


Pestovateľská pálenica LECHMANN, s.r.o. Giraltovce časť Francovce,
Združenie páleníc a liehovarov na destiláty na Slovensku

Súkromná stredná odborná škola Giraltovce,
MESTO GIRALTOVCE

organizujú a súčasne pozývajú na
3. ročník súťažnej výstavy a ochutnávky ovocných

destilátov  v Prešovskom kraji.

Vstupné 10 € 

Degustáciu predložených vzoriek destilátov vykoná odborná
degustačná komisia dňa 23. mája 2015.

dňa 6. júna 2015 o 17:00 hod.
v Parku mieru pri amfiteátri v Giraltovciach

ochutnávka sa uskutoční

Bližšie informácie Vám poskytne
JUDr. Pavel Lechman  0905 620 632.

v cene vstupného je 1 katalóg vyhodnotených vzoriek destilátov
a 1 pohárik s potlačou predmetnej akcie

na bezplatnú ochutnávku hodnotených destilátov.
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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
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Pre rodičov
Toto sú hodnoty a cnosti, ktoré pomôžu ochrániť deti pred zlom. 

Zla vo svete nie je málo. Deti sa musia vyrovnať so všetkým 
správnym spôsobom. 

Často sa zamýšľam nad tým,  ako hovoriť, aby nás deti počú-
vali, aj ako počúvať, aby nám deti dôverovali. Ako spravodlivo 
vychovávať, ako zabrániť večným sporom a súčasne vychovať 
samostatné a sebavedomé osobnosti. Naučme svoje deti problémy 
riešiť, hovorme s nimi tak, aby naše slová brali vážne. Nepôjde to 
hneď, ako by sme si priali, ale postupne,  krok za krokom, sa nám 
to určite podarí.

Anna Krajňáková

Deťom
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Mestská polícia informuje

• Pomocou nástrah vykonala mestská polícia 20. marca 2015 odchyt tú-
lavej zveri na území mesta Giraltovce. Odchytených bolo sedem zvierat 
s ich následným umiestnením do ochrannej karantény. 
• Príslušník MsP v Giraltovciach 23. marca 2015 počas vyučovania na ZŠ 
v Kračúnovciach vykonal dve besedy na tému drogových závislostí pre 34 
žiakov šiesteho ročníka.
• Hliadka MsP vykonala 24. marca 2015 na území mesta odchyt túlavého 
psa. Jeho presným opisom bol oznámený v mestskom rozhlase. Keďže 
sa nepodarilo zistiť majiteľa psa, došlo k jeho umiestneniu v ochrannej 
karanténe.
• Mestská polícia uložila v marci za porušenie predpisov v súvislosti s pre-
mávkou motorových vozidiel na pozemnej komunikácii a neoprávneným zá-
berom verejného priestranstva celkom 26 blokových pokút, v trinástich prípa-
doch postačovalo vybaviť vec napomenutím na mieste.
• Mestská polícia v spoločnom výkone služby s hliadkou OO PZ v dňoch  
26. a 27. marca 2015 vykonala kontrolu na území mesta reštauračných 
a pohostinských zariadení so zameraním sa na dodržiavanie predpisov 
ohľadom podávania alkoholických nápojov osobám maloletým a mla-
distvým celkovo v štyroch prípadoch. Počas kontroly nedošlo k poru-
šeniu právnych predpisov. Mgr. Ondrej Cina

13. jún 1812  
– v Jaroslavli sa narodil 

Izmail Ivanovič Sreznevskij

Známy  slavista,  prednášal  na  uni-
verzitách  v  Charkove  a  v  Petrohrade, 
zozbieral  a  vydal  Slovenské  piesne 
(Словацкие песни, 1832). Osobne po-
znal  Jána  Hollého,  Jána  Kollára,  Pavla 
Jozefa Šafárika aj Ľudovíta Štúra. V júli 
1842  navštívil  v  Giraltovciach  Adama 
Hlovíka. Zomrel v Petrohrade (+1880). 
O Sreznevskom sme viac informácií pri-
niesli vo februárovom čísle.

14. jún 1792
- v Giraltovciach sa narodil 

Ján Roy

Považuje sa za zakladateľa rozvetvenej, 
národne  uvedomelej  royovskej  rodiny, 
ktorej  príslušníci  sa  stali  známi  v  rôz-
nych  oblastiach  spoločenského  života. 
Ján  Roy  sa  po  bratislavských  štúdiách 
stal  evanjelickým  farárom  v  Lazoch 
pod Makytou, neskôr až do konca živo-
ta  v Novom Meste nad Váhom. Okrem 
toho  zastával  v  cirkvi  funkciu  seniora 
nitrianskeho  seniorátu.  So  svojou  že-

Kalendár osobností z histórie Giraltoviec
J Ú N
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nou  Karolínou,  dcérou  evanjelického 
farára  zo  Záriečia,  mal  jedenásť  detí. 
V Novom Meste nad Váhom bol Ján Roy 
v  kontakte  s  viacerými  predstaviteľmi 
národného života. Poznal  sa napríklad 
s bernolákovským básnikom a katolíc-
kym  kňazom  Jánom  Hollým.  Jeden  zo 
synov Jána Roya si zobral za manželku 
dcéru  Jozefa Miloslava Hurbana. Práve 
tento štúrovec o Jánovi Royovi píše ako 
o „veľmi vzornom vychovávateľovi mlá-
deže a mužovi prísnych mravov“. Okrem 
svojich  detí  sa  na  novomestskej  fare 
staral  tiež  o  Viliama  Paulinyho  Tótha, 
budúceho slovenského publicistu a po-
litika. Ten na svojho vychovávateľa spo-
mína:  „Okrem mnohého,  čomu som sa 
priučil od Roya, mám mu čo ďakovať, že 
ma naučil poslúchať, a to je u mládeže 
veľa.“  Zo  skutočne  rozvetvenej  rodiny 
Jána Roya treba spomenúť aspoň dvoch 
jeho najznámejších potomkov – vnučku 
Kristínu Royovú  (1860–1936),  najpre-
kladanejšiu slovenskú prozaičku a cha-
ritnú organizátorku, a vnuka Vladimíra 
Roya  (1885–1936),  básnika  literár-
nej  moderny.  Obaja  sa  narodili  dávno 
po jeho smrti (+1849), ale práve vďaka 
nemu v  ich  žilách kolovala  aj  giraltov-
ská krv.

27. jún 1897
- v Málinci sa narodil 

Mikuláš Markus

Vojenský dôstojník, ktorý od mája 1944 
pôsobil  ako veliteľ 1.  divízie Východo-
slovenskej  armády.  Jej  sídlo  bolo  v Gi-
raltovciach. Markus nadviazal spojenie 
s  Ľudovítom  Kukorellim  a  jeho  parti-
zánskou skupinou Čapajev. Po odzbro-
jení  slovenských  vojakov  nemeckou 

armádou  sa  Markus  s  časťou  vojakov 
svojej  divízie  presunul  z  východného 
na  stredné  Slovensko,  kde  sa  pripojil 
k  povstalcom  v  Slovenskom  národ-
nom  povstaní.  Zomrel  v  Ružomberku 
(+1967).

27. jún 1944 – v Clearwater 
zomrel Milan Hodža

Rodák  zo  Sučian  (*1878)  bol  synov-
com štúrovca Michala Miloslava Hodžu. 
V  roku  1937  mu  Giraltovčania  udelili 
už ako premiérovi Československej re-
publiky  (ČSR)  čestné  občianstvo.  Bolo 
to za jeho aktivity v Giraltovskom okre-
se  ešte  pred  prvou  svetovou  vojnou. 
Pôsobil  v  Budapešti,  Viedni  a  Prahe. 
Po  okupácii  častí  ČSR  hitlerovským 
Nemeckom  emigroval  do  Francúzska 
a  do  USA.  Podrobnejšie  informácie 
o  Milanovi  Hodžovi  priniesol  Spravo-
dajca vo februári.

Mgr. Adrián Eštok

Evanjelický a. v. kostol v Novom Meste nad Váhom, 
v ktorom dvadsať rokov pôsobil ako farár giraltov-

ský rodák Ján Roy (Zdroj: nove-mesto.sk)
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Park mieru ožíva
Prvého mája v našom meste sprístupnili atraktívnejší park. Pásku sláv-

nostne prestrihli za účasti primátora Jána Rubisa, prednostu MsÚ Pavla 
Tchuríka, poslanca NR SR Mikuláša Krajkoviča a zástupkyne primátora 
mesta Ustrzyki Dolne Ewy Sudoł. 

Primátor mesta Ján Rubis prezradil, že prvá myšlienka obnovy pochádzala 
od poľských kolegov za vtedajšieho primátora a v rekordne krátkom čase ju 
dokázali aj zrealizovať. S manželmi Filovcami podľa jeho slov spracovali prvý 
projekt. Verejne zároveň ďakoval všetkým pracovníkom mesta, ktorí sa doň 
zapojili. „Keď som to prvýkrát videl, sám som neveril, že z takýchto barabizní 
sa ešte dá postaviť pekné kultúrne zariadenie. Tým, že bol projekt uskutoč-
nený v spolupráci s Poľskou republikou, bol aj kvalitný.“ Poliaci majú podobný 
kultúrno-spoločenský stánok. V obidvoch lokalitách – v giraltovskom Parku 
mieru aj v Parku pod dubmi v obci Ustrzyki Dolne – sa nachádzajú takmer 
rovnaké dubové parky. Najväčší problém predstavoval práve ich nevyhovu-
júci technický stav. Obidva si už vyžadovali komplexnú prestavbu a moder-
nizáciu, čo sa aj podarilo dosiahnuť. „Projekt vyšiel na vyše osemstotisíc eur 
a skladal sa z dvoch investičných a štyroch takzvaných mäkkých projektov 
(dožinky, Deň detí, festival v Poľsku a lyžiarsky výcvik). Verím, že park bude 
dobre slúžiť mestu i okoliu a bude to stredisko prvých májov, ako to bolo  
pred rokom 89.“ Zahrnutých v projekte bolo sedem stavieb – výstavba cyk-
lochodníka, parkovacích plôch, rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra, re-
konštrukcia a rozšírenie hľadiska, rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy, 
výstavba vstupného chodníka do parku, rekonštrukcia lavičiek a osvetlenie 
parku.

Výsledok dobrej spolupráce výnimočných ľudí z dvoch krajín
Vedúca oddelenia kultúry MsÚ Mária Osifová uviedla, že hoci sa zdá, že 

Poľská a Slovenská republika sú len republiky, v každej z nich žijú „správni“ 
občania. „Výnimoční, ale aj obyčajní ľudia, bez ktorých by žiadna nebola re-
publikou. A práve takíto ľudia, ktorí sa s nami dnes na tomto mieste stretávajú, 
sú krásny príklad toho, že Slováci a Poliaci nielenže patria k sebe a sú neod-
deliteľná súčasť Európskej únie, ale aj vzor toho, ako majú vyzerať spolužitie 
a spolupráca medzi národmi spoločnej modernej Európy.“ Stavba dostala svoj 
ráz a špeciálne sa môžeme tešiť aj z otvorenia kultúrnej miestnosti, ktorá dis-
ponuje 150 miestami. 

S Kandráčovcami sa ich hosťom vystupuje dobre
V programe sa predstavili žiaci giraltovskej Základnej umeleckej školy a vy-

vrcholením boli Kandráčovci. Ich koncertní hostia si spoluprácu s hudobníkmi 
pochvaľujú. „S Kandráčovcami sa mi hrá výborne. Zapojil som sa do toho 
tak, že Ondrej ma videl na jednom vystúpení a keď si ma všimol, povedal mi, 
že ma niekedy vezme na koncert. S mojimi rodičmi  sme to brali s rezervou. 
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Zasmiali sme sa nad tým,“ prezradil mladý hudobník Martin Dvořák, ktorý ich 
sprevádzal hrou na kachone. No Kandráč to na jeho počudovanie vzal naozaj 
vážne. „Odohrali sme odvtedy už zopár koncertov. Som veľmi rád, že s nimi 
môžem koncertovať,“ dodáva. „Som hrdá mamka. Niekedy sme spievali celá 
rodina. Najprv sme koncertovali spolu, štyria Kandráčovci. Aj ocko, ktorý sa 
nám pominul a už je v nebíčku. Potom si syn Ondrej prizval do kapely svojich 
spolužiakov,“ spomína matka lídra skupiny Monika Kandráčová. Jej mladší 
syn sa zas dal na cirkevnú hudbu. Priznala, že k nám rada chodí, pretože 
v neďalekom Brezove má brata. „Priženil sa tam, žije tam už takmer 30 rokov. 
Mám tu teda rodinu a rada sem chodím, sú tu dobrí ľudia. Zároveň je to krásny 
kraj.“ „Sme šťastní, že s Kandráčovcami si môžeme zaspievať a že ich máme. 
Keď máte za sebou takú úžasnú kapelu, tak aj vám sa lepšie spieva. Z člo-
veka to už potom ide akosi samo, ľudia sa tešia a prijímajú to, sme potešení 
dupľom. Je to tá najväčšia radosť, akú môže človek zažiť. A zažiť takú krásnu 
atmosféru, akú sme tu v Giraltovciach prežili, bolo naozaj veľmi pekné,“ tvrdí 
Rusínka Anka Poráčová, ktorá je svokra cimbalistu Ľuba Šebeja. „Odmalička 
žili naše deti s hudbou. S muzikou je nám veselo. Všade s nami chodili na 
hudobné akcie, tak sa spoznal s mojou dcérou a zaľúbili sa do seba,“ vraví 
s úsmevom. Obe speváčky tvrdia, že si zaspievajú aj doma pri rodinných uda-
lostiach. „Niekedy sa bavíme aj o hudbe, navzájom sa skritizujeme a v dob-
rom si niečo vieme vytknúť a aj voči sebe vieme byť sebakritickí.“ 

Text: Martina Cigľárová, foto: Ladislav Lukáč
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V skupine Kandráčovci pôsobí ako jeden zo štyroch hlavných 
členov, pre Giraltovčanov je však práve ten člen, na ktorého 
máme byť právom hrdí. Na základe svojho hudobného talentu 
spolu s kapelou naše mesto a našich ľudí reprezentuje a robí 
nám radosť. Prezradil, že v Giraltovciach vystupuje rád, i keď 
s väčším rešpektom a zodpovednosťou. Vie hrať na viacerých 
hudobných nástrojoch – na akordeóne, kontrabase aj cimbale. 
Okrem toho vyučuje na gymnáziu. Ešte viac nám o sebe povedal 
náš Milan Maťaš.

• Kedy ste začali hrávať s Kandráčovcami? 
- Fungujeme spoločne od začiatku, už od vysokej školy. Každý najprv pôsobil 

inde, pôsobili  sme v  súboroch a potom, po  skončení  školy,  sme spolu  robili. 
Priebežne sme hrávali na svadbách a oslavách, až toho bolo čoraz viac a viac. 

Giraltovčan Milan Maťaš hrá 
s Kandráčovcami od vysokoškolských čias
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Rozhodli sme sa, že chceme robiť takou koncertnou formou a postupne sme 
to vybudovali do tej podoby, aká je dnes. Samozrejme, nie je to koniec, chceme 
ešte skúšať niečo ďalšie. Občas sa od nás žiada, aby sme zahrali aj nejaké iné 
veci, ako je ľudovka. Sme občas nútení robiť niečo nové, čím ďalej, tým častej-
šie. Chcú to do televízií a priamych prenosov, kde sa im nie vždy hodí ľudov-
ka a zároveň nás tam chcú. Preto musíme veľa vymýšľať a možno to má väč-
ší úspech. Napríklad ako hit od francúzskej speváčky Vaya con Dios či pieseň 
Desperado, keď sa nám priplietli do cesty dobrí gitaristi zo Sabinova. Dobre to 
vedeli zahrať, tak som sa to rýchlo naučil spievať. 

• Ako sa vám vystupuje v rodnom meste? Nesprávajú sa k vám tunajší 
ľudia od prvých väčších úspechov skupiny inak ako predtým?
- Ani by som to nepovedal. Tí priatelia, čo som mal, mi zostali. Možno ma te-

raz pozdraví viac ľudí, ktorých nepoznám. Registrujú ma, že tam hrám. Vystu-
puje sa mi tu však inak ako v iných mestách. Doma je človek trochu zviazanejší. 
Vždy sa mi tu – ako domácemu – o niečo ťažšie vystupuje. Je to preto, že ľudia 
ma tu poznajú ako malého chlapca. Možno si to človek niekedy len namýšľa, ale 
ten pocit tam je. 

• Počas koncertov sa viete postarať o dobrú zábavu, osobitne aj vďaka 
vášmu humoru. Okrem spevu je asi najdôležitejšia zložka práve vtip. 
- Na koncertoch to nie je môj humor, ale Ondrejov. Preferujem trošku iný typ, 

ale to vychádza zo situácie, v ktorej som a kde si človek môže dovoliť rozprávať 
aj iné veci ako na pódiu. Tam to musí byť premyslené a hoci sa zdá, že je to im-
provizácia, najlepšia je pripravená.

• Ste iste pracovne zaneprázdnený. Preto nás zaujíma, či ešte stále učíte 
a ak áno, akí sú žiaci v súčasnej dobe?
- Kedysi som učil na Základnej umeleckej škole a okrem toho na Gymnáziu 

v Giraltovciach. Keď pribúdalo akcií, ZUŠ-ku som vypustil a ostalo mi gymná-
zium. Ale dá sa to, lebo v súčasnosti je málo detí, takže mám voľnejší rozvrh 
a aj vedenie gymnázia mi vychádza v ústrety. Ani na žiakov nemôžem povedať 
pol krivého slova. Oni sú takí, aký je učiteľ. Dá sa s nimi robiť, aj keď už majú 
teraz iné možnosti, ale sú dobrí. Hovorím im, že fyzika nie je život, je to pre istú 
skupinu ľudí a ostatní by mali o tom informatívne niečo vedieť. No známkovať 
ju musím.

• Ako ste pripravovali žiakov na maturitu a ako ste ju ako študent pre-
žívali pred rokmi?
- Vždy som mal šťastie na výborné triedy. Už v prvom ročníku som si ich vždy 

pripravil až do štvrtého. Neobávam sa ani teraz, dokonca som aj triedny a mám 
zase dobrú triedu. Veril som im, že to určite zvládnu. Bol som aj na maturite vo 
Svidníku a bol som zvedavý, aký je tam systém. Vlastnej maturity som sa bál, 
bolo mi v ten deň veľmi zle a bral som to veľmi zodpovedne. Vtedy však bola 
trochu iná, robená iným štýlom. Dnes je to ťažšie ako vtedy. 
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• Prezraďte nám ďalšie plány vašej skupiny. 
- Teraz sa nachádzame v takom zlomovom období, pretože sme mali jeden 

veľmi úspešný projekt Dva duby. Je to CD, aj ďalšie cédečka a z nich sme vytvo-
rili  celkom slušný program, ktorý mal úspech aj v orchestrálnom prevedení, 
kde sme spolupracovali  s košickou  filharmóniu a pánom Savčákom. Boli  vy-
predané veľké haly v mestách ako Humemnné, Prešov, Košice, Stará Ľubovňa 
či Spišská. Vypredať ich majú problém aj rockové kapely a my sme išli do toho 
bez sponzorov. Ďalšia vec je, že sa musíme naozaj posunúť ďalej. Rozmýšľame, 
ako a akým smerom, lebo nechceme sa na východe príliš prejesť. Ten program 
– koncert je celkom dobrý, no chceme s ním vyjsť na stred a západ Slovenska, 
možno aj do Čiech. Musíme však vymyslieť nejaký dobrý spôsob propagácie, 
čiže v televíziách a tak, aby sme tam boli známejší. Lebo tu sa nám vypredávajú 
koncerty samé, tam o nás až tak nevedia. 

• Prečo máte pocit, že ste už „prejedení“ u publika na východe?
Podľa mňa sa nami tu ľudia môžu presýtiť, no niežeby sme nechceli pokračo-

vať, ale chceme ísť s programom i ďalej. Lebo pripraviť každý rok nový program 
do tých miest, kam chodíme, je náročné. Aj pre Ondreja, lebo i keď sa možno 
nezdá, to hovorené slovo a vtipy, ktoré rozpráva, mu len tak napadnú, musí to 
byť premyslené, aby to malo z toho hľadiska ťah. Už aj teraz v Giraltovciach sme 
museli premýšľať nad tým, čo dáme, lebo tu dosť často vystupujeme. Ale zas 
na druhej strane je pravda, že známe pesničky si ľudia vždy radi vypočujú, aj 
keď sa nám už zdajú otrepané. No s hovoreným slovom je to už ťažšie. 

Skvelému hudobníkovi a učiteľovi Milanovi Maťašovi želáme veľa ďal-
ších úspechov a nech nám v rámci skupiny robí naďalej takú radosť, ako 
doteraz. 

Autor:  Martina Cigľárová
Foto: Ladislav Lukáč
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Počas okresných osláv vo Svidníku, venovaných 70. výročiu ukončenia  
2. svetovej vojny a oslobodenia Československa, ktoré sa uskutočnili v mi-
nulom mesiaci, udelili vyznamenania priamym účastníkom protifašistické-
ho odboja. Dostali ich aj odbojári z Giraltoviec.

Udelil im ich prezident Ruskej federácie Vladimír Putin a vyznamenaným 
z okresu Svidník ich v areáli Pamätníka Červenej armády vo Svidníku počas 
pietneho aktu odovzdal zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku 
v Bratislave Nikolaj Ryžov.

Z jeho rúk si medailu osobne prevzal priamy účastník bojov Giraltovčan Ján 
Štefánik. Ostatné vyznamenania prevzali za neprítomných giraltovských odbo-
járov členovia delegácie Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov, ktorí sa okresných osláv zúčastnili.

Text a foto: PhDr. František Džalai

GIRALTOVSKÝM ODBOJÁROM 
UDELILI VYZNAMENANIA

Vyznamenanie z rúk N. Ryžova v areáli Pamätníka ČA vo Svidníku preberá  
J. Štefánik a  predseda ZO SZPB v Giraltovciach Vladimír Osif
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Oceňovanie v Giraltovciach pri príležitosti 
70. výročia ukončenia II. svetovej vojny

Celý svet si začiatkom mája pripomenul oslobodenie Slovenska od ne-
meckých fašistov a ich prisluhovačov. Aj v Giraltovciach to tak bolo. V pia-
tok 15. 05. 2015 sa pri pomníku Matky s dieťaťom v centre mesta odohrali 
významné chvíle. 

Občania mesta, odbojári - vážení hostia sa v tento deň stretli preto, aby si pri-
pomenuli a uctili túto významnú historickú udalosť. Pripomenuli si tie dni, mesiace 
spred 70 rokov, keď hlavný vojensko-politickým cieľ bola porážka fašistických voj-
sk a poskytnutie pomoci na Slovensku bojujúcim vlastencom, ktorí povstali proti 

Štefaník: „Počas vojny sme nemali čo jesť“
Deväťdesiatnik Ján Štefaník si spolu s nami zaspomínal na vojnu 
a časy, o ktorých sa dnes už ťažko hovorí a aj ťažko počúva. Voj-
nový veterán tvrdí, že mladí si to už predstaviť nevedia. 

• Určite ste prežili ťažké časy. Ako si spomínate na vojnu?
- Bol som spojár. Mali sme také bubny, na chrbte telefón a išli sme na roz-
kaz. Pri kanónoch platilo, že čím vyššie sa zdvihla hlaveň, tým kratšie guľa 
dopadla. A čím nižšie ponad zem, tak išla ďalej. Nemám papiere o pôsobení 
v Svobodovej armáde, ale v Červenej (ruskej). Mali sme dobrého veliteľa – 
Rusa, ktorý nemal ruku a bol vytrvalý. Liečil sa a ako Rusi postupovali, Ne-
mci cúvali. On však chcel ďalej bojovať. Vo vojne som prišiel aj o kamaráta, 
je pochovaný na kopci v Mikuláši. Boli sme štyria kamaráti z obce Kobylnice, 
dnes už žijem len ja. 
• Čo si myslíte o vyznamenaniach a o usporadúvaní pietnych aktov  
pri pamätníkoch ako pripomenutí si vojny?
- Je to úžasná úcta ľuďom, ktorí bojovali. Teší ma, že sa to pripomína a že si 
ľudia ešte spomenú, čo to bola vojna. Má to určite význam. 
• Majú mladí ľudia podľa vás vôbec nejakú predstavu a vedomosti 
o vojne?
- Mládež to už vníma inak. Pre nich to prešlo a hotovo. Bolo to ale strašné ob-
dobie. Hocikedy nebolo i za tri dni čo do úst vložiť, málokto si vie predstaviť 
tú biedu, hlad a chudobu. Ale my sme to prežili.
Tak, ako sa vyjadril predseda Oblastného výboru SZPB vo Svidníku Jo-
zef Rodák, aj my ďakujeme aktívnym priamym účastníkom protifašis-
tického odboja. A práve aj Jánovi Štefaníkovi patrí veľké poďakovanie 
za to, že bojoval aj za nás všetkých.  Autor: Martina Cigľárová
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hitlerovským okupantom a ich prisluhovačom. Už 70 rokov rozkvitá orgován v po-
koji a my sa neustále vraciame v spomienkach k májovým dňom roku 1945. 

Pri jednotlivých príhovoroch dr. Jozefa Rodáka a Mgr. Vladimíra Osifa sa všetci 
prítomní opäť vžili do situácie vojnových rokov. Oblasť mesta Giraltovce bola bo-
hatá na partizánsku činnosť. V nočných hodinách sovietske letectvo zhadzovalo 
potraviny a zbrane na určené miesta - Ostra Hora. Tu bolo sídlo partizánskej sku-
piny Čapajev, ktorej velil aj Kukorelli. Začiatkom roku 1943 bola v Giraltovciach 
založená odbojová skupina, tvorili ju dr. Štefan Kočvara, Július Dzurík, Ján Goč, 
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Počas pracovnej návštevy v našom okrese poslanec Národnej rady Sloven-
skej republiky Daniel Lipšic navštívil firmu Rikostav v Giraltovciach. Prezrel 
si areál a výrobné priestory a stretol sa s pracovníkmi vedenia firmy. O vý-
robnom programe, výsledkoch a problémoch hovoril s konateľom firmy Mar-
tinom Jadlovským.
D. Lipšic si prezrel areál firmy, ktorý je veľmi pekne upravený a pripomína skôr 

park ako priestory. Vyrábajú tzv. kontajnerové stavby, čo je hlavný výrobný program 
firmy. Vo firme pracuje stovka zamestnancov, ktorí vyrábajú kontajnery z ktorých 
montujú rôzne druhy stavieb. Dokážu zrealizovať akúkoľvek stavbu, ktorá vyzerá 
ako iné budovy, len jej základom sú podľa potreby zmontované kontajnery. Paleta 
ich výrobkov je veľmi pestrá: od jednoduchších po zložitejšie domčeky, od stavieb 
škôl, ubytovní až po kancelárske priestory a iné podobné stavby. 

Maťaš Vaľko. Úzku spoluprácu s touto skupinou nadviazali členovia ilegálnej KSS 
Peter Babej a Tomáš Girmala. Činnosť týchto skupín bola zameraná na poskyto-
vanie pomoci prenasledovaným občanom a sovietskym utečencom z nemeckých 
koncentračných táborov. 

Obyvateľom obcí a okresu túžobne očakávaná sloboda sa rodila v posledných 
mesiacoch roku 1944 za veľkých ľudských i materiálnych obetí. Tieto dosiahli 
v okrese veľké rozmery, najviac sa prejavili v počte zničených a vážne poškode-
ných domov. K najviac postihnutým partizánskym obciam patrili Petrovce, Herma-
novce a Matiaška, ktoré fašisti pri ústupe vypálili. 

Pri tejto príležitosti boli predsedom oblastného výboru SZPB dr. Jozefom Rodá-
kom a členom pánom Mikulášom Žižákom odovzdané medaily ruskej federácie 
štyrom veteránom druhej svetovej vojny. Medaily dostali páni Ján Štefanik, Ján 
Maťaš, Imrich Šramko a Ján Mihok, poslední žijúci účastníci bojov II. svetovej 
vojny.

V ďalšej časti slávnostného stretnutia boli odovzdané medaily SNP za aktívnu 
prácu v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov a za pomoc pri výstavbe 
pamätníka Čapajev. Ocenenia boli udelené Mgr. Jánovi Rubisovi, Ing. Pavlovi 
Paľovi, Ing. Ľubomírovi Filovi, Milanovi Sabolčíkovi, Jánovi Roguľovi a Jáno-
vi Gdovinovi. Pozdravné listy SZPB boli odovzdané Ľudmile Maťašovej a Zuzane 
Paľovej za dlhoročnú činnosť v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov. 

V závere programu vystúpilo spevácke trio TROPAR zo Svidníka, ktoré svojimi 
piesňami spríjemnilo slávnostnú chvíľu.

Všetci účastníci týchto osláv odchádzali domov so slovami: Odpúšťajme, ale 
nezabúdajme. Účastníkom odboja a boja proti fašizmu a nacizmu, za národné 
oslobodenie padlým a zosnulým i žijúcim patrí naša hlboká úcta, nezabudnuteľná 
spomienka na ich odvahu, hrdinstvo, aby sa naplnil ich odkaz do budúcna: miero-
vý život pre národy sveta v spravodlivej spoločnosti.

Text: M. Sabolová, foto: V. Michalčík
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Dokážu zrealizovať akúkoľvek stavbu podľa predstáv objednávateľa. Ak sa 
nevyskytnú žiadne väčšie problémy, navrhnú a vyhotovia projekt, na jeho základe 
zhotovia kontajnery, ktoré potom na mieste zmontujú do výslednej podoby stav-
by. Stačí  im, ak na pozemok, kde ma stavba stať, sú privedené  inžinierske siete 
a ostatné zrealizujú až do finálnej podoby objektu. Je to rýchle (všetko, od návr-
hu až po výslednú stavbu, dokážu urobiť zhruba za tri mesiace) a je to aj menej 
finančne náročné ako klasická  stavba. Podľa požiadaviek zákazníka  inštalujú aj 
vnútorné zariadenie a vybavia stavbu nábytkom. Ako ukážku svojej práce majú 
postavený  rodinný  domček,  kde  si  prípadný  záujemca môže  prezrieť,  ako  taká 
stavba, zhotovená v tejto firme, vyzerá v realite. 
Počas návštevy vo výrobných priestoroch Rikostavu si D. Lipšic mohol prezrieť 

samotné základné prvky výroby kontajnera a jeho postupné zmontovanie do vý-
sledného a požadovaného výsledku.
Počas rozhovoru v návštevných priestoroch sa dozvedel, že výrobky tejto  fir-

my boli a sú realizované nielen na Slovensku, ale prakticky po celom svete.  Ich 
stavby sú v rôznych krajinách na všetkých svetadieloch (s výnimkou Antarktídy 
a Austrálie – no veríme, že v prípade záujmu sú schopní realizovať stavby aj tam). 
To dokumentoval konateľ firmy M. Jadlovský na mape sveta, ktorá pokrýva jednu 
celú stenu v kancelárii firmy.
Na záver našej návštevy sme sa opýtali konateľa firmy na vzťahy a spoluprácu 

s mestom Giraltovce a jeho vedením. Odpovedal nám, že on hodnotí túto spoluprá-
cu ako veľmi dobrú, s mestom vychádzajú veľmi ústretovo, navzájom si podľa svo-
jich možnosti pomáhajú. Je to dobré tak pre nich, ako aj pre samotné Giraltovce.
Dalo by sa ešte mnoho písať o dojmoch z návštevy firmy Rikostav Giraltovce, no 

aj tento malý výpočet môže byť pre čitateľa dôkazom, že ak sa spoja šikovní ľudia 
(a takí v tejto firme pracujú na všetkých úsekoch), dokážu aj v prostredí malého 
mesta, ako sú naše Giraltovce, dosiahnuť úspechy siahajúce do celého sveta.
A  to po svojej návšteve konštatoval aj poslanec NR SR Daniel Lipšic, ktorý  si 

z tejto návštevy odnášal iba tie najlepšie dojmy.  
Text a foto: PhDr. František Džalai

Konateľ M. Jadlovský (vpravo) počas rozhovoru s D. Lipšicom
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Dobrovoľný  hasičský  zbor  v  Giraltovciach  zorganizoval  5.  ročník  súťaže 
pre mladých  hasičov  Pretek  brannej  všestrannosti,  ktorý  sa  konal  30.  apríla 
v priestoroch futbalového štadióna a Parku mieru. Jedno súťažné družstvo tvo-
rilo päť členov, spoločne súťažili chlapci aj dievčatá v dvoch kategóriách (ml, 
st). Branné preteky sa skladali z 3 disciplín. Súťažiaci museli zvládnuť teoretic-
kú časť v podobe testu, šprint a zručnosti pri spájaní hasičských prostriedkov 
v   štafete. Najpodstatnejšia časť boli samotné preteky so šiestimi stanovišťa-
mi, medzi ktorými boli rozmiestnené rôzne terénne prekážky. Súťažiaci museli 
zdolať 1 500 m dlhú trať, kde na nich čakala streľba zo vzduchovky, svoju silu 
si overili na vodorovnom lane, šikovnosť pri viazaní rôznych uzlov, vyskúšali 
si orientáciu v teréne pri práci s buzolou, museli bezchybne ovládať topogra-
fické značky a grafické značky technických prostriedkov,  tiež určiť hasiace lát-
ky na hasenie rôznych materiálov, potrebovali zvládnuť základy prvej pomoci  
pri ošetrovaní poranených končatín. Za každú zle vykonanú prácu alebo chyb-
nú odpoveď dostali  trestné body. Výsledne časy a trestné body sa z všetkých 
disciplín zrátali.
  Našu  základnú  školu  reprezentovali  dve  družstvá,  ktoré  pripravovala  ich 

pani učiteľka Hažlinská. Súťažili v kategórii mladších žiakov a obsadili prvé dve 
miesta.  DHZ  Giraltovce  bol  zastúpený  dvoma  družstvami,  v  staršej  kategórii 
obsadili tiež prvé dve miesta. Pretekov sa zúčastnilo 14 kolektívov. Pre súťažia-
cich, ale aj pre fanúšikov a divákov bol pripravený sprievodný program, ukážky 
hasičskej techniky, ukážka práce jazdnej polície odboru kynológie a hipoló-
gie Prezídia Policajného zboru so sídlom v Košiciach a kynológov Policaj-
ného zboru zo Svidníka. Ceny víťazom odovzdali riaditeľ CVČ a primátor mesta 
Giraltovce.  Text: Marek Hliboký, foto: Ing. Ján Hažlinský

Pretek brannej všestrannosti  
pre mladých hasičov
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V pôsobnosti Okresného riaditeľstva Ha-
sičského a záchranného zboru vo Svidníku 
sú tri hasičské stanice v mestách Svidník, 
Stropkov a Giraltovce. Každoročne si hasiči 
z povolania, ktorí vykonávajú štátnu služ-
bu v rámci týchto troch hasičských staníc 
v zásahových obvodov zasahujúcich aj  
do ďalších priľahlých okresov, pripomínajú 
hrdinské činy rímskeho legionára Floriána, 
pre ktoré bol vyhlásený za svätého. Tento 
rok v spolupráci s mestom Giraltovce boli 
uskutočnené tieto oslavy v Parku mieru 
v Giraltovciach. Začali sa 7. mája 2015 svä-
tou omšou v rímskokatolíckom kostole sv. 
Cyrila a Metoda v Giraltovciach a sprievo-
dom v čele so soškou svätého Floriána sa 
hasiči spolu s hosťami presunuli na amfite-
áter. Hostia, ktorí prijali pozvanie, boli pred-
stavitelia územnej samosprávy a miestnej 
štátnej správy, ako aj predstavitelia dobro-
voľnej požiarnej ochrany okresu Svidník, 
vrátane dobrovoľného hasičského zboru 

v Giraltovciach a pozvaných kolegov z Poľska, a to hasičov z povolania z mesta 
Krosno a dobrovoľných hasičov z obcí Wielopole Skrzyńskie a Ustrzyki Dolne, 
s ktorými má mesto Giraltovce dlhoročnú spoluprácu. Po slávnostnom nástupe 
hasičov a príhovoroch hostí boli tohtoročné oslavy svätého Floriána na amfite-
átri v Parku mieru navyše spestrené krátkym kultúrnym programom, o ktorý sa 
postarali žiaci zo Základnej školy v Giraltovciach, žiaci zo Súkromnej základnej 
školy v Giraltovciach, ako aj hasič dobrovoľnej požiarnej ochrany so svojimi uči-
teľmi a hasič z povolania. Tradične sa tieto oslavy spájajú s ukážkami hasičskej 
techniky pre deti, na ktoré boli pozvané prostredníctvom všetkých škôl v Giral-
tovciach. Mgr. Pavol Lechman

Oslavy sv. Floriána v Giraltovciach

Oprava Štiavnika vyšla Giraltovčanov drahšie
Prečo? Pre chybu v ľudskej komunikácii 

Giraltovčania museli zaplatiť v máji kvôli rekonštrukcii Šarišského Štiav-
nika drahší lístok za autobusovú dopravu. Obchádzka ich vyšla poriadne 
draho, pôvodná suma cestovného stúpla o takmer dve eurá denne. 

Občania Giraltoviec, ktorí denne cestujú do okresného mesta autobusom 
za prácou či do školy, zažili začiatkom mája nepríjemný šok, nad ktorým neve-
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riacky krútili hlavami. Nikomu sa nechcelo veriť, že za obchádzku počas opravy 
Štiavnika si budú musieť nedobrovoľne priplatiť. Na celý mesiac tak na dopravu 
minuli viac aj o štyridsať eur. 

Kto urobil chybu?
Mýliť sa je ľudské a vedieť si priznať chybu je už dnes takmer nemožné. Pátrali 

sme totiž, kde zlyhal ľudský faktor. Priamo si chybu nik nepriznal. Svoj podiel 
na tom, že k zvýšeniu sumy nevinným cestujúcim kvôli obchádzke do okresného 
mesta vôbec došlo, si paradoxne nepriznal nikto z kompetentných. Či je na vine 
SAD (Prešov či Humenné?), VÚC Prešov - Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Okresný úrad v Prešove, zhotoviteľ stavby SKANSKA SK, 
nevedno. Podľa hovorkyne PSK Veroniky Fitzekovej bol problém v komuniká-
cii. „O obchádzke sme sa dozvedeli krátko pred jej uzavretím.“ „Nie je možné, 
aby všetky zúčastnené strany neboli oboznámené skôr, nakoľko celá staveb-
ná akcia bolo pripravovaná mesiace dopredu. Prebehlo verejné obstarávanie, 
po ukončení a podpísaní zmluvy stavebník žiadal povolenia na uzatvorenie ces-
ty na Dopravnom inšpektoráte,“ reagovala hovorkyňa SSC Zuzana Homcová. 
Ministerstvo dopravy sa problému, takpovediac, „zbavilo“: „Autobusová doprava 
je v kompetencii vyšších územných celkov, ktoré si objednávajú výkony vo verej-
nom záujme. Ministerstvo nemá dosah na autobusovú dopravu,“ konštatoval ho-
vorca Martin Kóňa. „Cestujúcim sa ospravedlňujeme, nie sme na vine. Riešime 
veci, no nedá sa všetko ihneď, keďže my nie sme štátna správa so štábom ľudí,“ 
uviedla riaditeľka OZ Vranov n/T SAD Humenné Anna Bačíková. „Čo nás mrzí 
najviac, je skutočnosť, že cestujúci neboli včas a dostatočne o pripravovaných 
zmenách informovaní a celá kritika je na pleciach dopravcu, aj keď tento chaos 
spôsobil niekto iný,“ pridáva sa vedúci dopravy Radoslav Smetanka. Humenská 
SAD-ka obviňuje  Okresný úrad. „Nik z kompetentných dopravu SAD Humenné, 
a.s., na žiadne rokovanie neprizval a ani vôbec neinformoval, aj keď v povolení 
o úplnej uzávierky cesty I/73 je uvedené, že zhotoviteľ stavby dohodne na zákla-
de rokovaní s dopravcami zmenu vedenia autobusových liniek.“ 

Vyše tridsať „nevinných“
K zmene trasy, ktorá je zdĺhavá, komplikovaná a trvá takmer o polhodinu viac 

ako zvyčajne, nedošlo. „Uzávierka cesty bola daná investorom stavby a projek-
tovou dokumentáciou, podľa ktorej naša spoločnosť realizuje práce. V nadväz-
nosti na to vydal 23. apríla 2015 Okresný Úrad, Odbor cestnej dopravy a pozem-
ných komunikácií v Prešove, povolenie na úplnú uzávierku cesty I/73 v úseku 
Šarišský Štiavnik - Rakovčík v celkovej dĺžke 3,815 km,“ vyjadrila sa  špecialist-
ka na komunikáciu spoločnosti Skanska SK Daniela Simanová. Povolenie bolo 
podľa nej doručené a dané na vedomie 32 organizáciám vrátane SAD Humen-
né, SAD Prešov, príslušníkov Správy a údržby ciest PSK. „Za našu spoločnosť 
môžeme prehlásiť, že rekonštrukciu cesty urobíme v čo najkratšom možnom 
čase a  kvalite,“ sľubuje. V médiách zverejňovanej informácii o tom, že sa to 
stihne do konca októbra, len málokto uveril. „No takt to teda pochybujem. U nás 
trvá všetko dlhšie. Veď koľko sa čakalo na tú opravu, kým začali? Ktovie, kedy 
práce ukončia. Jedno je však isté. Už teraz sa cestuje obtiažne a keď napadne 
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Gaňov pamätník 
je názov literárnej súťaže v predne-

se poézie a prózy, ktorá sa každoročne 
usporadúva v  špeciálnych  základných 
školách na počesť Viliama Gaňu – zakla-
dateľa  špeciálnej  pedagogiky  na  Slo- 
vensku  a  tvorcu  učebných  plánov 
a  učebných  osnov pre  žiakov  špeciál-
nych škôl. O tom, že aj žiaci našej spo-
jenej školy vedia pekne recitovať, sme 
sa presvedčili 12. apríla, keď sa konal 
už 5.  ročník  tejto  celoškolskej  súťaže. 
Samotnej súťaži predchádzali triedne kolá, z ktorých tí najlepší recitátori postú-
pili do celoškolského kola.   foto: Mgr. Mária Juhová

Návšteva mestskej knižnice
Pri príležitosti mesiaca knihy žiaci 

SŠ  navštívili  mestskú  knižnicu,  kde 
pani  knihovníčka mala  pre  nich  už 
pripravené  zaujímavé  dopoludnie. 
Priblížila  žiakom  históriu  Rómov  - 
od  kočovného  spôsobu  života  ich 
predkov  až  po  dnešok.  Vypočuli  si 
úryvok  z  knihy  Rómske  rozprávky 
od  autorky  E.  Lackovej  a  aktívne 
sa  zapájali do besedy o  tejto knihe. 
Potom  si  poprezerali  rozprávkové 
knihy pre deti, zahrali hru Popletené 

rozprávky, zaspievali pesničku Loli ruža a tým sa toto milé stretnutie v mestskej 
knižnici skončilo.  foto: Mgr. Mária Juhová

sneh, bude to ešte horšie,“ myslí si cestujúci Jozef R. Aspoň jedna informácia 
je potešujúca. Po ďalších rokovaniach je od prvého júna výška cestovného opäť 
taká, ako predtým. „Je to prejav dobrej vôle VÚC, ktorá SAD-ke preplatí nákla-
dy,“ potvrdila hovorkyňa kraja. Odškodné za vyššie cestovné podľa nej cestujúci 
čakať nemôžu a nie je zákon, ktorý by im preplatil straty. Otázne je, prečo sumu 
nezmenili hneď, ako jej zníženie odklepli. Zvýšiť ju bolo jednoduché – zo dňa 
na deň, no na „pôvodnú“ sa muselo čakať ďalšie dva týždne.

Martina Cigľárová

ZO ŽIVOTA SPOJENEJ ŠKOLY 
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Deti z materskej školy potešili mamky 
Vo štvrtok 14.05.2015 sme v MŠ v Giraltovciach oslávili krásny sviatok – Deň 

matiek. Deti sa nevedeli dočkať popoludnia, aby mohli privítať svoje mamky 
v jednotlivých triedach a predviesť im všetko, čo si pre ne s radosťou a pote-
šením pripravili na tento deň. V jednotlivých triedach boli mamičky zapojené  
do rôznych zaujímavých aktivít spolu so svojimi deťmi. Boli to básne, piesne, 
hry a tance, nimi vyjadrili lásku a vďaku svojim mamkám a tiež to, že mama je  
pre nich jedinečná a nenahraditeľná. Bolo to príjemné popoludnie, deti sa  
so svojimi mamkami zahrali a spolu si aj zatancovali. Na záver im venovali vlast-
noručne zhotovené darčeky. V rámci osvetového programu si deti so svojimi 
mamičkami posedeli a pochutnali na dobrotách, ktoré nám pripravili naše tety 
kuchárky. Ďakujeme im za pripravenú ochutnávku nátierok rôznych druhov.  
Tešíme sa na ďalšie stretnutia v našej materskej škole, na ktoré sa už teraz 
pripravujeme.                                                                                  Beáta Miňová

Romale cup
V utorok 21. apríla sa žiaci SŠ zúčast-

nili  futbalového  turnaja  ROMALE  CUP, 
ktorého  organizátorom  je  už  tradične 
Špeciálna základná škola Zborov. 
Naši futbalisti sa pravidelne tohto tur-

naja  zúčastňujú  a  získavajú  popredné 
miesta. Nezaháľali ani tento rok a doká-
zali,  že  futbal  je  ich  srdcová  záležitosť, 
keď  si  medzi  desiatimi  zúčastnenými 
družstvami vybojovali 3. miesto. 

foto: Bc. Antónia Vavreková
texty: Mgr. Mária Kačmárová



19SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

Májové úspechy v súkromnej ZŠ
V pondelok 11. 5. sa do okresného mesta 

vydali traja žiaci aj z našej školy. Počas celé-
ho dopoludnia sa budovou ZUŠ vo Svidníku 
ozývala ľudová hudba nielen od Šariša. Táto 
spevácka súťaž je už 25. rok na scéne a ob-
javuje vždy nové a nové talenty. Ich blízky 
vzťah k ľudovej hudbe je taký silný, že priláka 
aj širokú verejnosť. 

V strede mesiaca, ktorý má prívlastok me-
siac lásky, sa Dorotka Cibuľková z 3.A, Iva-
na Koreňová zo 6. A a Oliver Olejár zo 7.A 
odeli do ľudových krojov a spoločne so svo-
jimi korepetítormi rad radom spievali pripra-
vené ľudové pesničky nielen porote. Tá bola 
zložená zo skúsených pedagógov. 

Po obede sa porota konečne objavila na pó- 
diu a vyriekla verdikt. Ten bol milým prekva-
pením pre nás všetkých. Ivana Koreňová 
v 2. kategórii a Oliver Olejár v 3. kategó-
rii sa umiestnili v zlatom pásme s postupom  
do krajského kola. Tí, ktorí sme tam boli, mu-

síme poznamenať, že porota nemala ľahkú úlohu. 10. júna sa v Prešove rozhodne 
o osude týchto dvoch talentovaných spevákov v krajskom kole. 
Tak, milá Ivanka a Oliver, držte sa v Prešove a nech vám to spieva!

Text a foto: E. Tchuríková

EXKURZIA DO POĽSKA 
13. 5. 2015 sa vydali žiaci našej školy na dvojdňovú exkurziu do Poľska.

Prvá zastávka bolo mesto Krakov. Svoju krásu nám odhalili Wawel – sídlo 
poľských kráľov a Staré mesto. Prezreli sme si najväčšie námestie v stred-
nej  Európe  –  Rýnek  glovny  s  tržnicou  Sukiennice  a  mariánsku  baziliku.  
Navštívené pamiatky v nás zanechali pekné dojmy.
Druhá zastávka boli Wadovice,  rodisko Jana Pavla  II, ktorému je na ná-

mestí zasvätený kostol. Ďalším dňom naša exkurzia pokračovala. Oswien-
čin  (Aufschwitz) a Brezinky  (Birkenau)  sú miesta, kde boli počas druhej 
svetovej vojny vybudované vyhladzovacie tábory. Počas 2,5 hodinovej pre-
hliadky nám sprievodcovia vysvetlili vznik tábora a život väzňov v ňom. Po-
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čas prehliadky sme kráčali po tých istých chodníkoch ako 1,5 milióna ľudí, 
ktorí tu boli väznení a zomierali tu od únavnej práce, zlej stravy, ale aj pre 
potešenie jednotiek SS. Popoludní sme navštívili soľnú baňu vo Wieličke. 
Naša prehliadka podzemného mesta začala prekonaním 380-tich schodov, 
čim sme sa dostali do hĺbky asi 150 m. Oboznámili sme sa s prácou a životom 
baníkov v tejto bani a obdivovali sme kaplnku, sochy, obrazy a lustre vyrobe-
né z kamennej soli. Potom už naša cesta viedla späť domov.

Mgr. Anna Balažová, Mgr. Eva Čabalová

Krajské kolo biologickej olympiády, 
kategória E

V utorok 12. mája 2015 sa naši žiaci Marek Chrobák (7. B) a Soňa Vasič-
ková (5. B) zúčastnili na ZŠ Sibírskej v Prešove krajského kola biologickej 
olympiády v kategórii E, ktoré sa nieslo v duchu Poznaj a chráň. Do krajské-
ho kola obaja postúpili  z prvého miesta za okres Svidník, každý vo svojej 
odbornosti, S. Vasičková v botanike a M. Chrobák v zoológii. Súťaž bola ná-
ročná, pozostávala zo štyroch častí, kde si žiaci mohli preveriť vedomosti z 
identifikácie druhov, vypracovania testu, ústnej odpovede a praktickej časti, 
ktorú tvorili vlastné zbierky 10 druhov a správy z ich pozorovaní. Žiakom 
blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Radka Tkáčová

Trápenie našich deviatakov
Určite najväčším trápením všetkých deviatakov počas uplynulých mesia-

cov bolo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, tzv. Testovanie 9, ktoré 
prebehlo 15.  apríla 2015. Testovanie 9  je písomná skúška zo  slovenského 
jazyka a matematiky, ktorej cieľom je získať obraz o vzdelávacích výsledkoch 
žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich 
pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3). Deviataci sa na túto skúšku ak-
tívne pripravovali pod vedením svojich učiteľov nielen na hodinách sloven-
ského jazyka a matematiky, ale mali možnosť navštevovať aj cvičenia mimo 
vyučovania. V našej škole bolo testovaných 33 žiakov.  

PhDr. Jana Čubirková

ŠKOLA V PRÍRODE
V dňoch 11. 5. - 15. 5. 2015 sa žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ v Giraltovciach zú-

častnili  Školy  v prírode v Západných Tatrách v dedinke Bobrovec.  Cestou 
sme spoznávali Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, históriu mesta 
a miesto, kde bol popravený slovenský zbojník a národná legenda Juraj Jáno-
šík. S faunou a flórou Tatier sme sa bližšie zoznámili na potulkách Národným 
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parkom Nízke Tatry. V zá-
padnej časti Demänovskej 
doliny  je  ľadovcové pleso 
a  najväčšie  prírodné  ja-
zero  v  Nízkych  Tatrách 
Vrbické  pleso.  Pokraču-
júc  náučným  chodníkom 
Cesta  slobody  smerom  
na  sever  sme  spoznali 
úžasnú  Demänovskú  jas-
kyňu slobody, ktorá je sú-

časťou obrovského podzemného krasového systému v Demänovskej doline 
pod Nízkymi Tatrami. Dobrodružstvom bola vyhliadková plavba loďou 
po Liptovskej Mare. Okúpali  a  vyšantili  sme  sa  v blízkom areáli vodnej 
zábavy Aquapark  Tatralandia.  Naše  kroky  smerovali  aj  do Kvačianskej 
doliny  v Západných Tatrách, kde nás privítal pán, ktorý tam žije uprostred 
prírody, bez elektriny ako za starých čias. 
Škola v prírode sa preukázala možnosťou vzdelávania nie v školských la-

viciach, ale poznávaním histórie a krás Slovenska v prírode. Dnes už je ten 
čas len pekná spomienka detí na chvíle prežité v škole v prírode.

   Text a foto: PaedDr. Anna Galíková

Zákaz mobilných telefónov 
Používanie mobilných telefónov počas vyučovania je v našej škole 

prísne zakázané. Každý normálny študent si kladie otázku: Na čo je to 
prospešné? Veď predsa v dnešnej dobe nám technické vymoženosti, ako 
je napríklad mobilný telefón, pomáhajú rozlúskať rôzne naše problémy 
a poskytujú nám svet plný informácií. Tie môžeme využívať dokonca aj 
v škole na vyučovacích hodinách. Aj keď mnohí  učitelia vravia: Odložte 
mobily do tašiek, nehrajte sa s mobilmi na hodinách, budete podvádzať 
na písomkách! Podľa mňa na to existuje logické riešenie. Ak by sme 
naozaj podvádzali na písomkách pomocou mobilov, vyučujúci to hneď 
zbadá. Lebo nie je ľahké pripojiť sa na internet, vyťukať potrebné údaje 
do telefónu tak, aby to učiteľ nespozoroval. Niekedy sa to možno dá, ale 
potrebovali by sme na to špeciálny výcvik a štipku guráže.

Martin Daňko, 2.A
Gymnázium Giraltovce

Glosa
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Znovu nastal čas hrášku a jahôd
V našich záhradkách, ako každý rok v tomto čase, dozrievajú rôzne plo-
diny, medzi nimi i hrášok a jahody. Naše dnešné rady a recepty venuje-
me práve hrášku a jahodám.

HRÁŠKOVÁ POLIEVKA
Potrebujeme: 250 g vylúpaného hrášku, 2 lyžice masla, 1 lyžicu hladkej 
múky, 1 malú cibuľu, mleté čierne korenie, cukor, soľ, vodu, petržlenovú 
vňať, 2 lyžice rajbaničky (sciranky).
Vylúpané  umyté  struky  dáme  do  vriacej  vody,  povaríme  a  scedíme.  

Vo vývare zo strukov uvaríme vylúpaný hrášok do mäkka. Z tuku a múky 
pripravíme svetlú zápražku, pridáme nadrobno pokrájanú cibuľu, opra-
žíme, zalejeme vodou, vlejeme k hrášku a povaríme. Podľa chuti osolí-
me, osladíme, okoreníme a zavaríme sciranku. Pred podávaním pridáme  
do polievky nadrobno posekanú petržlenovú vňať. 

Naša rada: Chuť každej zeleninovej polievky či vývaru výrazne zlepši kúsok 
čerstvej papriky, ktorú v polievke chvíľu pred dokončením povaríme.

Jahody sú úžasné ovocie 
Jahody okrem toho, že sú veľmi chutné, sú aj 
veľmi prospešné pre náš organizmus. Zlep-
šujú metabolizmus a pomáhajú pri liečbe 
anémie, srdcovo-cievnych chorôb a žlčníko-
vých kameňov. Majú protizápalové účinky, 
znižujú horúčku a zmierňujú prechladnutie.

Jednoduchý jahodový koláč
Piškótové cesto: 6 vajec vyšľaháme so 6 PL kryštálového cukru, pridáme 
6 PL polohrubej múky, ½ balíčka prášku do pečiva a 1 vanilkový cukor. 
Upečieme na plechu vystlanom papierom na pečenie pri teplote 180°C. 
Vychladnutý koláč potrieme jahodovou šťavou. Navrstvíme polovicu šľa-
hačky, na to nakrájame osladené jahody a navrch natrieme znova šľahač-
ku. Najvhodnejšia je rastlinná šľahačka. Šľahačku ochutíme vanilkovým 
cukrom.  Vrch  koláča  zdobíme  podľa  chuti  čokoládou,  orieškami  alebo 
javorovým sirupom.                           Pripravujú: Ľ. Čajková a M. Džalaiová

OKIENKO 
PRE GAZDINKY
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Júnové práce v bodoch
ZElENINOVá ZáHRADA

• výsev zeleniny do voľnej pôdy (mrkva, cvikla, hlávkový šalát, kvaka)
• predpestovanie kapusty, karfiolu a ružičkového kelu na neskoršie vysa-

denie
• výsev cukrovej kukurice
• prihnojovanie plodovej zeleniny
• zber skorej zeleniny

KVETINOVá ZáHRADA
• pravidelné odtrhávanie odkvitnutých kvetov rastlín
• výsadba georgínu
• kontrolovanie príznakov plesne a vošiek na ružiach a prípadné ošetrenie 

chemickým postrekom
• pravidelné kosenie trávnika
• zastoknutie oporných kolov k vysokým rastlinám
• pripevňovanie nových výhonkov popínavých ruží k pergolám
• prihnojovanie a pravidelné polievanie rastlín v nádobách
• po prvom júnovom kvitnutí prihnojovanie ruží cereritom alebo originál-

nym hnojivom; zastrihnutie k prvému vyvinutému puku a listu, ktorý je 
päťlaločný 

• vystrihnutie zahusťujúcich výhonkov marhuliam 
• zastrihnutie plodného letorastu broskýň (broskyniam nechajte 2-4 plody 

na plodnom letoraste, za nimi ďalší letorast zastrihnite)
• výsadba póru, neskorých kalerábov, hlávkového šalátu a vodnice  

do uvoľnených záhonov po jarnom zbere

OCHRANA RASTlíN
Za daždivého počasia pokračujeme v ošetrení jabloní a hrušiek proti chras-
tavitosti, naopak za suchého počasia proti múčnatke. Postreky opakujeme  
v 10 až 14-dňových intervaloch.

• Začiatkom júna použijeme prípravky proti obaľovačovi jablčnému.
• Vošky sa počas vegetácie objavujú zvyčajne len vtedy, ak sme neurobili 

predjarný postrek krátko po vypučaní stromov.
• Od polovice mesiaca začíname s preventívnymi postrekmi rajčiakov proti 

plesni a septorióze.
• Proti plesni zemiakov ošetrujeme neskoré odrody v 10 až 14-dňových 

intervaloch. Ľubomír Krupa

Záhradkárske 
okienko
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Mestská knižnica v Giraltovciach pripravuje 
v júni tieto aktivity a podujatia:

 U Mestská knižnica číta deťom
 U Beseda s autorkou detských kníh Gabrielou Futovou
 U Pirátska plavba s knihou Jána Uličianskeho – 

Podivuhodné príbehy siedmich morí
Tešíme sa na vás! 

sčíra – bohatá, štedrá
točka – krtko
lajsdrevo – orgován
blajvas – ceruzka
murjanka – mravec
šifoner – skriňa, almara 

Po našemu...

Budzem pisala pismo Hale.
Napíšem list Alžbete.

Zájazd organizovaný zväzom žien približne v roku 1970. Foto: archív M. Osifová st.

Text: Mária Osifová
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Z P O Z
Narodili sa:  Antónia Katriňaková

Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie Vášho dieťatka prinesie do Vašej rodi-
ny veľa lásky, smiechu a nehy. 

svoje životNé jubileá v mesiaci jÚN oslávia: 

80 rokov       Zuzana Bugnová            55 rokov      Anton Chovanec
   Ján Pavúk 
75 rokov Anna Majerová  Jozef Tolin
 Mária Hamarová  Valéria Stašová
   Miloslav Straňák
65 rokov Mikuláš Ptašinský
 Mária Hažlinská 50 rokov Jarmila Vaňková
 Miroslav Peter  Kvetoslava Šivaková
 Anna Baloďanská  Ľubica Dzurišová
 Peter Krivánek  Slavomír Parimucha
   Ing. Beáta Harajdová
60 rokov Anna Nastišinová  Zlata Kmecová
 Juraj Molitoris
 Dušan Saraka
 Eva Hliboká
 Ing. František Paľa
 Božena Pantlikášová

Vážení jubilanti, pri príležitosti Vášho životného jubilea Vám želáme do ďalších rokov 
života veľa zdravia, šťastia, elánu, Božieho požehnania a veľa dobrej nálady do kaž-
dého dňa. 

maNželstvo uzavreli:
Ľuboš Hlavinka, Giraltovce a alena dzvoníková, Vinné

lukáš lechman, Marhaň a anna Kovalčíková, Giraltovce 

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 po-
môže vyhrať nad nástrahami života.

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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FITBALANCE CUP BUDAPEŠŤ 
v znamení Tomáša Velebíra

Tohtoročný  FITBALANCE  Interna-
tional  cup,  ktorý  sa  každoročne  koná 
v  hlavnom  meste  Maďarska,  v  nás 
zanechal  množstvo  pocitov.  Tejto  za-
hraničnej  súťaži  sa  zúčastnili  Marek 
Pavúk, Tomáš Hricko a Tomáš Velebír. 
Ako  tradične,  reprezentanti  zo  SPI-
DER´ s GYM-u mali ambície vybojovať 
medailu. Men´s physique je nová kate-
gória  fitnes a ešte sa  len hľadá nejaký 
ten ideál „plážovej“ postavy. Naši chalani si preto nikdy nemôžu byť istí, ako ich 
ohodnotia na súťažnom pódiu a čo od nich rozhodcovia budú očakávať. Men´s 
physique bol v Budapešti rozdelený do troch kategórií do 174 cm, do 180 cm 
a nad 180 cm. Tomáš Velebír sa na tomto súťažnom pódiu predstavil v oveľa lep-
šej forme, ako to bolo pred dvomi týždňami v Malmö na SWEDEN GRAND PRIX. 
Zaslúžene si tak vybojoval aj prvé miesto v kategórii do 174 cm. V kategórii nad 
180 cm SPIDER´s GYM Giraltovce reprezentoval talentovaný a úspešný pretekár 
vo physique Tomáš Hricko. Tomáš sa predstavil v podobnej forme ako v Malmö, 
kde obsadil v špičkovej konkurencií 3. miesto. Budapešť mu však nepriala, roz-
hodcovia uprednostnili iné typy postáv a tým ho odsunuli na 13. miesto. Hneď 
za ním skončil Marek Pavúk, ktorý sa predstavil v lepšej forme ako pred dvomi 
týždňami, ale tu to stačilo na 14. miesto. Chalani získali v Budapešti nové skúse-
nosti, ktoré sú pre ich vývoj a napredovanie potrebné.   Marek Pavúk

ŠPORT

Velebír a Pavúk uspeli na národnom 
šampionáte v Nitre

Prvý májový víkend bol v SAKFST v znamení fitnes a klasickej kulturistiky. 
Nitra hostila pretekárov z celého Slovenska a, veru, bolo sa na čo pozerať. 
Súťažilo sa v kategóriách fitnes žien, bikiny fitnes, bodyfitnes, men´s physique 
a klasická kulturistika mužov. V najpočetnejšej kategórii men´s physique mal 
oddiel SPIDER´s GYM štyroch reprezentantov. Táto kategória bola rozdelená 
do troch výškových skupín, a to do 174 cm, do 180 cm a nad 180 cm. V najnižšej 
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kategórií do 174 cm štar-
toval náš TOP pretekár 
Tomáš Velebír, ktorému 
sa na jar darilo a má 
zlepšujúcu sa tendenciu.  
Po SWEDEN GRAND 
PRIX, kde obsadil  
8. miesto, sa predstavil 
v Budapešti na FITBA-
LANCE CUP a s prehľa-
dom zvíťazil vo výško-
vej kategórii do 174 cm. 

V Nitre to mal taktiež slušne našliapnuté, po semifinále figuroval na prvej prieč-
ke. No vo finále rozhodcovia uprednostnili Denisa Hrušku z KŠK Stará Ľubovňa 
a Tomáš tak obsadil 2. miesto. Vo výškovej kategórii nad 180 cm sa predstavili 
až traja „pavúci“ a v najpočetnejšej kategórií to nemali vôbec ľahké. 34 prete-
károv v skvelých formách bojovalo o postup do semifinále a len 15 z nich mali 
možnosť sa postaviť na pódium opäť. Nepochopiteľne medzi nimi chýbal Tomáš 
Hricko, ktorý sa na medzinárodnej scéne ukazuje ako perspektívny reprezen-
tant. Veď vo švédskom Malmö vybojoval krásne tretie miesto. V tejto kategórii 
sa predstavil aj nováčik na scéne men´s physique Dominik Antoš. Keďže to bola 
pre neho prvá skúsenosť so súťažným pódiom, mal nedostatky v prezentácii  
a rozhodcovia mu prisúdili 29. miesto. Prekvapením v našom tábore bol Marek 
Pavúk, ktorý na jar, sužovaný viacerými zdravotnými problémami, prípravu ne-
vzdal a bojoval. Na Slovensku vystúpil dobre pripravený a celkovo pôsobil veľmi 
vyrovnane. Rozhodcovia ho vyvolali do prvého porovnávania, čo ho ešte viac 
nakoplo do finálového boja o medaily. Vo finále sa mohol lepšie odprezentovať 
v T-walking-u. Možno aj to ho odsunulo na konečné 4. miesto. Potvrdzuje sa 
to, čo sa aj na pár súťažiach ukázalo, že giraltovskí physique patria medzi TOP 
nielen na Slovensku!  Marek Pavúk

Uspešní giraltovskí fitnesáci 
pricestovali zo Švédska s trofejou 

S príchodom jari začala aj príprava pretekárov SPIDER´s GYM-u na túto se-
zónu. Po absolvovaní viacerých reprezentačných zrazov prišla na rad aj prvá 
tohtoročná medzinárodná súťaž. Chalani cestovali do krajiny troch koruniek 
reprezentovať nielen seba, ale aj naše malebné Slovensko. Cestovali lietadlom 
z Budapešti do Malmö, kde sa konala jedna z najväčších jarných súťaží na se-
vere Európy. SWEDEN GRAND PRIX FITNESS AND BODYBUIDING sa zúčast-
nilo celkovo 9 reprezentantov zo Slovenska, medzi nimi aj naši Tomáš Hricko, 
Tomáš Velebír  a Marek Pavúk.  Chalani  prileteli  do Malmö už  v piatok,  aby 
ich nič neprekvapilo. V sobotu mohli vidieť svojich súperov na prezentácii, 
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kde  boli  rozdelení  do  dvoch  výškových 
kategórií,  a  to  do  kategórie men´s  phy-
sique  do  178cm  a  men´s  physique  nad 
178  cm.  V  nedeľu/  12.  4.  2015/  vystú-
pili  v  plnej  paráde  na  súťažné  pódium. 
Ako  prvý  sa  predstavil  Tomáš  Velebír, 
ktorý  s  prehľadom  postúpil  z  eliminá-
cie  do  15-členného  semifinále.  Tomáš 
Hricko  a Marek  Pavúk  súťažili  v  druhej 
výškovej  kategórii  a  tiež  s  prehľadom 
postúpili do semifinále. V semifinále bol 
zo  slovenských  reprezentantov  vyvola-
ný do prvého porovnávania Tomáš Hricko. To bolo pre nás  jasné znamenie 
toho, že bojuje o TOP 3 umiestenie. Forma bola skvelo načasovaná, na pódiu 
pôsobil  uvoľnene, prirodzene a  sebavedomo. Velebír  a Pavúk boli  vyvolaní 
v druhých porovnávaniach a bojovali o šieste postupové miesto, no, bohužiaľ, 
ostali tesne pred bránami finále, ktoré sa konalo o pár hodín. Tomáš Hricko sa 
opäť predstavil v skvelej fazóne a cítili sme, že úspech je na dosah. Vybojoval  
si 3. miesto. Tomáš Velebír obsadil konečné 8. a Marekovi stačila jeho forma 
na  10. miesto.  Tento  šampionát  dopadol  pre  našich  reprezentantov  skvelo 
a nakopol ich do ďalšej práce!  Marek Pavúk

NOVÉ DRESY PRINIESLI GÓLOVÝ IMPULZ
Futbalový tím MFK Slovan Giraltovce sa konečne dočkal. Po piatich nevydare-

ných stretnutiach bez víťazstva sa mohli tešiť zo zisku troch bodov po výhre 3:1 nad 
Vysokými Tatrami v domácom prostredí v 27. kole. Ale poďme pekne po poriadku.

V minulom čísle sme poukázali na skutočnosť, že po výhre vo Veľkých Revištiach mali 
Giraltovčania na dosah špicu treťoligovej tabuľky. Prehra doma s Vyšným Opátskym 
však všetko obrátila naruby. Slovan sa dostal do nepohody a akejsi výkonnostnej krízy.  
Navyše známa gólová mizéria upútala trénerov všetkých zvyšných súperov, ktorí 
tak nastavovali taktiku svojich mužstiev proti Giraltovciam založenú na tejto veľ-
kej slabine. Vnútorná sila Slovana dostala poriadnu trhlinu a debakel  0:6 v Spiš-
skej Novej Vsi sa neslávne zapíše do kroniky giraltovského futbalu. Bezradnosť bola 
taká evidentná, že si diváci na Spiši pýtali „desiatku“. Vysoká prehra by zatriasla aj 
s mentálne a kvalitou silnejším tímom, ako je momentálne mladé mužstvo Slova-
na. Opory zneisteli, mužstvo začala nahlodávať nervozita a tak nečudo, že v takom 
rozpoložení sa Giraltovčanom nepodarilo prelomiť sninské prekliatie. Bezgólová re-
míza teda nebola prekvapením a vďaka Petrovi Štefánikovi mohol pribudnúť jeden 
bod do tabuľky so silným protivníkom. Nešťastnú sériu dokončila prehra 0:3 v Sa-
binove. Slovan doplatil na nepremené šance, hlavne tá Verčimákova si pýtala gól 
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ešte za stavu 0:0. Navyše, domácim pri góloch dva razy pomohli dva „vlastence“. 
Touto prehrou sa Giraltovčania nebezpečne priblížili k ohrozeným mužstvám a ďal-
šia strata by znamenala menšiu pohromu. Bolo dobre, že tréner Vladimír Rusnák 
neustále veril v obrat výkonnosti svojich zverencov a podobne aj funkcionári nedali 
priestor panike a nervozite. To malo dobrý vplyv na hráčsky kolektív a odzrkadlilo sa 
to na výkone aj výsledku v zápase s Vysokými Tatrami. Futbalisti Giraltoviec od za-
čiatku predvádzali hru, na ktorú hostia nenašli účinný recept. Rošády v zostave boli 
prospešné. Dorastenec Patrik Lechman hral na hrote, kde sa mu mimoriadne darilo 
a posun dozadu  Jakubovi Verčimákovi zjavne vyhovoval, pretože sa vyhol osobné-
mu bráneniu a vždy vedel nebezpečne udrieť tak, že súper to nečakal. Prvý polčas 
bol naozaj dobrý, aktivita Matúša Digoňa bola imponujúca a z jeho prihrávok mohli 
spoluhráči vyťažiť oveľa viac. Diváci si mohli oddýchnúť a tri góly v sieti Tatrancov 
ich museli potešiť. Škoda len, že po prestávke aktivita Slovana ochabla a hostia zní-
žili po situácii na druhej strane, keď Lechman po nezištnom uvoľnení Verčimákom 
nedal gól v čistej pozícii. Bola to daň za neskúsenosť.

Diváci na giraltovskom štadióne si už pred zápasom určite všimli, že mužstvo Slo-
vana nenastupuje v tradičnom modro-bielom oblečení. Klubové farby vystriedala 
červeno-biela kombinácia. To všetko spôsobili sponzor zápasu Jozef Zajac s manžel-
kou, ktorí darovali Slovanu kompletnú sadu oblečenia. Zdá sa, že práve tieto nové 
dresy priniesli so sebou nielen víťazstvo, ale aj góly a tento strelecký impulz by mo-
hol byť trvalejší, pretože góly sú korenie futbalu a Slovan ich potrebuje dávať oveľa 
viac.

Text: Miroslav Deutsch, foto: Ladislav Lukáč
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Postrehy z Mesta

Text: M. Osifová, foto: L. Lukáč
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Mestská 
Základná škola 
v Giraltovciach

pripravuje

Prímestský 
tábor 

1. turnus
6.7.2015 – 10.7.2015

2. turnus
13.7.2015 – 17.7.2015

3. turnus
3.8.2015 – 7.8.2015

4. turnus
10.8.2015 – 14.8.2015

Bližšie informácie na: 
www.zsgir.edupage.org
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Združenie páleníc a liehovarov na destiláty na Slovensku

Súkromná stredná odborná škola Giraltovce,
MESTO GIRALTOVCE

organizujú a súčasne pozývajú na
3. ročník súťažnej výstavy a ochutnávky ovocných

destilátov  v Prešovskom kraji.

Vstupné 10 € 

Degustáciu predložených vzoriek destilátov vykoná odborná
degustačná komisia dňa 23. mája 2015.

dňa 6. júna 2015 o 17:00 hod.
v Parku mieru pri amfiteátri v Giraltovciach

ochutnávka sa uskutoční

Bližšie informácie Vám poskytne
JUDr. Pavel Lechman  0905 620 632.

v cene vstupného je 1 katalóg vyhodnotených vzoriek destilátov
a 1 pohárik s potlačou predmetnej akcie

na bezplatnú ochutnávku hodnotených destilátov.
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organizujú a súčasne pozývajú na
3. ročník súťažnej výstavy a ochutnávky ovocných

destilátov  v Prešovskom kraji.

Vstupné 10 € 

Degustáciu predložených vzoriek destilátov vykoná odborná
degustačná komisia dňa 23. mája 2015.

dňa 6. júna 2015 o 17:00 hod.
v Parku mieru pri amfiteátri v Giraltovciach

ochutnávka sa uskutoční

Bližšie informácie Vám poskytne
JUDr. Pavel Lechman  0905 620 632.

v cene vstupného je 1 katalóg vyhodnotených vzoriek destilátov
a 1 pohárik s potlačou predmetnej akcie

na bezplatnú ochutnávku hodnotených destilátov.

Spravodajca mesta Giraltovce
Mesačník
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ECHO
Ponúka servis na:

automatické práčky • chladničky • mrazničky
kuchynské zariadenia • klimatizáciu

plynové spotrebiče
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