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 Podstatným obsahom väčšiny bodov programu 4. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Giraltovciach v tomto voleb-
nom období bolo prerokovanie ekonomických otázok. Po obvyk-
lých procedurálnych bodoch (schvaľovanie programu MsZ, návrh 
a schválenie členov komisií, kontrola uznesení z predošlých za-
sadnutí MsZ a pod.) prerokovali poslanci jednotlivé body progra-
mu. Čakalo ich okrem iného aj prerokovanie správ o hospodárení 
spoločnosti GIRATHERM, s.r.o. a Mestský podnik služieb Giral-
tovce s.r.o., Návrhu dodatku k VZN č. 45/2012, Návrhu na pre-
daj a prevod pozemku a nehnuteľnosti v majetku mesta, Návrhu  
na schválenie prenájmu priestorov pre „Jar života, n. o.“ a Plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta.

Keďže jednotlivé body sú pomerne rozsiahle, nebudeme sa im v na-
šom príspevku venovať podrobne (záujemcovia môžu konkrétne 
detaily získať z obvyklých zdrojov – napr. www stránke mesta), ale po-
zornosť zameriame na niektoré veci.

Zo správy o hospodárení spoločnosti GIRATHERM, prednesenej 
Milanom Birošom, sme sa mohli dozvedieť, že v minulom roku pre-
dala za vyše 3 milióny eur 40 tisíc kWh tepla pre ÚK a na ohrev TÚV.  
Oproti predchádzajúcemu roku to bolo o takmer 9 percent menej.  
Za toto teplo utŕžila vyše 365 tisíc eur. Od nového odberateľa Milana 
Pašeňa – MIJA bol prírastok výške pätnásť a pol tisíca eur. Ďalšiu pod-
statnú časť správy tvorila informácia o vymáhaní nedoplatkov a dlhov 
odberateľov, ktoré spoločnosť rieši cez súdne a exekučné konania. 

Na otázku poslanca Dušana Verčimaka o ekonomickom prepočte 
a predpoklade ceny za teplo v budúcom roku zaznela odpoveď v tom 
zmysle, že by sa cena nemala zvyšovať. Spoločnosť chce ísť cestou zvy-
šovania objemu výroby tepla a napájania ďalších odberateľov, a nie 
zvyšovania ceny pre občanov.

V tejto súvislosti primátor Ján Rubis informoval poslancov, že na po-
zemku pod Tehelnou ulicou bol zrealizovaný geologický prieskum 
a v zmysle územného plánu by sa tu mali postaviť tri nové bytové domy. 
Je už pripravená štúdia a v septembri by chceli požiadať o pridelenie 
finančných prostriedkov a povolenie na jeden bytový dom.

Konateľ spoločnosti Mestský podnik služieb GIraltovce Matúš Štof-
ko predložil správu o hospodárení za rok 2014. Základné výsledky 

Najviac sa riešili ekonomické otázky nášho mesta
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spoločnosti sú za minulý rok nasledovné: náklady 218 710 eur a výno-
sy 221 202 eur, čo predstavuje účtovný zisk 3 452 eur pred zdanením 
(2 492 eur po zdanení). Medzi najväčšie záväzky spoločnosti patrí zá-
väzok k spoločnosti Ozón Hanušovce, kde skladujú odpad. Od októb-
ra 2014 sa im záväzok k tejto spoločnosti z vyše 54 032 eur podarilo 
znížiť na 34 078 eur. K záveru minulého roka evidujú záväzky vo výške 
54 499 eur a pohľadávky vo výške 50 239 eur. K uvedenej správe po-
slanci schválili uznesenie o rozdelení zisku spoločnosti za minulý rok 
vo výške 3 168 eur nasledovne: 20 percent na daň, 40 percent do re-
zervného fondu, 10 percent do sociálneho fondu a 30 percent do fondu 
odmien. 

Poslanci prerokovali a odhlasovali zmeny k Všeobecnému záväzné-
mu nariadeniu mesta č. 45/2012 o Zásadách hospodárenia a naklada-
nia s majetkom mesta Giraltovce s úpravami (hlavne ide o poplatky  
za využívanie rôznych priestorov v objektoch mesta) s tým, že sa  
po roku k tejto záležitosti vrátia a zapracujú prípadné zmeny na zákla-
de konkrétnych skúseností s uvedenými zmenami v praxi.

Poslanci prerokovali aj prevody a predaje pozemkov a objektov v ma-
jetku mesta a návrh na schválenie prenájmu priestorov pre Jar života, 
n. o. v budove CVČ na Fučíkovej ulici.

Pri prerokovaní plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mes-
ta Jozefa Kozáka na I. a II. polrok bolo navrhnuté doplnenie o kontrolu 
dvoch mestských podnikov a analýzu stavu ekonomickej výhodnosti 
a nevýhodnosti CVČ a stavu záväzkov voči CVČ.

V rámci interpelácií poslancov sa diskutovalo o probléme nové-
ho chodníka budovaného na Bardejovskej ulici a o tom, či je reali-
zovaný úsek v súlade s projektom. Tiež sa hovorilo o parkovaní áut  
na tomto chodníku. Bola vyslovená požiadavka na vyznačenie šik-
mého státia na Hviezdoslavovej ulici oproti bloku L. Boli navrhnu-
té opatrenia na riešenie stavu hokejbalového ihriska. Hovorilo sa 
i o oprave lavičiek pri škole na Budovateľskej ulici a odpadkových ko-
šov pri vstupe do parku. Riešila sa i otázka zámkovej dlažby, konkrétne, 
či je výhodnejšia vlastná výroba alebo nákup.

Z ostatných pripomienok v rámci interpelácií zaujala informácia 
o nových variantoch pri budovaní rýchlostnej cesty R4 a oznam riadite-
ľa ZŠ pána Marcineka o znížení počtu tried a žiakov v novom školskom  
roku.  

PhDr. František Džalai
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 Mestská polícia 

informuje

•	 Mestská polícia 1. a 2. apríla 2015 v spoločnom výkone služby s OO PZ 
v Giraltovciach vykonala kontrolu reštauračných a pohostinských zaria- 
dení, zameranú na dodržiavanie obmedzení pri podávaní alkoholických 
nápojov. Porušenie zákona v čase kontroly nebolo nezistené. 
•	 Počas	služby	14.	apríla	2015	hliadka	MsP	vybavila	porušenie	VZN	
o	podmienkach	chovu	psov	na	území	mesta	s	prihliadnutím	na	okol-
nosti	napomenutím	na	mieste.
•		Poškodenie majetku mesta páchateľom, konkrétne okrasného stromčeka 
na Dukelskej ulici vedľa kostola grécko-katolíckej cirkvi, hliadka MsP zistila  
27. apríla 2015 v ranných hodinách doposiaľ nezisteným páchateľom.
•		 HaZZ	v	Giraltovciach	na	základe	oznámenia	MsP	lokalizoval	požiar		
za	oplotením	areálu	bývalých	kožiarskych	závodov	na	Dukelskej	ulici		
29.	apríla	2015.
•		Mestská polícia vykonala pre 12 žiakov Spojenej školy v Giraltovciach 
besedu na tému všeobecnej bezpečnosti. 
•		 V	apríli	MsP	na	území	mesta	vybavila	protiprávne	konanie	vodičov		
na	úseku	dopravy	 a	 verejného	poriadku	uložením	celkom	30	blo-
kových	pokút,		v	piatich	prípadoch	bolo	postačujúce	napomenutie.
•		 Za neoprávnený záber verejného priestranstva hliadka MsP uložila 
na mieste blokové pokuty 4. a 5. mája 2015.
•		 Odchyt	 zabehnutého	 psa	 11.	 mája	 2015	 vybavila	 hliadka	 MsP		
na	mieste	napomenutím	s	prihliadnutím	na	okolnosti	skutku.
•		Nedisciplinovaný vodič motorového vozidla peugeot pri cúvaní od OD 
Karmen narušil palisádový múrik vedľa pešej zóny 14. mája 2015 v čase 
okolo 07.15 h. Vec je v štádiu vyšetrovania.
•		 19.	mája	2015	vo	večerných	hodinách	hliadka	MsP	vybavila	ozná-
menie	o	narušovaní	verejného	poriadku	v	reštauračnom	zariadení	
na	mieste	napomenutím	a	výzvou	v	zmysle	zákona.
•		 31. mája 2015, počas 24. ročníka festivalu Topľanskej doliny v Gi-

raltovciach, došlo ku krádeži tovaru z budovy bývalých kožiarskych zá-
vodov. Na základe predbežného vyšetrovania vyšli najavo skutočnosti, 

ktoré oprávňovali vo veci konať Policajný zbor, preto bolo rozhodnuté 
o postúpení veci na ďalšiu realizáciu.   

Mgr. Ondrej Cina



4 SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

Spresnenie a ospravedlnenie 

V našom periodiku (SPRAVODAJCA mesta Giraltovce apríl 2015, 
strana 2) v príspevku z 2. zasadania Mestského zastupiteľstva v Giral-
tovciach sme nepresne uviedli, že vedenie MO rybárov v Giraltovciach  
si z pridelených dotácií na činnosť schválilo pomerne vysoké odmeny.

Keďže rybárom neboli pridelené dotácie, spresňujeme našu informáciu,  
že uvedené odmeny si pridelili z vlastných finančných prostriedkov. Na to 
majú podľa pravidiel rybárskej organizácie právo.

V tomto zmysle našu pôvodnú informáciu spresňujeme. Zároveň sa  
za uverejnenú nepresnosť dotknutým členom MO rybárov v Giraltovciach 
ospravedlňujeme. PhDr. František Džalai

 Ƿ počasie v júni bolo dosť chladné s občasnými prehánkami? Teplotné re-
kordy sa nekonali. Leto už vraj bolo – 13. júna.

 Ƿ v stredu 10. 6. 2015 sa v našej poliklinike konalo darovanie krvi? Prázd-
ninová kvapka krvi prilákala 28 darcov. Podľa slov pani Daniely Macáko-
vej je to prekvapujúci počet, keďže v tomto období je študentov – darcov 
pomenej. 

 Ƿ pokračuje výstavba chodníka na Bardejovskej ulici? Výstavba sa realizuje 
pod budovou polície a pokračuje pod blokmi E a F až k hlavnej ceste Du-
kelská. 

 Ƿ v prvom júnovom týždni sa konali Dni mesta Prešov? V rámci programu 
2. júna ako prvá vystúpila aj giraltovská ZUŠ. Školský orchester a Wind 
Band v programe Giraltovská ZUŠ vás baví sa na hlavnom pódiu predsta-
vili skladbami vážneho i tanečného charakteru. 

 Ƿ MINI zoo v CVČ Giraltovce sa rozrástlo o dve malé vietnamské prasiatka? 
Na svet prišli v polovici júla. Ošetrovateľ Ľubomír Bakaľár nám prezradil, 
že okrem tohto milého prírastku sa tá vznešenejšia časť zvierat – pávy 
z nášej ZOO - si založila rodinku. 

 Ƿ výstavba Komunitného centra na Fučíkovej ulici je ukončená? Slávnost-
né otvorenie tohto zariadenia sa uskutoční 9. júla. V budove s rozpočto-

vým nákladom 
takmer 200 000 
eur budú pra-
covať štyria ko-
munitní a traja 
terénni pracov-
níci.

Text: 
Mária Osifová
foto: O. Sopko

VIETE, ŽE ...
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Slovenský básnik Rudolf Dilong, ktorý 
v Giraltovciach pôsobil ako vojenský duchovný 

(Zdroj: Malacké pohľady)

16. júl 1874 – v Giraltovciach 
sa narodil 

Joseph Goldberger
Lekár svetového významu, ktorý okrem 
výskumu v oblasti epidemiológie pri-
šiel na to, ako sa dá liečiť zákerná cho-
roba pelagra. Viackrát bol nominovaný 
na Nobelovu cenu za medicínu. Zomrel 
vo Washingtone D. C. (+1929). O tomto 
najznámejšom giraltovskom rodákovi 
vo svete ste sa mohli dočítať v januáro-
vom Kalendáriu. 

18. júl 1822 – v Giraltovciach 
zomrel Michal Staník

Rodák z oravskej Veličnej (*1767) pôso-
bil najprv ako evanjelický kňaz v Chme-
ľove, svojich posledných 14 rokov žil 
a pracoval na fare v Giraltovciach. Na-
písal diela z oblasti mytológie, histórie, 
mravouky, zdravovedy, písal a prekla-
dal osvetové príručky o pestovaní ovoc-
ných stromov, zeleniny a o včelárstve. 
Viac informácií o Michalovi Staníkovi si 
môžete prečítať už v septembri.

28. júl 1878 – vo Zvolene 
sa narodil Ľudovít Medvecký

Slovenský právnik, politik a ekonóm 
v roku 1906 kandidoval za poslanca 
Uhorského snemu vo volebnom okrese 
Giraltovce. Napriek tomu, že mal pod-
poru miestneho slovenského obyvateľ-
stva, v dôsledku prechmatov zo strany 
uhorských úradov sa nakoniec kandi-
datúry nielen vzdal, ale bol za svoju čin-
nosť aj súdený. Zomrel v Modrom Ka-

meni (+1954). O Medveckom sme viac 
písali v marcovom čísle Spravodajcu.

1. august 1905 – v Trstenej 
sa narodil Rudolf Dilong 

(110. výročie) 
Známy slovenský básnik získal základ-
né vzdelanie v rodnom mestečku, kde 
potom začal študovať aj na gymná-
ziu. Vo veku pätnástich rokov vstúpil  
do františkánskeho noviciátu v Trna-
ve. Tam pokračoval v štúdiu vo vyšších 
triedach gymnázia. Neskôr študoval te-
ológiu v Žiline a Bratislave. V roku 1929 
bol vysvätený za kňaza. Ako príslušník 
františkánskeho rádu pôsobil vo via-
cerých kláštoroch na strednom a zá-

Kalendár osobností z histórie Giraltoviec
J Ú L - AUGUS T
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padnom Slovensku, ale aj v Prešove, kde 
bol okrem iného učiteľom náboženstva. 
Od tridsiatych rokov až do konca živo-
ta pravidelne vydával básnické zbier-
ky, prispieval do literárnych časopisov 
a almanachov. Viaceré jeho zbierky sú 
ovplyvnené avantgardnými umelecký-
mi smermi. Je najznámejším predstavi-
teľom literárnej skupiny autorov nazý-
vanej katolícka moderna. V čase druhej 
svetovej vojny pôsobil ako vojenský 
duchovný medzi slovenskými vojakmi  
na východnom fronte v Sovietskom  
zväze. Po vytvorení dvoch divízií tzv. 
Východoslovenskej armády na jar roku 
1944 bolo veliteľstvo jednej z nich zria-
dené v Giraltovciach (v budove na kopci 
pod rímskokatolíckym kostolom). R. 
Di-long sa stal prednostom jej rímsko-
katolíckej duchovnej správy. Po odzbro-
jení oboch divízií nemeckou armádou  
na konci augusta sa Dilong dostal k fran-
tiškánom do Prešova. Po skončení vojny 
sa Dilong už v lete 1945 rozhodol emi-
grovať z obnoveného Československa. 
Najprv pôsobil v Ríme, od roku 1947 
v argentínskom Buenos Aires a od roku 
1965 v americkom Pittsburghu, kde na-
pokon aj zomrel (+1986). V zahraničí 
Dilong vydával ďalšie básnické zbierky, 
prispieval do viacerých časopisov, ve-
noval sa tiež redaktorskej činnosti. 

2. august 1879 – 
v Giraltovciach sa narodil 

Eli Moschcowitz
Newyorský internista a patológ 
podrobne opísal chorobu TTP, ktorá sa 
podľa neho nazýva aj Moschcowitzova 
choroba. Venoval sa tiež diagnostike 
ďalších ochorení, z nich najmä Croh-
novej chorobe postihujúcej tráviaci 
systém. Prednášal na Kolumbijskej uni-
verzite v New Yorku. V meste, kde prežil 

väčšinu profesionálneho a osobného 
života, aj zomrel (+1964). O doktorovi 
Moschcowitzovi a jeho dvoch bratoch, 
lekárovi Alexisovi Victorovi a maliarovi 
Paulovi, sme písali v predchádzajúcich 
Kalendáriách.

17. august 2006 – v Zirci 
zomrel Adolf Olivér Horvát

Tento významný botanik sa narodil 
v Giraltovciach (*1907), kde jeho otec 
pôsobil ako súdny lekár. Už čoskoro 
sa však rodina Adolfa Olivéra presťa-
hovala do Debrecína v dnešnom vý-
chodnom Maďarsku. Tam v roku 1924 
zmaturoval na piaristickom gymná-
ziu. Ešte v ten istý rok vstúpil do cis-
terciánskeho rádu. V Zirci na západe 
Maďarska študoval teológiu a v tom 
istom meste ho v roku 1929 vysvätili  
za rímskokatolíckeho kňaza. Mladý 
Adolf Olivér však nezabudol na jednu 
záľubu, ktorá sa pestovala doma v rodi-
ne z otcovej i matkinej strany – botani-

Giraltovský rodák, botanik Adolf Olivér Horvát 
(Zdroj: pecs2010.blog.hu)
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Priamy účastník bojov, Giraltovčan Ján	Štefánik, sa 26. mája dožil pri pl-
nom zdraví jubilejných 90 rokov života. Ešte ako mládenec v obci Kobylnice 
v osade Roztoky zažil prvé stretnutie s partizánmi, ktorí prechádzali na Ostrú 
horu, kde sídlil štáb partizánskej skupiny Čapajev.

Po oslobodení obce 25. januára 1945 spolu so svoji-
mi priateľmi Jurajom Čabalom, Jánom Bílym a Pavlom 
Štefanikom odišiel pešo do Levoče na dvojtýždňový 
vojenský výcvik. Po tomto výcviku bol zaradený do 
Červenej armády k spojárskemu pluku. Jeho bojová 
cesta pokračovala cez Ružomberok a Nitru a skončila 
sa v Olomouci, kde bol preradený do civilu.

Ako sám hovorí, nikdy nezabudne na hrôzostrašné 
okamihy, keď vedľa neho padali jeho spolubojovníci. 

O krutostiach, ktoré zažil cez vojnu, sa často zhováral na besedách so žiak-
mi základných a stredných škôl v Giraltovciach i okolitých obciach.

ku. V Budapešti preto vyštudoval učiteľ-
stvo prírodopisu a chémie. Od začiatku 
tridsiatych rokov 20. storočia pôsobil 
v Pécsi (po slovensky tiež Päťkostolie), 
tentokrát na juhu Maďarska, kde vyučo-
val na miestnom gymnáziu. Ako vyso-

koškolský učiteľ tam neskôr prednášal 
aj teológiu. Po zrušení cisterciánskeho 
rádu komunistami pôsobil v pécsskom 
múzeu. Maďarská akadémia vied ho ako 
skúseného botanika poverila výsku-
mom flóry neďalekého pohoria Mecsek. 
Adolf Olivér Horvát veľa cestoval doma 
i v zahraničí. Zúčastňoval sa vedec-
kých konferencií nielen v Európe, ale 
aj v USA a Japonsku. Nie náhodou ho 
nazývali „cestujúcim botanikom Maďar-
ska“. Napísal okolo 150 vedeckých prác 
a zhotovoval herbáre. Jeho žiak po ňom 
pomenoval rastlinu z čeľade orchideí 
(Orchidaceae) rastúcu v Ekvádore ako 
Horvatia andicola Garay. Posledné dni 
svojho života prežil v Zirci, tam, kde 
začal svoj kňazský život. Dožil sa 99 ro-
kov.  

Mgr. Adrián Eštok

Cisterciánsky kláštor v maďarskom Zirci, kde pôso-
bil Adolf Olivér Horvát (Zdroj: hu.wikipedia.org)

Vzácne	jubileum	
-	Ján	Štefánik	z	Giraltoviec	
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Aj v súčasnosti, napriek po-
kročilému veku, je stále aktívny 
člen ZO SZPB v Giraltovciach. 
Za svoju aktívnu činnosť zís-
kal 21 medailí. V deň svojich 
deväťdesiatych narodení bol 
ocenený Ústrednou radou 
SZPB medailou Za vernosť  
od v Bratislave, ktorú mu odo-
vzdal PaeDr.	 Jozef	 Rodák,	
predseda Oblastného výboru 
SZPB vo Svidníku. Za dlhoroč-

nú poslaneckú prácu v meste sa mu poďakoval primátor Mgr.	Ján	Rubis.	
Bol dlhoročným predsedom ZO SZBP a pod jeho vedením organizácia do-
sahovala pozoruhodné výsledky, za čo sa mu v mene všetkých odbojárov 
poďakoval predseda ZO SZPB Mgr.	Vladimír	Osif.

Pri tejto príležitosti zorganizovalo mesto Giraltovce pre Jána	Štefánika	
milú slávnosť. Oslávenec si spolu so svojimi priateľmi – odbojármi posedel 
pri pohári vína. Pogratulovať mu prišli aj členky ženskej speváckej skupiny 
Topľanky, ktoré rozospievali všetkých hostí v Obradnej sieni MsÚ. Pri tejto 
príležitosti bolo meno jubilanta zapísané do pamätnej knihy mesta Giraltove.

Text: Mgr. Vladimír Osif, foto: Mária Osifová

V tohtoročnom, v poradí už 24. ročníku Folklórneho festivalu Topľanskej 
doliny účinkovali v Giraltovciach domáce aj hosťujúce súbory. Na ich vy-
stúpenia sa prišla pozrieť viac ako tisícka ľudí. 

Úvod podujatia plného kultúrnych zážitkov a tradícií patril detskému folklór-
nemu súboru Giraltovčan. Neskôr už pódium patrilo temperamentným spevá-
kom z mužskej skupiny Rusínsky holosy a folkloristom súboru Detva, ktorý 
podľa vedúcej odboru kultúry giraltovského MsÚ zaujal iným štýlom tanca, 
aj hrou na fujare. Mária Osifová hodnotila festivalovú atmosféru na výbornú. 
„Vládla príjemná nálada, prišlo viac ako tisíc ľudí vrátane účinkujúcich a účast-
níkov, ktorých do vynoveného parku pritiahlo aj priaznivé počasie. Sme spo-
kojní s účasťou aj vystúpením účinkujúcich,“ zhodnotila podujatie. K najlepším 

GIRALTOVCE
ožili folklórom po 24. raz 
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Počas festivalu sa v našom meste predstavili aj členovia folklórne-
ho súboru Detva so svojím tanečno-speváckym programom. Svojím 
vystúpením ho spestril a obohatil o nové rozmery, nie práve typické 
v našom regióne. Súbor pôsobí pri Kultúrnom centre A. Sládkoviča 
v Detve. V repertoári majú tance z domáceho regiónu Podpoľanie, 
z Horehronia a Hontu. Viac nám o ňom prezradila bývalá tanečnica 
Emília Sekerešová, od jesene 1992 umelecká vedúca a choreografka 
súboru.

• Ako sa súboru vystupovalo v Giraltovciach, ako hodnotíte atmosféru 
v publiku?
- V Giraltovciach bol súbor prvýkrát a srdečne prijmeme pozvanie aj ino-
kedy. Bol milo prijatý a pohostený. Musím pochváliť organizáciu festivalu, 
dôstojne pripravený amfiteáter, bol dodržaný čas, presne sme vedeli všetky 
náležitosti a bol zvládnutý aj pitný režim pre účinkujúcich. Divácka obec 
bola veľmi príjemná, ale srdcu milší je predsa len domáci región. 
• Čím je charakteristický a odlišuje sa od ostatných? Z ktorých oblastí 
Slovenska pochádzajú tance vo vašom repertoári? 

Vedúca súboru Detva: 
„Do Giraltoviec opäť radi prídeme!“

číslam patrilo to, čo máme doma a čím sa môžeme chváliť aj inde. Teda vy- 
vrcholenie - výsledok trojmesačných spoločných príprav - bol spoločný program 
dvoch ľudových súborov – domáceho Topľanu a Vargovčanu z Hanušoviec.  
Jozef Varga alias Jožko Jožka, ktorý sa mal akcie zúčastniť a ktorý pravidelne 
zabáva publiku počas festivalu, v tomto roku chýbal kvôli zdravotným ťažkos-
tiam. Nahradila ho rozprávačka Araňa. 

Tombola obohatila festival
Dôležitou súčasťou tohto ročníka bola tombola, ktorej tradícia sa po rokoch 

na festival opäť vrátila. Ceny boli hodnotné a lákavé pre všetkých účastníkov. 
Boli medzi nimi aj tablet a notebook, ale aj  ďalšie skvelé predmety. Najzaují-
mavejší bol však LED televízor. Jeho majiteľkou sa na základe žrebovania stala 
Giraltovčanka, pani Havírová. Verme, že budúci ročník - mimochodom festival 
bude oslavovať štvrťstoročnicu - dopadne rovnako úspešne a že oň bude záujem 
nielen kvôli tombolovým cenám, ale predovšetkým vďaka nášmu folklóru.

Martina Cigľárová
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- Repertoár súboru je čerpaný predovšetkým z domáceho regiónu Pod-
poľanie, ale ponúkame aj tance z Horehronia a Hontu. Charakteristický je 
mužským odevom - holé pupky a široké gety (nohavice), malý klobúčik 
s retiazkou a kabanica. Typické sú temperamentné tance. Neodmysliteľ-
nou súčasťou programu sú typické Rozkazovačky – voľná improvizácia 
a predvádzanie sa chlapcov pred muzikou, odzemky či dievčenské kolesá 
a z párového točenia váľaný tanec. Kolektív pozostáva zo ženskej a muž-
skej tanečnej zložky, speváckej skupiny, ľudovej hudby a sólistov spevákov  
a inštrumentalistov (fujara, píšťalka, heligónka, gajdy, ninera).

• Kedy a pri akej príležitosti váš súbor vznikol?
- Mesto Detva, ktorého meno nesie folklórny súbor, sa nachádza priamo 
v srdci Slovenska. Leží pod úpätím najväčšieho slovenského sopečného po-
horia Poľana (1458 m n. m.), ktoré dáva pomenovanie celému okolitému 
kraju – Podpoľaniu. Špecifické bohatstvo ľudového umenia sa tu zachovalo 
až do dnešných dní obsiahnuté v architektúre, prekrásnom ľudovom odeve 
a výšivke, rezbárstve, reprezentovanom detvianskou fujarou a typickými 
vyrezávanými náhrobnými i prícestnými krížmi. Rázovitá krása podpo-
lianskeho ľudového umenia sa každoročne stretáva počas druhého júlo-
vého víkendu na medzinárodnom folklórnom festivale Folklórne slávnosti  
pod Poľanou. Folklórny súbor DETVA svoju existenciu datuje od 18. januára 
1971 pri Dome kultúry Revolučného odborového hnutia Andreja Sládko-
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viča v Detve. Jeho zriaďovateľ je Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve. 
Kraj pod Poľanou má nesmierne bohatú studnicu zvykov a obyčají, ktoré 
predovšetkým inšpirujú kolektív v jeho tvorbe Kolektív sprevádza ľudová 
hudba Tomáša Boráka. 
• Pôsobí už teda vyše 40 rokov. Čo vás na tom teší najviac?
- Folklórny súbor Detva vo svojej histórii dopisuje štvrté desaťročie a otvá-
ra novú kroniku, ktorou vchádza do polstoročnice. Od svojich začiatkov tešil 
a hrdil jedinečnými sólistami spevákmi a inštrumentalistami. Začiatky sú-
boru sú spojené so vznikom ľudovej hudby Ďatelinka s primášom Ondrejom 
Molotom. Zo súboru Strážčan prišiel do Detvy bývalý tanečník bratislavské-
ho Techniku a Lúčnice, prvý umelecký vedúci a choreograf, rodák z Lučenca 
Ing. Vladimír Polívka. V roku 1985 s ľudovou hudbou Ďatelinka začala spo-
luúčinkovať ĽH Detvaneček s primášom Jaroslavom Hazlingerom, v roku 
1989 sa títo mladí muzikanti stali výbornými pokračovateľmi svojich veľ-
kých vzorov. Ľudová hudba Jara Hazlingera dodnes sprevádza súbor Detva, 
od roku 2008 spoločne s ľudovou hudbou Kolociar s predníkom Róbertom 
Uhrínom. Ženská spevácka skupina sa stala súčasťou detvianskeho kolek-
tívu v roku 1998, jej vedúcou a zároveň sólistkou speváčkou sa stala Anna 
Klimová, zástupkyňou Mária Kucejová. Od roku 2009 so súborom spolupra-
cujú Detvianski heligonkári. 
• Pochváľte sa, aké úspechy ste za ten čas získali a v koľkých krajinách 
ste vystupovali...Prezraďte ešte, na akom podujatí vás najbližšie môže-
me vidieť?
- Teším sa z bývalých členov, ich stálemu záujmu o svoj súbor a veľkej chu-
ti zatancovať si v ňom aj po rokoch, keď už nohy a pľúca tak nepočúvajú. 
Teším sa z našich mladých súčasných členov, ich iskry, ctižiadosti, radosti 
z pohybu a melódií, ktoré s veľkým elánom rozdávajú celej diváckej obci. 
Folklórny súbor Detva počas svojej systematickej tvorivej práce účinkoval 
na rôznych folklórnych festivaloch, prehliadkach a súťažiach doma i v za-
hraničí, kde získal rad ocenení a uznaní. Zdobí ho nejeden úspech. K naj-
novším úspechom patria ocenenia Laureát celoslovenskej súťaže tvorivých 
choreografii, Hlavná cena v Národnej súťaži rozhlasových nahrávok Grand 
Prix Svetozára Stračinu a následne Cena OZIS, finalista celoslovenskej sú-
ťaže programových blokov a tvorivých choreografii. Našich sólistov zdobí 
cena Laureát  republikovej súťaže Hudobný folklór, konkrétne heligonkára 
Jánka Murína, sólistu tanečníka Peťa Babica a finalistka tejto súťaže bola 
speváčka Anka Klimová. Temperamentné tance a ľubozvučné melódie Pod-
poľania mali možnosť sledovať diváci vo Francúzsku, Poľsku, Maďarsku, 
Nemecku, Rusku, Srbsku, Chorvátsku, Taliansku, Rumunsku, Česku, Alžír-
sku, Švédsku, Švajčiarsku, Grécku, Turecku, Macedónsku, Španielsku, Por-
tugalsku...                                                          Martina Cigľárová, foto: L. Lukáč
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Najlepší	slovenskí	páleničiari	sa	stretli	v	Giraltovciach	pri	prí-
ležitosti	súťažnej	výstavy	ovocných	destilátov,	ktorá	sa	usku-
točnila	už	tretíkrát.	Absolútnym	víťazom	sa	stala	radimovská	
slivovica.	Súčasťou	výstavy	bola	aj	koštovka.	

V Parku mieru pri amfiteátri sa uskutočnil ďalší úspešný ročník sú-
ťaže o najlepší pálený lieh na Slovensku. Vznikla ako prvá a zatiaľ je  
aj jediná v Prešovskom kraji. Počas podujatia vyhodnotili za účasti  
členov Slovenského rádu rytierov destilátov víťazov ocenených páleniek 
z 267 vzoriek účastníkov z 36 miest a obcí Slovenska i z obce Radějov 
na Morave, z ktorých si vyberala degustačná komisia tie naj. Súčasťou 
akcie je každoročne aj ich verejná ochutnávka. Odovzdali 150 zlatých, 
cez 50 strieborných a aj nejaké bronzové medaily. K dispozícii boli  
aj vzorky od českých priateľov z dedinky Radimov z juhu Moravy.  Po-
háre a diplomy patrili šiestim najvyššie hodnoteným pálenkám - slivovici 
Štefana Dulíka (Radimov) a víťazom odrody. Boli nimi Dušan Hlavinka 
(Bardejov) za slivovicu aj jablkovicu, Ľuboš Mikič (Radimov) za hruško-
vicu, Ján Lukáč (Radimov) za marhuľovicu a Pavol Petergač (Gemerská 
Poloma) za čerešňovicu. 

NA	NOVOM	MieSte
Návštevníci mali v cene vstupného katalóg vyhodnotených vzoriek 

destilátov a pohárik s potlačou akcie. O chuťovky k degustácii destilá-
tov predložených do súťaže, občer-
stvenie a obsluhu sa postarali žiaci 
Súkromnej strednej odbornej školy 
v Giraltovciach. Program spestril 
ženský súbor, neskôr hrala ľudová 
hudba. Primátor Ján Rubis privítal 
hostí v meste slovami: „Som ne-
smierne rád, že sa stala ochutnávka 
tradíciou a tretíkrát sa stretávame 
v našom meste pri takejto peknej 
kultúrno-spoločenskej akcii. Verím, 
že táto tradícia bude mať dlhovekú 
činnosť v našom meste aj do budúc-
nosti, takéto akcie budeme i naďalej 
v meste podporovať.“ Ocenil miesto 

Najlepšie pálenky v Giraltovciach 
boli radimovské 
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výberu akcie. „Vo vynovených priestoroch parku sa mi to zdá ešte lepšie, 
ako to bolo v dome kultúry.“

PRVí	NA	VýcHODe
Ide o prvú ochutnávku na východe. „Máme už tretí ročník, o čom ešte 

vtedy nikto nevedel, ani o tom nesníval. Je to pekná a prospešná akcia 
nielen Giraltoviec, ale aj východného Slovenska. Tradične sa organizu-
jú aj v iných mestách. Súťaž kvality ovocných destilátov, spojená s ich 
ochutnávkou má na Slovensku vyše 20-ročnú tradíciu. 21. ročník je v My-
jave a 19. v Radimove, kde už bude o rok jubilejný,“ prezradil organizátor 
Pavel Lechman, ktorý sa okrem tajomstiev pálenia venuje aj právu. Sú  
na medzinárodnej úrovni. Tvrdí, že kvalita rok čo rok čoraz viac stúpa. 
„Presviedčali ma, aby som to urobil aj na východe a teším sa, že to tak 
vyšlo. Našou úlohou na Slovensku je, aby sme zaviedli kultúru v pití. Slo-
gan páleničiarov znie: „Pi málo, ale dobré. Čiže len to dobré,“ zdôraznili 
význam dĺžňa v slove. „Je rozdiel dať si vypáliť alkohol kvalitne v pále-
niciach. Myslím si, že už ho dnes vie veľa ľudí rozlíšiť už aj tou vôňou 
a kvalitu. Nevidel som tam nikoho opitého, vychutnávať destilát je vážna 
vec, inak by som to nemohol robiť. Šíri sa poznanie o destilátoch, nielen 
o umení ich výroby, je to aj o spôsobe ich užívania.“ 

FAVORiti	bOli	DVAJA
V súboji o najlepší pálený destilát sa rozhodovalo medzi dvoma sú-

permi – ovocinármi. Štefan Dulík súťažil s Dušanom Hlavinkom, pričom 
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rozhodol jeden bod. „Za to, že ju vyhodnotili ako víťaznú, neviem, či sa po-
ďakovať prírode alebo priateľom, ktorí to ochutnávali,“ zareagoval Dulík. 
„Rozhodol jeden bod,“ dodal Hlavinka. S pálením pomáhajú v rodinách 
aj ženy a deti. Každý alkohol má inú vôňu a inú chuť podľa špecifického 
druhu ovocia. „To nie je o pití, ale vychutnávaní, učíme ľudí degustovať. 
Starí ľudia to vedia najlepšie oceniť aj pri kalíšku, ako moja babka, ktorá 
sa dožila vysokého veku. Nebrala pritom žiadne lieky,“ dodáva Lechman. 
Podľa Andreja Kléma, ktorý robí hruškovicu, slivovicu a jablkovicu, je zá-
klad správnej výroby dobrý kvas a vtedy je to dobre vypálené. V tomto 
roku mal dve zlaté medaily.

Text: Martina Cigľárová
foto: Ladislav Lukáč

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Giraltovciach (ktorý si v minulom 
roku pripomenul 90. výročie svojho pôsobenia) a mesto Giraltovce 
zorganizovali štvrtý ročník Súťaže hasičských družstiev Toplianskej  
doliny O POHÁR PRIMÁTORA MESTA GIRALTOVCE. Zúčastnilo sa ho  
26 družstiev dobrovoľných hasičov z  nášho okresu a  z  okolitých 
okresov Bardejov, Prešov a Stropkov.

Súťaže sa okrem súťažiacich členov družstiev DHZ zúčastnili ako 
hostia predseda Územného výboru DHZ pre okresy Svidník a Strop-
kov Ján Gibej, predstavitelia mesta Giraltovce a starostovia z obcí, 
z ktorých súťažili družstvá DHZ.

Súťažilo sa v  hasičskom útoku v  troch kategóriách. Bola to 
súťaž žien a  dve kategórie súťaže mužských družstiev. Jed-
na kategória bola do 1220 a  druhá nad 1220 centimetrov ku-
bických. V  prvej kategórií súťažili slabšie stroje do 1220 cm 
kubických a  bojovali v  nej súťažiaci, ktorí sa pravidelne ne- 
zúčastňujú hasičských súťaží, aby získavali skúsenosti z  takýchto 
podujatí. Druhú kategóriu so silnejšími „mašinami“ tvoria družstvá 
z iných okresov a súťažné družstvá DHZ, zúčastňujúce sa Svidníckej 
okresnej hasičskej ligy. V tejto lige sa giraltovské družstvo DHZ drží 
vo vedení.

Cez prestávku podujatia sa uskutočnila aj doplnková súťaž – 
O najrýchlejšieho „prudara“ - ktorú vyhral súťažiaci z Hrabovca.

Boli pomalší iba o 2 stotiny sekundy
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Tradícia trhov 
v Giraltovciach  pokračuje

Počas Letných predajných trhov vládla pravá nákupná atmosféra

Súťaž žien sa skončila úspechom súťažného družstva DHZ z Hra-
bovca v okrese Bardejov. Druhé skončili domáce Giraltovčanky pred 
tretím družstvom žien z DHZ v Kukovej z nášho Svidníckeho okresu.

V kategórii mužov do 1220 cm kubických si víťazstvo z Giraltoviec 
odniesli hasiči zo súťažného A družstva DHZ Fintice v okrese Prešov. 
Druhé skončili Dukovce z okresu Svidník a tretia Beloveža z okresu 
Bardejov.

V  silnejšej kategórii - nad 1220 cm kubických - zvíťazili hasiči 
z  Komárova, druhí boli Raslavičania, obidve družstvá sú z okresu 
Bardejov. Zaujímavá situácia nastala v súboji o tretiu priečku, kde 
Giraltovčanom ušlo umiestnenie iba o minimálne dve stotiny se-
kundy. Tretí Svidníčania mali čas 16,06 s a štvrtí Giraltovčania 16,08 
sekundy. Takže domácim ušlo umiestnenie medzi najlepšími naozaj 
o minimálny časový rozdiel. 

Ceny najúspešnejším súťažiacim družstvám odovzdali primátor 
mesta Giraltovce Ján Rubis, prednosta Mestského úradu v Giraltov-
ciach Pavol Tchurík a predseda Územného výboru DHZ Ján Gibej. 

PhDr. František Džalai
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Pred začiatkom letných prázdnin sa aj v tomto roku počas posled-
ného  júnového  víkendu  uskutočnili  tradičné  Letné  predajné  trhy 
Giraltovce 2015. Počas dvoch dní mali návštevníci z mesta a okolia 
možnosť zažiť pravú  trhovú atmosféru naplnenú ruchom predáva-
júcich  a  nakupujúcich,  vôňou  obligátnych  pochutín  a  stretávaním  
sa s rôznymi ľuďmi.

Na tohtoročné letné predajné trhy sa pôvodne prihlásilo okolo päťdesiat 
záujemcov o predaj svojho tovaru. V prvý deň si mohli návštevníci po-
chutiť na rôznych „špecialitách“ a nápojoch. Druhý deň už tento sortiment 
chýbal.

Nechýbali však tradičné veci ako odevy, obuv, rôzne pomôcky pre do-
mácich majstrov či hračky a sladkosti pre deti. Rozvoniavali i tradičná 
medovina a podobné lahôdky. 

Oproti minulým rokom bola účasť trhovníkov na letných predajných 
trhoch takmer rovnaká, návštevníkov bolo pomerne dosť. Hlavná je sku-
točnosť, že tradícia organizovania letných a zimných trhov sa v našom 
meste udomácnila a toto pravidelné podujatie pokračuje, či už s menšou 
alebo väčšou účasťou predávajúcich a nakupujúcich.

Obyvateľom mesta sa tak pripomína história trhových dní, ktoré boli 
súčasťou koloritu našich miest a dedín v minulosti a stávajú sa neod- 
mysliteľnou súčasťou aj dnešných dní.             

Text a foto: PhDr. František Džalai

V pondelok 29. júna 2015 v Obradnej sieni mestského úra-
du, primátor Giraltoviec, Mgr. Ján Rubis za asistencie vedú-
cej školského úradu, Mgr. Antónia Juhovej, ocenil žiakov škôl 
a školských zariadení mesta Giraltovce. 

Kvalita našich škôl ja na vysokej úrovni, čomu nasvedčuje 
množstvo reprezentácií na rôznych vedomostných, talento-
vých a športových súťažiach. Pri výbere ocenených sa prihlia-
dalo na charakter školy, ktorú žiaci navštevujú. Ocenenie pri-
mátorom mesta je mimoriadna udalosť, preto mali riaditelia 
veľmi ťažkú úlohu vybrať premiantov zo svojich škôl.

Výnimoční žiaci škôl prebrali ocenenia 

Juvenalis 2015
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Primátor, Mgr. Ján Rubis, v príhovore poďakoval žiakom 
a študentom za reprezentáciu škôl a školských zariadení 
ale predovšetkým mesta Giraltovce. Vyzdvihol vytrvalosť 
a húževnatosť s akou rozvíjajú svoj talent. Za každým úspe-
chom vidí chuť a odhodlanie mladej generácie vzdelávať sa. 
Zablahoželal žiakom k výborným výsledkom a poprial im 
pekné prežitie letných prázdnin, počas ktorých si oddýchnu 
a naberú nové sily do ďalšieho školského roka.

V kultúrnom programe vystúpila Školská kapela pri Zá-
kladnej škole v Marhani a spríjemnila slávnostné dopolud-
nie. Na slávnostnom oceňovaní sa zúčastnili aj učitelia, ktorí 
pripravovali žiakov a študentov na súťaže a rodičia. Aj im 
patrí veľké poďakovanie. Pekným momentom po oficiálnej 
časti, bolo malé pohostenie a spoločné posedenie v príjem-
nej atmosfére.
Ocenení boli títo žiaci: Základná škola: Eva Kollárová, Anna 
Galíková • Súkromná základná škola: Ivana Koreňová • 
Gymnázium: Jakub Ďuraš • SSOŠ: Kristián Hrabek • ZUŠ: 
Kristína Daňková, Aneta Suchaničová, Jozef Kovalčík • 
Spojená škola: Futbalový tím, najlepší hráč Jozef Šivák.

Mgr. Antónia Juhová
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Najobľúbenejšia	 spisovateľka	 detských	 čitateľov	 zavítala	 do	 nášho	
mestečka.	Zaujímavé	otázky,	čakanie	na	autorkin	podpis	a	možnosť	kú-
piť	si	 knihu	priamo	z	 rúk	spisovateľky,	 to	všetko	bola	súčasť	besedy	
určenej	žiakom	1.	a	4.	ročníka	mestských	ZŠ	a		ZŠ	v	Kračúnovciach.	

3. júna 2015 do nášho mesta zavítala známa súčasná slovenská autorka 
detských kníh Gabriela Futová. V tento deň sme spolu absolvovali 3 stretnutia 
a návštevy v základných školách. 

Za jasotu a veľkého potlesku privítali žiaci ZŠ Giraltovce pani Gabrielu Futo-
vú. Tá k nám docestovala z neďalekého Prešova, kde žije aj pracovne pôsobí 
v knižnici Pavla Országha Hviezdoslava. Troška sa žiakom predstavila, ale 
tí už netrpezlivo čakali, aby autorke položili svoje vlastné otázky. Deti najmä 
zaujímalo, koľko kníh napísala, o čom píše, ktorá kniha bola jej prvá, či knihy 
tvorí rada. Zazneli aj otázky o rodine pani spisovateľky, jej deťoch a manže-
lovi. A tak sme sa dozvedeli, že G. Futová má dve domácnosti, jednu zimnú, 
jednu letnú. Že má manžela, dcéru a syna. V letnom sídle spolu s nimi býva 
aj 21 zvieratiek, ktoré má veľmi rada. Najradšej má chvíle nerušeného pozo-
rovania zvieratiek, dokáže tým stráviť aj hodiny. 

Po otázkach nasledovala menšia autogramiáda, deti si pripravili aj svoje 
vlastné knihy, ktoré im autorka rada podpísala. Kto knihu ešte nemal, mohol si 
ju kúpiť, samozrejme, aj s podpisom spisovateľky. 

Prišla k nám spisovateľská star ... 
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V druhom kole nás 
beseda čakala na 
SZŠ Giraltovce, kde 
sa otázky podobne 
opakovali, tu sme 
sa o našej milej spi-
sovateľke dozvedeli, 
že mnoho námetov 
čerpala aj zo svoj-
ho osobného života, 
napr. kniha Hľadám 
lepšiu mamu vzišla 
aj z autorkinej spo-
mienky na svoje 
vlastné rozhodnutie 
odísť z domu, k svo-
jej tete, ktorá bývala 
v tom istom paneláku 
o poschodie vyššie. 
Ale odchod z domu 
bol neúspešný, teta 
malú Gabrielu po-
slala pekne domov. 
Podpisov opäť pri-
búdalo, kôš plný kníh 
postupne strácal na 
váhe a pred nami 
bola ešte tretia be-
seda. 

V neďalekých Kračúnovciach nás čakalo milé prekvapenie. Žiaci si pre nás 
pripravili malý kultúrny program. Opäť nasledovalo množstvo otázok, na ktoré 
Gabriela Futová trpezlivo odpovedala. Knihy sú súčasťou Gabriely Futovej, 
nielen preto, že ich tvorí, ale aj preto, že s nimi dennodenne pracuje a ak si 
nájde chvíľku času, tak ich aj číta. Aj kabelka vedľa nej skrývala momentálne 
knihu Chlapec v kufri. Veď čo ak sa náhodou vyskytne voľná chvíľka. K autu 
sme kráčali so skoro prázdnym košom, ostalo len pár kníh. Rozlúčili sme sa 
s našou spisovateľskou návštevou, ktorej cesta ďalej pokračovala do Košíc, 
kde ešte v ten večer uzrela svetlo sveta jej 15. kniha s názvom No toto a stra-
šidelná škola Elvíry Múdrej. Verím, že tento deň bol pre nás všetkých pestrím 
spestrením nášho knižného sveta.                        

Text: Michaela Marcinová, foto: A. Kmecová
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Pozdvihnime čaše 
na ich zdravie
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Každý z nás sa určite poteší, keď si na neho spomenú jeho najbližší či priatelia 
a poprajú mu mnoho zdravia, šťastia a úspechov. Nezáleží ani tak na tom, či sa 
aspoň niečo z toho splní, ale hrejivý pocit naplní srdce ľudskou láskou, nehou 
a akoby pohladil dušičku. Už je to vlastne šťastie, že máme pri sebe niekoho, kto 
si na nás spomenul. Prejavom ľudskosti možno človeku poskytnúť veľmi veľa. 

Človek potrebuje povzbudenie, energiu, vieru a istotu. Všetci naši oslávenci, 
ktorí sa v prvom polroku 2015 dožili svojich krásnych, okrúhlych životných jubileí, 
sú určite bohatí na blízkych a na priateľov a ku gratulantom sa už tradične pripája 
aj vedenie mesta spolu s pracovníkmi oddelenia kultúry, ktoré pre nich v Obradnej 
sieni pripravuje malú slávnosť. 

Príhovor primátora Mgr. Jána Rubisa, piesne v podaní speváckej skupiny 
Topľanky, básne, kvety, darčeky a zápis do pamätnej knihy – to je scenár pravidel-
ných stretnutí jubilantov v Giraltovciach. A potom nasleduje neformálne stretnutie 
s predstaviteľmi mesta – primátorom a prednostom MsÚ Ing. Pavlom Tchurikom 
- so symbolickým prípitkom a malým pohostením, ale najmä zvedavými otázkami 
o súčasných problémoch mesta a jeho budúcnosti. Obradnú sieň zaplnili jubilan-
ti 30. júla do posledného miesta, keďže svoj sviatok v I. polroku oslávilo až 54 
občanov. A tých ostatných mesto prizve v čase predvianočnom... Dobré zdravie 
všetkým vám, milí jubilanti!

Mgr. Mária Osifová, foto: V. Michalčík 

Deň sa vyDaril 
Naozaj môžeme povedať, že sa nám vydaril, bol to športový deň našej  
ZO JDS. Prialo nám počasie, kvôli ktorému sme posúvali aj dátum, a to sa nám 
vyplatilo. Bol síce horúci jún, ale so začiatkom o 10.00 hod. sme v príjemnom 
chladivom ovzduší absolvovali celý pripravený program. 

O vydarenom dni môžeme hovoriť a prejaviť spokojnosť s účasťou našich 
členov, so zapojením sa do súťaže v jednotlivých disciplínach, posúdiac svoje 
možnosti a schopnosti. Všetko toto sa udialo v areáli futbalového štadióna, 
v prostredí, ktoré sa nám aj v predchádzajúcich ročníkoch osvedčilo na špor-
tovú časť, aj na posedenie.

Dobrou organizáciou sa znásobia aj pôžitok zo súťaže, aj zážitok sprevá-
dzaný dobrou náladou aj vtipným povzbudzovaním. A dobrá organizácia?  
To je predpríprava celého podujatia, príprava stanovíšť, určenie zodpoved-
ných za jednotlivé disciplíny, objektívne presné zápisy výsledkov a určenie 
prvých troch úspešných v každej súťaži, slávnostnejšie vyhlásenie víťazov 
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odmenených diplomom a vecnou cenou. Po takejto športovej časti si prítom-
ní pochutili na dobrom guláši a iných dobrotách, k pohode prispel aj Ondrej  
Majer s harmonikou a k nemu sa nedalo nepridať. 

A športové disciplíny? Všetky v súlade s tými, ktoré boli aj na krajskej sú-
ťaži v Prešove. Okresné družstvo za okres Svidník doplnili aj naši členovia, 
Alena Kmecová, Ružena Polohová, Mária Paľová st. a Miroslav Kmec. Vyzeralo 
to síce tak, že disciplíny sú stavané viac pre mužov, ale jedna z nich bola vy-
slovene ženská. Veď kto iný by mal lepšie držať v ruke valček a hodiť ho, ak 
nie ženy. Teda hod valčekom. 
A tu sú jednotlivé disciplíny a víťazi:

Hod valčekom: 
1. Alena Kmecová, 2. Marta Varganinová, 3. Irena Vasilišinová
Kop do brány: 1. Ján Hliboký, 2. Ružena Polohová, 3. Tomáš Mitaľ
Hod guľou: 1. Miroslav Švač, 2. Mária Paľová, 3. Ján Hliboký st.
Granát: 1. Imrich Paľa, 2. Mária Paľová, 3. Miroslav Kmec
Streľba zo vzduchovky: 
1. Miroslav Švač, 2. Marta Varganinová, 3. Ján Hliboký 

P o ď a k o v a n i e 
patrí všetkým, kto-
rí prispeli akým-
koľvek spôsobom 
k príprave a prie-
behu súťaží a treba 
povedať, že vhod-
ných ľudí v našich 
rokoch je naozaj 
dosť. Ďakujeme 
MsÚ, odboru kultú-
ry, pánu prednosto-
vi, ktorý sa postaral 
o to, aby mal každý 

miesto na sedenie, teda aby bolo dosť stoličiek, lavíc a stolov a tiež sme vďač-
ní za sprístupnenie všetkých priestorov, potrebných na túto akciu, správcovi 
športového areálu Dušanovi Mitaľovi.

A čo na záver? Veď to poznáte. V zdravom tele zdravý duch, ale aj pohyb je 
život. Možno aj to málo z toho dňa nás povzbudí a posunie k aktivitám pro-
spešným pre naše zdravie. 

Text: Margita Gazdičová za ZO JDS, foto: M. Osifová
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V ideálnom, priam letnom počasí sme v stredu popoludní v Materskej škole 
v Giraltovciach oslávili Deň rodiny. Popoludnie nám spríjemnil pozvaný hosť – ujo 
Ľubo Hreha. Výnimočný zážitok mali nielen deti z našej MŠ, ale aj ich rodičia. 
Ujo Ľubo všetkým – malým aj veľkým - hravou a zábavnou formou sprostredkoval 
rozprávku o Červenej čiapočke. Rozprávka, plná veselých pesničiek a pútavých 
farebných obrázkov, rozveselila všetkých prítomných na vyzdobenom školskom 
dvore. Deti od radosti tlieskali, spievali, napodobňovali rôzne tanečné prvky, kto-
ré im ujo Ľubo predvádzal. Súčasťou rozprávky sa stali nielen deti, učiteľky, ale 
aj rodičia, ktorí sa vrátili do detských čias a ujo Ľubo ich rozveselil veľkou dávkou 
vtipu a smiechu. Oslavu sprevádzali skvelá nálada, super zábava, tanec a spev. 
Deti, rodičia, učiteľky sa poriadne vyšantili a na diskotéke si s ujom Ľubom aj za-
tancovali. Všetci sme sa spoločne zabavili a strávili krásne popoludnie, na ktoré 
budeme dlho spomínať.                                                                  Beáta Miňová 

Ujo Ľubo nás zabával
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Náš výlet do Bratislavy
V utorok 23.6 ráno začal náš výlet do Bratislavy. Už samotná cesta 

rýchlikom bola dobrodružstvom, keďže mnohí z nás išli vlakom pr-
výkrát. Po ubytovaní viedla prvá naša cesta na Bratislavský hrad. 
Prezreli sme si expozície venované Ľudovítovi Štúrovi a prvej sve-
tovej vojne, a tiež hradnú obrazáreň. Vyšli sme do jednej z hradných 
vežičiek, odkiaľ sme mali krásny panoramatický výhľad na celú Brati-
slavu. Potom sme si prešli staré mesto a spravili sme si niekoľko su-
per fotiek pri moste SNP, pod hradom, na Hviezdoslavovom námestí, 

Týždeň detskej radosti a splnených snov
Zas a znova. Deň detí v našej MŠ, ktorému tohto roku prialo okrem po-

časia aj množstvo aktivít prebiehajúcich v týždni od 1. do 5. júna 2015. 
Hneď v pondelok ráno nás svojím vystúpením Nebojsa milo prekvapilo 

divadlo Babadlo z Prešova. Pobyt vonku bol v tento deň obohatený o šan-
tenie v skákacom hrade a nosenie sa na koni. Popoludňajší čas strávili 
deti so svojimi pani učiteľkami v CVČ, kde si spoločne opekali všakovaké 
dobroty. Zo škôlky odchádzalo každé dieťa tvárovými farbami zmenené 
na psíka, mačičku, šaša či piráta... Za odmenu si tiež všetci odniesli krásny 

hrnček a drobnú sladkosť.
 Utorok a stredu sme poňali športovo. 

Začali sme skákaním na  trampolínach, 
pokračovali turistickou vychádzkou 
a  na  záver dňa boli pripravené rôzne 
športové aktivity opäť za odmenu, tento-
raz medailovú. 

Po kultúrnom vyžití a  športovaní sme 
vo štvrtok pestrofarebnými kriedami 
skrášlili okolie našej škôlky a  vybrali 
sme sa na  nevšedný výlet historickou 
železnicou po Košiciach. Dostali sme sa 
až do  pravej indiánskej dediny, kde nás 
okrem indiánov a ich obydlí očarili aj ich 
tradičné zvieratká.

 Vyvrcholenie celého týždňa bola hudobná rozprávka uja Viktora v prí-
jemnom prostredí nášho školského dvora. Beáta Miňová
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pred budovou Sloven-
ského národného diva-
dla, pri typických kovo-
vých sochách – Čumilovi 
a Schöne Nácim a pred 
Prezidentským palácom. 
Uchodení a unavení sme 
úspešne ukončili prvý 
deň výletu. 

Na druhý deň nás ča-
kalo opäť krásne slnečné 
počasie. Vybrali sme sa 
na prehliadku Národnej 
rady Slovenskej republi-
ky. Po vstupnej bezpeč-
nostnej prehliadke sme 
mali možnosť nahliadnuť 
do rokovacej sály, kde 
práve prebiehala rozpra-
va ohľadom prisťahoval-
cov a kvót. Stretli sme 
aj redaktorov zo spravo-
dajstva. Veľmi zaujímavú 

debatu sme mali s poslancom Igorom Hraškom, ktorý nám ochotne 
odpovedal na naše zvedavé otázky týkajúce sa práce poslanca NR 
SR. Potom nás čakala návšteva TV JOJ, na ktorú sme sa tešili asi 
najviac. Naša sprievodkyňa z oddelenia marketingu nám poukazova-
la vysielacie štúdiá, vysvetlila nám, ako sa vyrábajú programy a seriá-
ly, prezradila nejaké tie pikošky zo zákulisia a po celý čas odpovedala 
na naše nekončiace otázky. Navštívili sme štúdiá, kde sa natáčali 
Nákupné maniačky, Šanca, Páli vám to a jojkársky fotoateliér. Veľkým 
zážitkom pre nás bolo, že sme sa mohli zúčastniť na live natáčaní 
Novín o 12:00. Bolo super, že sme mohli sedieť v štúdiu (samozrej-
me ticho ako myšky) a na vlastné oči vidieť, ako taká relácia vzniká. 
Dostali sme aj pár autogramov a spravili si fotky s Danou Strculovou 
a Jánom Mečiarom. Dokonca sme zastihli aj členov skupiny HEX, 
ktorí boli ten deň v novinách ako hostia. Plní dojmov a vyčerpaní sme 
sa pred polnocou vrátili domov. Náš výlet bol super a už sa tešíme 
na ďalší.         

       žiaci 5.C zo ZŠ v Giraltoviach 
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Lesná pedagogika 
Aj tak by sme mohli pomenovať hodiny, počas ktorých lesní pedagógovia Ing. 

Štefan Fedorko a Ing. Jana Fedorková z Lesného závodu v Prešove prezento-
vali našu prírodu, lesy a zvieratá v nich žijúce. Hravou formou, ktorá je blízka 
všetkým žiakom, v primárnom vzdelávaní priblížili, čo sa odohráva v našich le-
soch a aký majú význam pre náš život. 25. mája 2015 žiaci druhého ročníka 
podľa autentických nahrávok poznávali hlasy zvierat žijúcich v našich horách. 
Hmatom i čuchom sa naučili rozpoznať niektoré druhy bylín a lesných plodov, 
v pracovných listoch hľadali a vyznačovali potravu pre veveričky a diviaky.  
Dozvedeli sa, čo je to vábnička a vypočuli i vyskúšali si vylúdiť hlas, ktorým  
sa vábi lesná zver. 

Poznaj svet svojej mamy...
... takýto názov malo stretnutie žiakov  

2. A v Mestskej knižnici v Giraltovciach s jej 
vedúcou Bc. M. Marcinovou. Veľmi zaují-
mavá akcia, v ktorej sa striedal rozhovor 
s čítaním z knihy slovenskej spisovateľky 
Hany Zelinovej Vlnky – Žblnky, sa niesla 
v duchu vďaky všetkým našim milovaným 
a obetavým mamkám. Vzbudiť záujem o čí-
tanie pomohli šikovne načasované a zara-

dené mini dramatizácie – predveď, ako ráno vstávaš, prenes bábätko, nakŕm 
bábätko lyžičkou, nájdi bábätko podľa plaču i kvíz – Slovo mama v rôznych jazy-
koch. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné aktivity. 

Text a foto: Mgr. T. Sabolová

Prváci v Lužanoch
Koniec školského roka je už tradične spojený s triednymi akciami, výletmi, 

cvičeniami v prírode, turistickými vychádzkami či opekačkami. Ani prváci ne-
zaostávali za ostatnými a spolu s triednymi učiteľkami sa vybrali na turistickú 
vychádzku do neďalekej obce Lužany pri Topli. Po úspešne zvládnutej pešej túre 
sa deti s koníkmi stretli osobne pri prehliadke jazdeckého klubu JMC Lužany. 
Zároveň mali možnosť ponosiť sa na veľmi poslušnej dvanásťročnej kobylke 
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Amy. Príjemné zážitky s koníkmi vystrieda-
la opekačka. Po výdatnom obede sa vyšan-
tili pri športovo-pohybových hrách. Všetci 
sa – unavení, ale usmiati a plní zážitkov - 
vrátili naspäť do školy, kde ich už netrpezli-
vo čakali rodičia.

Text: 
Mgr. A. Schrenková

Noc v škole
Aj počas noci sa môžu v škole diať zvláštne veci. Inokedy tiché nočné priesto-

ry tried a chodieb ožili z 19. na 20. júna aj v ZŠ Giraltovce. Škola sa hemžila 
žiakmi 4. A triedy, ktorí tu však neboli náhodou. V jej priestoroch sa uskutočnila 
náučno-zábavná akcia NOC V ŠKOLE. Stretnutie sme začali ešte pred večerou, 
a to športovo. Aby sme vydržali čo najdlhšie, tak sme sa posilnili super špeká-
čikmi, Pokračovali sme diskotékou, súťažami a nočným behom školou.

Ani sme sa nenazdali a noc sa začala. My sme zaľahli do svojich spacákov a ča-
kali sme čo sa nám bude v škole snívať...

Text a foto: Mgr. S. Dzurjuvová

Giraltovčania znovu 
potvrdili úspešnosť 

v celoslovenskej konkurencii

V piatok 5. 6. 2015 sa naši žiaci zúčastnili 
na vyhodnotení celoslovenskej súťaže Sväto-
plukovo kráľovstvo ožíva v Šintave, kde zís-
kali výborné umiestnenie. Žiačka 9. ročníka 
Anička Galíková si z rúk predsedu Národnej 
rady SR Ing. Petra Pellegriního prevzala 
diplom a vecné ceny za I. miesto v literár-
nej súťaži.  Žiaci 4. ročníka Anetka Andrij-
ková a Martinko Fečkanín boli úspešní 
vo výtvarnej súťaži. Organizátori podujatia 
vyzdvihli prínos našich žiakov a poďakovali 
sa za ich opakovanú účasť.                Text a foto: 

PaedDr. Anna Galíková
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Žiaci Súkromnej ZŠ v Giraltovciach
zavŕšili projekt Nadácie Orange konferenciou 
Takmer počas celého školského roka 2014/2015 boli žiaci Súkromnej 

základnej školy v Giraltovciach zapojení do projektu Nadácie Orange - 
e-Školy pre budúcnosť s názvom Nestraťme sa v sieti! Išlo o jednoročný 
projekt zameraný na zvýšenie informovanosti o téme Bezpečný internet 
a bol určený nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov, rodičov a  širokú 
verejnosť. Cieľom projektu bolo poukázať na pozitíva a negatíva rýchlo 
sa rozvíjajúceho sveta IKT, zároveň však zlepšiť schopnosť žiakov kriticky 
myslieť, pracovať s informáciami, zlepšiť svoje prezentačné i komunikač-
né zručnosti či tímovú prácu. 

Tento cieľ sme sa snažili naplniť prostredníctvom širo-
kej škály aktivít, napríklad absolvovaním prednášky o  Bez-
pečnom internete na Fakulte výrobných technológií so síd-
lom v  Prešove, tvorbou videí (žiaci samostatne vytvorili film  
S neznámym na čete), prezentácií, komiksov, časopisu či informač-
ného letáka určeného pre širokú verejnosť. Vďaka týmto aktivi-
tám sa mal možnosť každý zorientovať v  spomínanej téme. Rovna-
ko veľmi užitočné a zaujímavé boli i besedy s policajtom či workshop 
pre rodičov pod vedením psychologičky a  IKT odborníka. Celý pro-
jekt bol zavŕšený konferenciou prezentovanou žiakmi školy, ktorá  
bola spojená s  výstavou výtvarných i  IKT prác súvisiacich s   projek-
tom. Bola určená pre širokú verejnosť, miesto si na nej našli i zástupco- 

via mesta 
G i r a l tovce 
na čele s pá-
nom primá-
torom Mgr. 
Jánom Rubi-
som a  pred-
nostom MsÚ 
Ing. Pavlom 
Tchur íkom. 
Konferencia 

sa stretla skutočne s veľmi pozitívnou spätnou väzbou a ohlasom prí-
tomných.  

Text a foto: Mgr. Andrea Kytíková
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„Kedz sebe zašpivam u leše na kraju, ta ...........“
O  čom presne spievala naša Ivka Koreňová zo 6. A na 

krajskom kole súťaže Slávik Slovenska 2015, sa dozve-
deli tí, ktorým zanôtila od srdca tak, ako to pri speve  
našich krásnych ľudoviek má byť. Porota, kde nechýbala ani 
všetkým známa interpretka ľudoviek p. Servická, sa zhodla 
na Ivkinom umiestnení, a to na 2. mieste v jej kategórii.

Blahoželáme! Ivka, pri tvojom speve sa nie jedno srdce 
rozveselí a oko poteší. Máš talent a je len na tebe, ako ho 
zužitkuješ. 

V júni boli v plnom prúde školské výlety. Utužujú kolek-
tív, obohacujú spomienky, ale hlavne ponúkajú možnosť 

spoznať niečo nové, niečo neokúsené. Taký bol aj školský výlet žiakov 2. A a 6. A, 
ktorí sa vybrali do Čierneho Balogu vlakom!

Touto cestou sa chceme poďakovať  p. Martinovi Jadlovskému, firma Ri-
kostav, za spestrenie výletného ošatenia - zabezpečil pre nás šiltovky a tričká. 
Pre učiteľov potom bola hračka v dave rozpoznať nejakého „zatúlanca“!

Školský výlet mal veľký úspech aj vďaka novým skúsenostiam – cestovaniu vla-
kom a vyhliadkovým vláčikom na Čiernohronskej železničke. Počasie nám prialo, 
nebolo horúco a čerstvý vzduch vo Veporských  vrchoch bola tá najkrajšia a naj-
zdravšia odmena pre všetkých. Text a foto: E. Tchuríková

Digi škola na kolesách 
V utorok 16. júna 2015 sa žiaci Spojenej školy v Giraltovciach zúčast-

nili vzdelávacej akcie Digi škola na kolesách, v obchodnom centre MAX 
Prešov. Išlo o putovnú digitálnu učebňu, v ktorej si žiaci a učitelia mohli 
vyskúšať naživo, ako funguje vyučovanie s využitím interaktívnych pomô-
cok a digitálneho vzdelávacieho procesu. Za tento zážitok veľmi pekne 
ďakujeme.																																																												Mgr.	Martina	Vertaľová

SLáVik SLoVeNSka 2015
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Spojená škola Giraltovce ďakuje týmto sponzorom,  
ktorí finančne prispeli žiakom na školský výlet. 

anna Fečková • Viera Štefanová  
emília Deutschová - LUCia

Darina Mitaľová - HaMaX s.r.o.
Peter Zajac - iNŠTaLaČNÉ CeNTRUM 

Darina Vaňková 
Rudka Džoganíková - k:D:V. • Ján Foltin

Zo srdca im za to ďakujeme.

DeŇ	Detí
Medzinárodný deň detí 

patrí k tým najkrajším sviat-
kom našich deti. Ani my 
sme nezabudli na deti z 
nášho mesta a jeho blíz-
keho okolia a pripravili sme 
pre nich deň plný zábavy. 
Bolo to zaujímavé ráno jed-
ni v tento deň odchádzali 
na pekný pobyt ku moru do 
Grécka a iní na podujatia do 
CVČ.

V Centre voľného času im 
už od rána vyhrávala hudba, o ktorú sa postarali chlapci, ktorí svoj voľný 
čas trávia tiež v CVČ v bývalej divadelnej sále hraním na rôzne hudob-
né nástroje. Pre detí bolo pripravené množstvo športových aktivít ako je 
skákanie vo vreci, skákanie cez švihadlo, prenos loptičky okolo kužeľov, 
hádzanie na cieľ a iné disciplíny. Mnohí si vyskúšali aj hru na minigolfo-
vom ihrisku, ktoré tvorí 18 stanovíšť. Nechýbalo ani kreslenie na chodní-
ky, kde sme nechali deťom tvoriť podľa vlastnej fantázie. A mali čo robiť aj 
dievčatá, ktoré robili maľovanie na tvár, aby skrášlili rady záujemcov. Malé 
parádnice zasa obdivovali stánok s ručne vyrobenými šperkmi. 

v Centre voľného času v Giraltovciach
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Najzaujímavejšou atrakciou boli koníky, na ktorých pod dohľadom skú-
sených inštruktorov sa mohli ponosiť malí odvážlivci. Vyšantiť sa mohli aj 
na skakácom hrade. Ich sviatok bol ukončený v altánku CVČ opekáčkou 
s občerstvením, sladkou odmenou a šťastným úsmevom na tvári.

O všetky tieto aktivity sa starali pracovníčky, ktoré sú zaradené do CVČ 
na projektoch z ÚPSVaR cez Mesto Giraltovce. Patrí im poďakovanie,  
že spríjemnili deň nielen žiakom škôl, predškolského zariadenia, deťom 
zo spojenej školy - alokované pracovisko, ale aj rodičom s tými najmenší-
mi. Deti si odnášali nové zážitky a príjemné pocity z prežitého dňa. 

Marta Chovancová

ZAčALO SA LETO... 
Centrum voľného času v  Giraltovciach už niekoľko rokov organizuje pre 

svojich členov, deti a mládež a deti s rodičmi niekoľkodňové pobyty pri mori. 
Tak to bolo aj tohto roku a prvý, dvanásťdňový, sme zrealizovali hneď od pr-
vého júna v  krásnej oblasti Grécka na Olympic Beach neďaleko mestečka 
Paralia. Z nášho penziónu sme mali nielen pekný výhľad na históriou opra-

dené pohorie Olymp, ale 
aj blízko k  moru a  na  pe-
šie túry či zájazdové výlety. 
Navštívili sme mesto Me-
teora, v  ktorom sa nachá-
dzajú mohutné komplexy 
skalných veží a  stien bizar-
ných tvarov a dva najväčšie 
a  najnavštevovanejšie kláš-
tory, v  ktorých žili mnísi už 
od 11. storočia. Pekné výlety 

za históriou boli aj do Atén, Thessalonik, Dionu či plavba na pirátskej lodi 
a posedenie na tradičnej gréckej večeri spojenej s gréckou hudbou a tancom. 
Bol to veľmi pekný pobyt, panovalo už teplo, more a pláž boli veľmi láka-
vé, a tak sme sa denne slnili, plávali alebo zúčastňovali výletov, ako sa kto 
rozhodol. Čas nám rýchlo ubehol a opálení, oddýchnutí a naplnení peknými 
zážitkami a spoznaním zaujímavých krajín, ktorými sme prechádzali, vrátili 
sme sa domov. 

Na druhý pobyt pri mori sme si vybrali talianské mesto Riccionne. Bola 
to desaťdňová stanovačka v kempe. Takýto pobyt majú deti veľmi rady, sú si 
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Končí sa školský rok. Posledný mesiac sme privítali s deťmi prvé-
ho stupňa základnej školy opekačkou na Deň detí. Vďaka CVČ sme 
mohli využiť atrakcie, ktoré boli pre deti prichystané. Po výborných 
klobáskach, ktoré si sami opiekli, si deti poskákali v hrade a zajazdili 
na poníkovi. Svoje výtvarné cítenie premietli do kresieb na chodníku. 
Za svoju snahu dostali sladkú odmenu. Radosť v ich očiach bola zasa 
naša odmena. Na odvetu nás pani učiteľka E. Prazňáková so svojimi 
žiakmi pozvala do triedy, aby nám žiaci ukázali, ako pokročili v uče-
ní. Túto možnosť sme radi prijali, pretože to boli deti, s ktorými sme 
v minulosti v rámci doučovacích aktivít robili prípravu na ďalšie vy-
učovanie. Okrem toho, že nám predviedli svoje vedomosti, zaspieva-
li nám aj niekoľko piesní. Správny prístup učiteľa k deťom odkryje 

Z práce terénnych pracovníkov

blízko a aj dospelí ho obľubujú. Boli sme ako jedna veľká rodina, keď sme jed-
li, alebo len tak večer sedeli pred stanami a rozprávali rôzne príbehy a zážitky. 
Mladí mali možnosť športového vyžitia, či už futbalu alebo volejbalu, tiež 
sme sa mohli zúčastniť rôznych fakultatívnych výletov, alebo len tak sa slniť 
na krásnej piesočnatej pláži a plávať v azúrovom mori. Párkrát sme zažili aj 
búrku a bolo to zaujímavé hlavne v noci, keď nám dážď bubnoval na stany. Tie 
však tento prudký nápor vody a vetra vydržali. V tom čase bolo zlé počasie aj 
u nás, a tak sme to vydržali a utešovali sa, že sme o nič neprišli. Tam pri mori 
ale búrky netrvajú tak dlho, hneď sa vyčasilo a my sme už aj išli na pláž, aby 
nám neunikli žiadne slnečné lúče.

V obidvoch pobytoch sa zrekreovalo vyše šesťdesiat účastníkov, ktorí si uží-
vali všetko, čo im more, slnko, pláž a organizátori ponúkli. Takto odpočinutí, 
hlavne žiaci a študenti, ešte stihli ukončiť školský rok a prevzali si vysvedče-
nia, za ktoré si už vopred vybrali „taliansku pobytovú“ dovolenku.

Všetkým prázdninujúcim chlapcom, dievčatám, ale aj ich učiteľom a rodi-
čom, prajeme pekné prázdniny, slnečné, radostné a pokojné dni. Svoj voľný 
čas môžete využiť aj návštevou nášho centra, ktoré vám aj počas leta ponúka 
svoje priestory a rôzne aktivity. 

Milí žiaci a študenti, užite si leto a voľno ako oddych po celoročnej práci 
a všetci sa vráťte po odpočinku do školských či vysokoškolských lavíc, na svo-
je miesta. Užívajte si leto a voľno s rozvahou a zodpovednosťou, aby ste svo-
jím konaním robili len radosť a v jeseni sa aj v centre na vás tešíme so širokou 
ponukou činností. Helena Sušinková
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niekedy viac ako rodičia, ktorí často ani netušia, aké talenty sa v ich 
deťoch skrývajú. 

 Foto: Klémová

Opekačka Návšteva v ZŠ, trieda 4.C

V dňoch 18. - 19. 6. 2015 sa žiaci Základnej školy Giraltovce a  štu-
denti Gymnázia Giraltovce stretli s rovesníkmi z Poľska, aby si v dru-
žobných mestách Ropczyce a Wielopole Skrzyńskie zmerali sily vo fut-
bale a vo volejbale. 

Hneď po príchode do mesta výprava zamierila na miestny štadión,  
kde odohrali giraltovskí dorastenci proti domácim futbalistom pekný avšak 
náročný zápas. Počas neho sa volejbalisti a volejbalistky odobrali do neďale-
kej športovej haly. V búrlivej atmosfére miniturnaja proti výberu Ropczyce, 
v ktorom nebola núdza o dramatické a dych berúce výmeny, priniesli špor-
tovci prvé trofeje do zbierky. Ubytovanie a strava boli zabezpečené miestnou 
ubytovňou, ktorá nad očakávania splnila všetky požiadavky výpravy. Za bez-
chybný pobyt zodpovedal veľmi priateľský a ústretový personál. Druhý deň 
výpravy sa začal presunom do areá lu Gymnázia vo Wielopolu Skrynskiem.  
Tu sa po slávnostnom otvorení rozišli jednotlivé tímy na svoje ihriská. Tur-
naje sa hrali systémom každý s každým a aj keď všetky boli veľmi náročné, 
naši súťažiaci sa s nimi dokázali popasovať  na výbornú a obsadili popred-
né priečky. Po záverečnom vyhodnotení turnajov a prevzatí trofejí sa hráči 
a hráčky ešte poslednýkrát rozlúčili so svojimi novými poľskými kamarát-
mi, odobrali sa na ubytovňu a neskôr sa vypravili na dlhú cestu domov. 

Medzinárodná	spolupráca	
s	Poľskom	obnovená	
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Posledné 2 – 3 desaťročia priniesli do našej spoločnosti veľa zmien. Niektoré z nich vní-
mame intenzívne, okolo iných prejdeme takmer bez povšimnutia. Zdá sa nám, že sa nás 
netýkajú. Ak sú to však zmeny negatívne, oplatí sa nájsť si čas, pouvažovať nad ich príčinami, 
prípadne sa pokúsiť nájsť cestu na ich odstránenie. 

Médiá v ostatnom čase stále častejšie konštatujú neutešený stav nášho školstva, 
počnúc základnými a končiac vysokými školami. Menej sa už hovorí o tom, že jed-
na z príčin neúspechu našich žiakov v rôznych celosvetových porovnávacích testoch  
je nízka úroveň čítania, a to nielen čítania rýchleho, ale hlavne čítania s porozumením. 
Žiak teda zlyháva, lebo číta zväčša mechanicky, neuvedomujúc si dosah, zmysel pre-

Čítajú naše deti?

Aj keď naši športovci boli po zápasoch vyčerpaní a unavení, s úsmevom 
na perách sa tešili na ďalšiu spoluprácu s inými mestami. Celý tento pobyt 
v Poľsku dopadol nad očakávania, športovci priniesli domov množstvo tro-
fejí a skvelých zážitkov. S plnou vážnosťou možno konštatovať, že zúčastnení 
spravili dobré meno nielen svojim tímom ale aj mestu Giraltovce.
Výsledky:
Dievčatá volejbal: 
Gym. Giraltovce – 
Ropczyce 3:0
Gym. Giraltovce – 
Wielopole Skrzyńskie 
2:0
Gym. Giraltovce – 
Frysztak 2:0 
Gym. Giraltovce – 
Debica 3:0
Chlapci volejbal: 
Gym. Giraltovce 
– Ropczyce 0:3, Gym. Giraltovce – Wielopole Skrzyńskie 1:2,
Gymnázium Giraltovce – Debica 1:2
Chlapci minifutbal: ZŠ Giraltovce – Wielopole Skrzyńskie 3:0 
ZŠ Giraltovce – Wisnova 3:1 
ZŠ Giraltovce – Nawsie 4:0
ZŠ Giraltovce – Frysztak 3:0
Chlapci futbal: Ropczyce – Slovan Giraltovce – 4:2 
Wielopole Skrzyńskie – Slovan Giraltovce – 0:2
Frysztak – Slovan Giraltovce – 1:2                                                           Text a foto: 

Mgr. Marek Marcinek 
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čítaného textu. Ak odborníci hľadajú príčinu tohto javu, konštatujú, že žiaci málo číta-
jú. Sledujú zväčša televíziu, internet a ďalšie formy výdobytkov techniky, ktoré sú z roka 
na rok dokonalejšie, lákavejšie svojím dizajnom a šírkou ponuky. Médiá však dieťa vní-
ma pasívne, rozmýšľajú zaň režisér, autor ponúkaného programu. Čítanie je ale čin-
nosť aktívna, čitateľ, bez toho, aby si to uvedomoval, spolupracuje s autorom svojou 
predstavivosťou, fantáziou, dotvára čítané dielo. Preto je také dôležité čítať. Ani v minu-
losti nečítali všetky deti. Ako dlhoročná učiteľka jazykov viem, že aj pred desiatkami ro-
kov boli vášniví čitatelia i deti, ktoré si neprečítali ani tzv. povinné čítanie, jednoducho  
ho odpísali od starších súrodencov či spolužiakov. 

V snahe zlepšiť čitateľskú zručnosť našich detí, priviesť ich ku knihe, aby v nej hľadali 
múdrosť, krásu, zábavu i poučenie, bola na Slovensku v uplynulom mesiaci realizovaná akcia 
Slovensko číta deťom. Neobišla ani naše mesto. V priestoroch knižnice sme pod vedením jej 
šéfky Mišky Marcinovej vytvorili 4-členný tím ľudí, ktorí majú ku knihe vrúcny vzťah. Tvorili 
ho Alena Kmecová, Margita Gazdičová, Anna Mitaľová a Alžbeta Škurlová. Rozhodli sme sa 
predstaviť v hodinovom čítaní žiakom 1. – 4. ročníka Súkromnej i Základnej školy v Giraltov-
ciach knihy, ktoré by deti zaujali. 

10. júna sme každá v inom ročníku súkromnej ZŠ, predstavili žiakom výber kvalitnej literatú-
ry – v 1. ročníku to bol výber rozprávok o zvieratkách, v druhom príbeh o Guľkovi Bombuľkovi, 
tretiaci si vypočuli bájku o Neposlušnom vlkovi i veselý príbeh Ako som ochorel. Pre štvrtákov 
som vybrala knihu Kláry Jarunkovej Ohňostroj pre deduška, vyznačujúcu sa humorným štý-
lom, ale aj poetickými pasážami a predovšetkým spracovaním, ktoré aktivizuje deti, priamo 
ich vťahuje do príbehu.

O týždeň v utorok sme si našu aktivitu zopakovali na Základnej škole v Giraltovciach, rov-
nako v ročníkoch 1. – 4. Vedeli sme, že mimoriadne dôležitý je výber knihy, ktorá by deti 
dokázala zaujať a motivovať, aby si ju dočítali doma. Naša snaha vybrať kvalitnú literatúru nás 
nesklamala. V oboch školách deti so zaujatím počúvali príbehy, aktívne sa zapájali do našej 
spoločnej práce, reagovali na otázky. A ak sa tvrdí, že žiaci dnes vydržia sledovať učiteľa 
maximálne 10 minút, my sme sa presvedčili o tom, že s maximálnou pozornosťou sledovali 
naše čítanie plných 45 minút.

Chcela by som oceniť aj mimoriadne vľúdne prijatie zo strany učiteľov i vedení oboch škôl. 
Rada konštatujem, že žiaci sa učia v moderných priestoroch, vo vkusne vyzdobených triedach 
i chodbách nechýbajú mnohé aktivizujúce citáty, ktoré sa prihovárajú deťom zo stien i ná-
steniek. Zvlášť chcem vyzdvihnúť rómsku triedu pani učiteľky Prázňakovej, ktorá so svojimi 
zverencami dosahuje hotové zázraky. Za pozornosť stojí množstvo malieb jej štvrtákov, sami 
si zhotovujú pomôcky, ukázali mi vkusne upravené zošity s cvičeniami takmer bez chýb, zare-
citovali mi (všetci kolektívne)dlhokánsku báseň Ľudmily Podjavorinskej. Držím im palce, aby 
im to vydržalo aj na 2. stupni ZŠ. 

Náš krátky pobyt na oboch školách priniesol teda svoje ovocie. Deti vytvorili aj ilustrácie 
k prečítaným knihám, ktoré si môžete pozrieť v priestoroch mestskej knižnice. Pre mňa osob-
ne to bol aj príjemný návrat do priestorov školy, kde som pôsobila 4 desaťročia. Radosť mám 
aj z toho, že ma deti prijali do okruhu svojich známych, k našim stretnutiam na ulici pridali po-
zdrav a milý úsmev. Myslím, že hovorím aj za svoje kolegyne, že stačí naozaj málo, aby sme 
deti pritiahli na stranu dobra. Je to v našich rukách, deti iba odzrkadľujú náš dospelácky svet. 

Text: Alžbeta Škurlová
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„Spomíname, ale aj túžime byť spolu, chceme sa vidieť, počuť, objať, aspoň na chvíľu, 
aj keď už bohužiaľ, nie všetci. Svedectvom sú naše pomaturitné stretnutia, ktoré s láskou 
organizujú Vierka a Ondrík. Také bolo aj v júni 2008 po päťdesiatich piatich rokoch. Je mi 
dôkazom, že sme si pre náš ďalší život odniesli čosi vzácne a dôležité. Trvalé priateľstvo. 
Spolupatričnosť. Hlboký ľudský vzťah a úctu jeden k druhému.“ Tak spomína herec Štefan 
Kvietik vo svojich spomienkach v knihe Život bez opony.

Áno, aj to naše stretnutie bolo po päťdesiatich piatich rokoch, vždy po piatich od ukonče-
nia štúdia. Ako je to možné, že sila priateľstva prežíva aj po toľkých rokoch. Štyri spoločne 
prežité roky sú pre ďalší život také dôležité aj napriek tomu, že každý mal ďalšie prežívania 
v práci, v ďalšom štúdiu, že aj napriek vzdialenostiam precestujú kus republiky ba aj zahra-
ničia, a to stretnutie im za to stojí. 

K charakteristike súčasného života čoraz častejšie pridávame zhoršenie medziľudských 
vzťahov, spolužitia navzájom. Alebo práve preto sú tie tzv. pomaturitné stretnutia žiadané? 
Alebo sa stali súčasným trendom? Často počujeme aj z nášho okolia, že sme mali, chystá-
me, plánujeme, nezriedka aj stretnutia zo ZŠ, a to aj po dlhých desaťročiach.

V roku 2000 som v našom Spravodajcovi viedla rubriku Žili medi nami, kde si mnou oslovení 
ľudia, ktorí v Giraltovciach žili, mohli zaspomínať a prihovoriť sa bývalým spoluobčanom. Boli to 
vzácne spomienky a vyznania. Oslovila som vtedy aj Dušana Štraucha. (Starší si iste spomenú  
na rodinu Štrauchových.) Ozval sa mi vtedy telefónom s tým, že je v súčasnosti veľmi zaneprázd-
nený, možno neskôr. Ako by aj nie, veď zastával vysoké posty v Českej republike, ale aj v diplo-
matických službách doposiaľ. Deň pred pomaturitným stretnutím, teraz v júni, som sa dozvedela,  
že Dušan príde tiež a môžeme sa stretnúť. Aj jemu cesta z Prahy zrejme za to stretnutie 
stála. 

Osloviť, zabezpečiť, zorganizovať, to si žiada nemalé úsilie aj trpezlivosť. My sme mali 
aj máme šťastie na Juditu a Elenu, dve sesternice, bývajúce v Prešove, ktorým sme ne-
smierne vďační.

Hovorí sa, že dôchodcovia žijú v spomienkach. Veď takéto stretnutia o spomienkach sú. 
Spomenie sa na tých, ktorí odišli navždy, ohlásia sa tí, ktorých trápia zdravotné neduhy prí-
značné pre našu vekovú kategóriu. Vzácnosťou a veľkým prekvapením bol pre nás známy 
– neznámy, ten s ktorým sa nedalo skontaktovať od ukončenia školy. A tým prekvapením 
boli dva úžasné listy, dvoch žijúcich v zahraničí, ktorých spojil internet.

Bývanie na internáte, aj keď sa to dnes mnohým nezdá malo svoje čaro, síce to bol 
prísne organizovaný život, ale bohatý a pestrý. Veď len bývať na izbe po dvadsať dievčat, 
spať na poschodových posteliach, cvičiť na husliach po celom internáte, to sa predsa mu-
selo spestriť a spestrovalo často aj rôznymi šibalstvami, ktoré sa preniesli do spomienok. 

Každý z nás za tých päťdesiatpäť rokov prežil svoj život v mieste, kde 
ho osud zavial. V rôznych podmienkach, v rodinách, prostredí, ktoré nás formovalo a sčasti 
aj zmenilo, ale v podstate sme stále zo 4. A triedy. 

Text: Margita Gazdičová

Po rokoch
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Pri rekonštruovanom farskom 
kostole v Kračúnovciach  stoja 
nové umelecké diela svätých Cy-
rila a Metoda, Mikuláša a Fran-
tiška v životnej veľkosti. Skvosty 
z betónu postupne zhotovil ta-
lentovaný redaktor spravodaj-
stva TV Markíza Martin Jedinák, 
ktorý pochádza z Kračúnoviec 
a istý čas ako dieťa žil v Giraltov-
ciach. Jeho prvé dielo bol pohyb-
livý vianočný betlehem, ktorý je 
zrejme najmenší na Slovensku. 
Pri rodičovskom dome vytvoril 
hríbiky, vodný mlyn s točiacim sa 
kolesom, veterný mlyn - udiareň, 
domček na stračej nôžke, anje-
la, rozprávkového macka Puf, 
anjela či zvieratká – ťavy či žira-

fu. U jeho babky stojí drevená socha Krista. O výrobe sôch 
prezradil viac.
• Čo vás motivovalo pri zhotovení diel, prečo ste sa rozhodli pre takú netra-
dičnú činnosť?
- Vyrobené sochy som daroval rodnej obci, kde som bol pokrstený, mal som 
tam prvé sväté prijímanie a desať rokov som miništroval. Sochou Krista som sa 
inšpiroval na prešovskom námestí, kde mala stáť 33 - metrová socha a vtedajší 
primátor Hagyari ju nedokončil. Súsošie Cyrila a Metoda s dvojkrížom a otvore-
nou knihou stojí pred katedrálou v Žiline, patrí k dominantám mesta. Svätého 
Františka majú tiež v Prešove pred Františkánskym kostolom. Mikuláša, patróna 
kostola, som chcel pôvodne urobiť takého, ako je na oltári. Ale dekan prišiel  
za mnou s malou soškou svätého Martina, ktorého mu niekto priniesol. Martina 
sme prerobili na Mikuláša. Podstavec obsahuje časovú schránku s odkazmi. Deti 
zo základnej školy s učiteľkami niečo napísali, nakreslili, dali do tuby a zabetó-
novali sme to. 

Reportér Martin Jedinák 
daroval Kračúnovciam 

unikátne diela
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• Ako sa vám ich podarilo vyrobiť, študovali ste sochárstvo alebo vás len kopla 
múza?
- Nič v tom smere som neštudoval. Ani ja neviem, ako sa to podarilo. Teraz 
sme sa dočkali požehnania, je to také zadosťučinenie. Človek musí dostať taký 
nápad, vnuknutie, musí ho kopnúť múza. Je to vo mne, stále mám v hlave tú so-
chu, ako má vyzerať, mám to nafotené v mobile. Čiže, stále nad tým premýšľam 
a zaspávam s tou myšlienkou, domýšľam všetko za pochodu. Odmalička ma baví 
vždy niečo skladať, vymýšľať nové technológie a postup práce. Mám už aj ďalšie 
tipy a námety, ktoré by som v budúcnosti rád zrealizoval.
• Z akých materiálov ste sochy vyrobili a aká je ich „životnosť“?
- Rozhodol som sa, že urobím niečo trvácnejšie, čo by vydržalo roky a toto je 
z vodonepriepustného liateho betónu. Použil som na nich aj montážnu penu, 
plastelínu, polystyrén. V obchode som kúpil sto kíl plastelíny, len na mňa po-
zerali. Postupne som to pozliepal drôtikmi a zalial celé odspodu. Použil som aj 
železo a roxory. Železo som zbieral po dedine, ľudia mi ho dávali z dvorov. Babke 
som rozpílil plot  a železný rebrík, teraz sa nedostane ani na pôjd. Tri vŕtačky mi 
pritom zhoreli, dokonca aj jedna flexa, Kríž na súsoší mi pozváral svokor. Odha-
dujem, že by to mohlo vydržať aj 50 rokov, je to kvalitný betón.
• Koľko času ste venovali zhotoveniu sôch, vyskytli sa pri realizácii technické 
problémy?
- Hoci bývam desať rokov v Prešove, prichádzam do Kračúnoviec na víkend 
s rodinou a deťmi. Obetoval som sochám tri roky svojho voľného času - všetky 
soboty, voľné dni a náhradné voľná. Koľko materiálu som použil a koľko som  
do toho dal, ani nehovorím, to sa neráta. Približne jeden rok trvala výroba jed-
nej sochy. Od zimy som robil ruky, tváre a telo, postupne všetky časti, ktoré 
vytrčajú. Postupne som to zložil. Pri Cyrilovi a Metodovi som si myslel, že to 
nedokončím. Bál som sa, lebo je to vážne dielo. Bolo najťažšie, nabralo na váhe, 
vážilo to cez tony. Zvažovali sme, ako to previezť. Prenášalo sa to osobitne, žeria-
vom vďaka chlapom z giraltovskej stavebnej firmy Rikostav Container. Aj Miku-
láša sme dvíhali viacerí chlapi. Františka sme dostali na druhú stranu cez plot.  
Ďakujem za rozhovor.                                                                           Martina Cigľárová



39SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

Budeme mať v meste klientske  
centrum v rámci Okresného úradu? 
Počas návštevy premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Rober-

ta Kaliňáka pred vyše rokom vo Svidníku, keď na Okresnom úrade 
oficiálne otvárali klientske centrum, to vyzeralo sľubne aj s otvore-
ním pobočky v našom meste. 

Svidník bol medzi pr-
vými mestami, kde ho 
zriadili v rámci reformy 
ESO (efektívna, spoľah-
livá a otvorená verejná 
správa). O jeho vzniku 
i v našom meste uvažo-
vali už vtedy. „Myslím si, 
že Giraltovce budú tiež 
jedno z prvých miest, 
ktoré budú mať k dispo-
zícii klientske centrum 
ako neokresné mesto. 

Reforma ESO chcela ísť práve čo najbližšie k obyvateľom a mnohé mestá 
sú v niektorých okresoch excentricky uložené oproti svojim okresným 
mestám, to platí aj pre Giraltovce. Intenzívne sa na tom pracuje a som 
presvedčený, že či už koncom tohto alebo v priebehu budúceho roka sa 
nám podarí zrealizovať aj také klientske centrum, čo by aj obyvatelia Gi-
raltoviec privítali,“ uviedol ešte vlani minister vnútra. Chceli ho čím skôr 
vytvoriť, stále sme však bez neho. Podarí sa ho ešte zriadiť? Opýtali sme 
sa na to prednostu Okresného úradu vo Svidníku. „Je pravda, že koncom 
roka 2014 chcelo MV SR otvoriť pobočku Klientskeho centra aj v Gi-
raltovciach. Samozrejme, nebolo by to so všetkými službami, ako je to  
vo Svidníku. Logistiku určuje analyticko-metodická jednotka MV SR.“ 
Problém však podľa neho je, že budova, kde má byť v Giraltovciach cen-
trum, patrí inému rezortu, a to ÚPSVaR Bardejov. „Podmienka bola, aby 
na tejto prestavbe participovali mesto Giraltovce aj ÚPSVaR Bardejov. 
Mesto pomoc prisľúbilo, avšak koncom roka už mal úrad v Bardejove fi-
nančné prostriedky na rok 2014 vyčerpané.“ Celý projekt by však mal 
byť podľa jeho slov v Giraltovciach realizovaný do konca roka 2015.

Text a foto: Martina Cigľárová
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LETO S KNIHOU 
– NOVINKY V NAŠEJ KNIŽNICI

Jessica	Wildová	je	nezávislá,	cieľavedomá	londýn-
čanka,	 ktorá	 na	 vzťahy	 a	manželstvo	 veľmi	 neve-
rí	a	celú	energiu	sústreďuje	na	prácu	v	 reklamnej	
agentúre.	 V	 penzióne	 navštevuje	 osamelú	 starú	
dámu	Grace.	tá	 jej	v	závete	nečakane	odkáže	ho-
nosné	rodinné	sídlo	a	obrovský	majetok.	Má	to	však	
háčik!	Grace	veľmi	túžila,	aby	si	jej	mladá	priateľka	
našla	manžela,	a	tak	si	ho	Jessica	vymyslí	a	vydá-
va	sa	za	pani	Miltonovú,	manželku	šéfa	 reklamnej	

agentúry	Antonyho.	A	práve	 jej	–	pani	Miltonovej	–	Grace	odkáže	
svoje	milióny.	Jessice	neostáva	nič	iné,	ako	sa	v	krátkom	čase	na-
ozaj	dostať	pod	čepiec...

Jo Marie Roseová krátko po svadbe ovdovie. Zo zniču-
júceho zármutku za manželom sa dlho nevie spamätať, 
a tak sa rozhodne urobiť vo svojom živote radikálnu 
zmenu. Zanechá dobré miesto v banke, odsťahuje sa 
do mestečka Cedar Cove nad morskou zátokou a otvorí 
si malý penzión. Pomenuje ho podľa obľúbených kvetov 
svojho manžela. Miestni obyvatelia ju privítajú milo. Ma-
rie sa v penzióne stretáva s ďalšími ľudskými osudmi...

Jozef	 banáš	 opäť	 prekvapil.	 Svojimi	 knihami	 pro-
vokuje,	podpichuje,	podnecuje.	Ale	Velestúr	je	čosi	
celkom	iné,	ako	sme	boli	uňho	zvyknutí.	Mimoriad-
ne	silný	príbeh	o	tom,	že	skutočný	zmysel	života	sa	
oplatí	hľadať.	Hrdina	príbehu	Muž	žije	naplno	a	stá-
le	si	čosi	dokazuje.	Sám	však	uviazne	v	sebaklame,	
opakovanom	ospravedlňovaní	a	povrchnosti.	V	roz-
hovoroch	 so	 záhadným	liečiteľom	objavuje	 kúsky	

svojho	 ja,	 hľadá	 správnu	 cestu,	 no	 zakaždým	sa	potkne	 a	 padne	
ešte	hlbšie...
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Šváby sú v poradí druhá časť krimisérie s populárnym 
detektívom Harrym Holem. Dej sa tentoraz prenesie  
do Bangkoku, kde v jednom bordeli nájdu zavraždeného 
nórskeho veľvyslanca v Thajsku. V chrbte má zapichnutý 
nôž a v taške fotografie s detským pornom. Keďže veľ-
vyslanec udržiaval blízky kontakt s nórskym premiérom, 
na ministerstve zahraničia sa šíri panika. Ako čo najskôr 

zabrániť politickému škandálu? Harry Hole nasadá do lietadla s jasným 
zadaním: prípad vyriešiť....

	 Príbehy	 knižky	Kvety	Daškovej	Peťka,	 ja	 a	 osem	
medvedíkov	sú	určené	malým,	no	už	zručným	čita-
teľkám	a	čitateľom.	Hovoria	o	dvoch	súrodencoch	
-	dvojičkách,	o	ich	rodine	a	prostredí,	v	ktorom	sa	
pohybujú,	 o	 vzťahoch	 medzi	 deťmi	 i	 dospelými.	
Knižka	sa	začína	trochu	netradične,	zato	však	citli-
vo,	človečensky	i	s	jemným	humorom.	Prvý	príbeh	
je	totiž	o	tom,	ako	mamina	rodí	našich	protagonis-

tov	a	ako	jej	pri	tom	asistuje	trochu	vyplašený	tatino.	Rozprávač	je	
jedno	z	dvojičiek,	chlapec	Arnold,	čo	prináša	sviežosť	jazyka	i	ob-	
sahu.	

Siedmačka Petra má skvelú rodinu (ktorá na ňu zväč-
ša nemá čas), super babku (čo s obľubou surfuje na in-
ternete, zhľadúva recepty na chudnutie, nadchne sa aj 
za karate), skvelých spolužiakov (umelca Mareka, vždy 
dokonalú Nemku Kláru) a svoju prvú lásku. Zdá sa, že 
k šťastiu jej nemôže nič chýbať... Zdanie však, ako zvy-
čajne, klame a Petra má naozaj veľké starosti... Napo-
rúdzi sú priatelia i babka, ktorá dievčinu drsne zaúča do 
taktiky ženskej diplomacie... Príbeh veľkej lásky a boles-

tivého dozrievania kypí humorom a číta sa takrečeno na jeden dúšok....

...	 v	 knižnici	 na	 vás	 čakajú	 ďalšie	 zaujímavé	 príbehy,	 ktoré	 vám	
môžu	spríjemniť	letný	oddychový	čas...	Aj	v	júli	a	auguste	je	kniž-	
nica	pre	našich	čitateľov	otvorená	denne	(okrem	víkendov)	v	čase	
od	08.00	do	16.00	hod.	tešíme	sa	na	vás!	

Spracovala: Michaela	Marcinová
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Uchovanie stolového oleja
Stolový olej uchováme dlhšie čerstvý, keď do neho občas 
pridáme štipku soli. 

Využitie starého olivového oleja
Do trošky olivového oleja pridáme 1 dl piva – roztokom vy-
utierame listy izbových kvetov, budú krásne lesklé a zelené.

Lacný recept na ekzém
POTREBUJEME: kvety bielej ľalie, alpu.
POSTUP: Do 3 dl pohára naukladáme kvety bielej ľalie – 
bez zeleného okvetia, ale môžu byť aj so žltými tyčinkami. 
Zalejeme ich alpou a 7 dní necháme lúhovať. Uskladňujeme  
na tmavom mieste. Vydrží asi rok. Tinktúrou potierame  
postihnuté miesta.

RECEPT
Kuracie prsia v jogurte
POTREBUJEME: 500 g kuracích pŕs, 2 
tégliky jogurtu alebo kyslej smotany, 100 
g strúhaného tvrdého syra, 150 g strú-
hanky, 2 PL posekanej petržlenovej vňa-
te, mleté čierne korenie, soľ, olej na vy-
mastenie pekáča a na pokvapkanie mäsa.
POSTUP: V jednej miske zmiešame po-
strúhaný tvrdý syr, posekanú petržleno-
vú vňať a strúhanku. Do druhej misky 
nalejeme jogurt alebo kyslú smotanu. Kuracie prsia opláchneme, osušíme, 
pokrájame na podlhovasté kúsky. Mäso osolíme, okoreníme, namočíme  
do jogurtu alebo kyslej smotany a poukladáme na vymastený pekáč.
Pokropíme ho olejom a upečieme do zlatista v rúre na pečenie. Čas pečenia 
je 15 minút.
Podávame so zemiakmi a zeleninovým šalátom.

Pripravujú: Ľ. Čajková, M. Džalaiová

okieNko 
PRe GaZDiNkY

ilustračné foto
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Orientovať sa v meste v modernej dobe vô-
bec nie je také náročné, ako to bolo v minulosti. 
V dnešnej dobe existujú navigačné systémy, GPS 
a rôzne mapy v mobiloch, ktoré vás zavedú na hľa-
dané miesto, ak viete presnú adresu. Skúste si však 
do navigácie naťukať Koreu. Návštevníkovi Gi-
raltoviec by sa asi zobrazila republika vzdialená  
8-tisíc kilometrov. Giraltovčan by vás však poslal na 
kopec za základnou školou. U nás má totiž každá časť Giraltoviec pomeno-
vanie, ktoré by ste v GPS márne hľadali:

Papireň - ul Kpt. Nálepku po spojenú školu
Beňov – ul. Kpt. Nálepku od spojenej školy smerom k rybníku
Šedlácky bok – Družstevná ulica
Suchý mlyn - Bardejovská ulica
Žľabek – Fučíkova ulica
Varoš – centrum mesta
Medzi ploty – Hviezdoslavova ulica od pošty
Veselá ulica – Fučíkova ulica smerom k rómskej osade
Serpentíny – ulica Na serpetínach
Na zahumňu - Záhradná ulica
Korea – Budovateľská ulica
Koscelná hura – SNP
Pod hurku – smerom ku čističke odpadových vôd
Za hacu – gáter
Pusté pole – pred Francovcami (dom Handzušovcov) 
Stráň - rybník                                                                      

Mgr. Mária Osifová

Po našemu...

Pohľad na varoš.
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ešte na začiatku leta môžete vysadzovať letničky z kontajnerov alebo vysie-
vať letničky s krátkym vegetačným časom. ozdobia záhony, ale aj okná, bal-
kóny či terasy. Čerstvá vňať majoránu je lahôdkový doplnok letnej kuchyne. 
Vo výživnej vápenitej zemine s prímesou piesku majorán porastie  i niekoľko 
rokov. Zimu prečká v chladnej miestnosti pri okne. V  lete včas a pravidelne 
odstraňujeme koncové výhonky. ak vybehnú do kvetu, rastlina obmedzí rast 
a lístky potom získajú horkastú pachuť. Narezaný majorán môžete bez ujmy 
na chuti aj nasušiť alebo zmraziť. 

Práce v bodoch:

Zeleninová záhrada
* Priebežne zbierajte zeleninu.
* Pravidelne sa starajte o vonkajšie rajčiny.
* Vyrýľujte zrelú cibuľu a šalotku.
* Začiatkom augusta vysievajte pekinskú kapustu, vysádzajte kel kučeravý, 

kaleráby, kvaku a karfiol. 
* Za slnečného počasia kyprite pôdu, udržíte tak vodu v oblasti koreňového 

systému rastlín.
* Vysádzajte jahody.
* 

kvetinová záhrada
* Odstraňujte burinu zo záhonov, chodníkov a cestičiek.
* Bohato polievajte niektoré rastliny, napríklad durman aj 3x denne.

Záhradkárske 
okienko

Stará Dukelská cesta 
odbočka na Koreu. 

Foto: archív  
Jany Kundrovej
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* Rastliny na južne orientovaných balkónoch na poludnie zatieňujte.
* Prihnojujte georgíny, chryzantémy a rastliny v nádobách.
* Začnite vysádzať cibuľoviny kvitnúce v jari.

Skleník
* Sledujte príznaky prítomnosti škodcov a chorôb.
* Vysievajte na jar kvitnúce rastliny, ako sú cyklámen a schizanthus.
* Presádzajte  alebo saďte  rastliny v nádobách.
* Nezabudnite na odber listových odrezkov.
Pelargónie (muškáty) patria medzi obľúbené črepníkové rastliny, ktoré kvitli 

až do mrazov. Dajú sa ľahko rozmnožovať odrezkami a nepotrebujú na zako-
renenie ani stimulátor. Jesenné odrezky nám zabezpečia do jari silné sadenice.
koncom augusta je najvhodnejší čas na rez orecha. Na rez si vyberte chlad-

nejší  deň  a  rezné  plochy  ošetrite  balzamom  alebo  štepárskym  voskom.  Rez  
sa  robí,  keď  je  strom  obsypaný  plodmi.  Pre  správny  tvar  a  zdravie  stromu 
z nich budete musieť pár obetovať. 

oCHRaNa RaSTLíN
JúL

 U Proti druhej generácii obaľovača jablčného ošetrujeme len jesenné 
a zimné odrody jabloni a hrušiek. 

 U Pred uzatváraním strapcov urobíme prvý postrek viniča proti plesni  
sivej, pokračujeme v ošetrovaní proti perenospóre  a múčnatke.

 U Pokračujeme v ošetrovaní rajčiakov proti plesni rajčiakovej.
 U Za daždivého počasia pokračujeme v ošetrovaní cibule proti plesni  

cibuľovej.

aUGUST
 U Postrek opakujeme proti obaľovačovi slivkovému. Ošetrujeme len  

neskoré odrody.
 U Druhá generácia mínerky pôrovej napadá porasty póru. Menšie porasty 

môžeme chrániť aj pomocou netkanej textílie. Prvý postrek urobí-
me hneď po zistení vpichov v listoch póru. S postrekmi pokračujeme 
v dvojtýždňových intervaloch až do konca októbra.

 U V druhej polovici leta ohrozujú hlúboviny druhé generácie húsenice 
mlynárika kapustového mory kapustovej. Do postrekovej látky treba 
pridať zmáčadlo.                                                                         
                                                                                         Ľubomír krupa                                                                         
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Z P O Z
Narodili sa: 

Marcel Kurej, Marco Ondrej Čonka, Anabela Petová,  
Ema Onuferová, Sebastián Karabiňoš, Matej Ferek, Mathias Juhas

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

MaNželstvo uzavreli:
Peter Chovanec, Giraltovce a Ing. Viktória Paľová, Giraltovce

Šamko Kamil, Stročín a Sára Fedáková, 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.

Navždy nás opustili:
 Meno rok narodenia dátum úmrtia
 Irena Fedáková 1942 22.06.2015

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

svoje životNé jubileá oslávia: 

jÚl
85 rokov Anna Dzurišová 55 rokov Cecília Fečová
 Mária Studená    Viera Korbová
      Ján Krupa
75 rokov Irena Ivanisková    Jarmila Vaľanyová
 Zuzana Kožlejová    Miloslav Zbiňovský

70 rokov Mária Janovičová 50 rokov Jaroslav Bakaľár
 Mária Šimová    Mária Bartošová
      Stanislav Čižmár
65 rokov Pavol Mikula    Marián Dreveňak
 Juraj Pribula    Mária Fedáková
      Stanislav Palko
60 rokov Darina Červíková    Pavol Sala
 Magdaléna Fečová    Ilona Šamková
 Marta Habšudová
 Anna Halušková
 Ladislav Kurej
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ŠPORT

august

80 rokov Jozef Novák 60 rokov Ján Čurlík 
    Anna Dreveňaková
75 rokov Emil Mati   Mária Gregová
 Zuzana Mikulová   Mária Končárová
    
70 rokov Anna Hlavinková 55 rokov Marta Katuščáková  
     RNDr. Stanislav Macák 
65 rokov Dušan Jankuv   Anna Verčimáková
 Dušan Kurečaj  
 Milan Matej 50 rokov Milan Havira
 Agnesa Sukovská   Hedviga Hvozdovičová
     Vladislav Trinkovič

Vážení jubilanti, pri príležitosti Vášho životného jubilea Vám želáme do ďal-
ších rokov života veľa zdravia, šťastia, elánu, Božieho požehnania a veľa dob-
rej 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. kon-
takt: 054/4863909, e-mail: maria.osifova@giraltovce.sk

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová

Hamara a Havrila na Majstrovstvách slovenska 
dorastencov v starej Ľubovni 

Sobota 30.5.2015 bola sviatkom najmladších kulturistov a  fitnesákov. Prečo? 
V Starej Ľubovni sa konali Majstrovstvá Slovenska v kulturistike a fitnes dorasten-
cov (do 18 rokov). Organizátor bol Ing. Andrej Hlinka, s  ktorým sme aj my, Gi-
raltovčania, mali možnosť pred pár rokmi spolupracovať pri organizovaní Veľkej 
ceny Giraltoviec v kondičnej kulturistike, no poďme radšej k aktuálnej téme. 

Na tieto majstrovstvá vyslal SPIDER´s GYM dvoch pretekárov. Niekto si povie, že 
je to málo. Alebo nemohli ísť viacerí? Treba si však uvedomiť, že na majstrovské 
súťaže sa nechodí do počtu, ani na výlety. SPIDER´s GYM má vždy najvyššie am-
bície, a preto preferujeme kvalitu pred kvantitou. Kto je pripravený a môže zabo-
jovať o medailové pozície, ten možnosť aj dostane a má našu podporu. Na týchto 
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majstrovstvách našu dôveru získali Miroslav 
Hamara a  Adam Havrila. Chalani v  príprave 
ukázali, že vedia zamakať a k tréningu aj dié-
te pristupovali zodpovedne. 

 Miroslav Hamara súťažil v kategórii fitnes 
dorastenci a  fitnes juniori. Medzi svojimi 
rovesníkmi v  kategórii dorastenci získal 2. 
a v kategórii juniori 3. miesto. Pri jeho debute 
na súťažnom pódiu mu nie je čo vyčítať, no 
určite je treba zlepšiť voľnú zostavu a prezen-
táciu na pódiu. 

 Ďalší zo „spiderov“ bol Adam Havrila, tiež 
nováčik na súťažnej scéne. Súťažil v kategórii 
kulturistika do 65 kg a získal 4. miesto. Adam 

mal nedostatky dolnej polovici tela a ak chce v budúcnosti pomýšľať na úspech, 
musí nabrať svalovinu práve v týchto partiách. Celkový dojem z jeho vystúpenia 
bol dobrý, prezentoval sa estetickým vystupovaním a dobre zvládnutou voľnou 
zostavou. Na chlapcov teraz čakajú krátky oddych a  potom objemová príprava  
do ďalšej súťažnej sezóny.  Bc. Marek Pavúk

Futbalový ročník III. futbalovej ligy 2014/2015 je za nami. Bodku za 
dramatickou sezónou dalo posledné kolo v polovici júna. Čas na hod-
notenie je krátky, pretože nový ročník už klope na dvere a v júli sa treba 
zodpovedne pripraviť. Kolektív futbalistov MFK Slovan Giraltovce ob-
sadil pozíciu v strede tabuľky. Či je to adekvátne umiestnenie, nechá-
me na odborníkov a médiá. My sme sa na účinkovanie Slovana, ako aj  
na najbližšie plány, tradične opýtali najpovolanejšej osoby v MFK Slovan, 
manažéra Jozefa MATIHO.
  
•		AKO	HODNOtíŠ	VYStÚPeNie	MUŽStVA	
	 V	iii.	liGe?
Uplynulá sezóna v III. lige bola pre naše mužstvo veľmi náročná. Súťaž 
bola vyrovnaná a bodové rozdiely v jej priebehu boli minimálne. Jesenná 
časť z môjho pohľadu bola lepšia a pre každého súpera sme boli neprí-
jemný protivník. Doplatili sme na slabú streleckú efektivitu a z tohto dôvo-
du sme prehrali domáce zápasy, ktoré sme prehrať nemali. Prehry doma 
s V. Revišťami, Plavnicou a rezervou Prešova boli pre nás frustrujúce. 

BOLO TO DOBRÉ, ALE ...
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Predsa, keď zahodíte dve penalty proti najlepšiemu mužstvu za stavu 
1:0, tak vás musí „poraziť“. Jarná časť sa nám príliš nevydarila, ale podľa 
mňa sa všetko zlomilo v domácom stretnutí s Vyšným Opátskym (0:1). 
Túto prehru naši mladí chlapci predychávali poriadne dlho. Myslím si, že 
sme mali kolektív, ktorý mohol skončiť do 5. miesta. Odohrali sme vý-
borné zápasy a žiaľ, niektoré nám nevyšli. Chlapcov netreba zatracovať,  
ja im verím. Sú mladí a ich výkonnosť sa  určite bude zlepšovať. Ak by 
som to mal zhrnúť, tak naše účinkovanie bolo dobré, no nie mohlo, ale 
malo byť ešte lepšie.  
•	ČO	SA	DeJe	PReD	NOVýM	ROČNíKOM?
Mužstvo už začalo s prípravou 3. júla. Zúčastní sa turnaja v Pušovciach 
a odohrá prípravné zápasy s ligovým dorastom Bardejova, Kračúnov-
cami a Raslavicami. Káder sa meniť veľmi nebude, aj naďalej budeme 
preferovať našich mladých a talentovaných futbalistov. Otestujeme si 
niekoľkých našich hráčov, ktorí boli na hosťovaniach v nižších súťažiach. 
O konkrétnych menách sa ešte nedá hovoriť, ale radi by sme využili služ-
by Patrika Partilu  a Lukáša Jurča.
•	AKÁ	Je	SitUÁciA	S	ODcHODOM	tRÉNeRA	V.	RUSNÁKA?
Je pravda, že Vladimír Rusnák nám po poslednom kole oznámil úmysel 
pri mužstve skončiť. Zároveň však povedal, že ak nezoženieme trénera 
podľa našich predstáv, tak v jesennej časti nám ešte pomôže. Nakoniec 
sme sa s ním dohodli na predĺžení spolupráce. Za jeho seriózny prístup 
som mu veľmi povďačný.
•	Je	PRAVDA,	Že		SA	DOMA	bUDe	HRAŤ	V	SObOtU?
Áno, je to tak. Po diskusii s hráčmi sme sa rozhodli pre tento krok. Nebolo 
to jednoduché rozhodnutie. V Giraltovciach sa vždy hrali zápasy v nede-
ľu, avšak návštevnosť mala klesajúci trend. Navyše si treba uvedomiť, že 
naše mužstvo je mladé a okrem brankára Štefánika sú všetci slobodní. 
Sú to amatéri, ktorí si žijú a užívajú svoj mladý vek a my musíme hľadať 
spôsob, ako by sme im pripravili na domáce zápasy čo najlepšiu pohodu. 
Ide o dočasný krok pre jesennú časť. Verím, že tí, čo fandia Slovanu, prí-
du na náš štadión aj v sobotu a chlapci ich, naopak, nesklamú. Uvidíme.
•	ČO	bY	Si	POVeDAl	PReD	NOVOU	SeZÓNOU?
MFK Slovan Giraltovce žije a bude žiť. Chcem sa aj touto cestou poďa-
kovať vedeniu mesta a poslancom MsZ za podporu, bez ktorej by sme 
nemohli fungovať. Zároveň ďakujem sponzorom P. Paľovi, R. Dudovi 
a J. Zajacovi, ktorých pomoc si veľmi vážime a verím, že svoju priazeň 
nám prejavia aj v novom ročníku III. ligy. Ten bude podľa mňa ešte ťažší 
ako ten predchádzajúci. Veľké ciele si nedávame. Hrať atraktívny futbal, 
doma vyhrávať a skončiť do 6. miesta. Dúfam, že sa to splní. 

Miroslav	Deutsch
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NENÁPADNÝ, ALE VEĽMI UŽITOČNÝ
V drese giraltovského Slovana sa objavovali hráči, ktorí vy-

nikali  a  stali  sa  hviezdami  futbalu  v  Giraltovciach.  Mnoho 
však bolo  takých,  ktorí  dávali  všetky  svoje  sily  a  schopnosti  
do služieb kolektívu. Nebolo ich veľmi vidieť, ale svoju prácu 
na trávniku odvádzali stopercentne. Boli nepostrádateľné sú-
čiastky dobre namazaného  stroja. k  takým patril  aj  čerstvý 
šesťdesiatnik,  pán František  PaĽa. odchovanec  Slovana  sa 
cez všetky kategórie dostal do a mužstva, kde v dvojzáprahu  
so  svojím  starším  bratom  Pavlom  vytvoril  spoľahlivú  sto-
pérsku  dvojicu. Vo  svojej  činnosti  bol  dôsledný,  aj  keď  čas-

SLOVAN 
PRVENSTVO NEOBHÁJIL
V Pušovciach sa uskutočnil už druhý ročník futbalového turnaja 

ŠAFRÁN CUP. Tentoraz sa turnaja zúčastnili len tri mužstvá. Domáci 
nováčik III. ligy Rozvoj Pušovce, nováčik IV. ligy zo Šarišských Mi-
chalian a účastník III. ligy Slovan Giraltovce, ktorý zároveň obha-
joval prvenstvo z minulého roka. Zápasy sa hrali v útulnom futbalo-
vom stánku, pričom pri tejto príležitosti  uviedli slávnostne do užíva-
nia zrekonštruovanú hospodársku budovu za prítomnosti predsedu  
vlády SR Roberta Fica a predsedu VsFZ Richarda Havrillu. Futbalis-
ti MFK Slovan Giraltovce tentoraz divákov sklamali, najmä v druhom 
zápase. Najprv porazili domáce Pušovce 2:1, avšak v rozhodujúcom 
stretnutí zahanbujúco podľahli Šarišským Michaľanom 1:7. Aj keď 
išlo o nováčika IV. ligy, ten určite má treťoligové parametre a zaslúže-
ne bol prvý. Výsledky Slovana:  

Giraltovce - Pušovce 2:1, góly Verčimák, Partila
Giraltovce - Šar. Michaľany 1:7, gól: Digoň
V drese Slovana nastúpili: Lukáč, Jurč - Roba, Vojta, Digoň, Ko-

čiš, Pankuch, Fiľakovský, Partila, Čabala, Lechman, Verčimák, Ku-
riplach, Špyrla, Cigan, Hvišč. (md)
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PoStrehy z MeSta

Zaľúbenci pozor! V Parku mieru máte ďalšie intímnejšie miesto.       
                                                                                                             M. Osifová

to nefauloval. Dirigovaný skúsenejším bratom tak strednému 
útočníkovi súpera veľa voľnosti nedoprial. Bol proste užitočný 
a taký bol aj neskôr ako funkcionár alebo podnikateľ. Slova-
nu vždy ochotne pomohol. V Giraltovciach sa venoval aj iným 
športom v TJ iskra Giraltovce. Poďakovanie a gratulácia mu 
právom patria a funkcionári ho ocenia pamätným dresom Slo-
vana pred jedným z augustových zápasov. Živió, Feri! 

(md)
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