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Ešte slnko trocha svieti, ešte leto vonia, 

no september je uţ tu a volá:  

Poďte deti do školy, poďte si robiť úlohy, by ste múdre boli! 

September  zbohom letu dáva a deti do škôl povoláva. 

 

Oţil aj kamarát vietor, oprel sa do plachiet a veselo si nôti: 

 Teraz som ja pán, teraz ja preháňam  po oblohe šarkany! 

Keby len šarkany, ale on, huncút,  otvoril aj školské brány. 

 

Brány školské sa otvárajú, deti sa ponáhľajú. 

Očakávanie a neistotu  detské očká prezrádzajú. 

Bude dobrá pani učiteľka?  

Bude ma ľúbiť?  

Ako mama bude? 

To presne cíti detské srdce, chveje  sa v neistote, ale sa aj teší!  

Veď vedľa sedí kamarátka a aj ďalej sedí chlapec známy, 

určite dobre bude v tejto škole  aj bez mojej mamy. 

Naučím sa mnohé veci, spoznám nových ľudí. 

Veď škola je plná detí, určite aj do nej slnko svieti! 

Iste sa aj ja budem tešiť, smiať a učiteľov milovať. 

 

Takto si rozpráva detské srdiečko. 

O tom nemo svedčia detské očká. 

Takto sa chveje detská dušička. 

Chráňme ju dlho, nech je vţdy t aká čistá. 

Otvorená ako studňa na dvore, priezračná a jasná. 

Ešte ţivotom neskalená, taká je  voda septembra. 

 

 

 

Anna Mitaľová    
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27. zasadnutie  mestského zastupiteľstva sa konalo 11. augusta 

2014 za účasti 10 poslancov, ospravedlnila sa PhDr. Lucia Imreová, 

MPH.  Zasadnutie otvoril primátor mesta Mgr. Ján Rubis, kontrolu 

plnenia uznesení z 26. zasadnutia MsZ predloţil prednosta MsÚ 

Ing. Ján Čabala. Nasledovala Správa o stave výberu miestnych daní 

a miestnych poplatkov, ktorú predkladala vedúca finančného 

oddelenia  Ing. Iveta Kurčová.  Plnenie v tejto oblastí je 52,19 %, čo 

je viac ako v uplynulom roku. Neuhradené pohľadávky sú 

vymáhané formou výziev a exekúcií. Návrh na odpísanie pohľadávky 

voči spoločnosti GIRPEK, s.r.o., Kpt. Nálepku 125/32, Giraltovce,  

predloţila opäť Ing. Iveta Kurčová. Poslanci tento bod odsúhlasili, 

keďţe firma GIRPEK, s.r.o., bola 19. 5. 2012 vymazaná 

z obchodného registra a táto poţiadavka sa stala preto 

nevymáhateľnou. 

Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov mesta a záväzkov mesta Giraltovce za rok 2014 

k 31. 12. 2014 vrátane inventarizácie dlhodobého hmotného 

majetku predkladal Ing. Pavol Tchurík, vedúci oddelenia správy 

majetku mesta. Poslanci tento bod schválili, ale posunuli 

inventarizáciu k 31. 10. 2014. Návrh na schválenie predaja 

pozemku na parcele CKN č. 1197/2 v k. ú. Giraltovce v prospech p. 

Hany Klemovej, bytom Giraltovce, Hviezdoslavova ul. 455/12 

a v prospech p. Ivety Mikulovej, bytom Giraltovce, Tehelná ul. 

602/11, opäť predkladal Ing. Pavol Tchurík a poslanci ho ako 

prípad hodný osobitého zreteľa odsúhlasili.  

Širšiu diskusiu prítomných poslancov vyvolalo predloţenie 

Programu odpadového hospodárstva mesta Giraltovce na roky 2011 

- 2015. Prednosta MsÚ Ing. Ján Čabala vysvetlil sporné body 

a poslanci tento bod jednania schválili. Zároveň odsúhlasili Návrh 

na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Giraltovce           

na nové volebné obdobie r. 2014-2018 v plnom rozsahu.  Tieţ 

súhlasili s Návrhom na počet poslancov mesta Giraltovce na nové 

volebné obdobie r. 2014 - 2018 v počte 11. 

Nasledovala interpelácia a rôzne, hovorilo sa o riešení rôznych 

problémov v meste. Primátor mesta v závere pozval poslancov          

na Doţinkovú slávnosť spojenú s ukáţkou pečenia chleba v nedeľu 

24. 8. 2014 a rokovanie 27. zasadnutia MsZ ukončil. 

Anna Mitaľová 
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 Mestská polícia 8. júla vybavila na mieste uloţením blokovej 

pokuty za neoprávnený záber verejného priestranstva 5 vodičov 

motorových vozidiel. 

 Za voľný pohyb psa v intraviláne mesta uloţila hliadka J. Č. 

z Giraltoviec 21. júla 2014  napomenutie s poučením 

o moţnom postihu. Keďţe došlo k voľnému pohybu psa 

opakovane napriek poučeniu, hliadka uloţila za spáchaný 

priestupok blokovú pokutu. 

 Podobný skutok sa stal 23. júla vo večerných hodinách, keď 

hliadka v centre mesta v spolupráci s občanmi odchytila voľne 

pobehujúceho psa a umiestnila ho v koterci na to určenom. 

Nasledujúceho dňa si psa prevzal majiteľ C. P. z Giraltoviec. 

Vec bola  vybavená uloţením blokovej pokuty. 

 Nerešpektovanie dopravného značenia v Parku mieru 

v Giraltovciach vybavila hliadka MsP na mieste uloţením 

blokovej pokuty B. P. z Kukovej v piatok 1. augusta 2014. 

Mgr. Ondrej Cina 

 

 

 

 

 

 

 

 počasie počas letných prázdnin bolo premenlivé, bez rekordných 

teplôt, ale zato s mnoţstvom zráţok? Kto nebol na dovolenke           

pri mori, si leta veľmi neuţil, ale zato sa darilo hubárom.  

 malý mostík cez potôčik v pešej zóne neslúţi len na ozdobu? 

Pokojne  si ním môţete skrátiť cestu a ochrániť sa tak           

pred moţným pádom, hroziacim pri preskakovaní potôčika 

a doskoku na mramor, ktorý je obzvlášť šmykľavý, ak je mokrý. 
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 v Parku mieru sa uţ naplno realizuje rekonštrukcia amfiteátra? 

Začalo sa s rekonštrukciou hľadiska a výstavbou nového 

zastrešenia. Práce budú pokračovať osadením nových lavičiek, 

vybudovaním nového cyklistického chodníka, prechodu 

prístupového chodníka do parku a vsadením svetiel verejného 

osvetlenia. Rekonštrukcia čaká aj spoločenskú sálu, ktorá je 

hneď pri amfiteátri. Prestavba by mala trvať do novembra tohto 

roku a počíta sa aj s vybudovaním nového parkoviska pre cca 25 

automobilov.  

 poniektorým  z vás v minulom čísle  nebolo úplne jasné, ako je 

moţné, ţe MŠ oslávila len 30. výročie svojho vzniku, keď 

pôsobenie materskej školy a jaslí si mnohí z vás pamätajú oveľa 

dlhšie?  Kolektív MŠ nám podáva vysvetlenie: týmto výročím sme 

si nepripomínali históriu a počiatky fungovania materského 

školstva v meste Giraltovce, ale naším zámerom bolo osláviť 30 

rokov pôsobenia Materskej školy v súčasnej budove na Dukelskej 

ulici 62 v Giraltovciach. Pre zaujímavosť, počiatky materského 

školstva v Giraltovciach siahajú do 50. rokov 20. storočia. Prvá 

detská opatrovňa pôsobila v budove terajšieho gymnázia. 

Postupne vznikla prvá Materská škola a detské jasle na ulici 

Fučíkovej a druhá Materská škola na ulici Kpt. Nálepku, ktoré 

postupne ukončili svoju činnosť. Fungovať ostala Materská škola 

pri Koţiarskych závodoch, dnešná MESTSKÁ, ktorej výročie 

vzniku sme si pripomenuli. 

 kniţnica nám o máličko opeknela? A to zásluhou pani Márie 

Paľovej. Tá kniţnici darovala mohutné črepníkové kvety, ktoré 

teraz zdobia jej interiér. Ďakujeme 

 v sobotu 30. 8. 2014 sme si spolu s členmi spoločnosti Milana 

Rastislava Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom           

pod vedením Mgr. Petra Uhlíka uctili pietnou spomienkou sté 

výročie vypuknutia prvej svetovej vojny?  Prítomní poloţili  vence  

pri Pamätníku leva, ktorý  postavili  giraltovčania z vďaky a            

na pamiatku hrdinských činov tých, ktorí prelievali svoju krv              

pri vytláčaní nepriateľov z ich okresu počas 1. svetovej vojny.  

Autorom sochy bol Farago Felix a pamätník bol odhalený 25. 8. 

1918. 
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Mgr. P. Uhlík spolu s MUDr. M. Paľovou si pripomenuli dejiny nášho národa.  

Text a foto: Mgr. Mária Osifová 

 

 

 

 

 

 

 

 

V závere augusta 2014 vyvrcholila petičná podpisová akcia 

občanov svidníckeho okresu,  hlavne obyvateľov z miest 

a dedín leţiacich na trase hlavnej dopravnej tepny z Prešova 

cez Lipníky, Giraltovce, Šarišský Štiavnik, Svidník do Vyšného 

Komárnika a ďalej do Poľska. V tejto súvislosti sme oslovili 

primátora Giraltoviec Jána Rubisa, jedného z hlavných 

organizátorov tejto petície, ktorý nám povedal niekoľko slov 

k danej problematike. 

Ako nám primátor Ján Rubis potvrdil, po uzavretí a vyhodnotení 

petície sa jej organizátori  listom obrátia so ţiadosťou o prijatie 

na predsedu vlády a ministra  dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky. 

Touto petíciou chcú zodpovedných poţiadať o urýchlenie 

prípravy a začatia výstavby rýchlostnej komunikácie R4 v červenom 
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variante, ktorá čaká na svoje otvorenie uţ niekoľko desiatok rokov. 

Vyriešilo by sa tým niekoľko problémov, ktoré zaťaţujú náš región. 

V prvom rade je to uţ neúnosná situácia s hustotou dopravy (najmä 

kamiónovej), ktorá sa  rok čo rok zhoršuje. Ďalší nemenej dôleţitý 

moment je aj to, ţe skvalitnenie dopravnej infraštruktúry by 

prinieslo nové rozvojové podnety pre náš región, poznačený vysokou 

nezamestnanosťou a niţšími moţnosťami rozvoja. 

Podľa Jána Rubisa a členov petičného výboru je červený variant 

výstavby R4, ktorá by viedla súbeţne s terajšou komunikáciou, 

výhodnejší aj preto, lebo je lacnejší a kratší, preto by sa mohol 

stavať výhodnejšie. Keďţe vedie súbeţne s terajšou cestou, mohol by 

sa stavať po etapách a počas výstavby by doprava mohla pokračovať 

po terajšej komunikácii. 

Po ukončení výstavby by sa aj v našom kraji zvýšili moţnosti 

rozvoja priemyslu a postupne by mohla klesať nezamestna-

nosť, skvalitnilo a urýchlilo by sa spojenie s krajským mestom  

a ostatnými regiónmi Slovenska. A to by si náš región konečne 

zaslúţil, keďţe tu nemáme ţelezničnú dopravu. 

Preto by sa uţ malo konečne niečo začať na tejto akcii aj robiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do podpisovej akcie sa zapojilo okolo 2500 občanov nášho mesta a blízkeho 

okolia.                                                                             Foto: Mgr. M. Osifová 

Pripravil: PhDr. František D ž a l a i 
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od týmto názvom bola v prvom 

júlovom týţdni otvorená výstava  

dvoch talentovaných ľudí z nášho 

mesta, ktorých moţno denne stretávate na 

chodníku, ale  netušíte, aký talent v sebe 

skrývajú.  

Marek Zimka a Miroslav Kmec sú 

maliari, ktorých od seba oddeľuje moţno aj 

jedna generácia, niečo však majú spoločné. Lásku 

k výtvarnému umeniu a lásku k prírode a zvieratám.  

Oddelenie kultúry zorganizovalo  túto výstavu v Obradnej 

sieni MsÚ a vy ste mali moţnosť v priebehu troch týţdňov  

nazrieť do sveta, ktorý nám svojou tvorbou  priblíţili títo nadaní 

občania.  
 
Miroslav Kmec preţil  rané 

detstvo v Šaci pri Košiciach, 

Bystrom nad Topľou a ako 9-

ročný sa presťahoval s rodinou  

do Hankoviec. Ako 29-ročný si 

našiel manţelku v Giraltovciach, 

kde ţije aţ dodnes. Výtvarnú 

zručnosť nikdy neštudoval a svoj 

talent rozvíjal sám. Najviac mu 

učarovali krajinky a jeho vzor sú  

francúzski  a holandskí maliari. 

Svoje práce často vystavuje         

vo Svidníku a úspešne sa 

zúčastňuje rôznych krajských a 

celoslovenských výtvarných 

súťaţí. 
 
 

Marekovi  Zimkovi učarovala príroda v čase, keď sa 

presťahoval z rodných Košíc do malej dedinky Vyšný Slavkov. 

Pri dlhých prechádzkach lesom a  pozorovaním  flóry a fauny 

malebného Spiša mu spoločnosť robila ceruza a takto vznikali 

prvé skice a rodila sa láska k prírode. Svoje diela vystavoval 

v Keţmarku, Spišskom Podhradí či v Lipanoch. 

P 
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Ozajstná krása sa skrýva 

v prírode! Tá  je  pre  obidvoch   

vystavujúcich  asi nevyčerpateľnou 

zásobou námetov.  M. Zimka  

verne zachytáva  podobu  a ţivot 

zvierat. Pri pohľade na jeho obrazy 

máte pocit, ako by ste stáli zoči 

voči nejakému predátorovi, či 

z blízka obdivovali dokonalú 

zladenosť  farieb peria vtákov.  

Vnútorný pokoj  pocítite pri 

prehliadke olejomalieb M. Kmeca. 

Pre  jeho krajinky  sú príznačné 

sýte slnečné farby a často máte 

pocit, ţe stojíte v strede diania, 

akoby maliar zachytil krajinu trojdimenzionálne.  

Výstavu navštívilo mnoţstvo návštevníkov zanechajúcich 

pochvalné vyjadrenia na  tvorbu autorov, ich diela lahodili oku, 

ale pohladili aj dušu. Umelcom ţeláme veľa síl do ďalšej tvorivej 

práce, veľa dobrého zdravia, spokojnosti a pohody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Mgr. M. Osifová 
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Po celom Slovensku prebiehajú oslavy 70. 

výročia SNP. Zvláštnosťou osláv giraltovskej 

oblasti bolo to, ţe pri tejto príleţitosti bol 

odhalený pamätník partizánskej skupiny 

Čapajev v obci Kobylnice, kde bola zaloţená 

prvá partizánska skupina pod vedením 

nadpráporčíka letectva Ľudovíta Kukorelliho. 

Zároveň sme si pripomenuté sté výročie jeho 

narodenia. 

Začiatkom roku 1943 bola v Giraltovciach 

zaloţená odbojová skupina, ktorú tvorili dr. 

Štefan Kočvara, Július Dzurik, Ján Goč, 

Maťaš - Vaľko. Úzku spoluprácu s touto 

skupinou nadviazali členovia ilegálnej KSS 

Peter Babej a Tomáš Girmala. 

Na tomto mieste bola prejavená poklona pred hrdinstvom 

vojakov a bojovníkov celého československého ale aj zahraničného 

odboja  v druhej svetovej vojne, pred hrdinstvom tých, ktorí bojovali 

za slobodu svoju i budúcich pokolení. Udalosti spojené                    

so Slovenským národným povstaním sú predovšetkým príbehom 

o odvahe. Muţi a ţeny sa pridali k povstaniu, prekonali vlastný 

strach a nerozhodnosť, preukázali statočnosť a vlastenectvo. Boli to 

hrdinovia svojho času, boli to ľudia skutkov so zbraňou v ruke, 

schopní brániť ideály slobody a demokracie.  

Sme právom hrdí na generácie našich otcov a starých otcov, 

mám a starých mám, pretoţe oni boli generáciou odváţnych činov. 

Nový pamätník bol postavený členmi ZO Zväzu protifašistických 

bojovníkov pod vedením jej predsedu Mgr. Vladimíra Osifa. Ten           

vo svojom príhovore povedal: „Som šťastný aj tým, ţe som ako učiteľ 

so svojimi ţiakmi pomáhal vysádzať na ľavej strane Kobylníc ovocný 

sad, ktorý uţ roky prináša svoje ovocie.  A dnes so svojimi priateľmi 

zo Zväzu protifašistických bojovníkov a za pomoci občanov sme 

postavili tento pamätník k 70. výročiu vzniku partizánskej skupiny 

Čapajev. Sme presvedčení, ţe aj ovocie  tohto pamätníka prinesie 

ţelateľný pohľad na antispoločenské prejavy ţivota. Iste by tí, 

ktorým je tento pamätník postavený, súhlasili s názorom, ţe nech je 

symbolom i odkazom pre ďalšie generácie, ţe je treba bojovať proti 

všetkým formám vojen a nespravodlivosti, proti nacizmu v kaţdej 

jeho podobe, presadzovať jednotu Slovanov a milovať svoju vlasť.“ 
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Tento pamätník bol postavený prevaţne členmi organizácie 

SZPB, ale poďakovanie  za pomoc patrí aj poľovníckemu zdruţeniu, 

jednote dôchodcov, ale hlavne primátorovi mesta Mgr. Jánovi 

Rubisovi, Ing. Pavlovi Paľovi ale a aj Milanovi Sabolčíkovi,              

Ing. Ľubomirovi Filovi či Jánovi Gdovinovi. 

Preto si dnes na tomto mieste s hrdosťou pripomíname, ţe 

súčasťou týchto historických udalostí boli aj Kobylnice a ľudia ţijúci 

v tomto regióne. 

Prítomnosť priamych účastníkov vtedajšieho odboja, či uţ p. 

Jána Juščišina zo Svidníka, ale aj Petra Romana, či Jána Štefaníka, 

umocnila atmosféru spomienok na vtedajšiu dobu a ako vo svojom 

príhovore povedal dnes uţ 87 - ročný Peter Roman. Boli sme mladí 

chlapci ale všetci sme vedeli, kde je naše miesto, pomáhať a chrániť 

to, čo naši spolubojovníci chránili vlastným ţivotom a to slobodu 

a lepší ţivot pre všetkých nás.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri tejto príležitosti bolo P. Romanovi odovzdané čestné uznanie ústrednej 

rady SZPB z Bratislavy. 
 

Takmer denne sa stretávame s novými ohniskami napätia a 

vojen, poniţovania a útlaku, nepoučení históriou ţenieme sa          

do nových vojen. Odkazy bojovníkov počas vojny boli: Keď dám krv, 

stratím zdravie za slobodu tejto zeme, ale chcem, aby nová 

spoločnosť uţ bola sociálne spravodlivá. 

Text: Mária Osifová st.  Foto: Ladislav Lukáč 
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– slávnosti, ktoré mesto Giraltovce zorganizovalo v rámci 

projektu s druţobným mestom z Poľska Ustrzyky Dolne pod 

názvom Hľadanie spoločných koreňov a vybudovanie turisticko-

rekreačného zázemia v Parku pod Dubmi v Ustrzykoch Dolných 

a Parku Mieru v Giraltovciach 

 

 

 

Námestie nášho mesta  bolo v predposlednú augustovú 

nedeľu  zaplnené všetkými, ktorí si chceli uctiť chlieb 

v doţinkových slávnostiach. Krásne doţinkové vence, chleby, ich 

darcov a hostí predstavila Mgr. Mária Osifová, ktorá nám 

priblíţila aj pradávnu  históriu veľmi vzácneho pokrmu  - 

chleba. 

Kaţdá práca, činnosť či podujatie, ktoré robíme  s Bohom 

a pre Boţiu slávu, sú poţehnané a naplnia aj nás poţehnaním 

a pokojom. Toto podujatie, ktorého ekumenická poboţnosť mala 

motto Buďme bohatí v Bohu!, sme začali s predstaviteľmi  

všetkých troch cirkví v našom meste a takto sme aj my vytvorili 

jedno nádherné spoločenstvo. Spoločenstvo, ktoré sa zišlo, aby 

sme sa v bázni a úcte spoločne s našimi kňazmi pomodlili 

a vzdali vďaku za Jeho dary. Kaplán rímskokatolíckej a kňazi 

gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

nás vo svojich príhovoroch upriamili na spoločenstvo lásky,          

na stretávanie sa, pomáhanie si, lebo najlepšie nám bude, ak sa 

budeme stretávať v spoločenstve, v ktorého strede je náš 

milostivý Boh. V dnešnej dobe je veľmi potrebné, aby sme si 

vedeli navzájom pomáhať, aby sme chlieb, ktorý máme, vedeli 

dať aj tým, ktorí ho nemajú a aby sme za tento dar chleba 

a všetkého, čo máme, vedeli byť vďační Bohu. Boh mnohých nás 

obdaril talentom a šikovnosťou, a tak sme mohli na pódiu vidieť 

nádherne urobené doţinkové vence – vence  vďaky za úrodu 

a chlebík. Bol to krásny obraz šikovnosti a zručnosti mnohých 

rúk ľudí, ktorí sa do tohto nádherného, prvého podujatia nášho 

mesta a okolia zapojili. Spoločne sme sa poďakovali za dar úrody 

obilia, ovocia a zeleniny, ktoré nám milostivý Boh zo svojej 

štedrosti poţehnal.  
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Po ekumenickej poboţnosti sme prestávku pred kultúrnym 

programom mohli vyuţiť na prezretie si starodávnej mláťačky, 

snopov pšenice - starodávne a novodobé snopy slamy, občerstviť 

sa a ochutnať  koláče, aké sa podávali niekedy na doţinkách. 

Helena Sušinková 

 

 

 

Je dobre, ţe aj v dnešnej 

uponáhľanej dobe sa vieme zastaviť 

a obzrieť sa do minulosti na to, ako 

bolo a ako sme ţili, pracovali 

a radovali sa. Veľký kamienok do 

mozaiky takýchto chvíľ poloţili 

v predposlednú augustovú  nedeľu 

organizátori veľmi vydarenej akcie 

v našich Giraltovciach. Mesto so 

spoluorganizátormi pripravilo 

v centre v pešej zóne pred Mestským úradom 

v Giraltovciach DOŢINKOVÚ SLÁVNOSŤ SPOJENÚ 

S UKÁŢKOU PEČENIA CHLEBA. 
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Úvod slávnosti tvorilo privítanie vzácnych hostí, ktorí sa 

doţinkovej slávnosti zúčastnili, predstaviteľmi 

mesta, organizátormi a predstaviteľmi okolitých obcí. Primátor 

mesta odovzdal symbol doţiniek – bochník domáceho chleba -  

poslancovi   Národnej   rady   Slovenskej   republiky   Mikulášovi 

Krajkovičovi. Medzi ďalšími hosťami, ktorí prijali bochníky 

chleba a doţinkové vence, boli okrem iných aj prednosta 

Okresného úradu vo Svidníku Jozef Baslár, predseda 

Regionálnej a poľnohospodárskej komory vo Svidníku Milan 

Grega a bývalý štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva 

Vladimír Palša. Osobitne privítali hostí z Poľska: wujta Gmini 

Wielopole Skrzynskie Czselawa Leju s delegáciou, Ladislawa 

Tabasza, predsedu okresnej rady z poľských Ropczyc 

a burgmystrza z mesta Ustrzyky Dolne Henrycha Soluju 

s delegáciou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní účastníci doţinkovej slávnosti medzi sebou privítali 

aj predsedov a predstaviteľov pôdohospodárskych druţstiev 

a starostov obcí z regiónu. 

Potom doţinková slávnosť pokračovala bohatým kultúrnym 

programom, v ktorom účinkujúce folklórne telesá predviedli 

piesne a tance z čias, keď sa záver ţatvy – doţinkové oslavy - 

beţne organizovali. Svojimi vystúpeniami prítomných divákov 

potešili folklórne súbory TARKA z Bardejova, BANDANKI 

z Poľska, ţenská spevácka skupina TOPĽANKY a Detský 

folklórny súbor GIRALTOVČAN s tanečnou a speváckou zloţkou 

z Giraltoviec. 

Súčasťou bohatého programu bola aj praktická ukáţka 

mlátenia obilia s klasickou mláťačkou a vystavené kríţe (tzv. 

„rakaše“) zo snopov obilia. 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Jozef  Novák 
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Prítomní si mohli pozrieť aj rôzne doţinkové vence od nás 

i z Poľska. Záujemcovia si v pripravenom stánku prezreli 

a ochutnali rôzne druhy domáceho chleba a pečiva, aké sa aj 

dnes pečú v okolitých pekárňach. Organizátori nezabudli ani        

na občerstvenie nápojmi, na prípravu ktorých sa pouţívali 

rastliny z našich polí: pivo, burčiak a víno,  ktoré mohli ich 

milovníci „okoštovať“ v okolitých predajných stánkoch. 

Nezabudlo sa ani na pečené mäso, klobásky a iné pochutiny.    

Pre najmenších nechýbala cukrová vata, rôzne sladkosti a           

na zábavu nafukovací hrad a iné atrakcie. 

Výbornú náladu, ktorá vládla medzi prítomnými nepokazil 

ani dáţď, ktorý sa hlavne počas druhej časti programu spustil 

z oblohy.  

Mladší sa mohli poučiť a spoznať čo to z minulosti, keď ešte 

neboli na svete a starší si pripomenuli časy originálnych ţatiev, 

mlatieb a doţiniek z časov mladosti. 

V Giraltovciach vznikla nová z mnohých úspešných tradícií. 

Veríme, ţe aj v ďalších rokoch bude pokračovať. 

PhDr. František  D ž a l a i 
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 tomto duchu sa niesli Boţie sluţby  v  prvú augustovú 
nedeľu v evanjelickom chráme v Giraltovciach a  Ţelezníku.  
S radostným očakávaním a s nádejou v srdci sme privítali         

na prvých sluţbách Boţích nášho nového evanjelického farára, Mgr. 
Martina Fečka.  Doba zastupovania  Mgr. Martina Chalupku sa 
skončila a po dlhšom čase máme zase svojho zborového farára.  
Vďaka patrí  všetkým obetavým členom našej cirkvi, ktorí sa 
pričinili o to, ţe za pomerne krátky čas sa nám podarilo zvoliť  
nového farára a zároveň zvládnuť rekonštrukciu fary. Dielo bolo 
zavŕšené, tak sa tešme a chváľme Pána, ktorý stál pri nás a doprial 
nám v ťaţšom období dostatok síl a múdrosti pri voľbe nového 
kazateľa. Pridal nám aj horlivých pracovníkov pri oprave 
a upratovaní našej fary. Vďaka patrí všetkým našim cirkevníkom, 
ktorí priloţili ruky k dielu a odpracovali nemálo hodín pri oprave 
fary, aby náš nový kazateľ mal dôstojné ubytovanie, hodné jeho 
úradu.    

Slávnostné sluţby Boţie 3. augusta 2014 sa v našich 
evanjelických chrámoch niesli v privítacom duchu. Bol to deň 
vzácny, oddelený, Ing. Ján Haţlinský, zborový dozorca našej cirkvi, 
privítal  nášho nového  farára  úprimnými slovami, deti z detských 
sluţieb Boţích milými piesňami a básničkami a náš spevokol uţ 
tradične precítene zvládol vybranú pieseň pod vedením Mgr. Janky 
Mihalčíkovej. Všetci sme sa tešili 
a usmievali, zavládol duch pohody 
a radosti, Boţí duch. Daj, Pane, aby 
prevládal a ţil v našich chrámoch 
neustále, aby sme takto s radosťou 
v srdci spolu s naším novým 
kazateľom Mgr. Martinom Fečkom 
chválili nášho nebeského Otca. 
Práca na Pánovej vinici nie je ľahká 
sluţba a nášmu novému pastierovi  
prajeme veľa síl, pevné zdravie 
a nech Boh ţehná jeho kroky, aby 
ešte dlho mohol pracovať pre jeho 
cirkev. V závere pridávam báseň, 
ktorá odznela na slávnostnom 
privítaní v evanjelickom chráme 
v Ţelezníku. 

 

V 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 

17 

 

 
Vţdy v deň Boţí otvára sa chrámu nášho brána, 

tu spoločne počúvame slová nášho Pána. 

Tie sú pre nás ţivou vodou, čo bolesť uháša, 

učia nás s pokorou prijať, čo ţivot prináša. 

My kráčame k domu Pána v nedele i v sviatky, 

zdôveriť Mu svoju bolesť, veď On má dosť lásky. 

Pre všetkých, čo za Ním idú, hľadajúc spásu v Ňom, 

učí nás, ţe oporou si máme byť navzájom. 

Náš kostolík je pre všetkých útočiskom milým, 

tu sa spolu stretávame, hľadajúc dosť sily, 

by sme mohli nasledovať nášho Pána príklad, 

počúvajúc Boţie slovo, jeho múdry výklad. 

 

Buď vítaný nový pastier, tu dnes medzi nami 

vezmi kľúče  nášho chrámu a drţ stráţ nad nami. 

Buď záštitou Boţej pravdy a múdreho slova, 

pripomeň nám ho v deň Boţí, vţdy znova a znova. 

Zastav pútnik svoje kroky v tomto našom chráme, 

prijmi pohár čistej vody, z lásky ho dávame. 

Rozhliadni sa po okolí, nájdeš prameň sily, 

pomoc ľudí, dobré slovo v kaţdej jednej chvíli. 

 

Sme Boţe Tvoja rodina, my dospelí i deti, 

na cestu nášho ţivota, nám Tvoja láska svieti. 

To ona ţiari nám v ten uvítací deň, 

do rúk nám vkladá viery jasnú pochodeň. 

Prosíme Pane, praj nám v tejto chvíli, 

vedenie múdre, zdravie, vieru, sily. 

Prekonať spolu ťaţkú skúšky času, 

u Boha hľadať nádeje plnú čašu. 

Vţdy znova povstať, veď Boh nám silu dáva, 

pomáhať svojim verným, nikdy neprestáva. 

 

Na veţi kostola stojí kríţ, ţe Boh je s nami, 

tu bliţšie ľuďom je rajská výš. 

Vţdy, keď zaznie hlahol zvona, nebeský zvonár volá nás, 

Boh Otec hľadá svoje deti a Kristus chlieb a ţivot náš. 

Ostaň tu Pane, naveky milostivo nás chráň, 

ľud tohto kraja zachovaj a kazateľa poţehnaj. 

 

Anna Mitaľová 
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udia majú rôzne záujmy a venujú sa mnohorakým činnostiam, 

napríklad zbieraniu rôznych vecí. Pán VLADIMÍR  SCIRÁNKA 

je jeden z týchto vášnivých zberateľov,  vlastní  malé 

motorkárske múzeum. Fascinuje ho talianska kultúra a všetko, čo 

sa s ňou spája, no najviac mu učarovalo Toskánsko. Cez tento 

záujem sa dostal aj k motorkám a uţ viac rokov sa spolu 

s manţelkou PAULOU  venujú tejto vášni. Obaja sú motorkári,            

na motorke prešli celé Poľsko a Taliansko. 

Prečo vlastne vzniklo toto nevšedné múzeum? Na túto otázku  mi 

dal odpoveď jeho zakladateľ: raz spolu s manţelkou navštívili 

múzeum DUCATI v Bologni v Taliansku. Mali o ňom preštudované 

všetko a na jeho prehliadku sa veľmi tešili, ale od jeho brán 

odchádzali úplne sklamaní, dovnútra sa im dostať nepodarilo. No 

človek je tvor nezlomný, hlavne mladí ľudia sú ešte plní ideálov 

a manţelia Sciránkovi všetky svoje ideály pretavili do zaloţenia 

vlastného múzea talianskych motoriek. Keďţe sa nedostali            

do múzea DUCATI v Bologni, urobili si doma vlastné.  

Základy  poloţili 19. apríla 2012 a vzniklo za podpory širokej 

rodiny motorkárov a sponzorov. Múzeum sa nachádza 

v samostatnej budove, celá stavba sa nesie v toskánskom štýle, 

duch Toskánska si preniesli na malý kúsok svojho domova.            

Pri svojej zberateľskej vášni vychádzali z histórie DUCATI, kde 

prvým zberateľským kúskom bol bicykel z roku 1952. Aj oni si - ako 

prvý exponát do svojho múzea - zadováţili repliku tohto bicykla, 

spolu s figurínou, oblečenou do dobových šiat. Ďalším vzácnym 

kúskom je výber DUCATI – MONSTER z roku 1998, jeden originál je 

v takom stave v múzeu v Taliansku a druhý tu, v našom meste 

u pána Sciránku. Motorky si zberateľ renovuje sám, zaujímavým 

kúskom jeho zbierky je aj REZ MOTORA z roku 1977, jasne je 

moţné vidieť všetky časti motorky.  

Ďalšími vzácnosťami  múzea sú motocykle, ktoré zastupujú 

širokú škálu značky DUCATI. Najväčšia zaujímavosť je darom 

získaný plagát od majstra sveta MOTO GP CASEYA STONERA 

s jeho podpisom. Na plagáte je zobrazený on so svojím 

pretekárskym motocyklom, na ktorom sa stal majstrom sveta 

v roku 2007.  Nadchla ho myšlienka, ţe aj v takom malom 

mestečku ako sú Giraltovce sa nájdu ľudia, ktorí celým srdcom 

fandia značke DUCATI. 

Ľ 
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A čo pán Sciránka plánuje v súčasnosti? Pracuje na stavbe 

nového múzea, ktoré bude väčšie a budú tam zastúpené aj ďalšie 

talianske značky MOTO GUZZI, APRILIA a VESPA. Záverom vás pán 

SCIRÁNKA pozýva na obhliadku svojho múzea, ktorému venoval 

kus svojho ţivota. Môţete sa podpísať do kroniky, ktorú si čítajú, 

iba raz v roku na Vianoce.  Úprimne ďakujú ľudom, ktorí im 

pomohli aj mimo hraníc Slovenska, sú to predovšetkým ľudia s ich 

krvnou skupinou, zapálení pre značku DUCATI. Múzeum je 

otvorené stále a môţe si ho pozrieť kaţdý po dohode s kurátorkou 

výstavy pani Monikou  Sciránkovou. 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Múzeum talianskych motoriek  

Text a foto: Anna Mitaľová 

 

 

 

 

 

Naša rodáčka Natália Ostrowski – Škurlová 

vydala svoju prvú knihu. Vo svojom debute 

opisuje  záţitky z Ameriky, kde preţila  trinásť 

rokov.  Kniha pozostáva z dvoch častí. Prvá je 

o pobyte v americkej rodine, kde sa starala o deti, 

druhá je venovaná jej druhému pobytu 
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v Amerike, ktorý trval pribliţne dvanásť rokov, počas ktorých 

v Amerike pracovala, študovala a celou svojou bytosťou si hľadala  

miesto pod slnkom. Kniha Amerika na 13 je  kniha o ţivote, 

o tvrdom ţivote v cudzine, kde sa človek nemá o koho oprieť, a tak 

je ponechaný sám na seba.  Tvrdosť ţivota má aj svoju krajšiu 

stránku, lebo človek sa naučí prispôsobiť sa, naučí sa ţiť v aj 

v ťaţších podmienkach.  Táto kniha je dôkazom toho, ţe človek 

dokáţe zmobilizovať svoje sily, ak ho ţivot postaví pred náročné 

úlohy. A prebíjať sa ţivotom v Amerike je náročné. 

Ako hovorí sama autorka:  „Je to kniha- denník o ceste, ktorá 

vedie k cieľu. Ten nemusíme vţdy dosiahnuť, ale cesta k nemu je 

zaujímavá a veľa sa na nej naučíme o iných aj o sebe samých. Je to 

obyčajný príbeh obyčajného človeka, pri čítaní ktorého si moţno 

mnohí uvedomia, ţe nezáleţí na tom, koľkokrát človek padne          

na zem premoţený, ale ţe po kaţdom páde nájde v sebe silu vstať 

a pokúsiť sa začať znova. Stačí si uţ len priať dobrých ľudí okolo 

seba, ktorí nás na ceste za naším cieľom sprevádzajú.“ 

Knihu Amerika na 13 si môžete kúpiť v Mestskej knižnici alebo 

v predajni kníh u p. Evy Verčimákovej. 

Anna  Mitaľová 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kalništi sa uskutočnil nultý ročník furmanských pretekov 

Kalništská podkova. Ako nám prezradil hlavný organizátor 

Stanislav Hudák, spolu s organizačným kolektívom sa rozhodli 

po minuloročných skúšobných pretekoch organizovať 

pravidelne túto súťaţ. Preto pripravili a zorganizovali 

tohtoročný tzv. nultý ročník. 

Pretoţe  prialo i počasie,  15  súťaţiaci furmani a ich kone 

prilákali  aj značný počet divákov. Tým dostali preteky patričný 

náboj a súťaţ mala dobrú úroveň i spád. 

Ešte pred pretekmi sme oslovili  furmana Andreja Foltina 

z Brezova, ktorý sa súťaţe zúčastnil so svojim tátošom Ivanom. Ako 

nám prezradil, takýchto súťaţí sa zúčastňuje uţ niekoľko rokov a aj 

na Kalništskú podkovu sa spolu so svojím koníkom Ivanom teší. 
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Súťaţ prebehla v troch súťaţných disciplínach.  V disciplíne 

CROSS boli najlepší Peter Chobor  (kôň Šargo) z Pavloviec,  Marián 

Končár (kôň Cigán) z Giraltoviec a Stanislav Hudák (kôň Tristán) 

z domáceho Kalnišťa. 

V súťaţnej disciplíne PRÁCA S DREVOM zvíťazil Jakub Ďurica 

(kôň Baxter) z Brezovice pred Adamom Jurčom (kôň Mišo) 

z Giraltoviec a Tomášom Kičinkom (kôň Gaštan) z Vojčíc. 

SILOVÁ DISCIPLÍNA sa stala korisťou Petra Chobora (kôň Šargo) 

z Pavloviec. Za ním skončili Tomáš Kičinko (kôň Gaštan) z Vojčíc 

a domáci Stanislav Hudák (kôň Tristán). 

Celkovým šampiónom nultého ročníka Kalništskej podkovy sa 

stal Peter Chobor s koňom Šargo z Pavloviec pred domácim 

Stanislavom Hudákom s koňom Tristán  z Kalnišťa a Andrejom 

Ďuricom s koňom Argo z Brezovice. 

Vydarený nultý ročník Kalništskej podkovy zorganizovaný 

partiou okolo Stanislava Hudáka a podporený miestnymi 

podnikateľmi a sponzormi vytvára predpoklady na úspešné ďalšie 

ročníky týchto pretekov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takto prebiehali samotné preteky 

Text a foto: PhDr. František  D ž a l a i 
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Aktuality v ochrane 

rastlín    na    september 
 

 Za daţdivého počasia 

pokračujeme v ošetrovaní 

viniča proti botrytíde  (plesni 

sivej). Ochranná doba je aţ 

35 dní. 

 Dva týţdne pred zberom urobíme 

posledný postrek náchylných odrôd jabloní proti pehovitosti 

plodov.  

 V dvojtýţdňových intervaloch pokračujeme proti mínerke 

pórovej. 

 Pred prenesením do bytov by sme mali všetky izbové 

rastliny dôkladne kontrolovať. Môţeme ošetriť prípravkami  

a preniesť po uplynutí predpísane časovej doby prípravku.  

 Nezabudnite vloţiť semená strukovín po zbere na 48 hodín 

do mrazničky, aby sa v nich zničili všetky vývojové štádia 

zrniarok. 

 V zberovom období treba obmedziť aplikáciu chemických 

prípravkov na minimum a uprednostniť mechanické 

a agrotechnické opatrenia. 

 V boji proti mínerke sa osvedčilo zakrytie porastov póru 

netkanou textíliou. 

 Zvýšenú pozornosť  venujte zdravotnému stavu chryzantém. 

Ošetrite prípravkom proti septóriovej škvrnitosti listov. 

 Pokračovať v ošetrení ruţí proti múčnatke, hrdzi hruškovej 

a čiernej škvrnitosti listov. 

Ľubomír Krupa 

 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 

23 

 

                                                  

 

 

 

   

 

Marek Mojdis    Ondrej Holova 

Liana Adamovová  Alexandra Dirdová 

Miriam Kmecová   Dominika Berková 

Timea Kurejová   Nela Ţigová 
 
Rodičom srdečne blahoželáme.  Nech narodenie Vášho dieťatka 

prinesie do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.  

 

 

 

Stanislav Haľko   a    Bc. Veronika Chovancová 

Kuková         Giraltovce 
 

Dávid Kurej   a   Kristína Vaľanyová 

Giraltovce      Giraltovce 
 

Richard Katriňak   a     Lenka Horvátová 

Giraltovce    Hanušovce nad Topľou 
 

Jozef Sceranko   a     Lucia Harčariková 

Gelnica      Giraltovce-Francovce 
 

Michal Kožiak   a  Eva Juházyová 

Hnúšťa     Giraltovce 
 

Branislav Bosak   a  Lenka Ducárová 

Giraltovce     Krajná Bystrá 
 

Ing. Mikuláš Ptašinský   a  Mgr. Mária Krajčovičová 

Giraltovce       Svinná 
 

Ján Vavrek   a  Bc. Antónia Čajková 

Marhaň         Giraltovce 
 

Ing. Peter Imre   a  Adriana Pavelicová 

Giraltovce      Matiaška 

 

Novomanželom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň 

dňom, ktorý im otvorí bránu do sveta pokoja a lásky. Nech ich 

manželstvo naplní životným šťastím, nech vytvorí puto, ktoré nič 

na svete nepretrhne a nech je prameňom sily, ktorý im vždy 

pomôže vyhrať nad nástrahami života. 
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NAVŢDY NÁS OPUSTILI: 

 
Meno            Rok narodenia           Dátum úmrtia 

Helena Bilá         1936           23.8.2014 
 
Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.  

 
 
 

 

80 rokov Anna Nováková  60 rokov Janka Ciganová  

                                              Ján Dzuruš 

75 rokov Tomáš Končár                  Jozef Fečo  

                                              Magdaléna Janošková 

70 rokov Jozef Cina                      Irena Kurejová                

Verona Kocová   

              Helena Sekeľová  55 rokov Štefan Daňo    

                                    František Kurečaj  

65 rokov Emília Packová   

Mgr. Edita Pribulová 50 rokov Ľudmila Hecová                

Jozef Sabolčík         Jaroslav Kriţánek 

               Stanislav Varga                    Mária Pavlišinová 

Milan Štefaník 

                                               Miroslav Švec 

 

 

Vážení jubilanti, pri príležitosti Vášho životného jubilea Vám 

želáme do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, elánu, Božieho 

požehnania a veľa dobrej nálady do každého dňa.  
 
Prosíme obyvateľov aby, ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej 

rubrike, oznámili svoju vôľu telefonicky alebo písomne na MsÚ, 

odd. kultúry - Mgr. Mária Osifová, tel. kontakt: 054/4863909,          

e-mail: maria.osifova@giraltovce.sk 

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová 

 

 
 
V júlovom čísle došlo k nemilej nepresnosti, spôsobenej  

technickou chybou tlačiarne. V jej dôsledku bol k menu Ing. 

Ondreja Jendroľa priradený nesprávny vek. Ing. Ondrej Jendroľ 

oslávil ţivotné jubileum - 50 rokov. Úprimne sa ospravedlňujeme 

za spôsobené nepríjemnosti a pripájame sa ku gratulantom. 

mailto:maria.osifova@giraltovce.sk
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Najvyššia regionálna súťaţ má za sebou uţ prvú tretinu jesennej 

časti a tabuľka vyzerá veľmi zaujímavo. Nečudo, veď futbalisti MFK 

Slovan Giraltovce sú na jej vrchole a to je pre všetkých priaznivcov 

tohto ambiciózneho muţstva doslova balzam na ich fanúšikovskú 

dušu. III. liga sa hrá uţ v novej verzii, je oveľa kvalitnejšia a tak 

skvelé umiestnenie Slovana vyvoláva uznanie v celej regionálnej 

futbalovej verejnosti. Samozrejme,  ide len o začiatok ťaţkej sezóny, 

ale kaţdopádne je chvályhodné, ţe zverenci Vladimíra Rusnáka 

atakujú horné priečky tabuľky.  

Uţ výsledok prvého zápasu v Prešove znamenal veľký šok. Tí, 

ktorí stretnutie videli, museli konštatovať, ţe proti takému 

kvalitnému súperovi moţno mladí Giraltovčania ešte nehrali. 

Zeleno-bieli tlačili Slovan ako parný valec celých 90 minút, ale 

prekonať skvelého "Bulhara" Petra Štefánika nevedeli. A to sa 

kapitán Slovana vrátil z dovolenky v Bulharsku len pár hodín pred 

duelom, nechal sa ošetriť a potom svojím výkonom ohúril Prešov. 

Isteţe, Giraltovčanom pomohla povestná šťastena, ale tá im nepriala 

v Haniske, keď rozhodujúci gól padol niekoľko minút pred koncom. 

Je to paradox, ale slovanisti podali oveľa lepší výkon ako v Prešove, 

ale nezaslúţene prehrali. 

Ak hovoríme o zápasoch na súperových ihriskách, tak aj proti 

rezerve Michaloviec sa hráči Giraltoviec presadili svojou taktikou a 

zodpovedným  výkonom, aby obrali ďalšieho favorita o cenné tri 

body. Pozoruhodné na spomínaných zápasoch je, ţe tréner            

V. Rusnák poveril najzodpovednejšími úlohami najmladších hráčov.          

V Haniske neváhal odstaviť najnebezpečnejšieho útočníka Pekára 

ešte len dorastencom Jánom Kaţimírom a ten to urobil ako rutinér. 

A proti Michalovciam sa blysol Erik Tomko, nebojácne a                      

s prehľadom ustráţil domácu budúcu hviezdu Tubonemiho               

z Nigérie, bývalého hráča Dubnice a Podbrezovej.  

Vo dvoch domácich zápasoch sa chlapci poriadne natrápili, ale 

išlo  o dve susedské derby stretnutia proti Stropkovu a Bardejovskej 
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Novej Vsi. Boli to veľmi ťaţké zápasy a súperi podali proti Slovanu 

svoje  nadštandardné výkony. Aj napriek tomu Giraltovce získali 6 

bodov, i keď v niektorých fázach to v ich hre poriadne škrípalo, 

najmä v zakončovaní. Nezlomnou vôľou a bojovnosťou strhli 

víťazstvá na svoju stranu a to je veľmi cenná devíza.  

S účinkovaním muţstva dospelých vládne spokojnosť a neskrýval 

ju ani manaţér klubu Jozef Mati ml: "Vstup do súťaţe nám 

skutočne vyšiel na jednotku. Chlapci pristupujú k povinnostiam 

zodpovedne a skromne. Netreba zabúdať, ţe pracujeme                       

v neľahkých, povedal by som, veľmi skromných podmienkach a             

s mnohými našimi konkurentmi je súperenie náročné. My sme            

v Giraltovciach zvyknutí na skromnosť a pokoru a to nám potom 

prináša dobré výsledky a potešenie. S výsledkami a umiestnením  

sme spokojní a budeme sa snaţiť podmienky vylepšiť, ale to nezávisí 

len od nás. Súťaţ je náročná a my nelietame v oblakoch. Treba 

zvládnuť uţ najbliţší duel s Veľkými Revištiami a potom sa uvidí.             

O tom, ţe naši futbalisti svojou hrou vedia zaujať aj odborníkov, 

svedčí širšia nominácia výberu VsFZ na Región cup 2014, figurujú   

v nej Jakub Verčimák, Ján Čabala, Erik Tomko a Patrik Čurlík. Je 

to veľké uznanie aj pre náš klub a nášho trénera Vladimíra 

Rusnáka, ktorý tu odvádza veľmi dobrú prácu." 

Miroslav Deutsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.7.2014 team SPIDER´s Gymu vyrazil o 6:00 hod za ďalším 

„dobrodruţstvom“ zvaným SALIX Cup. Tretí ročník tejto 

medzinárodnej pohárovej súťaţe v RAW mŕtvom ťahu sa konal           

vo Vrbovej nad Váhom /okres Komárno/. Organizátorom bol Ján 

Habardík, bývalý svetový rekordér v tejto siláckej disciplíne. Ako uţ 

Janka poznáme, zhostil sa tejto úlohy veľmi dobre a najmä 

s úsmevom na tvári. 

Po odváţení pretekárov, ktoré sa konalo o 13.15 hod.,  

nasledovala súťaţ. Všetci pretekári boli rozdelení do  štyroch 

kategórií:  ţeny, muţi do 85 kg, muţi do 100 kg a muţi nad 100 kg. 

Hlavným rozhodcom bol Marek Pavúk /taktieţ rekordér v tejto 

disciplíne/.  
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Reprezentant SPIDER´s Gym-u 

František Hreha súťaţil v kategórií 

nad 100 kg a predviedol sa hneď 

v úvode, pretoţe si nechal           

na činku naloţiť 300 kg, ktoré         

s prehľadom zvládol. Súťaţiaci 

však nezápasili len s váhami          

na činke, ale najmä s teplom, 

ktoré nikomu nepridávalo na sile 

a ani na chuti pokorovať vlastné 

rekordy. Pri druhom pokuse Fero 

zdolal aj váhu 315 kg a tento 

platný pokus bol zároveň aj jeho 

finálny, keďţe z celkového 

vyčerpania síl na tretí pokus uţ 

nenastúpil.  Tento excelentný 

výkon vo veku 22  rokov mu 

zabezpečil 2. miesto za maďar-

ským reprezentantom Krisztiánom 

Liptákom. Opäť nám na tejto ceste 

za úspechom bola nápomocná 

firma METALTREND MD., s.r.o., Marián Digoň, ktorej sa chceme 

poďakovať.                                                        Marek Pavúk 

 

 

 

 

 

 

 

Niekoľkokrát sme aj na stránkach SPRAVODAJCU mesta 

Giraltovce upozorňovali na niektoré negatívne dôsledky vplyvu 

rozvíjajúcej sa motorizácie na prostredie, v ktorom ţijeme. 

Dnes sa nebudeme zaoberať škodlivosťou výfukových plynov   

na vzduch, ktorý dýchame, či na hluk. Svoj pohľad uprieme        

na niečo iné, čo máme takmer denne na očiach. 

Vidíme to sami a upozorňujú nás na to aj obyvatelia nášho 

mesta. Na mnohých miestach nám naše autá začínajú prekáţať. 

Kým  štvorkolesové tátoše slúţia a vozia nás, kam treba, sme 

spokojní. Problém nastáva, keď máme niekde zaparkovať. Ak 

nemáme garáţ alebo vhodné parkovacie miesto pri dome alebo 

bytovke, riešime dilemu, kam s ním. A to uţ nehovoríme o uliciach 
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a priestoroch, kde sa denne „premelie“ viac ľudí a väčšina príde 

autom. Určite kaţdý z vás takéto miesta pozná aj v Giraltovciach. 

My sme ako príklad vybrali priestor pri autobusovej stanici. Okrem 

toho, ţe sem prichádzajú cestujúci na autobusy je tu niekoľko 

obchodov, bufet, kaviarnička, rôzne prevádzky sluţieb a úradov. 

Preto nie div, ţe denne nastáva situácia, ktorú vidíme na našej 

snímke. 

Auto vedľa auta. S troškou zveličenia sa dá povedať: auto         

na aute. A zdá sa, ţe sa situácia kaţdým dňom zhoršuje. 

A to uţ nehovoríme o tom, ţe do uličiek k priľahlým bytovým 

domom je vjazd cudzích motorových vozidiel zakázaný, o čom 

svedčia výrazné dopravné značky pri vjazde do týchto uličiek. Nikto 

ich nerešpektuje a cudzie motorové vozidlá (o čom svedčia ŠPZ )            

za týmito dopravnými značkami veselo parkujú aj niekoľko hodín 

a prekáţajú tým, ktorí tam bývajú. A to nehovoríme o ďalšom 

probléme, ţe pri zvyšujúcej sa hustote dopravnej premávky stúpa 

riziko úrazu či rôznych  kolízií.  

A čo naši dopravní policajti? Ak by sa tu občas zastavili 

a skontrolovali uţ takmer neúnosnú situáciu, určite by to pomohlo, 

nehovoriac o tom koľko pokút by tu uloţili a prispeli by pričinením 

nezodpovedných vodičov do stále málo zaplnenej štátnej kasy. 

A moţno by sa aj prostredníctvom nášho periodika mohli 

vyjadriť, čo by situáciu mohlo vyriešiť. 

Lebo ako sa zdá, situácia bude zo dňa na deň kritickejšia. A kým 

dnes iba začína byť tesno, zajtra môţe byť oveľa horšie! 

PhDr. František  D ž a l a i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Podobná situácia je pri autobusovej stanici v Giraltovciach dennou realitou. 
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eď sa pred časom pripravovala a realizovala výstavba 

námestia v centre pred Mestským úradom, šírili sa 

medzi obyvateľmi rôzne názory. Boli za, i proti. Dnes, 

keď námestie slúţi svojmu účelu, sa ukázalo, ţe tento priestor 

plní viac funkcií. 

K tým  najdôleţitejším patrí kultúrna a spoločenská. Šikovne 

vymyslená, navrhnutá a zrealizovaná variabilnosť tohto priestoru 

umoţňuje na námestí pripravovať rôzne akcie, či uţ sú to kultúrne 

programy alebo spoločenské podujatia. Ich význam a účinnosť 

potvrdzuje aj bohatá účasť obyvateľov Giraltoviec a okolia na nich. 

Aj v súčasnosti stúpol význam námestia ako priestoru                         

pre organizovanie akcií. Je to preto, ţe Park mieru v Giraltovciach - 

a hlavne amfiteáter -  ako hlavné miesto na organizovanie takýchto 

podujatí je v celkovej rekonštrukcii. No Giraltovce nemusia a ani 

neostávajú bez spoločenských a kultúrnych akcií. 

A tak je to dobré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabilný priestor námestia poskytuje  mnoho možností na organizovanie 

akcií 

 Text a snímka: PhDr. František  D ž a l a i   

K 
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NECHÝBA TU NIEČO ? 

Ţivot niekedy pozostáva z maličkostí, ktoré na prvý pohľad 

neregistrujeme a aţ keď sa niečo stane, uvedomíme si ich, a aj 

to, ţe chýbali. Pri svojej novinárskej práci sa často stretávam 

s tým, ţe ma na takéto zdanlivé maličkosti ľudia upozornia a 

neraz som prekvapený, ţe som si ich sám nevšimol. A na jednu 

z takýchto maličkostí v Giraltovciach som bol nedávno 

upozornený. 

Mnohí chodíme na polikliniku alebo do kultúrneho domu. Keď 

ideme napríklad do Základnej umeleckej školy v Giraltovciach alebo 

na nejaké kultúrne a spoločenské podujatie do kultúrneho domu, či 

na nákup do vedľa stojacich obchodov,  prechádzame cez dosť 

širokú cestu. Inak sa nedá. Lebo na druhej strane chodník nie je.  

Zo všetkých smerov po tejto ceste pomerne rýchlo prechádzajú 

autá. Dopravná situácia je tu pomerne neprehľadná, pretoţe vodiči 

majú výhľad na kritické miesto vţdy aţ v poslednej chvíli. Zatiaľ sa 

tu nič nestalo, no môţe sa.  

A moţno by stačila tá povestná maličkosť. Keďţe tu prechádza 

cez túto cestu pomerne veľa ţiakov, stálo by za úvahu zriadiť tu 

priechod cez cestu – povestnú „zebru“.  Nie je to veľa, no moţno by 

to pomohlo aspoň trochu zvýšiť bezpečnosť. 

Zranenie či váţnejšia nehoda  sú dostatočnou hrozbou na to,  

aby sme chránili svoje zdravie a ţivot. 

Takţe sa pýtam: Nechýba tu niečo?            

 Text: PhDr. F. Džalai   Foto: Mgr. M Osifová 
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Aj tohto roku si mesto dalo záleţať na kvetinovej 

výzdobe. Bohato naaranţované kvetináče pútajú 

pozornosť občanov moţno aţ natoľko, ţe poniektorí 

zatúţili mať ich vo vlastnej záhradke. 

Po tejto skúsenosti mesto mení svoju kvetinovú 

politiku a začne s výsadbou sebaobranných mäsoţravých 

rastlín... 

                     Text a foto: Mária Osifová 
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