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Milí čitatelia! 
Novembrové dni sú smutné, tmavé, studené. Keď si tak predstavíme 

celý rok, je to ako jeden celý deň. Ráno predstavujú mesiace január, 
február, marec, apríl. Príroda spí, postupne sa zobúdza, slnko dvíha 
svoje lúče a zem sa zohrieva čoraz viac. Obed sú mesiace máj, jún, júl  
a august, vtedy je slnko najvyššie, dni sú najteplejšie a my máme najviac 
energie. Ku koncu roka sa postupne zvečerieva – september, október, 
november, december. Dni sú kratšie, teplo stráca na svojej intenzite,  
my sme čoraz viac unavení, uzimení a viac nás to ťahá do našich prí-
bytkov, k oddychu a spánku.

Aj tieto nasledujúce dni sú pre nás akýsi symbol pokoja a stíšenia sa. 
Ulice, chodníky, ihriská, lavičky už nie sú plné kriku detí a rozhovorov 
dospelých. Novembrové ulice nášho mesta ukazujú len svetielkujúce 
a blikotajúce okná na našich domoch. Naše kroky smerujú na miesta, 
kde je úplná tma, na miesta, kde ticho je také samozrejmé, na miesta, 
kde našli odpočinok naši najbližší. A tak v novembrových dňoch môže-
me z našich okien vidieť aj svetielka a sviece na cintorínoch. Symboly 
spomienok našich sŕdc pre tých, ktorí už nie sú medzi nami. Prajem 
Vám, aby ste tieto dni zvládli s nádejou, vierou, pokojom. 

                                                                             Michaela  Marcinová

Z bohatého programu ostatného 5. mestského zastupiteľstva v Giraltov-
ciach, ktorý mal takmer dve desiatky bodov, sa poslanci väčšinou venovali 
problematike financií mesta. Od finančnej kondície sa odvíja rozvoj mesta 
a to si uvedomujú aj naši volení zástupcovia v poslaneckom zbore.

Hneď jeden z prvých bodov bohatého programu bola Monitorovacia správa 
k programovému rozpočtu mesta Giraltovce na rok 2015 za prvý polrok tohto 
roku. Ako informovala Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia, je v tom-
to roku rozpočtovaných 6 programov. Celkové príjmy sú 4 835 219 eur (bež-
né príjmy: 3 390 590 eur, kapitálové príjmy 729 360 eur a finančné operácie  
715 269 eur) a plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30. 6. 2015 je 1 818 879 eur,  
čo je v percentuálnom vyjadrení na 37,62 percenta. Na jednu z otázok poslanca 

FINANCIE POD DROBNOHĽADOM  
MESTSKÝCH POSLANCOV



2 SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

Dušana Verčimaka o tom, aká je finančná kondícia mesta v súčasnosti, I. Kurčová 
odpovedala, že nie je ideálna, pretože v rámci projektu zamestnanosti MRK štát 
dlží mestu viac než 100-tisíc eur a nedávno prišlo do rozpočtu iba 35-tisíc eur.

Počas diskusie sa niektorí z poslancov vrátili k vleklému problému jednotných 
poplatkov za odvoz komunálneho odpadu od bytových a rodinných domov. Na-
vrhli, aby sa problém doriešil na poslednom tohoročnom rokovaní MsZ. K tomu 
sa vyjadril aj primátor J. Rubis. Okrem iného informoval aj o tom, že prokurátor 
zamietol návrh, aby bol rôzny poplatok pre rodinné a bytové domy. Poslanci vzali 
monitorovaciu správu na vedomie.

V bode č. 5 poslanci prerokovali úpravu rozpočtu, v niektorých položkách  
navrhli zvýšenie príjmov a v iných zvýšenie výdavkov. 

V správe o stave výberu miestnych daní a miestneho poplatku k 31. augustu 
2015 sa konštatuje, že z predpisu takmer 64 923 eur je plnenie viac ako 43 312 
eur a nedoplatok viac ako 21 610 eur, čo je plnenie na 66, 71 percenta.

Poslanci schválili aj odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky vo výške 871,20 
eura voči spoločnosti DELTA UK, s. r. o., so sídlom v Giraltovciach, keďže táto 
spoločnosť bola vymazaná z obchodného registra. 

V ďalšom programe poslanci prerokovali aj stav vo výbere nájomného v by-
tových domoch a nebytových priestoroch, návrh na schválenie uzavretia zmlu-
vy o vecnom bremene na pozemku vo vlastníctve mesta, návrh VZN č. 1/2015 
o mestskej polícii návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový po- 
riadok pohrebísk a Domu smútku v Giraltovciach, návrh na schválenie prevodu 
vlastníctva formou zámeny nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
návrh na zrušenie Zásad mesta Giraltovce pri určovaní nájomného za prenájom 
nehnuteľnosti s výnimkou bytov vo vlastníctve mesta, schválených uznesením 
č. 162/2008 a schválili zmluvu o výpožičke na prenájom nebytových priestorov 
kde je denný stacionár pre dôchodcov, s neziskovou organizáciou Jar života n. o.

V rámci bodov rôzne a diskusia sa hovorilo o bezplatnom užívaní kancelárie 
pre ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, o výstavbe bytov v lo-
kalite pod Tehelnou ulicou, o Memorande medzi mestom Giraltovce a spoloč-
nosťou Slovenská distribučná, o správe o Pláne hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta na roky 2014 – 2020 a o MAS Topoľa. 

Počas interpelácií poslancov bola prerokovaná problematika dopravného zna-
čenia pri materskej škole, ihriska na sídlisku na Dukelskej ulici, ktoré je v dezo-
látnom stave, opravy výtlkov na Tehelnej ulici, riešenia problému mláky počas 
dažďa pri autobusovej stanici, čistoty na parkovisku za budovou Jednoty na Du-
kelskej ulici, čistoty po predajných akciách v športovej hale, údržby tenisových 
kurtov, otázka bytovej zástavby v meste, situácie okolo rybníka, reklamných ta-
búľ, garáže p. Štinčíka, počuteľnosti mestského rozhlasu v niektorých častiach 
mesta, parkovania áut počas futbalových zápasov v parku pri štadióne a iné veci.

V závere poslanci schválili predložený návrh na uznesenie z MsZ.
Z materiálov MsZ spracoval PhDr. František Džalai
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Mestská polícia informuje

1. Mestská polícia 3. septembra 2015 vykonala odchyt túlavého psa. 
 Po odchyte bol pes umiestnený do ochrannej karantény.
2. V dňoch 14. a 18. septembra 2015 mestská polícia vykonala spoločne  
 s firmou Hunter odchyt zabehnutých a túlavých psov. Boli zrealizova- 
 né odchyt a následná karanténa dvoch psov.
3. Počas hliadkovej služby 21. septembra 2015 hliadka MsP v nočných  
 hodinách vykonala prevoz podnapitej osoby do miesta bydliska  
 z bezpečnostných dôvodov. Vec bola vybavená  napomenutím.
4. V dňoch 22. a 23. septembra 2015 hliadka počas výkonu služby  
 zistila, že z bývalej skládky TKO vychádza dym. Previerka na mieste  
 preukázala, že došlo k požiaru v svahovej časti starého odpadu a dym  
 vychádzal zvnútra svahu. Vec bola oznámená operačnému stredisku  
 HaZZ a následne požiar lokalizovaný HaZZ Giraltovce.
5. Počas nočnej služby hliadka MsP vykonala z bezpečnostného dôvodu   
 prevoz osoby pod značným vplyvom alkoholu do miesta bydliska.  
6. Odchyt zabehnutého psa vykonala hliadka MsP 9. októbra 2015  
 na Dukelskej ulici v podvečerných hodinách. Pes bol umiestnený  
 do ochrannej karantény.

Mgr. Ondrej Cina

Významný priekopník v oblasti fo-
tografie v celouhorskom meradle po-
chádzal z prostredia vážených ban-
skoštiavnických rodín (rodina matky 
bola známa pozitívnym vzťahom k u- 
meniu, Divaldov otec bol cisárskym les-

ným správcom a v jeho rodine sa zas 
pestoval záujem o botaniku). Po det-
stve strávenom na strednom Slovensku 
smerovali kroky mladého Karola Dival-
da na lýceum do Jágru (maďarsky Eger) 
a potom na Viedenskú univerzitu, kde 
študoval farmáciu. Z Rakúska prichá-
dza do Prešova, aby získal lekárnickú 
prax. Tu sa aj v roku 1858 ožení. Keď-
že sa mu v Prešove nepodarilo otvoriť 
si vlastnú lekáreň (už tu pôsobili tri 
podobné prevádzky), pôsobí ako le-
kárnik v Bardejove a nakoniec si otvo-

Kalendárium osobností z dejín Giraltoviec
NOVEMBER

2. november 1830
v Banskej Štiavnici sa narodil
Karol DIVALD (185. výročie)

7. november 1987 
- zomrel v Prešove
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rí lekáreň v Giraltovciach. Bolo to už  
v čase, keď Divalda naplno očarila v tej 
dobe prevratná vec – fotografia. Prví 
priekopníci, ktorí skúšali pracovať s fo- 
tografickými prístrojmi, museli mať 
veľmi dobré znalosti z chémie i fyziky, 
čo bolo v prípade lekárnikov veľkou 
výhodou. Napriek tomu, že si Divald 
vďaka svojej záľube začína od 60. ro-
kov 19. storočia zakladať provizórne aj 
stále fotoateliéry (Bardejovské Kúpele, 
Prešov, Starý Smokovec, viaceré spiš-
ské mestá), giraltovskú lekáreň vlastnil 
až do roku 1883 (novým lekárnikom 
v mestečku sa o rok na to stal Gustáv 
Schréter). Divald sa spočiatku venoval 
fotografovaniu portrétov, čoskoro sa 
však začal zameriavať na krajinky. Ako 
prvý v celom Uhorsku začal systema-
ticky fotografovať Vysoké Tatry, čo bolo  
v tom čase spojené s náročným výstu-
pom k tatranským štítom (skupina si 

totiž priamo do hôr brala ťažkú foto-
grafickú výbavu). Výsledkom tejto prá-
ce je album Obrázky z Vysokých Tatier 
(1873–1879, na stránke webumenia.
sk je k nahliadnutiu online verzia pre-
šovského vydania z roku 1887). Foto-
grafoval tiež Pieniny či viaceré sloven-
ské jaskyne, do ktorých sa neraz dostal  
so samotnými objaviteľmi. Nezanedba-
teľnou súčasťou jeho práce bolo foto-
grafovanie uhorských miest. Keďže vy-
dávanie albumov bolo pre zákazníkov 
finančne náročné, začal Divald postup-
ne vydávať aj samostatné fotografie. 
Tie však museli vychádzať vo veľkých 
nákladoch, a tak si talentovaný fotograf 
i šikovný obchodník založil v Prešove  
v roku 1878 prvú a dlhý čas najznámej-
šiu svetlotlačiareň v Uhorsku. Ďalšiu 
podobnú prevádzku si čoskoro zriadil  
v Budapešti. V posledných rokoch života 
už Karol Divald prenechal svoje atelié-
ry a tlačiarne synom, ktorí pokračovali  
v jeho remesle. Tí sa stali na Slovensku 
a vlastne aj v Uhorsku najznámejšími 
vydavateľmi pohľadníc, novej módnej 
záležitosti vtedajšej doby.   

Narodil sa v Krásnej Hôrke, dnes časti 
mesta Tvrdošín na Orave (*1914). Ako 
letec pôsobil v československej, neskôr 
v slovenskej armáde. Po tom, čo od-
halili jeho spojenie s protifašistickým 
odbojom, bol z armády prepustený  
a väznený. Od jari 1943 sa skrýval v Gi- 
raltovskom okrese, kde o rok na to vy-
tvoril štáb partizánskej skupiny Čapa-
jev. Zomrel za celkom nevyjasnených 
okolností počas bojového stretu parti-

Karol Divald, priekopník fotografie 
na Slovensku, ktorý si v Giraltovciach zriadil 

lekáreň (Zdroj: myheritage.sk)  

2. november 1944 
- v Habure zomrel

Ľudovít KUKORELLI
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Poklonili sme sa vašim vráskam...

zánov s Nemcami, smrteľná guľka pri-
šla pravdepodobne z prostredia jeho 
spolubojovníkov. O náčelníkovi štábu 

Ľudovítovi Kukorellim ste sa mohli viac 
dočítať v minulom čísle Spravodajcu.  

Mgr. Adrián Eštok

Krajina od Rysov, Divaldova fotografia z fotoalbumu Obrázky z Vysokých Tatier 
(Zdroj: webumenia.sk)

Každé ročné obdobie má svoje čaro, ale jeseň, to je dar. Jeseň zúročí našu 
celoročnú námahu a v živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnanejší pohľad 
na svet. Iba jeseň vytvára umelecké diela, ktoré sú ako krásna paleta skutoč-
ného pána maliara. No a takéto krásne umelecké dielo je aj človek v období 
jesene svojho žitia. Tvaroval ho a formoval sám majster život. Formoval ho 
skúškami, radosťami, ale aj problémami a starosťami.  

Na tie sme sa však v stredu 21. októbra snažili zabudnúť, pretože to bol 
deň, keď sme pripravili koncert venovaný pri príležitosti mesiaca úcty k star-
ším. 

 Po úvodnej básni v podaní Michaely Marcinovej všetkých prítomných 
pozdravil primátor mesta Mgr. Ján Rubis. Vo svojom príhovore sa seniorom 
poďakoval za všetko dobré, čo pre naše mesto, svoje deti a vnúčatká urobili  
a v budúcnosti ešte urobia. Symbolicky sa kyticou kvetov za všetkých po-
ďakoval aktívnemu seniorovi z publika Ing. Jánovi Packovi. Vzácny hosť 
tohto podujatia bol aj Predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov  
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vo Svidníku RNDr. Anton Berežňák, ktorý za aktívnu prácu ocenil dvoch 
členov z Giraltoviec – Alenu Kmecovú a Jána Hlibokého. 

Pokloniť sa vráskam našich seniorov prišli aj deti z MŠ, ktoré  si pripra-
vili krásny kultúrny program pod vedením učiteliek z prípravných ročníkov. 
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Hovorené slovo, básničky, tančeky v podaní malých účinkujúcich vykúzlili 
slzičky dojatia na tvárach nejednej babky či dedka. A tí, čo vládali rezkým 
tempom škôlkarov, si mohli záverečný tanček zatancovať spolu s nimi, ostat-
ní pomáhali spevom.

Zlatý klinec tohto podujatia bolo vystúpenie košickej hudobno-speváckej 
skupiny Pavelčákovci, známej aj z televízie Šláger.  A veru to bolo nádherné 
vystúpenie otca Jána a jeho dcér Táne a Jany. Svoj repertoár prezentujú  
v ľubozvučnej slovenčine, ale i vo východniarskom nárečí, ukrajinčine, ru- 
sínčine, rómčine... Ich temperamentný spev a humorné slovo vytvorili v sále 
nezabudnuteľnú atmosféru. 

Seniori, želáme vám,  nech sú dni vášho zrelého veku slnečné a prehriate 
vďačnosťou vašich najbližších. 

Text a foto: Mária Osifová

S takouto odpoveďou sme sa vracali  
v neskorých večerných hodinách domov  
z mesta Bardejov, kde sa 22. októbra ko-
nala súťaž Babička prešovského kraja 
2015. Táto milá prehliadka babičiek sa 
koná od roku 2013, tento rok to pripad- 
lo mestu Bardejov, ktoré v spolupráci  
s okresnou a miestnou organizáciou Jed-
noty dôchodcov na Slovensku a Základ-
nou umeleckou školou Michala Vileca  
v Bardejove pripravilo súťažný deň babi-
čiek. 

Jednotlivé organizácie JD na Slovensku 
mali na tento deň vybrané svoje kandidát-
ky, boli to babičky z mesta Bardejov a jeho 
blízkeho okolia, babičky z Kežmarku aj 
Popradu, svoje zastúpenie malo aj mesto 
Prešov. Naše mestečko a okres repre-
zentovala pani Alenka Kmecová, člen-
ka výboru našej miestnej organizácie JD  
na Slovensku. Podmienka súťaže bola 
mať najmenej tri vnúčatká, čo všetky ba-
bičky spĺňali, niektoré ich mali aj oveľa, 
oveľa viac. Deň babičiek sa začínal už  

o 12.00 hod., kedy sa v priestoroch ZUŠ 
inštalovali výstavky ručných prác súťažia-
cich dám. Aj tie sa bodovali a prispievali 
k hodnoteniu. Program pokračoval náv-
števou mestského úradu v Bardejove, 
kde všetkých 10 starých mám privítala 
zástupkyňa mesta. Po tejto návšteve sa  
postupne schádzali všetci tí, ktorí chce-
li povzbudiť babičky v ich aktivitách. 
Priestory boli trocha stiesnené, ale vládla 
v nich o to príjemnejšia a komornejšia 
atmosféra počas programu, ktorý bol vy-
vrcholením celého „babičkovského“ dňa.  
Celú trojhodinovú prehliadku kandidátky 
strávili na javisku v krojoch, ktoré repre-
zentovali ich obec, mesto. V úvode sa 
predstavili krátkou promenádou, počas 
ktorej sme sa o babičkách dozvedeli to 
najdôležitejšie, koľko majú rokov, odkiaľ 
pochádzajú, čomu sa v živote venovali  
a v čom sú naj. Každá z nich žije jedineč-
ný život, plný dávania a rozdávania sa,  
za čo im patrí veľká vďaka najmä ich 
najbližších. V druhej časti bolo úlohou 

Máme bronzovú babičku
Prešovského kraja!
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babičiek predstaviť ich dedinku či mesto, 
v ktorom žijú. Tak sme sa všetci ocitli  
v slovnej turistickej prehliadke východ-
ného Slovenska. Posledná úloha bola 
predstaviť sa spevom, tancom či iným 
talentom. A keďže naše staré mamky 
vedia krásne spievať, tak sa sálou rozo-
zvučali zvonivé hlasy a piesne, zazneli aj 
prednes básne a monológ zamyslenia sa 
nad mestom Bardejov. Samozrejme, to 
všetko sledovala porota zložená z členov 
JD a predstaviteľov jednotlivých inštitúcií 
v Bardejove. Súťaž sa ešte zďaleka ne-
končila, nasledovalo to najpríjemnejšie,  
a to jednotlivé ocenenia. Všetky tri -  Miss 
babička sympatia, Miss najstaršia babič-
ka a Miss babička obecenstva - získala 
jedna babička, a to Helena Semaneková  
z Fričkoviec. Na javisku sa vystriedali 
všetci zástupcovia reprezentujúcich miest 
a obcí spolu s členmi výborov JD na Slo-
vensku a každej súťažiacej odovzdali po-
zdrav a poďakovanie. A tak nasledovalo 
to, na čo sme všetci čakali. Kto sa stane 
Babičkou Prešovského kraja, tou zlatou, 
striebornou a bronzovou? A o chvíľu sme  
z úst jedného z porotcov začuli meno na-

šej babičky – Alenky Kmecovej z Giral-
toviec, nasledovali šerpa a bronzová ko-
runka, kvety a radosť nás všetkých, ktorí 
sme ju podporovali. Na druhej, striebornej 
priečke sa umiestnila babička z Popradu, 
p. Božena Tomková, zlatá korunka patrila 
už spomínanej babičke, ktorá si získala 
sympatie obecenstva aj internetu, Helen-
ke Semanekovej z Fričkoviec. Kreslo pre 
tú naj, po bokoch strieborná a bronzová 
babička. Kytice kvetov, darčeky pre všetky 
babičky, ktoré v tento deň prišli a súťaži-
li, nie pre seba, ale pre svojich blízkych,  
pre  miesto, kde žijú.  Každá z nich bola,  
je a bude tá naj. 

Celý tento deň a život našich starých 
mám a otcov vystihujú tieto slová: Krásni 
mladí ľudia sú hračka prírody, ale krás-
ni starí ľudia sú umelecké diela. Našej 
bronzovej babičke Prešovského kraja 
Alenke Kmecovej srdečne blahoželáme 
a posielame odkaz od jej troch vnúčat:

Babka, ďakujeme za všetko, 
Elenka, Tomáško a Peťko!

Text a foto: 
M. Marcinová



9SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

Úspešná poslanecká 
KVAPKA KRVI

Bezpríspevkové darovanie krvi organizačne 
zabezpečuje v Giraltovciach pani Danka Macá-
ková. Informovala nás, že darovanie tejto naj-
vzácnejšej rubínovej tekutiny života prebieha  
v našom meste tri razy v roku. Je to hlavne 
preto, lebo muži môžu krv darovať každé tri 
mesiace,  ženy ale až po štyroch mesiacoch  
od posledného odberu.

Tradične darujú bezpríspevkoví darcovia 
krvi (BDK) svoju krv počas tzv. Valentínskej 
kvapky krvi, v čase letných prázdnin a pri prí- 
ležitosti Dňa študentstva je organizovaná 
Študentská kvapka krvi. Z iniciatívy poslan-
ca Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach 

Františka Schrenka sa v poslednej dekáde minulého mesiaca uskutočnila 
namiesto Študentskej kvapky krvi POSLANECKÁ KVAPKA KRVI. Pracovníci 
Transfúznej stanice z Prešova uskutočnili odber v priestoroch giraltovského 
Mestského úradu. Ako BDK zúčastňujúci sa tohto odberu, tak samotní zdra-
votníci z prešovskej „transfúzky“ si pochvaľovali miesto i organizáciu odbe-
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ru. Z iniciatívy poslanca Schrenka dostali BDK spomienkový darček – perník 
v tvare kvapky krvi, obloženú žemľu a malé občerstvenie.

Svoju krv prišli darovať štyri desiatky darcov. Boli medzi nimi tí, ktorí cho-
dia darovať krv pravidelne, ale aj prvodarcovia, hlavne z radov študentov. 
Poslaneckej kvapky krvi sa zúčastnili aj niektorí terajší a bývalí poslanci MsZ 
v Giraltovciach, vedenie mestského úradu a pracovníci.

Medzi BDK  v tomto odbere  boli aj primátor mesta Giraltovce Ján Rubis 
(krv daroval už 49 raz) a starosta z Lúčky Mikuláš Mašlej (má už 58 odbe-
rov). Ďalší v akcii BDK boli Štefan Bačkay (31 odberov), Martin Jurčenko 
(28), Adrián Pruša (27). Po 20 odberov majú za sebou Stanislav Macák 
a Viera Verešpejová. Našu pochvalu si zaslúži aj ďalšia veľká skupina BDK, 
ktorí darovali krv od 10 do 20- krát a ďalší, tiež s niekoľkými odbermi. Ne-
môžeme spomenúť všetkých, čo nás veľmi mrzí, ale radi uverejňujeme mená 
tých,  ktorí na ušľachtilú cestu darcovstva krvi vstúpili po prvý raz ako prvo-
darcovia: Kristína Fečová, Jana Sukovská, Šimon Bandžák, Lenka Rusí-
nová, Lukáš Semán, Klaudia Drabiková, Martin Kačúr a Roman Prusák.

Znova sa ukázalo, že sú medzi nami ľudia ochotní pomôcť tým, čo sa nedá 
ničím nahradiť: vzácnou rubínovočervenou tekutinou života – krvou. Patrí 
im za to naša úcta a vďaka. Kiež by takýchto obetavých jedincov bolo čo naj-
viac.

ĎAKUJEME! 

 Text: PhDr. František Džalai, foto: M. Osifová

Topľan zažiaril na jubilejnom 
koncerte Hanky Servickej

Známa speváčka Hanka Servická oslá-
vila nedávno 53. narodeniny a zároveň aj 
tridsaťročné pôsobenie na folklórnej scéne.  
Pri tejto príležitosti pripravila koncert s názvom  
30 ročky hojaja. Prizvala si i našich hudobní-
kov zo súboru Topľan. 

Oslovili sme vedúceho Pavla Švača, aby  
sa s nami podelil s dojmami z tejto skúse- 
nosti.

Prezraďte nám, ako dopadlo účinkova-
nie Topľanu v hudobnom programe Hanky 
Servickej. Vystupovali ste aj vy s manžel-
kou?



11SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

- My sme netancovali, boli sme len 
ako sprievod. Vystupovala iba hudob-
ná zložka Topľanu, ktorú vedie riaditeľ 
Základnej umeleckej školy Peter Za-
jac. Zážitky z akcie máme príjemné, 
všetci sme ňou boli nadšení a dobre 
sa bavili. Bolo nám cťou hrať na jej 
koncerte. Tešíme sa, že sme mohli 
byť jeho súčasťou. 

Je úžasné, že si vybrala práve 
našich skvelých muzikantov. Na-
cvičovali si program aj pred vystú-
pením? 

- Samozrejme, už predtým si všetko 
poctivo nacvičovali minimálne trikrát. 
Pripravoval ich Peter Zajac, všetko 
prebiehalo vďaka jeho spolupráci  
so Servickou. Veľký podiel na ich 
účasti v programe má práve on, za čo 
sme vďační. 

V programe účinkovalo množstvo 

známych hudobníkov venujúcich 
sa ľudovkám, pre ktorých členovia 
hudobnej zložky hrali počas celého 
večera. S kým ste sa stretli? 

- Boli tam napríklad Mariana Želez-
ná, Nikola Jurašeková a Marka Ma-
čošková. Členovia súboru sa stretli aj 
s hosťom Jánom Ambrózom. Poduja-
tie bolo pestré. 

Čo najbližšie so súborom pripra-
vujete? Pribudli vám nejakí noví 
členovia?

- Bolo to nedávno, ako Topľan oslá-
vil výročie a blíži sa ďalšie. Nebolo 
kedy, prišla aj štyridsiatka a takto to 
rýchlo beží. Chystáme si už pomaly aj 
vystúpenia na nový program. Doteraz 
bolo okolo 30 členov a od konkurzu 
nám pribudlo ďalších 30. Je to dobrá 
zostava, sme spokojní. Preto dúfam, 
že to naďalej vydržia. Pre niektorých 
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je určite náročné venovať sa taneč-
ným tréningom.

Ďakujeme za rozhovor a veríme, 
že Topľan bude naše mesto aj našich 
obyvateľov naďalej vzorne reprezen-
tovať.

Autor: Martina Cigľárová
Foto: Facebook - ZUŠ Giraltovce

SERVICKÁ:  
,,Vážim si každého 

poslucháča‘‘
Hanku Servickú hudba napĺňa 

šťastím už tridsať rokov. Na koncer-
te prezradila, že zážitok má, aj keď 
má spievať len pre jedného človeka. 
Aj pre nás, poslucháčov, je jej hlas 
darom z nebies. Zosumarizujme, že 
speváčka toho počas vyše 50-roč-
ného života zažila veľa. Narodila sa 
9. októbra 1962 v Kružlovskej Hute, 
vyrastala v Gerlachove (okres Bar- 
dejov) a od študentských čias  
žije v Prešove. Po skončení štú-
dia na Strednej pedagogickej ško-

le učila v škôlke a neskôr spievala  
v Poddukelskom ukrajinskom ľudo- 
vom súbore (PUĽS). Jej piesne sú 
známe z rozhlasového éteru. Na kon- 
certoch vystupuje so súbormi Šari-
šan či Prešovčan, v súčasnosti spo-
lupracuje aj s ľudovými hudbami Sta-
nislava Baláža, Romana Barabasa, 
Ondreja Kandráča a Lemkowským 
súborom Kyczera z Poľska. Vďa-
ka svojmu osobitému štýlu a pre- 
javu je populárna aj medzi rusín-
skym etnikom. Získala rôzne pre-
stížne ocenenia, napríklad Cenu 
mesta Prešov 1996, Zlatú kazetu  
Vydavateľstva Rádio Bratislava  
za MC Krjačok ľaliový 1996 a Vy-
davateľstva Diskant za MC a CD A  
od Prešova 1997 i ďalšie. Môže sa 
pýšiť aj Platinovou platňou za MC  
a CD A od Prešova 1999 či zbierkou 
diplomov a ďakovných listov. 

(mc, údaje z jej biografie: 
www.servicka.sk. 

Foto:
Facebook - ZUŠ Giraltovce)

ZBOROVÝ DEŇ
Cirkevný zbor ECAV NA SLOVENSKU 

GIRALTOVCE
   „Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo Vám prikazujem.“   JÁN  15,14
V zmysle týchto slov  Jánovho evanjelia  Cirkevný zbor  ECAV  Giraltovce pod vede-
ním nášho  farára Mgr. MARTINA FEČKA, pripravil  11. októbra 2015 zborový deň.  
S radosťou sme v tento deň privítali v našom zbore  bratov a sestry z  CZ ECA Spišská  
Belá s ich farárkou Mgr. EVOU  GERMANOVOU.

Program zborového dňa bol bohatý a starostlivo zorganizovaný.
Služby Božie sa začali o 10.00 v kostole v Giraltovciach.  V rámci Služieb Bo-

žích sa nám predstavil zborový spevokol, mládež aj detí. V tento oddelený deň sa 
našim kostolom niesli ďakovné modlitby  a piesne na oslavu nášho Pána. V káz-
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ni Božieho slová sme počuli 
oslovujúce slová o priateľstve, 
bratskej láske a o živote služ-
by nášmu nebeskému Otcovi. 
Lebo iba s priateľom Ježišom si 
utvoríme prekrásne priateľstva  
s našimi bratmi a sestrami.

Popoludňajší program začí- 
nal o 13.30, súčasne na troch 
miestach:

Kostol v Giraltovciach: 
- Sweetless - Komorný spe-

vácky zbor ZUŠ v Giraltovciach
- Prednáška o priateľstve - Mgr. Stanislav  Haluška  CZ Vyšný Žipov
Zborová miestnosť:
- Divadielko - Mgr. Vladimír Špurek
- Program pre deti
Dom kultúry:
- Hudobná skupina - CZ  Vyšný  Žipov
- Mgr. Peter Michalčík – pracovník s mládežou, člen CZ Prešov
Orgánový koncert sa začal o 16.00 v kostole v Železníku, súčasťou koncertu bola 

aj prezentácia knihy Anny  Mitaľovej  OZVENY.   Mgr. MARTIN  VARGOVČÁK, zborový 
farár z CZ  Vranov nad Topľou, virtuózne hral Chorálové prelúdia J. S. BACHA,  bol  
to duchovný zážitok, na ktorý tak skoro nezabudneme. 

Boh bol s nami, žehnal nás na všetkých aktivitách, zborový deň nás utvrdil vo viere 
v Trojjediného Pána Boha,  dovolil sa nám bližšie spoznať a podeliť sa so skúsenos-
ťami s našimi priateľmi.  Priatelia sú ľudia ktorých mám rád, s ktorými si rozumiem  
a s priateľmi zo Spišskej Belej sme si  rozumeli všetci, ktorí sme tento deň strávili  
spoločne. Ľudia sa majú stretávať a budovať mosty priateľstva a ľudského porozu-
menia.  Most priateľstva  s našimi bratmi a sestrami zo Spišskej Belej dostal prvé 

základy, s Božou 
pomocou budeme  
v stavbe pokračo-
vať. Srdečná vďa- 
ka  patrí predo-
všetkým  nášmu 
nebeskému Otco-
vi, ale aj všetkým 
organizátorom za  
prípravu požeh-
naného zborové-
ho dňa.

Anna Mitaľová
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Turnaj družobných škôl
Základná škola v Giraltovciach zorganizovala 23. októbra 2015 medziná-

rodný turnaj družobných škôl z Wielopole Skrzynskie (Poľsko), Prešova, 
Kračúnoviec a Giraltoviec vo volejbale a  futbale.

Zápolenia nášho turnaja trvali niekoľko hodín a zúčastnilo sa na nich 
okolo 80 mladých žiakov a študentov.  Víťazstvo vo volejbale si vybojova-
lo družstvo Sokolky (Giraltovce) pred družstvom Elba Prešov a poľskými 
volejbalistkami. Futbalové zápasy sa odohrali medzi mladšími žiakmi  
zo štyroch škôl. Najúspešnejší boli žiaci Súkromnej základnej školy  
v Giraltovciach Na druhom mieste boli futbalisti z Kračúnoviec. V zápase  
o tretie miesto zvíťazili domáci hráči nad futbalistami z Poľska. Vo volejba-
le chlapcov si prvé a tretie miesto vybojovali študenti Gymnázia Giraltovce. 

Druhé miesto patrí 
chlapcom z Poľska.

Veríme, že všetci 
sa cítili u nás dob-
re a tešíme sa  
na ďalšie športové 
stretnutia.                                 

                                                           
Text: 

Mgr. M. Eliašová

Zážitkové čítanie
Mestská knižnica si opäť vo svojich priestoroch pripravila aj v tom-

to jesennom čase kreatívne aktivity pre žiakov nášho mesta. Využi-
li sme túto možnosť, vymenili sme školské lavice za čitáreň a hodina 
čítania sa niesla v duchu „Malej bosorky od Ottfrieda Preusslera“. 
Žiaci 4. A sa započúvali do príbehu a plnili všetky tvorivé úlohy, aby 
sa stali malými šikovnými bosorkami či bosorákmi... Tvorili ako spi-
sovatelia, zahrali si herecké etudy a vytvárali výtvarné diela. Zdroj 
zážitkov je umenie a prostredníctvom umeleckých zručností a seba- 
realizáciou sme posunuli detskú osobnosť k ďalšiemu rozvoju.  

Text: Mgr. A. Eliašová 
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V prebiehajúcom školskom roku 2015/2016 sa 45 žiakov druhého stupňa 
Základnej školy v Giraltovciach pod vedením Mgr. Filipa Vojteka zapojilo 
do celoslovenského projektu EnglishOne.

Projekt EnglishOne vznikol s cieľom modernizácie a digitalizovať vzdelá-
vací obsah na základných školách, poskytuje priestor pre učiteľov na zmo-
dernizovanie a zatraktívnenie hodín výučby, pre deti predstavuje zábav-
nejšiu formu prípravy  na vyučovanie v podobe domácich úloh prístupných  
na internete.

Úloha žiakov je vypracúvať domáce úlohy na internete, za ktoré získavajú 
nálepky a následne ich nalepujú do hracieho plánu. Ak žiak získa všetkých 
10 nálepiek, hrací plán sa zasiela do celoslovenského žrebovania. V tomto 
žrebovaní môžu žiaci získať množstvo zaujímavých vecných cien.

Držte nám palce!!! 
                                                                                     Text: Mgr. F. Vojtek

EnglishOne 
na našej škole!!!

DEŇ JABLKA
Vedeli ste, že 21. október je Deň jablka?
Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné nápl-

ne osláv Dňa jablka (Apple Day), známeho aj ako Deň pôvodných odrôd 
jabĺk. Pripomína sa každý rok 21. októbra alebo najbližšie k tomuto ter-
mínu. Pri tejto chutnej príležitosti sme obdarili jabĺčkami ľudí v meste aj 
na Mestskom úrade v Giraltovciach. Prekvapilo nás, aký úsmev na tvári 
a potešenie prinieslo jedno „obyčajné jablko“. Sme veľmi radi, že ste sa  
s chuťou zahryzli do nášho darčeka. Koho sme nestretli, nebuďte smutní. 
Darujeme vám aspoň symbolické jablko, ktoré sme spravili v triede.

Text: Mgr. M. Eliašová



16 SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

Pestrofarebný 
október 

v súkromnej ZŠ
Aj v októbri súkromná ZŠ aktívne a zdravo žila vďaka svojim  

akciám.
V 2. októbrovom týždni celá škola – žiaci aj zamestnanci žiarila vo far-

bách v rámci Týždňa duševného zdravia, lebo aj farba ovplyvňuje naše city  
a zmysly. Preto sme ho nazvali aj Farebný týždeň. Lenže zdravie nespočí-
va len na duchu, ale aj na tele, preto tento týždeň vyvrcholil ďalšou akciou, 
Behom zdravia: žiaci zabehli trasu v blízkom okolí školy pre svoje zdravie. 
V cieli čakala na každého  zdravá odmena v podobe sladkej mandarínky. 
Navyše prví žiaci z každej triedy boli dekorovaní červenou stužkou na 
podporu Červené stužky. Našu solidaritu s chorými na AIDS a trpiacimi 
vírusom HIV sme vyjadrili aj tvorbou Živej červenej stužky počas dňa, keď  
sme všetci hýrili v červenej farbe. V tejto kampani budeme pokračovať  
až do jej vyvrcholenia 1. 12.                  Foto: Mgr. Bibiána Kolarčíková
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Žiaci 1. až 4. ročníkov si v piatok, 09. 10. 2015 priniesli do školy to, 
čo spoločne so svojimi rodičmi deň predtým pre spolužiakov pripravili  
na ochutnávku. Jedlá v podobe šalátov, nátierok a jednohubiek boli pri-
pravené zo zdravých  produktov, ovocia a zeleniny, bohatých na vitamíny.  
Tie v týchto jesenných dňoch potrebujeme konzumovať častejšie a vo väč-
šom množstve, aby sme predišli ochoreniam. Po ochutnávke prinesených 
produktov v triede sa spolu so svojou triednou učiteľkou presunuli do sused-
nej triedy a ochutnávali to, čo si pripravili tam.

Druhý stupeň si v tento deň priebeh dopoludňajších hodín režíroval o tro-
chu zložitejšie. Aby si to urobili napínavejšie, zhodli sa na súťažnej forme 
oslavy Svetového dňa výživy.

Počas tohto dňa využili aj pomoc školskej rady. Na  každej z akcií sa po-
dieľa objektívne zhodnotiť prácu jednotlivých tried. Jej koordinátorkou  
je  p. uč. Dana Grilliová, ktorá spoločne s p. uč. Bibiánou Kolarčíkovou 
a členmi z radu žiakov hodnotia, konzultujú a hľadajú tie najschodnejšie ces-
ty a cestičky pri práci v škole, ale aj mimo nej. Jej prácu a dôležitosť sme  
v tomto mesiaci ocenili niekoľkokrát. 

Školská rada rozhodla po ochutnávke jedál takto:
Príprava sladkého jedla - 7. B
Príprava slaného jedla - 7. B
Zdravá nátierka - 8. A
Pravidlá boli stanovené pre každú z tried rovnako: príprava slaného, slad-

kého jedla a nátierky. Medzi jedlami sme mohli ochutnávať aj menej zdravé 
pokrmy, ale tie hneď porota vylúčila, napr. také tyramisu nemalo šancu zví-
ťaziť.

Posledný deň pred jesennými prázdninami vyvrcholil tzv. Nočným pocho-
dom. Ten má už roky svoje opodstatnenie, pretože sa tu utužuje kolektív, 
hodnotí sa odvaha nielen jednotlivcov, ale celej „posádky“. Už od štvrtej poo-
bede sa nedočkavci s baterkami v rukách nevedeli dočkať, kedy p.uč. Emília 
Tchuríková a p. uč. Dominika Andrejovská dajú signál vyraziť. Turistika 
v tomto čase má svoje pre a proti. Pre boli všetci, ktorí sa popreháňali večer-
ným časom po lese a jeho cestičkách, ale proti boli možno niektoré mamky, 
lebo obuv po takej akcii dá zabrať aj skúseným lesníkom. Takže, milé mam-
ky, ospravedlňujeme sa!

Poďakovanie ale patrí p. Jánovi Žultákovi, ktorý aj tentokrát ani sekundu 
nezaváhal a bol tiež účastníkom tejto milej večernej akcie. Jemu sme boli 
vďační za osvetlenie, „urdžiavanie“ ohňa a splnenie prípadných iných požia-
daviek. 

Text: PaedDr. Matilda Rozputinská, 
E. Tchuríková
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EUROSCOLA 2016
V tomto školskom roku sa žiaci tretieho ročníka Gymnázia  

v Giraltovciach zapojili do projektu s názvom EUROSCOLA.

Hlavnou úlohou tohto projektu je snaha o priblíženie činnosti Eu-
rópskej únie, informovanie verejnosti o práci a fungovaní Európske-
ho parlamentu. Medzi najdôležitejšie témy, na ktoré sa tento rok 
podstatne zameriavame, patrí napríklad otázka riešenia prívalu ute-
čencov z krízových oblastí, ľudské práva či tvorba pracovných miest 
a podnikania na území Slovenska. 

Víťazná škola sa zúčastní dvojdňového podujatia Euroscola, kto-
ré sa koná 20. a 21. mája 2016 v Štrasburgu za účasti poslan-
cov Európskeho parlamentu a iných vplyvných osobností európskej  
integrácie.

Veľkou výhodou tohto projektu je to, že sa žiaci snažia o rozšírenie 
svojich vedomostí a poznatkov, chcú sa vzdelávať, učiť sa cudzie 
jazyky, dozvedať sa nové informácie, ktoré neskôr využijú v budúc-
nosti. Získané vedomosti si tak môžu otestovať aj v praxi na pôde 
Európskeho parlamentu.

Dúfame, že sa nám podarí vyhrať tento projekt, vycestovať  
za hranice nášho Slovenska a spoznať kultúru či nadviazať 
nové kontakty so žiakmi z iných krajín Európy. 

Žiaci 3.A Gymnázia v Giraltovciach
Foto: Kristián Breja



19SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

MAS TOPOĽA
pripravuje zámery ďalšieho rozvoja

V roku 2013 vznikla Miestna akčná skupina (MAS) TOPOĽA, v ktorej 
sa združilo 21 členov z verejného (20 obcí a 1 mesto) a 41 členov zo súk-
romného a občianskeho sektora (podnikateľské subjekty, spoločenské or-
ganizácie a rôzne záujmové združenia) z územia v okolí Giraltoviec. Toto 
územie tvoria časti okresov Bardejov a Svidník v Prešovskom samospráv-
nom kraji. Rozprestiera sa homogénne od Marhane a Radomy po Kobylnice  
a Mičakovce a od Fijaša po Želmanovce. 

Územie MAS TOPOĽA má rozlohu 156 kilometrov štvorcových a žije  
na ňom  takmer 12 500 obyvateľov (priemerná hustota na kilometer štvorcový 
je 80 obyvateľov). Združenie sa zaradilo do celoslovenských štruktúr zapoje-
ných do využívania projektov v rámci štrukturálnych fondov Európskej únie, 
ako je napríklad LEADER.

Pracovné stretnutie MAS TOPOĽA sa uskutočnilo 16. októbra 2015 v Gi-
raltovciach. Hlavný referát na tému Vyhodnotenie záverov SWOT ANALÝZY 
a identifikácia potrieb s vytýčením ich priorít na území MAS TOPOĽA k do-
siahnutiu strategického zámeru pri tvorbe miestnej stratégie rozvoja územia 
MAS TOPOĽA predniesla Ing. Andrea Hradiská, PhD., ktorá je odbornou 
garantkou MAS. Andrea Hradiská objasnila prítomným aj problematiku sku-
pinovej práce pri tvorbe a vyhodnotení problémovej analýzy. K prednesenej 
problematike a jej obsahu prebehla diskusia, počas ktorej si prítomní účastní-
ci pracovného stretnutia vymieňali poznatky a skúsenosti z doterajšej činnos-
ti v rámci MAS. Zároveň sa u A. Hradiskej informovali o niektorých otázkach 
a možnostiach riešenia problémov pri konkrétnom plánovaní a realizácií úloh 
v rámci MAS, dotýkajúcich sa problematiky preberanej počas pracovného 
stretnutia. Zástupcovia samosprávy a súkromného sektora hovorili aj o pro-
jektových zámeroch k príprave SMR na obdobie rokov 2014 - 2020.

Analýza SWOT podrobne rozobrala problematiku rozvoja územia a sídiel 
MAS TOPOĽA z pohľadu základných oblastí, doteraz dosiahnutých výsled-
kov a naznačila hlavné programové zámery rozvoja v najbližšej budúcnosti 
programovacieho obdobia rokov 2014 - 2020. Ide o oblasti: 1. zamestna-
nosť, 2. infraštruktúra a prvovýroba, 3. technologická a technická infraštruk-
túra, 4. budovy, 5. stav lesného hospodárstva, 6. aktivity na voľný čas,  
7. životné prostredie, 8. bezpečnosť a 9. informovanosť. Účastníci pracov-
ného stretnutia dostali aj tlačivá Návrhu projektových zámerov, ktorého ob-
sahom je Mapovanie zámerov v území regiónu MAS TOPOĽA pre potreby 
stratégie miestneho rozvoja na obdobie rokov 2014 - 2020.
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,,Aj tak budem požiarnikom!‘‘
Určite si každý pamätá toto zvolanie malého dráčika, ktorý si vzal  

do hlavy, že sa stane požiarnikom. To bolo najviac, po čom túžil. Je možné, 
že túto vetu si budú hovoriť aj niektorí žiaci z 5. C a 3. C triedy základnej 
školy po absolvovaní návštevy Hasičskej stanice v Giraltovciach. Pod-
práporčík J. Vojček a podpráporčík M. Balina nám v piatok 25.09.2015 
bližšie predstavili prácu hasičov, ale aj techniku, ktorá nesmie chýbať  
pri výkone ich povolania. Pri našom príchode už boli pred stanicou zapar-
kované dve hasičské autá, na ktoré sa deti mohli bližšie pozrieť. V úžase 
sme hľadeli na to, čo všetko sa v takomto aute nachádza. Videli sme 
napr. dýchacie masky, kyslíkové fľaše, požiarne hadice, ale aj motorovú 
pílu, hasičskú sekeru či vyprosťovacie kliešte, ktoré sú také ťažké, že ich 
museli držať až traja žiaci naraz. Deti sa neskôr mohli pýtať na všetko,  
čo  ich  zaujíma.  Otázok  bolo  veľa  a  odpovede  uspokojili  naše  uši,  až

Členovia skupiny majú teraz za úlohu v najbližšom čase spracovať svoje 
konkrétne plány a predstavy tak, aby spoločný zámer MAS TOPOĽA mohol 
byť predložený nadriadeným zložkám na ďalšie posúdenie a prípadné schvá-
lenie pre získanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

Text a foto: PhDr. František Džalai

Účastníci pracovného stretnutia MAS TOPOĽA v Giraltovciach pozorne  
sledujú vystúpenie A. Hradiskej. V popredí je M. Mašlej, predseda MAS.
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na jednu, ktorá nepotešila hlavne dievčatá. Tie sa dozvedeli, že ako 
zásahové hasičky nebudú môcť pracovať, lebo je to práca určená len  
pre mužov. Na záver sme sa poďakovali za skvelú prednášku a odišli 
za zvuku sirén, ktoré nám všetkým stále oznamujú, že  niekde „HORÍÍÍ“.

Vo svojej práci nezabúdame ani na dospelú populáciu, ktorú neustále 
trápi otázka nezamestnanosti, preto sme zareagovali na ponuku práce 
istej spoločnosti. Oslovili sme členov komunity a 09.10.2015 sa o 13:00 
hod. v Komunitnom centre uskutočnilo stretnutie so zástupcom spoloč-

nosti. Ten im vysvetlil aká 
bude ich pracovná náplň, 
ale aj podmienky prijatia 
do zamestnania a finanč-
né ohodnotenie. Záujem-
cov o prácu bolo dosť, 
tak nech im to nadšenie 
a odhodlanie vydržia čo 
najdlhšie.

V  novembri ukončuje 
mesto prácu na tomto 
projekte. V tejto činnosti 

chce naďalej pokračovať, tak dúfame, že sa s členmi komunity čo najskôr 
stretneme.                                                              Text a foto: D. Klémová
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TLAČOVÁ SPRÁVA 
PRED UKONČENÍM PROJEKTU TERÉNNEJ 

SOCIÁLNEJ PRÁCE V GIRALTOVCIACH

Mesto Giraltovce ukončuje v mesiaci november 2015 realizáciu projektu 
Terénna sociálna práca v Giraltovciach. Tento projekt bol určený pre zne-
výhodnených občanov. Cieľom projektu bolo podporiť sociálnu inklúziu 
osôb, ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb za-
mestnanosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.  
Základnou aktivitou bolo poskytovať terénnu sociálnu prácu pre cieľové 
skupiny. Projekt sa uskutočňuje vďaka nenávratnému finančnému  príspev-
ku vo výške 63 515,77 eur z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačné-
ho programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Ing. Dana Palijová

Janko Rubis „delegoval“ 
pri mori slovenských turistov 

Giraltovčan Ján Rubis ml. pracoval v lete v bulharskom stredisku  
Slnečné pobrežie  ako delegát. Počas svojho pracovného pobytu zažil 
veľa príjemných zážitkov, veselých príhod, ale vyskytlo sa aj pár kurio-
zít, o ktorých nám porozprával.

Ako si sa dostal k práci delegá-
ta, kde všade si pôsobil?

- Celé minulé leto som strávil v bul- 
harskom meste Stará Zagora, kto-
ré je známe podľa piva Zagorka. 
Učil som tam deti anglický jazyk 
a vzdelával sa v bulharčine. Do tej-
to balkánskej perly som sa zamilo-
val, a tak som sa dostal aj k práci 

delegáta pre slovenskú cestovnú 
kanceláriu zameranú na pobyty  
v Bulharsku. Zistil som, že svoju  
skúsenosť chcem sprostredkovať aj 
ďalším. Prihlásil som sa do výbero-
vého konania a po absolvovaní po-
hovorov a kurzov som sa sa dostal 
začiatkom júna na Slnečné pobre-
žie, najrušnejšie bulharské letovisko  
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a sprevádzal som turistov aj v meste 
Varna,  treťom najväčšom v Bulhar-
sku.

V čom spočívala táto práca, bolo 
to náročné? 

- Práca delegáta neznamená vyli-
hovanie pri mori, ako si mnohí mys-
lia. Delegát musí všetko, ale máločo 
môže a to je základ, ktorý tú prácu 
vystihuje. Každý delegát má na sta-
rosti svoje hotely, ktoré sú jeho pre-
chodný domov a medzi ktorými sa 
presúva stále dookola. Ak netrávime 
čas na letisku alebo nesprevádza-
me exkurziu. Delegát je ako hromo-
zvod, cez delegátov prejdú všetky 
požiadavky klientov a stretnú sa aj 
s mnohými problémami. Predtým, 
než sa prvýkrát stretneme s našimi 
dovolenkármi, musíme overiť rezer-
vácie v hoteli a objednať autobusy, 
čo je ešte tá ľahšia časť. Potom si 
ich musíme nájsť na letisku a keďže 
Bulhari majú na všetko čas, stáva sa 
nám, že turisti sú už jedným krokom 

v príletovej hale a náš autobus v ne-
dohľadne. Vtedy delegát nedočkavo 
stepuje pred letiskom, očami sleduje 
každý jeden autobus, či práve ten, 
čo prichádza, nie je jeho. So šoférmi 
autobusov sa zábava na letisku ne-
končí. Takže je to pekné a zaujíma-
vé, ale zároveň náročné a niekedy  
i zábavné.

Vyskytli sa počas tvojho pobytu 
aj nejaké problémy? Spomínaš si 
aj na nejaké  kuriozity?

- Ako delegáti sa snažíme rozprá-
vať po bulharsky, šoféri zas po slo-
vensky. Občas sa stane, že sa to 
úplne minie účinkom, hlavne pri slo-
víčkach, ktoré majú opačný význam. 
Keď váš šofér nevie, ako sa ide k ho-
telu, tak my ako delegáti ho musíme 
navigovať. Tu nastáva nedorozume-
nie so slovíčkom napravo, nakoľko  
v bulharčine to znamená rovno. Po-
kiaľ chcete, aby odbočil napravo,  
v bulharčine použijete výraz „naďas-
no“. Keď šofér začne klásť otázky  
v bulharčine a spýta sa, či má isť 
napravo, vy si poviete v hlave, že 
áno, ideme a chceme rovno. Odpo-
viete mu „da napravo“ a on odbočí 
doprava. Vtedy sa chytíte za hlavu  
a začínate panikáriť, pretože spleť 
jednosmeriek, ktoré nikdy neplatia 
jednosmerne, je nekonečná. Potom 
sa už druhý krát so šoférom na za-
čiatku dohodnete, v akej reči sa bu-
dete rozprávať. I keď je to milé, že 
sa snažia rozumieť slovenčine. Stalo 
sa tiež, že jednej našej klientke auto-
bus prešiel kufor.  V tom kufri sa na-
chádzali dve veľké minerálne vody  
a opaľovací krém, ktoré následne 
pod tlakom explodovali a znehodno-
tili celý kufor. Bolo to smutné a zá-
roveň  vtipné. Taktiež sa stále pous-
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mejete nad tým, keď klienti na letisku 
komolia mená hotelov, do ktorých 
idú. Namiesto Gladiola to je stále 
Gladiátor, Orios ako Orion a pod.

Počas niekoľkých mesiacov si 
tam toho veľa zažil a videl. Čo by 
si odporučil našim čitateľom, aby 
pri návšteve Bulharska neobišli?

- Určite odporúčam každému na-
vštíviť túto krajinu, vychutnať si 
to dobré, čo pre každého turistu 
ponúka, či už sú to krásne pláže, 
služby na úrovni alebo jedinečné bul-
harské produkty. Vo Varne s turista-
mi navštevujeme delfinárium, kated-
rálu a prechádzame celým mestom. 
Počas návštevy musíte ochutnať 
typické jedlo, bánicu so syrene a ky-
sele mliako. Práve toto jedlo si stále 
berieme, keď nestíhame jesť počas 
dňa a večer odporúčam pochutnať 
si na dobrom pive Zagorka. Predsa 
nie nadarmo Bulhari vravia: Kojto 
pije, bira neumira. Za ochutnanie 
stojí aj ich alkohol, Mastika s príchu-
ťou hašleriek alebo domáca rakija. 
Práve Mastiku miešajú s mätovým 
likérom. Tento kokteil sa volá oblak. 

Jedno porekadlo vraví, že: Tri oblaky 
a si na mraky. 

Čo sa ti tam osobne najviac pá-
čilo, čo považuješ za najkrajší zá-
žitok či skúsenosť?

- Čo som mal na tej práci najradšej, 
sú ľudia, hlavne moji kolegovia, kto-
rých by som nikdy nevymenil. Stala 
sa tam z nás jedna veľká bulharská 
rodina. Tri mesiace sme zdieľali jed-
no miesto určené na bývanie, kde 
sme mali spoločnú kanceláriu a svo-
je „útočisko“. Taktiež som si obľúbil 
delegátov z iných krajín, s ktorými 
sme sa večer spoločne stretávali  
v meste a zdieľali navzájom naše 
zážitky s turistami. Ale aj našich šo-
férov, pouličných predavačov a všet-
kých, čo tam prišli cez leto pracovať. 
Kvôli tomu sa chystám aj na ďalšiu 
sezónu.  

Jankovi veľmi pekne ďakujeme  
za rozhovor a prajeme mu veľa 
úspechov v štúdiu a aj pri absolvo-
vaní ďalších pracovných pobytov.           

Autor: Martina Cigľárová
Foto: archív J. R., Facebook 

Pomáha ľuďom silou 
liečivých byliniek

Je veľmi spoločenský a pozná ho mnoho 
Giraltovčanov. Píšeme o Janovi Gdovinovi 
z neďalekého Brezova, ktorý je okrem iného 
známy ako uznávaný bylinkár.

Tomuto ušľachtilému poslaniu sa začal ve-
novať od svojich mladých rokov. No dôleži-
tým impulzom sa pre neho pred rokmi stala 
vážna choroba jeho mamy, ktorá v tom čase 

mala šesťdesiat rokov, a keďže jej onemocnenie už výrazne pokročilo, lekári 
neskrývali obavu, že sa blíži skorý koniec jej života. Vtedy mame sľúbil, že 
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urobí všetko preto, aby jej pomohol a tento neodvratný ortieľ odvrátil. Začal 
sa intenzívne zaoberať štúdiom liečivej sily byliniek a v spolupráci s lekármi 
jej pomáhal natoľko, že potom prežila ešte tri desiatky rokov a zomrela až ako 
deväťdesiatročná. 

A tak už vyše troch desiatok rokov sa jeho koníčkom - a dá sa povedať, 
že aj podstatnou náplňou života - stalo poslanie pomáhať ľuďom silou príro-
dy,  ukrytou v liečivých bylinkách. Za ten čas nadviazal spoluprácu s mnohými 
spolupracovníkmi z celej našej vlasti, ktorým dodáva svoje produkty a oni mu 
posielajú bylinky, ktoré v našom okolí nerastú. Mnoho liečivých byliniek si aj 
cielene pestuje a pravidelne chodí do okolitej prírody a zbiera liečivé rastlinky 
podľa sezóny, v ktorej rastú.

So svojimi čajmi a zmesami liečivých byliniek, ktoré sám pripravuje a balí, 
chodí na rôzne miesta po celom Slovensku, kde už na neho čakajú ľudia, ktorí 
potrebujú pomôcť  so svojimi zdravotnými problémami.

Využívame príležitosť, že J. Gdovin je ochotný sa podeliť s našimi čitateľmi  
o svoje poznatky a postupne budeme v našom Spravodajcovi mesta Giraltovce 
uverejňovať jeho recepty na čaje a rôzne zmesi liečivých byliniek podľa sezó-
ny, pre ktorú je táto pomoc potrebná.

Dnes sa zameriame na súčasnú jeseň a blížiacu sa zimu. Ako zdôrazňuje 
J. Gdovin, celá príroda, rastliny a živočíchy sa na toto obdobie pripravujú, no 
väčšina ľudí nie. Je totiž dôležité pripravovať svoje telo postupne na klesajúce 
teploty. Liečivé čaje toto úsilie podporujú – samotné nemajú taký účinok, ako 
keď sú súčasť celého komplexu opatrení smerujúcich k dosiahnutiu cieľa. 

Tento čas je aj obdobím kedy stúpa počet ochorení horných ciest dýchacích.
Preto nám dnes J. Gdovin ponúka čajovú zmes ktorá pomáha tieto problémy 

zmierňovať a liečiť. 

ČAJOVÁ ZMES PROTI STRATE HLASU A ZACHRÍPNUTIU:
Zloženie: vňať zbehovca (zbehovec plazivý) – 5 (dielov), vňať repíka – 5, list 

podbeľa – 4, vňať pľúcnika – 4, vňať veroniky – 4, kvet bazy – 3, koreň ibiša – 
3, semeno feniklu – 3

Príprava: Dve ploché polievkové lyžice zmesi 
zalejeme ½ l vriacej vody a prikryté necháme vy-
lúhovať asi 20 minút. Precedený teplý čaj dáme  
do termosky a pijeme po troške počas celého dňa.

Poznámka: Najdôležitejšia súčasť a základ nie-
len  tejto zmesi je zbehovec plazivý, veľmi vzácna 
liečivá bylina. Ako nám prezradil J. Gdovin prá-
ve zbehovec výrazne pomáha pri odstraňovaní 
problémov s hlasom. Preto ho použil v minulosti 

pri liečení problémov niekoľkých známych spevákov a hlásateľov,  medzii-
ným pomohol aj svojej dlhoročnej  kamarátke, známej speváčke JADRANKE  
(Handlovskej). 

                                                                            PhDr. František Džalai
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Spisovateľka Alžbeta Ondusková:
,,Moja inšpirácia je Boh, motivuje ma viera‘‘

Giraltovčanku Alžbetu Onduskovú 
alias Betku poznajú ľudia z celého Sloven-
ska ako poetku, ktorá sa venuje duchov-
nej poézii. Prostredníctvom nej pomáha 
ľuďom. V jej tvorbe ju ovplyvnila silná viera 
v Boha, ktorá ju poháňa vpred. 

Hoci má táto skromná žienka z Giral-
toviec 72 rokov, je stále aktívna. Písaniu 
duchovnej poézie sa venuje už okolo  
tridsať rokov, vníma to ako Boží dar  
a svoje životné poslanie. Voľný čas trávi  
v dennom centre v spoločnosti svojich 
priateľov. Je autorka ôsmich kníh, ktoré, 
ako sama vraví, zmenili život nielen jej, 
ale aj mnohým ďalším ľuďom. Tak, ako či-
tatelia čerpajú chuť do života na základe 
jej náboženských básní, ona je motivova-
ná vierou, ktorá je prepojená s krásami či 
darmi prírody. Z nej pramení sila, jej básne 
majú „magickú“ Božiu moc. Tvrdí, že už 
„bojovala“ na všetkých bojiskách, vernosť 
Pánovi jej vždy pomáhala.

Viera je jej spôsob života
Bohu vďačí za všetko. „Môj život bol 

často sprevádzaný bolesťou a trápením, 

ale aj láskou. Talent mi dal Boh, moje myš-
lienky vychádzajú z hlbokej viery. Aj keď 
som už „bojovala“ na všetkých bojiskách, 
vždy mi pomáhala postaviť sa. Keď mi 
bolo ťažko, chodila som do lesa načer-
pať energiu a uľaviť svojej duši.“ So svo-
jimi pocitmi šťastia i nešťastia sa podelila  
s inými. „Moje knihy kolovali po Slovensku 
a dostali sa aj do sveta. Mnohí mi pove-
dali, že obsah básní im pomáha zlepšiť 
život, dodnes mi píšu listy a volajú mi.  
Až po rokoch som zistila, akú mali duchov-
nú hodnotu a ako ich ľudia prijali,“ prezra-
dila o svojom živote. Kresťanstvo považu-
je za spôsob života, ktorý má byť viditeľný 
a človek by mal po sebe zanechať nejakú 
„stopu“. „Povedala som si: Daj pane, aby 
som niekomu mohla vrátiť službu. Mám  
i živé sny, pri ktorých mám pocit, že sa  
ku mne Boh prihovára. Cítim, že je pri mne, 
aj keď ešte neviem, čo všetko ma ešte  
čaká. No čím väčší kresťan, tým viac po-
kory by ma mať v sebe. Každému by som 
priala, aby mal v Boha stopercentnú is-
totu, zvlášť v dnešnej neistej dobe.“ Hoci  
už uvažovala aj nad písaním deviatej kni-
hy, čo by si priali mnohí čitatelia, zatiaľ to 
však neplánuje. Cez 400 čistých básní  
už oslovila veriacich všetkých cirkví či ne-
veriacich.  

Aj v zahraničí 
objavovala Božie diela
Betka rada cestuje a vďaka členstvu  

v celoslovenskej Spoločnosti Milana Ras-
tislava Štefánika sa jej podarilo vidieť via-
cero slovenských miest aj cudzích krajín. 
„Videla som a uverila aj cez tie výlety. Krás-
ne sú naše Tatry, cez Svišťovku sme pre-
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chádzali dole do Zeleného plesa. Zdiaľky 
vidieť len vrcholky, ale je úplne iné pozerať 
zdola hore ako z vrcholu do doliny. Milu-
jem prírodu, páčilo sa mi aj v Babičkinom 
údolí  v Čechách, kde som mala tetu.“ Za-
hraničie ju očarilo nielen pamiatkami. Svo-
je cesty vníma inak, ako ostatní. „V kaž-
dom štáte je viditeľné dielo človeka, ktoré 
obdivujeme. Ale Božie krásy spočívajú  
v maličkostiach a detailoch, ktoré sú vša-
de okolo nás. Človek to musí zažiť. Možno 
niektorí precestovali viac krajín ako ja, ale 
mám pocit, že som videla niečo iné, čo je 
hlbšie. Čím som staršia, inakšie sa na to 
pozerám.“ Na výlety je podľa nej potrebné 
chodiť vždy s otvorenými očami, aby mali 
zmysel. „Navštívila som Nemecko, Talian-
sko, Rakúsko, Švajčiarsko a  Francúzsko, 
kde som videla Mont Blanc a vrchol  Aiguil-
le du Midi. Najviac ma očarili Alpy. Každý 
zájazd stál za to, no vidieť tie krásy Álp 
– vodopády, dolomity či Ženevské jaze-
ro, je niečo úžasné.“ Najviac však na ňu 

zapôsobil výlet do Svätej zeme. „Izrael je 
veľký asi ako tretina Slovenska, no všetko 
je tam úžasné. Dal mi veľa a obohatil ma, 
bol to vydarený zájazd po každej stránke. 
Každému by som to priala vidieť, je to na-
ozaj úplne iný typ výletu. Najväčší zážitok 
som mala pri Múre nárekov. Boli tam ľu-
dia rôznych náboženstiev, národností, rás  
a farieb. Napriek tomu vládol všade nao-
kolo Boží pokoj. Držal nad tým ruku sám 
Hospodin, je to pod jeho réžiou,“ opísala. 
Videla Mŕtve more, Galileu, Rajskú záhra-
du. „Zaujímavé bolo, že hoci je všade pus-
tatina, ľudia sú sebestační. Boli sme tam  
v období, keď bol október a všetko bolo 
zakvitnuté. Je tam iný kolobeh života, ako 
u nás, úrodu zbierajú viackrát do roka. 
Uvedomila som si to požehnanie pre iz-
raelský národ, ktoré platí dodnes. Napriek 
tomu, že je tam veľká bezbožnosť a málo 
veriacich,“ dodáva pobožná „literátka“.

Autor a foto: 
Martina Cigľárová

KNIŽNÁ JESEŇ 
Keď sa pozrieme z okna, vidíme pestrú hru farieb rôznych odtieňov. Okrem 

toho, že je jeseň studená a sychravá, predsa je aj rôznorodá a zábavná, aj 
keď len na pohľad. Preto sme sa rozhodli v knižnici spestriť  október našim 
čitateľom a deťom ZŠ nášho mestečka rôznymi knižnými podujatiami. Kniž-
nicu sme  vyzdobili kresbami našich šikovných detí na tému starí rodičia a ja. 

Aké by to bolo, keby v októbri nepoletovali nebom šarkany. Na deti MŠ 
čakala kniha Zdeny Studenkovej - Moji miláčikovia a v nej rozprávka o koryt-
načke Matilde. Názornou ukážkou, žiaľ, iba plyšovej korytnačky sme deťom 
ukázali, ako má taká starostlivosť o domáce zvieratko vyzerať. A aby nám 
bolo veselšie, tak sme si aj zatancovali a zaspievali. Radosť detí v knižnici 
sme zvýšili ešte výrobou pestrofarebných šarkanov, s ktorými potom odleteli 
do svojej škôlky. 

Zážitkové čítania máme vždy pripravené aj pre žiakov ZŠ najmä tí mladší, 
sú naši stáli návštevníci. Prváci ako žiaci navštívili knižnicu prvýkrát, a preto 
sme im starostlivo vysvetlili, načo máme také miesta ako knižnice a ako je po-
trebné správne zaobchádzať s knihou. S druhákmi sme si čo to porozprávali 
o láske ku klamstvu, za hodinku sme si stihli aj navymýšľať rôzne klamstvá, 
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tak ako v knihe Branislava Jobusa - Láskavé rozprávky. Tretie a štvrté ročníky 
sa tak trochu priučili bosoráctvu s knihou Ottfrieda Preusslera - Malá bosorka. 
Spolu sme prišli na to, že stať sa dobrou bosorkou je skoro presne to isté ako 
stať sa dobrým žiakom. 

A keďže tohtoročný október je pre nás, Slovákov, veľmi významným, pri-
pomenuli sme si 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra jednoduchou pred-
náškou o jeho živote a činnosti pre náš slovenský ľud. Prednášky si vypočuli 
piataci a šiestaci ZŠ a taktiež naši druháci z gymnázia. 

Koncom októbra nás čakalo ešte príjemné stretnutie Milá babka, milý ded-
ko, ale o tom až nabudúce...                                   Foto a text: M. Marcinová
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Kapusta a jej plusy pre náš organizmus
Hlávková kapusta je plná vitamínov, skrýva v sebe hlavne vitamíny A, B1, B2, 
C, K a takzvaný vitamín U, ktorý sa nazýva aj protivredový. Vášmu telu dodá 
vápnik, draslík, horčík a železo. Cenným zdrojom vitamínov, hlavne v chlad-
nejších mesiacoch, je aj kvasená kapusta. Posilňuje organizmus a upravuje 
črevnú mikroflóru. Podporuje trávenie, pozitívne vplýva na močové cesty  
a je to dobrá prevencia žalúdkových a dvanástnikových vredov. 

Dobré tipy na prípravu kapusty
Chcete, aby vaša kapusta chutila lepšie ako od mamičky? Zabudnite na tra-
dičný spôsob prípravy a namiesto tuku ju poduste na jablkovej šťave. Ak trpí-
te zažívacími ťažkosťami, pridajte k duseniu kapusty trochu rasce.

RECEPTY:
KAPUSTOVÉ PALACINKY 
– DOBRÉ
Potrebujeme: 200 g udusenej sladkej ka-
pusty, 3 vajíčka, 1 dcl mlieka, 80 g strúhan-
ky, trošku soli
Postup: Do udusenej, nadrobno pokrá-
janej kapusty vmiešame strúhanku, žĺtka  
a mlieko, osolíme a pridáme sneh z bielkov. 
Na rozohriatom oleji pečieme palacinky  
na pekáči na pečenie dolkov. Podávame s kečupom alebo s kyslou smotanou.

KAPUSTOVÉ PAGÁČIKY
Potrebujeme: 1 menšia hlávka kapusty, 400 g hladkej múky, mleté čierne 
korenie, soľ, olej na pečenie
Postup: Očistenú kapustu nadrobno postrúhame, pridáme múku, okorení-
me a vypracujeme cesto. Na pomúčenej doske ho vyšúľame na dlhý šúľok, 
ktorý pokrájame na asi 2 cm dlhé kúsky. Pohárom ich roztlačíme do formy 
pagáčika a na rozohriatom oleji z oboch strán opečieme do ružova. Podáva-
me k čaju. 

Pripravujú: Ľ. Čajková, M. Džalaiová

OKIENKO 
PRE GAZDINKY
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Záhradkárske 
okienko

Zeleninová záhrada
l  ochrana chúlostivej zeleniny fóliovými 
 krytmi
l  hrubé úpravy ťažkých pôd
l  vysádzanie ovocných stromov 
 a kríkov voľnokorenných
l  prerezávanie čiernych ríbezlí, malín 
 a egrešov

Kvetinová záhrada
l  zakrytie skalničiek, ktoré neznášajú 
 zimnú vlhkosť
l  vybratie čerpadiel a vodotryskov 
 z jazierka a ich bezmrazové uloženie
l  odber drevnatých odrezkov z kríkov
l  odstrihovanie odumretých výhonkov 
 viacročných rastlín
l  hrabanie a kompostovanie 
 opadaného lístia
l  výsadba ruži
l  výsadba živého plota

Skleník
l  čistenie, dezinfekcia a príprava 
 na zimu
l  inštalovanie tepelných izolácií
l  obmedzovanie zálievky 
 (rastliny lepšie znášajú nižšie 
 teploty)
l  výsev špenátu

Chemická ochrana
Kmene stromov pred silným mrazom 

chránime natretím 15 % roztokom vá-
penného mlieka. Už na jeseň, po opada-
ní listov, ošetríme broskyne proti kučera-
vosti meďnatými prípravkami.

Ochrana stromov 
pred mrazom

Natieranie kmeňov vápnom je dob-
ré opatrenie proti mrazovým trhlinám. 
Znižuje pôsobenie slnečných lúčov  
na kmeň, ktorý sa tak cez deň silno 
nenahrieva a v noci nie je vystavený 
účinkom mrazu. Pred natretím oškrabte  
rozpraskanú kôru. 

Drevité odrezky sa síce zakoreňujú 
pomalšie ako bylinné, vyžadujú však me- 
nej starostlivosti. Množiť môžeme Auku-
bu, Drieň, Zlatý dážď (Zlatovka), Vtáčí 
zob a Jazmín. 

Od polovice do konca mesiaca tre-
ba posledný raz pokosiť trávnik. Čím  
je menší, tým menšie straty utrpí v zime. 
V prípade benzínovej kosačky sa odpo-
rúča nenechávať v nej pohonnú hmotu  
a vymeniť filter, v štvortaktových moto-
roch vymeniť olej, uložiť na suché miesto 
a na jar bude pripravená na štart do no-
vej sezóny. 

Ľubomír Krupa

Novembrové práce v bodoch
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macer, ocec - mama, otec
mladí, mladá - ženích, nevesta 
kopirdan - nemanželské dieťa
popka - pekné mladé dievča
kižasoňka - mestská dievka, 
    slečna
śvekra - svokra
vaľušek - tučné dieťa
pajtáš - vrstovník

Po našemu...

Kto by nepoznal cetku Novačku?  
50. Roky. Foto: archív rodiny Foltínovej.

Rodina Mihalíková z roku 1965. 
Foto: archív rodiny Kundrovej.

M. Osifová
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Z P O Z
NARODILI SA: 

Petra Chovancová, Dávid Dulina, Richard Reňák
Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie Vášho dieťatka prinesie do Vašej rodiny 

veľa lásky, smiechu a nehy. 

MANŽELSTVO UZAVRELI:
Gabriel Maliňák, Giraltovce	 a	 Ing. Katarína Fedáková,	Kručov
Marek Behan,	Vlčkovce		 a		 Zuzana Baloďanská,	Giraltovce
Stanislav Mitaľ,	Železník	 a Jana Hajdová, Giraltovce
Peter Fabian,	Kurima	 a	 Irena Fedáková,	Giraltovce

Novomanželom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň dňom, ktorý im otvorí brá-
nu 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.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
 Meno Rok narodenia Dátum úmrtia

	 Alena Kolesárová	 1978	 24.09.2015
		 Juraj Juhás	 1956	 27.09.2015
	 Juraj Valnega	 1938	 06.10.2015
	 Milan Staruch	 1952	 11.10.2015
	 Lidmila Fedáková	 1955	 15.10.2015
								 Ján Breniš  	 1929																										 19.10.2015
	 Emil Kurej	 1950	 21.10.2015

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

80 rokov	 Zuzana	Juhová
75 rokov	 Mária	Mikulová
	 Milan	Varganin
	 Anna	Vojčeková
70 rokov	 Magdaléna	Cinová
65 rokov	 Ľudmila	Čajková
	 Juraj	Dvorský
	 Michal	Vasil

60 rokov	 Juraj	Kaňuch
	 Ján	Katuščák
	 Andrej	Kmec
	 Jozef	Schrenk
55 rokov	 Božena	Hamarová
	 Jozef	Kočiš
	 PaedDr.	Martin	Koššala
	 Ján	Verešpej

SVOJE ŽIVOTNÉ JUBILEÁ 
V MESIACI NOVEMBER OSLÁVIA: 
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ŠPORT

GIRALTOVSKÝ FUTBALOVÝ FIGLIAR   
Bola to veľká radosť, keď sa v rodine Matiovcov narodil najmladší syn Ladi-

slav. Aj tu tradícia zostala neporušená a malý Lacko sa narodil s kopačkami 
na nohách. Vyrastal v rodine, kde futbal bol zábava aj fetiš. Jeho dvaja starší bra-
tia Emil a Pavol boli jeho veľké vzory a aj on ovládal futbalovú loptu dokonale, 
avšak bol úplne iný. Technik, ale tvrdý a nekompromisný. Bol to futbalový poét  
a figliar zároveň, na trávniku vymýšľal „ básničky‘‘, ktorým súperi nevedeli prísť  
na chuť. 

Laco bol odchovanec Slovana a ako dorastenec prestúpil do ligového Tatrana  
Prešov. Vojenčinu si odkrútil v Kroměžíži, kde sa upla - napriek silnej konkurencii 
ligových hráčov. Potom viedla jeho cesta do Svidníka, ale ťahalo ho to domov. Jeho 
nebohý otec oslovil tajomníka Giraltoviec Milana Varganina a prestup bol okamžite 
zrealizovaný po ťažkých rokovaniach. Ladislav Mati giraltovskému futbalu veľmi 
pomohol a stal sa jeho osobnosťou. Veľmi rýchlo zapadol medzi spoluhráčov ako 
Pavol Paľa, Štefan Bačkay, Jozef Goliáš, Jozef Krajčík, František Bandžák 
a mnoho ďalších. Vedel rozhodnúť zápasy v pravý čas.

Pamätný je jeho víťazný gól v poslednej minúte v Detve z priameho kopu, keď 
proti nemu stál múr zložený z dvojmetrových Detvancov a v bránke stál ďalší obor. 
Laco to však urobil figliarsky, keď našiel jedinú možnú škáročku a po zemi to napálil 
do siete. Aj víťazný zásah s Čadcou v závere zápasu nesie pečať futbalovej prefíka-
nosti..

Pán Ladislav Mati nedávno oslávil šesťdesiatku v kruhu svojich blízkych, pria-
teľov i bývalých spoluhráčov. Ku gratuláciám sa pripájajú MFK Slovan Giraltovce  
a celá futbalová rodina Slovana. Takže, živió, Laci.                       Miroslav Deutsch

50 rokov	 Katarína	Fatľová	 Monika	Kulpová
	 Darina	Mitaľová	 Helena	Nováková
	 Milan	Palian	 Jaroslav	Polák
	 Viera	Regeciová	 Marta	Ševčáková
	 Anna	Šoltysová	 Ing.	Martin	Varga

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	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
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Už dlhšiu dobu sa v giraltovskej verejnosti šuškalo o akomsi znovuzrodení 
volejbalu. Tieto šumy sa nakoniec ukázali ako pravdivé a tento pekný halový 
šport má v Giraltovciach opäť možnosť osloviť svojich priaznivcov  a hlavne 
dať mládeži priestor na športovú realizáciu.

Tu treba pripomenúť, že pred viac ako desiatimi rokmi hrali dorastenky  
I. ligu na najvyššej úrovni a s výbornými výsledkami. 

„V Giraltovciach a okolí sa volejbalu v minulosti venovala patričná pozor-
nosť hlavne vďaka základným školám a následne Gymnáziu v Giraltovciach. 
Postupne sa tento šport odmlčal,  príčinou bol hlavne odchod volejbalovo za-
nietených a obetavých trénerov z verejného života. Posledný pokus o ožive-
nie sa nestretol s pochopením. V tomto roku sa stretli riaditelia základných 
a stredných škôl s tým, že opäť oživia volejbalový šport a prácu s mládežou. 
Následne sa spojili bývalé žiačky, dnes študentky  VŠ  alebo mamičky hrajúce 
pravidelne Mestskú ligu. Začali spolu trénovať pod vedením skúsenej tréner-
ky Viery Čížekovej. Kvalitné tréningy sa čoskoro prejavili. Dievčatá podporilo 
aj bývalé vedenie TJ Sokol, pod ktorého hlavičkou začal fungovať nový výbor. 
Ten prihlásil družstvo do II. ligy. Pomohla aj podpora mesta a zároveň boli 
oslovení ľudia, ktorí pomohli s financovaním,“  priblížil začiatky nového volej-
balového klubu jeho manažér Jaroslav Kušnír.

Majstrovská sezóna sa začala prvým turnajom už v októbri v Michalov-
ciach. Súperky Sokola boli okrem domácich hráčok aj Trebišov a Košice.  
Giraltovské Sokolky sa prezentovali výbornou hrou i výsledkami, keď všetky 
súperky porazili bez straty setu. Zdá sa, že Sokolu sa otvárajú nové možnosti  
a po úspešnom prvom vystúpení im vzrastie aj sebavedomie.

„Bola to dobrá propagácia volejbalu. Výbor TJ Sokol rád uvíta nových čle-
nov, ktorí pomôžu s organizáciou a prácou s mládežou. Sokol pozýva aj ďal-
šie žiačky od 10 rokov, aby vzniklo aj družstvo žiačok. Zároveň sa počíta aj  
s dorasteneckou kategóriou, zatiaľ v rámci Mestskej ligy. Pozývame všetkých 
priaznivcov, ale aj tých najmladších na majstrovskú prezentáciu volejbalu  
12. 12. 2015 v Športovej hale Igora Nováka, kde sa uskutoční turnaj 2. ligy 
žien. Hostieľ Sokol bude mať za súperov Trebišov, Michalovce a Košice.  
Všetci ste vítaní.“ dodal Jaroslav Kušnír.

My ešte pripomíname zloženie nového vedenia TJ Sokol Giraltovce:
 Prezident: Mgr. Ján Čížek,

 Viceprezident: Ing. Pavol Tchurík
 Manažér: Ing. Jaroslav Kušnír
 Členovia: PaedDr. Branislav Baran, Mgr. Marek Marcinek, 
                                Mgr. Róbert Mihalenko, Mgr. Slávka Vojčeková

 Trénerka: Mgr. Viera Čížeková
                                                                                                       Miroslav Deutsch

VOLEJBALU SVIETI ZELENÁ
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Horný rad zľava: V. Čížeková, trénerka, D. Ondovová, K. Pavlíková, M. Oravcová, 
D. Cigánová, J. Vaňková, V. Paľová, A. Dzurjuvová

Dolný rad zľava: Z. Mazúrová, E. Čabalová, M. Juhová, K. Guľová

Postrehy z mesta

Nechcete viac moknúť? Je tu MAGICKÝ  ODPUDZOVAČ  DAŽĎA!!!  
       Iba za 49,90 €.... Zavolajte hneď                                               M. Osifová
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ECHO
Ponúka servis na:

automatické práčky • chladničky • mrazničky
kuchynské zariadenia • klimatizáciu

plynové spotrebiče

Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce

Tel.: 0908 452 497

firma

Dám do podnájmu pekný 3- izbový byt s balkónom na Dukelskej ulici.  
Kontakt: 0905 746 207
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