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Slniečko septembra ružové jabĺčko,                             
okolo školy sa kotúľa ľahučko.                                                                                                                                                
A potom príde pani učiteľka                                         
v bielučkej blúzke ako anjel svätý                                
a z hrášku srdiečka vyrástla láska veľká,                 
prv než si vedel napísať i. 
Ona to nevie a kľačať ťa dáva, 
ku svojim nohám pri tabuli. 
Tak si sa naučil koľko je 2+2 
a sklené guľky raz si ku nej zakotúlil. 
Prv než si vedel napísať 
a pochopil si celú abecedu lásky. 
V bielučkej blúzke ako anjel stala 
a všetky samohlásky zaspievala. 
Slniečko septembra ružové jabĺčko, 
okolo školy sa kotúľa ľahučko. 

                                                       
 

                                            JÁN  KOSTRA 
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 Ako to bolo dávno, veľmi dávno! 
Prešlo mnoho rokov od nášho posledného 
stretnutia. Už sa nepamätám na ten 
okamih, ale je nepodstatný. To 
najdôležitejšie však ostalo, krásne 
spomienky na školu a pocit dobrých 
ľudských vzťahov, tých ozajstných, ktoré 
formujú človeka na celý život 
a zanechávajú v ňom nezmazateľnú 
pečať. Môj učiteľ bol pedagóg celým 
srdcom, miloval deti a chcel im odovzdať 
širokú škálu vedomostí. Jeho cieľom bolo 
pripraviť svojich žiakov čo najlepšie pre život, vzbudiť v nich 
lásku k rodnému jazyku, rodnej hrude a k vedomostiam. Žiaci 
ho mali radi a kolegovia si ho vážili nielen pre šediny a milý 
úsmev, ale bol pre nich nedosiahnuteľnou métou aj vďaka 
širokej škále záujmov. Venoval sa osvete, v kultúre videl veľkú 
pomoc ľuďom, chápal, že iba vzdelanie a vedomosti im  môžu 
pomôcť žiť lepšie a dôstojnejšie. V celom jeho dianí sa niesol 
duch pomoci, snažil sa povzniesť náš ľud  kultúrne aj duchovne. 
Bol to človek, ktorý chápal ustráchanú dušu žiačika, vždy si 
našiel čas na milé slovo a neváhal nás ani pohladiť                  
po strapatých hlávkach.  Ale bol spravodlivý, chyby neodpúšťal, 
dal nám ich pocítiť, známky boli vždy spravodlivým výsledkom 
našich vedomostí. Bol učiteľom  srdca, taký ozajstný učiteľský 
zázrak, ktorý žil a dýchal spolu so svojimi žiakmi. Nikdy som 
nepočula hovoriť o ňom zle, naopak, mnohí tvrdili, že jeho 
dobrota a ľudskosť boli míľnikmi, ktoré kódovali jeho život. 
V širokom ďalekom okolí Giraltoviec nebolo človeka, ktorý by ho 
nepoznal a nehovoril o ňom slovami uznania.  

Je opäť september, školské brány sa otvorili a aj nám starším 
sa vrátili spomienky na školu. Aj ja som si spomenula na svojho 
starého dobrého učiteľa, pána KAROLA  SEREDAYHO.  

Bol učiteľom mnohým mojich rovesníkov verím, učiteľom, 
akých potrebuje každá doba, lebo učia predovšetkým svojím 
srdcom.  

Venujme mu spoločne tichú spomienku, verím, že pán učiteľ 
sa iste tam hore poteší.                               ooo   Anna  Mitaľová 
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V poradí už  20. zasadnutie mestského zastupiteľstva  v našom 
meste trvalo asi hodinu.  Program bol  krátky, pozostával z dvoch 
bodov.  Desiati prítomní  poslanci  sa uzniesli na schválení návrhu 
Dodatku č.1 k VZN 1/2013 o určení výšky poplatkov v školách 
a školských zariadeniach a návrhu VZN č. 4/2013 o zriadení 
a zrušení školskej jedálne. Tieto materiály predkladal Mgr. Jozef 
Kozák, vedúci školského úradu. 

V závere primátor informoval prítomných, že 16.septembra 2013 
by mala byť kolaudácia  Mestskej polikliniky Josefa Goldbergera    
za účasti  ministerky zdravotníctva. 

Podrobnejšie informácie  sa nachádzajú na stránke mesta 
www.giraltovce .sk . 

 
 
 
 

 
1. Mestská polícia v čase výkonu služby v popoludňajších hodinách vykonala 

odchyt zabehnutého psa na ulici Kpt. Nálepku. Po odchyte sa ku psovi prihlásil 
jeho majiteľ. Pes mu bol vydaný po riadnom poučení o ďalšom postupe          
pri opakovanom podobnom konaní. Vec bola teda vybavená dohovorením       
na mieste. 

2. Oznámenie o krádeži horského bicykla zn. STORM striebornočiernej farby 
z pivničnej časti vchodu bloku U na Dukelskej ulici v Giraltovciach podal M.Š. 
z Giraltoviec. Vec je v štádiu vyšetrovania. 

3. Narušovanie občianskeho spolunažívania medzi susedmi M.B.  a J.P. 
z Giraltoviec vyriešila hliadka MsP na mieste dohovorením  obom stranám 
s poučením o možnosti postihu v prípade opakovania porušovania 
spolunažívania. 

4. 13. júla 2013 v čase konania sa letných predajných trhov hliadka MsP 
zrealizovala jeden odchyt túlavého psa s jeho  následným umiestnením do och-
rannej karantény firmy Hunter. 

5. Zároveň v čase nočného pokoja v obytnej časti mesta na Fučíkovej ulici 
vybavila na mieste pokarhaním skupinu mladistvých za príliš hlasné prehrávanie 
hudby.  

6. 17. júla 2013 hliadka MsP v spolupráci s firmou Hunter vykonala  odchyt troch 
zabehnutých a túlavých psov na území mesta s ich následným umiestnením do 
ochrannej karantény.               ooo    Ondrej Cina 
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 leto plné opaľovania a kúpania sa s extrémnymi teplotami a len 
občasnými zrážkami vôbec nebolo také, ako sa nám vyhrážali 
„odborníci“  tvrdiac, že to bude s pravdepodobnosťou  70% 
najchladnejšie leto za posledných dvesto rokov? Skôr naopak, 
padali teplotné rekordy. A aká bude jeseň? Riaďme sa radšej 
pranostikami. Jedna z nich hovorí: Aké je počasie v prvých 
dňoch septembra , také bude celý mesiac. 

 viac ako 6 týždňov sucha bez kvapky dažďa v našom okolí 
premenilo krásnu zeleň na suchú, ktorá spôsobuje riziko 
požiarov? Hasičský a záchranný zbor v Giraltovciach   bojoval 
v auguste s  požiarmi v prírodnom prostredí vo viac ako 
desiatich prípadoch.  

 za právnymi službami a poradenstvom už nemusíte cestovať   
do okresných miest? Advokátsku kanceláriu nájdete od 1. 
septembra už aj v našom meste, a to v Dome služieb na pos-
chodí. 

 2. septembra  sa otvorili brány pre 65 prvákov základných škôl 
v našom meste? Vstup do prvej triedy je pre žiaka veľkou 
udalosťou. Vstupuje do sveta, v ktorom sa začína učiť 
samostatnosti a zodpovednosti. Musí sa naučiť nové veci,        
za ktoré je hodnotený. I keď prvý školský deň prebehne úspešne 
a bez problémov, nadšenie môže časom vyprchať. Škola sa 
nástupom dieťaťa do nej stane centrom všetkého. Pre kľudné 
a radostné zvládanie dní v škole je dôležité sa tešiť, tešiť sa     
na každý maličký kúsoček chvíle. A nielen chvíle, v prvom rade 
sa novému žiačikovi musí páčiť pani učiteľka. Tá je preň  anjel, 
pretože má..., nosí..., rozpráva..., spieva..., hrá  na klavíri..., 
cvičí, skrátka dokáže všetko.  Mamka s ockom sú na druhom 
mieste, pretože pani učiteľka povedala... Milí rodičia, nebuďte 
smutní, v podstate ste stále prví, ale teraz je dôležité, aby vaše 
dieťa bolo šťastné... 

 počas  leta sa miniZOO v CVČ rozrástlo o ďalšieho člena?  Malé 
čierne vietnamské prasiatko zatiaľ  meno nemá, ale teší sa 
obľube malých návštevníkov.   

 v sobotu 24.augusta  oslavovala Ukrajina 22. výročie 
nezávislosti od Sovietskeho zväzu? V tento deň majú Ukrajinci 
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svoj štátny sviatok.  Osláv sa zúčastnila aj delegácia z nášho 
mesta na čele s primátorom Jánom Rubisom, aby v družobnom 
meste Starý Sambor položila vence pri ich pamätníkoch 
a zúčastnila sa bohatého  kultúrneho programu. O tom, že sú 
Ukrajinci hrdí národovci, svedčí aj oblečenie každého z nich 
v tento deň,   košele či blúzky s kvetinovým vzorom sú typické 
pre tento národ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Text a foto: Mária Osifová 
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K tomuto problému sa  vyjadril 
primátor Mgr. Ján Rubis 
 
Rok 2013 je poznačený celospoločenskou finančnou 

krízou, ktorú rieši nielen Slovenská republika, ale celá 
Európa. 

ZMOS prijalo koncom roka 2012 memorandum 
o pomoci vláde SR s udržaním hospodárskeho deficitu 
a hlavne súhlasilo so znížením príjmu z podielových 
daní zo závislej činnosti od občanov zo 70 % na 65 %. 
Samosprávy obcí s počtom viac ako 2 000 obyvateľov 
prijímali začiatkom roka prebytkové rozpočty, aby 
plnili dané memorandum. Aj mesto Giraltovce má 
schválený prebytkový rozpočet na rok 2013.  

Mesto Giraltovce v roku 2012 uznesením MsZ č. 
162/2012 zo dňa 13.08.2012 schválilo prijatie úveru 
na rekonštrukciu tepelných rozvodov v meste 
v hodnote cca 1 mil. Eur. Tento sa účtovne v roku 
2013 prenesie na spoločný podnik GIRATHERM, 
s.r.o., v ktorom má mesto 50 % a 50 % je súkromný 
kapitál R.A.S. Sveržov, s.r.o. Spoločnosť GIRATHERM, 
s.r.o. bude úver splácať ziskom z predaja tepla a teplej 
úžitkovej vody pre občanov mesta a a právnické osoby 
v meste. Havarijný stav teplovodov bolo nutné riešiť 
pred začatím vykurovacej sezóny a prijatý úver zaťažil 
finančnú analýzu mesta. Účtovným prenesením 
schváleného úveru na spoločnosť GIRATHERM, s.r.o. 
bude mesto Giraltovce plniť všetky body schváleného 
memoranda ZMOS. 

 
    ooooo   Mgr. Ján Rubis, primátor mesta 
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NAJSTARŠIEHO 90- ROČNÉHO 
DOBROVOĽNÉHO HASIČA 
Z GIRALTOVIEC 

 
 
 
 
Medzi početnými návštevníkmi súťaže DHZ o Pohár 

primátora mesta Giraltovce sme stretli aj najstaršieho 
dobrovoľného hasiča z Giraltoviec, pána Jána Mašleja, s ktorým 
sme sa niekoľko minút porozprávali. Ján Mašlej, ktorý v máji 
tohto roku prekročil už deväť desaťročí svojho života, načrel do 
bohatej studnice svojich dlhoročných spomienok na čas, 
prežitý medzi dobrovoľnými hasičmi. Z jeho spomienok sme 
vybrali nasledovné: 

Najprv zareagoval na dianie 
počas súťaže a prezradil, že sa 
mu veľmi páči to, čo videl. 
Obdivuje najmä techniku, 
ktorú dnešní dobrovoľní hasiči 
majú. Tiež sa mu pozdáva 
"mrštnosť" a šikovnosť 
hasičov. V čase, keď on ako 
19-ročný začínal medzi 
hasičmi, čo bolo v roku 1942, 
bolo to trochu iné. V prvých 
rokoch používali "hasičky", 
ktorým hovorili "osmičky" a 
väčšie boli "šestnástky". 
Zaujímavé bolo z jeho úst 
počuť, ako k nim na kontrolu 
prišiel ústredný sekretár 
hasičov z Bratislavy aby sa 
presvedčil, či naozaj majú 
toľko členov, ako uvádzali. 
Bolo na neuverenie, že počty ich dobrovoľných hasičov v Gi-
raltovciach sa v tom čase pohybovali okolo 80 a viac členov. On 
dostal za úlohu v ich organizácií sa starať o preventívu. Preto 
využívali každú možnosť upozorňovať ľudí na ochranu pred ohňom. 
Ako nám povedal, vždy, keď bola príležitosť - či už to boli oslavy 
MDŽ, slávnosti mamičiek s deťmi alebo iné akcie vysvetľovali 
ľuďom, mamičkám a deťom, ako majú zabraňovať vzniku požiaru. 
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S určitou hrdosťou v hlase nám 90 - ročný dobrovoľný hasič Ján 
Mašlej (pretože aj dnes sa cíti byť hasičom) prezradil, že si 
nepamätá za celé roky jeho pôsobenia medzi dobrovoľnými hasičmi 
na to, že by bol v Giraltovciach vznikol požiar, ktorý by bolo možné 
považovať za obrovský. Pripisuje to tiež preventívnemu pôsobeniu 
dobrovoľných hasičov. Giraltovčania chodili pomáhať skôr k väčším 
požiarom v okolitých obciach, napríklad na Remeninách či            
na Chmeľove. Dnešným dobrovoľným hasičom zaželal, aby 
pokračovali v tejto dobrej tradícií, zabraňovali vzniku požiarov, aby 
nám oheň bol iba dobrým sluhom, nie pánom, ktorý spôsobuje 
škody a ničí aj ľudské životy. 

ooooo   Text a foto:  PhDr. František Džalai 
 
Predsedníčka giraltovskej ZO JDS Mária Osifová st. úspešná 

na športových hrách seniorov Prešovského kraja  
 
 
 
 
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS)    

v Giraltovciach organizuje už niekoľko rokov veľmi vydarené 
športovo - branné dni seniorov. Táto akcia je medzi 
giraltovskými dôchodcami veľmi obľúbená a prináša aj svoje 
ovocie v podobe dosiahnutých výsledkov niektorých členov ZO 
JDS. 

Do histórie organizácie sa určite významne zapíše aj tento rok.   
V rámci súťažného družstva okresu Svidník na tohoročných 
Krajských športových hrách Prešovského kraja bojovali aj jej 
členovia Mária Osifová st., Alena Kmecová a Ján Roguľa. Počas hier, 
ktoré boli v Bardejove, sa nestratili a dosiahli výrazné úspechy. 
Mária Osifová sa stala najúspešnejšou športovkyňou medzi 
prítomnými ženami z celého Prešovského samosprávneho kraja a 
Alena Kmecová skončila na treťom - bronzovom mieste. Obe výrazne 
prispeli  svojou mierou aj k tretiemu miestu okresu Svidník, ktorý 
sa umiestnil v celkovom poradí za okresmi Bardejov a Prešov. 

Úspech počas krajských hier ich nominoval na Celoslovenské 
športové hry JDS. Ich 16. ročník sa uskutočnil v centre Liptova       
v Liptovskom Mikuláši v dňoch 19. - 21. augusta tohto roku. A 
hneď môžeme uviesť, že ani tu sa nestratili. Keď si uvedomíme, že si 
svoje sily zmerali s niekoľkými stovkami súťažiacich seniorov z 
celého Slovenska, medzi ktorými boli aj bývalí olympionici a 
niekoľko dlhoročných aktívnych športovcov, z ktorých sa mnohí 
ešte aj dnes  športovaniu venujú, dosiahli veľmi dobrý výsledok. 
Súťažilo sa v streľbe z malorážky, v behu na 50 metrov a v hode 
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kuchynským valčekom.   A znovu to bola Mária Osifová, ktorá sa vo 
svojej kategórií umiestnila na peknom 5. mieste. V jej "šľapajach" 
kráčala a úspešne súťažila aj ďalšia Giraltovčanka Alena Kmecová.     

Keď sme sa úspešnej reprezentantky mesta, okresu a 
Prešovského samosprávneho kraja  Márie Osifovej opýtali na jej 
najzaujímavejšie zážitky z celoslovenských športových hier,  
prezradila nám, že to bolo hlavne stretnutie s mnohými  seniormi    
z celého Slovenska, výmena skúseností z práce v JDS a 
nadväzovanie nových priateľstiev. Veľmi dobrá bola organizácia 
celého podujatia a veľkolepé otvorenie, ktorého sa okrem iných 
významných osobností zúčastnil aj predseda Slovenského 
olympijského výboru Vladimír Chmelár a otvoril  ho predseda JDS 
Ján Lipiansky.  Okrem samotného športovania absolvovali aj 
bohatý spoločenský a kultúrny program, navštívili niektoré pekné 
kúty Liptova a mesta Liptovský Mikuláš. Stretli sa aj s 1. 
podpredsedom Ústrednej rady českých seniorov Oldřichom  
Pospíšilom, z ktorého úst zaznel návrh, aby v budúcnosti 
zorganizovali spoločné športové hry slovenských a českých seniorov. 
Návrh sa stretol s priaznivou odozvou všetkých prítomných. 

Dovoľte nám, aby sme sa  aj v mene čitateľov Spravodajcu mesta 
Giraltovce poďakovali našim úspešným dôchodcom - športovcom 
Márií Osifovej, Alene Kmecovej a Jánovi Roguľovi za výbornú 
reprezentáciu nášho mesta a zaželali im podobné športové úspechy 
aj v budúcnosti.                                     ooo  PhDr. František Džalai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súťažiaci na celoslovenských športových hrách seniorov.  Foto: p. Fabián 
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USKUTOČNIL SA 3. ROČNÍK SÚŤAŽE HASIČSKÝCH 

DRUŽSTIEV TOPLIANSKEJ DOLINY 
 
 
ä 
 
 
 
V nedeľu 25. augusta 2013 sa v našom meste uskutočnil 

3. ročník súťaže hasičských družstiev Toplianskej doliny   
o Pohár primátora mesta Giraltovce. Zorganizovali ho 
mesto Giraltovce a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Gi-
raltovciach. O trofej prišli zabojovať hasičské družstvá 
reprezentujúce DHZ nielen z nášho okresu, ale aj z okresov 
Prešov, Bardejov a Stropkov. Podujatie otvoril primátor 
nášho mesta Ján Rubis a spolu s ním ceny víťazom 
odovzdali aj riaditeľka Územného výboru dobrovoľných 
hasičov zo Svidníka Pavlína Kretová a okresný veliteľ 
dobrovoľných hasičov Ján Hlivák. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po slávnostnom otvorení sa naplno rozbehla súťaž 

hasičských družstiev v  požiarnom  útoku.  Úlohou  súťažiacich 
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 dobrovoľných hasičov bolo v čo najkratšom čase "nahodiť" 
motor hasiaceho stroja, rozvinúť hadice, napojiť ich na hasiaci 
stroj a začať striekať vodu. No nebolo to také jednoduché, 
pretože najprv museli saciu časť hadice, ponorenú do zdroja 
vody, napojiť na hasiacu "mašinu" a potom napojiť hadice, 
rozvinúť ich do vzdialenosti 75 metrov, pospájať ich a až potom 
pustiť prúd vody. Darilo sa im to  s väčším aj s menším 
úspechom. Družstvá mali dva pokusy a lepší dosiahnutý čas sa 
im  započítal do celkových výsledkov. Súťažilo sa v troch 
kategóriách. V prvej si sily zmerali súťažiace nežnejšieho 
pohlavia - ženy. Z prítomných ženských hasičských družstiev 
DHZ z Chmeľova, Giraltoviec a Havaja si palmu víťazstva 
prevzali domáce Giraltovčanky s dosiahnutým časom 21,04 
sec. 

V druhej - mužskej kategórií bojovali o víťazstvo hasičské 
družstvá mužov DHZ z Harhaja, Nižného Mirošova, Vyšného 
Mirošova (A a B mužstvo), Svidníka, Radomy, Giraltoviec, 
Chmeľova, Vyšného Orlíka a Kukovej. Pohár primátora mesta 
Giraltovce si za víťazstvo prevzali dobrovoľní hasiči zo sú-
ťažného družstva DHZ Svidník s dosiahnutým časom 15,26 
sec. Domáce družstvo z Giraltoviec skončilo na pomyselnej 
tretej - bronzovej priečke s dosiahnutým časom 18,77 sec. 

V kategórií mužov nad 35 rokov súťažili družstvá hasičov     
z DHZ Giraltovce, Šarišský Štiavnik a Rožkovany. Víťaznú trofej 
dostali muži z hasičského družstva DHZ Rožkovany s do-
siahnutým výsledkom 17,57 sec. Giraltovčania boli druhí         
s časom 19,79 sec. 

Bohatú náplň programu príjemného letného popoludnia 
počas prestávky hlavnej súťaže zaplnila bežecká súťaž 
"Najrýchlejší prudar". Počas nej dvanásť pretekárov so sto-
čenou hadicou bežalo do cieľa, vzdialeného od štartu 75 
metrov. Medzi nimi bola aj jedna žena - Aja Červeňáková          
z Chmeľova, ktorá do cieľa dobehla v čase 14,71 sec. Tieto 
preteky vyhral Jaroslav Bolišinga z Vyšného Orlíka s do-
siahnutým časom 12,52 sec. 

Celé vydarené popoludnie vyvrcholilo večernou  Benátskou 
nocou. Do tanca a na počúvanie zabávajúcim sa účastníkom 
tohto vydareného podujatia hrala domáca skupina Oceán.    

 
ooooo   PhDr. František Džalai 
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Zo slávnostného nástupu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víťazné  družstvo žien z Giraltoviec                                 Foto: Ladislav Lukáč 
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V súčasnosti je mesto aktív-

ne a aj úspešné v mnohých 
aktivitách, športových  aj kul-
túrnych. Keďže mojou 
najväčšou prioritou je filmové 
umenie, chcel by som oby-
vateľom Giraltoviec  - a aj ich 
širokému okoliu - priblížiť 
aktivity v oblasti amatérskeho 
filmu, ktoré mali na pôde mesta 

v minulosti svoje miesto. Aktivity v tejto oblasti vyvíjali ľudia 
združení okolo pána Štefana Potaša. O tom, že táto činnosť robila 
dobré meno mestu, svedčia mnohé ocenenia z prehliadok a súťaží 
amatérskeho filmu. Z týchto aktivít sa zachovalo niekoľko 8mm a 
16mm filmov a vďaka synovi pána Potaša sa mi k nim podarilo 
dostať. Mojím cieľom  bolo tieto filmy zdigitalizovať a zachovať tak 
kultúrne dedičstvo mesta aj v oblasti filmového umenia. Je dôležité, 
aby tieto filmy nezapadli prachom niekde v archíve mesta. Práve 
naopak,  chcem, aby sa mesto mohlo prezentovať aj touto aktivitou 
a tiež, aby Giraltovčania mali možnosť si zaspomínať. Mnohí z vás 
už zaregistrovali krátku ukážku zo spartakiády, ktorá sa konala      
v roku 1985 na miestnom futbalovom ihrisku. Musím povedať, že 
ukážka zaznamenala úspech. Tento úspech ma utvrdil v tom, že 
projekt má zmysel.  Okrem toho, že zdigitalizované filmy si  nájdu  
miesto v archíve mesta, budú tiež súčasťou krátkeho dokumentu o 
filmároch z Giraltoviec. Ukážky z archívnych filmov bude dopĺňať 
predkamerová výpoveď členov krúžku. Spestrím filmu bude 
autorská invencia, ktorej snahou je poukázať na rozdiely medzi 
minulosťou a súčasnosťou. Film bude mať premiéru na podujatí     
s názvom My tu ňeška kino mame.  

Samotné podujatie budú tvoriť projekcie,  rozdelené na projekciu 
pre školy a večernú projekciu, ktorej súčasťou sa stane premiéra 
spomínaného filmu. Projekcia pre školy bude pozostávať z výberu 
tvorby študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici a projekcie 
dokumentárneho filmu Ja som baník, kto je viac. Cieľom tejto 
projekcie je prehĺbiť záujem mládeže o filmové umenie. 
Dramaturgicky som sa snažil vybrať filmy, ktoré sú obsahovo 
a formou spracovania blízke tejto vekovej skupine a do istej 
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miery môžu reflektovať aj ich životy. Aj vo večernej projekcii chcem 
venovať miesto tvorbe študentov Akadémie umení v Banskej 
Bystrici. Záver bude patriť filmárom z Giraltoviec, ktorí po dlhej 
dobe ožijú na plátne. V rámci podujatia bude sprístupnená výstava 
obrazov Štefana Potaša.  

Bližšie informácie nájdete na webových stránkach mesta a v ok-
tóbrovom vydaní Spravodajcu mesta Giraltovce.  

Projekt My tu ňeška kino mame bol podporený v rámci 
dotácie z rozpočtu mesta. 

Michal Kočiš 
Autor je študentom filmovej dokumentárnej tvorby 

 
 
 
 
 
Politika rozvoja vidieka je stále dôležitejšou zložkou 

spoločnej poľnohospodárskej politiky všetkých členských 
štátov Európskej únie. Podporuje udržateľný rozvoj vo vi-
dieckych oblastiach a zaoberá sa ich ekonomickými, sociálnymi 
a ekologickými problémami. LEADER predstavuje nový prístup 
k riešeniu týchto problémov, lebo spája aktivity verejného, 
občianskeho a súkromného sektora, ktoré podporujú 
hospodársky rast a rozvoj vidieka.  

 
Od svojho spustenia sa LEADER snaží poskytnúť vidieku metódu 

na zapojenie miestnych partnerov do riadenia ich regiónu. Nie 
náhodou je  partnerstvo základným princípom  aktívneho 
rozvojového  procesu a realizátormi tohto prístupu sú Miestne 
akčné skupiny (MAS), ktoré na základe členstva združujú aktívnych 
podnikateľov, zástupcov samospráv, záujmových skupín a 
občianskych združení z daného regiónu. 

Prípravné stretnutie 
Zástupcovia samospráv obcí, podnikateľov a neziskového sektoru 

z nášho regiónu sa 16. augusta tohto roku  prvýkrát stretli, aby 
vytvorili takéto verejno-súkromné partnerstvo v mikroregióne 
Topoľa a v časti Radomsko-Makovického regiónu. Na stretnutí 
vznikla prípravná skupina, ktorej úlohou bude vypracovať štatút a 
predložiť žiadosť o registráciu  Ministerstvu vnútra SR. Po registrácii 
MAS Topoľa ako verejnoprospešného združenia fyzických a 
právnických osôb, pôsobiacich, resp. sídliacich v uvedenom regióne 
a po vytvorení orgánov združenia pripraví toto na schválenie 
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Miestnu rozvojovú stratégiu, ktorá bude nadväzovať na Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Topoľa. V prí-
pade jej schválenia bude túto stratégiu realizovať, manažovať, 
monitorovať a hodnotiť.  

Na vysvetlenie:  
LEADER je skratka pre „Linky akcií pre rozvoj vidieckej 

ekonomiky“ a pozostáva z týchto prvkov: 
a) oblastné stratégie miestneho rozvoja pre presne vymedzené 

územie,  
b) miestne verejno-súkromné partnerstvá (MAS), 
c) prístup typu „zdola nahor“ s rozhodovacou právomocou pre MAS 

pri vypracovaní a vykonávaní stratégie miestneho rozvoja, 
d) multiregionálny návrh a realizácia stratégie miestneho rozvoja, 

založená na vzájomnej súčinnosti medzi subjektmi a projektmi    
z rôznych odvetví miestneho hospodárstva, 

e) uplatňovanie inovovaných prístupov, 
f) vykonávanie projektov spolupráce, 
g) vytváranie sietí miestnych partnerstiev. 

S dôrazom na potreby obyvateľov 
Najdôležitejším znakom prístupu LEADER je prístup zdola 

nahor. Podľa tohto prístupu by mal byť aj rozvoj nášho regiónu 
realizovaný spôsobom, ktorý bude najviac zodpovedať potrebám 
obyvateľov. A práve tu je príležitosť vyzvať všetkých miestnych 
aktérov, aby prevzali vedenie a aktívne sa zúčastňovali na príprave 
a realizácii Strategického plánu rozvoja mikroregiónu Topoľa a časti 
Radomsko-Makovického mikroregiónu v programovacom období 
2014 – 2020. 

Prvoradou úlohou tohto prístupu je naučiť ľudí premýšľať      
nad tým, ako spolupracovať, zabezpečovať dostatočnú infor-
movanosť a vybudovanie kapacít z jednotlivých sektorov pri 
mobilizácii miestneho obyvateľstva, rôznych záujmových skupín s 
cieľom  identifikovať silné a slabé stránky regiónu (analýza) pri 
príprave a vypracovaní  miestnej stratégie a stanoviť jasné kritériá 
pri príprave konkrétnych projektov a ich vlastnej realizácie. 

Prvé kroky 
Preto je nevyhnutné, aby sa členmi MAS stali najaktívnejší 

zástupcovia verejného a súkromného sektora, pretože úlohou MAS 
bude nielen vymedziť územie svojho pôsobenia, ale aj pripraviť a 
realizovať stratégiu sociálno-ekonomického rozvoja, koncentrovať 
rôznorodé finančné zdroje – najmä z EÚ a rozhodovať o ich 
prideľovaní na konkrétne projekty zahrnuté v Stratégii. 
Vypracovanie kvalitnej stratégie znamená možnosť združovať 
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rôznorodé finančné zdroje a získať pre daný región aj nenávratné 
príspevky z EÚ až do výšky 3,5 milióna eur. Preto by MAS i v našom 
regióne mala byť vhodne vyvážená pri zastupovaní miestnych 
záujmových skupín, kde v rozhodovacej právomoci musia aspoň 50 
percent miestneho partnerstva predstavovať súkromní partneri 
(podnikatelia) a združenia. 

V rámci informovanosti o možnostiach zapojenia sa všetkých 
sektorov z regiónu ako aj obyvateľov  budú informácie zatiaľ 
zverejňované na webovej stránke mesta Giraltovce a po registrácii 
MAS Topoľa na Ministerstve vnútra na stránke združenia. Prvými 
týmito materiálmi budú: návrh štatútu MAS Topoľa, vzory prihlášok 
za člena MAS a ďalšie konkrétne materiály. Sídlom prípravného 
výboru a neskôr MAS bude kancelária Vidiek, n. o. v Dome služieb. 

 
ooooo   Ing. Ľubomír Filo, riaditeľ neziskovej organizácie Vidiek 

 
 

KOMENTÁR KU SKORO AKTUÁLNEJ TÉME 
 
 
 
 
Ani sa veriť nechce, že znovu máme pred sebou voľby. Už o nie-

koľko týždňov sa začne predvolebná kampaň a o pár mesiacov 
pôjdeme k volebným schránkam, aby sme si zvolili nových 
zástupcov do samosprávnych orgánov Prešovského kraja. Možno si 
položíte otázku, prečo s touto témou otravujeme už teraz. 
Periodikum, ktoré práve čítate,  má svoj pravidelný cyklus 
vydávania a ďalšie číslo vyjde v čase, keď bude problematika 
spomenutých volieb už v inej rovine. Dnes by sme sa chceli 
zamyslieť nad problémom, ktorý sa priamo či nepriamo dotýka 
každého obyvateľa mesta Giraltovce a okolia. Voľby do sa-
mosprávnych orgánov sme už zažili a skúsenosti máme aj s pô-
sobením týchto orgánov. Nikdy doteraz sa ale nestalo, aby sa do 
krajských štruktúr cez voľby dostal niektorý z kandidátov z nášho 
mesta a regiónu. Skúsme sa zamyslieť prečo. 

Nech nikto nečaká, že teraz začneme agitovať za jedného alebo 
niekoľkých kandidátov. Po prvé: zoznamy kandidátov do toho-
ročných samosprávnych volieb zatiaľ neexistujú, takže nevieme ani, 
kto bude kandidovať. Po druhé: táto oblasť nie je v pozornosti nášho 
zamyslenia sa a na agitovanie ešte trochu času zostáva. 

Chceli by sme sa spolu s čitateľmi zamyslieť nad tým, prečo 
nemáme v krajských samosprávnych orgánoch doteraz žiadneho 
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zvoleného zástupcu. Po dôkladnej analýze sme prišli k viacerým 
príčinám súčasného nepriaznivého stavu. Chceme vašu pozornosť 
upriamiť  na, podľa nášho názoru,  najvýznamnejší problém, kvôli 
ktorému  je situácia taká, aká je. Nebudeme rozoberať nastavenie 
volebného systému ani rozdelenie volebných obvodov. Tieto  
skutočnosti  nemôžeme momentálne zmeniť, no mali by sme sa 
zamyslieť nad tým, ako aj  v týchto menej výhodných podmienkach 
dosiahnuť,   aby aj naše mesto a región mali svojho zástupcu v kraj-
skom zastupiteľstve. 

Keďže naše mesto a jeho okolie patria do volebného obvodu, 
v ktorom sú aj okresné mesto Svidník a ostatné sídla, dostávame sa 
do určitej nevýhody.  Počty sú pomerne jednoduché. Kým voličom 
svidníckej časti stačí na zvolenie kandidátov aj povedzme účasť 20 
% registrovaných voličov, pri voľbách v Giraltovciach a okolí nemusí 
stačiť účasť ani dvojnásobná. Pritom vieme, aká bola priemerná 
účasť na ostatných voľbách. Povedzme to priamo - nízka. A tak sa 
nečudujme, že nás v krajských samosprávnych orgánoch nikto 
nezastupuje. Pritom odborníci už prišli na to, že samosprávne kraje 
majú v politickej, organizačnej, ekonomickej a spoločenskej 
štruktúre Slovenska veľmi významné postavenie, možnosti a 
právomoci. Podľa niektorých možno najvyššie. A tým aj postavenie 
členov týchto orgánov má svoj významný dosah na rozvoj života 
sídla a regiónu, ktorý v samosprávnych orgánoch reprezentujú. 
Preto už dnes by sme sa mali zamyslieť nie nad tým, koho budeme 
voliť (mená kandidátov ešte nie sú známe) ale nad tým, či máme      
v sebe občiansku hrdosť a vžitý lokálpatriotizmus na to, aby sme si 
našli v čase volieb pár minút, prišli k volebnej schránke a zvolili si 
svojich zástupcov. Výber konkrétnych ľudí - kandidátov vo voľbách 
- nechávame na voličoch. Je to ich demokratické právo, do ktorého 
im nechceme vstupovať. Výber im urobia počas predvolebnej 
kampane iní. My dnes chceme požiadať, aby sa každý človek          
s volebným právom zamyslel nad tým, že to nie len právo zúčastniť 
sa volieb, ale mala by to byť aj naša občianska povinnosť. Pretože 
ak sa na voľbách do orgánov Prešovského samosprávneho kraja 
počas tohoročnej jesene zúčastní viac voličov z nášho mesta a 
okolia, zvýši sa pravdepodobnosť, že aj od nás bude zvolený vhodný 
kandidát, ktorý pomôže ešte viac skvalitňovať a vylepšovať životné 
podmienky v meste Giraltovce a v regióne. A o to by nám malo isť. 
Či nie? Nuž, uvažujme! Čas rozhodovanie sa blíži. 

 
ooooo   PhDr. František Džalai   ooooo 
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Predovšetkým uteká, a to veľmi rýchlo. Tí starší to vnímajú oveľa 

výraznejšie. Niežeby sa tok času odrazu zrýchlil, len my 
spomaľujeme a vnímame ho inak, sme starší, potrebujeme viac 
času, aby sme získali viac peňazí, za ktoré si kúpime viac vecí, 
ktorými ohúrime čo najviac ľudí  a v medzičase nám rozhodca život 
odpíska polčas hry. Pre  mnohých  sa  naopak, čas vlečie. Zabíjajú 
ho monotónnymi činnosťami, ktoré majú naoko pomôcť vyplniť čas. 
Čas sa vlečie študentom na nudných hodinách, zamestnancom 
v oblbujúcich monotónnych prácach, vdovám a vdovcom, 
opusteným a rozvedeným, pre ktorých je život odrazu veľká 
prázdnota. Čas plynie v prítomnosti ľudí aj bez nich. Vraj čas lieči, 
utešujeme seba a iných, vedomí si toho sebaklamu. Jazvy 
ostávajú a z času na čas sa darí zabudnúť. Spočiatku sa celý čas 
vraciame do čias, keď nám niekto blízky vypĺňal život. Tisíce 
momentov nám pripomínajú časy, keď sme boli spolu. Čas minulý. 
Po čase sa so stratou blízkych vyrovnávame, pretože čas ide ďalej. 
Čas ukáže, vravia tí čo tomu sami neveria, a nemajú tušenie, čo 
prinesie pán čas. Čas budúci. Prevetraní životom vravia, že 
najdôležitejší je čas prítomný. Poučení minulosťou vieme, na čom 
najviac záleží. Ak raz dôjde na to, že  nám pred očami prebehne 
životný román, ktorý si každý z nás píše sám, mali by sme čas tráviť 
tak, aby to záverečné sledovanie životných diapozitívov stálo za to. 
Tesne pred záverečnou nám neostane veľa času, môžeme s ním 
zápasiť, koľko chceme, ale späť ho nezískame. Sú časy, keď prší 
v duši, sklamali blízki aj priatelia, keď nikomu nechýbaš a aj psy sú 
neverné. Sú časy, keď malé gestá znamenajú svet a nádej vstala 
z mŕtvych. Sú časy, keď si nebezpečne blízko rodinným stretnutiam 
v nebi, keď hodiny tikajú ako časovaná bomba a nevinná 
študentova otázka,  prečo nemáš deti, pripomenie, že si zrejme 
prešvihol ten správny čas. Vyčkaj času ako hus klasu, radia 
nedočkavým, ktorí nemajú času nazvyš. Času dosť, tvrdia 
zlomyseľní, čo to potrebné už dávno spravili, pohodlní – a to sme 
občas všetci - a naivní, čo si myslia, že sa to spraví samo. Čas sa 
márni neužitočnými byrokratickými nariadeniami v školstve, 
zdravotníctve a iných sektoroch. Väčšina času sa stráca spĺňaním 
týchto absurdných nariadení, ktoré by sa mali nahradiť tak 
potrebným vyučovaním, liečením a dodržiavaním zákonov. Stráca 
sa s ľuďmi, ktorí nestoja za to, aby sme im venovali náš drahocenný 
čas. Čas sa vypĺňa hraním v poradí ďalšej „vysoko vzdelávacej 
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a fyzicky náročnej“  video hry, ktorá rozvíja všetko možné, len nie 
rozumové schopnosti, sedením po krčmách v žalostnom oplakávaní 
nepriaznivého osudu a nadávaním na čas, ktorý nám nepraje. 
Niekedy si vyhradíme čas  aj na čítanie, tvorbu, šport a záľuby. Kto 
je bohatší? Ten, čo má málo času, alebo ten, čo ho má veľa? Záleží 
na okol-nostiach. Všetko má v živote svoj čas. Diskotéky aj 
randenie, cestovanie, kariéra aj mamonárstvo. Dopraj si čas          
na zábavu aj oddych. Iné dôležité priority ako rodina a láska si 
občas dávajú načas, preto im nezabudni venovať veľa času, až sa 
ráčia dostaviť. Pochopiť, o čo v živote ide, zaberá veľa času. Ktovie, 
kedy je ten vhodný čas dospieť. Hral si niekedy hru s časom 
opreteky? Máš niekedy pocit, že nie si pánom svojho času? Nájdeš si 
vo svojom zrýchlenom životnom tempe čas na ľudí, na ktorých 
záleží, alebo ti to dnes časovo nevyhovuje? Si časovo zaneprázdnený 
a nemáš dnes na mňa čas? Kedy si ho pre mňa urobíš? Myslíš si, že 
s vekom dohoníš stratený čas? Opakuješ si niekedy v hlbokom 
omyle známu frázu, že príde čas a urobíš to, čo odkladáš na iné 
časy? Rusi tvrdia, že lepšie časy už boli. Socialistické heslá hrdo 
hlásali dnes už spochybňovanú družbu: na večné časy a nikdy inak. 
Spomienkoví optimisti nemôžu zabudnúť na staré sladké časy za 
minulého režimu, keď pár dôležitých vecí bolo samozrejmosťou. 
Staršia generácia rada tvrdieva, že za ich čias boli ľudia iní. 
Rozprávky sa začínajú za starých dávnych čias. Ekonómovia 
strašia, že nás čakajú ťažké časy. Rodičia výchovne dohovárajú 
svojim tínedžerom, že sa skončili časy, keď si deti robia, čo chcú 
a že za ich čias museli na slovo počúvnuť svojich rodičov, neflákať 
sa po nociach a byť doma načas. Nebolo času na sprostosti 
a vylomeniny. Časy sa menia. Bol si už v správnom čase                 
na správnom mieste, keď sa Kupid chystal vystreliť svoj šíp,              
keď udeľovali odmeny, keď dobre platená práca padla do lona 
menej schopnému kolegovi, čo nedodržiaval pracovný čas? Možno 
dozrel čas na životné rozhodnutia ako zmeniť povolanie, adresu 
či partnera. Nastal čas sa zamyslieť nad tým, ako využiť tento čas. 
Prišiel čas si uvedomiť, že si pánom svojho času a oplatí sa ho minúť 
s dobrými ľuďmi. Stráž si svoj čas. Čas nedokáže urobiť dve veci. 
Zastať a vrátiť sa. Tak teda užívaj si svoj čas naplno a s tými, ktorí 
si vedia vážiť čas, strávený s tebou. Skús s nimi vydržať v dobrých i 
zlých časoch. Je najvyšší čas. Relatívne je to väčšinou mizerne 
načasované a buď prichádzame o naozajstné hodnoty v živote 
priskoro, v tom lepšom prípade si to načasujú neskôr a prípadne  sa 
ich nedočkáme vôbec. Pripíjam na časy, keď každý nájde to, čo 
hľadá  a najmä si ujasní, čo to je.             ooo  Natália  Ostrowski 
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Milí čitatelia, občania Giraltoviec a blízkeho okolia, 
 
dostal som priestor v Spravodajcovi,  aby som predstavil nový 

bytový dom na  Fučíkovej ulici. 
S výstavbou bytového domu sme začali v apríli roku 2012 a jeho 

dokončenie je naplánovane na október 2013. 
Je postavený na pasových základoch, murivo je z pálenej tehly    

s hrúbkou 30 cm, vo vnútorných priestoroch upravený jadrovou 
omietkou a štukom. Vonkajšie oplaštenie je prevedené 
polystyrénom s hrúbkou 15 cm a akrylatovou  omietkou so zrni-
tosťou 1,5 mm. Okná sú plastové, dvere do bytov protipožiarne 
s odolnosťou 30 minúť,  bezpečnostné  interiérové dvere sú 
laminátové s obložkovou zárubňou. Kúpeľňa má keramický obklad 
a dlažbu, v každej sú nainštalované plastová vaňa, keramické 
umývadlo, predpríprava na automatickú pračku a závesné WC. 
V trojizbovom byte je WC samostatne a naviac má predprípravu    
na sprchovací kút. Súčasťou každého bytu je kuchynská linka      
so sporákom  a digestorom. V  bytovom dome je 22 bytových 
jednotiek rozdelených nasledovne: 

 Byt s plochou  50,7m2 - 6 bytov 
53,7m2 - 6 bytov 
60,0m2 - 2 byty 
75,4m2 - 6 bytov 
83,6m2 - 2 byty 

Ku každému bytu patrí balkón s plochou 7,2 m2.V suteréne 
bytového domu máme umiestnené pivnice s plochou cca 3 m2 ku 
každému bytu, spoločnú kočikáreň,  priestor na bicykle, 
výmenníkovú stanicu pre ohrev teplej vody a kúrenia a                       
6 veľkoplošných  garáži. V zadnom nádvorí bytového domu sú 
umiestnené parkovacie miesta pre každú bytovú jednotku  jedno. 

Byty v bytovom dome sú určené na predaj do osobného 
vlastníctva  (10 bytov ) a na prenájom (12 bytov). Cena bytu          
do vlastníctva  sa začína od 33.310,- eur pričom na prefinancovanie 
je možné použiť všetky jeho formy  do troch rokov od kolaudácie. 
Tvorba ceny bytu je individuálna pri každej bytovej jednotke a záleží 
od rýchlosti jej splácania. 

Na záver by som chcel upriamiť pozornosť na prevádzkové 
náklady bytového domu, ktoré oproti obdobným bytom sú nižšie 
min. o 600,- Eur ročne.  
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Text: Milan Pašeň                                                           Foto: Mária Osifová 
 

 
 
 
Centrum voľného času v Giraltovciach umožňovalo 

svojim návštevníkom pobyt v bazéne, v posilňovni,  
na tenisových kurtoch či v oddychovej časti Girlandie. 
Slnečné a horúce letné dni  lákali osviežiť sa vo vode 
a tak náš bazén využívali hlavne tie najmenšie deti 

s rodičmi alebo aj s babičkami. V našom okolí sa nachádzajú aj 
rôzne kúpaliská, 
my sme dali 
prednosť  nášmu 
obľúbenému 
v maďarskom Ša-
rošpataku a tak 
sme umožnili 
pobyt deťom s ro-
dičmi aj v tejto 
lokalite. 

Leto sa chýli 
ku koncu, čo je 
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predzvesťou skon-čenia prázdnin a začiatku školského roka, na kto-
rého otvorenie sa aj my v CVČ pripravujeme. 

 Pravidelnú záujmovú činnosť so širokou ponukou rozmanitej  
krúžkovej aktivity začíname v októbri, ale počas septembra sa môžu 
záujemcovia prihlasovať  vybratím si prihlášky v CVČ a zapísaním 
sa do krúžku podľa svojho záujmu. Ponuku nájdu záujemcovia     
na našej webstránke, na  plagátoch či v našich skrinkách. 

Všetkým žiakom a študentom prajeme  pekný štart do nového 
školského roka, naplneného rôznorodými aktivitami, zvládnutie 
náročných  učebných povinností, možnosť realizovania svojich  
plánov a nárokov a nakoniec  jeho úspešné ukončenie. Budeme sa 
tešiť, ak svoj voľný čas a mimoškolské aktivity budete uspokojovať 
v priestoroch nášho zariadenia.  

                                                           ooooo   Text a foto: CVČ 
 
 
 
 

 
Je po lete, po prázdninách, po dovolenkách, po stretnutiach,    

po rôznych aktivitách a kultúrnych podujatiach, po práci, ktorá 
je príznačná pre letné dni. A bilancujeme, hodnotíme, aké 
vlastne bolo pre každého z nás. Čoho bolo veľa či nebodaj málo. 

A hneď odpovedáme: tepla, 
sucha až, až ... a dažďa a 
vlahy ešte menej ako málo. 
Pre mňa - a  na našej 
Záhradnej ulici, vždy plnej 
detskej vravy, prázdnino-
vých hier, toho bolo           
ale úplne málo. Zrejme 
prázdniny mali tentoraz 
úplne iný program, najmä 
mimo domova. Detské hry, 
také príznačné pre letné 
prázdniny, tentoraz nahra-
dili zvuky áut, stavebných 
mechanizmov a ďalších 
stavebných prác. Akosi sa 
to tentoraz nahustilo do 
pomerne malého priestoru  
a   v   rovnakom   čase.   Ale 
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aspoň týmto aktivitám počasie prialo a výsledky sú viditeľné 
a uspokojivé. Boli to dokončovacie práce a úprava okolia našej 
polikliniky, stavebné práce na DSS, rekonštrukcia farskej 
budovy, rekonštrukcie súkrom-ných domov a ďalších objektov. 
Z môjho pohľadu môžem kon-štatovať veľmi ohľaduplné 
správanie sa všetkých zainteresovaných, ak si predstavíme 
každodennú premávku pri návštevách obchodov, ambulancií, 
lekárne a ďalších výrobných prevádzok. 

Do letného programu bol zaradený aj  jednodňový zájazd 
našej Jednoty dôchodcov na medzinárodnom festivale remesiel 
a ľudovej kultúry – Európske ľudové remeslo. Túto návštevu 
spred niekoľkých rokov sme vďaka záujmu našich členov 
zopakovali a aj keď je to navonok to isté, vždy je to o čosi 
obohatené, pretože atmosféra, typická pre toto podujatie, je 
jedinečná a neopakovateľná. Už miesto konania, na ktoré sa 
vchádza niekoľkými mestskými bránami, tvorí uzavretý celok 
pod hradbami zámku s množstvom ľudí, medzi ktorými sa 
celkom prirodzene prechádzajú ďalší, oblečení v dobových 
kostýmoch či zoradení a pochodujúci halapartníci. To všetko 
s predvádzanými ukážkami remesiel navodzuje atmosféru 
starých stredovekých čias. Vidieť, ohmatať, ochutnať, zapojiť 
doslova všetky zmysly na vychutnanie ponúkaného, počuť 
fujaru, píšťalky, hru na spiežovcoch, údery na nákovu, sledovať 
opracovanie dreva, spracovanie ľanu, konope, prácu               
na  krosnách, točenie hrnčiarskeho kruhu a ďalšie a  ďalšie 
remeslá... Pred našimi očami sa zhotovujú výrobky a tvorbu 
niektorých si môžu vyskúšať aj návštevníci. To je tá atmosféra, 
ktorá sa možno nikde nezopakuje. Vôňa rôznych ponúkaných 
dobrôt nasmeruje hladných k miestam s občerstvením. Tri 
pódiá s množstvom miest na sedenie ponúkajú pestrý kultúrny 
program vrátane aktivít na nádvorí hradu. A nechýbajú ďalšie 
atrakcie vyslovene pre deti. Dátum tohto podujatia je 
prázdninový a preto je vhodný pre deti, najmä kvôli tomu, aby 
všetky tieto zručnosti a šikovnosť našich ľudí mohli vidieť, 
dotýkať sa a aj sami si skúsiť poduť mechy kováčovi, vytočiť 
sviečku z plastu, pomôcť pri zhotovení krčiažka a pod. 

 
    ooooo   Text: Margita Gazdičová,  

foto: internet 
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SEPTEMBER V ZÁHRADKE  
 

Začiatok jesene je v úžitkovej záhrade 
pomerne pokojným obdobím. Ešte 
nemôžeme úplne odpočívať, ale už sa nájde viac príležitostí      
na to, aby sme si mohli užívať plody svojej práce. Ale 
pripomenieme si niektoré nevyhnutné práce, ktoré sa ani 
v septembri nesmú zanedbať. 

 
Ružičkový kel je vysoká rastlina obsypaná hlávkami, 

navŕšime pôdu okolo jej stoniek proti vyvráteniu.  
 
Pór môžeme nechať na záhone a vyberáme ho podľa potreby. 

V októbri ešte k rastlinám nahrnieme z oboch strán zeminu.  
Jeseň je aj najvhodnejším obdobím na zlepšenie pôdy.         

Od doplnenia živín do značnej miery závisí, aká bude úroda 
v budúcom roku. 

 
Ochrana rastlín 
Koncom leta ohrozujú hlúboviny húsenice mory a mlynárika. 

Suché a teplé počasie vytvára podmienky na šírenie červcov 
a štítničiek, ktoré môžu rastliny výrazne oslabiť. 

 
Vysievame ozimné cibule na prezimovanie, špenát na jeseň,  

reďkovky a vodnicu a  ozimný šalát na prezimovanie. 
Vysadzujeme sadenice jahôd, pri správnom ošetrovaní 
a výdatnej zálievke do zimy zakorenia a vytvoria základy         
pre kvetné pupene na úrodu v nasledujúcom roku. 

 
Po zbere jahôd ošetríme proti bielej a fialovej škvrnitosti 

listov. Silno napadnuté porasty 
môžeme aj skosiť. Ošetrujeme citlivé 
odrody jabloní proti pehovitosti plodov 
prípravkom KORASIN CALCIUM. 

 
           ooooo   Ľubomír Krupa 
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DO RADOV OBYVATEĽOV NÁŠHO MESTA SME PRIVÍTALI:  
Sebastiána Juhasa  Elišku Reňakovú      
Pavla Vaľanyho   Ester Kačmárovú   
Lilianu Vaľanyovú  Martina Jurča     
Jána Paliana    Emu Kmecovú  

V MESIACI SEPTEMBER SVOJE ŽIVOTNÉ JUBILEÁ OSLÁVIA  
Zuzana Galčíková - 80     Slávka Fedáková      - 55   
Anna Čušková  - 75     Helena Kurečajová -  55 
Tomáš Daňko   - 75     Alena Bohatová   -  55 
Anna Parimuchová - 70     Michal Dunčák   -  55    
Eva Katriňaková  - 65     František Kožlej  - 55 
Imrich Kendra   - 65     Judita Guľová   -  55 
Tomáš Končár   - 60         Dušan Vaľan    -  50 
Ernest Pešta   - 60     Tibor Daňo     -  50 
Irena Juhasová      - 60    

 
V MESIACOCH JÚL A AUGUST NÁS NAVŽDY OPUSTILI: 
P.č.  Meno       Rok narodenia            Dátum úmrtia 
1. Mária Rezáková   1931      05.07.2013 
2. Imrich Regeci      1931      07.07.2013 
3. Mária Tkáčová   1951      21.07.2013 
4. Alžbeta Onuferová  1927      30.07.2013 
5.  Jozef Matik     1980      01.08.2013 
6. Ján Klema     1988      10.08.2013 
7. Libuša Katriňáková  1959      15.08.2013  
 

Ján Demeter  - Darina Kurečajová 
Petrovce nad Laborcom  Giraltovce 
Adrián Juhas  -   Katarína Petová     
  Giraltovce                       Giraltovce 
Ladislav Haluška  - Katarína Fedáková 
   Svidník                 Giraltovce 
Rudolf Ľuník   - Jaroslava Bakaľarová 
  Giraltovce                        Giraltovce  
Marián Dzuruš   - Emília Hanková 
   Giraltovce      Babie 
Patrik Fedák    -    Mária Muchová  
   Lascov                     Giraltovce 
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Najvyššia regionálna futbalová súťaž sa nestihla 
ani poriadne rozbehnúť a už v jej úvode sa o 
najväčšiu pozornosť východoslovenskej futbalovej 
verejnosti postaral MFK Slovan Giraltovce. Po druhom 

majstrovskom zápase totiž zo svojej funkcie 
odišiel tréner Richard Gábor. O tejto  " horúcej " 
téme sme sa porozprávali s manažérom klubu 
Jozefom MATIM. 
ČO SA V STREDU 7. AUGUSTA VLASTNE 
UDIALO? Hrali sme prvý domáci zápas proti 

rezerve Michaloviec. Je pravda, že mužstvu sa 
proti silnému súperovi veľmi nedarilo, ale 
žiadnu nervóznejšiu atmosféru pri lavičke 

som nepostrehol. Po inkasovanom druhom góle 
tajomník MFK Miroslav Dvorský utrúsil poznámku o neskorom 
striedaní a tréner R. Gábor zareagoval príliš emotívne a zo zápasu 
odišiel s tým, že na lavičke ako kormidelník končí. Stretnutie sme 
nakoniec prehrali 1:3, ale viac ako strata bodov nás mrzel odchod 
trénera.  

AKO ZAREAGOVALO VEDENIE KLUBU NA TÚTO 
NEŠTANDARDNÚ SITUÁCIU? Tak v prvom rade to bol pre nás veľký 
šok, veď s jeho prácou sme boli veľmi spokojní. Vzhľadom k tomu, 
že nás ihneď čakal ďalší zápas v Plavnici, museli sme sa rýchlo 
rozhodnúť: vedením tréningového procesu sme poverili dlhoročného 
hráča a trénera mládeže v našom klube Patrika Partilu a mužstvo z 
lavičky budem viesť ja spolu s  Pavlom Mašlejom. Pri rozhodovaní o 
zásadných veciach budeme prihliadať aj na názory najskúsenejších 
hráčov Petra Štefánika a Lukáša Vojtu. Vychádzali sme z faktu, že 
chlapci majú odmakanú celú letnú prípravu, takže základ majú 
dobrý a treba len navodiť tú správnu klímu v kabíne. Najlepšie tú 
víťaznú. 
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ČO VÁS VIEDLO K TAKÉMU ROZHODNUTIU? Predovšetkým 
sme nechceli unáhlene angažovať nového trénera. Do nášho klubu 
sa tréneri musia vyberať veľmi premyslene, tak, aby zapadli          
do nášho prostredia a zžili sa s našimi podmienkami profesionálne 
a predovšetkým ľudsky. Tak to bolo v minulosti pri angažovaní 
Igora Nováka, Jozefa Bubenka či Štefana Bačkaya a podobne to 
robíme aj teraz, o čom svedčí úspešné účinkovanie Ľubomíra 
Puháka aj Richarda Gábora. Až na jednu výnimku sa nám výber 
trénerovvždy vydaril. 

MÁTE ZA SEBOU TRI ZÁPASY A VŠETKY VÍŤAZNÉ. AKO JE TO 
MOŽNÉ? Zatiaľ to funguje tak, ako som povedal. Do zostavy sa 
vrátili P. Partila, P. Cauner a J. Čabala, rozohral sa aj M. Digoň a to 
je v zápasoch cítiť. Chlapci sa snažia, hrajú zodpovedne a patrí im 
zaslúžená pochvala. Na stretnutia sme sa pripravovali so všetkou 
vážnosťou. Asistent P. Mašlej mužstvo pozná a ja vďaka mnohým 
osobným kontaktom dostávam podrobné informácie o súperoch, ich 
kľúčových hráčoch aj o spôsobe ich hry. Obaja máme skúsenosti z 
aktívnej činnosti a to, čo nám napríklad vštepoval nebohý Igor 
Novák, sa snažíme vniesť do mužstva. Nesmieme však zaspať        
na vavrínoch, je len začiatok a čakajú nás ešte silní protivníci. 
Naozaj, pred chlapcami klobúk dolu!                           ooooo ( md ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zľava Jozef Mati a Richard Gábor.                                              Foto: L. Lukáč   
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MÔJ NÁZOR  
NIE JE ZADLŽENOSŤ,  AKO ZADLŽENOSŤ  
 

Zaiste tak ako ja aj mnoho ďalších obyvateľov Giraltoviec 
prijalo so zmiešanými pocitmi informáciu, ktorá prebehla 
niektorými médiami,  o tom, že medzi najzadlženejšie mestá na 
Slovensku podľa zadlženia na obyvateľa patrí aj naše mesto 
Giraltovce. Vraj sme na 5. mieste na Slovensku medzi 
najzadlženejšími mestami. Nie nechcem teraz túto situáciu 
podceňovať ani dramatizovať. Nie som ani ekonóm, takže si 
nedovolím robiť odborné rozbory a závery. No po ne-
jednoznačných názoroch, ktoré som mal možnosť si vypočuť, mi 
nedá, aby som nezareagoval. Na rozdiel od mnohých 
"tiežodborníkov" z posedení v krčme či tetušiek, "debatujúcich" 
na ulici mám trochu viac dostupných informácií. Nie, nechcem 
zo seba robiť niečo viac, chcem len podotknúť, že na rozdiel od 
nich som sa zúčastňoval niekoľkých rokovaní (mestského 
zastupiteľstva v Giraltovciach) a získal som mnoho informácií 
od ľudí z MsÚ v Giraltovciach, ktorí sa problematike ekonomiky 
nášho mesta venujú. Preto si dovolím napísať k danej 
problematike niekoľko viet. 

Ako som už uviedol nie som ekonóm, preto nebudem veci 
komentovať z odborného hľadiska, skôr sa môj názor pokúsim 
vysvetliť jednoducho - "po ľudsky". Kto nič nerobí, nič nepokazí. 
Kto niečo nechce vybudovať a radšej oddychuje, ani nič 
nepotrebuje. Kde sa buduje, tam sa aj "otáčajú" peniaze. Keď 
by sme sa bližšie pozreli na problematiku zadlžených miest, 
zistili by sme, že tam,  kde majú viac dlhov,  je aj viac veci 
urobených. A možno tí, ktorí sa hrdia, že nemajú dlžoby, ani nič 
neurobili. Netvrdím, že je to všeobecné pravidlo, ale väčšinou sa 
to potvrdzuje. Takže ak sa pozrieme na situáciu v Giraltovciach, 
predpokladám, že sa nájde málo ľudí, ktorí by neuznali, že 
mesto prešlo v ostatných rokoch obrovským stavebným 
"boomom" (pre neznalých: veľkým rozvojom). Nebudem menovať 
jednotlivé akcie, každý, kto porovnáva vzhľad Giraltoviec pred  
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desaťročím a dnes, to musí uznať. Pochopiteľne, že na mnoho 
akcií nestačili len peniaze "z vonku" - z podielových daní od 
štátu či z eurofondov, ale svoj diel musela "cálovať" aj mestská 
pokladnica. A keďže v ostatnom čase sa skracujú podiely z ce-
loštátnej kasy  do rozpočtov miest a obcí, dotklo sa to i nášho 
mesta. A toto šetrenie musí pokračovať. Aj naše mesto sa         
v rámci Memoranda medzi Združením miest a obcí Slovenska a 
vládou SR zaviazalo šetriť. No keďže malo rozpracovaných 
niekoľko akcií, muselo situáciu riešiť. Spomeniem z ostatného 
obdobia vybudovanie takmer vzorovej pešej zóny v centre 
mesta, veľký podiel na financovaní tepelného hospodárstva - 
rozvodov tepla, rekonštrukciu polikliniky a podobne. 

Žijeme v kapitalizme. Kapitalizmus je postavený na úveroch. 
Takže tak postupujú aj "gazdovia" našich Giraltoviec. Aby sme 
potomkom nezanechali iba dlhy, ale aj niečo rukolapné - 
potrebné stavby, infraštruktúru, fungujúce služby. Zdá sa, že 
tieto veci            v našom meste fungujú na veľmi slušnej 
úrovni. Myslím si, že môžem obyvateľov nášho mesta ubezpečiť, 
že ekonomika mesta (aspoň podľa mojich informácií) zatiaľ 
funguje a "katastrofa" v štýle amerického Detroitu nám nehrozí. 

A čo povedať na  záver ? Nemusíme si veci domýšľať ani 
vymýšľať. Stretávam sa s tým často, hlavne po zasadaní 
mestských orgánov. Zvedavosť každého občana mesta môže 
byť naplnená priamo. Nie sprostredkovane a hlavne väčšinou - 
skreslene. Stačí málo - prísť na ktorékoľvek zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. Prístup má každý obyvateľ mesta. 

A dodatok - keď som v ostatnom čase sledoval niektoré naše 
médiá: objavovali sa medzi najväčšími dlžníkmi na Slovensku 
úplne iné mestá - Giraltovce sa medzi nimi takmer neobjavujú. 
Každá vec sa dá totiž prijať z rôzneho uhla pohľadu. Možno ten, 
v ktorom figurovali Giraltovce ako jedno z najzadlženejších 
miest na Slo-vensku, sledoval určitý zámer. A z toho by sme si 
v dnešnej (všeobecne hospodársky) nie celkom dobrej situácii, 
my Giraltovčania ešte nemali robiť prehnane ťažkú hlavu.      

 
 

ooooo   Zamyslel sa PhDr. František Džalai 
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Končia sa prázdniny a začína škola. Rodičia s deťmi využívajú 

posledné týždne, spojené s dovolenkami a oddychom. Neraz sa 
stáva, že deti ostávajú bez dozoru, hrajú sa, bohužiaľ,  aj na ulici. 
Tieto sú ale stále rušnejšie a rušnejšie, premávka na jednotlivých 
uliciach nášho mesta je čoraz hustejšia a to je veľmi  nebezpečné. 
Autá premávajú veľkou rýchlosťou, česť  výnimkám, ktoré sa snažia 
spomaliť. Bolo by potrebné zvážiť  požiadavku občanov jednotlivých 
ulíc, aby sa urobilo opatrenie, napr. označením „Obytná zóna“.  
Doposiaľ sa nestalo nič. Za povšimnutie stoja nezodpovední  vodiči – 
a nie je ich málo - ktorí po upozornení,  aby išli pomalšie,  sa na vás 
ešte vykričia,  že tu nemáte označenie.    

Po regulácii rieky Radomky na Družstevnej ulici zanechali 
pracovníci  firmy, ktorá túto prácu vykonávala, veľa blata, hlavne 
na krajnici cesty. No ako vieme, bolo teplo a sucho, takže tu máme 
plno prachu. Cesta je úzka, autá sa obchádzajú aj po  krajniciach 
a občan, idúci po ceste,  nemá  kam uhnúť, nehovoriac o tom, že 
 prach sa šíri všade. Bolo by dobre, aby vedenie mesta urobilo 
opatrenie a dalo túto ulicu vyčistiť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chodci to majú ťažké.                                          Text a foto:  Alena Kmecová 
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Netrafil, alebo si nevedel vybrať?                                           Foto: M. Osifová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandali po diskotékovej noci "presádzali" kvety.                     Foto: M. Osifová 
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CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO  
PORADENSTVA A PREVENCIE, Centrálna 102, Svidník 

tel.č. 054/7522367, 0911828277 
e-mail: centrum102sk@centrum.sk   www.cpppapsk.sk 

Dom služieb /1.poschodie/, Dukelská 57/64, 087 01 Giraltovce 
 

STRÁNKOVÉ DNI 
odborných zamestnancov 

 
SEPTEMBER  2013 

 
 4. 9. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
10. 9. 2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
11. 9. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
17. 9. 2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
18. 9. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
19. 9. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
24. 9. 2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
25. 9. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
26. 9. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Jana Ducárová, sociálna pedagogička 

 
OKTÓBER  2013 

 
1. 10. 2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
2. 10. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
3. 10. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
8. 10. 2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
9. 10. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
10. 10. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Jana Ducárová, sociálna pedagogička 
15. 10. 2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
16. 10. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
17. 10. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
23. 10. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
24. 10. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
29. 10. 2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
30. 10. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
31. 10. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Jana Ducárová, sociálna pedagogička 

PaedDr. Vladislav  Artim, riaditeľ  
 
POZNÁMKA: Zmenu stránkových dní oznámime vopred. 
Kontakt a možnosť nahlásenia na vyšetrenie alebo konzultácie možný 
na t.č.: 054/75 22367, mobil 0911 828 377, email: 
centrum102sk@centrum.sk.                                             
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