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na prahu nového roka 2014 

vám chcem popriať všetko naj-
lepšie, veľa šťastia, zdravia, ro-
dinnej pohody a úspechov v práci 
aj v osobnom živote.  

Rok 2013, s ktorým sme sa pred 
niekoľkými dňami rozlúčili, sa 
niesol v znamení celoeurópskej 
hospodárskej krízy. Tá sa prejavila 
aj v ekonomike nášho štátu. 
Rastúca nezamestnanosť znižuje  
životnú úroveň našich rodín, veľa 
mladých spoluobčanov odchádza 
za prácou do zahraničia, čo je 
nezanedbateľná strata pre rodinný 
život i rodinnú spolupatričnosť         

pri výchove mladej generácie. Na konsolidácii verejných financií 
v štáte sa značnou mierou podieľa aj samospráva podpísaním  
memoranda medzi Ministerstvom financií SR a ZMOS o šetrení 
finančných prostriedkov v štátnom rozpočte.  

V roku 2013 sme v Giraltovciach ukončili rekonštrukciu 
polikliniky v hodnote 1,7 mil. eur a do užívania sme odovzdali 12 
bytov nižšieho štandardu na Kukučínovej ul. Boli ukončené práce 
na rekonštrukcii tepelných rozvodov a výmenníkových staníc 
v rozpočte cca 800-tisíc eur. Z investičných aktivít na rok 2014 je 
hlavnou revitalizácia „Parku mieru“ (t.j. rekonštrukcia amfiteátra, 
hľadiska, administratívnej budovy, verejného osvetlenia 
a parkovacích plôch) a výstavba komunitného centra,  24-26 bytov 
v budove PD na ul. Kpt. Nálepku a chodníka na Bardejovskej ulici.  

 
Vážení spoluobčania, 
rok 2014 je posledným rokom tohto volebného obdobia. Verím, 

že spolu s poslancami MsZ a spolupracovníkmi MsÚ urobíme 
všetko preto, aby sme koncom roka mohli úspešne konštatovať,        
že sľub, ktorý sme dali našim občanom, sme splnili.  

Záverom vám ešte raz prajem šťastný a veselý nový rok 2014. 
 

Mgr. Ján Rubis 
primátor mesta 
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Posledné mestské zastupiteľstvo 
v tomto roku, v poradí už 23., sa 
konalo 9. decembra za účasti 
všetkých 11 poslancov.   

Nosnými bodmi programu boli 
rokovanie o úprave rozpočtu mesta 
na rok 2013 a návrh rozpočtu       
na rok 2014 s výhľadom na roky 

2015 a 2016. Predkladala ich Ing. Iveta Kurčová, vedúca 
finančného oddelenia. 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok  2014 
nám poskytla kontrolórka mesta Ing. Margita Pachová: 

„Rozpočet je zostavený ako prebytkový. 
Príjmy celkom – 2 996 458 €, výdavky celkom - 2 922 467 €, 
rozdiel medzi príjmami a výdavkami  je 73 991 € - môže byť 
určený ako rezerva pre prípadný nepriaznivý vývoj. 

 Bežné príjmy sú v porovnaní so schváleným rozpočtom     
na rok 2013 nižšie o 894 522€, čo spôsobil najmä očakávaný 
pokles výberu daní z príjmov a kapitálového majetku 
/podielové dane/ vo výške   828 634 €. Rezervou v oblasti 
príjmov môže byť príjem z pohľadávok na dani 
z nehnuteľností, z nájomného za byty a nebytové priestory, 
aktualizácia predmetu dane formou miestneho šetrenia, 
prísne uplatňovanie vlastníckych práv k verejným 
priestranstvám, a to najmä ustanovenia VZN č. 47/2012, časť 
VI., ods. 3,  č. 3-6 o osobitnom užívaní verejných 
priestranstiev, ďalej príjem z podielov na zisku podnikov 
s majetkovou účasťou mesta, z pokút za porušenie predpisov 
na území mesta, z kultúrnych podujatí a iné. 

Bežné výdavky vo výške 2 629 167 € sú nižšie v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom o 744 689 € t.j. o 22 percent. Tento 
rozdiel je nevyhnutné brať na zreteľ pri  strategickom 
rozhodovaní o zámeroch mesta na ďalšie obdobie. Rezervou 
v oblasti výdavkov môžu byť prísne a jednoznačné 
uplatňovanie ustanovení Smernice mesta o účtovaní a obehu 
účtovných   dokladov,  najmä  tej   jej  časti,  ktorá   umožňuje 
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obstarávať tovary a služby len vtedy, ak sú v rozpočte na ne 
potrebné finančné prostriedky, prísne a jednoznačné 
uplatňovanie Smernice mesta o verejnom obstarávaní, 
neformálna predbežná a priebežná kontrola, ktorou sa 
zabezpečí,  že obstaranie tovaru alebo služby vždy schváli 
alebo obmedzí zamestnanec zodpovedný za finančné riadenie, 
ak činnosti, na ktoré má mesto odborné a materiálne kapacity 
nebude nakupovať z externých zdrojov a ak škody, ktoré 
vzniknú z nekvalitného dodania tovaru, prác a služieb, budú 
uplatňované v súlade s uzatvorenými zmluvami voči 
dodávateľom a v súlade so zákonníkom práce voči 
zodpovedným zamestnancom mesta. Odporúčam MsZ            
a vedeniu mesta v priebehu roka 2014 prehodnotiť, prípadne 
uzavrieť nové, výhodnejšie obchodné vzťahy  s dodávateľmi 
niektorých služieb pre mesto, ako napr. oblasť  TKO, 
cintorínske služby, starostlivosť o verejné priestranstvá, 
prípadne iné.“ 

Hlavná kontrolórka odporučila programový rozpočet  
schváliť.     

Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č.5/2013 o určení 
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení         
na území mesta pre rok 2014 takto: 

Materská škola – 1556,10 €, školský objekt  MŠ – 85,50 €, 
ŠKD pri ZŠ – 91,20 €, školská jedáleň pri ZŠ – 102,60 €, 
školský objekt pri ZŠ – 85,50  €, ZUŠ individuálna forma – 
649,80 €, ZUŠ  skupinová forma – 399 €, CVČ – 62,70 €, 
Školská jedáleň  pri SZŠ – 93,366, ŠKD pri SZŠ -  82,992 €. 

Poznámka: výška dotácie v eurách/dieťa -žiak/mesiac.  
Poslanci schválili predaj pozemkov formou prípadu 

hodného osobitného zreteľa v prospech p. Milana Paľu 
o výmere 63 m2  za 146,16 €, MVDr. Juraja Gazdiča o výmere 
423 m2 za 981,36 € a Jana Tchuríka o výmere 320 m2  čo 
predstavuje sumu za 742,40 €. MsZ schválilo operačný plán 
zimnej údržby, plán kontrolnej činnosti  na I. polrok 2014,          
a plán zasadnutí MsR a Ms Z na rok 2014.  

V interpelácii odzneli otázky zo života mesta, o ktorých sa 
môžete dozvedieť na webstránke mesta. 

ooo   Alena Kmecová 
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1. Mestská polícia 18. novembra 2013 pri príležitosti 

Európskeho dňa školstva pripravila pre žiakov 6. – 9. 
ročníka SZŠ v Giraltovciach besedu na tému Drogová 
závislosť a hráčska vášeň, na ktorej sa zúčastnilo  64 
žiakov.  

2. Za spáchaný priestupok na úseku verejného poriadku,  a 
to konzum alkoholických nápojov, uložila v podvečerných 
hodinách 4. decembra 2013 hliadka MsP na mieste 
blokovú pokutu F. Z. z Ďuďoša. 

3. Hliadka MsP   5. decembra 2013 pristihla pri páchaní 
priestupku   E. K. z Giraltoviec. Za vzbudzovanie verejného 
pohoršenia mu na mieste uložila blokovú pokutu. 

4. V novembri MsP v 18 prípadoch riešila konanie 
priestupcov – vodičov motorových vozidiel, a to 
neoprávnený záber verejného priestranstva 
a nerešpektovanie vyhradených parkovacích miest. Jeden 
priestupok bol vybavený dohovorením, v piatich prípadoch 
išlo parkovanie s platným dokladom ZŤP a v dvanástich 
prípadoch bola uložená bloková pokuta.   
 
V závere našej rubriky mi dovoľte, aby som vám v mene 

celého kolektívu MsP zaželal v novom roku 2014 veľa zdravia, 
šťastia, božieho požehnania, životnej pohody, žiadne nehody 
a množstvo úspechov  nielen v práci, ale aj v kruhu rodiny, 
ktorá je základom nášho bytia. 

 
Ondrej Cina 
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 Perinbaba mierne poprášila Vianoce a Mrázik sa počas 
sviatkov veľmi nenatrápil, takže december bol ako zimný 
mesiac dosť vlažný?  Meteorológovia nás však strašia  tuhou 
zimou, tak sa nechajme prekvapiť, čo nám prinesie nový rok. 

 Mesto Giraltovce v spolupráci s Východoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou Košice koncom roka ukončili práce 
na stavbách vodovodu a kanalizácie na Fučíkovej ulici, 
konkrétne  miestne pomenované  časti Veterník – Furčianka?  

 v súčasnosti má rodina aj dve autá, pričom parkovacie 
možnosti sú veľmi poddimenzované? Túto situáciu sa  
podarilo zmierniť  na Tehelnej ulici, kde koncom roka 
pribudlo nové parkovisko s kapacitou približne 15 miest. 

 na Fučíkovej ulici už utíchol stavebný ruch? „Pašeňova“  
bytovka už bola v začiatku mesiaca decembra odovzdaná     
do užívania. Našlo si v nej byt 22 rodín z nášho mesta či 
okolia a takto si vyriešili  svoju bytovú otázku. V tomto 
modernom dvojposchodovom komplexe už väčšina rodín 
slávila svoje prvé vianočné sviatky. Želáme im, aby sa im 
dobre bývalo, nech majiteľ ešte v začiatkoch vychytá niektoré 
nedostatky a zaiste vyrieši aj miesto na odpadové kontajnery  
niekde za bytovkou,  lebo terajšie umiestnenie pred budovou 
nepôsobí esteticky.     

 v poslednú adventnú nedeľu deti a mládež z cirkví z nášho 
mesta pripravili pre všetkých nás, ktorí si na chvíľu chceli 
oddýchnuť od predvianočného zhonu 
Vianočné pásmo? Vinšovačky, koledy 
či milé scénky s vianočnou tematikou 
umocnili vianočnú atmosféru v pešej 
zóne, kde si spolu s divákmi  na záver 
zaspievali aj hádam najkrajšiu 
vianočnú pieseň – Tichá noc.  

d d d  Mária Osifová 
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   „Mať jubileum to je akoby sa znovu narodiť, 
    múdrejší, ľudskejší, krajší, skúsenejší. 
    Spriadať krehkú niť a žiť odznovu, 
    život čo teší, aj ten čo bolí, 
    na smutné nemyslieť a krásne deliť tromi, 
    mať slnko v očiach a dobré slovo na perách ... 
 
To boli slová z básne, ktoré odzneli na milej tradičnej slávnosti, 

prijatia jubilantov z nášho mesta v obradnej miestnosti Mestského 
úradu v Giraltovciach. Primátor mesta Ján Rubis a jeho 
zástupkyňa, poslankyňa MsZ Slávka Vojčeková, 10.12.2013 privítali 
a pozdravili jubilantov mesta, ktorí sa v druhom polroku dožili 
významných životných jubileí. 

Prítomní oslávenci si vypočuli pozdravné príhovory a tešili sa 
z pekného popoludnia. Na tvárach im bolo vidieť radosť a dojatie.  
Každý z jubilantov  sa podpísal do pamätnej knihy  mesta a prijal 
gratuláciu, kvet a knihu Dejiny mesta Giraltovce a obce 
Kračúnovce. Na toto milé stretnutie prišiel rezkým krokom            
aj najstarší pozvaný jubilant, 90-ročný  pán Ján  Šramko, prekvapil 
výborným výzorom aj dobrým zdravím.  
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Slávnostné chvíle spríjemnili niekoľkými pesničkami zo svojho 
repertoáru speváčky zo ženskej speváckej skupiny – Topľanky. 
Spolu s vedúcim Andrejom Majerom predviedli vystúpenie          
na vysokej úrovni. Jednoznačne svojim spevom zaujali a mnohí            
z oslávencov sa pripojili k ich spevu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za prítomných jubilantov sa vedeniu mesta za toto príjemné 

stretnutie poďakoval  pán Mikuláš Lazor. Nasledovalo posedenie         
pri malom občerstvení a oslávenci v úzkom kruhu besedovali 
s prítomnými predstaviteľmi nášho mesta. Spomínali na prežité 
roky, ale zaujímali sa aj o terajší život mesta a z úst 
najpovolanejších si jubilanti vypočuli čím žije naše mesto 
v súčasnosti. Na tieto spoločné slávnostné chvíle určite prítomní  
tak skoro nezabudnú a verím, že im ostanú v pamäti ako trvalá 
spomienka.                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: Anna  Mitaľová, foto: V. Michalčík 
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ianočná výstava v obradnej sieni MsÚ aj tohto roku 
ukázala všetkým, ktorí sa chceli inšpirovať 
vianočnou výzdobou, ako si čakanie na Vianoce 

spestrili žiaci základných škôl a klienti DSS v meste. Výrobky 
z papiera, textilu, dreva, prírodnín a iných dostupných 
materiálov, zhotovené tradičnými i modernými technikami, sa 
uchádzali o priazeň návštevníkov. Vianočné pozdravy rôznych 
tvarov a farieb, vyrobené s láskou žiakmi základných škôl 
v meste, by potešili určite každého z vás. Darček nemusí byť 
drahý aby potešil, hlavne, že je darovaný z lásky.  

Vo výtvarných prácach žiakov ZUŠ dominovali anjeli, čerti, 
Mikuláš, betlehem, slovom všetko, čo deťom pripomína 
blížiace sa Vianoce.  

Panel SZŠ „strážili“ dvaja anjeli, zhotovení v nadživotnej 
veľkosti. Nechýbali tam ani symbol Vianoc – betlehem 
s drevenými vyrezávanými figúrkami a vianočné pozdravy. 

K adventu a Vianociam neodmysliteľne patria adventné 
vence a svietniky. Žiaci ZŠ ich vyrobili z polystyrénu v tvare 
hviezdy, podkovy či kruhu a vyzdobili ich vetvičkami z ihličia, 
šiškami a červenou vianočnou hviezdou.  

Veniec zo silonových dekoračných farebných stúh, 
ozdobených trblietavými vianočnými ozdobami vo farbe 
striebra, zhotovený klientmi DSS, oslovil určite nie len mňa.  

Čo všetko sa dá použiť, ak je človek kreatívny, ukázali 
učiteľky z MŠ. Netradičné betlehemy vyrobili zo sita na múku, 
aké používali naše staré mamy. Dominantný betlehem, 
podsvietený modrým svetlom,  bol z veľkej riečice. Mohli sme 
tam vidieť Máriu s Jozefom, jasličky s Ježiškom, oslíka, 
kravičku a nad nimi betlehemskú hviezdu. V inom site boli 
traja králi, v ďalšom pastieri s ovečkami a nad nimi poletovali 
anjeli zo šúpolia.  

Emília Kucharíková 
 

 
 

V 
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Foto: Mária Osifová 
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šimli ste si? Svetelná výzdoba, ktorú pripravuje         
pre Giraltovce vedenie nášho mesta je každý rok 
lepšia a krajšia. Girlandy svetielok a ostatná 

výzdoba, ako aj rozmiestnenie jej jednotlivých artefaktov 
na rozhraní rokov 2013 a 2014 sú zvlášť vydarené. Keď sa 
večer rozsvietia rôznofarebné svetlá a reťaze elektrických 
sviečok, oslnia diváka a rozžiaria iskričky v jeho očiach. 
Hrejivým pocitom vianočného obdobia a bilancovania 
končiaceho roka, ako aj predsavzatiami do budúceho 
začínajúceho sa roka sa napĺňa jeho vnútro. Očká sa 
rozžiaria nielen deťom ale nadšenie sa prebúdza aj 
u starších obyvateľov. 

Ak si porovnáme svetelnú 
výzdobu centra nášho mesta 
s výzdobou okolitých miest, 
môžeme s plnou hrdosťou 
uviesť, že Giraltovce sa            
za výzdobu hanbiť nemusia. 
Tohoročnej výzdobe veľmi 
vhodne pomohlo aj 
premiestnenie niektorých jej 
súčastí na  iné vhodnejšie 
miesta a celá pešia zóna          
od autobusovej stanice až              
po most cez Radomku získala 
tak ešte lepší a „vyrovnanejší“ 
dizajnový rozmer ako 
v predošlých rokoch. 

Veľmi vyrovnane pôsobí 
rozmiestnenie najdôležitejších 
typických vianočných prvkov, 

ako sú vianočné stromy, betlehem, ľadová fontána a iné prvky 
v okolí mestského úradu. Túto časť oživila aj impozantná 
svetelná  mozaika  na  nedávno  zrekonštruovanom  hoteli Alfa. 

V 
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Foto: Ladislav Lukáč 
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Súčasti výzdoby v tejto časti tvoria uzavretú časť 
pripomínajúcu najvýznamnejšie vianočné prvky. Centrum 
mesta oživila aj živá hudba, ktorá každú hodinu prehráva 
mnohé vianočné príjemné melódie. 

Celej úprave pomohlo aj premiestnenie skupinky 
snehuliakov do priestoru pred dom služieb. 

Na tomto mieste nám nedá nepripomenúť aj najnovší prvok 
výzdoby, ktorý nie je v iných mestách obvyklý. Máme na mysli 
štýlový adventný veniec, ktorý vymysleli a zrealizovali 
pedagógovia a ostatné osadenstvo Základnej umeleckej školy 
v Giraltovciach v spolupráci s technickými zložkami mesta. 
Tento veľmi vydarený prvok oživil celkový pohľad na výzdobu 
pred mestským úradom. Počas postupného týždenného 
rozsvecovania sviečok na adventnom venci pripomínal našim 
občanom, že sa blížia najkrajšie sviatky roka - Vianoce. 
Sviatky, počas ktorých si viac ako inokedy uvedomujeme 
vzájomnú spolupatričnosť. Čas, počas ktorého sa                         
za štedrovečerným stolom stretávajú rodiny a dni stretnutí 
s blízkymi a priateľmi. A k tomu výraznou mierou prispela 
svojím vplyvom aj vydarená vianočná svetelná výzdoba centra 
nášho pekného mesta. 

A za to patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na jej príprave 
a realizácií podieľali. 

Dovetok: Nebolo by už vhodné nazvať centrum nášho mesta 
námestím a vybrať mu nejaké vhodné meno?  

 
ooo  PhDr. František  Džalai 

 
 
 
 
 

Pod týmto názvom sa nieslo pekné podujatie v pešej zóne počas 
štvrtej adventnej nedele.  Symbolicky tam zapálili štvrtú adventnú 
sviečku deti a mládež zo štyroch cirkví v našom meste. Deti  
rímskokatolícke sa predstavili v pásme básničiek a vianočných 
piesní, vo veľmi peknom pásme nám gréckokatolícke deti 
sprítomnili narodenie Ježiška v Betleheme, mládež evanjelická 
a českobratská nám zahrala a zaspievala výber asi tých 
najkrajších vianočných piesní. Tento adventný program nás aj 
napriek chladnému počasiu naladil na prichádzajúce najkrajšie 
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sviatky roka. Na tomto mieste sme spoločne zapaľovali  prvú 
a štvrtú sviečku na našom krásnom adventom venci  a tak sa 
v meste objavilo tohto roku nové podujatie. Veľmi tam pasovalo 
a verím, že sa stane tradíciou. 

Všetci kresťania vieme, čo je toto obdobie, nuž ale ešte niečo 
z histórie: Advent znamená príchod - je to teda obdobie prípravy       
na príchod Mesiáša,  na narodenie Ježiška. Klasickým symbolom 
tohto obdobia je adventný veniec, o ktorom je prvá zmienka z roku 
1938 a pochádza z Hamburgu. Vtedy teológ Johann Heinrich 
Wichern zavesil veniec na dvere sirotinca. Pod vencom bola 
pokladnička na milodary pre opustené deti. Wichern pripevnil každý 
deň na veniec jednu sviečku. Dnes sa už na adventnom venci 
používajú len štyri sviečky, ktoré symbolizujú práve štyri adventné 
nedele.   

Toto obdobie je už za nami a my sme sa prehupli do nového 
roku, v ktorom vám želám veľa Božích milostí, všetky jeho dni 
naplnené láskou, pokojom,  srdečnosťou, zdravím a trpezlivosť           
vo všetkom vašom konaní. 

Foto z podujatia nájdete na stránkach nášho mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: Helena Sušinková, 
Foto: M. Osifová 

 
 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
14 

 
 
 
 

áto rubrika má svoje miesto v našom spravodajcovi 
a dozvedáme sa v nej o životných jubileách našich 
občanov. V tomto mesiaci si ale pripomíname aj výročie 

iného druhu. 
50  rokov  od svojho založenia si 11. januára bude 

pripomínať Centrum voľného času 
v Giraltovciach. Bolo založené ako Dom 
pionierov a mládeže a dlhé roky (okrem 
prestavby kaštieľa) vykonávalo svoju 
činnosť v jednom z troch bývalých 
kaštieľov, ktorý po ňom dodnes nazývame 
„pionierák“. Neskôr v r. 1991 bol presunutý do priestorov 
bývalej materskej školy, kde sídli aj v dnešnom období. Tak, 
ako si to zmena v spoločnosti vyžadovala, menili sa aj jeho 
názov a pôsobnosť miestna či mestská.  Dnes nesie názov  
Centrum voľného času v Giraltovciach. 

Prvým riaditeľom bol Ján Kopas, potom sa vo funkcii 
vystriedali viacerí  a boli to: Emília Kucharíková, Jozef Čellár, 
Tomáš Mihok, Helena Horvátová / Sušinková/, Igor Novák, 
Ján Čížek, Anna Majerníková a Helena Sušinková. Terajším 
riaditeľom je  Ján Vook. 

Počas  päťdesiatročnej činnosti toto zariadenie navštívilo 
nespočetne veľa detí a mládeže, pod odborným vedením 
vedúcich krúžkov vytvárali hodnotné veci a zmysluplne 
využívali svoj voľný čas. (V januári si pripomenieme aj peknú 
činnosť filmového krúžku, ktorý viedol vzácny  pedagóg  
Štefan Potaš). Patrí sem aj množstvo zorganizovaných 
letných či zimných pobytov v rôznych kútoch našej vlasti. 
Veľmi zaujímavé boli niekoľkodňové (7-21) letné tábory, ktoré 
sme realizovali na území  Slovenska, ale i v Čechách- 
Máchovo jazero, Mariánske Lázne a najnovšie sú to pobyty  
nielen pre deti,  ale aj  pre  ich rodičov  v Taliansku.  

K tomuto výročiu srdečne blahoželáme a prajeme, aby aj 
naďalej CVČ vykonávalo svoju rozmanitú a zaujímavú 
činnosť a hlavne aby si v ňom deti a mládež našli možnosť 
aktívne využívať svoj voľný čas. 

 
ooo  Helena Sušinková 

T 
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nižnice už od nepamäti napomá-
hajú duchovnému  rozvoju osob-
nosti človeka.  Bez kníh by bol náš 

duchovný život oveľa chudobnejší, lebo 
knihy majú jedinečné poslanie plniť ľudský 
život múdrosťou a krásou. Aj napriek 
všetkým moderným nosičom informácií, 
kniha ostala knihou a zachovala si svoje 
neopakovateľné miesto v našom živote. 
V knižniciach je hlavnou náplňou 
knižničnej práce sprostredkovanie literatúry 
svojim čitateľom. Toto základné poslanie 
plnila aj Mestská knižnica v Giraltovciach v roku 2013. Je 
pravda, že nákup kníh bol v tomto roku značne sťažený, hlavne 
z nedostatku finančných prostriedkov. Knihy sa však napriek 
tomu do knižnice dostali vďaka darom. 

Hneď začiatkom roka 2013 bola v našej knižnici jedinečná 
výstava pod názvom Biblia, včera, dnes a zajtra. Mala veľký 
ohlas a navštívilo ju okolo 1 500 občanov nášho mesta 
a širokého okolia. Výstava trvala 2 týždne a jej súčasťou boli 
mnohé besedy pre dospelých, ale aj žiakov a študentov našich 
škôl a tiež škôl z priľahlých dedín. 

Práca v knižnici spočíva hlavne v požičiavaní literatúry, to 
znamená denne poskytovať absenčné a prezenčné výpožičky. 
Prevádzame denne aj špeciálne služby a to prácu s internetom,  
na požiadanie jednotlivých škôl informačné prípravy a rezerváciu 
požadovanej literatúry.  

Stav knižného fondu k 31.12.2013 je po elektronickom 
spracovaní a vytlačení nových prírastkových zoznamoch, 18 758 
knižničných jednotiek.  Z toho odbornej literatúry pre dospelých 
3 943, krásnej literatúry pre dospelých 8 812, náučnej literatúry 
pre deti 547 a krásnej literatúry pre mládež  5 456 titulov kníh. 
Tento knižničný fond slúži používateľom našej knižnice, 
predovšetkým na absenčné výpožičky. Fond našej knižnice je 
bohatý a rozmanitý,  žiaľ  chýba nám najnovšia literatúra a tých 
noviniek je dnes na trhu veľmi veľa. Ostáva dúfať, že finančné 
pomery sa zmenia a v roku 2014 si knižné novinky dokúpime. 

 

K 
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Čo si požičiava náš bežný čitateľ? Predovšetkým beletriu. 

Ľudia dnes potrebujú vypnúť, oddýchnuť si.  Knihy sú               
pre vášnivého čitateľa najlepším relaxom. Knižnicu navštevujú 
čitatelia rôznych vekových skupín, ale v poslednom čase 
evidujeme oveľa viac starších čitateľov. Zdá sa, že detské čítanie 
je na ústupe a to je varovný signál nielen pre učiteľov, ale aj            
pre rodičov, lebo naše deti treba vrátiť k čítaniu. Inak nám 
vyrastie čitateľský negramotná generácia. A to je úloha dneška, 
zamyslieť sa nad detským čítaním a včas vrátiť knihu do rúk 
deťom, kde rozhodne patrí oveľa viac ako počítač.  

Používatelia našej knižnice si môžu okrem kníh požičiavať aj 
periodiká, ktoré má naša knižnica k dispozícii - Pravdu, Život, 
PC a Spravodajcu nášho mesta. V roku 2013 sme vypožičali 
12 155 kníh, z toho odbornej literatúry pre dospelých 1 236 
titulov, z beletrie 4 736 kníh, z náučnej literatúry pre deti 507 
kníh a z krásnej literatúry pre deti a mládež 4 469 titulov kníh. 
Absenčných a prezenčných výpožičiek periodík  bolo 1 207. 
V zozname čitateľov bolo zaregistrovaných 267 čitateľov, ktorí 
našu knižnicu v priebehu roka 2013 navštívili 5994-krát. 
V našej knižnici prevádzame aj kultúrno-výchovnú činnosť, 
pravidelné návštevy žiakov z jednotlivých škôl sú 
samozrejmosťou. Žiaci majú možnosť získať v našej knižnici 
základy informatickej výchovy. V roku 2013 bolo zrealizovaných 
27 kultúrno-výchovných  podujatí. 

 
Knižnice ako kultúrno-výchovne inštitúcie majú svoje 

nezastupiteľné miesto v každej vyspelej spoločnosti. Aj mestská 
knižnica v našom meste je kultúrnou ustanovizňou, ktorá 
neodmysliteľne patrí k nášmu mestu a má svojich skalných 
užívateľov.                                               ooo  Anna  Mitaľová 
 
 
 
 
Roľníčky,  roľníčky,  zvoňte,  zvoňte len... 
Úvodná pieseň, úvodná hudba, ktorá odštartovala program 

slávnostnej predvianočnej akadémie, pripravenej žiakmi a ich 
učiteľmi zo ZŠ. A tomuto rytmu zodpovedal aj pohyb - tanček, ktorý 
je vlastný našim rómskym žiakom a tí sa predviedli ukážkovo, 
podporovaní a povzbudzovaní početnou rómskou komunitou 
v hľadisku. A zaslúžene. Vystúpenie pripravila s rómskymi žiakmi – 
tretiakmi p. učiteľka Eulália Prazňaková. Viem, že do programu boli 
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zaradení úplne všetci žiaci z vybraných tried. Učitelia schopnosti 
svojich žiakov poznajú a bolo len na nich, ako  úlohy rozdelia. Nie 
všetci žiaci majú potrebné schopnosti a predpoklady na takýto druh 
programu a práve toto je príležitosť dať šancu všetkým rovnako, 
lebo každý rodič chce vidieť práve to svoje dieťa. 

Celý program svojou pestrosťou, obsahom, výbavou a tiež 
sólovým prejavom žiakov svedčil o dôkladnej príprave, výbornom 
podaní a zvládnutí vôbec. Za prvý stupeň sa tejto náročnej úlohy 
zhostili tretiaci so svojimi učiteľkami. 

Zima a Vianoce dominovali vo vystúpení žiakov s p. učiteľkou 
Slávkou Dzurjuvovou.  Jemné melódie, dievčatá – snehové vločky, 
primeraný ladný pohyb v bielom šate pôsobili očarujúco až 
rozprávkovo. V zimnom pásme nemohli chýbať snehuliaci. Boli 
siedmi, tiež pochopiteľne v bielom, ale už s farebnými doplnkami a 
výraznými  mrkvovými nosmi. Celé toto zimné pásmo prezentovali aj 
básne, piesne, hudba, ale nechýbali ani hádanky s aktuálnou 
pointou. Vianociam predchádzajú aj príprava, pečenie a ani na to  
vo svojom vystúpení deti nezabudli. Hudba a záverečná pieseň 
v anglickom jazyku uzavreli toto pásmo. 

Tematika Vianoc je bohatá na inšpirácie a v podaní tiež tretiakov 
s p. učiteľkou Annou Galikovou sa nám odvíjal celý biblický príbeh 
– dej súvisiaci s narodením Jezuliatka.  Všetky postavy boli 
v potrebnom vystrojení  a ošatení, čo bolo náročné na prípravu, ani 
nehovoriac o rôznych predmetoch, rekvizitách a kulisách, 
potrebných na stvárnenie tejto udalosti. A znovu hovorené slovo, 
spev, ale...  A to „ale“ patrí kompletnej cimbalovej muzike, ktorá 
sprevádzala celé pásmo a piesňam v ich podaní – koledám, ktoré 
nielen obohatili program, ale navodili skutočne predvianočnú 
náladu všetkým, ktorí zaplnili sálu nášho kultúrneho centra. 

Druhá časť programu patrila žiakom II. stupňa (žiačky – 
konferencierky oznámili, že sú to šiestaci a časť 5.B triedy), 
pripravili ju p. učiteľky Anna Balažová, Anna Krajňáková, Marta 
Vojníková a Dana Študyiová, vyučujúca hudobnú výchovu. A ako 
ináč, aj tu rezonovali   Vianoce, no v podaní už vyspelejších žiakov.  
Zamýšľali sa nad tým, čo je na Vianociach to  najdôležitejšie. 
Ozdoby,  sladkosti, hostina, vianočné jedlá, kapor? Aký je vlastne 
zmysel  Vianoc? A Vianoce bez vinšov? A práve tie zazneli v ich 
podaní, ale aj Daj Boh šťastia tejto zemi, sólové piesne a básne, 
vždy podfarbené hudbou  a spoločná záverečná  pieseň  – Keď prídu 
Vianoce. K umocneniu celého zážitku prispeli aj ponúkaný vianočný 
punč a perníky pripravené školským klubom, z čoho vzišiel výťažok 
85 eur.  
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Zaujala aj výzdoba, pri vstupe do budovy, ale aj na javisku, 
občas  s hviezdičkami a sviečkami na plátne taká autentická, až sa 
zdalo, že plamienok naozaj bliká. 

Riaditeľ školy, p. Peter Kimák – Fejko, v záverečnom poďakovaní 
vyzdvihol šikovnosť a schopnosti našich žiakov, ocenil úsilie 
a nápaditosť ich učiteľov a zároveň poprial šťastné a pokojné 
Vianoce všetkým prítomným.  Hosťom  tejto akadémie bola aj 
kolegyňa  z Moskvy, ktorá absolvovala niekoľkotýždňovú stáž          
na našej škole a tá prisľúbila takto o rok účasť na spoločnom 
programe aj so žiakmi z Moskvy. Tak sa už teraz máme na čo tešiť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: Margita Gazdičová,  foto: Martin Kovalčík 
 
 
 
 
Naše mestečko sa odelo do sviatočného vianočného rúcha            

6. decembra  príchodom  Mikuláša, ktorý svojou mocou rozsvietil 
jedličku na námestí a celú vianočnú  výzdobu. Myslím  si, že je 
veľmi krásna a môžu nám ju závidieť mnohé okolité mestá.  V ten 
istý deň vo večerných hodinách pripravila Základná umelecká škola 
v Giraltovciach – konkrétne jej tanečný odbor- pre deti  aj dospelých 
tanečnú rozprávku Mrazík. Malo to veľký ohlas. Množstvo 
účinkujúci žiakov,  malých aj väčších, pestré kostýmy, kulisy 
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a výkony tanečníkov priniesli bohatý kultúrny zážitok  všetkým 
divákom. Pre veľký záujem opakovali túto rozprávku v pondelok      
pre deti  materských a základných škôl  nielen z nášho mesta, ale aj 
 okolia. Bolo na to treba vynaložiť veľa síl a trpezlivosti za čo patrí 
vďaka učiteľkám Eve Dávidovej a Mgr. Miriam Eliášovej. Ďakujeme 
im a tešíme sa na ďalšie takéto akcie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O dva týždne neskôr pripravila opäť umelecká škola adventný 

koncert, na ktorom sa predstavili žiaci z hudobného odboru. Bol to 
príjemný podvečer, ktorý navodil peknú vianočnú atmosféru. 
V programe sme  mali možnosť  počuť  všetky druhy hudobných 
nástrojov, ktoré sa vyučujú na umeleckej škole. V niektorých 
číslach programu sa pridali k žiakom aj učitelia. Mali sme ich 
možnosť vidieť v speváckom zbore a nakoniec v najmasovejšom 
telese -  sláčikový orchester pod vedením pána učiteľa Jaroslava 
Doležala. Svoju nemalú úlohu zohrali aj zvukár R. Koreň 
a osvetľovač J. Tkáč.  

ooo  Text: Alena Kmecová, foto: J. Micenko 
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Základná škola 
v Giraltovciach celý mesiac 
december hostila stážistku 
Anastáziu z Ruska, ktorá 
spríjemňovala vyučovacie 
hodiny žiakom, študujúcim 
ruštinu. Okrem výbornej 
znalosti ruštiny prinášala 
mladá Ruska  nevšedné 
a neopakovateľné poznatky 
a zážitky zo svojej domoviny, 
ktoré boli originálnym spes-
trením vyučovacích hodín. 
Žiaci tak mohli nielen ko-
munikovať v ruskom  jazyku, 
ale zároveň rozšíriť si i obzor 
svojho poznania. Mladá 
stážistka vnášala do výučby 

veľkú zanietenosť, odráža-
júcu sa i v záujme žiakov, 
ktorí doposiaľ nemali 
možnosť stretnúť takého 
zainteresovaného človeka. 
Tejto vzácnej návštevy by 
však nebolo, keby nám 
Ruské centrum vedy             
a  kultúry   v    Bratislave 
nedalo pozitívnu odpoveď      
na žiadosť o  ruského 
stážistu. Lež opak je pravdou 
a my iba môžeme ďakovať, že 
ruský jazyk na našej 
základnej škole sa stal zrazu 
zaujímavejším a podnet-
nejším  pre nás všetkých. 

 Ďakujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stážistka Anastázia (v strede)     ooo Text a foto: Tatiana Majerová 
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Prostredníctvom projektu Leonardo da Vinci bolo žiakom 

Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach umožnené 
stráviť nádherné 3 týždne v juhozápadnom anglickom mestečku 
Portsmouth. Žiaci boli ubytovaní v anglicky hovoriacich rodinách, 
kde mohli bezprostredne získať informácie o anglickej kultúre, 
zvykoch i tradíciách. Preto sme sa spolu so žiakmi rozhodli podeliť 
o ich zážitky.  

Ako úplne prvá vec, s ktorou sme sa v Anglicku stretli, bola 
doprava v ľavom jazdnom pruhu. Na začiatku sme s tým mali menší 
problém. Zaujímavú skúsenosť mala napríklad Nikoleta Čurlíková, 
žiačka 2.A triedy: „Ako každý normálny človek, ktorý prechádza cez 
cestu, som sa najprv pozrela smerom doľava a keďže žiadne auto 
nebolo na ceste, smelo som vkročila na vozovku. Zrazu som počula 
silný klaksón autobusu, ktorý na moje šťastie stihol predo mnou 
zastaviť. Autobus sa totiž vyvalil na mňa z pravej strany. Srdce mi 
šialene búchalo, ale bola som rada, že žijem.“ Po tomto incidente 
sme sa rozhodli cestovať metrom. Pre jednu z našich žiačok, Natáliu 
Cidilovú, to bol super zážitok, ktorý opísala takto. „Bola to moja 
prvá cesta metrom, preto som bola veľmi zvedavá, čo má čaká. 
Veľmi sa mi páčila vybavenosť metra, ktorým sme prešli mnoho 
kilometrov za pár minút. Navyše, ak by sme nestihli jeden spoj, 
o pár minút išiel ďalší, takže som bola príjemne prekvapená 
plynulosťou tejto dopravy.“  

Náš pobyt sa nezaobišiel bez návštevy mesta Londýn, na ktorú 
sme museli pomerne dlho čakať. O to väčšia ale bola radosť. Našou 
prvou zastávkou bol nádherný Buckinghamský palác obklopený 
stovkami turistov. Na tomto mieste dostali naše fotoaparáty 
poriadne zabrať. Postupne sme sa presunuli k Londýnskemu oku, 
Big Benu, Trafalgarskému námestiu a samozrejme sme navštívili aj 
známy Hyde Park, ktorý bol skutočne obrovský, zaplnený tisíckami 
ľudí. Čas nám v tomto veľkolepom meste ubehol ako voda, ale všetci 
sme odtiaľ odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami a s úsmevom 
na tvári.  

Keď sme sa vrátili do Portsmouthu, nebolo nám veľmi veselo, 
pretože sme sa dozvedeli, že v noci k nám dorazí veľká víchrica. 
Našťastie, všetci z nás sme ju prežili v našich rodinách                
bez problémov. Dňa 31. októbra sme zažili Halloween, ktorý sa 
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najviac páčil Jaroslave Partilovej (3.A) a Františkovi Šebešovi (2.A): 
„Halloweenské oslavy v uliciach mesta boli velkolepé. Mali sme 
možnosť vidieť mnoho krásnych kostýmov, či už v nich boli 
prezlečení mladší alebo starší obyvatelia mesta. Užili sme si tento 
večer oveľa viac, pretože jeden z nás bol prezlečený v kostýme žirafy 
a druhý z nás bol chirurg. Naozaj sme si túto slávnosť perfektne 
užili spolu s našimi domácimi rodinami, ktoré takto oslavujú tento 
deň každý rok.“  

V čom by sme si my Slováci mali brať príklad od Angličanov? 
Viktória Čengeriová (3.A) a Natália Brunčíková (3.A) na to poznajú 
jednoduchý recept: „Snažme sa byť k sebe navzájom milí, zdvorilí 
a nezabúdajme používať slovíčka prosím, ďakujem, želám pekný 
deň, dávaj na seba pozor, atď. ako to robili tunajší obyvatelia mesta 
Portsmouth.“ 

Účasť našej školy na tomto projekte mala obrovský význam          
pre žiakov nielen v tom, že si priniesli domov anglické suveníry, ale 
aj mnoho nezabudnuteľných momentov a zážitkov, na ktoré          
do konca života nezabudnú.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ooo  Mgr. Ivan Lukáč, SSOŠ Giraltovce 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
23 

 
 
 
 

osledné tri mesiace 
sme mali možnosť na 
chodbách SSOŠ 

v Giraltovciach stretávať no-
vého žiaka,  a to nie hoca-
kého, ale rovno z Talianska. 
Mattia Calacoci, ktorý sa stal 
naším novým žiakom 
a spolužiakom, prišiel ako 
študent zapojený do projektu 
Individuálna mobilita žiakov. 
Tento projekt  v rámci pod-
programu Comenius umož-
ňuje žiakom stredných škôl 
stráviť 3-10 mesiacov na 
hostiteľskej škole a v rodine 
v zahraničí. Po dlhom pro-
cese  príprav našiel Mattia 
svoj druhý domov v rodine  
nového spolužiaka Denisa 
Majerníka, žiaka 4.A triedy 
odboru obchodná akadémia.  

Cieľom tejto akcie bolo 
poskytnúť žiakovi možnosť 
spoznať štúdium a život 
v inej krajine, rozvinúť jeho 
porozumenie pre rozmanitosť 
európskych kultúr a jazykov 
a osvojiť si vedomosti 
a zručnosti potrebné pre jeho 
osobný rozvoj. Mattia spoz-
nával náš školský systém, 
stretol veľa mladých ľudí, 
z ktorých mnohí sa          
stali aj jeho priateľmi  
a v neposlednom rade spo-

znal aj každodenné radosti 
a problémy bežného života.    

Táto akcia bola tiež cen-
nou pedagogickou skúse-
nosťou pre učiteľov zapoje-
ných do organizácie 
a realizácie mobility. Nie veľa 
z našich učiteľov malo 
v doterajšej praxi možnosť 
pracovať so žiakom 
z cudziny. Pre našu školu to 
znamená aj podporenie dlho-
dobej spolupráce medzi 
SSOŠ a partnerskou školou 
v meste Courmayeur.  Naša 
spolupráca naďalej pokra-
čuje recipročnou výmenou 
žiaka, teda v období od janu-
ára do apríla 2014 bude 
práve Denis navštevovať 
partnerskú školu v Talian-
sku. Neostáva nám nič iné, 
iba mu popriať veľa 
úspechov v štúdiu, množstvo 
nových priateľov a neza-
budnu-
teľných 
zážitkov. 
Veríme, 
že našu 
školu 
bude 
vzorne 
repre-
zentovať. 

 
ooo   Mgr. Ján Kopčák 

P 
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de bolo, tam bolo... Každé malé dieťa to vie, že takto sa 
začína každá poriadna rozprávka. Potom stačí zatvoriť 
oči a pomocou fantázie sa môžeme dostať, kam len 

chceme. Nie je to vôbec ťažké. Presvedčili nás o tom aj naši 
žiaci z gymnázia, ktorí sa zapojili do siedmeho ročníka 
celoslovenskej literárnej súťaže Janko Hraško ešte žije. Táto 
rozprávková postavička inšpirovala veľké množstvo detí – 
Hráščatá, Hráškuľčatá, Hrášky i Hrachy, ba aj Staré struky, 
ktorí sa mohli zapojiť do písania poviedok a básní a tí 
najmenší mohli vytvárať kresby spolu so svojimi starými 
rodičmi. Názov súťažnej témy sa niesol v duchu Ekohrdina 
Janko Hraško zachraňuje planétu Zem. Túto súťaž 
organizoval turčiansky literárny klub Medokýš v Martine 
spolu so Súkromnou základnou školou BellAmos v Martine. 
My sme s radosťou čítali výsledkovú listinu, na ktorej sa 
objavili na najvyšších miestach mená dvoch našich 
sekundánov. Peter Galeštok sa umiestnil na 1. mieste 
a Katarína Chalupková na 2. mieste v 1. kategórii Hráščatá. 
Bol im udelený titul magister hraškológie. Možno o rok sa 
z nich stanú doktori... 

ooo  Mgr. Marta Lehetová  
V nasledujúcej ukážke môžu čitatelia posúdiť originalitu 

a výnimočnosť nášho mladého literáta. 

 
 
 
 

udia čoraz viac a viac vyhadzujú odpadky voľne             
do prírody. Veď naša Zem nie je odpadkový kôš! No 
určite sa všetko zmení vďaka jednému malému 

hrdinovi, ktorý nie je obyčajný komixový superhrdina, ale 
EKOhrdina Janko Hraško. Celý deň a noc čistí, upratuje 
a leští našu Zem. Snaží sa stále objavovať nové vynálezy, ktoré 
by mu mohli pomôcť, napríklad Jankov vysávač plastových 
fliaš 3000, Jankometla na hráškový pohon na zametanie 
plechoviek  a  podobne.  Keď  to  už  v krajine vyzeralo celkom 
 

K 

Ľ 
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pekne, cestoval ďalej a ďalej. Precestoval Ameriku,    
Austráliu, Taliansko, až dorazil na Slovensko. Zarmútilo ho, 
že v jeho rodnej zemi bude mať toľko práce, ale o to viac ho to 
hnalo vpred. Začal v Bratislave, potom v Banskej Bystrici, 
v Košiciach, ale v Tatrách si povedal dosť! Musí si aj 
oddýchnuť. Rozhodol sa ísť na dovolenku. Na dovolenke      
pri vysokom Gerlachovskom štíte znova premýšľal, čo by mu 
mohlo ešte zjednodušiť jeho veľmi náročnú prácu. Keď sa        
pri lyžovaní zhlboka nadýchol vzduchu plného výfukových 
plynov, otriasol ním vynikajúci nápad. Vymyslí čistič vzduchu. 
Zostrojil veľa prototypov, ale každý nejako škodil životnému 
prostrediu. Nemohol vymyslieť veľký prístroj bez použitia 
motora. Skúšal vodnú aj svetelnú elektráreň, ale ani to mu 
nevyšlo. Bol už celý zúfalý, ale v tej chvíli mu to došlo. 
Energiu bude vyrábať jeho starý bicykel. Postavil veľké čudo. 
Bola to helikoptéra, ktorá mala vpredu dlhú hadicu ako 
vysávač, vnútri uprostred stroja bol pripevnený bicykel,         
na ktorom sedel Janko a bicyklovaním vyrábal energiu. 

„S týmto vyčistím celý svet,“ povedal hrdo a pustil sa         
do práce. 

Lietal ponad dediny, mestá, kostoly a iné veľké stavby. 
Preletel ponad Bratislavský hrad, Dunaj, Tatry. Keď už          
od vyčerpania nemohol bicyklovať, pristál na menšom kopci, 
aby si oddýchol, no veľmi sa zhrozil. Pri nadýchnutí cítil to 
isté ako v Tatrách, možno ešte horšie. Helikoptéra, ktorú 
zostrojil, vôbec nepomáhala. Janko si ľahol a rozmýšľal. 

„Zostrojil som obrovský stroj a vložil som do neho veľa 
námahy, ale nič. Na vyčistenie vzduchu som príliš malý,“ 
povedal smutne a spomínal na všetky svoje vynálezy. Neboli 
veľmi veľké, ale veľmi mu pomohli a vtedy si uvedomil. Veľké 
činy nemusia dosiahnuť iba veľké veci, ale aj úplne maličké. 
Začal teda odznova. Už sa nezaoberal znečisteným vzduchom, 
ale tým, čo znečisťuje vzduch. Sú to výfuky z dopravných 
vozidiel. Janko  vyrobil maličké filtre, ktoré prečisťujú plyn 
vychádzajúci z áut. Nemohol vyrobiť toľko filtrov naraz,         
ale vyrábal ich postupne a veril, že to dokáže, pretože aj malé 
veci môžu pomôcť niečomu veľkému. 

 
Peter Galeštok  

sekunda 
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„Je ti teplo, dievčatko? 
A čo ti šije, hlupák starý?“ 
Kto by nepoznal túto notoricky známu pasáž z ešte známejšej 

rozprávky, ktorá nás sprevádza Vianocami už nejeden rok. O jej 
populárnosti svedčí aj to, že tento dialóg pozná ako staršia, tak aj 
mladšia generácia. Nastenku si každý spája s pracovitosťou 
a Marfa, tak tá je „autorkou“ tých 
trefných poznámok, smerovaných 
Mrazíkovi. Veru, veru, zlo si nenašlo 
miesto ani v tejto rozprávke, pretože aj 
tu víťazí dobro. A to je na tomto 
predvianočnom čase úžasné. Nevadí 
nám úzkoprsosť niektorých ľudí, 
berieme to všetko s nadhľadom. Hlavné 
je, že v tomto čarovnom okamihu sa 
s pokorou a láskavým úsmevom 
posadíme k prestretému štedrovečer-
nému stolu. 

Zima je pre tieto rozprávkové 
momentky nádherná a čarovná. 
V školách sa však december bral vážne, 
tu sme to ako rozprávku nebrali. V deň, 

kedy nás navštívil Mikuláš, sme sa tešili 
dvojnásobne. Nielen jeho sladkej 
nádielke u nás v škole, ale aj oceneniam 
vo Svidníku. Tam sa konala okresná 
súťaž o postup na Medzinárodné kolo 
v poľskej Dukle pod názvom 
„O najkrajší Betlehem“. Tešíme sa 
z rozprávkového 1. miesta, to patrí 
Martinovi Čižmárovi a 2. miesta, ktoré 
získala  Dominika Kovalčíková, obaja  
zo 6.A triedy. Ich koordinátorkou 
a dôverníčkou bola Silvia Baranová, ich 
triedna pani učiteľka. Srdečne 
blahoželáme a držíme prsty v januári        
v medzinárodnom kole.  
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Pani učiteľka sa 11. decembra zapojila spolu so svojimi žiakmi aj 
do Celoslovenskej súťaže firmy Ševt pod názvom „Návrh na žiacku 
knižku“. Výsledky ešte nepoznáme, ale poznáme žiakov a veríme ich 
kreativite. 

Vianočnou akadémiou sa 16. decembra  vo veľkej sále Domu 
kultúry v Giraltovciach zahájil posledný školský týždeň 
 kalendárneho roka. Každá trieda sa ukázala na pár minút na pódiu 
a previedla naozaj pestrú škálu kreativity učiteľov a samozrejme 
žiakov. Fotky z tohto kúzelného večera si môžete prezrieť na našej 
stránke www.szsgir.edupage.com. V tento posledný týždeň mali naši 
prváci slávnostnú Imatrikuláciu, ktorá sa konala 19.12., fotky z nej 
sú tiež na našej stránke. 

 
Vianoce, Vianoce,    
to je krásny deň. 
Vtedy sa Vám môže splniť 
nie jeden sen. 
Aj keď sú iba raz v roku, 
poďme si ich užiť trochu. 
V ten čarovný deň 
Vám želám krásny sen, 
nie je to o darčekoch, 
ale o láske nás štyroch. 
 
Takto pekne opísala Vianoce žiačka 4.A triedy, Ingrid Meščanová. 

Spolu so svojimi spolužiakmi vymýšľali a tvorili básničky o sile 
a kúzelnej atmosfére Vianoc. Je jasné, že sila lásky v tento deň by 
mala vyhrať nad sklamaním a smútkom. Práve tak, ako 
v rozprávkach. 

 
Prajem Vám naozaj veľa, veľa lásky a pokojné Vianoce. 
Prežite pokoj s ľuďmi, nie  od ľudí. 
 

Pripravujeme: 
9. a 10.1.2014 - Druhé kolo Dní otvorených dverí v Súkromnej 

 základnej škole od 07.50- 16.00 hod. 
15.1.2014 - Zápis budúcich prvákov od 12.00- 16.30 hod. 
  
ooo  Text: Emília Tchuríková,  ooo  Foto: Ladislav Lukáč 

http://www.szsgir.edupage.com
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Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a nenápadne. Je to 
tak, najkrajšie sviatky roka - radostné, čarovné, bohaté, 
pokojné, láskyplné... Iba jediné sviatky v roku majú toľko 
prívlastkov – Vianoce. Čas radosti, zázrakov, prianí a stretnutí.  

Naším veľkým prianím v Materskej škole v Giraltovciach, 
prianím detí a učiteliek bolo stretnutie a posedenie pri jedličke 
spolu s rodičmi, ktoré sa aj splnilo.  

 18. 12. 2013 sme v priestoroch našej materskej školy 
privítali rodičov detí a pripravili krásne vianočné popoludnie 
s názvom Vianočná besiedka.  

Deti zo všetkých tried s radosťou a nadšením predviedli 
vianočné pásmo hier, kolied, milých veršíkov a želaní. Rodičia 
sa potešili scénkami, piesňami v podaní svojich deti, čo ocenili 
silným potleskom. Na záver sme si všetci posedeli                       
pri spoločnom stole ako jedna veľká rodina a pochutili si        
na medovníkoch, ktoré upiekli deti spolu so svojimi učiteľkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ooo   Text: Beáta Miňová  
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Posledný mesiac v roku, december, má mnoho 
túžobne očakávaných dní. Hneď šiesty prináša 
sviatok Mikuláša, ktorého čakajú všetky deti. 
Centrum voľného času  už každoročne pripravuje 
Mikulášsky deň, keď Mikuláš v sprievode  anjela  
a čerta navštevuje deti v školách a školských 
zariadeniach podľa objednania. Tohto roku sme 
potešili detičky v obidvoch materských školách, 
v Spojenej škole integrovanej vo Svidníku 

a v Giraltovciach, v DSS a ZŠ.  Svojich pracovníkov chceli potešiť 
a obdarovať aj v Rikostave,  a tak sa Mikuláš vybral aj k nim, bolo 
to tiež zaujímavé stretnutie, iné ako s  detičkami.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popoludní Mikuláš zavítal do MsÚ  a  pešej zóny, kde ho už 

detičky s rodičmi či starkými túžobne očakávali. Veľa darčekov 
a pekné a pokojné prichádzajúce vianočné sviatky popriali 
prítomným riaditeľ CVČ a primátor mesta a Mikuláš, ako už každý 
rok, rozsvietil na námestí  vianočný stromček a nádhernú výzdobu 
mesta. 

Medzi zaujímavé podujatia centra patrí v poslednom období box. 
Naši borci dosahujú pekné výsledky či už v októbri, keď sa zo 71 
súťažiacich z 13 oddielov medzi víťazov dostali naši traja  borci: 
Andrej Mikula, Rastislav Dvorský a Matúš Palko.  

V ďalšej súťaži, ktorá  bola 14.12.2013 tiež v ŠH IN, bojovalo   60 
súťažiacich, z našich  šiestich zvíťazili dvaja, a to znovu Matúš 
Palko (TKO v prvom kole) a Andrej  Mikula (na body). Táto súťaž, 
ktorej sa zúčastnilo osem klubov „Východ“,   priniesla mimoriadne 
veľmi    dobrý    turnaj,    zápasy    boli    na   veľmi   peknej   úrovni 
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a  spestrením 
bol aj duel 
dvoch mladých 
žien, ktorý  sa 
skončil remízou. 
Sme veľmi radi, 
že turnaj sa 
znovu vydaril 
a hlavne, že sa 
skončil bez 
úrazov. Víťazi 
z každého kola 
boli odmenení 
medailami 
a diplomami. 

Ďalší naši  
úspešní 
športovci sú 
trojbojári. 
Medzinárodnú 
súťaž v tomto športe sme zorganizovali v novembri v športovej hale 
vo Svidníku. Siloví trojbojári prišli z Poľska, Ukrajiny, Česka, 
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Slovenska a Maďarska. Tešilo 
nás, že medzi pretekármi bol aj 
najlepší na svete v tlaku         
na lavičke,  Laszlo Meszárosz 
z Maďarska, ktorý aj                      
vo Svidníku previedol perfektný  
výkon 300 kg a za svojím 
svetovým rekordom zaostal iba 
o 3 kg. Naši pretekári  tiež 
potvrdili svoju dominanciu, 
Julka Kosturová bola najlepšia 

medzi ženami a Erik Jaškanič bol  najlepší v mŕtvom ťahu,  jeho 
výkon 320 kg bol najlepší na súťaži.  

V tom istom termíne sa konal pod vedením Asociácie GPC aj        
4. ročník GPC svetového šampionátu v silovom trojboji a tlaku            
na lavičke. Tohto šampionátu, ktorý sa už po tretí raz konal v ŠH IN 
v Giraltovciach, sa zúčastnili borci zo štyroch krajín. Nový európsky 
rekord v mŕtvom ťahu  - 310,5 kg  - vytvoril náš pretekár František 
Hreha, ktorý v Giraltovciach získal dve prvé miesta - v silovom 
trojboji a v tlaku na lavičke. Všetkým víťazom blahoželáme a tešíme 
sa z ich športových výkonov. 

V našej posilňovni sa pravidelne stretávajú všetci čo sa 
pripravujú na súťaže, či cvičia len tak pre svoje zdravie a to je veľmi 
dobre hlavne preto, že nemusia kvôli tomu ďaleko chodiť. 

  Do detského kútika, ktorý neustále vylepšujeme, mamičky pra-
videlne nosia svoje detičky, aby si ony mohli nerušene vybavovať 
svoje záležitosti v meste či doma. 

Členovia počítačových krúžkov sa v programe skicár učili 
komunikovať v slovenskom a rómskom jazyku. 

V medzisviatočnom období centrum pravidelne organizuje 
vianočný volejbalový turnaj rodín, na ktorý sa prihlasujú viaceré 
rodiny z mesta a okolia. 

Aj napriek nepriaznivej situácii v centrách voľného času v tom 
našom sú pracovníci neustále aktívni, vykonávajú prácu aj 
dobrovoľne a bez nároku na odmenu za čo im riaditeľ vyjadruje 
svoje poďakovanie a veľmi si to váži. 

Naše centrum a galéria majú peknú vianočnú výzdobu, ktorú 
pripravili vedúce krúžkov s členmi. 

ooo   CVČ  ooo  
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Pod svojimi krídlami združuje Jednota dôchodcov cez 120 
členov a svojou činnosťou  pripravuje  aktivity pre seniorov. 
Tieto propaguje a uverejňuje v našom Spravodajcovi 
pravidelne. Aktívne sa zúčastňuje na aktivitách, ktoré 
pripravuje. Súčasťou tejto organizácie je ženská spevácka 
skupina Topľanky, ktorá  prispieva k programom                 
na podujatiach, organizovaných mestom.  Preto touto cestou 
by  sme chceli zablahoželať našej predsedníčke k jej 
životnému jubileu, lebo  tu vidieť jej podiel.   

BLAHOŽELÁME 
 Sú ľudia, ktorí vyžarujú 

radosť a šťastie.  Úsmev im 
neschádza  z tváre a človek sa 
pri nich cíti dobre. Takým 
slnečným človekom je aj pani 
MÁRIA OSIFOVÁ, ktorá          
2. januára 2014 oslávila              
70. rokov svojho života. Čo jej 
zo srdca prajeme? 
Predovšetkým pevné zdravie, 
veľa šťastia, more plné lásky  
a  ľudského  porozumenia. 

Ďakujeme za roky strávené 
v práci a za čas venovaný 
spoločenským organizáciám 

v našom meste. Prajeme Ti krásnu jeseň života a viac času 
na svojich blízkych. Želáme krásne narodeniny a teplé 
hrejivé lúče nech osvetľujú všetky Tvoje dni. 

Len to najkrajšie čo ti život môže dať, 
k 70. narodeninám  chceme Ti zaželať. 
Žiaľ a smútok nech sa Ti vždy chrbtom otáča. 
Nech len zdravie, šťastie a dobrota, 
sú náplňou ďalších rokov Tvojho života. 
                                     

ooo  Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
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Začiatok roka je pre pestovateľov 
vždy v znamení príprav na jarnú 
sezónu. Je potrebné zohnať dobré 
semienka, výsevný substrát a ďalšie 
komponenty, aby bola zaistená 
budúca bohatá úroda. Pri výbere 
semienok sa spravidla riadime podľa 
toho, čo chceme pestovať a 
zohľadňujeme výrobcu a cenu. To ale 
nestačí. Je potrebné zaistiť kvalitný výsevný substrát. Ten by 
mal byť jemne mletý, s obsahom ílu, aby lepšie zadržiaval vodu. 
Má mať vzdušnú štruktúru a nemá obsahovať organické 
nerozložené častice, ktoré môžu zadusiť semienka pri klíčení.  

Dnešný svet je preplnený informáciami, ktoré sa na nás 
valia zo všetkých strán a orientovať sa v nich nie je 
jednoduché. Často pred nimi unikáme do pokoja svojej 
záhradky. Ona si žije svojím životom rovnako, ako to robila 
pred rokom. Tu každé semienko klíči a rastie, rastlinka 
postupne tvorí listy a kvety, prináša plody. Niekedy ide všetko 
hladko, občas sa ale objavia problémy s rastom, chorobami 
alebo škodcami. Inokedy chcete do záhradky niečo nové, lepšie, 
chutnejšie alebo zdravšie. Preto aj tu, v pokoji záhradky, 
nastane potreba informácie či rady. 

 
Plán prác v januári: 
− rez hrušiek a jabloní  

(v silných mrazoch presuňte na február), 

− môžete tvarovať okrasné kríky kvitnúce v lete  
(spiraea, budleja, hortenzia), 

− nakúpte semená a výsevný substrát, 

− pravidelne čistite izbové kvety, kontrolujte výskyt chorôb a 
škodcov, včas zasiahnite proti strapkám, moliciam a pukliciam 
chemickým prostriedkom. 

 
Ľubomír Krupa 
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Karin Hamarovú 

Rodičom srdečne blahoželáme!  
 

 
85 rokov Ján Breniš    55 rokov Pavel Jacko   
                                   Helena Šiváková  
70 rokov Mária Osifová       Anna Cidilová 
              Oľga Buchtová               Terézia Jacková 
           Anna Furmanová      Anna Zorská 
 
65 rokov Karol Kristiňák  50 rokov Ing. František Vaľko 
                                        Mgr. Daniela Roguľová 
60 rokov Ing. Ján Bubanec     Anna Čušková 
              Anna Krajňaková 

 
K životnému jubileu vám prajeme veľa zdravia, šťastia, božieho 

požehnania a životného optimizmu do ďalších  rokov vášho života.   
 

  
 

 
   Mgr. Jozef Sobota - Mgr. Jana Dlubačová 

Prešov             Giraltovce 
 

Slavko Ferenc  -  Gréta Duždová     
Šarišské Čierne             Giraltovce 

 
Marek Bilý  -  Valéria Lacková  
 Giraltovce                    Giraltovce 

 
Ondrej Čonka  -  Miroslava Fedáková 

Lascov        Giraltovce 
 

Novomanželom, ktorí si svoje „áno“ povedali, srdečne blahoželáme 
a prajeme  všetko najlepšie na spoločnej ceste životom.  

ooo  Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová, Evidencia obyvateľstva 
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Futbalistov MFK Slovan Giraltovce čaká veľmi náročné 

účinkovanie vo IV.lige. Očakávaná reorganizácia súťaží (ak sa niečo 
nepredvídané nestane) môže poriadne zamiešať zložením 
jednotlivých líg. Momentálne postavenie Slovana by mu zabezpečilo 
účasť v budúcej III.lige. Bodové odstupy sú však veľmi malé           
a posunom môže dôjsť nielen smerom hore, ale aj dole. Isté je, že          
o každý  bodík sa bude urputne bojovať. Šanca byť účastníkom 
elitnej regionálnej súťaže je pre Giraltovce veľká. Hráči aj 
funkcionári Slovana sú pripravení vysúkať si rukávy, ale pridať by 
sa mali aj predstavitelia mesta, poslanci MZ aj oslovení sponzori. 
Bez adekvátneho a primeraného ekonomického zabezpečenia to 
pôjde len veľmi ťažko. MFK Slovan Giraltovce je najväčšou 
športovou organizáciou v meste a stará sa o športové vyžitie vyše 
stovky mladých ľudí a jej činnosť si právom zaslúži vážnosť                   
a pozornosť. Účasť v špičkovej súťaži by znamenala zviditeľnenie 
mesta Giraltoviec aj firiem podporujúcich futbal nielen v rámci 
regiónu, ale aj celého Slovenska. Futbal totiž hýbe svetom. Samotná 
príprava začína 10.januára 2014 a manažér J.Mati pripravil 
kompletný program prípravných zápasov. Hrať sa bude prevažne  
na ihriskách s umelou trávou a prvý majstrovský zápas odohrá 
Slovan 22.marca s lídrom súťaže FK Družstevník Plavnica. 

18. 01. - Bardejov  U19  
25. 01. - Prešov U19  
01. 02. - Dlhé Klčovo (UT Stropkov) 
08. 02. - Lipany  
16. 02. - Michalovce B 
22. 02. – Stropkov 
01. 03. - Kračúnovce 
08. 03. - Spišská Belá 
15. 03. - Raslavice 

ooo  (md) 
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Východoslovenský futbalový zväz usporiadal v hoteli Park      
na Čingove už v poradí 16. ročník vyhlásenia Jedenástky roka, 
tentoraz za rok 2013. Hlasovania sa zúčastnili všetci tréneri 
klubov IV. ligy. Fanúšikov MFK Slovan Giraltovce môže tešiť 
skutočnosť, že do tejto elitnej spoločnosti sa dostali aj Peter 
Štefaník a Lukáš Vojta. Je to pre týchto dvoch výborných 
futbalistov odmena za celoročné výkony vo IV. lige Zároveň 
treba povedať, že v tejto ankete často prevláda akýsi 
lokálpatriotizmus niektorých trénerov a tak sa pri hlasovaní 
objavia mená hráčov menej kvalitných, ktoré uberú hlasy tým 
lepším. Preto treba vyzdvihnúť aj skvelo odvedenú prácu 
manažéra Slovana Jozefa Matiho v oblasti diplomacie, keď si 
zaslúženú nomináciu svojich hráčov vedel obhájiť. Jedenástka 
roka 2013 vyzerá takto: Štefaník (Giraltovce) - Vojta 
(Giraltovce), Rohlich  (Plavnica), Sedláček (Sp. Nová Ves), Pčola 
(Snina) - Bandžuch (V. Opátske), Jambor (Svit), Adam           
(V. Revištia), Kotľar (V. Revištia) - Hricko (Plavnica), Lapoš 
(Sabinov). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zľava L. Vojta a P. Štefaník počas oceňovania.   
 

ooo   (md) 
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Prvý januárový deň je pre každý rok veľmi 

významný. Je to Nový rok! Deň s týmto dátumom je 
však aj slávnostný pre tých, ktorí sa v tento deň 
narodili. Takým je aj pán ŠTEFAN  BAČKAY, od 01. 01. 2014 
novoročný šesťdesiatnik. Tento oduševnený športovec a pedagóg sa 
stal osobnosťou v Giraltovciach nielen na športovom poli.  

Ako absolvent FTVŠ v Bratislave sa usadil v našom meste hlavne 
vďaka futbalu a funkcionárom Slovana Giraltovce.  „Tohto mladíka 
s tajomnými fúzikmi musíme získať do Giraltoviec," povedal 
tajomník Slovana Milan Varganin, keď ho videl hrať v drese 
Svidníka ako vojaka - absolventa VŠ. A stalo sa. Po vzájomnej 
dohode si spoločne tľapli a hráč bratislavskej Trnávky bol                    
v Giraltovciach. Aj to bol jeden z Varganinových husárskych 
kúskov, pretože Štefan Bačkay sa stal na dlhé roky Giraltovčanom a 
futbalu odviedol neoceniteľné služby ako aktívny hráč aj tréner.  

Jeho doménou bola defenzíva. Začínal ako pravý obranca a                
v odzbrojovaní súpera nemal konkurenciu. Bol súčasťou dobre 
namazaného stroja giraltovského tímu spolu s P. Paľom,                   
A. Mikitom, J. Kokoškom, J. Krajčíkom, P. Cigánom, L. Matim,            
J. Goliášom, F. Bandžákom a neskôr E. Matim a ďalšími.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslávenec Š. Bačkay horný rad štvrtý zľava.     Foto: E. A. Pincus 
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Záver jeho hráčskej kariéry bol skutočne impozantný, keď 
priamo z trénerského postu zastúpil v Spišskej Novej Vsi v bránke 
M. Hurtuka a vychytal nielen víťazstvo, ale aj nulu na konte. Spolu 
s J. Dudičom sa pričinil o príchod Igora Nováka a jeho angažovanie 
za trénera bolo vždy dobrou voľbou. V jednom z ročníkov II. SNL 
dokázal v jesennej časti uhrať so svojím mužstvom sériu tesných 
víťazstiev doma bez inkasovaného gólu. Bolo ich spolu osem a 
nakoniec priviedol Slovan späť do III. ligy. Teraz odovzdáva svoje 
bohaté skúsenosti  giraltovskému  dorast v II. lige  a na gymnáziu 
sa venuje mladým študentom. 

 
Nuž, Pišta, veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom živote         

a ešte aj na ďalšej futbalovej púti! 
ooo  Miroslav Deutsch 

 
 
 
 
Mestský futbalový klub Slovan Giraltovce vychoval veľké 

množstvo futbalistov, ktorí potom našli uplatnenie v modrobielom 
drese doma  alebo v iných kluboch. Niektorí si to dokonca vyskúšali 
v zahraničí. V súčasnosti na seba púta pozornosť odchovanec 
Slovana, brankár Lukáš JURČ, ktorý sa na prechodný čas usadil        
v Nórsku. 
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Lukáš, ako si sa dostal do Nórska?  
V Nórsku už dlhšie pôsobí môj švagor, ktorý mi pomohol                

so zamestnaním. Pracujem vo veľkej stavebnej firme                     
na interiérovom vybavení kancelárií a podobných miestností                 
v rôznych budovách. Som tu už rok a cesta z Giraltoviec meria           
2 200 km cez Poľsko, Nemecko a Dánsko. 

 
Môžeš nám opísať  tvoje pôsobisko?  
Žijem v druhom najväčšom meste krajiny Bergene        

na juhozápadnom pobreží Nórska. Má vyše 250 000 obyvateľov, 8 
mestských častí a jeho centrum sa nachádza medzi skupinou hôr, 
ktorá nesie názov Sedem vrchov. Je tu prekrásne, veľmi sa mi tu 
páči. Aj ľudia sú tu priateľskí a dobrosrdeční.  

 
Ako tráviš svoj voľný čas?  
Po práci navštevujem školu, kde sa zdokonaľujem v nórskom 

jazyku. Od januára 2013 sa môžem venovať aj môjmu veľkému 
koníčku futbalu a tréningy so zápasmi mi zaberú ďalší čas. Navyše 
v lete chodím cez víkend do blízkych hôr na túry a v zime lyžovať. 

 
Ako vyzerá tvoj futbalový život?  
V práci mám kolegu, ktorý hrá futbal a ten ma pozval na skúšku 

do klubu EIDSVAAG IL, lebo potrebovali brankára. Som rád, že si 
ma vybrali. Hráme v V. divízii, v roku 2013 sme skončili tretí a          
k postupu nám chýbal len krôčik. Musím povedať, že tu sa hrá 
úplne amatérsky, zadarmo. Všetky zápasy sa hrajú v piatok a len 
na ihriskách s umelou trávou. 

 
Aká je úroveň súťaže?  
Prevažne sa tu hrá útočný futbal a padá veľa gólov. Diváci sú 

spokojní. Na naše zápasy chodí asi 200 ľudí. Ak by som mal 
porovnávať, tak úrovňou sa súťaž približuje našej IV. lige. 
Zaujímavosťou je, že pred začiatkom súťaže v roku 2014 ideme            
na sústredenie do Turecka, čo si u nás nemôžu dovoliť ani niektoré 
prvoligové a takmer žiadny druholigový klub. 

 
Aké sú tvoje plány do budúcnosti?  
Ako som už povedal, v Nórsku sa mi páči a som tu spokojný. 

Chcel by som tu pobudnúť ešte niekoľko rokov a potom sa chcem 
vrátiť domov. Samozrejme si chcem zachytať za Slovan. Verím že 
Peter Štefánik to v bránke potiahne eštem poriadne dlho a miesto  
mi potom prenechá. Ja osobne sledujem výsledky chlapcov            
na internete a veľmi im fandím, aby sa dostali do elitnej spoločnosti. 
Dúfam, že sa to podarí. 

 
ooo  Text: Miroslav Deutsch, foto: Ladislav Lukáč 
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Nákupná horúčka v našom meste deň pred Vianocami. Preplnené obchody, 
parkoviská aj cestné komunikácie.                       Foto: Mária Osifová 

 
 

 
 
 

V sobotu po Lucii sa Kalnište prebudilo 
do decembrového dňa, ktorý veľmi skoro 
nabral pre jeho obyvateľov horkú príchuť 
a vyvolal obrovský šok a zdesenie. Objavili, 
že rímsko – katolícky kostolík v obci bol 
neuveriteľne poškodený.  

Nepochopiteľný vandalizmus páchateľov 
zanechal za sebou zničený vnútrajšok kostola. 
Vypálená „sakristija“, začmudený interiér, 
zariadenie pokryté sadzami, rozbité lustre, 
vypálená elektroinštalácia, vytrhané káble 
elektroinštalácie zo stien, zničená elektronika, 
rozbité okná, sklá, zničené koberce a čo je 
najhoršie: svätokrádežne rozsypané a zničené 
hostie božieho tela a iná obrovská škoda                 

na majetku rímsko – katolíckej  pospolitosti v Kalništi svedčí 
a neuveriteľnom barbarstve tých, ktorí tento zlý skutok spáchali.  
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Človek nemusí byť ani odborník, aby mohol konštatovať, že 
rímo–katolíci z Kalnišťa budú nútení svoj kostol úplne nanovo 
rekonštruovať, čo ich bude stáť nemalo času a hlavne peňazí. 

Veríme, že páchateľov tohto zločinu okrem božieho hnevu 
dostihne aj ľudská ruka spravodlivosti a postihne ich zaslúžený 
trest.  

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zničený „foruš“ a interiér v kostole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypálený a zničený interiér a zariadenie „sakristije“. 
 

Text a foto: PhDr. František Džalai 
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Pozývame Vás 
do novootvorenej prevádzky 

Autoservisu TA-MI v Giraltovciach, pri 
čerpacej stanici. 

Našou prioritu je Vaša spokojnosť. 
Tešíme sa na Vás.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 AUTOMATICKÉ PRÁČKY, 
 CHLADNIČKY, 

 MRAZNIČKY, 
 KUCHYNSKÉ ZARIADENIA, 

 KLIMATIZÁCIU. 
 

  Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce 
Kontakt: 0908/452497 


