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Milí čitatelia! 
Ešte ani nestihli dohorieť sviece na cintorínoch, ktoré sme zapaľova-

li v čase sviatku všetkých svätých a dušičiek a už sa na nás komerčne  
a mediálne „valia“ Vianoce. Veď dnes všetko tak rýchlo letí, na nič ne-
máme čas, tak prečo by nám Vianoce mali nejako uniknúť, čo len o jeden 
deň?!

Pamätám sa na Vianoce môjho detstva, keď sme s mamou v štedro-
večerný deň kráčali zasneženou ulicou. Naše vŕzgajúce kroky viedli  
do obchodu po objednaný chlieb.  Pamätám sa na tú tichú, čistú a zasne-
ženú krajinu. Pár jednotlivcov kráčalo po čerstvý chlieb do obchodu, ale 
inak nič, ako keby svet stíchol v tento výnimočný deň a v pokore čakal  
na polnočný zázrak.  Myslím si, že vtedy tá biela a pokojná vianočná kra-
jina bola aj symbolom vtedajších Vianoc a odzrkadľovala aj vnútro ľudí. 
Bez nátlaku, stresu, vianočných pôžičiek, najväčšieho počtu vianočného 
pečiva, najdrahších elektronických hračiek, najviac vysvietených miest, 
najvyšších vianočných stromčekov... naši rodičia aj my deti sme Vianoce 
prijímali s veľkou výnimočnosťou  a tajomnou úctou. 

Dnešné naše prežívanie Vianoc nám presne odzrkadľuje príroda. Čis-
tučká zasnežená krajina je už len veľkou výnimočnosťou, posledné roky 
nás vždy čakajú upršané, sychravé Vianoce plné blata. A presne takto vy-
zerá aj dnešné svetské chápanie Vianoc, plné nervozity, či všetko stihnem, 
plné obáv, či to finančne zvládnem, plné zachmúrených tvárí, že nemám 
to a to, že som nestihol kopec vecí, ktoré si dnešné sviatky vyžadujú.    

A tak nám všetkým prajem krásne, čisté Vianoce plné zasnežených vlo-
čiek lásky, úcty, pokory a polnočného zázraku narodenia Ježiška, ktorý 
nech sa odohráva hlavne v našich srdciach spolu s našimi  najbližšími.

V mene celej redakcie Vám želám prijemné prežitie Vianočných sviat-
kov a šťastný nový rok 2016.

Michaela Marcinová
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Mestská polícia informuje

1. Mestská polícia 14. októbra 2015 v čase hliadkovej služby zistila,  
 že na bývalej skládke TKO dochádza k zadymeniu okolia. Previerkou  
 na mieste hliadka zistila, že dochádza k tleniu starého odpadu v svahu.  
 Ohniská tlenia boli zabezpečené proti požiaru návozom zeminy.
2. Oznámenie o narušovaní občianskeho spolunažívania 15. októbra 2015  
 vybavila hliadka MsP na mieste napomenutím. 
3. Neoprávnený záber verejného priestranstva hliadka MsP vybavila na mies- 
 te písomným upozornením dotknutej osoby s postúpením veci príslušné- 
 mu úradu na vybavenie.
4. Hliadka MsP 26. októbra 2015 vykonala odchyt zabehnutého psa na Ku- 
 korelliho ulici s jeho umiestnením v koterci. Pes bol odovzdaný do ochran- 
 nej karantény zmluvnej firme.
5. Hliadka MsP počas služby vybavila na mieste priestupok na úseku 
 občianskeho spolunažívania 29. októbra 2015 uložením blokovej pokuty.
6. Neznámy páchateľ poškodil osadenie dopravnej značky na Kukučínovej  
 ulici v nočných hodinách 6. novembra 2015. Vec je v štádiu vyšetrovania.
7. Zabehnutie psa na Dukelskej ulici 9. novembra 2015 vybavila MsP   
 s prihliadnutím na okolnosti skutku dohovorením.

V závere príspevku by som chcel upozorniť na blížiace sa vianočné 
sviatky. S ich príchodom sa mesto, a to hlavne jeho centrum, skrášľu-
je  vianočnou výzdobou s vianočným osvetlením. Majme na pamäti, že 
slúži nám všetkým.  K tomuto obdobiu,  hlavne k ukončeniu občianske-
ho roka, sa viaže používanie zábavnej pyrotechniky.  Každoročne sa 
snažíme o to, aby sa jej používanie nestalo nešťastným. Žiadame preto 
rodičov, aby preverili svoje ratolesti, akým spôsobom si krátia voľný 
čas. Nesprávna manipulácia môže viesť k rôznym devastačným pora-
neniam, ktoré môžu mať značný vplyv na budúci vývoj dieťaťa. Neho-
voriac o tom, že za všetky škody nesie priamu zodpovednosť zákonný 
zástupca. Takisto je zodpovedný ten, kto predá pyrotechniku osobe ne-
spôsobilej v zmysle zákona, ktorý presne vymedzuje nakladanie s vý-
bušným materiálom. Verím, že sa tieto sviatky obídu bez mimoriadnych 
udalostí a aj správanie širokej verejnosti mladšieho veku počas rôz-
nych veselíc a zábav sa prispôsobí týmto  najkrajším sviatkom v roku.

V mene kolektívu Mestskej polície v Giraltovciach prajem čitateľom 
mestského spravodaja, aby sa vianočné sviatky niesli v duchu šťastia, 
lásky, porozumenia. Nech sú pokojné a požehnané pre všetkých ľudí 
dobrej vôle a do nového roka vykročme tou správnou nohou.

Ondrej Cina
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n  novembrové  hmlisté, chladné a po-
chmúrne počasie striedali slnečné dni? Mar-
tin na bielom koni nedošiel, čím potešil tých 
najvášnivejších a mrazuvzdorných hubárov. 
Tí sa tak ešte 15. novembra (a dokonca bez 
pričinenia zlej macochy) vybrali  do lesa  
a nazbierali plný košík dubákov. 
n  túto plesovú sezónu môžete zodrať toľ-

ko párov topánok, koľko len chcete?  V Do-
me služieb na poschodí  máme totiž novú opravu obuvi, v ktorej vám každý 
piatok vybavia vaše zákazky. 
n  máme detí ako smetí?  Čo nás teší, ale našu materskú školu už menej. 

Jej kapacita nám už totiž nestačí. Našťastie Ministerstvo školstva pomohlo 
nášmu mestu už schválenou dotáciou na dobudovanie jednej triedy. S vý-
stavbou sa začne v budúcom roku a počet miest sa tým zvýši o 24. Takže, 
milí mladí manželia...
n  široký výber kvalitného alkoholu, cukroviniek, kávy a čajov nájde-

te v novootvorenej predajni v OD Jednota? Bohaté darčekové koše vám  
na počkanie spravia ochotné predavačky a zatiaľ si môžete pochutnať  
na  lahodnej  káve.
n  škôlkari svojim starkým pripravili darček pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším? Darček od detí v podobe vystúpení a zhotovených pozdravov bol 
prejav úcty a vďaky za starostlivosť a lásku, ktorými ich starí rodičia zahŕ-
ňajú.  Krásne jesenné popoludnie strávili deti spolu so svojimi starými ro-
dičmi v MŠ v Giraltovciach v stredu 28. 10. 2015. Bolo nezabudnuteľné... ale 
skončilo sa. A deti sa zas mohli vrátiť do normálu a medzi chvíľami šťastia 
pravidelne dvíhať tlak svojim blízkym.
n  obyvatelia bloku Z na Dukelskej ulici 62/69, členovia spoločenstva 

ZETKA pod vedením svojho predsedu Dušana Verčimaka zorganizovali 
pravidelnú jesennú brigádu? Počas nej upratovali okolie bytovky, zhrabali 
opadané lístie zo stromov a do poriadku dali aj vnútorné priestory vyčiste-
ním okien, dverí a ostatných priestorov. Pohrabané lístie a odpadky  po uve- 
denej brigáde operatívne vyzbierali a na skládku odpadov vyviezli pracov-
níci z drobných služieb mesta. Týmto si obyvatelia pripravili svoje životné 
prostredie na nastavajúcu zimu. Ak máte o takúto brigádu záujem aj vo va-
šom bloku, objednať si ju môžete na obchodnom oddelení ZETKA. Cenník  
a podmienky dostanete obratom.

Text:  Mária Osifová, foto: Antónia Juhová

Viete, že...
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21. december 1933
- v meste New York zomrel

Alexis Victor Morchcowitz

Giraltovský rodák (*1865) sa vo veku 
pätnástich rokov dostal s rodinou  
do Spojených štátov. Ako vyštudovaný 
lekár bol známym odborníkom v ob-
lasti klinickej chirurgie a tiež profeso-
rom medicíny na Kolumbijskej univer-
zite v New Yorku. Opísal postup ope-
rácie hernie (prietrže), ktorá sa podľa 
neho označuje aj ako Moschcowitzova 
operácia. Viac ste sa o tomto lekáro-
vi mohli dočítať v aprílovom čísle  
Spravodajcu, keď uplynulo 150 rokov 
od jeho narodenia.

25. december 1896
- v Myjave sa narodil

Štefan Kočvara
 
Po gymnaziálnych štúdiách v Skalici  
a v Bratislave sa v roku 1916 zapísal 
na Právnickú fakultu Karlovej univer-
zity v Prahe, kde bol členom sloven-
ského študentského spolku Detvan. 
Po úspešnom ukončení vysokoškol-
ského štúdia pôsobil od roku 1921 
ako advokátsky koncipient najprv  
v Bratislave a Myjave, potom v Mi-
chalovciach a Moldave nad Bodvou.  
V roku 1924 prichádza do centra ša-
rišského kraja, do Prešova, kde s vý-

nimkou študijného pobytu v Spoje-
ných štátoch (1926) pracuje sedem 
rokov ako advokát. Zapája sa tu do 
hospodárskeho, spoločenského a 
kultúrneho života. V roku 1927 Ko-
čvara kúpil jediné liečebné kúpele v 
Giraltovskom okrese, kúpele v Šariš-
skom Štiavniku. Keďže boli počas pr-
vej svetovej vojny značne poškodené  
a pustli, začal s ich postupnou rekon-
štrukciou a dal postaviť novú kúpeľ-
nú budovu. Vďaka jeho aktivite sa tak 

Kalendárium osobností z dejín Giraltoviec
DEC EMBER

Štefan Kočvara ako prešovský 
advokát v roku 1931

(Zdroj: archív Adriána Eštoka)
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do týchto malých kúpeľov vrátil život. 
Pričinil sa tiež o založenie Roľníckej 
vzájomnej pokladnice v Giraltov-
ciach (1930), dôležitého bankového 
ústavu pre celý Giraltovský okres.  
V roku 1931 Štefan Kočvara odchádza 
z Prešova a stáva sa verejným notá-
rom v Nových Zámkoch. V roku 1938 
sa opäť vracia do Šariša, tentokrát 
bude pôsobiť v rovnakej funkcii ako 
na juhu Slovenska v Giraltovciach. 
Keďže bol odporcom politiky Sloven-
ského štátu, v roku 1942 bol z funk-
cie verejného notára suspendovaný. 
Odvtedy býval v Šarišskom Štiavniku. 
Práve tu sa ešte výraznejšie zapájal  
do činnosti občianskeho protifašis-
tického odboja, udržiaval ilegálne 
spojenie s viacerými dôstojníkmi 
slovenskej armády a podporoval tiež 
partizánske hnutie. V januári 1945 
sa stal vedúcim odboru pre veci vnú-
torné Úradu delegácie Slovenskej 
národnej rady pre oslobodené úze-
mie. V rokoch 1945–1948 bol po-
predným predstaviteľom Demokra-
tickej strany a aktívnym poslancom 
Národného zhromaždenia v Prahe. 
Podieľal sa na príprave novej ústavy, 
presadzoval česko-slovenské štáto-
právne usporiadanie, často prispieval  
do novín Čas a časopisu Demokrat. 
Do roku 1947 bol poverníkom vnútra 
v Bratislave, odvtedy podpredsedom 
československej vlády v Prahe. Patril  
k dvanástim nekomunistickým čle-
nom vlády, ktorí na protest proti po-
litike KSČ podali 20. februára 1948 
demisiu do rúk prezidenta Beneša.  

O päť dní na to sa komunisti defini-
tívne ujali moci v Československu. 
Po týchto udalostiach Štefan Kočva-
ra najprv emigroval do Veľkej Bri-
tánie a potom do Spojených štátov, 
kde pracoval v Kongresovej knižnici  
vo Washingtone. Zapojil sa do činnos-
ti viacerých exilových spolkov a orga-
nizácií, ktoré sa usilovali o obnovenie 
demokratickej ČSR. Zomrel (+1973) 
vo Washingtone D. C. 

Mgr. Adrián Eštok

Informácie o kúpeľoch  
Šarišský Štiavnik, 

ktorých vlastníkom bol 
Štefan Kočvara, 

v dobovej reklame uverejnenej 
 v časopise Šariš v roku 1930  
(Zdroj: archív Adriána Eštoka)
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ÚDEL ČLOVEKA 
Údel človeka je už raz taký.

Prísť, pobudnúť a odísť.

Po lícach sa ko-
túľajú slzy, mysľou 
prebehnú chvíle 
radosti a bolesti 
pozostalých, slzy 
zviazané láskou, 
ktorá nekončí. Aj 
po týždňoch, me-
siacoch a rokoch 
ich ľúbia a nikdy 
nezabudnú, čo pre 
nich znamenali.

Aj takéto sú dni na rozhraní októbra a novembra, kedy si pripomíname 
Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých.  Život každého človeka 
je jedinečná a neopakovateľná hodnota. Aj po skončení životnej púte ve-
nujeme nielen jemu, ale aj pozostalým úprimnú pozornosť organizovaním 
občianskej rozlúčky.  Tá sa konala 1. 10. 2015 v Dome  smútku na našom 

cintoríne, kde sa na pozva-
nie predstaviteľov mesta 
stretli  najbližší pozosta-
lí, ktorých ich príbuzní 
navždy opustili v posled-
nom roku.  Obrad sa za- 
čal  smútočnou skladbou, 
po nej  nasledovali báseň 
a spomienkový prejav pri-
mátora mesta.   Chronolo-
gicky sme sa lúčili so spolu- 
občanmi prečítaním krát-
kej básne, mena a dátumu 

úmrtia. Na ich pamiatku primátor mesta vložil kvet do vázy a prednos-
ta MsÚ zapálil symbolicky sviečku na katafalku.  Tie si účastníci obradu  
na záver za zvukov piesne Ave Maria odniesli k hrobom svojich  najbližších. 
V takejto pietnej spomienke sme si ešte raz pripomenuli   tridsaťjeden oby-
vateľov, ktorí dožili svoj život a ktorí odpočívajú na našom cintoríne. 

Text: Mária Osifová, foto: A. Kmecová
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Organizovanie súťaže ľudových piesní v novembri je v našom meste už dlho-
ročný zvyk. Tento deň tohto roku pripadol na 12. november. Od ranných hodín sa 
v priestoroch mestského úradu schádzalo 46 súťažiacich v sprievode svojich uči-
teľov a korepetítorov, aby mohli predviesť svoj spevácky talent v súťaži ľudových 
piesní nášho regiónu. Už 21 rokov nesie táto spevácka prehliadka názov Giral-
tovský hudák. 

Pre nás Slovákov je folklór, do ktorého okrem tanca, hudby patria aj piesne, 
bohatstvo, ktoré nám môžu závidieť mnohé krajiny. Je dôležité upevňovať  vzťah 
k ľudovým, tradičným hodnotám už u tých najmenších, aby sme toto dedičstvo 
prenášali z generácie na generáciu. Pieseň ľudí oddávna spájala pri rôznych prí-
ležitostiach a momentoch. Šírila sa z domu do domu, z dediny do dediny, z mesta 
do mesta, od starých rodičov k deťom, v neustálom generačnom kolotoči a tak jej 
životnosť sa stala nekonečnou.

O sile a kráse ľudových piesní presviedčalo 3-člennú porotu 46 spevákov, 
ktorí súťažili v 4 kategóriách. Do tejto súťaže sa zapojili školy z našich blízkych 
okresov – ZUŠ M. Vileca Bardejov, ZŠ zo Stropkova, Svidníka, takisto neďaleká 
ZŠ Kračúnovce a nemalé zastúpenie mali aj naše domáce školy, ZUŠ Giraltovce,  
MŠ, ZŠ a SZŠ. Svoj talent predviedli deti od škôlkarov až po tých násťročných. 
Zazneli rôzne piesne v našich nárečiach, známe, aj tie menej známe. Pestrosť pre-
javov bola veľká. Každému súťažiacemu sme podarovali  perníkové srdiečko ako 
odmenu za odvahu a pekné vystúpenie, za možnosť oživiť ľudovú pieseň.  A tí naj-
lepší získali zaujímavé ocenenia. O súťaživej atmosfére, výberu piesni spevákov či 
celkovom dojme zo súťaže informovala živým vstupom pre všetkých poslucháčov 
rádia Regína predsedkyňa poroty Martina Ťasková.  A tu sú už výsledky o ktorých 
rozhodla porota v tomto zložení - Martina Ťasková, Martin Ťasko a Štefan Štec.

Výsledky súťažnej prehliadky Giraltovský hudák 2015:
I. kategória do 6 rokov
 1. miesto - Martin Lukačišin
 2. miesto - Timea Ciganová
 3. miesto  - Jakub Jurč
II. kategória do 9 rokov
 1. miesto - Liana Olejárová
 2. miesto - Zarah Chanas
 3. miesto - Katarína Onofrejová, Patrik Partila
III. kategória do 12 rokov
 1. miesto - Veronika Jurková
 2. miesto - Natália Križanovská, Liliana Mihaľová
 3. miesto - Daniela Koreňová, René Havrila, Šimona Cichá

V ZASADAČKE MESTSKÉHO 
ÚRADU SA SPIEVALO...
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IV. kategória do 15 rokov
1. miesto - Magdaléna Peržeľová
2. miesto - Ema Marcinová, 
                  Matej Gerek
3. miesto - Simona Dičková, 
                  Katarína Onofrejová

V. kategória do 18 rokov
1. miesto - Klára Novotná
                             

Súčasťou prehliadky bola aj výtvarná 
súťaž – Ľudové zvyky a tradície, ktorú pri-
pravila ZUŠ Giraltovce.

Michaela Marcinová

Tradičné zimné predajné trhy  
v Giraltovciach voňali opäť medovi- 
nou a trdelníkmi. Aj tento rok mali 
čo ponúknuť pre všetky vekové ka-
tegórie. Miestni, ale aj návštevníci si  
u nás v Giraltovciach mohli nedáv-
no vychutnať príjemnú jarmočnú at-
mosféru, stretnúť svojich známych, 
nakúpiť si darčeky pod stromček  
či zahriať sa teplou medovinou, kto-
rú ponúkali včelári z rôznych oblastí 
Slovenska. V stánkoch 70 predajcov 

už po 19 raz nechýbali oblečenie, obuv, spotrebný tovar, hračky či výrobky 
remeselníkov. Počas dvoch dní sa prezentovali aj pernikári a významná a ne-
oddeliteľná súčasť trhov sú stánky s občerstvením, kde si mohli Giraltovčania 
aj ďalší účastníci pochutnať na dobrom vínku, langošoch či klobásach. Tradíciu  
trhov  každoročne dotvára pečenia pstruhov v neďalekom podniku 112. Môže-
me skonštatovať, že aj tohtoročné trhy boli vydarené a veríme, že budú mať  
čo ponúknuť aj v budúcom roku.                                              Martina Cigľárová

Katarínske trhy priviali do mesta 
predvianočnú atmosféru
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Veselé detské piesne a básne sa ozývali z mestského rozhlasu i v uliciach 
mesta Giraltovce v stredu 4. 11. 2015. A viete prečo? V tento deň všetky 
materské školy na Slovensku prvýkrát oslavovali svoj sviatok – Deň mater-
ských škôl. 

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Sloven-
sku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená 
v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Z iniciatívy 
Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu vznikla 
myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Tento významný 
deň sa bude organizovať každoročne 4. novembra. 

Pri príležitosti vyhlásenia sviatku sa aj Materská škola v Giraltovciach  
zapojila do osláv.  Náš veľký deň sa začal prechádzkou škôlkarov ulicami 
mesta a pokračoval na námestí pred mestským úradom. Deťmi priprave-

ná rozhla-
sová relácia 
o b o z n á m i l a 
o b y v a t e ľo v 
so sviatkom 
všetkých ma-
terských škôl 
na Slovensku 
a zároveň deti 
predviedli vy-
stúpenie pred 
m e s t s k ý m 
úradom. Rez-
ké detské 
piesne, bás-
ne a priania 

vyčarili úsmevy na tvárach a dobrú náladu u okoloidúcich ľudí v meste.  
S radosťou a nadšením deti každého obdarovali vlajkou s logom našej MŠ 
a zároveň oboznámili s týmto významným dňom. Vyvrcholením osláv bola 
výstavka detských prác pred budovou MŠ, ktorú obdivovali rodičia, deti  
a všetci okoloidúci. Takto sme všetci spolu oslávili náš veľký deň – Deň ma-
terských škôl.                                                                                      Beáta Miňová

Náš veľký deň
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ŠARKANIÁDA  
v Spojenej škole Giraltovce 
Každé ročné obdobie má svoje čaro. Jesenná príroda je nádherná, charak-

teristická svojimi pestrými farbami.
Súčasťou jesene sú aj detské hry. K veľmi obľúbeným jesenným činnos-

tiam patria výroba, maľovanie a púšťanie šarkanov.
V  októbri sa už tradične v našej škole uskutočňuje šarkaniáda pre žia-

kov I. stupňa. A nebolo to inak ani tento školský rok.
 Deti si predtým za pomoci pani učiteliek vyrobili krásne pestrofarebné 

šarkany, menšie i väčšie. Vyzdobili si nimi triedy, čím prispeli k príjemnej 
jesennej nálade a atmosfére.

V piatok 23. 10. 2015 sme využili pekné počasie a ideálny vietor a vybrali 
sme sa na blízky kopec za školu. Vykročili sme rezkým krokom a každý si 
niesol svojho draka. Netrvalo dlho a z kopca po oblohe zrazu lietali krásne 
farebné šarkany a šantili spolu s vetrom. Niektorým šarkanom sa síce lietať 
nechcelo a tak odpočívali na zemi či lavičke. 

Po sladkej odmene deti odchádzali s úsmevom na tvári a krásnymi spo-
mienkami. Neskôr sme si pripomenuli túto milú akciu  prezeraním fotografií 
z našej zábavnej šarkaniády.

Text a foto: Mgr. Leona Frigová, učitelka ŠZŠ Giraltovce
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CELOSLOVENSKÝ ÚSPECH
Pred rokom sme blahoželali a pria-

li Evke Kollárovej, žiačke ZŠ v Giral-
tovciach, veľa úspechov. Netrvalo dlho  
a Evka aj v tomto roku 

2. miestom v celoslovenskej súťaži 
vo vlastnej literárnej tvorbe Škultétyho 
rečňovanky potvrdila  svoju šikovnosť 
a vzdelanosť.  Jej prácu ocenila odborná 
porota v zostave Ján Petrík, PhDr. Ľu-
bica Kepštová a Peter Gajdošík. Cenu 
si prevzala z rúk primátora mesta Veľký 
Krtíš Ing. Dalibora Surkoša. Víťazke 
blahoželáme, ďakujeme za zviditeľnenie   

základnej školy, regiónu a mesta Giraltovce.  Evke prajeme ďalšie úspechy.
                                                         Text a foto: 

PaedDr. Anna Galíková

Vzácna návšteva v našej škole
Našu školu v Giraltovciach minulý týždeň navštívila úspešná detská psycho-

logička a pedagogička Mgr. Mária Tóthová - Šimčáková. Mnohí si ju pamätajú 
z relácie Pestúnka, kde pomáhala rodinám, ktoré si nevedeli poradiť so správa-
ním svojich detí. Stala sa odbornou garantkou projektu e-deti v školách, ktorý  
sa venuje problematike moderných technológií. A práve nové technológie pri-
nášajú aj novú formu šikanovania – kyberšikanovanie.  Tak sa aj nazývala pred-
náška pre žiakov 4.-9. ročníka. Žiaci sa dozvedeli, že kyberšikanovanie  prebieha 
vo virtuálnom priestore s použitím rôznych služieb a nástrojov. Boli oboznáme-
ní s nástrahami, ktoré sú spojené s využívaním mobilov a internetu. Ďakujeme 
pani psychologičke za veľmi zaujímavú prednášku, pri ktorej naši žiaci jasnou  
a hravou formou získali nové vedomosti o šikanovaní vôbec. Na záver uvádza-
me internetovú stránku, kde rodičia a učitelia nájdu nielen praktické informácie  
a pomôcky na stiahnutie, ale aj psychologickú poradňu: www.detinanete.sk.

Text: 
PaedDr. Jana Čubirková
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Na margo tejto témy...
Takmer v žiadnej škole na Slovensku sa nevyhneme šikanovaniu.  Je to fakt, ktorý 

potvrdzujú všetky dostupné prieskumy a výskumy. Ale predsa jeho rozsah môže-
me zúžiť. Každý deň, keď ráno vstaneme a chceme vykročiť do školy, spomeňme si  
na deň, keď sme sa rozhodli stať učiteľmi, a prečo. Potom si úprimne uvedomíme, 
že je to povolanie a nie zamestnanie. Máme na starosti životy mnohých detí. Keď je 
dieťa v škole, každý rodič si myslí, respektíve verí, že je jeho dieťa v bezpečí. Skúsme  
sa správať ako jeho náhradní rodičia a nebuďme len učitelia. Skúsme jednoducho 
aj počúvať, čo ich trápi, po čom túžia, čo majú radi, priblížiť sa im nielen cez vyučo-
vacie hodiny, ale aj cez prestávky a ranné komunity. Lebo mnohé deti nie sú doma 
vypočuté, a práve preto si ani rodičia nevšimnú, že ich dieťa je šikanované alebo  
že šikanuje. Počúvajme a vnímajme. Pomôžeme nielen deťom, ale aj rodičom. Ne-
buďme len vzdelanými pedagógmi, buďme aj priateľskými učiteľmi a chápajúcimi 
rodičmi!                                                                                          Text: Mgr. Marek Marcinek

Prednášky: Zdravie a zdravý životný štýl
Zamysleli ste sa v poslednom období nad pojmom zdravie a čo pre vás konkrét-

ne toto slovo znamená? Cítite sa zdraví? Aké  sú základné zložky potravy a aké po-
traviny obsahuje strava, ktorú  môžeme pokladať za zdravú? Tieto  na prvý pohľad 
bežné a každému jasné otázky boli diskutované a našim žiakom priblížené v dňoch 
9. až 13. 11. 2015, keď odzneli prednášky venované zdraviu, zdravej výžive, správ-
nym stravovacím návykom a význame pohybových aktivít pre život mladého člo-
veka. Prednášajúci boli Mgr. Filip Vojtek a Bc. Marek Pavúk, majiteľ posilňovne 
Spider´s Gym v Giraltovciach. Žiakom sme hravou formou priblížili význam a zásady 
správneho stravovania. Keďže mala táto akcia značný úspech, je to pre nás záväzok 
aj do budúcna, vzdelávať žiakov v tejto oblasti. 

 Text a foto: Mgr. Filip Vojtek
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Ďalšie barmanské ocenenie 
v SSOŠ Giraltovce 

V Športovej hale v Prešove sa 11. až 12. no- 
vembra 2015 uskutočnil 23. ročník me-
dzinárodnej barmanskej súťaže juniorov  
EUROCUP 2015. Súťaž organizovali pod zá-
štitou predsedu PSK Petra Chudíka Hotelová 
akadémia Prešov, AEHT – Európska asociácia 
škôl hotelierstva a turizmu, Slovenská barman-
ská asociácia a Prešovský samosprávny kraj.  
V tomto roku sa súťaže zúčastnilo 77 súťažiacich 
zo siedmich európskych krajín (Česko, Poľsko, 
Maďarsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko  
a Ukrajina) zo Slovenska 28 družstiev. Našu ško-
lu reprezentovala dvojica Ivana Partilová (2.E)  
a Jaroslav Štefaník (1. E).

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
1. kategória – Before dinner cocktail
2. kategória – Soft drink
Súťažiaci boli hodnotení z viacerých hľadísk. Hneď prvý deň si preverili svo-

je vedomosti z barmanského sveta prostredníctvom testu, ktorý im pripravila 
SKBA. Ďalšie body získali v hlavnej súťaži, kde museli namiešať šesť nápo-
jov v priebehu 11 minút. Povinnou ingredienciou bol London Dry Gin Bombay  
Sapphire a sirupy značky MONIN. Prísna porota hodnotila techniku prípra-
vy, chuť, vzhľad, vôňu nápojov, dekoráciu, celkovú vizáž súťažiacich a výzor  
pri práci. Počas celej súťaže sa pre súťažiacich  
a ich učiteľov a majstrov, ktorí ich pripravovali, ko-
nali rôzne workshopy, napr. Novinky v Slovenskej 
barmanskej asociácii s Jánom Šuchtom, prezi-
dentom SKBA. Ivana a Jaro si počínali na súťaži 
veľmi dobre. Skončili v striebornom pásme a pat-
rí im veľké poďakovanie za vzorné reprezentova-
nie našej školy. Táto súťaž určite obohatila mňa, 
ale aj Ivanu a Jara o ďalšie skúsenosti a pohľad 
na svet gastronómie a barmanstva. Už teraz sa 
tešíme na ďalšie súťaže.  

Mgr. Ľudmila Haleková
Súkromná stredná odborná škola 

Giraltovce
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Súkromná stredná odborná škola v Giraltovciach sa pravidelne zapája do rôznych 
projektov. Škole sa po tretí raz podarilo byť úspešnou v medzinárodnej aktivite de-
viatich európskych škôl pomenovanej  CAN YOU TELL ME THE WAY TO... (Môžete 
mi ukázať cestu...). Úspech dosiahli v rámci projektu ERASMUS +, pričom pod ve-
dením  Mgr. Jána Kopčáka  sa stali jeho koordinátormi medzi školami Slovenska. 
Do uvedeného projektu sú zapojené školy z Talianska, Švédska, Portugalska, Špa-
nielska, Chorvátska, Litvy, Poľska a Francúzska. Študenti z jednotlivých škôl pod-
nikajú túry po jednotlivých krajinách s cieľom nájsť cesty, po ktorých budú sledovať 
spojenie medzi historickým dedičstvom a jeho prírodnými a kultúrnymi aspektmi  
v Európe. Indikujú zmeny, ktorými boli cesty poznačené. Učia sa čítať historické mapy 
a dokumenty, klasifikovať rozličné typy ciest, objavovať ich zvláštnosti a porovná-
vať funkcie ciest v minulosti a dnes. Zaujímajú ich  múzeá, národné parky, stretnutia  
s historikmi, archeológmi, turistami, sprievodcami a obyvateľmi.  Získané informácie 
využijú vo vyučovaní a uverejnia ich na webovej stránke e-twinning. Svoje aktivity 
koordinujú s partnermi zo škôl v Európe. Komunikačným jazykom je anglický jazyk.

Prvou krajinou ktorú navštívili,  bolo Švédsko. V tejto, jednej z najvyspelejších kra-
jín nielen v Európe, ale i vo svete, mohli obdivovať novovybudovanú školu a hlav-
ne pedagógovia sa dozvedeli viac o fungovaní švédskeho vzdelávacieho systému.  
Absolvovali semináre zamerané na rôzne témy (CLIL, IKT nástroje...). Spoznali mest-
ské a prírodné zaujímavosti v meste Götenberg. Navštívili Múzeum námorníctva  
a nádhernú  knižnicu. Absolvovali turistiku v oblasti Askuhlt, kde okrem iného ochutnali  
výborné švédske jedlá, zažili švédsku pohostinnosť a nadviazali nové medzinárodné 
priateľstvá.

V polovici októbra tohto roku študenti SSOŠ, odbor: škola podnikania, boli v Talian-
sku. Na severe navštívili údolie Valle d´Aosta, kde boli vo Veľkom priesmyku Svätého 
Bernarda. Prezreli si hospic, ktorý bol vybudovaný na mieste bývalého Jupiterovho 
chrámu a slúži pre cestujúcich a pútnikov po náročných cestách medzi Talianskom  
a Švajčiarskom. Prešli cestou Via Francigena, ktorá bola v starovekom Ríme dôležitou 
spojnicou medzi Rímskou ríšou a severnou Európou.

V Malom priesmyku Svätého Bernarda na taliansko-francúzskych hraniciach zažili 
poriadnu zimu a počas cesty po Via delle Gallia´s si vypočuli prednášku archeologič-
ky o prehistorických a rímskych pamiatkach tohto miesta. Ocenili nádhernú scenériu 
Álp, cestami  starovekých Rimanov sa dostali k pevnosti Bard, v ktorej je zriadené 
alpské múzeum. V meste Donnas, pri starobylom Moste svätého Martina, sa stretli  
s miestnym vinárom. Počas večerov hovorili s projektovými partnermi, prezentova-
li svoje krajiny a školy, ochutnávali špeciality deviatich krajín zapojených do projek-
tu. Záver pobytu strávili na práve prebiehajúcej celosvetovej výstave Expo - 2015 
v Miláne, kde si okrem iného pozreli expozíciu Slovenska. 

Podľa informácií účastníkov projektu spracoval:
PhDr. František  D ž a l a i

PO TreTí raz úsPeŠNá 
ssOŠ v giralTOvciach
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Znovu je tu čas, keď 
sa žiaci základných škôl 
spolu s rodičimi rozho-
dujú o budúcej profesii.  
Blíži sa obdobie podáva-
nia prihlášok na stredné 
školy. Vedenie Súkromnej 
strednej odbornej školy  
v Giraltovciach  im chce 
pri tomto rozhodovaní 
pomôcť. Preto organizu-
je Deň otvorených dve-
rí na SSOŠ, ktorý bude  

16. decembra 2015  v čase zhruba od 8.00 do 12.00 hod.
V budúcom školskom roku otvára škola 4-ročný študijný  odbor   

s maturitou - škola podnikania. V uvedenom odbore škola poskytuje 
žiakom rôzne výhody ako napr. získanie vodičského preukazu zdar-
ma, účasť na medzinárodných projektoch v zahraničí,  barmanský  
a baristický kurz zdarma, štipendium, ubytovanie v internáte zdar-
ma, prax v Nemecku, stáže v Maďarsku a Taliansku, notebooky zdar-
ma a iné.

Ďalej otvárajú trojročné učebné odbory ukončené záverečnou 
skúškou – hostinský, hostinská, kuchár a murár a dvojročné odbory 
– praktická žena, výroba konfekcie a stavebná výroba.

Pre všetkých študentov  školy je štúdium zdarma, majú veľmi 
priaznivé možnosti  nájsť si po škole prácu, ubytovanie v školskom 
internáte majú tiež zdarma a sú im poskytnuté okrem iných výhod 
písacie potreby a zošity zdarma.

O ďalších možnostiach štúdia na SSOŠ v Giraltovciach dostanú záu-
jemcovia z radov žiakov a ich rodičov podrobnejšie informácie počas 
uvedeného Dňa otvorených dverí na SSOŠ v Giraltovciach a neskôr  
aj na vedení školy.

Príďte a dozviete sa viac!
  Pripravil: PhDr. František  D ž a l a i

Pomôžu budúcim stredoškolákom 
rozhodnúť sa
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DEDIČSTVO OTCOV...
Jedna z našich TV nás každý 

deň v správach pozýva do niek-
torej z dedín Slovenska. Ponúka 
nám obraz dedín, o ktorých sme 
možno ani nevedeli, že existujú 
a už vôbec nie, kde sa nachádza-
jú. Každá z nich sa prezentuje 
tým, čo je pre ňu charakteristické. 
Krásna príroda, ľudia a výsled-
ky ich práce či iné hodnoty. Vraj 
niet na svete takej krajiny, aby sa, 
tak ako na Slovensku, na takom 
malom kúsku zeme nachádzalo 
toľko krás, toľko bohatstva, toľko 
hodnôt a čo dedina, to iné a kraj-
šie. Je to dedičstvo našich otcov 
a starých otcov a naša povinnosť 
je toto bohatstvo udržiavať a zve-
ľaďovať.  Je to nielen povinnosť, 
ale aj česť. Takéto vyjadrenia 
môžeme počuť od ľudí, ktorí svoj 
život upísali práci v tejto oblasti. 
Spomeniem aspoň dve známe 
osobnosti. Pán Nosáľ, jeho život 
spätý s Lúčnicou a pán Martin Ťa-
pák, žiaľ, už nežijúci, ale vo svojej 
tvorbe, vo svojich filmoch zane-
chal pre ďalšie generácie zdoku-
mentovanú širokú oblasť  práve 
nášho kultúrneho dedičstva. 

Vrátim sa znova k TV a jej re-
lácii KAPURA. Nedávno nám pri-
blížila dve nádherné podujatia. 
Jedno sa udialo v rázovitej obci 
Čičmany, kde sa zišli fujaristi  
z celého Slovenska a atmosféra 
dediny s pomaľovanými dreveni-
cami, množstvo ľudí, ozývajúce 
sa zvuky fujár, to bol silný emo-

tívny zážitok aj cez obrazovku. 
Celé toto podujatie sa nieslo  
v znamení odkazu: Dedičstvo ot-
cov zachovaj nám pane... Druhé 
podujatie bolo stretnutie v kúpe-
ľoch Nimnica. Myšlienka, ktorá 
ho charakterizovala bola: Tóny  
v dreve ukryté. Bol to festival ľu-
dových nástrojov a ľudových hu-
dieb zo Slovenska aj spoza hra-
níc. 

A som pri našej Giraltovskej Ka-
taríne, kedysi dňoch plných zába-
vy a veselosti, ale predsa len pre-
trváva dodnes. Toto jej tiež naše 
dedičstvo, z ktorého zostali už len 
zrniečka, ako je aj naše stretnu-
tie priliehavo nazvané Katarínske 
posedenie a pred ním tiež Kata-
rínske trhy v našom meste.  

Vždy v novembri sa koná u nás 
súťaž v speve ľudových piesni, 
kde si môže každý vychutnať ich 
krásu v podaní detí od MŠ počnúc 
a podľa jednotlivých kategórií. 
Je to náš GIRALTOVSKÝ HU-
DÁK, ktorý žije už viac ako dve 
desaťročia a tiež len vďaka za-
nieteným a obetavým ľuďom. Je 
prirodzené, že práve títo „slávici“  
spestrili  program v úvode nášho 
stretnutia JDS. Tí najmenší z MŠ 
s pani učiteľkou Ľ. Tušekovou, zo 
ZUŠ s pani učiteľkou K. Cinovou 
a tí starší s kompletnou ľudovou 
muzikou pána P.  Zajaca z našej 
ZUŠ.

Týmto úžasným úvodom sme 
potešili nielen domácich, ale aj 
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hostí zo Svidníka, Bardejova, 
zástupcov iných organizácií JDS, 
tiež pozvaných z iných inštitúcií 
a škôl v našom meste, s ktorými 
máme dobrú spoluprácu počas 
celého roka. Vždy sa stretávame 
s ústretovosťou a porozumením. 
Potvrdzuje sa nám to často opa-
kované: Čo ľudí spája, nie roz-
deľuje, má význam robiť. Samo-
zrejme, že nechýbali ani vážne 
slová predsedníčky našej organi-
zácie  Márie Osifovej o tom, čo 
sa udialo v priebehu roka v na-
šom celoslovenskom dianí JDS  
v prospech seniorov, v čom sú 
najvážnejšie potreby na rieše-
nie pre ďalšie obdobie. Vypočuli 
sme si pozdravy hostí a prida-
li sme niekoľko piesní v podaní 
Topľaniek, ktoré sprevádzal pán 
O. Majer, a tak sa nálada v sále 
pozdvihla a zapojili sa aj ostatní.

Naše poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí prispeli k príprave, 
priebehu, skvalitneniu a obohate-
niu nášho stretnutia. Občerstve-

nie spestrené domácimi pro-
duktami, večera, ako po iné roky 
objednaná u pána M. Barana, 
bola pripravená a podávaná per-
sonálom kuchyne Nebíčko. 

Dovolím si na záver roka za se-
ba a čitateľov Spravodajcu poďa-
kovať Mgr. Adriánovi Eštokovi 
za jeho dokumenty, ktoré nás 
pravidelne informujú o osobnos-
tiach žijúcich,  pôsobiacich alebo 
ináč spätých s Giraltovcami. Sú 
tiež dedičstvo nášho mesta, sú to 
informácie, ku ktorým by sa bež-
ný čitateľ nedostal  a tak ani ne-
tušil, koľko osobností je spätých  
s naším mestom. 

Ďakujeme sponzorom - mes-
tu Giraltovce, pánom M. Miku-
lovi, P. Marcinovi, V. Juhovi, 
dennému stacionáru Jar živo-
ta, Kaderníctvu - D. Mitaľová, 
Kaderníctvu - L. Havrilová,  
Pedikúre - I. Sukovská a Ing.  
P. Paľovi.

Text: 
Margita Gazdičová
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December je tu. Dni sa nám krátia a noci predlžujú. Vonku je sychravo, ale 
v teplej izbe celkom  fajn. Všetci sa tešíme na najkrajšie sviatky roka. Chystáme  
si darčeky pre svojich blízkych. Upratujeme, navaríme, napečieme, len aby sa už 
začali. Tešíme sa nielen z narodeného Ježiška ale aj preto, že  sa stretneme so svoji-
mi  blízkymi. Čas sa nám na chvíľu zastaví a my môžeme v rodinnom kruhu prežiť 
nezabudnuteľné chvíle, zaspomínať si, povedať svojim blízkym, deťom a vnúčatám 
to, čo sme nestihli počas uponáhľaných všedných dní. Zo spomienok svojich starých 
mám čerpali aj žiaci ZŠ v Giraltovciach pri písaní  slohových úloh. Spoznali sme 
zaujímavé príbehy, život v minulom storočí, spomienky na vojnové či povojnové 
obdobie.

Maroš Michalko, žiak 7. B, si 
našiel čas a zašiel k starej mame 
Jolane. To, čo si vypočul, ho zau-
jalo viac než vysedávanie pri po-
čítači. Veď to bolo pre neho čosi 
živé, nezabudnuteľné a nielen 
jedna stránka z dejepisu. Napísal 
toto.

Stará mama sa narodila krátko 
po 2. svetovej vojne v obci Kríže, 
v krásnom prostredí pod Čergov-

ským pohorím a vrchom Minčol. Pod týmito horami sú dediny, v ktorých prebiehali 
ťažké boje medzi partizánmi a Nemcami. Spomína na to, čo počula z rozprávania 
svojich rodičov. Ľudia počas bojov utekali do hôr. Do dediny prišli Nemci, desiatich 
chlapov zobrali   so sebou, zatvorili v jednom dome s hrozbou, že ak padne v okolí 
čo i len jeden nemecký vojak, zabijú  ich. Chlapi spali na slame a ľudia im nosili 
jedlo tajne. Chvalabohu,  prežili. Nemci sa vypytovali dedinčanov na partizánov. Tí 
však zatĺkali, že nikoho nevideli, o nikom nevedia. Pritom potajomky nosili chlieb 
partizánom do hôr a podávali im správy o tom, kde sú Nemci, koľko ich je. Raz 
jeden ujo z Krížov stretol dvoch vojakov, ktorí  rozprávali po rusky. Zľakol sa ich, 
hoci vedel, že prišli pomáhať. Keď front odišiel, tí čo prežili sa vrátili do zničenej 
dediny. Po vojne prichádzala potravinová pomoc ľuďom aj oblečenie pre deti. Za-
čali sa stavať nové drevenice. V roku 1947 sa viacerí rozhodli ísť za lepším životom  
na Ukrajinu. Ale nie všetci si tam zvykli. Život bol ťažký, vo dne v noci pracovali 

Starí rodičia a deti si majú 
čo povedať
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na poli. Mnohí sa v rokoch 1975-1980 vrátili domov ku svojim rodinám, ktoré tu 
zanechali. Aby sa na ťažký život a padlých vojakov nezabudlo, bol v obci Kríže 29. 
augusta  1960 odhalený pamätník, ktorý symbolizuje veliteľa pri pozorovaní okolia.

Maroša rozprávanie so starou mamou zaujalo a zabehol za ňou aj o pár dní. Čo 
nové sa dozvedel, ho tiež prekvapilo. Veď elektrický prúd v dedine Kríže bol zave-
dený až v roku 1960, to znamená, že babka nehrala počítačové hry, nepoznala mobil. 
Ani televízia či rozhlas dovtedy neboli. Zisťoval ďalej, aké mala detstvo, aké hry sa 
ako dieťa hrala. A dozvedel sa. 

Babka chodila do školy rada. V zime musela niesť nielen knihy, ale aj  polienka  
dreva, lebo v triede kúrili do piecky, aby im nebolo zima. Keď vyviedli nejakú lotro-
vinu, dostali aj  lieskovcom po zadnej časti tela alebo po rukách. Hneď si zapamätali, 
čo sa smie a čo nie.  Každý deň pomáhala rodičom, pásla husi, ovce, kravy. Bola na 
čerstvom vzduchu až do večera. Deti sa hrali schovávačky, chytačky, na tretieho, 
smradľavé vajce, pigy, háky, škôlky,  robili si píšťalky, zbierali klásky a pod. Ale 
pomáhali aj rodičom pri práci na poli od jari až do jesene. Domáce úlohy si babka 
písala až  večer pri petrolejovej lampe. Pero musela namáčať do atramentu. Celé det-
stvo mala ťažké, ale krásne. Ľudia v dedine žili ako rodina. Často si pri práci spievali 
ľudové piesne, ktoré babka Jola spieva dodnes. Maroš má rád svoju starú mamu a už 
dnes sa teší na spoločné chvíle počas vianočných sviatkov. Pani učiteľke ďakujeme 
za spomienky a prajeme dobré zdravie a veľa radosti  v kruhu jej najbližších.

Tento skutočný príbeh svojej starej mamy napísal Timotej Bajcura, žiak 7. B trie-
dy. Babka Helena Bajcurová rodená Klimovská  sa narodila v roku 1935 v Bystrom.  
Na  vojnové roky si  zaspomínala takto. Boli to veľmi ťažké časy. Mala deväť sú-
rodencov. Otec sa skrýval, aby nešiel na vojnu. Lenže vojna prišla za ním. Vojaci 
obsadili dedinu, obyvateľstvo utieklo do hôr. Dedko pani Heleny bol chorý, pripú-
taný na lôžko, ostal v dome sám. Z lesa k nemu chodil jej otec pomôcť mu, ako sa 
dalo. Raz ho tam skoro chytili Nemci. Otec sa stihol  ukryť  v záchode. Videl, ako 
im vojaci podpálili stodolu aj „kunice“. Našťastie nie dom so starým otcom. Bola 
to veľká hrôza. Ale ani v lese to nebolo ľahké. Nad hlavami bombardovali  lietadlá. 
Plač, hlad, strach, zima, nepokoj. Mama porodila bračeka Ondrejka. Neprežil, ozna-
muje so slzami v očiach stará mama. Pochovali ho v lese. Asi po dvoch týždňoch sa 
všetci vrátili z hôr do zničenej, vypálenej dediny, ale zoslabená a utrápená mama to 
už nevydržala. Zomrela mladá. Život bol neskutočne ťažký.

Aj taká krutá bola vojna. Ďakujeme pani Helene za jej spomienky a prajeme 
jej dobré zdravie a Božie Požehnanie. Sú medzi nami ľudia, ktorí vojnu zažili 
na vlastnej koži. Oni sú pre nás skutoční hrdinovia. Tento rok ubehlo 70 rokov  
od konca druhej svetovej vojny, ale ani čas nevymazal tú hrôzu, strach a spomienky 
na tých, ktorí svoje životy položil, aby ten náš bol lepší.

Text: Anna Krajňaková



20 SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

Kamióny v našom meste sú späť!
Postrach všetkých ciest – kamióny - sa nám vrátil po ukončení rekon-

štrukcie Štiavnika.
Po dokončení rekonštrukcie na serpentínach v Šarišskom Štiavniku 

je úsek po polroku prejazdný. Spolu s ukončením obchádzky sa nám 
však vrátilo kvantum kamiónov. 

Po ceste opravenej spoločnosťou Skanska sa opäť jazdí. Podľa hovorkyne 
SSC Zuzany Hromcovej sa tak stalo po vykonaní pochôdzky stavby s cie-
ľom zmapovania stavu a posúdenia vykonaných opatrení na uvedenie úse-
kov, ktoré koncom októbra a začiatkom novembra dali do užívania. Najprv 
pre hromadnú dopravu, v zápätí aj pre ostatné vozidlá. Práce sa realizovali 
do poslednej chvíle. Špecialistka komunikácie spoločnosti Skanska SK Da-
niela Simanová objasnila, že na úsekoch, ktoré boli tesne pred odovzdaním, 
prebiehali práce na vodorovnom a zvislom dopravnom značení, zvodidlách 
i ďalšie typy ukončovacích prác. V druhom úseku Horizont Rakovčík prebie-
hali v tomto mesiaci lokálne úpravy a po spustení dopravy je v úseku ešte 
jedno čiastočné obmedzenie. „Súvisí s dokončením prác na rekonštrukcii 
mostného objektu pri obci Rakovčík. Ukončenie prác na mostnom objekte 
a úplné zrušenie čiastočnej uzávery na mostnom objekte predpokladáme  
v polovici mesiaca november,“ uviedla Hromcová. Stavebná akcia pokračuje 
úsekmi po obec Krajná Poľana, kde budú stavebné práce realizované za 
čiastočnej uzávery cesty I/73 približne do leta budúceho roku. Projekt bol 
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného 
programu Doprava a zo štátneho rozpočtu.

Návrat kamiónov a odliv podnikateľov
„O chystanej rekonštrukcii sme informovali poľské ministerstvo infraštruk-

túry a rozvoja už v apríli,“ konštatoval pre portál  hnonline.sk hovorca Mi-
nisterstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Martin Kóňa. Tým 
sa však cez Štiavnik a aj naším mestom opäť preháňajú šoféri kamiónov.  
Z dôvodu úplnej uzávierky cesty bola vtedy doprava presmerovaná na cestu 
vedúcu cez Stropkov. Občania si tam na to museli zvykať a my, naopak, 
my sme si od nich mohli aspoň na chvíľu oddýchnuť, kým neprišiel novem-
ber. Kamióny sú späť a ničia opäť naše cesty. Rekonštrukcia medzinárodnej 
cesty pritom prebiehala kvôli zníženiu nehodovosti a nevyhovujúcemu stavu 
vozovky, ktorú zničili práve kamióny jazdiace týmto úsekom opäť. „Úsek ne-
spĺňal parametre štátnej cesty I. triedy a nezabezpečoval plynulú, bezpečnú 
a bezkolíznu premávku,“ potvrdila Simanová, podľa ktorej boli cesty v hava-
rijnom takmer neprejazdnom stave. 
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Koniec obchádzkam
„Obnovená cesta prinesie nový stimul do rozvoja tejto časti našej krajiny. 

Zlepší sa regionálne prepojenie,“ povedal tajomník rezortu dopravy Viktor 
Stromček pre portál hn.hnonline.sk. Mnohé firmy však dovážajú materiál 
alebo produkty z neďalekého Poľska, čím bol ich biznis počas odklony do-
pravy cez obce odstavený. Podobne je to aj s giraltovskou službou TIR par-
king, ktorej areál donedávna počas polovice roka „zíval“ prázdnou a dnes je 
opäť využívaný. Dopravný analytik Jozef Drahovský si myslí, že obchádzky 
vo viacerých úsekoch rekonštrukcie  boli nezmyselné. „Na Slovensku sa po-
merne často stáva, že pri paralelných cestách dochádza k súbežnej a poma-
lej oprave oboch komunikácií naraz,“ uviedol. 

Štiavnik               
Text a foto: Martina Cigľárová 

Giraltovčan je nespokojný
s riešením dopravnej situácie v regióne
Mnohých cestujúcich potešilo, že zo Svidníka má pravidelne jazdiť autobus RegioJet 

a prevážať ich k vlakom do Kysaku. Plán dopravcovi nepovolili uskutočniť, preto 
chcela zabezpečiť prípoje SAD Humenné. Giraltovčan Michal uviedol, že reálne ne-
fungujú. 

Pred vyše rokom zvýhodnil štát skupinu cestujúcich a študentov bezplatnou vlakovou 
prepravou. Súkromná spoločnosť RegioJet plánovala zaviesť nové a výhodné autobusové 
linky, aby aj v okrese Svidník zjednodušila život ľuďom bez železnice a ušetrila im čas  
pri cestovaní. Pôvodne mali autobusy jazdiť cez Stropkov, Giraltovce, Kapušany a Prešov 
a dostali by sa aj z krajského mesta oveľa skôr  minutím zastávok v obciach.  Prešovský 
samosprávny kraj licenciu neudelil z dôvodu ohrozenia dotovanej linky Stropkov – Svidník 
- Prešov, ktorú prevádzkuje konkurenčná SAD Humenné. Prepravca napokon rozhodol  
o zavedení spoja na trase Prešov – Kysak. 
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Problém bola vyťaženosť spojov
Nevýhodné to bolo pre dediny. Primátor Stropkova bol myšlienke zvážania ľudí k vlakom 

až do Kysaku naklonený. Postoj mesta Svidník bol spolu s obcami zamietavý, keďže to sa 
dotýkalo len hlavných trás. „Aj teraz je vyťaženosť autobusov nízka. Niekedy sa tam ve-
zie len desať ľudí, inokedy je plný autobus. Chápem ľudí v regióne, ale treba chápať aj ľudí, 
ktorí chodia napríklad z Okrúhleho do Svidníka,“ uviedol za okres viceprimátor Svidníka  
a poslanec Prešovského samosprávneho kraja Peter Pilip. Aj podľa hovorkyne PSK Veroniky 
Fitzekovej žlté autobusy zasahovali do plánu dopravnej obslužnosti a boli v konflikte s  dotovaný-
mi. Pripomeňme si tiež názor nášho primátora Jána Rubisa, ktorý bol iba spočiatku za RegioJet.  
„V cestovnom poriadku je samostatná linka Svidník – Kysak. Dopravu má zabezpečovať pre-
pravca, ktorý zabezpečuje nielen tie vychytané spoje, ale aj tie, ktoré zabezpečujú  dopravu 
našich občanov malých obcí do miest. SAD zabezpečuje aj  vysokostratovú dopravu, či už je to 
trasa Giraltovce - Kobylnice, Lužany – Kalnište.“ 

GIRALTOVČAN KOČIŠ: 
Problematike sa nik nevenoval dostatočne

V apríli sa však v médiách zverejnili informácie o tom, že SAD Humenné pridalo spoje na trase 
Svidník – Stropkov - Kysak, ktoré mali jazdiť aj bez prestupov. Vízia dopravcov bola pôvodne 
taká, že všetci východniari sa mali ľahšie dostať k rýchlikom, IC vlakom i vlakom spoločnosti 
RegioJet pri ceste na západ. Giraltovčan Michal Kočiš, ktorý študuje v Banskej Bystrici, však 
tvrdí, že zostala len plánom. Niektorí diplomati, vystupujúc za práva občanov, si na tom podľa 
neho robili pri riešení dopravnej situácie v našom kraji aj vlastnú propagáciu. „Okolo autobusov 
RegioJetu bolo veľké haló, niektorí, vystupujúc za práva občanov, si na tom robili osobnú rekla-
mu. SAD Humenné zaviedlo iba akože autobusy k vlaku a zostalo ticho. Bola to len mediálna 
fraška, ktorá mala ľuďom zalepiť ústa. Tieto autobusy reálne, ako mali, nefungujú a sú to len 
ďalšie zbytočne vyhodené peniaze,“ myslí si. 

Na západe to funguje
Kvôli tejto problematike tak trochu viní aj médiá, že sa jej venovali málo. „Téma nedostala 

priestor v regionálnych novinách nášho okresu. Aspoň som nezaregistroval žiadny článok, kde 
by sa na to autor pozrel s odstupom času a zhodnotil situáciu, prípadne dal podnet na ďalšie rie-
šenie a možnosti.“ Podobne neeviduje sľúbené zmeny v doprave. „Dosť často cestujem vlakom 
a nezaregistroval som väčšie zmeny, odkedy premávajú tieto akože autobusy k vlakom. Skôr 
som si všimol negatíva. Hlavne si treba pozrieť grafikon.“ Ako príklad uviedol spojenie Prešov 
– Giraltovce. „V určitých hodinách je tam až veľmi spojov. Je to spôsobené tým, že pribudli auto-
busy, ktoré idú z Kysaku. Problém je ten, že z Kysaku idú väčšinou prázdne a tým pádom sú to 
len zbytočne vyhodené peniaze a neplnia svoj účel.“ Tvrdí, že o to nik nemá vážny záujem, aby 
to úspešne doriešil do konca. „Je to škoda, no myslím si, že to nie je ani tak o žltých autobusoch, 
ale o tom, že sa niečo prezentovalo ako náhrada RegioJet, ale v praxi to nefunguje. A v koneč-
nom dôsledku na to doplatia ľudia. Hlavne v tomto regióne by sa niečo také veľmi zišlo,“ doplnil. 
Systém prepravy vraj dobre funguje na trase Banská Bystrica – Bratislava. Niečo také mu u nás 
na východe chýba. „Lístok na RegioJet Bus stojí len 5 eur, zastávka je iba jedna, a to v Nitre. 
Cesta trvá necelé tri hodiny, je to veľmi dobré. A to nevravím o tom, že od decembra spúšťa Re-
gioJet aj vlakové spojenie medzi Banskou Bystricou a Prahou, najlacnejší lístok bude od 10 eur.“ 
Konkurencia by nezaškodila. „Niektorí prepravcovia sú pohodlní, nechcú nič meniť a inovovať.“
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Malé zmeny veľa vody nenamútili
Riaditeľka závodu SAD Humenné, a. s., OZ Vranov nad Topľou Anna Bačíková nedávno tvr-

dila, že ak ich obyvatelia požiadajú, aby expresnú linku zaviedli, nebude s tým problém. „Pre-
prava z týchto miest do Kysaku bola v obmedzenom rozsahu z dôvodu nezáujmu, no spolu  
s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) ako objednávateľom spojov zaviedli prípojné spoje.“  
Sú s prestupmi. Vedúci dopravy SAD Humenné Radoslav Smetanka uviedol, že zavedením 
nových spojov na trase Stropkov – Svidník  – Prešov  – Kysak by pokryli potreby cestujúcej ve-
rejnosti z okresov Svidník a Stropkov, aby sa vytvorili lepšie podmienky pre okresy bez železnič-
nej dopravy. Zhrňme, že od 1. apríla spoločnosť SAD Humenné posunula odchod existujúceho 
spoja z Kysaku z pôvodného času 22.25 h na 22.40 h. Zaviedli nový spoj zo Svidníka v piatok  
o 18.15 h cez Stropkov o 18.35 h do Kysaku, s odchodom z Kysaku cez Stropkov do Svidníka  
o 20.40 h. Ďalšia zmena je, že pribudol nový spoj zo Svidníka s odchodom o 13.10 h cez Strop-
kov v pracovných dňoch a v nedeľu a s odchodom z Kysaku cez Stropkov do Svidníka o 15.45 
h. SAD Humenné mala riešiť prepojenie trasy Stropkov – Giraltovce k skorému rannému spoju 
s odchodom z okresného mesta o 03.45 h s príchodom do Kysaku o 05.20 h, naň chceli napojiť 
prípoj zo Stropkova s prestupom v Giraltovciach.

Čakajú sa prípoje?
Konkurencia je aj v dopravnej oblasti. Problém je často fakt, že autobusoví dopravcovia, ktorí 

sú u nás dvaja - SAD Humenné a SAD Prešov sa niekedy nečakajú. Ak cestujúci prestupujú 
ďalej nielen z mesta do mesta, ale  
aj do okolitých obcí, niekedy sa to 
stane pre pár minút omeškania. 
Podobne je to s vlakovými prípojmi 
Železníc Slovenskej republiky a In-
terCity RegioJet. Svoje o tom vie 
19-ročná Ivona Hederová, ktorá 
cestovala do svidníckeho okresu vla-
kom RegioJet z Trenčína do Kysa-
ku a odtiaľ sa chcela dostať vlakom  
do Prešova a  autobusom do Svid-
níka. „Problém nastal, keď mal meš-
kanie a vlak Železničnej spoločnosti 
Slovenska, smerujúci do Prešova,  

na cestujúcich pre pár minút nepočkal. Výpravca mi vravel, že osobáky nemôžu čakať. Myslím 
si, že sa teraz bijú spoločnosti, lebo obvykle sa čakali. Mnohí cestovali ďalej a veľa spojov  
bez väčších prestupov na výber nemáme.“ Spoločnosti sa obhajovali. „Uskutočnenie prípoja je 
nariadené predpisom vydaným Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., (ZSSK),“ uviedol 
vedúci odboru komunikácie Ľubomír Mitas z Generálneho riaditeľstva Železníc Slovenskej re-
publiky. „Ak na vlaky InterCity RegioJet spočiatku osobné vlaky železníc čakali a štátny preprav-
ca svoje stanovisko následne prehodnotil, je to jeho podnikateľské rozhodnutie, ktorým vysiela 
signál aj k svojim zákazníkom. Čo sa týka zabezpečenia prípojov v smere na severovýchod Slo-
venska, RegioJet sa snažil vyriešiť zložitú situáciu čo najlepšie v prospech cestujúcich,“ tvrdí PR 
manažér Tomáš Bořuta. Hovorkyňa Železničnej spoločnosti Slovensko Jana Morháčová uviedla, 
že je na spoločnosti RegioJet dostať cestujúcich včas tam, kam potrebujú.

                                                                             Text a foto: Martina Cigľárová                       
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Mesto je živý organizmus, kde sa 
musia denne zabezpečovať rôzne úlo-
hy, aby všetko fungovalo tak, ako má. 
Niekedy je to množstvo realizovaných 
konkrétnych opatrení, na prvý pohľad 
takmer neviditeľných, no bez nich by 
sa súkolie tohto mechanizmu  nepohlo. 
Takéto úlohy v našom meste plní Mest-
ský podnik služieb Giraltovce, s. r. o. 
(MsPS, s.r.o., Giraltovce). Pokúsili sme 
sa nazrieť do zákulisia tejto organizácie, 
aby sme jej činnosť priblížili našim čita-
teľom. Musíme konštatovať hneď na za-
čiatku, že škála povinností tohto subjektu  
so 100-percentnou účasťou mesta Giral- 
tovce je taká rozsiahla a zložitá, že ju 
môžeme iba v stručnej podobe naznačiť 
a prípadne sa k jednotlivým oblastiam 
na stránkach  Spravodajcu v budúcnosti 
vrátiť.

Pre získanie objektívneho pohľadu  
na danú problematiku sme sa stretli s ko-
nateľom MsPS,  s. r. o., Matúšom Štof-
kom a nazreli sme do správy o výsledku 
hospodárenia za rok 2014.

PhDr. Matúš Štofko bol do funkcie 
konateľa spoločnosti vymenovaný zhru-
ba pred rokom. Od prvého dňa musel 
riešiť množstvo úloh, aby MsPS, s. r. o. 
Giraltovce, ktorý vznikol a funguje ako 
obdoba technických, respektíve verejno-
prospešných služieb, čo najkomplexnej-
šie a kvalitne zabezpečoval komunálne 
služby pre obyvateľov mesta podľa po-
žiadaviek vedenia samosprávy. A nebolo 
toho málo. Okrem prípravy a spracovania 

základných zriaďovateľských dokumen-
tov, pretože práve v tom čase im končili 
povolenia  na rôzne druhy ich činnosti 
(najmä v oblasti hygieny a verejného 
zdravotníctva, nakladania s jednotlivými 
komoditami odpadu, na prevádzku zber-
ného dvora, na zhodnocovanie odpadov 
a pod.), riešili sa otázky nových zmlúv, 
kalkulácií, cien, plánov a pod. Aj keď nie 
je betonárka hlavná činnosť mestského 
podniku, podarilo sa im čiastočne znížiť 
cenu betónu a aj keď chceli viac, nebolo 
to možné. Všetko potrebné na jeho vý-
robu musia totiž nakupovať za maloob-
chodné ceny zo stavebnín, keďže dopyt 
je vo veľmi malých objemoch (klasické 
betonárky nakupujú napr. veľké objemy 
cementu z Maďarska či Poľska, kto-
ré umiestňujú do sila, majú svoje lomy  
na drvu či štrky a pod.). Pripravovali plán 
vývozov TKO i SZ a kalendáre pre zber 
odpadu pre 25 obcí, vrátane mesta Gi-
raltovce. Doriešiť museli aj dokumenty 

Skvalitňujú poskytované služby
obyvateľom

Pohľad do zákulisia MsPS, s. r. o., v Giraltovciach
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ohľadom budovy, v ktorej sídlia (hygie-
nický posudok sociálno - hospodárskej 
budovy) a BOZP, aby boli v súlade s naj-
novšími platnými normami).

Akútne riešili vozový park, ktorý už 
nie je na hranici únosnosti, ale dávno  
za ňou. A to im prinášalo a prináša nemá-
lo starostí s údržbou tejto techniky. Ceny 
takýchto nových mechanizmov sa po-
hybujú v hodnotách od takmer 250-tisíc  
do 400-tisíc eur. Takéto financie ne-
môžu ani pri najlepšej snahe  zabezpečiť,   
a to aj za  spolupráce  s mestom, preto-
že súčasná finančná situácia nie je jed-
noduchá. No už teraz majú pripravené 
projekty na riešenie tohto problému  
a v prípade, že budú k dispozícií financie, 
veci budú operatívne riešiť. Momentál-
ne pripravujú projekt na vybudovanie 
triediacej linky, získanie komplexného 
komunálneho vozidla na zber odpadu  
i zimnú údržbu, nové lisovacie zariade-
nie, VZV a pod.  Eliminujú sa tak veľmi 
vysoké náklady na údržbu starej tech-
niky, nákup súčiastok, vysokú spotrebu 
PHM a olejov a iné neproduktívne ná-
klady.

Dôležitá činnosť, ktorú zabezpečujú  
v meste a v dedinách, je separovaný zber 
komunálneho odpadu, čo sa spoločnosti 
darí na pomerne vysokej úrovni. No stá-
le sa nájdu aj menej disciplinovaní oby-
vatelia, ktorí nevhodne miešajú odpad  
a do zberných nádob a kontajnerov dá-
vajú aj veci, ktoré tam nepatria. Tento 
odpad musia potom prácne triediť a to 
im prináša ďalšie problémy. Nemálo fi-
nancií stojí aj odvoz odpadu na skládku 
v Hanušovciach. 

Ďalšími nosnými oblasťami ich čin-
nosti sú pohrebné služby, zimná údržba 
mestských komunikácií a stavebná čin-
nosť (výroba betónu a poskytovanie pra-

covníkov na rôzne stavebné práce).
Ako nám pán Štofko prezradil, je rád, 

že sa mu oproti predošlému obdobiu po-
darilo zabezpečiť,  že pracovníci (nárast 
počtu zamestnancov od jeho nástupu  
z 9 na 14) dostávajú výplaty za svoju 
prácu pravidelne a čiastočne (cca 18-
20%) sa podarilo zabezpečiť zvýšenie 
ich miezd. Dôležité je aj to, že znížili 
niektoré náklady (stopli napríklad vý-
stavbu garáží, na ktoré sa preinvestovalo 
nemálo financií a v súčasnosti nie sú pre 
firmu nevyhnutné, sú momentálne nad-
štandardné a ak by bolo možné, radi by 
sa ich ako nadbytočného majetku zbavi-
li.)  Konateľ kladne hodnotí aj skutoč-
nosť, že sa im podarilo vyrobiť a predať 
väčšie množstvá betónu ako predtým.  
A týmito opatreniami sa spoločnosti  
za posledný štvrťrok 2014 podarilo do-
siahnuť zisk.

S problematikou cintorínskych služieb 
súvisí aj názorová nejednotnosť návštev-
níkov či nájomníkov. Čo sa pozdáva jed-
ným, nepáči sa druhým. Keď sa pokosí 
cintorín, sú niektorí ľudia spokojní, no 
iní sa sťažujú, že sa im pokosená tráva 
dostáva na hroby. Niektorí majú požia-
davky na výrub drevín a stromov, no túto 
problematiku nemôže MsPS, s. r. o., Gi-
raltovce riešiť, pretože platia prísne pra-
vidlá o ochrane prírody, ktoré limitujú 
odstraňovanie stromov. Iná problematika 
je neplatenie za cintorínske služby. Či už 
sú to poplatky za hroby, kde mnoho hro-
bov nemá konkrétnych majiteľov, alebo 
aj neplatenie za služby spojené s pocho-
vávaním zosnulých časťou nezodpoved-
ných obyvateľov. Aj toto sa bude musieť 
postupne riešiť.

Myslí sa aj na budúcnosť,  pretože 
mesto má už niekoľko rokov pripravený 
priestor na nový cintorín. No ako nám po-
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Giraltovčania zostali bez pripojenia
Život bez internetu a technic-

kých vymožeností sa dnes len 
tak nevidí. Hoci sme zvyknu-
tí na modernú dobu, niektorí  
Giraltovčania boli od nej na dva 
dni „odstavení“. Príčina výpad-
ku bolo poškodenie optických 
káblov spoločnosti Telekom  
v Stropkove. 

Porucha nastala 20. novembra 
poškodením káblov pri preklád-
ke vysokého napätia robotník-
mi, ktorí neúmyselne odstavili 

od internetu nielen Stropkovčanov, ale aj Giraltovčanov. Prerušená nebola 
miestna infraštruktúra zabezpečujúca pripojenie časti mesta Stropkov, ale 
pripájajúca na slovenskú sieť. Nefungovali internet, niektoré bankomaty či 

vedal M. Štofko, zatiaľ pôvodný cintorín 
postačuje. Okrem iného je to spôsobené 
aj tým, že ľudia v snahe šetriť náklady 
dávajú svojich zosnulých pochovávať 
do spoločných hrobov a aj preto je ešte 
miesto na ďalšie nové hroby. Iný prob-
lém je to, že pôda na plánovanom novom 
cintoríne nemá najvhodnejšie hydro-
geologické parametre na pochovávanie 
(piesčitá pôda, kamenistý základ a pod.). 
Problém bude aj s prístupom na miesto 
nového cintorína, ktorý je prakticky na 
kopci nad Tehelnou ul. No aj toto sa bude 
potrebné v budúcnosti riešiť.

Niektorí jednotlivci sú občas nespo-
kojní so zimnou údržbou ciest a hlavne 
chodníkov v meste. Neuvedomujú si, že 
úlohou údržby nie je odstrániť pôsobe-
nie zimných klimatických podmienok, 
ale na primeranej úrovni eliminovať 
jej následky, zabezpečiť priechodnosť  
ciest a chodníkov, aby boli komunikácie  
v rámci možností čo najbezpečnejšie. 

Táto oblasť ich činnosti je o to zložitej-
šia, že mesto Giraltovce má mnoho ciest 
s veľkým stúpaním, resp. klesaním.

Čo uviesť na záver tohto nášho prí-
spevku? Naznačili sme iba niekoľko 
problémov, ktoré postupne rieši vedenie 
MsPS, s. r. o., v Giraltovciach. Niečo sa 
už úspešne podarilo a ďalšie veci sa re-
alizujú. Je predpoklad, že aj za pomoci 
vedenia mesta, ktoré má eminentný záu-
jem o to, aby služby pre obyvateľov boli 
zabezpečované na čoraz lepšej úrovni, 
budú úspešne v nastúpenej ceste pokra-
čovať. Pracovníci tejto mestskej firmy 
pod vedením mladého ambiciózneho ko-
nateľa Matúša Štofku majú predpoklady 
tieto zámery a očakávania naplniť. 

Veríme, že obyvatelia nášho mesta im 
budú v tomto držať prsty, my budeme 
pravidelne ich činnosť sledovať a našich 
čitateľov o nej informovať.

Text a foto: 
PhDr. František Džalai

Ilustračné foto: optické káble
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platobné terminály. Nebolo možné uskutočniť všetky transakcie na úradoch 
a v bankách, ktoré pracovali kvôli výpadku v obmedzenom režime bez počí-
tačov, niektoré boli v mestách bez internetu úplne mimo prevádzky. Napriek 
tomu, že bol výplatný deň a v Giraltovciach navyše aj predajné trhy. Poškode-
nia boli rozsiahle a ich riešenie komplikované, na druhý deň sa však podarilo 
výpadok opraviť. O dvojdňových rozsiahlych problémoch s pripojením, ktoré 
súviseli aj s technickou odstávkou produktov niekoľkých ďalších poskyto-
vateľov služieb, informovala na svojich stránkach aj spoločnosť DSL. „Došlo  
k prerušeniu dvoch optických káblov na Šarišskej ulici v Stropkove cudzím 
zavinením,“ uviedol pre portál dsl.sk hovorca operátora Slovak Telekom Mar-
tin Vidan. 

Martina Cigľárová

Stretnutie po šestnástich rokoch 
V podvečer sviatočného víkendu, Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, 

sa uskutočnilo naše stretnutie, stretnutie mojich bývalých žiakov, ktorí sa 
so mnou chceli stretnúť po ne-
uveriteľných šestnástich ro-
koch. Nikdy som si nemysle-
la, že aj mne sa môže niečo 
také prihodiť a že si na mňa 
spomenú. Veď som ich učila 
len na základnej škole a to 
len na prvom stupni, od pr-
vého až po štvrtý ročník. Oni 
na mňa jednoducho nezabud-
li. Pripomínali mi to mnohými 
úsmevnými príhodami, ktoré 
sa stali, ktoré ich usmerňovali,  
na tej takej zložitej ceste, ceste  
do sveta dospelých. Aj keď sa 

stretnutia nezúčastnili všetci žiaci pôvodnej triedy,  všetci si našli svoje miesto 
vo svete. Majú prácu doma na Slovensku  alebo v zahraničí a zaujali zaujíma-
vé posty v našej spoločnosti. Mnohí z nich už majú aj svoje rodiny, dokonca 
dnes už učím aj ich deti. A o to tu predsa ide, aby nás niekedy, keď príde  
na to čas, „vymenili“. Ďakujem vám, „ moji žiaci“, absolventi Základnej školy 
v Giraltovciach, teším sa z vašich doterajších úspechov a želám veľa zdaru   
v osobnom i profesionálnom živote.                             Bývalá triedna učiteľka 

Mgr. Tatiana Sabolová
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TRADIČNÉ VIANOCE
Vianočné sviatky sú pre nás najkrajšie a najobľúbenejšie dni  roka. 

Pripomeňme si ako tieto sviatky slávili naši predkovia. 
Štedrý deň, ktorý sa na Slovensku zvykne na-

zývať aj Kračún, Vilija či Dohviezdny večer, bol  
v minulosti plný rituálov. V minulosti sa tomuto 
dňu prikladala veľká magická sila – to ako a čo 
sa robilo v tento deň, tak to potom bolo počas ce-
lého roka. Ženy preto nemali chodiť po susedoch 
ani nič požičiavať z domu. Gazdinky vstávali 
hneď po polnoci a začali piecť chlieb, aby bol do 
rána hotový.  Ráno sa s kúskami cesta oblepili 

ovocné stromy, aby bola v nasledujúcom roku dobrá úroda. Zavčas rána išli gazdovia  
po vodu a nanosili jej na celé sviatky. Do studne dali štipku soli, aby bola voda zdravá 
počas celého roka. Slobodné vydajachtivé dievky mali zasa zatriasť plotom, a odkiaľ 
zabrechal pes, z tej strany mal prísť ženích.

Pred samotnou večerou sa robili posledné úpravy. Gazda priniesol do izby snopček 
slamy ako spomienku na narodenie Božieho syna. Pred zavedením elektriny svietila  
v izbe petrolejová lampa či kahanec a sviečka na stole. Pod obrus sa dávalo obilie, stru-
koviny, drobné mince, do slamienky na stôl sa dalo zoomorfné pečivo – toľko kusov, koľko 
mali v hospodárstve zvierat. Tieto zvyky sa zachovávali, aby počas nasledujúceho roka 
bolo všetkého hojnosť, aby sa vydarila úroda, aby dobytok nepostihli žiadne choroby 
a aby sa v domácnosti aj koruna držala.

Na slávnostne prestretom štedrovečernom stole nechýbali jablká, orechy, cibuľa, ces-
nak, oblátky, hriatô, pálenka, sviečka, Biblia a chlieb. V minulosti sa jedlo z jednej misy 
drevenými lyžicami. Na stole nemal byť nôž, preto sa z chleba odlamovalo. 

Po prípitku všetci zjedli oblátku s medom a cesnakom, aby boli v rodine všetci zdraví 
a chránení pred negatívnymi silami. V niektorých rodinách gazda zvykol urobiť svojim 
deťom medom krížik na čelo, aby boli počas roka milé a dobré. Krížiky z medu sa dávali 
na čelo aj dievčatám, aby boli krásne. 

K stolu si sadli všetci členovia rodiny v nových šatách. Nohy stola sa zopli reťazou, 
na ktorú si všetci členovia rodiny položili nohy. Reťaz symbolizovala pevnosť a svornosť 
rodiny. Pod stôl sa položil rýľ, sekera, lemeš alebo čerieslo – železné predmety symbo-
lizovali prianie pevného zdravia pre všetkých. Gazdiná obsluhovala celú rodinu a podľa 
zvyku nemal nikto iný počas večere vstať zo svojho miesta,  aby sa o rok opäť všetci zišli 
pri štedrovečernom stole živí a zdraví. 

Tieto zvyky a mnohé iné sa zachovávajú v našich domácnostiach aj teraz. Možnože 
ste v nich spoznali aj tie svoje. A ak nie, tak pre vás môžu byť tohtoročnou vianočnou 
inšpiráciou. 

          Text: Michaela Marcinová, prevzaté z KN od K. Nádaskej
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Treba sa dobre 
pripraviť 
na zimné obdobie 
a chrípku

Pred mesiacom sme vám predstavi-
li bylinkára Jána Gdovina. Už vtedy 
zdôraznil, že na zimné obdobie sa 
pripravujú rastliny a živočíchy a mal 
by sa pripraviť aj človek. V tomto ob-
dobí sa viac ako v inom čase  objavuje chrípka. Ľudia konzumujú kvantá liekov,  
no ako hovorí J. Gdovin,  je lepšie si pomáhať silou ukrytou v liečivých rastlin-
kách. Chrípkové ochorenie sa dá liečiť rôznymi spôsobmi. Často lepšia ako an-
tibiotiká či rôzne „babské“ recepty  proti chrípkovému ochoreniu a problémom 
s hornými dýchacími cestami  je inhalácia. Pri nej účinné liečivé látky prenikajú 
cez pľúca priamo do krvného obehu, čo sa rýchlosťou účinku dá prirovnať k in-
jekcii. Inhalácia nemá žiadne vedľajšie účinky a navyše pôsobí priaznivo na pleť.

RECEPT: Bylinková inhalácia
 Polovicu objemu zmesi má tvoriť kvet rumančeka, ktorého dezinfekčné účin-

ky doplníme kvetom ibiša lekárskeho a divozela veľkokvetého s obsahom slizo-
vitých látok. Do zmesi môžeme ďalej v ľubovoľnom pomere doplniť vňať dúšky 
materinej, pamajoránu, fialky, podbeľa či pľúcnika. Do 2-3 litrov vody dáme  
10 lyžíc tejto zmesi a necháme prejsť varom.

Inhalujeme pod plachtou, striedavo nosom a ústami 10-15 minút niekoľkokrát 
denne.

Skúste to a pocítite, ako vám to pomôže proti chrípke!

Ján Gdovin, PhDr. František Džalai

RADÍ VÁM BYLINKÁR
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Ako si správne rozvrhnúť 
predvianočné pečenie

Ako prvé pečieme medovníčky. Ostatné keksy pečieme tri týždne pred Via-
nocami. Na vanilkové rožky a orechové koláčiky je najlepší čas dva týždne 
pred sviatkami. Linecké pečivo a koláčiky z krehkého cesta potrebujú  
na odležanie týždeň. Najčerstvejšie by mali byť nepečené dobroty a tie ktoré 
plníme rôznymi krémami. Tesne pred Štedrým dňom treba robiť vianočku.

Recept
MASLOVÁ VIANOČKA
Potrebujeme: 40 g droždia, 1 lyžicu kryštálového cukru, 100 ml mlieka, 
600 g hladkej múky, soľ, na hrot noža postrúhaného muškátového orieška,  
1 vanilínový cukor, 50 g hrozienok, 50 g mandlí, 150 g masla, 120 g práškové-
ho cukru, 2 lyžice rumu, 4 žĺtky, 1 vajce na potretie, tuk na vymastenie plechu, 

50 g mandľových lupienkov, práškový 
cukor na posýpanie 
Postup:
1/ Z droždia, cukru, polovice vlažného 
mlieka a lyžice múky pripravíme kvá-
sok, ktorý necháme v teple vykysnúť. 
Do zvyšnej preosiatej múky vmiešame 
štipku soli, muškátový oriešok, vanilí-
nový cukor, opláchnuté hrozienka a po-
strúhané ošúpané mandle.
2/ Zmäknuté maslo šľaháme s cukrom 

a postupne pridávame rum so žĺtkami. Vyšľahanú penu pridáme s kváskom  
do múčnej zmesi a vypracujeme hladké cesto. Necháme ho kysnúť asi 40 mi-
nút na teplom mieste. Počas kysnutia cesto dvakrát prepracujeme.
3/ Z cesta rozdeleného na 9 dielov vyšúľame pramene dlhé asi 30 cm. Základ 
spletieme zo 4 prameňov, dáme na vymastený plech a potrieme vajcom. Potom 
príde vrstva upletená z 3 prameňov a na ňu 2 skrútené pramene. Vianočku po-
trieme vajcom, posypeme mandľami a necháme 20 minút kysnúť. Potom ju asi 
40 minút pečieme v rúre predhriatej na 180°C. Po vychladnutí ju pocukríme.

Pripravujú: Ľ. Čajková,  M. Džalaiová

OKIENKO 
PRE GAZDINKY
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Po našemu...

Vianočná atmosféra v rodine Majerových - 50. roky. 

Mária Osifová

Viľija – Štedrý deň
vinčovac – blahoželať, gratulovať
zaduva – fúka, snehová kalamita
čačina – ihličie
podarunek – darček
tepša – plech na pečenie
rodľe – sánky
kolbasa – klobása
jezulanek – vianočný stromček
šnich - sneh
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Záhradkárske 
okienko

Aj v decembri môže vaša záhrada ponúknuť pekné scenérie.  
Poteší pohľad na vyfarbené jesenné plody i kvietky vresov a vre-
sovcov. Nezabudnite 4. decembra  narezať barborky a osadiť kve-
tináč na bylinky, zelená vňať bude v zime veľmi žiadaná.

Plán prác v decembri:

l   v nižších polohách máte poslednú príležitosť  zakryť chúlostivé 
 rastliny čačinou,
l   zakopanie ruží, prihrňte zeminu ku krčku ruže alebo krčok
 zasypte kompostom,
l   prerezávanie jabloní, hrušiek a sliviek, odstráňte vetvy
 smerujúce do koruny,
l   prerezávanie kríkov kvitnúcich v lete,
l   cez záhony so zimujúcou zeleninou (ružičkový kel, pór, petržlen, 
 špenát, čierny koreň) prehoďte bielu netkanú textíliu,
l   kontrolujte izbové rastliny, zasychajúce špičky signalizujú suchý  
 vzduch, postavte k rastline misku s vodou,
l   pri bohatej snehovej nádielke priebežne zhadzujte sneh z vetiev 
 ihličnanov, aby sa pod jeho ťarchou nepolámali. 

Neohŕňajte nos nad jesennými hruškami z vašej záhrady. Skúste 
prebytky kompostovať s jarabinou alebo plodmi arónie. 

Ľubomír Krupa
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Z P O Z
Narodili sa: 

Štefánia Kurečajová, Ján Fedák, annamária Palianová, denisa Študyová, 
samuel Bilý.

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

MaNželstvo uzavreli:
 Maroš Kurečaj, Giraltovce	 a	 silvia seržiková, Raslavice
 Mgr. lukáš Migaš, Pušovce a Mgr. Mária Medvecová, Giraltovce
 ing. anton Majkut,	 a ing. Katarína verčimáková, 
	 Košice	-	Dargovských	hrdinov	 	 	 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 pomôže vyhrať nad 
nástrahami života.

NavždY NÁs oPustili:
 Meno rok narodenia dátum úmrtia
	 Zuzana	Galčíková	 1933	 16.11.2015
	 Anna	Kožlejová	 1934	 22.11.2015

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

svoJe životNé JuBileÁ v Mesiaci 
deceMBer oslÁvia: 

85 rokov	 Štefan	Čižek	 65 rokov	 Ján	Haluška
75 rokov Anna	Bajcurová	  	 	 Ján	Imre
	 MVDr.	Juraj	Gazdič	 60 rokov	 Kristína	Bilá	
	 Helena	Kapeľuchová	 	 	 	 Andrej	Guľa
	 Anna	Kmecová	 55 rokov	 Martin	Kovalčík
70 rokov	 Mária	Hajdová	 50 rokov	 Jaroslav	Balina
	 	 	 	 	 	 Vladimír	Bartoš
  	 	 	 	 Cecília	Brendzová
	 	 	 	 	 	 Peter	Čuška

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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ŠPORT

Pocta pre MFK SLOVAN GIRALTOVCE
V Košiciach v nedeľu 29.11.2015 slávnostne vyhlá-

sili Jedenástku roka TIPOS III. ligy východ. Deko-
rovanie najlepších futbalistov najvyššej regionálnej 
súťaže prebehlo v hoteli Gloria Palac a prítomní boli 
aj redaktori SPRAVODAJCU. Ďalšie postrehy a sním-
ky prinesieme v prvom čísle roku 2016. MFK Slovan  
Giraltovce zastupovali na tejto výnimočnej akcii Jozef 
Mati a Jozef Kočiš. Čestným hosťom bol Milan Var-
ganin. Ankety sa zúčastnili tréneri všetkých klubov  
III. ligy a na anketových lístkoch sa objavilo 59 hráčov. 
Najviac hlasov dostal Robert Zeher z FK Krásna. Jeho 
meno sa objavilo 14 krát. Do elitnej spoločnosti sa do-

stali aj dvaja giraltovskí hráči Peter Štefánik a Jakub Verčimák.
Je to veľká pocta pre giraltovský futbal, pretože konkurencia bola veľká. Navyše tréner 

Slovana Vladimír Rusnák zaradil do svojej zostavy až 9 futbalistov a spolu s trénerom Vyš-
ného Opátskeho Karolom Kiselom bol aj ocenený. Moderátorom podujatia bol tradične po-
pulárny komentátor RTVS Jozef Jarkovský, ktorý na záver vyhlasovania Jakubovi Verčimá-
kovi povedal: „Držte sa v tých Giraltovciach. Robíte ten futbal naozaj dobre.“ Tieto slová 
od renomovaného rozhlasového matadora potešili srdiečka všetkých prítomných Giraltov- 
čanov. 

JEDENÁSTKA ROKA 2015  
(rozostavenie 4 - 4 - 2)

 
ŠTEFÁNIK (Giraltovce)

KRAŽEL (Krásna)          FROHLICH (Plavnica)
MAJNY (V. Opátske)          M. PČOLA (Snina) 

KONYA (Krásna)          RIBAR (Moldava)
PONČAK (Lipany)          BANDŽUCH (V. Opátske) 

ZEHER (Krásna)          VERČIMÁK (Giraltovce)

Texty: M. Deutsch, Foto: L. Lukáč
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Jubilejný memoriál J. Mackulina sa vydaril
V Giraltovciach sa uskutočnil už jubilejný 10. ročník Memoriálu Juraja Mackulína, 

ktorý organizuje rodina Mackulínovcov a mesto Giraltovce ako spomienku na svojho otca 
a  dlhoročného učiteľa miestnej základnej školy.

„Sme radi, že toto podujatie si našlo pevné miesto v športovom kalendári základných  
a stredných škôl v Giraltovciach a okolí. Vyše 350 divákov mohlo v Športovej hale 
Igora Nováka vidieť zaujímavé a dramatické futbalové súboje, pekné akcie i veľa 
gólov,“ povedal hlavný organizátor Miroslav Mackulín, v športových kruhoch známy 
mentálny tréner a kouč.

Súťaže sa zúčastnilo šesť družstiev v dvoch skupinách. Víťazom sa stalo Gymná-
zium Giraltovce, ktoré vo finále zdolalo ZŠ Giraltovce 6:1. Bronz získali žiaci zo ZŠ 
Kračúnovce. Tento memoriál ale nie je len o futbale. K tomu M. Mackulín dodal: „Kvalitu 
tohto podujatia sa snažíme každý rok zvýšiť pozvaním známych profesionálnych špor-
tovcov. Teraz sa predstavili futbalový freestylista Marko Popovský, profiboxer Tomi 
KID Kovács a futbalisti MFK Zemplín Michalovce, účastníci Fortunaligy. Ich podpisy 
a spoločné selfie boli pre mladé športové nádeje nezabudnuteľný zážitok.

Atraktívna súčasť akcie boli súťaže zručnosti v koníčkoch, presnosti a na prekážkach. 
Veľká odmena bol mohutný aplauz publika. Ako čerešnička na memoriálovej torte bola 
tombola a víťaz si odniesol dres Mareka Hamšíka s podpismi všetkých slovenských 
reprezentantov.

„Keď som videl pri záverečnom vyhodnotení tie rozžiarené a usmiate tváre malých 
účastníkov, tak som bol veľmi šťastný a myšlienka na ďalší ročník ma rýchlo naplnila 
pocitom očakávania, že o rok sa stretneme znova,“skonštatoval na záver vydareného 
podujatia Miroslav Mackulín.

VÝSLEDKY:  
1. Gymnázium Giraltovce, 2. ZŠ Giraltovce, 3. ZŠ Kračúnovce
NAJ koníčkar  - Dušan Havrila, ZŠ Kračúnovce
NAJ presnejší  - Igor Diky, ZŠ Kračúnovce
NAJ prekážkar  - A. Csemez, hosess Virág Kovács, Tomi KID ACADEMY
Cena fair play  - CFT ACADEMY SLOVAKIA

Miroslav Deutsch
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Postrehy z mesta

Niekto si vyhradí miesto na parkovanie...
 ... a niekto na lásku.

Divoká skládka pri obytných domoch. 
Kukorelli by sa v hrobe obracal.

M. Osifová
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Mestská knižnica Giraltovce
organizuje v decembri tieto podujatia:

- Poď, budem ti čítať 
- návšteva MŠ v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom, 

aj na Mikuláša 

- zážitkové čítanie VIANOČNÁ POHODA
pre žiakov MŠ A ZŠ

MIKULÁŠ V KNIŽNICI
- na každého čitateľa bude 7. 12. čakať sladká mikulášska odmena

- stretnutie s autorkou knihy AUTOSTOPOM S TROMI DEŤMI 
- CAMILLE LABAS – 10.12.2015 o 17.00 hod. 

v zasadačke MsÚ Giraltovce 

- počas decembra výstava výtvarných prác našich školákov
– VIANOČNY STROMČEK 
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Mestská knižnica Giraltovce
Vás srdečne pozýva

na stretnutie 
so spisovateľkou
CAMILLE LABAS

10. 12. 2015 
o 17.00 hod.

v zasadačke MsÚ Giraltovce

Predstaví vám jednu zo svojich kníh 
AUTOSTOPOM S TROMI DEŤMI.

Cestovanie na vlastnú päsť, naverímboha, je obrovské dob-
rodružstvo. Kuriozita a adrenalín sú, že autorka väčšinu svojich 
ciest podnikla autostopom – sama s tromi deťmi – od Atlantiku 
po Kaukaz, od Škandinávie po Gibraltar.  Na to, či je to možné, 
sa jej môžete opýtať osobne.
Podelí sa s nami o svoje cestovateľské  zážitky, ale aj o skú-
senosti so svetom. Zaznejú témy o deťoch, výchove, láske,  
o vzťahoch, o ľudských hodnotách i o živote ženy – matky.

Tak neváhajte a príďte prežiť 
malé dobrodružstvo!

Tešíme sa na vás.
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Poďakovanie patrí darcom

K vianočnej atmosfére v pešej zóne  nášho mesta prispeje aj 10-metrová 
jedľa. Na  tomto vianočnom stromčeku bude len osvetlenie, ktoré rozsvietia 
spolu s celou výzdobou v meste za pomoci Mikuláša. Táto  tradičná pýcha 
vianočnej mestskej výzdoby pochádza  z Mičakoviec od rodiny Márie Kožle-
jovej. Minulého roku nám jedľu darovala rodina Jána Čurlíka a rok predtým 
rodina Anny Hlibokej.  Darcom srdečne ďakujeme a pozývame občanov aby 
sa pri nej zastavili a rozozvučali vianočnú koledu s vianočným želaním.
  
                                                                                           Mária 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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