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 dobe kamenných 

hradov a chrabrých 

bojovníkov v brnení sa 

jeden odváţny a šikovný 

mladík rozhodol, ţe sa stane 

kováčom. Začal ako učeň 

a rýchlo sa naučil 

kováčskemu remeslu. Naučil 

sa pouţívať kliešte, kuť ţelezo 

na nákove a narábať                   

s kováčskym mechom. Bol 

naozaj šikovný. Vedel 

dokonale vykovať meče 

a prilby, ktoré odolali 

kaţdému úderu. Keď sa 

vyučil, našiel si miesto 

v dielňach kráľovského 

paláca. Všetka šikovnosť 

v narábaní so ţelezom mu 

však bola nanič, lebo zabudol 

na najdôleţitejšiu vec – ako sa 

s kresadlom vykresáva oheň, 

bez ktorého ani najlepší kováč 

nič nespraví. Byť múdry, 

odváţny, šikovný a vedieť sa 

dobre presadiť v spoločnosti, 

to je túţba mnohých ľudí aj 

v dnešnej dobe. Toto všetko je 

dobré a potrebné, no stačí to 

na to, aby náš ţivot bol 

skutočne zmysluplný!? Neza-

búdame popritom všetkom 

neraz na to najdôleţitejšie? 

V Boţom slove čítame: „Ak 

Hospodin nestavia dom, 

márne sa namáhajú stavitelia;  

ak Hospodin nestráţi mesto, 

márne bdie stráţnik.“            

(Ţ 127,1). Uvedomujeme si,       

ţe sme vo všetkom závislí                  

od Hospodina? Kým sme 

úspešní, zdraví, sebestační        

a máme sa dobre, 

nepotrebujeme nikoho. Ale 

keď prídu problémy, ktoré nás 

naplno pohltia a sami si uţ 

nevieme dať rady, tak 

hľadáme akúkoľvek pomoc, 

ktorá by mohla priniesť 

riešenie nášho problému. Kde 

však hľadať riešenie? Kto 

pomôţe? To sú otázky, ktoré 

nás veľakrát zamestnávajú 

a Boţie slovo nám pomáha            

na ne nachádzať odpovede. 

Dr. Martin Luther píše „Slovo 

Boţie je svätosť nad všetky 

svätosti, ba jediná, ktorú my 

kresťania máme a známe. 

Slovo Boţie je poklad, ktorý 

všetko posväcuje.“ Buďme 

odváţni, múdri, šikovní, 

dokáţme sa presadiť, moţno 

v rodine, v škole, v zamest-

naní, či v našom meste, ale 

nezabúdajme na to naj-

dôleţitejšie, na Hospodina 

a Jeho slovo, ktoré aj nás 

dokáţe a chce posvätiť.  

          Amen 

 

Martin Fečko, farár ECAV 

 

V 
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 Mestská polícia 6. novembra  2014 počas výkonu sluţby               
vo večerných hodinách vykonala na území mesta odchyt 
zabehnutých a túlavých psov v spolupráci s firmou Hunter. 
Do ochrannej karantény bolo umiestnených 5 psov. 

 Poţiar bývalej skládky TKO na Kukučínovej ulici hliadka MsP 
oznámila linke HaZZ 8. novembra 2014. Poţiar bol lokalizovaný 
útvarom HaZZ v Giraltovciach.  

 Odchyt zabehnutých a túlavých psov bol zrealizovaný 
v spolupráci s firmou Hunter aj 22. novembra 2014.                      
Do karantény bolo umiestnených 7 psov. 

 V novembri 2014 MsP pri výkone sluţby vybavila porušovanie 
predpisov na úseku dopravy v ôsmich prípadoch napomenutím a 
v deviatich prípadoch uloţením blokovej pokuty. Na úseku 
verejného poriadku uloţila  tri blokové pokuty.  

 Mestská polícia  vykonala odchyt dvoch psov na Tehelnej ulici 8. 
decembra 2014. Psy boli vrátené majiteľovi a vec vybavená 
napomenutím. 

 Za vzbudzovanie verejného pohoršenia hliadka MsP uloţila 
blokovú pokutu T. N. zo Stropkova. 

 Voľný pohyb psa patriaceho J.K. z Giraltoviec vybavila hliadka 
MsP na mieste dohováraním. 

 Oznam o podozrení z priestupku proti občianskemu 
spolunaţívaniu na Kukučínovej ulici hliadka vybavila na mieste 
dohovorením. 

 Rušenie nočného pokoja na Tehelnej ulici, ktorého sa dopustil 
M.K. z Giraltoviec, bolo vybavené na mieste po výzve 
napomenutím. 

 Konanie P.V. z Giraltoviec v pešej zóne, pri ktorom došlo                
k poškodeniu vianočnej dekorácie, konkrétne betlehema, bolo 
postihnuté blokovou pokutou s náhradou škody. Následné 
rušenie nočného pokoja bolo takisto vybavené v blokovom 
konaní. 

 V mesiaci  december  2014 MsP pri výkone sluţby vybavila 
porušovanie predpisov na úseku verejného poriadku uloţením 
blokovej pokuty v piatich prípadoch, priestupok na úseku 
dopravy porušením všeobecných predpisov dohovorom 
v trinástich prípadoch a blokovou pokutou v siedmych 
prípadoch.                                            Mgr. Ondrej Cina 
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 počasie v januári sa asi zbláznilo? Namiesto mrazu a snehu  sme 

sa dočkali niekoľkostupňových teplôt nad nulou a dáţdnik sa 

stal našou povinnou výbavou. 

 sa blíţi termín 15.2., do ktorého prevádzkovateľ malého zdroja, 

ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou                 

na podnikanie, má MsÚ v Giraltovciach nahlásiť údaje potrebné 

na zistenie znečisťovania ovzdušia? 

 kaţdý budúci prváčik sa na školu nesmierne teší?  Poniektorí 

majú školskú tašku či aspoň perečník kúpený uţ niekoľko 

mesiacov pred začatím školského  roka.  Naši škôlkari mali 

moţnosť prekročiť brány základných škôl a zapísať sa                

do niektorej  z nich.  15. január bol  pre nich výnimočný deň,  

konali sa slávnostné zápisy v súkromnej  a v základnej škole.  

Zúčastnilo sa ich 37 budúcich ţiakov základnej školy 

a Súkromnú základnú školu si vybralo 26 prváčikov. 

 kaţdé druhé manţelstvo u nás sa končí rozvodom?  Počet 

sobášov z roka na rok klesá a kaţdé tretie dieťa sa narodí mimo 

manţelstva - to sú štatistiky, ktoré nepustia. Moţno práve preto 

sa druhá februárová nedeľa oslavuje ako Svetový deň 

manţelstva. Tento deň majú dôvod oslavovať všetci tí,               

pre ktorých manţelstvo neznamená len prázdne slovo,              

pre ktorých je to záväzok, puto. Nezabudnite preto objať svojho 

manţela či manţelku a povedať okrem iného, ţe je pre vás veľmi 

dôleţitým človekom. 

 aj v našom meste sa oslavoval rusnácky „Silvester“? Bohatý 

ohňostroj 13.1. o polnoci dokazoval, ţe Rusíni, pridrţiavajúci sa 

dlhoročných zvykov, sa rozlúčili so starým rokom a vítali  nový.   

 ZUŠ otvára novú WEB stránku? Informácie o chode školy, 

novinky či fotografie z akcií nájdete na  www.zusgiraltovce.sk. 

 budúci  politici z nášho mesta si vyskúšali  primátorské kreslo?  

Ako to chodí na mestskom úrade sa prišli pozrieť  predškoláci  

z Materskej školy v Giraltovciach a ţe sa im tu páčilo bolo vidieť 

na rozţiarených tváričkách. Obzreli si zasadaciu a obradnú sieň,  

zaujala ich práca mestských policajtov, dokonca si vyskúšali aj 

hlásenie v mestskom rozhlase, ktorým pozdravili našich 

http://www.zusgiraltovce.sk/
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spoluobčanov.  Určite asi najviac sa im páčilo v kancelárii pána 

primátora, kde si kaţdý jeden z nich vyskúšal aspoň  na chvíľu 

primátorske kreslo. Za krásne kresbičky, ktoré darovali 

pracovníkom mesta, boli obdarení suvenírmi a sladkosťami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Mária Osifová 

 

 

 

 

 

 

 

1. február 1878 – v Sučanoch sa narodil Milan Hodţa 

Prvý Slovák vo funkcii československého premiéra bol synovec 

známeho štúrovca Michala Miloslava Hodţu. Vyštudoval právo, bol 

výborný ţurnalista, poslanec Uhorského snemu v Budapešti aj 

Národného zhromaždenia v Prahe a tieţ viacnásobný minister 

 československej vlády. Pred prvou svetovou vojnou vo Viedni úzko 

spolupracoval s následníkom rakúsko-uhorského trónu Františkom 

Ferdinandom d´Este. Do Giraltovského okresu sa vybral ešte ako 

mladý redaktor Slovenského týždenníka, aby tu v roku 1906           

vo voľbách do Uhorského snemu osobne podporil slovenského 

kandidáta Ľudovíta Medveckého. Nebola to náhoda, ţe sa Hodţa 
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vybral práve do okolia Giraltoviec. V hojnom počte tu jeho noviny 

odoberali tunajší slovenskí roľníci, ktorí sa vrátili zo Spojených 

štátov nielen majetkovo zabezpečení, ale aj národne uvedomelejší. 

Tam totiţ slovenskú tlač čítali celkom beţne a bez zastrašovania            

zo strany úradov. Uhorské národnostné pomery však boli v tom 

čase drsnejšie, o čom napokon svedčia         

aj výsledok zmanipulovaných volieb 

v Giraltovciach a represálie voči 

slovenskému kandidátovi (o týchto 

udalostiach bliţšie v marcovom čísle). 

Giraltovčania na aktivity Milana Hodţu 

nezabudli a v roku 1937 mu udelili,        

uţ ako svojmu premiérovi, čestné 

občianstvo. Hodţa zomrel o sedem rokov 

neskôr (+1944) v meste Clearwater           

na Floride.  

 

Podobizeň Milana Hodţu v čase, keď 

navštívil okres Giraltovce.  

(Zdroj: sk.wikipedia.org) 

 

21. február 1880 – v Petrohrade 

zomrel Izmail Ivanovič Sreznevskij 

(135. výročie) 

Významný slavista (odborník 

zaoberajúci sa jazykom, dejinami 

a kultúrou slovanských národov) sa 

narodil v ruskej Jaroslavli (*1812) 

v učiteľskej rodine. Najprv prednášal 

na univerzite v Charkove (dnes 

Ukrajina), neskôr v Petrohrade, 

vtedajšom hlavnom meste Ruska, kde 

bol aj členom Petrohradskej akadémie 

vied. Počas charkovského pôsobenia 

okrem iného zostavil Ukrajinský 

almanach (Украинскій aльманахъ, 

1831), napísal dielo Záporožská 

starožitnosť (Запорожская старина, 

1833–1838) a vydal aj zozbierané 

Slovenské piesne (Словацкие песни, 

1832). Osobne poznal Jána Hollého, 

Jána Kollára, Pavla Jozefa Šafárika 

Takto vyzeral slavista 

Sreznevskij dvanásť 

rokov potom, čo putoval 

po Slovensku a preno-

coval u Adama Hlovíka 

na giraltovskej fare. 

(Zdroj: ru.wikipedia.org) 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 

6 

aj Ľudovíta Štúra. V roku 1842 päť mesiacov putoval po Slovensku.            

Zo svojich ciest písal listy matke. Jeden z nich napísal 10. júla 

v Giraltovciach. Na chudobnej evanjelickej fare ho ubytoval Adam 

Hlovík, o ktorom Sreznevskij píše: „Pastor je človek v rokoch, dosť 

vzdelaný a veľmi dobrý. Jeho žena je prostá, ale dobrá ženská. Vstali 

sme dnes o 5. hodine a prechádzali sme sa; potom sme raňajkovali 

žinčicu (ovčia mliečna voda, ktorá ostáva zo syra) a chlieb s maslom. 

Kávu ja mám, ale nesmel som ponúknuť, aby som neurazil.“ Neskôr 

cesta Sreznevského pokračovala na juh do Zemplínskej stolice           

za Hlovíkovým bratom Jánom, potom cez Michalovce do Uţhorodu. 

 

23. február 1964 – v meste New York zomrel Eli Moschcowitz 

V druhej polovici 19. storočia sa v Giraltovciach narodili traja 

lekári svetového významu – Joseph Goldberger (písali sme o ňom 

v januárovom čísle), Alexis Victor Moschcowitz a jeho brat Eli 

(*1879). Posledný z menovaných ţil v Giraltovciach pomerne krátko, 

veď rodina Moschcowitzovcov emigrovala do Spojených štátov, keď 

mal dva roky. Podobne ako jeho starší brat študoval medicínu              

na Kolumbijskej univerzite. Pracoval ako internista a patológ 

v newyorských nemocniciach Mount Sinai Hospital (istý čas aj ako 

riaditeľ) a Beth Israel Hospital. Zameriaval sa na diagnostiku 

rôznych ochorení, napríklad Crohnovej choroby postihujúcej tráviaci 

systém. Ako prvý v dvadsiatych rokoch minulého storočia opísal 

chorobu TTP, nazývanú tieţ podľa neho Moschcowitzova choroba. 

Prejavuje sa vytváraním krvných 

zrazenín v cievach, dôsledkom čoho 

dochádza k váţnym poškodeniam 

vnútorných orgánov. Eli Moschcowitz 

odovzdával svoje skúsenosti 

študentom aj ako univerzitný 

profesor. Bol zvolený za člena 

viacerých prestíţnych lekárskych 

spoločností.  

 

Eli Moschcowitz, newyorský doktor 

a univerzitný profesor.  

(Zdroj: The Mount Sinai Journal of 

Medicine) 

 

 Mgr. Adrián Eštok 
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Pietny akt kladenia vencov, konaný 16.1.2015 pri príleţi-

tosti 70. výročia oslobodenia mesta, mal bohatú účasť.  

 V dnešnom uponáhľanom 

a vypätom štýle  ţivota si            

ani neuvedomujeme, ako 

neúprosne rýchlo  ubieha čas, 

dokonca tak, ţe ani nestačíme 

vnímať, ako sa nám história  

a dôleţité udalosti neustále 

vzďaľujú a pre niektorých 

z nás sú uţ zabudnuté 

a nepodstatné. Sú však 

udalosti, ktoré z dejín 

nemoţno vymazať, treba si ich 

neustále pripomínať a venovať im patričnú pozornosť.  

 Nikdy nemoţno z histórie nášho mesta vymazať dôleţitý dátum 

18. január 1945, lebo v ten historický deň, po rokoch útlaku, svitol 

aj nad Giraltovcami deň slobody. Od toho pamätného dátumu 

uplynulo 70 rokov, a tak sme  pietnou spomienkou vzdali úctu 

všetkým tým, čo priniesli do nášho mesta slobodu a zbavili            

nás fašizmu, ktorý počas II. svetovej vojny pripravil o ţivot milióny 

ľudí na celom svete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Spravodajca mesta Giraltovce  

 

8 

Slávnosť sa začala štátnou hymnou a dokreslila ju úvodná 

báseň, ktorú predniesla ţiačka  gymnázia. Primátor mesta              

vo svojom príhovore prejavil úctu a vďaku nielen osloboditeľom, ale 

aj našim spoluobčanom, ktorí sa zaslúţili o to, ţe naša generácia 

ţije v mieri. Zo zúčastnených hostí mal príhovor okrem primátora 

mesta aj Dr. Jozef Rodák za Oblastný výbor Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov zo Svidníka. Medzi významnými 

hosťami, ktorí poloţili pietne vence k pamätníku Matka s dieťaťom, 

venovanému obetiam II. svetovej vojny, boli aj Ing. Ján Uhrík, Mgr. 

Peter Kasarda, Mikuláš Ţiţák, Ing. Marian Geci a Mgr. Jozef Ţiţák.  

Pokloniť sa prišli aj účastníci odboja z Giraltoviec, zástupcovia 

mestských a štátnych orgánov, poslanci MZ, riaditelia škôl 

a školských zariadení, ale aj ţiaci z našich škôl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Text: Mária Osifová, foto: V. Michalčík 
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Uţ tradične v januárových dňoch si na Slovensku, ale aj 

v Giraltovciach občania pripomínajú oslobodenie svojho mesta či 

dediny od nemeckých fašistov a ich posluhovačov. Tohtoročné 

oslavy boli o to významnejšie, ţe sa konali uţ po 70.  raz.  

Ministerstvo obrany SR pri tejto príleţitosti ocenilo tých, ktorí 

sa priamo zúčastňovali oslobodzovacieho boja. Ocenení boli 

vojenskými medailami na základe rozhodnutia ministra obrany 

SR. Na vojnových akciách v druhej svetovej vojne sa 

z Giraltoviec zúčastnilo 39 chlapov.  

Na oblastnom výbore SZPB vo Svidníku 21. januára 2015 boli 

touto medailou poctení: Ján Maťaš, Imrich Šramko a Ján 

Štefánik.  

Mgr. Vladimír Osif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: sediaci zľava – Ján Štefaník, Ján Maťaš, Imrich Šramko 

s rodinnými príslušníkmi a predsedom ZO SZPB Vladimírom Osifom 

(prvý zľava) 
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ryvky z knihy armádneho generála Ludvika Svobodu 

Z Buzuluku do Prahy pripomenuli študentom 

základných a stredných škôl nášho mesta obraz 

jesenných a zimných mesiacov končiacej sa druhej svetovej 

vojny, cestu oslobodenia obcí a dedín východného 

Slovenska. Na významné dni nesmieme zabúdať. O svoje 

záţitky z vojnových dní rokov 1944 a 1945 sa s nami podelil 

aj náš spoluobčan pán Ján Štefánik.  

 

Naši predkovia, generácia, ktorá ţila v dobe vojny. Poznačená 

bolesťou, utrpením, smrťou, strachom, hladom, zimou, 

beznádejou... Na druhej strane odvahou, silou, nádejou, 

solidaritou, prácou, vytrvalosťou, vierou v lepší zajtrajšok. To 

všetko sa dialo pre nás, pre nás všetkých, ktorí prišli potom, 

ktorí sme teraz. Je dôleţité, aby sme na našu minulosť 

nezabúdali.    

A preto je potrebné vziať do ruky knihu, fotografiu                     

a spomínať, spoznávať, dozvedieť sa viac. Prípadne, čo je dnes 

uţ veľmi vzácne, počúvať. Počúvať tých, čo to zaţili a preţili.  

Vo štvrtok a piatok (15. a 16. januára 2015) sa uskutočnili 

besedy pre ţiakov základných a stredných škôl mesta Giraltovce. 

V hodinovej besede si ţiaci vypočuli úryvky z knihy armádneho 

generála Ludvika Svobodu  Z Buzuluku do Prahy a spomienky 

z knihy Ladislava Takáča  Komu vavríny víťazstva? (oba tieto 

tituly sú vo fonde Mestskej kniţnice). 

V dejinách nášho mesta sa píše:  Po krvavých bojoch           

na Dukle nasledovalo vytláčanie Nemcov z územia Slovenska, 

v Giraltovciach sa tak stalo 18. januára 1945 v skorých ranných 

hodinách. Nemecká armáda ustupujúca pred Červenou 

armádou stihla pri svojom ústupe z mestečka poškodiť len 

poštu.      

Veľkým oţivením besedy, ktorá sa konala v zasadačke 

mestského úradu bola prítomnosť pána Jána Štefánika. Tento 

milý pán sa tohto roku doţíva 90 rokov. Úţasný vek a úţasný 

človek. Z očí mu  vyţarovali  preţité roky,  mnoţstvo  spomienok,  
 

Ú 
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udalostí, záţitkov, situácií. Všetci prítomní sme sa započúvali  

do jeho rozprávania a nestačili sme sa diviť. Na stoličke               

pred nami sedel človek, ktorý sa osobne poznal s Ľudovítom 

Kukorellim (pre nás, Giraltovčanov, zvlášť významným 

partizánskym bojovníkom). Pán Štefánik nezištne a s plným 

nasadením pomáhal spolu so svojimi rodičmi partizánom. 

Podieľali sa na ich zásobovaní a boli im v mnohom nápomocní. 

Po oslobodení mesta narukoval spolu s ďalšími kamarátmi 

z Giraltoviec, aby sa mohli zapojiť do oslobodzovania ďalších 

území Slovenska. Dnes z niekoľkých desiatok chlapov ţijú len 

traja.   

Pánovi Štefánikovi vyslovujem nesmiernu úctu a vďaku za to 

všetko, čo urobil a dokázal, za to všetko, čím  prešiel ako mladý 

20-ročný chlapec. Napriek tomu, ţe mohol tak ľahko prísť                 

o ţivot, nehľadel na nič, riskoval a pomáhal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tak nášmu hrdinovi, ako aj všetkým vojakom a hrdinom, 

ktorí sa zaslúţili o oslobodenie nášho malého mestečka, patria 

slová: TAK VEĽMI ĎAKUJEME A NIKDY NEZABUDNEME ...    

M. Marcinová, foto: M. Osifová 
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Niet človeka, ktorý by ho 

v našom meste nepoznal. Je 

dušou Základnej umeleckej 

školy v Giraltovciach. Tvrdí, ţe 

do ZUŠ-ky sa hlási stále viac 

záujemcov, medzi ktorými je 

mnoho nádejných umelcov. 

Svojich ţiakov povaţuje aj za 

svojich kolegov. Reč je 

o riaditeľovi „školy umenia“ Petrovi Zajacovi. 

Prezraďte, aký bol pre vás a pre ZUŠ rok 2014? Aké ocenenia 

ste získali?  

- Tento rok bol pre mňa aj moju manţelku veľmi ťaţký a smutný, 

ale zvládli sme to. Školský rok 2013/2014 sa pre ZUŠ niesol hlavne 

prípravami osláv 50. výročia školy. 3-hodinový koncert bol 

fenomenálny. Robili sme na ňom tri štvrte roka a ukázali, čo 

najlepšie vieme - špičku zo všetkých oblastí. Na oboch koncertoch - 

a aj po nich  - sme cítili, ţe si ľudia váţia našu prácu. Bolo vidieť, ţe 

naša ZUŠ má stále veľmi dobrý kredit a má svojich fanúšikov             

a návštevníkov. V tom istom školskom roku sme získali 40 a rok 

predtým 59 popredných regionálnych, ale hlavne celoslovenských               

a medzinárodných cien (v štatistike uvádzam iba prvé 3 miesta).            

O niečom to svedčí. Výročie však bolo pre nás také dôleţité, ţe sme 

obmedzili aj účasť na súťaţiach. No nejde ani o to, aby som rátal 

čísla, ale o to, ţe nám naši ţiaci určite nerobia hanbu na súťaţiach 

a koncertoch (smiech). 

Je vidieť, ţe ste dobrý kolektív... 

- Myslím si, ţe hlavne za posledné roky je vidieť, ţe kolektív je 

mladý nielenţe vekom, ale aj duchom. Učitelia tejto školy sú 

schopní hrať, tancovať, spievať, účinkovať v orchestroch, kapelách 

aj v zboroch. Ako učitelia, tak aj ţiaci sú veľmi aktívni, účinkujú           

vo viacerých zoskupeniach a hrajú na viacerých nástrojoch. Kolega 
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- riaditeľ jednej zo susedných škôl - skonštatoval, ţe je vidieť dobrú 

atmosféru a chuť ţiakov spolupracovať. Dokonca sa mu zdalo, ţe 

ţiaci našej školy sa tvária tak, akoby boli naši kolegovia. Teší ma to, 

ţe to tak vidia aj iní. Ţiaci našej školy vedia, ţe sme pre nich 

partneri, ţe sme tí, čo im pomáhajú a nie tí, čo im rozkazujú. Moţno 

i preto to funguje tak, ako to funguje. Hovoria nám svoj názor a to 

nám ukazuje správnosť (alebo nesprávnosť) našej cesty. Pri takej 

úzkej spolupráci sa človek ťaţko môţe dostať do koľají, ktoré sú 

samosmerné a brzdiace. Ţiaci sú pre nás inšpirujúci, vţdy to tak 

bolo a dúfam, ţe aj bude.  

V čom je rozdiel medzi ţiakom a učiteľom beţnej školy 

a Základnej umeleckej školy?  

- Ţiak sedí vedľa mňa a ja vedľa neho, teda nie oproti sebe.  

Pozeráme rovnakým smerom a nechceme jeden druhému 

dokazovať, kto je lepší, ale spolupracovať. Učíme sa spoločne, ako to 

spraviť čo najlepšie. Rozdiel je tieţ, ţe vyučovanie u nás je 

individuálne a ţiakovi sa môţeme plne venovať. V prípade, ţe ţiak 

nechce spolupracovať, vymyslíme inú cestu, alebo to vzdáme 

v prvom kole. Máme veľa ţiakov, a to, ţe je v tomto regióne veľa 

nadaných detí, dokazujú aj výsledky talentových skúšok. V júni 

prišlo na prijímačky do hudobného odboru 45 detí a všetky 

vyhoveli!  

Ako sa v ZUŠ-ke bojuje s lenivosťou? 

- Boj s lenivosťou je dlhodobý a ťaţký proces, ale ţiaci majú           

na výber. „Buď budeš spolupracovať, alebo odíď, lebo zaberáš 

miesto niekomu inému.“ Slovenský priemer je 20 % zaškolenosť          

zo školopovinných detí, a v Giraltovciach je to 55 %. ZUŠ má 650 

ţiakov - to znamená, ţe máme naozaj dobré meno. Deti sem chcú 

chodiť a vedia prečo. Snaţíme sa, aby k nám chodili s radosťou, aby 

sa tu cítili ako doma a aby tu chodiť chceli. Nie preto, ţe musia, 

lebo tu chodí ich súrodenec, alebo preto, ţe si rodičia nesplnili svoj 

sen a cez dieťa si ho chcú splniť. Naša škola má vyše 75 % ţiakov 

z vidieka, ktorí sem dochádzajú niekedy aj 4 aţ 5-krát týţdenne. 

Ţiaci tu trávia často celé popoludnia, píšu si tu úlohy do základnej 

alebo strednej školy, učia sa a cvičia na hudobných nástrojoch           

vo voľných triedach. O tom je v súčasnosti ţivot na ZUŠ-ke. Máme 

12 orchestrov, zborov a kapiel, a to asi nemá nikto na Slovensku. 

Hoci nie vţdy všetko vyjde na sto percent, dôleţité je, ţe naši ţiaci 

chcú na sebe pracovať, čo dokazuje napríklad aj úroveň našich 

koncertov. Minuloročný vianočný koncert bol natoľko dobrý, ţe ľudí 

bavil a ostatné nie je dôleţité (smiech). 
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Máte veľa ţiakov z hudobníckych rodín? 

- Máme veľa detí, ktorých rodičia alebo starší súrodenci sú naši 

bývalí ţiaci. Celé rody sem chodili a chodia. Ak ţiak pochádza 

z takéhoto prostredia, tak sa to musí odraziť v jeho myslení, cítení  

a pracovitosti. Som veľmi rád, ţe môţem s čistým svedomím 

prehlásiť: Giraltovská ZUŠ-ka patrí k najlepším na Slovensku 

a dúfam, ţe to tak ostane stále.   

Ďakujeme za rozhovor. Vedeniu, kolektívu i žiakom ZUŠ-ky želáme 

veľa úspechov. 

Martina Cigľárová 

 

 

 

 

  

 

V minulom novembri uplynuli dva roky od začiatku 

prevádzky  mestskej vývarovne v areáli Centra voľného času 

v Giraltovciach. Boli sme sa pozrieť, ako sa kolektívu 

pracujúcemu vo vývarovni darí, s čím sú spokojní a čo ich 

trápi.   

Počas tohto obdobia pracuje vo vývarovni ako vedúca  Monika 

Baranová. Hlavna kuchárka je Anna Tlučková  a pomocná  Anna 

Kmecová. Tieto tri ţeny sú základné osadenstvo vývarovne 

a v prevaţnej miere sú zodpovedné za úroveň a kvalitu stravy.  

Súčasťou kolektívu podieľajúceho sa na príprave jedál sú aj 

pomocné sily, ktoré im pomáhajú podľa poţiadaviek, či uţ ide         

o čistenie zeleniny alebo iných surovín, prípadne o iné potrebné 

práce. Títo pomocníci prichádzajú podľa potreby a poţiadaviek 

spomedzi  pracovníkov zamestnaných cez Projekt Mestského 

úradu a Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí v Giraltovciach. 

Obyčajne sú dvaja. Nepriamo sú súčasťou tohto malého 

kolektívu aj dvaja pracovníci mesta, rozváţajúci stravu priamo 

do domácností. Sú to Pavol Kovalčík a Pavol Švač.  

Vo vývarovni  sa denne pripravuje  80 – 100 jedál, z toho je 

zhruba polovica určená pre ich jedáleň a druhá pre záujemcov 

z mesta. Auto  rozváţa okolo 30 obedov, po zvyšok si chodia 

stravníci sami. Priamo sa  v jedálni stravujú zamestnanci 

mestského úradu a centra voľného času. Keď sme sa niektorých 

opýtali, ako sú spokojní s úrovňou a kvalitou stravy, odpovedali 

nám  väčšinou,  ţe  je dobrá. Spokojnosť  vyslovovali  nielen s jej 
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chuťou, kvalitou a úrovňou, ale aj so servírovaním. Často zaznel 

aj poznatok, ţe porcie sú výdatné a dostatočné. 

Uţ krátko po začatí fungovania vývarovne sa objavila 

poţiadavka, aby sa denne pripravovali dve jedlá, čo by 

stravníkom poskytlo  moţnosť výberu.  Monika Baranová nevidí 

problém v realizácii tejto poţiadavky. Prekáţka je v tom, ţe           

pre nedostatok financií nie je moţné vybaviť kuchyňu 

potrebnými vecami, ktoré by umoţnili tento projekt zrealizovať. 

Veď okrem niektorých drahších zariadení im chýba napríklad aj 

viac veľkých hrncov, v ktorých by mohli súbeţne pripravovať dve 

jedlá. Rúry, ktoré teraz pouţívajú, nevyhovujú najnovším 

poţiadavkám a pekáče do nich sa v súčasnosti uţ nedajú 

zohnať. A tak by sme mohli pokračovať. Kolektív vývarovne verí, 

ţe finančná situácia sa bude postupne zlepšovať a oni budú 

môcť realizovať zámer prípravy dvoch jedál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tlučková s pomocníčkou pri príprave porcií a vedúca Monika 

Baranová 
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Keď sme hovorili o tom, ţe ich jedlá v prevaţnej miere 

stravníkom chutia, pani Baranová nám prezradila, ţe varia 
podľa noriem pre školské stravovanie. Je to z dôvodu, ţe           
na začiatku varili aj pre materskú školu, ktorá v zariadení bola. 
Tým je zabezpečené, ţe hlavne pre dôchodcov nie sú jedlá príliš 
solené, korenené a pikantné a spĺňajú aj určité podmienky 
diétneho stravovania. Tento zauţívaný spôsob im poskytuje  
moţnosť k jedlám pridávať aj ovocie či jogurty alebo cereálne 
tyčinky, čo tieţ spestruje komfort ich sluţieb stravníkom. 
Spokojnosť je aj s tým, ţe k jedlám  pravidelne pridávajú  šalát 
či rôzne zeleninové prílohy. Keď si k tomu prirátame aj celkom 
priaznivé ceny obedov, nie div, ţe sú stravníci so sluţbami 
mestskej vývarovne  v Giraltovciach spokojní. 

Treba veriť, ţe sa časom vylepší aj finančná situácia 
zriaďovateľa a v mestskej vývarovni v Giraltovciach sa postupne 
podarí uskutočniť zámery, ktoré ešte viac prispejú k spokojnosti 
nielen pracovníkov vývarovne, ale hlavne všetkých, ktorí sa 
budú v nej stravovať. 

Nám neostáva nič iné, len im drţať palce a zaţelať si,  aby sa 
tieto plány podarilo uskutočniť a aby vývarovňa aj naďalej 
svojim stravníkom pripravovala „nebíčko v papuľke“. 

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

 

 

 

 

 

 

Prekvapené detské očká so záujmom počúvali 

príbeh o stratenom zajačikovi, popritom sa 

dozvedeli, ako vzniká kniha a zacvičili si kniţnú 

rozcvičku a kopec zábavy v priestoroch mestskej 

kniţnice.   

Jeden z januárových týždňov patril v knižnici k tým 

zábavnejším, veselším. Prečo? Do knižnice zavítali niektoré triedy MŠ 

nášho mesta.  

Z okna som sledovala pomaly sa blížiace deti s pani učiteľkou. Všetci 

ako snehuliaci sa pomalým krokom presúvali. Počasie neprialo, ľad 

a vietor. Deti to však nevzdali. Prišli. S krásnymi červenými lícami sa usadili 

do kresiel.  

Pripravila som si pre nich prekvapenie, nebola som už teta knihovníčka 

ale stala sa zo mňa lienka Knihomilka. Niektorých zvedavcov veľmi 
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zaujímalo, ako som sa do knižnice dostala, ako z nej odletím, aj ako ďaleko 

poletím.  

Ale kým sa tak stalo, zažili sme spolu pekné chvíle. Porozprávali sme sa 

o tom, ako taká rozprávková kniha vzniká. O dobrodružnej ceste –            

od starého užitočného stromu až ku knihe plnej rozprávok. Každé 

dievčatko a každý chlapček, tie naše dnešné deti, si knihy prezerali 

s veľkým záujmom; napriek tabletom a počítačom, ktoré dobre poznajú je 

aj kniha pre nich zaujímavá.  

Do rozprávky O stratenom zajačikovi sa deti započúvali. Bola pre nich 

poučná, zvieratká v rozprávke zajačika zachránili a radi mu pomohli.  

Deti sú úprimné stvorenia. Na otázku, čo sa im najviac páčilo, zazneli  

rôzne odpovede. Úsmev na tvári mi vyčarila odpoveď blonďavého 

chlapčeka: „Mne sa najviac páčilo to, že zajačik spadol do jamy.“ 

S prekvapením som sa ho pýtala: „Prečo sa ti to páčilo? Nebol by si 

smutný, keby si do jamy spadol ty?“ S ľahkosťou mi odpovedal: „Vôbec, 

veď keby som ja do jamy spadol, vybral by som si rebrík a vyšiel von.“ 

Také vynaliezavé deti my máme.  

Skôr než sa so mnou deti rozlúčili, trochu sme si s knihou v ruke 

zacvičili. „Jedna knižka, druhá knižka, prečítajme si z nej troška ...“  

A s takto super rozhýbanými nôžkami a rúčkami sa z detí opäť stali malí 

farební snehuliačikovia a spolu s pani učiteľkou odkráčali do svojej škôlky.  

A ja, lienka Knihomilka, som naštartovala svoje sedembodkové krídelka 

a odletela do krajiny rozprávkovej...  

              Text: M. Marcinová, foto: M. Osifová 
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Začali sme nový rok. Prvých sedem mesiacov ubehlo ako voda. 
Len nedávno nám deti Spojenej školy predviedli svoje  zručnosti 
v zdobení  vianočných ikebán, zdobení vianočného pečiva a uţ 
nielen oni, ale aj ţiaci iných škôl musia obhajovať svoje vedomosti, 
pretoţe je tu školský polrok a ich snaha bude odzrkadlená 
v známkach na vysvedčení. Keďţe spolupracujeme so školami, 
vieme, ţe tie známky nebudú najlepšie. Veľa rodičov bolo 
upozornených na fakt, ţe ich dieťa neprospieva. Je mi smutno 
z toho, ţe deti sú šikovné, ale ak rodič nemá záujem, samotné dieťa 
sa vpred nedokáţe posunúť. Na jednej strane rodičia tvrdia, ţe majú 
svoje deti radi, na strane druhej im nezáleţí na tom, aby mali lepšiu 
budúcnosť. 

Po ukončení  základného vzdelania  pokračujú niektorí ţiaci 
v štúdiu na Praktickej škole  alebo v dvojročnom učebnom odbore 
na SSOŠ. Mnohí ţiaci však zanechajú štúdium uţ v prvom ročníku 
kvôli tomu, ţe sa povydávajú alebo poţenia. Keď som začínala         
pred ôsmimi rokmi pracovať ako terénna pracovníčka, riešili sme  
dva takéto prípady. Teraz sa nestačím diviť, koľko mladých ľudí si 
kazí ţivot s tichým poţehnaním rodičov. Vzhľadom k týmto 
skutočnostiam chceme cez osvetu osloviť mladých ľudí, aby sa vyhli 
chybám, ktoré by poznačili ich ţivot. Samozrejme, nechcem 
zovšeobecňovať a tvrdiť, ţe všetci sú rovnakí. 

Do svojej práce sme zahrnuli prednášky lekára na tému Mládeţ 
a sexualita, ktoré plánujeme pre ţiakov Základnej a Spojenej školy 
a pre ţiakov SSOŠ – učňovský odbor. Budeme apelovať aj              
na rodičov, aby neboli ľahostajní k tomu, čo robia ich deti. 

V rámci osvetového programu sa v druhej polovici januára 
uskutočnilo jedno zo stretnutí rodičov a samosprávy, kde bola 
zdôraznená potreba navštevovania predškolského zariadenia deťmi 
z marginalizovaných  rómskych skupín. Na toto stretnutie sme boli 
pozvaní aj my, terénni pracovníci. Rodičia detí, ktoré by mali 
navštevovať predškolské zariadenie, sa môţu zúčastňovať                 
na rôznych aktivitách, usporiadaných MŠ (besiedky, vystúpenia, 
stretnutia s vedením MŠ) a sami sa presvedčiť, ţe pre ich dieťa bude 
prospešné  navštevovať dané zariadenie.  Zápis do MŠ by mal byť 
v marci. Musím pochváliť rodičov detí, ktoré by mali navštevovať 
základnú školu, ţe sa všetci dostavili na zápis so svojimi deťmi. 

V januári ešte máme naplánovanú prednášku pre dospelých,  
venovanú Zákonníku práce. Prednášať bude Ing. Ľubomír Filo. 

Dana Palijová 
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Dlhé stáročia sprevádza človeka najlepší priateľ – pes. Aj 

v súčasnosti plní dôleţité miesto vedľa svojho pána. I v našom 

meste ţije tento verný tvor vedľa svojho majiteľa. Prináša mu 

nielen oddanosť, lásku a radosť, ale aj povinnosti a starosť. A to si  

nie kaţdý pán uvedomuje. 

Existuje  všeobecne záväzné nariadenie MsÚ v Giraltovciach o chove 

psov na území mesta, v ktorom sú určené aj povinnosti majiteľov psov 

pri ich chove.  

Kým majitelia - väčšinou malých - domácich psíkov, ţijúci 

v bytovkách, si uţ zvykli na dodrţiavanie aspoň väčšiny nariadení 

a starajú sa o svojich malých zverencov, sú majitelia, ktorí si svoje 

povinnosti ešte asi nestačili uvedomiť. 

Zatiaľ čo väčšina psičkárov sprevádza svojich miláčikov počas 

venčenia, vedie ich na vôdzkach, je stále v ich blízkosti, dozerá            

na nich,  odstraňuje  po nich exkrementy (aţ na niektoré výnimky i keď 

MsÚ v ostatných rokoch majiteľom evidovaných psov, platiacich             

za nich poplatky, poskytuje vrecká na psie exkrementy) a dbá o to,  aby 

nikomu neublíţili) stretávame sa aj s inými prípadmi.  Máme na mysli 

prevaţne  väčšie  psy, ktoré sa z času na čas objavia, pobehujú bez 

dozoru a akéhokoľvek vybavenia po meste a robia neplechu. To, ţe sú 

nebezpečné a vyvolávajú strach medzi ľuďmi či deťmi,  je ešte to 

najmenšie zlo. No nechávajú po sebe „pozostatky“ na chodníkoch a tým 

prispievajú k neporiadku na uliciach. V poslednom čase sa objavilo aj 

niekoľko prípadov, keď napadli nič netušiace  malé psíky a dotrhali ich. 

To prinieslo týmto zvieratkám nemálo utrpenia a ich majiteľom 

nesmierny zármutok. Niektoré napadnuté psy zaplatili takéto 

„stretnutie“ aj ţivotom. 

Moţno si poviete, túlavé psy. No často dochádza k zisteniu, ţe tieto 

psy prichádzajú zo súkromných domov.  Majiteľ pustí takého psa voľne 

sa poprechádzať a  keď ho chytia, tak sa trápne vyhovára, ţe mu pes 

ušiel. To nepovaţujeme za relevantnú výhovorku,  iba za dôkaz toho, ţe 

takýto majiteľ sa o svojho psa nevie dôsledne postarať. Nehovoriac 

o tom, ţe niektoré psy,  aj keď majú svojho majiteľa sú pravidelne           

na ulici. A mnohé z nich nemajú ani evidenčnú známku, čo znamená, 

ţe nie sú evidované na MsÚ a majitelia za nich neplatia poplatky.  

Myslíme si, ţe by si mal niekto tento problém všimnúť a  začať ho 

riešiť, kým nebude neskoro a nestane sa aj niečo váţnejšie, ako sú 

prípady, kedy takéto psy spôsobili celoţivotné následky ľuďom, ba 

v niektorých prípadoch i smrť. 

Zamyslel sa PhDr. František  D ž a l a i 
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V jednom mesiaci dva pády do vody, 
no len jeden so šťastným koncom 

V januári sa stali len pár dní po sebe dve nehody v potoku 

Radomka. Najprv doňho spadla dvadsiatnička Frederika, 

našťastie pád preţila. Menej šťastia mal však päťdesiatnik 

Andrej, ktorého pád sa skončil veľkou tragédiou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 januári postihli naše 

mesto hneď za sebou 

dva nešťastné pády         

do vody, ktoré výrazne 

rezonovali v médiách. Začiat-

kom roku do Radomky spadla 

Frederika, ktorá oslavovala so 

svojím priateľom Jakubom 

narodeniny. Podľa informácií 

hovorkyne Krajského riaditeľ-

stva Policajného zboru 

v Prešove Jany Migaľovej 

policajti z Obvodného odde-

lenia Policajného zboru 

Giraltovce zbadali 5. januára 

počas hliadkovej činnosti  

pred barom mladého muţa. 

„Riskantným spôsobom 

zastavoval  nákladné motorové 

vozidlo. Hliadka okamţite 

mladého muţa preverila 

a zistila, ţe jeho priateľka 

spadla do rieky a on sám ju 

z vody nedokázal vytiahnuť.“ 

Prelomil sa pod ňou ľad. 

Uznanie si zaslúţia naši 

duchaprítomní policajti, ktorí 

jej rýchlou reakciou a obeta-

vým spôsobom zachránili 

ţivot. Vytiahli ju z vody, 

poskytli prvú pomoc, teplé 

oblečenie a čakali do príchodu 
 

V 
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rýchlej zdravotnej sluţby. 

Migaľová dodala, ţe mladá 

dievčina, ktorá na otázky 

najprv  nereagovala, bola silne 

podchladená a previezli ju do 

svidníckej nemocnice. „V tú 

noc bola ošetrená na internom 

oddelení. Na ďalší deň uţ  

bola prepustená domov,“ 

skonštatoval aj hovorca siete 

nemocníc Svet zdravia Tomáš 

Kráľ. „Bola to nešťastná 

náhoda. Dcéra je rada, ţe 

preţila,“ povedala pre Čas.sk  

matka Frederiky. 

 

Tragický osud chovateľa 

V sobotu 24. januára 

v ranných hodinách vytiahli 

hasiči z Radomky bezvládne 

telo 51-ročného muţa, 

zachytené na plytčine. Jeho 

mŕtvolu objavili náhodní 

okoloidúci na Druţstevnej 

ulici. Zistilo sa, ţe ide o  

chovateľa poštových holubov 

Andreja z Nemcoviec, ktorý sa 

ešte v piatok pred nešťastím  

 
zúčastnil schôdze  drobnocho-

vateľov. Naposledy ho videli         

v okolí autobusovej stanice. 

Zrejme nešťastne spadol             

do vody a tá ho odplavila           

o kilometer niţšie. „V potoku 

leţal bez známok ţivota.           

Na jeho tele neboli nájdené 

stopy násilia,“ informoval 

krajský policajný hovorca 

Daniel Dţobanik. Sluţbu-

konajúca lekárka údajne 

nariadila súdnu pitvu. Prípad 

sa podľa neho vyšetruje 

a začalo sa trestné stíhanie 

pre usmrtenie. „Poznám ho 

ako záhradkára, drobnocho-

vateľa. Bol to dobrý človek,“ 

uviedla Alena Kmecová pre TV 

Markíza.  

 

Autor: Martina Cigľárová, 

Foto Radomky: Ilustračný 

obrázok Facebook, Tv novín 

 

Tieto udalosti nás nútia 

zamyslieť sa a byť obozretní...  

 

 

Rady pri páde do vody: 

Čo vám pri ňom hrozí? 

 

Pri páde či skoku             

do studenej vody musíte 

zostať v strehu. Vaša telesná 

teplota začne ihneď klesať,        

a to aţ 32-krát rýchlejšie ako  

na vzduchu. Významný faktor 

je psychika. V prvých chvíľach 

si môţete najviac ublíţiť sami, 

pretoţe keď vaše telo obklopí 

ľadová voda, je to taký šok, ţe 

môţe nastať srdcová zástava. 

Ďalším dôsledkom môţe byť 

dezorientácia, pri ktorej si  

nebudete uvedomovať, či ste 

nad alebo pod vodou a hrozí 

vdýchnutie vody. To má za 

následok aj to, ţe ľadová voda 

vyrazí vzduch z pľúc. Prejaví 

sa  to bezmocným  plieskaním 
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rukami o vodu. Preto je 

dôleţité       napriek       realite 

nespanikáriť a zachovať pokoj, 

pretoţe času je málo a stratiť 

zbytočne 30 sekúnd môţe stáť 

niekoho ţivot. Dôvodom je i to, 

ţe zakrátko nebudete cítiť 

končatiny, lebo krv je hnaná 

do trupu. Ak nebudete mať 

prekrvené končatiny, ťaţko sa 

môţete dostať  späť na súš. 

Okrem psychického šoku sa 

môţe dostaviť fyzický a po 

chvíli „príde na rad“ 

hypotermia (podchladenie).  

 

Ako sa zachovať v takejto 

krízovej situácii? 

- Dostať sa čo 

najrýchlejšie von z vody: Ak 

je v dosahu nejaký  plávajúci  

predmet, vylezte naň, hoc len 

polovicou tela. Najviac tepla 

telo stráca cez  hlavu, krk a  

hrudník. 

- Zbytočne neplávajte, len 

vám to uškodí: Ak vám 

plávanie nemá šancu 

zabezpečiť to, ţe sa dostanete 

z vody, tak to nerobte. Telo sa 

vám síce prekrví a zrýchlite 

cirkuláciu krvi, ale keďţe vás 

obklopuje studená voda, tak 

docielite len toho, ţe krv  bude  

 

 
hnaná do končatín, v ktorých 

jej teplota klesne rýchlejšie 

ako v trupe tela. Ak je  

pravdepodobnosť doplávať    

do bezpečia nízka,  zaujmite 

krízovú pozíciu. 

- Ak je vás viac, zomknite 

sa: Skupina si udrţiava 

telesné teplo lepšie ako  

jednotlivec. 

- Keď sa dostanete          

z vody, nezostaňte dlho        

v mokrom odeve: Ak je 

moţnosť, oblečte si suché 

oblečenie, alebo sa aspoň 

dostaňte z toho súčasného. 

Mokré oblečenie spôsobuje, ţe 

telo stále stráca teplo 32-krát 

rýchlejšie ako na vzduchu. 

Preto sa v prvom momente 

snaţte zahriať, buď aktívne 

alebo aspoň pasívne (suché 

oblečenie, teplá miestnosť, 

vlaţná voda, kontakt s inou 

osobou). 

- Po páde, samozrejme, 

nezabudnite volať o pomoc  a 

ak uvidíte niekoho spadnúť, 

nezostaňte pasívni. Ak 

nebudete vedieť pomôcť sami, 

privolajte inú pomoc.  

 

Spracovala: mc, zdroj: 

http://www.pohora.cz/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.pohora.cz/
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 Nové 

 Osvedčené 

 Tvorivé 

 Efektívne 

 Stratégie 
 
 
Predstavujeme vám rubriku, ktorá vás bude informovať 

o všetkých udalostiach a zaujímavostiach našej Základnej 
školy v Giraltovciach. Budete si môcť prečítať rôzne 
zaujímavosti, rozhovory,  odkazy, novinky a, samozrejme, 
nebudú v nej chýbať naše úspechy.  

V tomto školskom roku uţ majú svojich víťazov mnohé 
súťaţe, či uţ išlo o triedne, školské alebo okresné kolá. 
Uskutočnili sa mnohé akcie a podujatia, o ktorých sme 
verejnosť uţ informovali. Začnime teda kalendárnym rokom.... 

- zápis ţiakov do 1. ročníka     
- Šaliansky Maťko 
- karneval 
- deň otvorených dverí 
- otvorenie nových športových krúţkov  

Dúfame, ţe budete naďalej našimi dobrými a vernými 
priaznivcami... 

Príjemnú zábavu pri čítaní riadkov  v tomto časopise  vám 
praje 

Mgr. M. Eliašová   

 

 

 

 

 

 „Ty už vôbec nie si malý, 
práve sme ťa zapísali. 
Si na našom zozname, 
v septembri ťa čakáme...“ 
... tak aj s takýmto veršíkom sa prihovárali pani učiteľky              

zo Základnej školy v Giraltovciach novozapísaným prváčikom. 15. 

januára 2015 sa tu konal zápis do 1. ročníka. V zimnej krajine,          

na ktorú sa zmenila naša škola, privítali budúcich prvákov „ţiví“ 
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snehuliaci aj snehové vločky. Po úvodnej rozprávke pani učiteľky 

overovali vedomosti a schopnosti budúcich prváčikov. Všetci malí 

odváţlivci to statočne zvládli a s úsmevom na tvárach odchádzali 

ako budúci prváci. Celý zápis sa niesol v príjemnej atmosfére. 

Deťúrence si odniesli nové záţitky aj malé darčeky, ktoré si pre ne 

pripravili starší spoluţiaci a pedagogický kolektív ZŠ.  

Mgr. A. Schrenková, ZŠ Giraltovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volám sa Šaliansky Maťko, lebo som               

sa narodil v Šali. Podľa mňa sa volá         

súťaţ v prednese slovenskej povesti.  
 

V utorok 13. 1. 2015 sa v ZŠ Giraltovce konalo školské kolo                 

mojej súťaţe.   

V prvej kategórií súťaţili ţiaci 2. a 3. ročníka. Prednes povesti 

a výber, ktorý je pre túto vekovú kategóriu veľmi náročný, ţiaci pod 

vedením a s usmernením triednych učiteľov zvládli  výborne. 

Tretiaci, keďţe sú uţ skúsenejší, si počínali veľmi dobre, o čom 
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svedčí i nasledovné umiestnenie. Na prvom mieste sa umiestnil ţiak 

3. B triedy Dávid Tchurik, na druhom Simona Maďarová, ţiačka    

3. C triedy a na treťom René Havrila, ţiak 2. B triedy.  

Druhú kategóriu tvorili ţiaci 4. a 5. ročníka. Súťaţili Vanesa  

Rubisová  -  4. A,Vanesa Kačmarová  - 4. B, Katka Cibuľková -             

5. B, Danielka Bartošová -  5. C a Barborka Šoltésová -  5. B. 

Všetky súťaţiace sa zodpovedne pripravovali, aj výber textov bol  

výborný. Prvé  miesto obsadila Katka  Cibuľková. 

Tretiu kategóriu tvorili ţiaci 6. a 7. ročníka. Svoje sily si zmerali 

traja – Alexa Věchtová, Milan Juhas a Veronika Eštoková. Víťazkou 

sa stala Alexa Věchtová. 

Súťaţiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu svojej triedy. 

Všetci recitátori boli odmenení  vecnými cenami a diplomom. 

Po školskom kole nasleduje  okresné. A preto s radosťou ti 

oznamujem, ţe v okresnej súťaţí mám nového garanta. 22. ročník 

Šalianskeho Maťka organizovala ZŠ v Giraltovciach dňa 28. 01. 

2015 a veľmi sme sa tešili na všetkých súťaţiacich. 

Do súťaţe sa prihlásilo 19 ţiakov zo 7 ZŠ, ktorí súťaţili v troch 

kategóriách.  

Výber tých najlepších troch recitátorov z kaţdej kategórie mala 

na starosti 4-členná porota. Nezabudli sme ani na dlhoročnú 

a úspešnú organizátorku okresnej súťaţe Mgr. Martu Lehetovú, 

ktorá prijala naše pozvanie ako hosť a zároveň čestná členka poroty. 

A teraz to najdôleţitejšie.  

Tu sú víťazi, ktorí nás budú reprezentovať na krajskom kole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhercovia II. kategórie – zľava K. Cibuľková, D. Lechman, J. Vargová 
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I. kategória – Emma Miňová – II. ZŠ Svidník 

II. kategória – Katarína Cibuľková  - ZŠ Giraltovce 

III. kategória – Ivana Koreňová – SZŠ Giraltovce 

Mgr. E. Prazňaková, Mgr. A. Šoltýsová, Mgr. A. Krajňáková 

 

 

 

 

 
 

Ako na  Nový rok, tak po celý rok 
 
Stáva sa uţ pravidlom, ţe najväčšia akcia na začiatku 

kalendárneho roka v základných  školách je bezpochyby zápis 

budúcich prvákov. U nás sa konal 15. 01. 2015. Niesol sa 

v znamení niečoho tajomného, zvláštneho a zároveň nového. 

Kroky budúcich prvákov boli smelé a tí nezaváhali ani              

na okamih.  

Uţ vo vestibule školy ich vítali usilovné včielky, ţiačky štvrtého 

a piateho ročníka, spolu s pani učiteľkami Foltínovou a Vargovou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Mgr. Mária Foltínová 

 Noví ţiaci spolu so svojimi rodičmi sa práve v tento deň prišli 

zapísať medzi ţiakov školy. Hneď na začiatku ich čakalo niekoľko 

disciplín, kde si mohli vyskúšať svoju pozornosť, šikovnosť či 

obratnosť. 

Úlohy na jednotlivých stanovištiach im nerobili ţiadne problémy. 

Taktieţ aj poznanie farieb, čísel a geometrických tvarov bolo         
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pre nich hračkou. Pani učiteľky, ktoré boli pri testovaní prítomné 

skonštatovali, ţe to boli naozaj pozorné a šikovné deti. V škole sa im 

veľmi páčilo a nám neostáva nič iné, len dodať: Tešíme sa na vás, 

budúci prváci!“ 

Čo január zmeškal, február doháňa 

V januári prvenstvo v matematickej olympiáde patrilo Jaroslavovi 

Hlibokému, a tak si vysúka rukávy a popasuje sa s matematikou aj 

v krajskom kole. 

To bude významný medzník aj pre našu úţasnú Ivanku 

Koreňovú. Tá sa s povesťou o nešťastnej matke tak stotoţnila, ţe     

pri prednese stíchol dav a všetci čakali, ako sa povesť skončí. Ako to 

ale v povesti býva, nik nevie, ako sa to vlastne stalo. 

 Určité je ale to, ţe vo svojej kategórii bola najlepšia a krajské 

kolo jej ani v tomto školskom roku neujde.  

Takţe február ukáţe, čo január nechcel prezradiť.  

   Text: Mgr. Mária Foltínová a E. Tchuríková 

 

 

 

Uţ niekoľko rokov organizuje Podduklianske osvetové stredisko 

vo Svidníku okresnú súťaţ o najkrajší betlehem. Tento školský rok 

bol pre ţiačku Súkromnej základnej školy v Giraltovciach Andreu 

Pališinovú v tejto súťaţi veľmi úspešný. Jej betlehem získal prvé 

miesto a postup na medzinárodnú súťaţ do poľskej Dukly.               

V medzinárodnej kategórii zo 108 zúčastnených prác obsadil           

v Poľsku prvé miesto. Odovzdávanie cien pätnásteho ročníka súťaţe 

prebiehalo 5. januára 2015 v Duklianskom kaštieli, dnes Múzeu 

regionálnych dejín Dukly. Samotné preberanie cien, ale aj program 

o poľských vianočných 

zvykoch a recepcia boli 

nezabudnuteľný záţitok 

a výstava krásnych 

betlehemov, vytvore-

ných z prírodných 

materiálov bola veľkou 

inšpiráciou pre ďalšiu 

prácu.  

 

Text a foto: PaedDr. 

Silvia Baranová 
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Milí čitatelia, pripravili sme pre vás 

rubriku, ktorá má priblíţiť roky ani nie 

tak dávno minulé.  Sme deti Šariša,             

na tejto pôde ţili naši predkovia a  ţijeme 

na nej aj my.  Naši starí rodičia 

dodrţiavali stáročné zvyky, obyčaje 

a dorozumievali sa šarištinou. Niektoré zvyky dodrţiavame aj my 

dnes, snaţíme sa kráčať v línii predkov, ale mnohé z obyčají sa 

stratili vo vánku zabudnutia.  Dokonca  mladšia generácia uţ ani 

nepozná význam všetkých šarišských  slov. Preto sa vám v tejto 

rubrike budeme snaţiť prekladať význam slov, ktoré sa u nás ešte 

beţne pouţívajú.  Lebo na východe sa nerozpráva, na východe sa 

hutori... Spestrením tejto rubriky budú fotografie z čias, keď sa 

šariština beţne pouţívala. Ak máte záujem o zverejnenie vašej 

archívnej  fotografie v ľudovom šate, 

prineste nám ju na MsÚ,  č. d. 34.  

birovac   -  vládať     garadiče - schody 

cukerlik – cukrík      kandrati - kučeravý 

firhang – záclona      sumeňe – svedomie 

Jak še pišeš?  - Ako sa voláš?  
 
Svadobná fotografia manţelov Kmecových - 40-é roky. 
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Svadobný odev - začiatky 50-tych rokov. Nevesta Mária Hliboká 

rod. Roguľová si šaty šila sama. Archívne fotografie do rubriky 

dodala p. Alena Kmecová.                      Mgr. Mária Osifová 

 

 

 

Zima ešte zďaleka nekončí, i keď sa prechodne otepľuje 
a slnečné lúče uţ majú väčšiu silu.  

- Pripravujeme si komposty a ďalšie organické substráty. 
- Odoberáme vrúble jadrovín. 

- Začneme zimný rez ovocných stromov, keď pominie 
nebezpečenstvo silných mrazov. 

- Zmladzujeme stromy jadrovín. 
- Dokončíme rez bobuľovín. 

- Odoberáme a zneškodňujeme lepové pásy. 
- Chránime vysokokmenné stromy pred mrazovými doskami 

(sú spôsobené prudkými teplotnými rozdielmi pri vyjasnení 
medzi dňom a nocou). 

- Na náter kmeňov sa osvedčilo vápenaté mlieko. 
- Za priaznivého počasia, ak nie je pôda zamrznutá a je na 

povrchu osušená, vysievame na záhony šalát, karotku, mrkvu 
a petrţlen. Čím skôr, tým lepšie. Nevadí, keď po  výseve pôda 

ešte zamrzne a napadne sneh. Veď najvhodnejšia doba pre výsev 
týchto koreňových zelenín je okolo Vianoc. 

Záhradkári, ktorí  začínajú s prácu aţ s teplými jarnými 
lúčmi v marci, stihnú isto veľa. Ale záhradkár s veľkým Z si 

rastlinky vypípla sám a je na to hrdý.         Ľubomír Krupa 
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Tomáš Duţda    Loriána Surmajová 

Zoe Juhaščiková  Filip Tkáč 

Zoja Franková   Dávid Kurej 
 
Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie vášho dieťatka 

prinesie do vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.  

 

 

 

80 rokov Michal Štefanik 60 rokov Mária Balajová 

 Anna Dreveňaková   Magdaléna Pribulová 

 Tomáš Koţlej   Jozef Dreveňak 

 Helena Skorochydová Milan Hlavinka 

 Margita Juhasová   Monika Švačová 

 Margita Kurejová   Anna Halušková 

    Anna Kurejová 

75 rokov Michal Cap     

   55 rokov Mgr. Ľubica Čorbová 

70 rokov Mária Farská   Jozef Regeci 

    Miroslav Dzuriš 

65 rokov Mária Juhasová   Dušan Kurej 

 Irena Kurečajová   Ing. Štefan Schwarcz   

 Anna Bakalárová   

    50 rokov Lenka Chrzanová 

      Mgr. Gabriela Čajková 

      MVDr. Katarína Gamčíková 

      Ján Kmec 

      Tatiana Jakubčová 

      Ing. Martin Štrus  

      Emília Čigašová 

         

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.  
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Peter Smolko   a  Marcela Mikulová 

    Giraltovce      Bánovce nad Bebravou  

  

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. 

 

 

NAVŢDY NÁS OPUSTILI: 
 
Meno               Rok narodenia          Dátum úmrtia 

Ján Lipinský      1930           25.12.2014 

Tomáš Končár     1953           05.01.2015 

Peter Nastišin     1952           16.01.2015 

Ján Čorba      1953           16.01.2015 
 
Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť. 

 

 

 
 
 

Štatistika mesta Giraltovce 2013 2014 

Počet narodených detí 40 41 

Počet úmrtí 24 18 

Počet obyvateľov prihlásených 

na trvalý pobyt 
45 50 

Počet odhlásených obyvateľov z 

trvalého pobytu 
86 73 

 
Začiatok roka býva spojený so štatistikami a hodnotením toho 

uplynulého. Niekoľko štatistických údajov spracoval aj referát 

evidencie obyvateľstva MsÚ. K 31.12.2014 mali Giraltovce 4077 

obyvateľov, z toho 2040 muţov a 2037 ţien. Rok 2014 bol pre 

Giraltovce v oblasti demografického vývoja pozitívnejší. Pozitívny 

vývoj je čiastočne výsledkom prirodzeného prírastku, čiastočne 

zaváţila skutočnosť, ţe sa do mesta prisťahovalo viac občanov 

a menej odsťahovalo. 
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Počas roka 2014 sa narodilo 41 detí, z toho 18 chlapcov a 23 

dievčat. Do Giraltoviec sa v minulom roku prisťahovalo 50 ľudí  

a odsťahovalo sa 73 ľudí. Úmrtnosť v minulom roku nemala 

stúpajúcu tendenciu. Z radov obyvateľov nás v roku 2014 navţdy 

opustilo 18 občanov. Počet uzatvorených manţelstiev v roku 2014 

bol 36. Najviac manţelstiev vzniklo v septembri, kedy si svoje áno 

povedalo aţ 9 párov. Päť z nich bolo v jeden dátum 13. 

septembra. Počas roka v mesiacoch január, február, marec, október 

a november evidujeme najmenej uzatvorených manţelstiev (1).  

Najstaršou obyvateľkou nášho mesta je Zuzana 

Kucháriková, ktorá v roku 2014 oslávila úctyhodných 98 rokov. 

Našej drahej obyvateľke prajeme hlavne pevné zdravie, dostatok sily 

a veľa lásky a pohody v kruhu rodiny a najbliţších.  

 

 

 

 

 

Najpopulárnejším chlapčenským menom v roku 2014 sa stal 

Adam a medzi dievčatami Ema. Adam po rokoch kraľovania zosadil 

Jakuba, ktorý obsadil druhé miesto. Samuel si obhájil tretie miesto. 

Do prvej sedmičky sa ešte dostali mená Martin, Matúš, Filip           

a Matej. Ema v tesnom súboji so Sofiou napokon vyhrala a Sofia 

skončila na druhom mieste. Za nimi je Natália. Nina obhájila štvrté 

miesto z minulého roka. Nasleduje Karolína, Kristína a Laura.  

Zdroj: www.najmama.sk 

V našom registri obyvateľov sa objavili v roku 2014 aj veľmi 

krásne a jedinečné mená ako Vivien, Nino, Valentína, Mathias 

Rudolf, Artúr, Ráchel a Zoe.  
 
 

Ţivot prináša i smutné chvíle. K tým najsmutnejším v ţivote 

človeka patrí rozlúčka s najbliţšími. 

V roku 2014 sme sa navţdy rozlúčili s týmito našimi 

spoluobčanmi: 

 Meno     Rok narodenia   Dátum úmrtia  

 Milka Čorbová    1956     17.01.2014  

 Andrej Štefaník   1930     03.03.2014 

 Oľga Mojdisová   1930     08.03.2014 

 Boţena Harčariková  1958     12.05.2014 
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 Ing. Štefan Kolesár  1945     15.05.2014 

 Anna Gajdošová   1956     21.05.2014  

 Juraj Stekla    1927     11.06.2014  

 Peter Digoň     1938     24.06.2014  

 Helena Bilá     1936     23.08.2014  

 Eva Katriňaková   1951     05.10.2014  

Pavel Švač     1947     14.10.2014  

 Anna Ľuniková   1925     20.10.2014  

 Anna Pantlikašová  1931     24.10.2014  

 Zuzana Maťašová  1928     26.10.2014  

 Mária Brendzová   1942     26.10.2014 

 Anna Šoltésová   1931     10.11.2014 

 Ján Karahuta    1940     02.12.2014  

 Ján Lipinský    1930     25.12.2014  

Odpočívajte v pokoji! 

 

Prosíme obyvateľov 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giraltovský futbal sa počas svojej bohatej histórie zvyčajne vedel 

pochváliť najmä kreatívnymi futbalistami v strede ihriska a potom 

hráčmi, ktorí vedeli skvelo dávať pekné a dôleţité góly. Lenţe za 

úspechmi Slovana vţdy stáli tí, ktorí svätyňu Giraltoviec chránili 

pred súperovými útočníkmi a robili to veľmi dobre. Neboli takí 

mailto:maria.osifova@giraltovce.sk
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nápadní a populárni, ale naopak veľmi dôleţití. Bolo ich veľa            

a jedným z nich bol aj Juraj MITAĽ. Tento dlhoročný ľavý  bek  

Slovana bol akýmsi predstaviteľom istoty a stability defenzívy 

Giraltoviec. Bol to doslova oporný stĺp a jeho výkony boli podloţené 

poctivosťou, zodpovednosťou a " ţelezníckou" nepoddajnosťou. Juraj 

Mitaľ je odchovanec Slovana a potiahol to od ţiakov aţ                  

po dospelých. Za muţstvo dospelých začal stabilne hrávať aţ                

po návrate z vojenského futbalového klubu Bechyně a príleţitosť, 

ktorú mu dal tréner Jozef Bubenko, uţ z rúk nepustil. Na trávniku 

si dobre rozumel s kolegami v obrane F. Bandţákom, Š. Bačkayom, 

J. Verčimákom i s bratom Jaroslavom. V závere kariéry si zahral            

v Kračúnovciach a ďalších okolitých kluboch. V súčasnosti ešte 

chodí pravidelne rekreačne hrávať s kamarátmi a bývalými 

spoluhráčmi... 

Juraj MITAĽ oslávil 23. januára päťdesiatku a ku gratulantom sa 

pripojili súčasní aj bývalí funkcionári Slovana. 

Jednoducho, Ďuri, ţivió! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Miroslav Deutsch,  foto: L. Lukáč 
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 Po dlhej zimnej prestávke ţivot v treťoligových kluboch začal 

opäť naplno pulzovať. Jarná odveta sa blíţi míľovými krokmi a ten, 

kto zaváha,  bude mať ťaţkosti. 

V MFK Slovan Giraltovce počas zimnej prestávky situáciu 

všetkých svojich druţstiev  objektívne vyhodnotili a chcú urobiť 

všetko pre úspešné zvládnutie jarnej časti súťaţí.  Aktuálne dianie  

v kuchyni MFK nám priblíţi manaţér klubu Jozef Mati: „Muţstvo 

dospelých, účastník III. ligy, začalo s prípravou 16. januára pod 

vedením doterajšieho kormidelníka Vladimíra Rusnáka. Chlapci sa 

budú pripravovať v domácich podmienkach a ako poznám nášho 

trénera, tak verím, ţe príprava bude tvrdá, ale pestrá. Prispejú         

k tomu určite prípravné zápasy,  ktoré sa budú hrať na ihriskách          

s umelou trávou. S Plavnicou sa stretneme 7.2. v Lipanoch, potom 

hráme 14.2. v Bardejove s ligovým dorastom, 21.2. nás čaká Dlhé 

Klčovo v Stropkove, o týţdeň, 28.2.,  Šaca v Košiciach a akousi 

generálkou by mal byť zápas s Raslavicami 7.3. (o dejisku sa 

rozhodne podľa počasia). 

V samotnom kádri nedošlo k veľkým zmenám. Ján Kaţimír si 

našiel iné zamestnanie a tak jeho budúcnosť u nás je neistá 

a naopak,  do muţstva sa vrátil Andrej Čuška, ktorý pred rokom uţ 

bol hráčom základnej zostavy. Zdravotné problémy má Patrik 

Čurlík, čaká ho operácia a bude muţstvu citeľne chýbať po celú jar. 

Dúfam, ţe sa hráčom budú zranenia vyhýbať. Naši dorastenci 

začnú s prípravou na druholigové boje koncom januára,  resp. 

začiatkom februára. Doterajší tréner staršieho dorastu Jozef Motýľ 

sa rozhodol trénovať len dospelých v Kračúnovciach,  a tak 

vzniknutú situáciu musíme vyriešiť čo najskôr. V mladšom doraste 

to funguje k spokojnosti." 

Priaznivci futbalu v Giraltovciach dianie v Slovane pozorne 

sledujú a záleţí im na dobrých výsledkoch. Príprava je dôleţitá, ale 

zaujímavejšie je účinkovanie v súťaţi, pretoţe to je centrom 

pozornosti futbalovej verejnosti v celom východoslovenskom regióne. 

Dianie v treťoligových kluboch manaţér Slovana pozorne sleduje         

a keďţe situáciu pozná veľmi dobre, sú jeho prognózy reálne. Ako sa 

hovorí,  opatrnosti nie je nikdy dosť. „Čaká nás veľmi náročná jar. 

Tu si netreba nič nahovárať. My chceme skončiť do 6. miesta           

a vyhnúť sa čo najskôr záchranárskym prácam. Našou oporou je 

ctiţiadostivý káder zloţený prevaţne z našich mladých odchovancov. 

Toto muţstvo má veľký hráčsky potenciál do budúcnosti. Treba si 
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uvedomiť, ţe ešte stále zbiera skúsenosti a ja som presvedčený, ţe 

tých nešťastných domácich výsledkov bude stále menej. 

My sme po jeseni v strede tabuľky a pod nami ani jeden klub 

nechce zostúpiť. My máme zo všetkých najperspektívnejšie 

muţstvo, ale všetci ostatní majú oveľa silnejšie ekonomické zázemie. 

Oni si môţu dovoliť kúpiť posily, my nie.  My sme v ekonomickej sile 

určite na chvoste a aj preto to bude pre nás veľmi ťaţké. 

Východiskové postavenie je síce dobré, veď od elitnej druhej ligy nás 

delí pár bodíkov a k prepadlisku tieţ nie je aţ tak ďaleko. Preto je 

naša ostraţitosť na mieste. Chceme pracovať perspektívne a aj preto 

chceme zachrániť dorast v druhej lige. Zároveň chceme budovať 

dorast vlastných odchovancoch. Toto je naša budúcnosť. Dobrý 

základ máme v mladšom doraste a o rok,  moţno o dva, by sa to 

mohlo uţ prejaviť. Myslíme na budúcnosť giraltovského futbalu, 

avšak musíme byť ekonomicky oveľa silnejší, aby Slovan mohol 

úspešne a dlho súťaţiť v elitnej regiónalnej spoločnosti." pridal         

na záver svoje vyznanie skúsený funkcionár MFK Slovan Giraltovce.   

/md/ 

 

 

 

CVČ v Giraltovciach zorganizovalo dňa 31.1.2015 v priestoroch  

ŠH I. Nováka 1. ročník volejbalového turnaja kresťanskej mládeţe. 

Turnaja sa zúčastnili štyri cirkvi . 

Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým . 
 
Jednotlivé výsledky :  
 
R.k.cirkev – G.K.cirkev  0:2 (21:25,14:25) 

Ev.cirkev – C.B. cirkev  2:0 (25:15,25:13) 

G.K. - C.B.      2:0 (25:17,25:18) 

R.K.- E.v.      2:1 (25:14,18:25,15:11) 

E.v. – G.K.      2:1 (25:23,18:25,15:5) 

C.B. – R.K.      1:2 (17:25,25:22,6:15) 
 

Víťazom turnaja sa stala greg.kat. cirkev. Cirkev evanjelická zís-

kala druhé miesto pred rim. katolíckou. Na štvrtom mieste skončila 

církev bratská. Prvé tri druţstvá získali medaile . Kaţdé druţstvo 

obdrţalo od mesta Giraltovce diskétu o meste a vlajku. Duchovným 

odovzdal prednosta MsÚ  Ján  Čabala nástenné hodiny, aby im 

pripomínali túto vydarenú akciu. Všetci  účastníci uţ dnes potvrdili 

účasť v budúcom roku.  

Tomko Stanislav, CVČ Giraltovce, foto: M. Rimák 

 Článok neprešie gramatickou úpravou. 
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Silvester 2014:  Viete, prečo skončila v poštovej schránke oţratá 

petarda?  Lebo majiteľ v rovnakom stave sa do nej nezmestil, aj keď 

sa snaţil... 

Text: M. Osifová, Foto: M. Cigľárová 
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Ponúkame vám  12 a 10–dňové pobyty pre deti, 

mládeţ, rodičov s deťmi a dospelých: 

 

GRÉCKO – OLYMPIC BEACH   

TERMÍN  - OD  01. 06. 2015 DO  12. 06. 2015 

POPLATOK - 270; sú v ňom zahrnuté: doprava, 9x strava, 9x 

ubytovanie, delegát CK,  poistenie CK proti insolventnosti, 

nepovinné príplatky: cestovné poistenie. 

UBYTOVANIE - Aparthotel ATRIA a POLIMNIA v tichšom 

prostredí mesta Olympic Beach, vzdialený  od pláţe cca 450 m. Izby 

sú 2 a 3-lôţkové, s výhľadom na more a na horu Olymp, 

priestranné, s vlastným sociálnym zariadením, satelitnou TV, 

klimatizáciou a balkónom. 

STRAVA – polopenzia - raňajky, večera. 

PLÁŢ – čistá a priestranná, s jemným pieskom a sprchami, jedna 

z najdlhších a najširších v Grécku. Vstup do mora sa postupne 

zvaţuje, čo je vhodné aj pre malé deti a neplavcov. Pri pláţi sa 

nachádza detský park. 

TALIANSKO – RICCIONE  

TERMÍN  - OD  15. 06. 2015 DO  24. 06. 2015  

POPLATOK - 190 €; sú v ňom zahrnuté:  doprava, 7x celodenná 

strava, 7x ubytovanie v 4-miestnych stanoch, delegát CK, poistenie 

CK proti insolventnosti. 

 UBYTOVANIE – Kemp FONTANELLE – je situovaný 1 km od 

centra, blízko pláţe. Stany sú 4-miestne, pohodlné, s drevenou 

podlahou, pozostávajú z 2 dvojposteľových spální a predsiene. 

Klienti si prinášajú vlastné posteľné obliečky. Ku kaţdému stanu 

patria záhradný stôl, stoličky a osvetlenie.  

STRAVA – celodenné stravovanie - raňajky, obedová polievka, 

večera. Účastníci majú k dispozícii varné konvice a spoločné 

chladničky.   

PLÁŢ – široká, piesočnatá, mierne klesajúca do mora. Vhodná 

pre deti i málo zdatných  plavcov. 

Tešíme sa na našich stálych účastníkov, ale ponúkame moţnosť 

aj novej lokality aj pre nových účastníkov. 

PREDBEŢNÉ PRIHLÁŠKY  do 28. februára 2015. 

Ostatné informácie na tel.č 054/7322269 - p. Chovancová 

a 0905 774 127 - p. Sušinková. 
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