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kamih narodenia - a všetko sa zmení, dieťa naruby obráti život 
človeka, už nikdy nebude sám. Keď sa ti narodí dieťa, s ním sa 

ti narodia  radosť aj bolesť. Oboje budú kráčať spolu s tebou cestou 
života. Dieťa je záväzok až do konca tvojich dní. Rodič je s dieťaťom 
spojený neviditeľným putom. Už nikdy sa nebude báť tak veľmi 
o seba, oveľa viac sa bude triasť o svoje dieťa, jeho bude chrániť 
a strážiť. Malé dieťatko tíško spí, na očká mu sadá krásny sen a nič 
netuší o starostlivom rodičovskom srdci. Dieťa, Boží dar, dokáže 
divy, nebadane si vydobyje prvú pozíciu v srdci milujúceho rodiča. 
Ostane tam natrvalo, už nikdy nezostúpi z piedestálu jeho srdca. 
Tróni si v srdci mamy a otca, občas vystrie pazúriky a poraní 
milujúce srdce. Tie detské zádery nie sú bolestivé, raz - dva ich 
zahojí detský úsmev. Naše dieťa rastie a silnie, dotyky lásky 
a vzdoru naberajú na intenzite. Presne ako obavy rodičov, všetci 
milujeme svoje deti a bojíme sa o ne, či už nám robia radosť alebo 
maľujú vejáre vrások na našu tvár. A veru, stáva sa to pomerne 
často, deti neposlúchajú, nedarí sa im a my sa trápime spolu 
s nimi. Pomáhame im, urovnávame im chodníky, zastierame ich 
prehrešky a výsledok? Pokoj sa stratil z našich domovov, odišiel 
a nenachádza cestu späť. Ťažké a zložité sú naše životné príbehy. 
Často sa zdá, že čím viac úsilia vynaložíme pre svoje dieťa, ono sa 
nám tým viac vzďaľuje. Kam kráča? Prečo trhá reťaze rodičovskej 
lásky? Ako radi by sme mu pomohli, vzali jeho ťažkosti na vlastné 
plecia, ale nemôžeme. Otázka Prečo? visí na perách každého z nás. 
Nik nevie odpoveď! Dnes je to bežný obrázok, deti sú neposlušné, 
sebavedomé a na všetko majú vlastné vysvetlenia. Čím sú staršie, 
tým viac rozťahujú krídla a vzďaľujú sa rodičom. Dieťa! Radosť! 
Bolesť! Všetko! Naše deti sú náš život, naša radosť i bolesť, sú 
naším najlepším darom. Lebo nielen my ich vychovávame, ale aj ony 
formujú nás, učia nás deliť sa a nezištne milovať. Žiť s nimi spolu 
svoje dni je naším údelom pod slnkom. Musíme ich milovať, 
ukazovať im správnu cestu, byť im svetlým vzorom. Keď 
neposlúchajú, opäť ich upozorňovať, lebo niet inej cesty ako im 
pomôcť. Je to moje dieťa, môj dar, ale aj výzva života! Tak využime 
daný čas, ako najlepšie vieme. Raz nám naše deti budú určite 
vďačné, lebo láska je jediný dar, ktorý sa nikdy nestratí. V určenom 
čase sa rozdaná láska vráti a pohladí dobré rodičovské srdcia. 

    
ooooo    Anna Mitaľová 
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1. Mestská polícia počas výkonu služby 14. apríla 2013  
o 02.30 h vybavila konanie T. DZ. z Kračúnoviec - 
priestupok proti verejnému poriadku - na mieste uložením 
blokovej pokuty.  

2. Na základe oznámenia MsP 16. apríla 2013 vykonala 
sanáciu uhynutej zveri v intraviláne mesta. Sanácia bola 
prevedená v zmysle platnej  veterinárnej  legislatívy. 

3. Mestská polícia za protiprávne konanie Š.K. z Giraltoviec   
zo dňa 18. apríla 2013, a to za priestupok proti verejnému 
poriadku, uložila blokovú pokutu.  

4. Ďalšie  konanie tej istej osoby - priestupok proti majetku 
formou krádeže, spáchanej 19. apríla 2013 - MsP postúpila 
OO PZ v Giraltovciach. 

5. Hliadka MsP v súčinnosti s hliadkou OO PZ v Giraltovciach 
19. apríla 2013 vykonala služobný zákrok na zabezpečenie 
verejného poriadku na Kukučínovej ulici, kde došlo             
k fyzickej potýčke medzi M.J. a M.Š, z Giraltoviec. 
Priestupok na úseku občianskeho spolunažívania je 
predmetom správneho konania, ktorý prerokuje OVVS 
Obvodného úradu vo Svidníku. 

6. Mestská polícia prijala 8. mája 2013 oznámenie                
o poškodzovaní mestského majetku, konkrétne  zariadenia 
v areáli mestského amfiteátra v Parku mieru 
v Giraltovciach,  na škodu mesta Giraltovce. Vec je v štádiu 
vyšetrovania. 

7. V spolupráci s DHZ v Giraltovciach 9. mája MsP 
zabezpečovala priebeh Preteku brannej všestrannosti 
mladých členov hasičských  zborov z okolitých členských 
základní DHZ na streleckom stanovišti. 

8. Mestská polícia oznamuje občanom mesta, že po ukončení 
ohlasovacej povinnosti vo veci miestnych daní pre rok 2013 
vykoná vo zvýšenej miere kontrolu plnenia povinností 
majiteľov psov na území mesta.    

 
Mgr.Ondrej Cina 
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 letné a teplé počasie v máji potešilo všetkých záhradkárov 
a neodradili ich ani traja zamrznutí, aj keď ich príchodom sa 
ochladilo? Povestné mrazy sa našťastie nedostavili.  Začiatkom 
júna nás čaká známy Medard so svojím 40 - dňovým dažďom. 

 od  13. do 19. mája sa konal už deviaty ročník verejnej zbierky 
Týždeň modrého gombíka? Poverení  dobrovoľní  koordinátori 
vykonávali zbierku, ktorej výťažok je určený na vodné 
a sanitačné programy v Ugande.  Ten, kto sa ozdobil symbolom 
modrého gombíka, podporil vyše 15 000 ľudí, vrátane 2500 
školákov pri získaní lepšieho prístupu k zdraviu nezávadnej 
pitnej vode. 

 v mesiacoch máj – jún sa realizuje čistenie dna a brehu toku 
Radomky?  Staničné miesto je od domu rodiny Vaľkových           
po čistiareň odpadových vôd.  Prebytočná zemina bude použitá 
na budovanie ľavobočnej hrádzky od  domu rodiny Ľunikovej             
po rod. dom Kristiňákových.  (Fučíkova ul.) a na budovanie  
ľavobrežného valu na toku Topľa v dotknutých záhradkách pri 
škvarovom ihrisku. Práce vrátane údržby toku uskutočňuje SVP, 
š.p. Trebišov. 
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 v pondelok 20. mája  to nebolo len horúce počasie, ktoré 
spôsobilo, že maturanti sa potili viac ako inokedy? V našich 
stredných školách sa totiž začala ústna časť skúšok dospelosti.  
Ústnej maturite predchádzali v polovici  marca písomné 
maturitné skúšky. Ak študenti tieto skúšky zvládli, nemajú sa 
čoho obávať. Vo väčšej miere sa bude prihliadať na výsledky 
písomných skúšok, než ako to bolo doteraz.  

  pri  dome pána Mikuláša Maťaša na Fučíkovej ulici je opätovne  
osadená značka Stop, daj prednosť v jazde!? Mesto ju osadilo         
so súhlasom dopravného inšpektorátu na základe požiadavky  
obyvateľov tejto ulice. Hlavná cesta sa  tak zmenila na cestu 
vedľajšiu.   Rovnako na  Budovateľskej  ulici nad rodinným 
domom Tomáša Mitaľa  došlo k výmene zvislých dopravných 
značiek z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, najmä 
v zimných mesiacoch. Predtým musel vodič, odbočujúci vľavo,  
zastaviť v strmom stúpaní a dávať prednosť vodičovi, 
prichádzajúcemu po hlavnej ceste od základnej školy. 

 každá žena má doma dve skrine ničoho?  Keď sa potrebujeme 
pripraviť na nejakú príležitosť, zrazu zistíme, že si nemáme čo 
obliecť.  Tento problém  môžeme  vyriešiť nákupom módnych 
kúskov oblečenia v novootvorenej predajni textilu na prízemí 
 budovy Slovenskej sporiteľne. Zladiť sa s vhodnou obuvou 
nebude problém v novej predajni dámskej obuvi, ktorá spustí 
prevádzku začiatkom tohto mesiaca v priestoroch hotela v pešej 
zóne.  

 tretia júnová nedeľa  je  venovaná všetkým oteckom? 
Nepremeškajte preto príležitosť povedať pekné slovo svojmu 
rodičovi.  

Text a foto: Mária Osifová 
 
 
 

 
 
 
 
 

Po výstavbe 28 bytových jednotiek (b.j.) nižšieho štandardu      
na Kukučínovej ulici v roku 2007 mesto Giraltovce realizovalo  
majetkoprávne vysporiadanie ďalších potrebných pozemkov 
v hodnote cca 10 000 eur, pričom plocha vykúpených pozemkov 
dovoľuje výstavbu cca 30 – 40 b.j. v úhrne.   
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V roku 2011 mesto Giraltovce pripravilo výstavbu ďalších 12 b.j. 
nižšieho štandardu v predmetnej lokalite formou projektovej 
prípravy, stavebných povolení a verejného obstarávania                       
na zhotoviteľa stavby.  Projekt stavby riešil výstavbu bytov 
kontajnerového typu z oceľovej nosnej konštrukcie s výplňou 
vhodnými tepelnými izoláciami a opláštením z lakoplastovaného 
profilovaného pozinkovaného plechu a sadrokartónom zo strany 
interiéru. Strecha je sedlová, krytina z lakoplastovaného 
profilovaného pozinkovaného plechu, stavba sa založila vzhľadom 
na značne svahovitý terén na železobetónových stĺpoch, pričom 
vzniknutý priestor  pod kontajnermi  sa využije na skladovanie 
tuhého paliva a drobného domového náradia. Jeden byt má výmeru 
podlahovej plochy 55 m2, má tri izby, kuchyňu, kúpeľňu s WC 

a chodbu. V kuchyni je 
kuchynský sporák na tuhé palivo, 
v izbách je príprava (komínové 
sopúchy) na pripojenie  pecí        
na tuhé palivo. V kúpeľni sú 
oceľová smaltovaná vaňa, 
kúpeľňová pec na prípravu teplej 
úžitkovej vody, umývadlo, 
splachovací záchod a  potrebné 
vodovodné nerezové batérie. 
Podlahy v celom byte majú povrch 
z PVC. Okná sú plastové 
zdvojené, dvere drevené rámové 
s výplňou, v byte sú dva nerezové 
dvojplášťové komíny.  

Príslušenstvom bytov je 
prístupový chodník zo zámkovej 
dlažby a prístupová rampa         
do vstupu bytov pre imobilných.  

 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finančný náklad na výstavbu 12 b.j., popísaných vyššie, je 

335 000,00 eur s DPH, kde 70 % nákladov bolo uhradených 
z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
v Bratislave, 20 % nákladov pokryl úver zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania v Bratislave a 10 % nákladov zabezpečili budúci nájomníci 
vlastnou prácou.  

  Pre zabezpečenie užívania 12 b.j. sa realizovala aj výstavba 
technickej vybavenosti – prístupovej komunikácie, rozvodov vody 
s čerpacou tlakovou stanicou, kanalizácie a elektriny.   

Finančný náklad na výstavbu spomínanej technickej vybavenosti 
je 60 000,00 eur s DPH, kde 28 150,00 eur s DPH bolo uhradených 
z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

v Bratislave, 26 900,00 eur pokryl 
vlastný rozpočet mesta Giraltovce a  
4 950,00 eur s DPH  zabezpečili 
budúci nájomníci vlastnou prácou.  

V súčasnosti sú byty ukončené, 
dané do užívania a nájomníci ich        
na základe platných nájomných zmlúv 
užívajú.  

Výška nájomného za užívanie bytu 
bez nákladov na energie (vodné, 
stočné, elektroodber)  je  od 70 
eur/mesiac do 90 eur/mesiac. 

Slávnostného odovzdávania bytov 
do užívania sa zúčastnil aj 
splnomocnenec vlády SR pre rómske 
komunity Mgr. Peter Polák, PhD, ktorý 
pozitívne zhodnotil úsilie a pomoc 
zástupcov mesta Giraltovce k riešeniu 

bývania sociálne slabších občanov. 
Správu napísal dňa 21.05.2013             ooooo   Ing. Emil Mati 
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Výstava obrazov, ktorá priniesla kúsok prírody                

do Obradnej siene.  
Prezentácia výtvarných prác Mareka Zimku sa uskutočnila       

pri príležitosti mesiaca lesov. V Obradnej sieni MsÚ bola 
nainštalovaná koncom apríla  a trvala do konca prvého májového 
týždňa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento mladý, skromný a veľmi talentovaný giraltovčan si verným 

zachytením prírody a zvierat podmanil každého návštevníka svojej 
výstavy.  Láska k prírode sa u neho prebudila v čase, keď sa 
presťahoval z rodných Košíc do malej dedinky Vyšný Slavkov. Pri 
dlhých prechádzkach lesom, pozorovaním okolitej fauny a flóry         
v  tomto malebnom kraji na Spiši mu spoločníkov robili ceruza 
a výkres, neskôr aj pes Laky. Takto vznikali prvé skice a rodila sa  
hlboká láska k prírode.  Prvýkrát vystavoval v Kežmarku, v marci 
2001 na Medziokresnej súťaži neprofesionálnych výtvarníkov, kde si 
na pamiatku odniesol diplom. Po ďalšej výstave v Spišskom 
podhradí sa prezentoval svojou tvorbou v Lipanoch, kde o ňom 
písali ako o zručnom maliarovi s veľkou dávkou zmyslu pre realitu.  

Po presťahovaní sa do Giraltoviec, kde si našiel aj svoju životnú 
partnerku, tu túžil mať svoju výstavu. Jeho prianie sme mu splnili 
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a zároveň ďakujme za krásny umelecký zážitok. O jeho prirodzenom 
talente ( nikdy nenavštevoval žiadnu umeleckú školu) svedčí aj 

množstvo predaných obra-
zov, ktoré sú charakteris-
tické prirodzenou pravdi-
vosťou a nádhernou fareb-
nosťou. 

V jeho prácach preva-
žujú motívy zvierat, dru-
hou dominujúcou oblasťou 
sú témy z krajiniek 
s dôrazom na stvárňovanie 
pôvodných drevených  
domčekov, sypancov  
z dedinky Vyšný Slávkov.     

 
ooooo   Text a foto: Mária Osifová 

 
 
 
 
 

áj sa už tradične spája so sviatkom, ktorý patrí všetkým 
mamám – s Dňom matiek. Keďže ku každému sviatku 

neodmysliteľne patrí kvet, aj deti z Materskej školy Giraltovce 
darovali svojim mamkám ten najväčší kvet, ktorý postupne rozkvital 
po každom detskom tančeku a úsmevoch, plných čistých 
a úprimných citov lásky a vďačnosti.  

Tento rok sme Deň matiek oslávili 7.5.2013 v sále Domu kultúry. 
Na veľkú slávnosť sa pripravili deti všetkých tried spolu so svojimi 
učiteľkami. Začalo sa to stretnutím slniečka a mráčika, ktorí 
objavili jeden veľký kvet na javisku. Nebol to však obyčajný kvet, 
jeho lupene ukrývali 6 hádaniek. Hádanky boli ťažké, slniečko 
a mráčik ich nevedeli uhádnuť, až kým neprišli na javisko tie 
najmenšie deti – ako veselá, farebná stonožka a svojím tancom tak 
pomohli slniečku a mráčiku uhádnuť prvú hádanku. Veru ani 
druhá hádanka nebola ľahká, avšak dažďové kvapky a dievčatká 
s farebnými dáždnikmi, ktoré sa na javisku s radosťou vykrúcali 
a usmievali, pomohli s ľahkosťou uhádnuť druhú hádanku. 
Odpoveď na tretiu hádanku doniesli kvákajúce zelené žabky a tie 
boli veľmi veselé, skákavé a poriadne sa na javisku rozcvičili. 
Slniečko a mráčik otvárali už štvrtý lupeň s hádankou na kvete, ale 

M 
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opäť potrebovali pomoc pri hádaní. Samozrejme pomohli im deti – 
žlté púpavy, ktoré vyzerali pri tanci ako malé usmievavé slniečka.  
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Ich hlávky sa nakláňali, pretože začal fúkať vietor, ktorý znázornili 
deti vo veterných kostýmoch. Uhádnuť dve posledné hádanky 
pomohli deti z prípravných oddelení, ktoré sa tiež predviedli 
v krásnom oblečení ako tancujúci hmyz – napodobnili veselé 
usilovné včielky s košíkmi, silné pracovité mravce so slamkami a let 
nádherných pestrofarebných motýľov. Takto veselo, s radosťou 
a úsmevom všetky deti tancovali, tancovali, až rozkvitol veľký kvet – 
aby sa rozdal všetkým mamkám a za spevu piesne o mame stáli 
všetci na javisku s kvetom v ruke. Malo to byť - a aj bolo - 
poďakovanie za starostlivosť, pretože mama je to najhlavnejšie 
v živote dieťaťa, predstavuje lásku, bezpečie a istotu.  

ooooo   Beáta Miňová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primátor mesta  poďakoval vedeniu MŠ za krásny umelecký zážitok a 
pozdravil všetky mamky k ich sviatku. 
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Na tvorbe takýchto umeleckých kostýmov sa spolu s učiteľkami podieľali aj 
rodičia.  Foto: A. Kmecová 
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 „História pre národ živý je 

tým, čím svedomie pre človeka. 
Človek bez svedomia je koža 
biedna, daromná; národ bez 
vedomosti historickej o sebe a 
predkoch svojich je hromádka 
koží otrockých,“ vyslovil kedysi 
v 19. storočí  Ľudovít Štúr. 

A práve poznávanie histórie 
nášho národa bolo cieľom 
exkurzie, na ktorú sa vybrali 
žiaci 6. – 8. ročníka Súkromnej 
základnej školy v Giraltovciach  
so svojimi učiteľmi. A kam sa 
vybrať za históriou? No predsa 
do mesta, ktoré bolo v 19. 
storočí kultúrnym strediskom 
nášho národa, v ktorom  sa 
kovala naša história, kde boli 
sústredené významné inštitúcie, 
diali sa dôležité udalosti pre náš 
národ i budúci štát. Vybrali sme 
sa do Martina. Na exkurziu sme 
sa najprv teoreticky pripravili. 
Na internete sme si pozreli 
trasu, ktorou pôjdeme, vyhľadali 
miesta, ktoré navštívime a 
oboznámili sme sa 
s historickými udalosťami, ktoré 
sa spájajú s mestom Martin.  

Výlet autobusom do vyše 230 
km vzdialeného Martina nie je 
vôbec lacný špás. Riadne by to 
boli pocítili peňaženky rodičov 
našich žiakov, nebyť perfektnej 
akcie Železníc Slovenskej 
republiky.  Tie pre žiakov 
základných škôl a 1. stupňa 
osemročných gymnázií pripravili 
počas apríla 2013 akciu Vlakom 
do múzeí a galérií za 20 
centov na každých 50 km      
na žiaka.  

Kto by nevyužil takúto 
akciu?! Cestovať do Martina  
a späť za dve  eurá na žiaka        
sa nenúka každý deň.  A navyše 
- naše deti s rodičmi cestujú 
väčšinou autom, mnohí                  
zo žiakov sa viezli vlakom             
po prvýkrát. Bol to pre nich 
nezabudnuteľný zážitok. Mohli 
sa po vlaku pohybovať, 
navštevovať sa v kupé, spraviť si 
v ňom súkromie. Bolo to          
pre nich úžasné!  

Cesta do Martina bola dlhá, 
začala ráno o piatej presunom 
autobusom do Prešova,  potom 
nasledovala cesta vlakom: 
Prešov – Kysak, Kysak – Vrútky, 
Vrútky – Martin. A začalo 
putovanie a poznávanie histórie.  

Hovorí sa, že je lepšie raz 
vidieť ako stokrát počuť. Našou 
prvou zastávkou v Martine bola 
budova Múzea Martina Benku – 
jeho dom, ktorý, s pôvodným 
zariadením, veľkým ateliérom 
a obrazmi, venoval náš umelec, 
keďže nemal rodinu,  štátu. 
Lektorka, ktorá nás sprevádzala, 
veľmi detailne a zaujímavo 
priblížila život a tvorbu tohto 
významného maliara. Žiakom sa 
múzeum veľmi páčilo.              
Po krátkom putovaní  uličkami 
Martina  sme sa presunuli do 
Etnografického múzea.            
Na starosť si nás zobrala 
múzejná pedagogička, ktorá 
našim žiakom  predstavila 
expozície - pracovné nástroje, 
 ktorými naši dedovia 
i pradedovia obrábali pôdu, 
spôsob života, materiály, 
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z ktorých vyrábali pracovné 
nástroje,  kroje, do ktorých sa 
obliekali, umenie, ktoré 
vytvárali. Bola to veľmi 
zaujímavá dvojhodinová 
prehliadka. Po nej sme si dali 
krátku obedňajšiu pauzu. 
Počasie nám prialo, bolo krásne 
teplo a nás čakala ešte návšteva 
Národného cintorína.  Vopred 
sme si zistili, ktoré významné 
osobnosti nášho národného 
života snívajú na Národnom 
cintoríne svoj večný sen. Podľa 
mapy, umiestnenej na začiatku 

cintorína, sme našli hroby  –       
J. C. Hronského, M. Benku,       
J. Smreka, F. Hečka,                  
K. Kuzmányho, ... Bol to 
zvláštny pocit, stáť na mieste, 
kde odpočívajú ľudia, ktorí sa 
zapísali svojimi činmi, tvorbou 
do našich národných dejín.  

Poobede ubehlo rýchlo. Ešte 
zmrzlina, nákup nejakých 
drobností a cesta na železničnú 
stanicu. Bol to náročný deň, ale 
plný nezabudnuteľných dojmov 
a zážitkov. 

Text: Mgr. Helena Semánová, 
Súkromná základná škola Giraltovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Súkromnej základnej škole sme neprosili o nič iné, len 

o slniečko, aby sa na nás usmievalo, či i len kúsoček, aby sme sa 
mohli popreháňať po našom peknom, zeleňou obsiatom mestskom 
parku. 

V piatok, 10. májového dňa,  mamky, mamičky, staré mamy, ale 
aj ockovia a starí ockovia spolu s triednymi učiteľmi pripravili 
 deťom športom naplnené popoludnie. Jediná podmienka spájala 
všetkých, ktorí prišli, a to snaha popasovať sa s niečím, čo len tak 
bežne neskúšali, nerobili, nestíhali... 

Triedy sa roztrúsili po parku ako húsky po pažiti a pomaly sa 
začali príjemné minúty, ktoré boli naplnené láskou k svojim deťom 
a vnukom. 

Skúšalo sa všetko: hádzanie na cieľ, lezenie po lane  svojským 
spôsobom, masáže, ktoré mali po náročnom týždni pomôcť 
stuhnutému krku, make-up a kadernícke kúsky detí vo vlasoch 
svojich mám a starých mám. Takto vyzdobené a skrášlené sa 
s úsmevom mohli venovať malému občerstveniu, ktoré nasledovalo 
po zvládnutí všetkých disciplín.  
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Ak je jún suchý, nebude sud hluchý. 
V našich sudoch sa belelo mlieko, ktoré sme počas 

Medzinárodného dňa mlieka popíjali s úsmevom. Vymýšľali sme mu 
všelijaké prívlastky a názvy,  napr.- biely vápnik, bielkrav, bieločko, 
belko, kramilk, binimimi, bielyzdrav, kravčík, blko, bielotina... Ale 
dali sme mu aj prívlastok „čúčo“, čo v taliančine znamená cumeľ. 
Vymýšľanie mliečnych receptov sa stalo naozaj dobrou zábavou, aby 
sme si ho vedeli vychutnať aj v inej podobe  ako bielej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dáždivý jún celé leto pokazí. 
Nám dážď našťastie nepokazil úmysel uskutočniť túru, ktorú 

sme si naplánovali. 
Deň pred MDD sme sa vybrali do neďalekých Lužian pri Topli 

k pánovi Miroslavovi Cigánovi. Návšteva ich chovnej stanice bola 
skvelou voľbou, ako príjemne stráviť dopoludnie, ktoré by bolo 
popretkávané smiechom, pohodou, dobrým pocitom a túžbou 
vyskúšať niečo nové. Nielen jazda na koni, ale aj zvláštny pocit  
v ich tesnej blízkosti, to je to, čo nám ostane v spomienkach            
na dlhší čas. Tí, ktorým nechýbala odvaha a nedbali                      
na ostych, vyspovedali p. Cigána. Bombardovali ho otázkami 
o koňoch, zaujímali sa nielen o ich náročný chov, ale aj o celkový 
spôsob spolunažívania s týmito nádhernými stvoreniami. 

ooooo   Text: Emília Tchuríková Foto: Jana Dlubáčová 
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Neustály rozvoj dopravy a  rast intenzity cestnej premávky 

prinášajú so sebou aj negatívne dôsledky. Keďže                      
pri dopravných nehodách je rozhodujúcim faktorom ľudský 
činiteľ, je potrebné venovať pozornosť dopravnej výchove detí 
a mládeže už od útleho veku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiaci odmeňovali zodpovedných vodičov usmiatymi kresbičkami. 
Foto: M. Kovalčík 

 
Preto si  aj naša Základná škola v Giraltovciach  v rámci 

voliteľných predmetov zvolila Dopravnú výchovu. V pondelok 
27.5.2013 sme  s  Okresným policajným zborom vo Svidníku 
uskutočnili akciu Bezpečne na ceste. Spoločne s  kpt. Ing. 
Jaroslavom Gbúrom a Dopravným inšpektorátom sme 
uskutočnili preventívnu akciu v rámci celoslovenských 
projektov, zameraných na žiakov základných škôl. Na veľmi 
frekventovanej ceste v našom meste dopravní policajti 
zastavovali autá a  kontrolovali vodičov, ktorým  naši žiaci            
za odmenu dávali krásne usmiate tváre detí,  nakreslené           
na vyučovaní. Štatistické údaje o dopravnej nehodovosti 
prinášajú alarmujúce výsledky. Takýmto spôsobom by sme 
chceli upozorniť vodičov, aby boli ohľaduplní voči chodcom - 
 zvlášť voči deťom - na cestách.  
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Sme radi, že odmeňovaných vodičov bolo oveľa viac ako 

tých, ktorí odchádzali iba s napomenutím. Dúfame, že sme 
ich touto akciou  potešili, pretože aj naši žiaci odchádzali 
spokojní a šťastní. Veríme, že naša niekoľkoročná spolupráca 
s Okresným policajným zborom vo Svidníku bude aj naďalej 
pokračovať tak úspešne ako doteraz. Aj touto cestou by sme  
im chceli odkázať:  

  
„ Ďakujeme Vám všetkým, ktorí nám pomáhate.“ 
 

Žiaci 2.A triedy ZŠ v Giraltovciach 
a tr. uč. Mgr. Slávka Dzurjuvová 

 
 
 
 
Tentoraz nám projekt Comenius umožnil zúčastniť sa 

medzinárodného stretnutia v meste Swidnica v Poľsku. Počas  
týždenného pobytu  sme získali bohaté skúsenosti nielen v nových 
športových aktivitách (petang, nordic walking...), ale zdokonalili sme 
sa aj v komunikácií v cudzích jazykoch - aktívne sme komunikovali 
v angličtine, poľštine a ruštine. Tak ako všetci žiaci z našich 
partnerských škôl (Cyprus, Rumunsko, Litva, Turecko), aj naši 
šiesti chlapci bývali v poľských rodinách,  takže  mohli porovnať 
spôsob života a myslenia v tejto krajine a samozrejme získať aj 
množstvo nových kontaktov. Počas rôznorodých aktivít v duchu 
témy projektu - V zdravom tele zdravý duch - sme pracovali 
v zmiešaných medzinárodných tímoch. Spoločne sme hľadali 
poklady mesta Swidnice, podobné slová v našich jazykoch. Priamo 
v teréne Sovích hôr sme si vyskúšali ešte účinnejší druh pohybu 
pomocou špeciálnych Nordic Walking palíc. Zaujímavou 
spomienkou bude aj spoločný tanec na mix hitov z každej 
partnerskej krajiny, pričom choreografiu pripravili naši priatelia 
z Litvy. Spomienok  je veľmi veľa. Určite nezabudneme                  
na šestnásťhodinovú cestu vlakom, na prekrásne chvíle strávené vo 
Swidnici a okolí, ani na veľmi náročný týždenný program, ktorý 
nám naši poľskí partneri pripravili. Úžasné je však aj poznanie, že 
naši žiaci sebaisto prezentovali našu školu a Slovensko, nebáli sa 
aktívne komunikovať v anglickom jazyku so svojimi rovesníkmi, 
dokonca samostatne prezentovali spoločnú tímovú prácu, varili 
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bryndzové halušky... Vďaka projektu Comenius mali možnosť 
spoznať nielen nových ľudí, ale aj samých seba. 

Sme veľmi radi, že naša škola bola medzi 40% škôl, ktoré 
kvalitou svojho projektu presvedčili  a získali potrebné finančné 
prostriedky.  J  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovenská skupina pred odchodom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava národného jedla – varili sme bryndzové halušky. 
 
ooo Text a foto: Ing Ingrid Meščanová, Gymnázium Giraltovce 
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Pekné májové počasie umožnilo mnoho aktivít 

práve vonku v prírode, ale boli aj také športové, ktoré 
si vyžadovali telocvične a iné 
priestory.  

Šachisti sa stretli na 
Memoriáli Alfréda Rochlitza v turnaji JGPX  
štvrtého mája a po siedmich kolách súťaže sa  
v konečnom poradí  z 15-tich súťažiacich 
umiestnil na peknom 3. mieste Mikula Andrej 
a na 12. mieste Kundra Nikolas z CVČ 
Giraltovce. Na šachu je zaujímavé okrem iného 
aj to, že tam celé hodiny dokážu v  kľude   
sedieť aj  hyperaktívne deti.  

Celoročná súťaž mladých prírodovedcov, 
žiakov škôl nášho obvodu, vyvrcholila záverečným kolom s názvom  
Zelený les, v ktorom deti poznávali jarné kvetiny. Krásne herbáre 
boli dôkazom toho, že si deti spoločne so svojimi učiteľmi vyšli 
párkrát do prírody, aby tieto rastlinky nazbierali, niektoré ešte aj 
nakreslili a s takto doplnenými vedomosťami o nich nám to prišli 
ukázať na súťaž. V treťom kole bolo umiestnenie nasledovné : 1. ZŠ 
Kračúnovce, 2. ZŠ Želmanovce a 3. ZŠ Marhaň. Vo finále si 
súťažiaci iba prehodili prvé s druhým miestom a žiaci z Marhane si 
udržali svoju tretiu priečku. Okrem pekných vecných cien, ktoré si 
súťažiaci znovu mohli vybrať sami,  získali diplomy a spoločný výlet 
do Botanickej záhrady v Košiciach.   

Botanickú záhradu sme spoločne navštívili počas dní 
otvorených dverí a  poprezerali  si všetko, čo sa dalo navštíviť. 
V oddychovej časti malej ZOO sa deti pohrali, odpočinuli si, 
popozerali domáce zvieratká, neskôr  si nakúpili pekné kvietky 
a vybrali sa do mesta. Tohtoročné Európske hlavné mesto kultúry 
Košice nás privítalo pekným programom- hudba a spev sa rozliehali 
po celom námestí. Mnohí z nás dostali krásne žlté ruže, cukríky 
a rôzne materiály o Košiciach, navštívili sme Dóm sv. Alžbety, 
posedeli so zmrzlinou pri fontáne a pozerali sa na študentov, ktorí 
sa so svojimi maturitnými tablami a spevom  prechádzali po pešej 
zóne. Bol to pre nás výnimočný zážitok. 

V našej tvorivej dielni vedúci  s deťmi a matkami  vytvorili pekné 
 voňavé farebné mydlá a sviečky. Deti namaľovali pestrofarebné 
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lampióny a vyfarbili  obrázky podľa rôznych predlôh, ktoré  si samé 
vybrali. 

Na dvojdňovom Memoriáli Štefana Matejčíka v Nitre sa 
zúčastnilo 75 boxerov z 18-tich oddielov SR, náš borec  Andrej 
Mikula znovu zvíťazil nad predchádzajúcim súperom z Majstrovstiev 
SR  v Giraltovciach Palenčárom na body. Je to znovu pekný úspech,  
ku ktorému mu aj touto cestou blahoželáme. 

Tiež v  tomto termíne 11. – 12. 
mája sa uskutočnili spoločné 
majstrovstvá  SR a Maďarska  
v tlaku na lavičke WPC v obci 
Zemné. Našim pretekárom sa 
v medzinárodnej konkurencii  
dvoch stoviek  pretekárov darilo.  
Hneď v prvý deň si prvenstvo 
odniesol predseda oddielu, 
viceprezident slovenskej federácie 
WPC  pre východné Slovensko 
Michal Berežňák. Výkonom 140 kg 
vyhral hmotnostnú kategóriu             
do 100 kg a umiestnil sa 
i v absolútnom hodnotení masters. 
Dagmar Liptáková a Júlia 
Kosturová  podali v ženskej  

kategórii taktiež vynikajúce výkony, Dagmara  sa výkonom 130 kg 
v kategórii do 60 kg dostala na prvú priečku a v absolútnom 
hodnotení žien obsadila druhé miesto za oddielovou kolegyňou 
Júliou. Táto nastúpila v kategórii do 75 kg a vytlačených 170 kg jej 
prinieslo výhru ako v kategórii, tak i v absolútnom hodnotení 
ženskej kategórie.  Toto mimoriadne úspešné  zápolenie nášho 
oddielu  CVČ Giraltovce podporil aj Dominik Poperník, ktorý 
v kategórii do 140 kg potlačil 265 kg, čo mu zabezpečilo výhru a aj 
pekné tretie miesto v absolútnom hodnotení juniorov. 

V peknom  prostredí v Ždani pri Košiciach sa 18. mája za účasti  
65 – tich súťažiacich uskutočnil box amatérov SR. Bolo to prvé 
podujatie o body v Ždani a naši súťažiaci zvíťazili takto Pališin 
Marek  a Cviklik Viktor na body, Mikula Andrej a Palko Matúš –
remíza, Harčarik Patrika Cviklik Kristian prehrali na body. 

Z tohto športového dňa -  ako aj z iných našich podujatí - si 
môžete pozrieť foto na našej stránke.  

Helena Sušinková 
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bdobie detstva je zvláštna 
etapa života každého 

človeka, na ktorú mu zostanú 
najživšie spomienky, spojené 
s detskou fantáziou a naivitou. 
I keď sme za oných čias  museli 
doma pomáhať, zvládnuť  svoj 
prídel denných povinnosti, ostal 
čas aj na šantenie,  ako ináč, so 
svojimi rovesníkmi, kamarátmi. 
Boli to obyčajné deti z ulice, 
ktoré spolu tvorili prirodzenú 
partiu, s pestrosťou hier, ktoré 
poskytovalo najbližšie okolie. 
A boli to neraz priateľstvá, ktoré 
pretrvali roky a často pokračujú 
aj v dospelosti. 

Boli sme prví obyvatelia novej 
Záhradnej ulice v Giraltovciach, 
postupne pribúdali ďalšie domy, 
rodiny a ulica ožila najmä 
detským krikom. Chválila som 
ich za to, že sa vedia tak výborne 
znášať i napriek rozdielnemu  
veku. Keď sa počas prázdnin 
jeden z nich – Martin - vrátil         
od mora z dovolenky s rodičmi, 
na každú moju zvedavú otázku 
odpovedal vždy kladne. Ale        
na záver, že teda či sa mal 
dobre, zaznelo, že ani nie. Vraj 
tam nemal kamarátov. Kamarát 
– priateľ, také jednoduché, 
bežné slovo, ale v živote 
znamená tak veľa.  

   Blížia sa prázdniny, čas, 
keď sa dá naplno užiť si 
priateľstvo, ale aj príležitosť        
na nové priateľstvá. 

Zodpovednosť za prázdninujúce 
deti sa prenáša úplne                    
na rodičov. Mali by dopriať 
svojim deťom plnosť využitia 
voľného času, ale zároveň by 
mali mať prehľad o tom, ako ho 
ich deti trávia, poznať ich 
priateľov, lebo stále platí, že zlý 
príklad je veľmi nákazlivý, zlý 
kamarát vie pokaziť aj 
niekoľkých ďalších. A prázdniny 
aj na našej ulici boli tým 
obdobím, keď boli deti 
najčastejšie vonku, doslova         
na ulici. Zaujímalo ma ich 
prežívanie, ale rovnako aj koniec 
prázdnin, ktoré sme ukončili 
akože už školskou 
predprípravou na blížiaci sa 
školský rok  s prianím  
šťastného vykročenia, a to vždy 
ráno 1. neskôr 3. septembra. 
Samozrejme,  prváci boli tí, ktorí 
ma zaujímali najviac. Pýtam sa 
ich, aj rodičov, ako sa im darí 
a počujem, že jeden z nich už 
druhý týždeň ide s plačom           
do školy. Aj taká bola odpoveď. 
Dôvod? Je sám v triede, 
kamaráti z MŠ sú v inej škole. 
A tak sa aj on vrátil k nim 
a pokračujú spolu. Možno 
najťažším obdobím pre každé 
dieťa je rozlúčka s MŠ, keď musí 
nechať známe zázemie, istoty 
a privykať si na všetko úplne 
nové. Aj preto je dobre mať pri 
sebe svojho kamaráta, ktorý je 
v tom čase tou istotou, oporou. 

O 
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V tomto duchu som radila aj          
pri zápise do 1. roč. môjho 
vnuka. I keď v Prešove je širší 
výber škôl, nech len ide tam, kde 
budú aspoň niekoľkí z MŠ. Aj to 
sa potvrdilo. Sú súčasťou jeho 
prežívania, jeho záujmov a 
aktivít aj mimo školy. 

A verím, že aj toto priateľstvo 
bude mať dlhšie trvanie. „Dobrí 
priatelia, to je rodina, ktorú si 
vyberáš iba sám.“ /A. Bernolák/ 

U malých detí nemôžeme 
hovoriť o účelovom výbere, 
zameraní, iste je to len súlad, 
porozumenie pri hrách, pri 
spoločne strávenom čase v MŠ. 
Takto vybudované kamarátske 
vzťahy sa aj veľmi ťažko trhajú, 
rušia. V škole bývajú situácie, 
keď sa z rôznych organizačných 
dôvodov triedy delia a vznikajú 
nové kolektívy. Prihliada sa aj 
na to, aby cezpoľní žiaci 
z rovnakej dediny, aspoň 
niekoľkí, boli zaradení spolu. 
K takýmto a podobným 
zoskupeniam je potrebné 
pristupovať veľmi citlivo a vždy 
mať na zreteli dopad na dieťa, 
jeho prežívanie. Mať priateľa je 
veľký dar. Rokmi stúpa jeho 
hodnota s pribúdajúcim vekom 
si ho ceníme stále viac. Aj 
priateľstvo troch dievčat - 
Alenky, Eriky a Marienky, ktoré 
začínali spolu už dávno v mojom 
1. roč. - trvá a pretrváva, i keď 
ich delia od seba tisíce 
kilometrov medzi Prahou, 
Londýnom a Giraltovcami. 

Dokážu sa stretávať na rôznych 
miestach aj ďaleko od domova. 
Jednoducho, potrebujú sa. Vraj 
v núdzi poznáš priateľa! V živote 
každého z nás iste nastali 
situácie, keď sme si pravdivosť  
týchto slov mohli overiť. Tak ako 
príklad iných troch dievčat, 
ktorých priateľstvo pretrváva už 
desaťročia, život im tiež nadelil 
tie najťažšie údery a viem o nich 
dosť, aby som potvrdila ich 
vzájomnú súdržnosť, vzájomnú 
podporu a pomoc. A to zďaleka 
nie len slovom. Aj keď ich delia 
tiež veľké vzdialenosti – Praha, 
Budapešť a Trnava a sú to 
Ľubka, Danka a Terka, 
Giraltovčanky, pochádzajúce 
z úplne odlišných domácich 
pomerov a raritou tiež úplne iné 
vierovyznanie u každej z nich 
a ukázalo sa, že to v priateľstve 
nie je prekážkou. 

A akú hodnotu má priateľstvo 
v jeseni života? Nesmiernu. 
Prehodnocujeme ubiehajúce dni, 
čas je odrazu veľmi vzácny, 
určujeme si priority a tiež, kedy 
a s kým ho prežívať. A dobrý 
priateľ je v tomto štádiu vítaný. 
„Čas je priateľ, čas je nepriateľ, 
je časová tieseň – strašne málo 
času, je nuda a „zabíjanie“ času. 
Je čas konkrétny – sekundy, 
hodiny, dni a je čas, ktorý je už 
mimo našich predstáv – svetelné 
roky a je čas – večnosť. Naše 
srdce má svoj časový rytmus, 
náš život má svoj časový limit.“ 
/MUDr. Ján Sirácký Živé slová/ 

ooooo   Margita  Gazdičová 
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oznáte tú rečňovanku? Ja som ju deti učila už v ranom veku 
a nezabudla som im „toho“ kováča aj ukázať pri práci. Okolo 

„šmikni“ sme prechádzali často a páčilo sa im to búchanie           
po horúcom, do červena rozpálenom železe. A keď tam boli aj 
koníky, to bolo radosti! Lenže kde sú tie časy? Dnes už 
v širokom okolí kováča ťažko nájdete. Ale predsa, jeden sa 
našiel! 

   Chcela by som vám predstaviť kováča – amatéra, ktorý býva 
v Giraltovciach. Volá sa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JÁN OREČNÝ a pochádza z malebnej dedinky Petrovce, 

ležiacej pod majestátnym Oblíkom. Jeho otec bol kováčom           
na roľníckom družstve a Janko mu už ako 13- ročný chlapec  
musel po večeroch pomáhať. Opravovali poľnohospodárske 
náradie, vyrábali motyky, rýle, opravovali kolesá z voza, ale 
podkúvali aj kone. Jankovi sa táto práca veľmi páčila, horu mali 
blízko, rád chodil do lesa na drevo, rád pracoval s koňmi              
na čerstvom vzduchu a možno práve preto si vybral povolanie 
lesného robotníka. Ukončil lesnícke odborné učilište na Sigorde 
a ostal verný lesu. Pracoval s koňmi na približovaní dreva, ale 
neraz  si  sadol  aj  za volant pásového traktora, ak bolo treba, či 
 

P 
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zobral do ruky pílu. Slovom, ovládal všetko, čo bolo treba v lese 
robiť, má ho veľmi rád, preto mu rozumie. V lese pracoval, kým 
sa mu nestal úraz a on, krátko po päťdesiatke, ostal                    
na invalidnom dôchodku. Zrazu bolo času dosť a našťastie 
záľuba z detstva mu ostala vpísaná do duše. Hneď sa prihlásila 
o slovo a on si doma postupne  zriadil vyhňu. Čo všetko v nej 
má? Ako správny majster  všelijaké náradie – nákovu, vŕtačky, 
píly, polotovary podkov, pluhy a iné. Kúpil si koníka a ak mu to 
zdravie dovolí, pracuje na  pozemku alebo pomáha známym. 
A presne tak ako kedysi jeho otec aj on si dlhé dni kráti prácou 
so železom, vyrába motyky, opravuje náradie, podkúva kone. 
Poznajú ho majitelia koní v širokom okolí. Manželka má pre jeho 
prácu pochopenie, syna Janíka však viac zaujíma počítač. Ale 
človek nikdy nevie, vraví sa, že jablko nepadá ďaleko od stromu. 
Snáď otcov príklad časom pritiahne aj jeho. A otec je veru 
fachman na pohľadanie, dobre odvedená práca sa chváli sama. 
Majitelia koní sú s jeho prácou spokojní a tak ho odporúčajú 
jeden druhému. Stačí jeden telefonát a Janko zbalí „vercajg“, 
polotovary podkov a ide sa. 

   Ako zručného majstra v podkúvaní koní ho poznajú 
v Stropkove, Bardejove a posledne bol až v Šaci pri Košiciach. 
Každý kôň potrebuje pravidelnú starostlivosť o kopytá a on to 
robí rád a s láskou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Ján Orečný prvý zľava. 

 
Text: Emília Kuchariková,  foto: archív 
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V každom ročnom období sa určitým spôsobom mení aj 
režim výživy. Niektoré potraviny má človek k dispozícií po celý 
rok, iné len v určitej sezóne. Aj keď v dnešnej dobe je možnosť 
zadovážiť si žiadané druhy ovocia či zeleniny z iných krajín 
sveta. 

V zelenine pestovanej najmä v skleníkoch sa hromadia 
nitráty. Samy síce nie sú škodlivé, no za istých podmienok sa 
menia na nebezpečné nitrity. Nízke teploty tento proces 
spomaľujú, preto je vhodné skladovať zeleninu v chladničke. 
Najväčšie množstvo nitrátu sa hromadí v hlúbiku a žilkách 
veľkých šalátových listov. Lepšie je teda vyrezať ich. Oplachujte 
všetku zeleninu, to z nej nitrát vymyje. 

Výrobky živočíšneho pôvodu: mäso, tuky, maslo, mlieko, 
vajcia, syry, ale aj niektoré druhy rastlinného pôvodu : výrobky 
z obilnín, múčne jedlá, chlieb, strukoviny, mak. Tie sezónne sú 
najzdravšie, tie sú pestované normálne bez rôznych fosfátov či 
dusičnanov. 

Mierne zvýšený príjem sacharidov v chladných mesiacoch 
má zvýšenú spotrebu vitamínov skupiny B. tieto vitamíny 
možno ľahko prijímať v čiernom chlebe, vo vnútornostiach- 
v pečeni, slezine, obličkách. Čierny chlieb je biologicky 
hodnotnejší, obsahuje viac vitamínov skupiny B a minerálnych 
látok. Preto práve mládež by mala  pravidelne konzumovať 
čierny chlieb, ktorý má ešte aj tú výhodu, že nevyvoláva také 
množstvo zubného kazu. 

Vitamín A sa nachádza výlučne v produktoch živočíšnej ríše 
a získať ho možno aj z beta karoténu, ktorý je provitamínom  
A a vyskytuje sa v rastlinnej aj živočíšnej ríši. Karotén má 
ochranný vplyv na sliznicu a na oči. Je účinný ako 
protiinfekčný činiteľ.  Dôležitá zelenina, ktorá obsahuje veľa  
beta-karoténu je karotka a môže sa konzumovať už                 
na jar, veľmi chutí surová, no aj pri kuchynskej úprave  stráca 
len málo karoténu. 

Pre mládež je veľmi dôležitý vitamín D, lebo zabezpečuje 
správny rast kostry, zubov. Normálne asi polovica vitamínu D 
sa prijíma v strave /mlieko, vajcia, ryby/. Druhá polovica 
vzniká slnečným žiarením v koži človeka. V zimných a v prvých 
jarných  mesiacoch  celková  zásoba  vitamínu D klesá viac ako 
 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
25 

 
na polovicu. Ani jarné slnko nie je schopné urýchlene nahradiť 
chýbajúci vitamín D. 

V jarnom období je pre organizmus veľmi potrebný vitamín 
C. Jeho zvýšenú spotrebu vidíme hlavne v období rastu detí, 
pri telesnej alebo duševnej záťaži, ale aj v období epidémie 
chrípky, či pri nachladnutí. 

Vápnik – horčík – zinok sú vitamíny nevyhnutné                   
pre optimálne fungovanie ľudského organizmu. Kombinácia 
týchto troch vitamínov prispieva k udržaniu zdravých kostí 
a zubov, pomáha udržiavať nervový systém v dobrej kondícii, 
podporuje normálnu činnosť srdca a zdravý cievny. Priaznivo 
pôsobí na zdravý stav kože a hojenie rán, pomáha zlepšovať 
imunitný systém. Tieto vitamíny sú vhodné a potrebné pre ľudí 
so zvýšeným rizikom rednutia kostí. 

Pobolieva vás hlava, chrbát, svaly ? Nemusíte hneď skúšať 
lieky. Často postačí cielený pohyb spojený s cvičením, užívanie 
vitamínov, byliniek, či dodržiavanie zdravej výživy. Keď 
organizmus liekmi zbytočne nevyčerpávame, posilňujeme ho, 
potom sa vie aj sám účinne brániť. Na dokonalejšie očistenie 
organizmu sa odporúča pôst. Toxických látok nás zbavuje aj 
voda. Musíme jej však vypiť vyše dva litre denne. 

Namiesto liekov vyskúšajte bylinky.  Ich liečivé účinky 
poznali už naši predkovia, poznali ich prípravu a účinky 
konkrétnych bylín. Niektoré byliny sú aj  jedovaté a preto           
pri ich užívaní a kombinovaní s liekmi sa radšej poraďte 
s lekárom. 

A čo na to všetko hovorí ľudová múdrosť : Najlepšia 
medicína je smiech a pozitívne myslenie. Smiech, ale aj plač sú 
dobré likvidátori stresu. Úsmev uvoľní, oslobodí a upokojí. Kto 
prijíma život s úsmevom, žije ľahšie. Ak príde nejaká ťažkosť, 
treba aj plačom a nenosiť to v sebe lebo z toho sú depresívne 
stavy a to tiež nášmu životu nepomôže. Ľudia so zmyslom pre 
humor sú obľúbení  a každý im vychádza v ústrety. Skúste 
malé nezhody a neprávosti dňa brať s humorom. Zasmejte sa aj 
zo seba – je to zdravšie, ako sa rozčuľovať. Po srdečnom 
zasmiati sa cítime uvoľnene. Dýchame pokojne, spomalí sa 
frekvencia srdca, klesá tlak a zníži sa svalové napätie. Takto 
pripravení sa už môžeme tešiť na leto.    

 
Helena Sušinková 

 
Článok neprešiel jazykovou úpravou. 
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Jún v záhradke 
 výsev zeleniny do voľnej pôdy (mrkva, 
červená repa, hlávkový šalát, kvaka), 

 predpestovanie kapusty, karfiolu a ružičkového kelu                   
na neskoršie presadenie, 

 výsev kukurice cukrovej, 
 hnojenie plodovej zeleniny, 
 zber skorej zeleniny. 

Kvetinová záhrada: 
 pravidelné odtrhávanie odkvitnutých kvetov z balkónových 
rastlín, 

 kontrolovanie príznakov plesne a vošiek na ružiach a následné 
ošetrenie chemickým postrekom, 

 výsadba dvojročiek. 
Začiatok júna je najvhodnejšie obdobie na výsadbu bazalky. 

Vyžaduje výživnú pôdu a každodenné polievanie. Pred nástupom 
mrazov bazalky orežeme a zamrazíme.  Časť vňate možno naložiť           
do olivového oleja. Sušené listy majú slabšiu vôňu. Za chladného 
a daždivého počasia pokračujeme v ošetrovaní jabloní a hrušiek  
proti chrastavitosti a múčnatke, od polovice mesiaca začíname 
s preventívnymi postrekmi rajčiakov proti fytoftóre a septorióze 
rajčiakov. Tesne pred kvitnutím ošetríme vinič proti perenospóze  
a múčnatke bez ohľadu na priebeh počasia. Daždivé počasie 
podporuje šírenie plesne uhorkovej. Postreky vykonávame v 7-10 – 
dňových intervaloch. 

ooooo   Ľubomír Krupa  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Vanesu Grelovú 
Tomáša Bartóka 
Sáru Capovú 
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Helena Pališínová - 70   Alena Kmecová -  60 
Pavel Farský     - 70   Ján Čorba    -  60 
Anna Hliboká    - 65   Juraj Hliboký   -  60    
Helena Krokkerová - 65   Mária Rybárová - 60 
Ján Kolesár            - 65   Peter Krivák   -  55 
Jozef Longauer   - 65   Jozef Čižek   -  50 
Margita Šoltisová  - 65        Milan Brendza  -  50 
Michal Michlik  - 65   Štefan Mazúr  -  50 
Štefan Bolvan       - 65   
Zuzana Guľová   - 65   
 
 
 
 
P.č.  Meno       Rok narodenia            Dátum úmrtia 
1. Jozef Stojčev      1967      16.05.2013 
 

 
 
 
 

 
Peter Sirotiak  -  Patrícia Magerová  

  Čierne nad Topľou                      Giraltovce 
 

Peter Čuška  -  Mária Tkáčová  
      Giraltovce                      Giraltovce 

 
Lukáš  Kašperan  -  Gabriela Capová 

Krušinec                    Giraltovce-Francovce 
 
Eduard Kušnír  -  Mgr. Lucia Deutschová 
   Kračúnovce                         Giraltovce 
 
Dušan Mitaľ  -  Anna Oravcová 
   Giraltovce                Bardejov 
 

Vypracoval: Ing. Tatiana Mitaľová,  
Evidencia obyvateľstva 
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 Čas  rýchlo letí a v jeho nemennom 

toku ubiehajú hodiny nášho života. Pani 
Alena  KMECOVÁ oslávi 4. júna 2013 
významné životné jubileum,  60. rokov.  
Oslava životného jubilea je pre človeka 
príležitosťou na pristavenie sa  
a spomínanie. Spomienky sú ako riava, 
nečakane zaplnia vnútro a vrátia nám 
pamäť, pripomenú všetko dobré a 
krásne, čo nás v živote postretlo. V tomto 
vzácnom čase naša oslávenkyňa spomína na dní pekné, 
veselé, ale  aj na tie trochu smutnejšie, lebo iba spolu tvoria 
úplnú mozaiku ľudského života. Čaša  jej spomienok je až         
po okraj naplnená tvorivým kultúrnym životom, pripravila 
veľa náročných podujatí, do ktorých zapojila svoj um aj srdce. 
Ani sme sa nenazdali a ubehlo rokov šesťdesiat a nastal čas 
oslavovať. K vzácnemu výročiu jej prajeme pevné zdravie, veľa 
lásky a mnoho pokojných rokov v kruhu jej blízkych. V mene 
celej redakčnej rady jej ďakujeme za roky tvorivej práce            
pri zostavovaní jednotlivých čísiel nášho Spravodajcu a za 
významný podiel na jeho formovaní. Veríme, že naša 
spolupráca bude ešte dlhé roky plodná a úspešná. Milá 
oslávenkyňa, želáme Ti z úprimného srdca krásne narodeniny 
a prajeme  všetko najlepšie k Tvojim šesťdesiatinám. 

 
Nech láska a šťastie sprevádza Ťa svetom, 
nech Tvoj úsmev podobá sa kvetom, 
nech splní sa Ti najtajnejší sen,  
to Ti k šesťdesiatinám prajeme len. 
Veľa zdravia, šťastia, lásky, žiadne starosti, žiadne vrásky, 
radosť z vnúčat, z rodiny, krásne narodeniny. 
Vieme, že dnes ruže patria Tebe, 
preto ich v duchu kladieme na Tvoj stôl,  
nech každý lupienok za nás šepká Ti, 
aby bol šťastný život Tvoj 
a mnoho lásky bolo v ňom. 
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Góly sú korením futbalu a tí futbalisti, ktorí ich vedeli dávať,  
boli vždy stredobodom pozornosti, boli zbožňovaní a veľmi uznávaní.  
Giraltovce sa môžu pochváliť počas svojej bohatej futbalovej histórie 
mnohými kanoniermi, ale len jeden sa natrvalo zapísal 
nezabudnuteľným spôsobom do sŕdc giraltovských fanúšikov. 

Jozef GOLIÁŠ je  futbalista, ktorého góly a štýl hry dostávali 
divákov do vytrženia. Prišiel zo Stuľan ticho a skromne a ihneď na 
seba upozornil streleckým kumštom. Pomohol Slovanu k dvom 
postupom. Jeho teritóriom bolo pokutové územie súpera, tam sa 
cítil ako ryba vo vode. Bol nebezpečný pre brankárov i obrancov a 
jeho góly boli veľmi často rozhodujúce. Vedel údery rozdávať aj 
prijímať a keď to bolo nad rámec mužného boja, dokázal si to                 
s protihráčom vybaviť „ ručne - stručne ". Hovoriť by o tom vedeli 
Dufinec z Kraľovského Chlmca aj Jurčák z Bardejova. Pre mnohých 
futbalistov bol doslova nočnou morou. Stopéri Jelšavy Lukáč a 
Spišák iste pred zápasom so Slovanom nemohli dobre spať. Jožko 
bol aj  hráčom do koča i do voza. Vedel vytvoriť výbornú partiu , 
tréneri ho mali radi a spoluhráči ho zbožňovali. Skrátka osobnosť              
s veľkým O. Jeho kvality zaujali aj funkcionárov z iných klubov. 
Ponuky z Tatrana Prešov aj z Košíc boli pre neho poctou i 
vyznamenaním. On však ostal verný Slovanu a odskočil si len               
do Kračúnoviec, aby sa znova vrátil. Čas však uteká veľmi rýchlo a 
populárny " GOLI " v máji oslávil pekné jubileum - šesťdesiatku.          
Pri tejto príležitosti mu gratulovali nielen funkcionári Slovana, ale aj 

jeho bývalí spoluhráči, ktorí mu veľmi 
prirástli k srdcu. Ku gratulantom sa 
pripája aj celá futbalová rodina s prianím 
dobrého zdravia, šťastia a rodinnej 
pohody do ďalších rokov. Jožko živio!  

 
ooooo   Miroslav Deutsch 
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Jubilant Jozef Goliáš druhý zľava.                                      Foto: L. Lukáč 
 
 
 
 
 

Najvyššia regionálna súťaž vstupuje do svojej záverečnej 
časti. Do úplného konca ostáva odohrať ešte tri kolá a po nich 
už bude známe, ktoré kluby definitívne opustia IV. ligu.             
K  najvážnejším kandidátom na zostup patria Stará Ľubovňa, 
Spišské Podhradie a Svidník. Teoreticky to nemajú ešte isté aj 
ďalšie mužstvá, ale v ich prípade sa môže rozhodnúť už             
v najbližšom kole aj na základe výsledkov východoslovenských 
mužstiev v III. lige. Možností je ešte mnoho, konečné poradie, 
ako aj mená zostupujúcich,  určite ovplyvnia prihlášky           
do nového ročníka súťaží. Tak napríklad o zrušení B-mužstiev 
už hlasno čvirikajú aj vrabce. Futbalisti MFK Slovan Giraltovce 
majú za sebou solídne májové výkony,   s nimi prišli aj bodové 
zisky.   Najprv  si  v  dohrávke  poradili  s  húževnatou   Starou 
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Ľubovňou. Nebol to ľahký zápas,  súper hral veľmi dobre, ale 
Slovanu pomohol strelecky disponovaný Stanislav Pankuch. 
Konečný rezultát 4:0 bol skvelý. Stretnutie s Haniskou 
Giraltovčania zvládli na jednotku. Proti jednému z najsilnejších 
mužstiev súťaže podali koncentrovaný výkon, tentoraz to 
zatiahol Jakub Verčimák a po zápase bolo veselo. Víťazstvo 2:1 
bolo veľmi cenné. Vo futbale však platí pravidlo, že dva zápasy 
po sebe na domácom ihrisku sa vyhrávajú ťažko a pri troch po 
sebe idúcich stretnutiach sa už dopredu hovorí, že ten tretí je 
beznádejný. Potvrdilo sa ! Slovan prehral so Stropkovom 0:1, 
pričom hra bola kŕčovitá, bez nápadu a vtipu. Navyše Tesla 
hrala výborne a víťazstvo si zaslúžila. Smútiť však dlho nebolo 
treba, pretože Stropkov je pre giraltovský  Slovan v akomkoľvek 
zložení a v ktoromkoľvek čase veľmi ťažký súper a za to dlhé 
obdobie sme si prehraných súbojov s Teslou - a to aj v oveľa 
dôležitejších chvíľach - užili niekoľko.  

Obdobná situácia ako medzi Slovanom a Teslou nastala aj 
o týždeň v Snine. Domáci Spartak mal ta sebou dva víťazné 
domáce zápasy a nasledoval tretí proti nenávideným 
Giraltovčanom. Spomínané pravidlo opäť zaúradovalo a 
Giraltovce po výhre 2:l odchádzali nielen s troma bodmi, ale aj 
s vynikajúcim pocitom. Prečo? Pretože Slovan nevyhral v Snine 
už poriadne dlho, naposledy možno pred sedemnástimi rokmi. 
Vraj existovala akási „kliatba“, ktorá spôsobila, že  si 
Giraltovčania pod Sninským kameňom veľa dobrého nemali 
užiť po celé generácie. Je výborné, že mladíkom okolo Petra 
Štefánika sa to podarilo  prelomiť. Ešte tak zopakovať aj           
v nasledujúcom ročníku na domácej tráve, lebo aj z nej si 
sninskí futbalisti berú body až príliš často. Možno, keby sa 
podarilo naklonovať nového Joža Goliáša, tak by sa to všetko 
zmenilo, lebo z toho  starého mali v Snine panický strach. Aj 
takéto úsmevné prirovnania by mali giraltovských futbalistov 
povzbudiť do záverečných zápolení o body. Hlavne doma by 
mali ešte zabodovať, avšak čakajú ich dvaja nepríjemní súperi. 
Zachraňujúce sa Spišské Podhradie aj postupujúca 
Bardejovská Nová Ves určite preveria zverencov Richarda 
Gábora, ale pre nich by skalpy oboch súperov boli veľmi cenné. 

ooooo   ( md ) 
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 Často sa stretávame s rôznymi názormi na to, koľko dostavajú poberatelia 
sociálnych dávok v hmotnej núdzi. Aby sme našim čitateľom priblížili realitu 
takú, aká je, zisťovali sme potrené informácie na ÚPSVaR.  Podľa Zákona NR 
SR číslo 599 z roku 2003  Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi,  patria sociálne 
odkázaným občanom dávky, určené podľa jednotlivých kategórií. Jednotlivec 
môže dostať o  niečo viac než 60,50 eur. Ak má jedno alebo najviac 4 deti,  má 
nárok na 115,10 eur a  a ak má tých deti viac ako 4, dostane 168, 20 eur.  
Dvojica v hmotnej núdzi, ktorá je bez detí,  môže dostať sociálnu dávku vo 
výške 105, 20 €, ak majú jedno alebo najviac štyri deti majú nárok na 157, 60 € 
a ak majú viac ako štyri deti, dostanú 212, 30 €. Ďalšou sociálnou dávkou je 
príspevok na bývanie  vo výške 55,80 eur pre jednotlivca a 89,20 eur pre 
rodinu. Občan môže dostať aj aktivačný príspevok (za prácu v menších 
obecných službách)  vo výške 63,07 €, ochranný príspevok 34,69 € a 
príspevok na zdravotnú starostlivosť 2,00 €. Ak sa občan v hmotnej núdzi stará 
o malé dieťa do jedného roku života, môže požiadať o príspevok 13,50 eur a 
takýto príspevok  môže dostať aj tehotná žena. Na dieťa, ktoré chodí 
pravidelne do školy a plní si povinnú školskú dochádzku, môže byť priznaný 
príspevok vo výške 17,20 eur.  

 Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny – v pobočke v Giraltovciach -  sa 
nám nepodarilo zistiť presne, či a ako sa zvýšil počet nezamestnaných za 
ostatné obdobie. Zaujímalo nás to hlavne z toho dôvodu, že téme nárastu 
počtu nezamestnaných už niekoľko týždňov venujú pozornosť médiá a 
verejnosť nielen u nás, ale v celej Európe. Počty evidovaných nezamestnaných 
v pôsobnosti úradu v Giraltovciach sú zahrnuté do štatistiky vo Svidníku a 
Bardejove. Z iných zdrojov sa nám podarilo zistiť, že kým v závere roku 2010 
evidovali v našom okrese Svidník 3736 uchádzačov o zamestnanie (UoZ), o 
rok neskôr to bolo už 3820 UoZ. V poslednom mesiaci  roku 2012 evidovali už 
4294 UoZ a v prvom mesiaci tohto roku k nim pribudlo ďalších 33. Z uvedených 
čísel je zrejmý postupný nárast počtu evidovaných uchádzačov o prácu. Kým k 
31. januáru minulého roku bola miera nezamestnanosti v okrese 13,69 %, k 
poslednému januárovému dňu tohto roku to bolo 14,8 %. A to je nárast o viac 
ako jedno percento. A nakoniec ešte dve čísla. V Giraltovciach pred rokom k 
31. januáru 2012 na pobočke ÚPSVaR evidovali 583 UoZ. V tomto roku k 
dátumu 27. máj  2013 to bolo 618  UoZ.   ( z toho najväčšiu skupinu tvoria 
občania od 20 do 25 rokov – 129 osôb, najmenšiu skupinu tvoria občania nad 
60 rokov – 6, s vysokoškolským vzdelaním – 12, so základným vzdelaním – 
168, kvalifikovaných remeselníkov a pracovníkov sa o zamestnanie uchádza 
150 osôb). Z ekonomicky aktívneho obyvateľstva v meste ( tvorí ho 1773 osôb) 
je stav nezamestnanosti v Giraltovciach k uvedenému dňu: 34,86 %. 

ooooo    Texty:  František Džalai, doplnil Martin Končár 


