže hrať.Za našich čias nám tréneri          
T. Končár, I.Novák aj J.Bubenko prízvukovali, že doma nesmieme 
inkasovať. Podľa toho sme aj hrali a inkasovaných gólov bolo málo, 
pričom svojim súperom naši ofenzívni hráči góly vedeli vždy streliť. 
Ďalej si myslím, že chlapci si škodia sami. Nešetria si totiž svoj 
trávnik. My sme prevažne trénovali mimo hlavnej plochy. Využívali 
sme Marakanu, Park mieru a do Železníka sme sa presúvali behom. 
Trávnik sme si šetrili a mali sme ho vo výbornom stave. Dnes všetky 
družstvá celý týždeň trénujú na ihrisku, príde nedeľa a s ňou 
defenzívne naladený súper a hrboľatý trávnik nedovoľuje našim 
technicky vybaveným hráčom predvádzať kombinačnú hru a           
o streľbe z diaľky ani nehovorím. Lopta im skáče a šance sa 
zahadzujú. Súper urputne bráni a  využije ojedinelý brejk", smutne 
konštatovala ikona giraltovského futbalu. O giraltovskom prostredí 
sa veľa rokov hovorilo ako horúcom a nedobytnom. Tento prívlastok 
však už dnes neplatí, potvrdzujú to tri domáce prehry a jedna 
remíza. Mladé mužstvo Slovana však má všetko pred sebou. 
Získanými skúsenosťami 
aj z takýchto zápasov sa 
môže čoskoro vrátiť         
na stratené pozície. 
Potenciál na to určite má 
a všetci veríme, že           
po reorganizácii budú 
účastníkmi už III. ligy. 
Pripájame tabuľky z webu 
Východoslovenského fut-
balového zväzu.  

 
ooooo   Miroslav 

Deutsch 
 
Plus/mínus: 
 
Zachytáva dôležitú štatis-
tiku plus/mínus bodov, 
ktorá hovorí o vyhliad-
kach tímov pred odvetnou 
časťou ročníka. 
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Doma: Do úvahy berie len stretnutia odohrané na domácej pôde,           
pred vlastnými fanúšikmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vonku:   Zobrazuje úspešnosť tímov na ihriskách súperov. 
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Doma - vonku: 
 
Taktiež zaujímavá štatistika. Na jednom mieste je súhrnne 

spracovaný bodový zisk tímov doma aj vonku, ten je zároveň 
vyjadrený aj percentuálnou úspešnosťou. Táto štatistika poukazuje 
na to, ktoré družstvo ťaží najmä z výhody domáceho prostredia 
(napr. Krompachy získali až 88 % bodov v ich domovskom stánku), 
a ktorým to išlo v jeseni lepšie skôr u súperov (Vysoké Tatry 
a Giraltovce nazbíjali väčšinu zo svojho súčasného bodového zisku 
v stretnutiach vonku).   
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Jeseň je obdobie, keď sa snažíme poupratovať v byte či okolo 

domu tak, aby pred Vianocami zostalo toho na upratovanie čo 
najmenej. Ani som sa nenazdala a moja nádoba na odpad bola        
za chvíľu plná, no termín jeho odvozu bol ešte ďaleko. Keď som sa 
pozrela po susedných nádobách, aj tie boli naplnené vysoko          
nad povrch. A to mám ešte tú výhodu, že časť odpadu môžem 
spaľovať aj doma. Nedalo mi to pokoj a tak som sa začala zaujímať, 
ako je to s odvozom odpadu v našom meste. Zistila som, že ak sa 
odpad triedi, čo v rodinných domoch robíme, je pridelená jedna 110 
l nádoba na 5 osôb, v bytových domoch je to jedna 1100 l nádoba 
na 50 osôb. Ale pozor!  V bytovkách sa nádoby vyprázdňujú raz za 
týždeň, no v rodinných domoch raz za 2-3 týždne, ale za ten istý 
poplatok. Z VZN mesta sa dozvedáme, že pôvodcovia odpadu sú 
povinní vlastniť zbernú nádobu. Občania žijúci v rodinných domoch 
si tieto nádoby kupujú od mesta. Občania z bytových domoch 
nádoby „dostali“ od mesta. Pristupujeme ku všetkým občanom 
rovnakou mierou? 

Z celospoločenského hľa-
diska sa snažíme tiež odpad 
separovať. Podľa názoru ob-
čanov z iných miest sú aj takí, 
ktorí za separáciu odpadu sú 
čiastočne odmenení. Plánuje sa 
niečo také aj v našom meste? 
Blíži sa obdobie schvaľovania 
mestských noriem. Bolo by 
vhodné, aby sa poslanci 
zaoberali výškou poplatkov za 
odpad a úrovňou služieb, ktoré 
za poplatky občania dostanú. 

                               
ooooo  Text a foto: Mária 

Osifová st. 
V mesiaci november bol 

odpad z rodinných domoch 
vyvezený len raz. 
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V sobotu uprostred novembra tohto roku si 

zorganizovali vlastníci bytov bytového domu na Dukelskej 
ulici číslo 62/69 tradičnú brigádu. Obyvatelia tejto 
bytovky známejšej pod menom „blok Z“, členovia 
Združenia vlastníkov bytov ZETKA, organizujú brigády          
na skrášľovanie okolia svojho bytového domu niekoľko 
rokov, vždy na jar a v jeseni. 

 
Za organizačného vedenia rady ZETK-y a jej predsedu Ing. 

Dušana Verčimáka, ktorý je poslancom MsZ v Giraltovciach, 
malí a veľkí obyvatelia, ktorí prišli na brigádu, vyčistili 
parkovisko a trávnaté plochy od popadaných listov zo stromov 
a odpadkov. Upratali aj priľahlý breh „Radomky“, orezali 
kríky, odstránili vyschnuté kríky a dreviny a takto pripravili 
okolie na blížiacu sa zimu, keď príde sneh. Okrem okolia 
bytovky vyčistili okná a upratali spoločné priestory v interiéri 
a v pivničných priestoroch. Potešujúce bolo, že okrem 
dospelých obyvateľov sa upratovania zúčastnilo aj niekoľko 
najmenších a najmladších detí. Vytvárajú sa tak predpoklady 
na to, aby tradícia jarných a jesenných brigád ZETKY 
pokračovala aj v budúcich rokoch. Toto upratovanie môže 
poslúžiť ako dobrý príklad pre ostatné bytovky v meste a ich 
obyvateľov. 

Pri tejto príležitosti by sme radi pochválili aj prácu, ktorú 
vykonávajú pracovníci Útvaru drobných komunálnych 
činnosti, ktorí pravidelne upratujú a čistia verejné 
priestranstva v meste. Zametajú chodníky a betónové plochy, 
zhrabujú a odvážajú lístie opadané zo stromov a vzorne sa 
starajú aby Giraltovce vyzerali tak ako vyzerajú.  A za to im 
patrí naša pochvala a poďakovanie. 

 
  ooooo  PhDr. František  D ž a l a i 
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Brigádnici počas upratovania pred blokom Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veľmi aktívne sa do brigády zapojil  Jakubko Vajda 
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Predám zimné pneumatiky Continental TS850  
185 / 65 / R15 (88T)  – 2ks 

Kontakt: 0905 830 601 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

6.12. 2013 
Spustenie vianočnej výzdoby a oslavy Mikuláša 

v Dome kultúry za prípravy ZUŠ a CVČ 
 

10.12.2013 
Prijatie jubilantov primátorom mesta  

Obradná sieň MsÚ 
 

12.12.2013 
My tu ňeška kino máme – filmová akcia  

Zasadačka MsÚ 
 

16. -20.2013 
Vianočná výstavka 
Obradná sieň MsÚ 

 
31.12.2013 

Privítanie nového roka s ohňostrojom 
 Pešia zóna 


