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ĎAKUJEM, MAMA! 
Nikdy som nepočítal tvoje vrásky, 
Nikdy som nepocítil tvrdosť tvojich dlaní.
Nekonečné slnko tvojej lásky
ma zobúdzalo na svitaní ...
... až dnes ťa považujem za anjela,
až dnes ti vravím: „Mama, mám ťa rád!“   

(z básne Vladimíra Reisela, List matke)

A ďakujem, mama, za tvoju pomoc, lásku a obetu, za všetko, čo mi dávaš, 
za každý jeden deň, ktorý so mnou od narodenia prežívaš, za čas, ktorý si mi 
venovala a venuješ, za to, kým dnes môžem byť, tebe, drahá mama, patrí moje 
nekonečné ĎAKUJEM!!!

TO IBA LÁSKA PRÚDI Anna Mitaľová

Zrazu sa svet zmenil, zjemnel,
to láska dvere odomkla a prúdi na svet!
Jemný opar lásky nad človekom vanie,
čosi mäkké v duši rozlieva sa, mocnie.
To iba láska prúdi!
Hľadá skrýše zemské!
Hľadá srdcia prázdne!

Kde zdroj lásky je?
Hore, v nebies ríši, odtiaľ prúdi k zemi.
Trocha ju zohreje, trocha oteplí!
Bo láska mocná je! 
Raz dva všetko zmení!
Matke dodá sily, dieťaťu úsmev vyčarí,
aj otcovi  zotrie z tváre zákal sivý. 
Ohreje všetkých ľudí, tak neváhajme,
ruky vystrime, lásku prijmime.
Dajme sa ňou hladiť a násobme ju v duši,
rozdajme ju ľuďom,  nech planie, nech hreje,
nech srdce studené ožije, oteplie. 

Láska všetky dvere otvorí!
Iba ona,  mocná a vznešená, radosť a pokoj prináša, 
pod jej teplým dotykom  domovy ľudí smejú sa.
Ó, Pane,  daj viac lásky, nech každé dieťa spieva:
To iba láska prúdi!
To iba mamka dieťaťu hlávku hladí!
To iba syn otca objíma!
To starci za ruky vedú sa!
To svet pod prúdom lásky  pokojnú pieseň  života spieva!

DEŇ MATIEK

10. 05. 2015
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Mestská polícia informuje

• Mestská polícia 5. februára 2015 prijala oznámenie od službukonajúcich čle-
nov rómskej občianskej hliadky (ďalej len ROH) o skutočnosti, že vedľa Základ-
nej umeleckej školy v Giraltovciach skupinka detí napáda žiakov školy idúcich 
okolo nich. Išlo o K. K., P. T., F. K., V. D. a G. M. z Giraltoviec. Vec bola postúpená 
OO PZ v Giraltovciach.
• Hliadka MsP pri výkone služby zistila porušenie predpisov pri predaji tovaru, tzv. ne-
oprávnený predaj. Vec bola vybavená na mieste uložením blokovej pokuty občanovi 
Bulharska s následným ukončením jeho činnosti.
• Mestská polícia vo februári za porušenie predpisov v súvislosti s premávkou 
motorových vozidiel na pozemnej komunikácii uložila celkovo 10 blokových 
pokút a v deviatich prípadoch postačovalo vybaviť vec napomenutím.
• Mestská polícia zistila spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, keď 
došlo k fyzickej potýčke medzi M. P. a J. K. z Giraltoviec. Vec bola postúpená OO PZ 
v Giraltovciach na ďalšiu realizáciu. 
• Mestská polícia 9. marca 2015 zadržala po krádeži odkvapových rúr z me-
deného plechu z budovy Slovenskej sporiteľne v Giraltovciach R. B. a R. Š. 
z Giraltoviec. Vec je v riešení OO PZ Giraltovce.
• 18. marca 2015 došlo k poškodeniu majetku mesta, a to lavičky v pešej zóne  
pred OD Karmen. K poškodeniu došlo počas zásobovania pečivom v skorých ran-
ných hodinách. Vec je v štádiu vyšetrovania.                                           Mgr. Ondrej Cina 

VIETE, ŽE ...
n  počasie v apríli nás riadne potrápilo?  Krátke tričká sme striedali s kabátmi 

a ani poslom jari – bocianom sa k nám veľmi nechcelo, prileteli so značným onesko-
rením oproti minulým  rokom. 
n  stavba rekonštrukcie komunitného centra je pred ukončením?  V budove na Hviezdo-

slavovej ulici sa robili zmeny v dispozičnom riešení miestností, menili sa podlahy, osvetle-
nie,  sociálne hygienické vybavenie. Budova má novú strechu, fasádu, okná.
n  v našej rieke Radomka sa obnovil život?  Postaral sa o to miestny rybársky zväz, 

ktorý v polovici apríla vysádzal pstruha dúhového  v lokalite od CVČ až po bydlisko 
Handzušovcov  na Záhradnej ulici. A tak sa od  16. apríla  začala u nás pstruhová 
sezóna.

n  svetielka lampiónov vo štvrtok 30. aprí-
la  zaplavili  mesto? Slovenský zväz proti-
fašistických bojovníkov spolu so školami 
v meste a Mestom Giraltovce zorganizoval 
lampiónový sprievod pri príležitosti  
70. výročia  ukončenia druhej svetovej  
vojny. Viac ako 200 detí spolu so svojimi 
rodičmi prešlo mestom  až do Parku mieru, 
kde ešte spoločne vypustili balóny šťastia 
na znak pokoja a mieru v našej krajine.

                           Text a foto: Mária Osifová                                        
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27. máj 1849
v Novom Meste nad Váhom

 zomrel Ján Roy

Giraltovský rodák (*1792), evanjelic-
ký farár-senior, príslušník rozvetvenej 
royovskej rodiny, ktorá sa významnou 
mierou zapísala do kultúrnych dejín 
Slovenska. Viac sa o Jánovi Royovi do-
zviete už o mesiac.

28. máj 1925 – v Giraltovciach 
sa narodil Pavol Gamčík 

(90. výročie)

V januári sme o tomto slovenskom ved-
covi v oblasti veterinárstva napísali, že 
patril k najvýznamnejším giraltovským 
rodákom v 20. storočí. Dôkazom toho, 
že je tomu tak, je zaradenie hesla s jeho 
menom v publikáciách Významné osob-
nosti veterinárskej medicíny (2004) 
a Biografický lexikón Slovenska III 
(2008). Pavol Gamčík pochádzal z rodi-
ny úradníka. Vzdelanie získal na Štátnej 
ľudovej škole v Giraltovciach, na Evan-
jelickom kolegiálnom gymnáziu v Pre-
šove a nakoniec na Vysokej škole zve-
rolekárskej v Brne. V roku 1951 bol 
promovaný za doktora veterinárskeho 
lekárstva. Pedagogickej a vedeckej čin-
nosti sa venoval na vtedajšej Veterinár-
skej fakulte Vysokej školy poľnohospo-
dárskej so sídlom v Košiciach (po via-
cerých organizačných zmenách dnešná 
Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach), kde bol jedným 

z prvých učiteľov. Získal titul vysoko-
školského profesora (1980) a najvyššiu 
vedeckú hodnosť doktora vied (1983). 
Absolvoval študijné pobyty v Bulhar-
sku, Juhoslávii, Poľsku, Francúzsku, 
Dánsku, vo vtedajších štátoch Nemecká 
spolková republika, Nemecká demokra-
tická republika, ZSSR a na Kube. Od za-
čiatku svojho pôsobenia v Košiciach 
mal za úlohu vybudovať pri novom vy-

sokoškolskom pracovisku pôrodnícku 
kliniku. Gamčík svoj vedecký výskum 
sa zameral na problematiku reproduk-
cie hospodárskych zvierat (andrológia, 
umelá inseminácia, diagnostika a lieč-

Kalendár osobností z histórie Giraltoviec
M Á J

Pavol Gamčík, významný giraltovský rodák, 
ktorého 90. výročie narodenia si v tomto roku  

pripomíname (Zdroj: Významné osobnosti  
veterinárskej medicíny, 2004)
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Začiatky giraltovského amfiteátra

ba porúch plodnosti, synchronizácia 
ruje). Napísal vyše dvesto vedeckých 
článkov a štúdií do československých 
i zahraničných časopisov, spolupraco-
val na vydaní štyroch publikácií v za-
hraničí (priekopnícka bola napríklad 
práca Zuchthygienische Kontrolle bei 
Nutztieren, 1987), doma vydal sedem 
vedeckých monografií, napísal tiež 
niekoľko učebníc, skrípt a populárno-
náučných kníh, odborných slovníkov, 
zaoberal sa tiež prekladateľskou čin-
nosťou. Neraz sa stávalo, že jeho publi-
kácie boli v pomerne krátkom čase vy-
predané, a preto vychádzali v novších 
vydaniach. Za svoju vedeckovýskumnú 
a pedagogickú činnosť získal viacero 
vyznamenaní doma aj v zahraničí. Zo-
mrel v Košiciach (+1996).

Mgr. Adrián Eštok
Z knižných publikácií, na ktorých tvorbe sa Pavol 
Gamčík spolupodieľal (Autor foto: Adrián Eštok)

1. mája tohto roku sa v Parku mieru uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekon-
štruovaného amfiteátra. Odkedy ale tento kultúrny priestor v Giraltovciach exis-
tuje? S jeho výstavbou sa začalo v roku 1958. Giraltovce boli okresným sídlom 
a potrebovali miesto, kde by sa uskutočňovali rôzne kultúrne a vtedy aj dobové 
manifestačné akcie mestského a okresného rozsahu. 

Tichý park pri Topli, miesto novej stavby, nebolo zvolené náhodne. Ten bol 
pôvodne súčasťou veľkého kaštieľskeho parku, ktorý naposledy patril rodine 
Bánovcov. Podľa jeho vyobrazenia na katastrálnej mape z roku 1869 začínal pri 
strednom kaštieli (na jeho mieste stojí v súčasnosti dom kultúry). Dnes je ťažké 
predstaviť si to, keďže hlavný cestný prieťah Giraltovcami od roku 1973 smeruje 
práve cez túto kedysi mierne kopcovitú plochu vysadenú najrôznejšími drevi-
nami. Najstarší giraltovský dub je už len poslednou živou spomienkou na zašlú 
slávu rozsiahleho šľachtického parku. Druhý dôvod v prospech situovania stavby 
do Parku mieru určite súvisí aj s tým, že vtedajší dom kultúry stál len na skok 
od budúceho amfiteátra – je to budova dnešnej Súkromnej strednej odbornej 
školy v Giraltovciach, ktorú sa podarilo dokončiť v lete 1939 a v ktorej o tri roky 
neskôr zriadili aj kino.

Iniciátorom prác na novostavbe amfiteátra bol Miestny národný výbor v Giral-
tovciach a jeho budovaním sa prebiehalo aj v chladnejších mesiacoch. Dozvedá-
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me sa o tom z vtedaj-
ších okresných novín: 
„Aby amfiteáter mohol 
slúžiť už 1. mája 1959 
svojmu účelu, pokra-
čovalo sa vo výstav-
be v jeseni a v zime. 
Plánovaný termín vý-
stavby bol dodržaný.“ 
V tom istom článku 
s názvom Amfiteáter 
v Giraltovciach novi-
ny dodávajú: „Málo-
ktoré okresné sídlo sa 
môže pýšiť takým pek-
ným amfiteátrom, aký 
teraz máme v Giral-
tovciach. V stupňovite 
vyvýšenom hľadisku 
už teraz pohodlne sa 
vmestí 1200 až 1500 
divákov. Hľadisko 
však možno v krátkom 
čase rozšíriť pre 2500 
divákov.“ 

Giraltovské okresné noviny, ktoré sa v dobe veľkého združstevňovania volali 
príznačne Za nový život roľníctva, v roku 1959 priniesli informácie o amfiteát-
ri na svojich stránkach ešte dvakrát. V komentári Miško Oset píše napísanom 
v trochu skomolenom nárečí sa dozvedáme o oslavách 1. mája 1959 v mestečku 
a v súvislosti s nimi aj o ich mieste konania: „Potim še išlo na anfiteater. Barz kraš-
ne bulo kukac jak žiaci vistupovali nelen slovenske a ukrajinske ale i ciganskoho 
pôvodu. Občani ciganskeho pôvodu barz šumne bili čardaše, hrali a špivali...“ Autor 
v závere nezabudne v duchu dobovej žurnalistiky poznamenať: „I oni še chceli 
odvdzečic našej republike za ščešlivejši život.“ Noviny na inom mieste pripojili aj 
fotku novopostaveného amfiteátra. V pomerne vyčerpávajúcej popiske k fotogra-
fii sa môžeme dozvedieť, že prírodný amfiteáter sa mal časom využívať aj ako 
letné kino. Tí skôr narodení Giraltovčania si naň určite spomínajú. 

A aké prvé veľké meno sa objavilo na giraltovskom amfiteátri? Vďaka mest-
skej kronike vieme aj to, keďže pri udalostiach roku 1959 sa okrem iného píše:  
„15. 6. pozdravili naši občania úplný súbor SĽUK-u, ktorý vystúpil na našom amfi- 
teátri. Vystúpenie tohoto významného súboru aj za hranicami si bolo pozrieť 
do 2000 občanov z Giraltoviec a blízkeho okolia.“ No vidíte, folklór hýbe svetom.

 Mgr. Adrián Eštok

Fotografia amfiteátra s informačným textom v okresných novi-
nách Za nový život roľníctva v roku 1959 (Zdroj: Univerzitná kniž-
nica v Bratislave)
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Po rekonštrukcii v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Poľsko – 
Slovenská republika nasledovalo slávnostné otvorenie. Okolo hlavnej 
cesty pri Mestskom úrade v Giraltovciach sa vinula niekoľkometrová 
originálna upútavka na vystúpenie Kandráčovcov, ktorá upozorňova-
la na ich prvomájové vystúpenie. Svoje stále miesto v našom meste 
má aj giraltovská Základná umelecká škola, ktorá je tiež zárukou tra-
dične kvalitnej hudby. Nikto by nepochyboval o tom, že spoločne sa 
vedia postarať o nezabudnuteľné umelecké zážitky. 

V Parku mieru v Giraltovciach prebiehala
v posledných mesiacoch rozsiahla rekonštrukcia. 

Lákadlom slávnostného otvorenia 
sa stali Kandráčovci  

Opravy sa začali v meste realizovať koncom minulého leta. Súčasť revitalizácie 
a skrášlenia parku sú chodníky a lavičky. Veľká zmena je rekonštrukcia amfiteátra 
s rozšírením hľadiska. „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostried-
kov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spo-
lupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013,“ uviedol pred časom 
Ľubomír Filo. Zaoberali sa aj inštaláciou moderného osvetlenia, úpravou adminis-
tratívnej budovy a vytvorením cyklistického chodníka a parkovacích plôch. Vďaka 
tomu sa Giraltovce opäť zviditeľnia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. „Dá sa 
povedať, že vydržal nám aj čas, čiže sa dali všetky veci stihnúť. Prešlo kolaudač-
né konanie, v poslednom čase sa dávali do poriadku administratívne veci. Stavba 

bola odkontrolovaná aj 
naším partnerom z Poľ-
ska,“ uviedol nedávno 
primátor Ján Rubis. Za-
čiatkom februára prišiel 
do Giraltoviec z poľské-
ho mesta Ustrzyki Dol-
ne nový primátor Bar-
tosz Romowicz. „Bol si 
pozrieť stavbu na našej 
strane, ale aj na ich poľ-
skej,“ dodal.

Text: Martina Cigľárová, 
foto: Mária Osifová

Park v novom šate
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Tradičná Veľkonočná výstava nechýbala na Mestskom úra-
de v Giraltovciach ani tento rok. Originálne školské práce 
verejnosť inšpirovali a pritiahli aj návštevníkov z okolia. 

Obdobie Veľkej noci bolo spojené s prípravami dekorácií, ktoré prezentovalo 
v rámci  výstavy oddelenie kultúry MsÚ. Pre verejnosť tradične usporadúvajú 
veľkonočné výzdoby vytvorené v školských zariadeniach a ďalších giraltovských 
inštitúciách v rámci záujmovej činnosti. Návštevníci si aj tento rok „popásli“ oči 
na niečom novom a originálnom.  „Každý rok prekvapia miestne školy čímsi 
iným, tento rok to tak bolo opäť. Výstava hýrila rôznorodosťou a farbami,“ potvr-
dili. Vytvorili ich šikovné ruky žiakov, učiteľov, ale aj ergoterapeutov a sociálnych 
pracovníkov z DSS. Vo vestibule  úradu vystavovali kraslice, dekorácie, ikebany 
a ozdoby v rôznych farbách, ktoré symbolizovali príchod jari. Zaujali i zvieratá 
vyrobené z rôznych materiálov. Autori vytvorili zajace, kuriatka, ovečky, vtáčiky, 
sliepky i kohútiky v netradičnom prevedení. Využili na to všetky druhy prírod-
ných materiálov  ako papier, drevo, prútie, vlnu, polystyrén či sadru, ale aj fan-
táziu a dobré nápady. Všetko pôsobilo ako živé a na pár dní sa z vestibulu úradu 
stala zeleno-farebná farma plná kvetov a zvierat. 

Martina Cigľárová

Giraltovčania vítali jar veľkonočnou výzdobou

Na výstave sme si mohli pozrieť práce žiakov MŠ, ZUŠ, ZŠ, SZŠ, SŠ, klientov denného 
stacionára, DSS, či šikovných rúk Eriky Tomkovej a Zarky Chanas. Foto: Ladislav Lukáč
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Uctiť si prácu učiteľa by mala byť samozrejmá vec každej spoločnosti, ktorá 
nechce byť odsúdená na zánik. Veď ako povedal učiteľ národov Ján Amos Ko-
menský: Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať. A neustále sa musí 
vzdelávať aj ten, kto chce svoje vedomosti odovzdávať ďalej, ďalším generá- 
ciám a ďalším čistým dušičkám, ktoré práve učiteľ napĺňa múdrosťami sveta, 
tak ako básnik napĺňa čistý papier krásou slova alebo maliar čisté plátno nád-
herou farieb. A je na učiteľoch aké dušičky vyrastú z týchto detí, pre ktoré sú oni 
tým veľkým a múdrym príkladom. Takmer dvesto takýchto učiteľov sa na poz-
vanie vedúcej odboru školstva Mgr. Antónie Juhovej zišlo v sále Domu kultúry, 
aby si tí najlepší z nich z rúk primátora mesta, starostov obcí a riaditeľov škôl 
prevzali ocenenia za aktívnu prácu a vynikajúce výsledky v školstve. 

 Počas slávnostnej akadémie sa v úvode prihovorila novozvolená vedúca škol-
ského úradu Mgr. Antónia Juhová. Svoj príhovor predniesla ako vlastnú púť 
po giraltovských školách. Nezabudla spomenúť úsmevnú príhodu, keď ako 
žiačka, možno druháčka, tretiačka, priniesla svojej pani učiteľke takú malú po-
zornosť - bonboniéru... lenže na chodbe bola dlhá chvíľa, tak sa s chuťou do 
tej bonboniéry pustila. Svoj rest z mladosti však hneď napravila a bonboniéru  
po rokoch, ale o to s väčšou láskou odovzdala pani učiteľke Zajacovej zo ZUŠ.  
V závere sa poďakovala všetkých učiteľom za dokonalosť, o ktorú sa snažia,  
za to všetko dobré, čo odovzdávajú našim deťom.

Primátor mesta Mgr. Ján Rubis pri príležitosti dňa učiteľov ocenil sklenenou 
plaketou J. A. Komenského učiteľku zo ZUŠ Ivetu Zajacovú a Mgr. Annu Šoltý-
sovú zo ZŠ. Kytičkou kvetov sa im za ich prácu poďakovala aj A. Juhová. 

 Za základné školy ocenenia prevzali Mgr. Martina Gašpariková, Mgr. Tatia-
na Sabolová, Mgr. Eva Čabalová, Mgr. Mária Štefaníková zo ZŠ Giraltovce, 
Mgr. Emília Tchuríková a Mgr. Štefánia Vargová zo SZŠ Giraltovce, Mgr. Ga-
briela Mihoková a Bc. Erika Čorbová zo ZŠ Kračúnovce, Mgr. Mária Vereščá-
ková zo ZŠ Kuková, Mgr. Mária Lechmanová zo ZŠ Želmanovce.

Za materské školy si ocenenia prevzali Mgr. Jana Antolíková za MŠ Giraltov-
ce a Mgr. Erika Matiová za MŠ Kračúnovce.

Zo ZUŠ v Giraltovciach boli ocenení Mgr. Jaroslav Micenko, Mgr. Daniel An-
drijko a Bc. Žaneta Miženková.

Spojená škola ocenila týchto pedagógov: Mgr. Gabrielu Čajkovú a Bc. Danu 
Varganinovú.

Ocenenia si prevzali aj PhDr. Imrich Vavrek a Mgr. Ján Kopčák zo Súkrom-
nej strednej odbornej školy v Giraltovciach a riaditeľ Gymnázia v Giraltovciach 
odovzdal ocenenia Mgr. Viere Vargovej a Ing. Ingrid Meščanovej. Srdečne 
blahoželáme!

Ocenili sme najlepších pedagógov

Deň učiteľov s novou vedúcou 
odboru školstva
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Slávnostného prípitku sa ujal primátor mesta a po ňom si už učitelia pochut-
nali na slávnostnej večeri. O kultúrny program sa postarala Ľudová hudba ZUŠ, 
ktorá navodila veselú atmosféru, čo oslávenci využili a aj napriek malému par-
ketu sa v uvoľnenej nálade tancovalo a zabávalo do neskorých večerných hodín. 

Mgr. Mária Osifová, foto: Mgr. Ondrej Verešpej
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Akordeónový festival 2015 
V znamení hudby akordeónov z celého Slovenska sa 27. marca 2015 niesol 

Akordeónový festival Giraltovce 2015. Organizátor súťaže je Základná umelecká 
škola v Giraltovciach.

Posledný marcový piatok sme v našom meste privítali 53 mladých talentova-
ných akordeónistov, ktorí prišli predviesť svoj talent, interpretačné schopnosti  
a cit pre hudbu. Festival otvoril školský akordeónový súbor pod vedením Kataríny 
Cinovej. Na otváracom koncerte sa zúčastnili aj zástupcovia mestského úradu 
spolu s pánom primátorom, ktorý sa prihovoril súťažiacim aj hosťom.

Akordeónisti súťažili v štyroch kategóriách a ich výkony hodnotila odborná poro-
ta v zložení: predseda poroty - Miroslav Košnár, predseda poroty a riaditeľ me-
dzinárodného festivalu Euromusette Golden tango v Rajeckých Tepliciach, Igor 
Vlach - pedagóg Konzervatória v Banskej Bystrici a Jozef Demjan - pedagóg 
Konzervatória v Košiciach.

Priebeh súťaže mohli pedagógovia aj súťažiaci sledovať priamo v súťažnej 
miestnosti, ale aj na videoprojekcii v spoločenskej miestnosti. O našich hostí sa 
staral zohratý tím učiteľov ZUŠ pod vedením riaditeľa Mgr. Petra Zajaca, ktorý sa 
snažili súťažiacim aj ich pedagógom vytvoriť čo najpríjemnejšie prostredie a pod-
mienky. Súťaže sa, samozrejme, zúčastnili aj žiaci našej ZUŠ. Boli veľmi úspešní 
a my sme na nich právom hrdí a blahoželáme im.

Umiestnenie žiakov ZUŠ Giraltovce na AFG 2015 
1. kategória - zlaté pásmo - Zuzana Kožlejová 
  strieborné pásmo - Daniela Bartošova, Aneta Suchaničová,
  Dávid Surgent
 bronzové pásmo - Lívia Feňáková 



11SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

2. kategória - zlaté pásmo - Peter Pastirčák
 strieborné pásmo - Michaela Jurčenková 
3. kategória - bez súťažiaceho zo ZUŠ Giraltovce
4. kategória -  zlaté pásmo - Lenka Michlíková 
Laureát a absolútny víťaz súťaže - Kristína Daňková 

Ocenení boli aj pedagógovia, za našu školu získal ocenenie najúspešnejší pe-
dagóg festivalu Mgr. Peter Zajac.

V záverečnom koncerte festivalu účinkoval školský sláčikový orchester pod ve-
dením pána Jaroslava Doležala a sólo na akordeóne zahrali laureátka festivalu 
Kristína Daňková a taktiež Lenka Michlíková.

Za každým úspechom sú hodiny práce, vytrvalosti, sebazaprenia a húževna-
tosti, ale keď človek zistí, že to stálo zato, dostáva energiu a chuť do ďalšej práce. 
S takými pocitmi od nás odchádzali mladí akordeónisti, ktorí nezabudli dodať, že 
už teraz sa tešia na ďalší ročník festivalu a určite prídu.

Na budúci rok na jar privítame gitaristov na Gitarovom festivale Giraltovce 
2016. Text a foto: Beáta Daňková

Pôstne koncerty 2015
Počas vrcholiacej prípravy na Veľkú noc mali obyvatelia Giraltoviec 

a okolia možnosť pripraviť sa počas Kvetnej nedele na nadchádzajú-
ce sviatky aj kultúrnym spôsobom. Pedagógovia a žiaci Základnej 
umeleckej školy spolu s absolventom Petrom Cyprichom zorganizo-
vali Pôstne koncerty, jeden v Giraltovciach a druhý v Kračúnovciach. 

Ťažiskové dielo koncertného programu bol cyklus zhudobnených žal-
mov od českého skladateľa Antonína Dvořáka Biblické písně, op. 99, ktoré 
v sprievode Dominiky Šinaľovej zaspieval Peter Cyprich. Koncert otvo-
ril Mozartov pôstny hymnus Ave verum corpus (Zdrav buď, telo Krista), 
v ktorom sa predstavili pedagógovia ZUŠ. Sólisti, úspešní žiaci umeleckej 
školy, viacerí s víťazstvami v celoslovenských či regionálnych súťažiach, 
zahrali hudbu komorných žánrov rôznych skladateľov. Záver programu 
patril už tradične sláčikovému orchestru. Svoje vystúpenie otvorili sklad-
bou Chorea od Jozefa Podprockého, zaspievali si s nimi aj dvaja sólisti, 
Klaudia Drabiková (Sebben crudele od Antonia Caldaru) a Peter Cyprich 
(známu skladbu Panis Angelicus, ktorú napísal César Franck). Skladby 
s orchestrom naštudoval a dirigoval Jaroslav Doležal.

S radosťou konštatujeme, že obidva koncerty prijalo publikum s nadše-
ním a oba rímskokatolícke kostoly boli plné. S Veľkou nocou sa u nás spája 
množstvo zvykov a tradícií - dúfajme teda, že tradíciou sa v pôstnom ob-
dobí stane aj tento koncert.

Peter Cyprich
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Dobrovoľného hasiča Andreja Packa 
ocenili najvyšším vyznamenaním 

Giraltovčan Andrej Packo sa nedávno stal Za-
slúžilým členom dobrovoľnej požiarnej ochra-
ny. Prezradil nám, aké má z toho pocity a ako 
hodnotí svoju činnosť. 

• Čo hovoríte na svoj veľký úspech z ocenenia? 
- Titul Zaslúžilý člen dobrovoľnej požiarnej ochrany - 

toto je prakticky najvyššie ocenenie, ktoré sa dá u dob-
rovoľníkov požiarnej ochrany dostať, je aj ocenením 
dlhoročnej práce. Získal som ho na návrh základnej 

organizácie a okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany, udeľujú  ho pre-
zident DPO a výkonný pracovník DPO. Ocenili ma v Žiline prvého apríla. Je to 
v tento deň na počesť schválenia Zákona o DPO. Každý rok zvyčajne z každého 
okresu niekoho navrhnú, buď jedného alebo dvoch členov. Treba však najprv spl-
niť určité podmienky. Okrem mňa ho získal aj pán Babej z Kukovej.  

• Odkedy sa venujete dobrovoľnému hasičstvu a čo vás pritom najviac napĺ-
ňa?  Získali ste nejaké ocenenia už aj predtým? 

- Nie je to jediný úspech, prichádzali postupne. Dobrovoľnému hasičstvu sa 
venujem vyše štyridsať rokov. Predtým som získal čestné uznanie, mám medailu 
za zásluhy, mimoriadne zásluhy, všetky, ktoré tomu predchádzajú. Dobrovoľníctvo 
je o tom, že členovia sa do toho zapájajú  nielen súťažne, majú za sebou školenia. 
Veľa času tam človek strávi nácvikom na súťaže a prípravou. Každý má nejaké 
záľuby, ja som sa upísal dobrovoľnej požiarnej ochrane. Ale baví ma to. Niekto 
má rád futbal, hokej či hádzanú, ja toto. Je to moja najväčšia záľuba, no o ten 
čas, ktorý tomu venujem, je niekedy ochudobnená moja rodina. Okrem toho sa 
venujem drobnochovu, chovám králiky a psa, na viac mi už čas nezostáva. Čo 
sa týka športu, mám ho pri dobrovoľníctve. V prírode som denne, som agronóm  
Agroslužieb VK, s.r.o. 

• A ako si spomínate na činnosť DPO pred rokmi?
- V minulosti boli len dobrovoľníci, útvar ako profesionálna záchranná zložka 

ešte nebol. Potom to prešlo zo zákona pod útvar DPO. K požiaru sa v minulosti 
zvolávalo sirénou, teraz sme ako dobrovoľníci začlenení do skupiny B, v rámci 
ktorej máme povinnosť vyraziť na zásah do dvoch hodín od ohlásenia operačného 
strediska. Útvar kontaktuje veliteľa a vyzýva členov, aby reálne zasahovali. Teraz 
idú prví útvaráci a keď vidíme, že je niekde požiar, tiež automaticky ideme. 

• Aké sú momentálne najčastejšie príčiny vzniku požiarov?
Vypaľovanie trávy – najviac sa tento problém vyskytuje v jarnej sezóne. Samo-

zrejme, nemá sa to robiť, preto je to aj  zákonom zakázané. Ťažko aj niekomu 
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dokázať, že to zapálil. Niektorých  neodstrašia ani pokuty. Povinnosťou  každého 
občana je však pri živelných pohromách pomôcť, no nie každý pôjde. Hovorí sa, 
že všade, kde je nešťastie, ostatní ľudia odtiaľ utekajú a jedine požiarnici riskujú 
a idú tam. Risk je pri tom vždy, no upísali sme sa tomu, že musíme pomáhať. 
Heslo Floriána je pomoc blížnemu. 

V nasadení je už do roku 1973
Andrej Packo sa narodil 10. októbra 1954 v Giraltovciach. Navštevoval tu zá-

kladnú školu a v roku 1974 maturoval na Strednej priemyselnej technickej ško-
le v Stropkove. Po ukončení školy sa jeho pracoviskom stalo Jednotné roľnícke 
družstvo Víťazný február v Giraltovciach. V rokoch 1974 až 1976 absolvoval zá-
kladnú vojenskú službu. Dodnes sa venuje práci agronóma vo firme Agroslužby 
VK spol.s.r.o. Dobrovoľným hasičom sa stal v roku 1973 v Dobrovoľnom hasič-
skom zbore Giraltovce a tejto činnosti sa venuje dodnes. Začínal ako radový člen 
a neskôr bol vo výbore. Stal sa i tajomníkom a následne predsedom. Túto funkciu 
vykonával 23 rokov. Vyslúžil si ju svojím pozitívnym prístupom k dobrovoľným 
členom, práci a záujmom o zlepšovanie práce v zbore, neskôr bol na vlastnú žia-
dosť opäť tajomníkom. Je člen Predsedníctva a Pléna Územného výboru DPO 
v okresoch Svidník a Stropkov a skúseným rozhodcom. Okresy Svidník a Strop-
kov reprezentuje vo vyšších kolách súťaže aj ako súťažiaci v kategórii mužov  
nad 35 rokov a jeho družstvo získava prvé miesta. Angažuje sa pri organizovaní 
rôznych akcií pre deti, mládež i dospelých, pomáha pri školeniach preventívnych 
skupín. Na základe jeho skúseností a vzácnych rád sa pripravujú ďalšie generácie 
dobrovoľných hasičov kráčajúc v jeho šľapajach. Za jeho aktívnu a obetavú prácu 
mu udelili mnohé ocenenia, v roku 1989 medailu Za príkladnú prácu, v roku 1998 
Za zásluhy a v roku 2004 medailu  Za mimoriadne zásluhy. Získal aj medailu  
M. Schmidta Za zásluhy o výcvik od roku 1996. Na návrh DHZ Giraltovce schvá-
lili Orgány Územného výboru Stropkov/Svidník odporúčanie pre Andreja Packa  
aj na udelenie najvyššieho titulu.

Martina Cigľárová, foto: Andrej Packo
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SSOŠ v Giraltovciach zorganizovala 
pre svojich žiakov kurz barmanov 

Vedenie Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach dbá 
na ďalšie odborné vzdelávanie svojich žiakov. Chce tým dosiahnuť, aby 
sa vo svojej budúcej profesii mohli realizovať ako skutoční profesionáli. 

Pre budúcich barmanov, ktorí už predtým boli vyškolení v základnom, pr-
vom stupni práce barmana, pripravili školenie na vyšší, druhý level, čo sa po-
važuje v barmanstve za jeden z najvyšších stupňov.

A neškolil ich nikto iný ako jeden z najlepších slovenských barmanov Ján 
Majoroš, licenčný lektor Slovenskej barmanskej asociácie. Táto asociácia je 
zaradená do medzinárodnej organizácie barmanov. To má pre držiteľov licen-
cie, ktorú Ján Majoroš vydal aj absolventom seminára v SSOŠ v Giraltovciach, 
tú výhodu, že môžu na jej základe pracovať ako barmani prakticky kdekoľvek 
vo svete. Takže o budúcu prácu v tejto oblasti sa nemusia obávať, pretože ako 
povedal Ján Majoroš: „...dobrých barmanov je nedostatok“. Ďalej nám prezra-
dil: „Mixujeme rôzne kategórie džinov, ale aj rumov z rôznych krajín, aby žiaci 
pochopili, ako chutia napríklad jamajské rumy, rumy z Kuby či Dominikánskej 
republiky. Každá krajina používa inú technológiu. Je tam iná klíma aj systém do-
zrievania na prípravu rumov, čo sa na nich rýchlo odzrkadľuje. Tieto informácie 
potom aplikujeme v praxi priamo pri príprave koktailov a miešaných nápojov.“

A tak mali účastníci giraltovského seminára barmanov možnosť naučiť sa 
miešať rôzne druhy nealkoholických a alkoholických nápojov. Jeden z najzná-
mejších nápojov je podľa barmanskej etiky Martini. Aj počas tohto kurzu pri-
pravili jeho odvodeniny.

                                                           J. Majoroš vo svojom „kráľovstve“- za barovým pultom
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Namiešali aj slávny drink WESPER MARTINI, ktorý pil najznámejší agent 
007 James Bond vo filme Casino Royale. Drink namixovali z originálnych su-
rovín, použili pravú vodku, francúzsky vermut a originálny gin v originálnom 
pohári. Pripravili aj nápoje známe z kategórie TIKI. To je smer v nápojovej 
kultúre, ktorý bol veľmi populárny v 60. rokoch.

Veľmi dôležité je vedieť namiešaný nápoj ozdobiť, pretože dekorácia po-
hára, v ktorom je nápoj podávaný, je posolstvo myšlienky či vzájomná výme-
na dobrej energie medzi barmanom a konzumentom. Dekorácia pohára má 
vyvolať pocit elegancie, luxusu, noblesy, šťastia a sebauspokojenia. Barman  
cez nápoj odosiela energiu zákazníkovi. Preto by sa nemal robiť iba hlavou, 
ale aj srdcom. A tu je možnosť, aby dobrý barman prejavil svoju osobitosť, 
tvorivú myšlienku, fantáziu a nápad. No to nie je všetko, lebo, ako hovorí Ján 
Majoroš: „I keď majú žiaci dobré myšlienky a fantáziu, niekedy je komplikované 
ich prakticky zrealizovať. Je to ako keď hudobník cíti hudbu a nevie to napísať.“

Preto žiakom pán Majoroš vštepuje „svätú trojicu barmana“: úsmev, slová 
ďakujem a prosím. „Bez nich sa stratíme, naučil ma to život za barom“, dodal 
nakoniec.  Text a foto: PhDr.  František  Džalai

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná záujmová činnosť žia-
kov stredných škôl. Študenti s pomocou konzultantov pripravujú prácu, 
ktorá sa predkladá hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasť práce sú 
aj jej obhajoba a prezentácia. Školského kola SOČ v SSOŠ Giraltovce sa 
v školskom roku 2014-2015 zúčastnilo 11 študentov, ktorí hodnotiacej 
komisii predstavili 9 prác. Témy prác vychádzali najčastejšie z profesio-
nálnej orientácie študentov odboru škola podnikania a podnikanie v re-
meslách a službách.

V odbore ekonomika a riadenie súťažilo 5 prác. Členov komisie zaujala práca 
študentov nadstavbového štúdia Martina Hudáka a Ivany Partilovej Kalendár 
živnostníka. Vo svojej práci sa autori zamerali na podnikanie jednotlivca – živ-
nostníka, na povinnosti, ktoré mu vznikajú pri zakladaní podniku, ale hlavne 
na jeho pravidelne sa opakujúce povinnosti, vyplývajúce z  pôsobenia na trhu. 
Praktická časť bola zameraná na vytvorenie pomôcok, ktoré umožnia samo-
statne zárobkovo činnej osobe nezabúdať na odvodové a daňové povinnosti 
spojené s  podnikateľskou činnosťou. Pod vedením konzultantky Ing. D. Hajdu-
kovej pripravili študenti stolový kalendár v podobe pyramídy, nástenný kalen-
dár, kalendár ako pozadie na pracovnej ploche počítača a príručku v podobe 
diára.

Zaujímavá bola aj práca študentov 2. ročníka odboru škola podnikania Miro-
slava Tarabčáka a Jána Suchaniča. Svojej práci dali názov Ako sa rozhodnúť 

Školské kolo SOČ v SSOŠ Giraltovce 
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pri výbere povolania. Súčasťou práce bola aj anketa pre žiakov základných 
škôl. V závere práce autori uviedli: „Prínosom práce je motivácia žiakov k pozi-
tívnemu vnímaniu predmetu matematika. Konštatujeme, že cieľ práce bol splne-
ný a môže byť prínosom pri ďalšom vzdelávaní žiakov a môže prispieť k zvýšené-
mu záujmu o štúdium v IT oblasti a v oblasti finančnej ekonomiky a k zvýšeniu 
počtu kvalifikovaných odborníkov v tejto oblasti.“ Konzultantka práce Ing. M. 
Hlavinková bola s prácou svojich študentov spokojná. 

K základným kritériám hodnotenia prác patria ich obsahová a odborná úro-
veň, použitie dôkazov, argumentácia, formálna stránka spracovania, odborná 
terminológia, využitie práce a jej prezentácia. Vysokú úroveň prezentovania 
mala práca Rodinné podniky v Giraltovciach a okolí. Jej autor Branislav Vojtko, 
študent 2. ročníka odboru škola podnikania, vystúpil s obhajobou, ktorej ne-
chýbali odbornosť, istota, znalosť problematiky.

Ekonomické témy spracovali aj študentky 3. ročníka študijného odboru. Ni-
koleta Čurlíková sa venovala téme Podnikanie na Slovensku. Cieľ jej práce je 
motivovať mladých ľudí k podnikaniu a ako príklad fungujúcej firmy uviedla 
Rikostav, s.r.o. V obhajobe práce konštatovala, že firmu si vybrala, aby ukázala, 
že aj v takom malom meste ako Giraltovce sú možnosti uplatnenia sa v oblasti 
podnikania. Základom je nájsť dieru na trhu práce a uplatniť svoje manažér-
ske schopnosti. Džesika Juhasová v práci Začať podnikať?! spracovala základ-
né informácie o začiatku podnikania. V praktickej časti doplnila podnikateľské 
skúsenosti svojho otca a vytvorila reklamný plagát jeho podniku.

V školskom kole SOČ prevažovali ekonomické témy. Ale našli sa aj výnim-
ky. František Schvarz, žiak 3. ročníka, v obhajobe svojej práce povedal, že sa 
venuje aktívne futbalu, preto si ako tému vybral futbal a jeho históriu. Ale-
xandra Davidová komisii prezentovala prácu Móda v minulosti a v súčasnosti. 
Obrázky starovekých, stredovekých i súčasných štýlov obliekania, názvy ich 
častí a informácie o vývoji módy oživili školské kolo SOČ.

Úsilie hasičov vyzdvihol v práci Hasiči na Slovensku Richard Maťaš. Bibiána 
Havirová skúmala v práci SOČ históriu kníh a vzťah mladých ľudí ku knihám 
a čítaniu. 

Hodnotiaca komisia, predsedom ktorej bol riaditeľ školy PaedDr. M. Koššala, 
rozhodla o takomto umiestnení prác:
1. miesto – Miroslav Tarabčák, a Ján Suchanič – Ako sa rozhodnúť pri výbere 

povolania
2. miesto – Martin Hudák, Ivana Partilová – Kalendár živnostníka
3. miesto – Alexandra Davidová – Móda v minulosti a súčasnosti

Do krajského kola SOČ v Prešove postúpili práce Kalendár živnostníka a Ako 
sa rozhodnúť pri výbere povolania. Autorov i konzultantov čaká teraz nová 
etapa prípravy. Veríme, že z krajského kola sa vrátia s novými skúsenosťami 
a nápadmi.  

 Mgr. A. Kalafová
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Aj v tomto školskom roku sa naši najlepší matematici ocitli na obvodovom kole Pyta-
goriády, kde získali pekné ocenenie. Žiak 5. A triedy Jaroslav Hliboký získal 1. a žiak 
4. A triedy Vladimír Džoganík, zase 3. miesto.

Patrik Kucharík, recitátor pró-
zy a Lucia Onofrejová, recitátor-
ka poézie mali určite slzy dojatia  
na krajíčku, keď si vypočuli ver-
dikt poroty okresného kola súťa-
že Hviezdoslavov Kubín. Obidvaja 
v 1. kategórii získali krásne druhé 
miesto. 

Radi sa vraciame v spomienkach 
na cestu do Francúzska, kde sme 
v dňoch od 12. do 17. 4. strávili pár 
skvelých dní. Tieto dni sa mi navždy 
vryjú do pamäte. S mojimi priateľmi 

a učiteľmi som totiž navštívil mesto Le Luc vo Francúzsku v rámci projektu Comenius 
s názvom Let Stones Speak! Takto začína spomínať žiak 6. A Peter Kucharík. Po-
kračuje: Vo Francúzsku som v živote nebol,  preto to bol pre mňa veľký zážitok! Čo 
sme vlastne celý týždeň robili? Hlavný cieľ projektu Let Stones Speak je oboznámiť 
ľudí s kameňmi a ich významom. Takže celý týždeň sme chodili po miestach (nielen 
v meste Le Luc, ale aj v okolí), ktoré boli nejako spojené s kameňmi a zisťovali sme 
o určitých kameňoch rôzne zaujímavosti. Veľmi sa mi to páčilo. Bolo to zábavné, no 
zároveň poučné. „Ubytovaní“ sme boli v rodinách, kde sa o nás veľmi dobre starali. 
Zároveň však bolo veľmi dobre vidno, že v každej krajine ľudia žijú inak. Štýl živo-
ta Francúzov a ten náš nie sú až také rozdielne, ale predsa sa v mnohých veciach  
od seba líšime. Všetky miesta, ktoré sme navštívili, boli veľmi zaujímavé. Páčilo sa mi 
v kaňone, kde bola síce náročná turistika, no pohľad stál zato. Rovnako sa mi veľmi 
páčilo na pláži, kde sme mali aj voľný čas, takže sme sa tam poriadne vybláznili! Veľmi 
sa mi páčila aj návšteva bane, ktorá bola na kopci, a tak, keď ste z nej vyšli, naskytol 
sa vám nádherný výhľad na mesto. No a najzábavnejšie zo všetkého bolo hľadanie 
kostí prehistorických zvierat, ktoré ma veľmi bavilo. Celá akcia bola podľa mňa veľmi 
pekne zorganizovaná a všetko bolo naplánované tak, aby sme sa tam vôbec nenudili. 
Za plus považujem to, že som si o dosť zlepšil moju angličtinu a aj iné vedomosti, ktoré 
sa mi zídu nielen v škole, ale aj v normálnom živote. Z tohto týždňa si odnášam mnoho 
zážitkov, na ktoré budem ešte dlho spomínať a rovnako aj veľa nových priateľov.

Ílovité bridlice a pieskovce sú typickým podložím nášho mesta. O niektoré z nich 
sme mali možnosť „zakopnúť“ pri čistení mestských lokalít v rámci aktivít v škole. 
Takýmto spôsobom sme sa dostali do kontaktu s neživou prírodou. 

Lesné porasty v okolí mesta sa v piatok 24. 04. chveli od radostných pokrikov a po-
skokov žiakov, ktorí si vo večerných hodinách vyskúšali svoju odvahu na Nočnom 
pochode pre odvážnych a hlavne „priaznivcov prírody“. V spolupráci s pánom Jánom 
Žultákom sme mohli spoznávať krásy lesa aj za súmraku. Text a foto: E. Tchuríková 

APRÍLové radosti v Súkromnej ZŠ
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Záujmová činnosť žiakov Gymnázia 
v Giraltovciach 

Predmetové olympiády, literárne a športové súťaže sú na Gymnáziu v Gi-
raltovciach neoddeliteľná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Výborné 
výsledky, ktoré naši žiaci každoročne dosahujú v okresných, krajských i celo-
slovenských kolách týchto súťaží, nie sú nič výnimočné. Sú dôkaz, že záujmo-
vá činnosť má v škole dlhoročnú tradíciu a učitelia školy podporujú rozvíja-
nie tvorivých schopností a talentu žiakov. Gymnázium Giraltovce sa zároveň 
podieľa na organizovaní regionálnych kôl literárnych a športových súťaží. 

Záujmovú činnosť rozvíjali žiaci školy aj v školskom roku 2014/2015. Svoje 
nadanie aj kvalitnú prípravu potvrdili výbornými umiestneniami v nasledujú-
cich súťažiach:

OLyMPIáDA V AnGLICKOM JAZyKU
Ľudmila Džoganíková (kvarta) sa umiestnila v obvodnom kole v konkurencii 

13 súťažiacich na 2. mieste. Marian Koščo (kvarta) postúpil podľa pravidiel sú-
ťaže priamo do krajského kola, keďže žil 8 rokov v anglicky hovoriacej krajine. 
V krajskom kole získal 8. miesto spomedzi 14 účastníkov. Žiakov pripravovala 
Mgr. B. Kolarčíková.

OLyMPIáDA ĽUDSKýCH PRáV
Ivana Bobáková, žiačka 3. A trie-

dy, obsadila v krajskom kole 14. 
miesto v konkurencii 27 študentov 
z Prešovského kraja. Žiačku pripra-
vovala Mgr. E. Fedorková.

HVIEZDOSLAVOV KUBín
Eva Chalupková, žiačka tercie, 

získala v 3. kategórii v poézii 2. 
miesto. V kategórii žiakov stredných 
škôl získala Kristína Kaňuchová 
zo septimy v poézii 2. miesto a Ri-
chard Terkanič, žiak 1. A triedy, 
obsadil v próze 1. miesto. Ako víťaz 

svojej kategórie postupuje do krajského kola súťaže. Žiakov pripravovali PhDr. 
B. Vaľovská a Mgr. V. Maťašová.

OKRESné KOLO SúťAŽE STREDnýCH ŠKôL VO FUTBALE
Už po tretíraz bolo Gymnázium v Giraltovciach organizátorom okresného 

kola súťaže stredných škôl vo futbale. Súťaže sa zúčastnili štyri svidnícke a dve 
giraltovské školy. V súboji o 3. miesto medzi Súkromnou SOŠ Giraltovce a SOŠ 
technickou Svidník zvíťazilo družstvo žiakov zo Svidníka. Finálový zápas hrali 

Účastníci predmetových olympiád 
(Foto: Marian Koščo)
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družstvá žiakov z Gymnázia v Gi-
raltovciach a Spojenej školy – OA  
zo Svidníka. Celkovým víťazom sa 
stala v tomto školskom roku Spojená 
škola – OA Svidník. Družstvo Gym-
názia v Giraltovciach sa umiestnilo 
na 2. mieste. Žiakov pripravoval 
PaedDr. Š. Bačkay.

ŠTúROVO PERO 2015
„Dva dni plné zážitkov, inšpirácií, 

skúseností, nápadov, možností pono-
riť sa do novinárskeho sveta úplne. 
20. ročníka celoslovenskej novinárskej 
súťaže Štúrovo pero sme sa zúčastnili 
aj my, žiaci gymnázia, s naším študentským časopisom GSKUL,“ hovorí Kristína Ka-
ňuchová, šéfredaktorka časopisu. „Štúrovo pero nie je len o súťažení a rivalite, ale 
predovšetkým o nasávaní nového, rád skúsených, o vypočutí si toho, čo sme pokazili 
a čo sa nám naopak podarilo. Kategóriu stredoškolských časopisov hodnotili novi-
nár, šéfredaktor časopisu OBRANA a hlavný štátny radca PhDr. Pavol Vitko, riaditeľ 
Centra spravodajstva, športu a publicistiky RTVS Mgr. Lukáš Diko a redaktor a mo-
derátor Televízie Markíza Mgr. Patrik Herman. Okrem hodnotenia boli súčasťou 
programu aj tlačové besedy s ministrom školstva Jurajom Draxlerom, generálnym 
riaditeľom TV Markíza Matthiasom Settelem a bývalými „štúrovcami“. Hoci sme 
sa v kategórii stredoškolských časopisov neumiestnili v prvej trojke, neodišli sme 
naprázdno. Zo Zvolena sme si odniesli 2. miesto nadácie Slovenskej sporiteľne za 
originálne spracované články v oblasti financií. Žáner článkov sa mení od úvahy 
o šetrení až po konkrétny návod ako ušetriť na stužkovej. Aj keď Patrik Herman 
poradil účastníkom vyvarovať sa klišé záverom ako „bol to jeden nezabudnuteľný 
zážitok“, musím to tentoraz porušiť, pretože to jednoducho bol zážitok, ale hlavne 
motivácia posúvať sa vpred,“ povedala nám K. Kaňuchová. Žiakov viedla PhDr. B. 
Vaľovská.                                   Foto: K. Kaňuchová, spracovala Mgr. A. Pivovarníková

Družstvo žiakov Gymnázia Giraltovce 
(Foto: J. Vaňková)

Časopis GSKULÚčastníčky s generálnym riaditeľom  
TV Markíza Matthiasom Settelem
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Školský notes... Nové Osvedčené Tvorivé Efektívne Stratégie

Noc s ANderseNoM 
Naša trieda 3. A strávila 1.-2.4. 2015 noc v Mestskej knižnici v Giraltovciach.
O tom, že zažijeme čarovné chvíle sme vedeli a s nadšením sme sa stretli na určenom mieste.
Celý čas sa nám prihovárala a nočnými aktivitami nás sprevádzala Lienka Knihomilka.
Spolu s novými kamarátmi sme vytvorili súťažné družstvá: Krásne devy, Princezné, Kocúri v čižmách 
a Rytieri bez meča.
Aktivity sa týkali „uja Andersena“. Toho nám v úvode predstavila Lienka Knihomilka, ktorá priletela 
z niektorej  jeho rozprávky.
Naše úlohy boli kreatívne a zábavné. Dopĺňali sme slová, vytvárali slovné reťaze, skladali Anderseno-
ve rozprávky, veže do hradov a zahrali sa na nosičov jabĺk.
Do tajov a záhad sme sa dostali počas spánku.
Ešte sme poriadne nezavreli oči a už bolo ráno.
Ranná rozcvička nás prebrala a dodala nám energiu, silu a farbu do líc.
Spoločne sme sa naraňajkovali a vypracovali ešte úlohy nášho Andersena.
Elenka, Paťko, Karin, Lívia, Anička a Julko to sú mená víťazov, ktorí si pomocou indícií hľadali poklad.
Našli ho v detskom oddelení, na konci abecedy v zahalení kníh.
Ozajstné rozprávkové bytosti sa nám v noci prihovárali v našich snoch a keď sa vám niečo sníva na 
novom mieste tak sa vám to splní a preto sa...
Možno aj my raz dostaneme do ozajstnej Andersenovej rozprávky.

3. A trieda ZŠ v Giraltovciach, Mgr. Miriam Eliašová

Krížová cesta
V piatok 27. 3. 2015 sa v rímskokatolíckom kostole v Giraltovciach konala krížová

cesta, ktorú pripravili žiaci 4. ročníka spolu s triednou učiteľkou PaedDr. Annou
Galíkovou. Jednotlivé zastavenia obohatili spevom a prezentáciou. Na hudobných 
nástrojoch ich sprevádzali bývalí a terajší študenti gymnázia. Na túto spoločnú modlitbu 
prijali pozvanie rodičia i starí rodičia našich žiakov. Pobožnosť obetovali za všetky deti 
na svete, zvlášť za tie, ktoré trpia hladom, chorobami, zomierajú vo vojnách a pri ťažkých 
prácach. V prosbách nezabudli na personál a žiakov našej základnej školy. 

Vo víre tanca
Pekný úspech dosiahli žiaci 4. B triedy ZŠ v Giraltovciach, ktorí sa v dňoch 31. marca 

a 1. apríla zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky ľudového a moderného tanca  
pre deti a mládež. V silnej konkurencii svojich rovesníkov si vytancovali skvelé druhé 

miesta v obidvoch súťažiach. V ľudovom tanci 
sa predstavili programovým pásmom Ked ja  
na vojnu rukoval a v modernom Kráčame 
s dobou v choreografii triednej učiteľky 
PaedDr. Anny Galíkovej. Žiakom ďakujeme 
za skvelú reprezentáciu školy a nášho mesta. 
Prajeme im veľa úspechov v ich ďalšej tanečnej 
kariére.                              PhDr. Anna Galiková 
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Týždeň slovenských knižníc (TSK) pripadol v roku 2015 
na posledný marcový týždeň, 23. až 28. marca sa mnoho kniž-
níc zo Slovenska stalo jednou veľkou knižničnou rodinou 
a všetky svoje podujatia venovali spoločnému mottu - Knižnice 
pre všetkých.

Každoročný základný cieľ TSK je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kul-
túrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra akti-
vít a podujatí. 

Aj naša mestská knižnica v Giraltovciach prijala túto výzvu a stala sa súčasťou 
TSK. Pre tento špeciálny týždeň, ktorý aj uzatváral významný Marec – mesiac 
kníh, sme si aj my pripravili niekoľko ďalších podujatí pre čitateľov, žiakov, štu-
dentov, priateľov a milovníkov kníh. Pondelok TSK sme začali podujatím Spoznaj 
knižnicu, kde sme sa predstavili žiakom neďalekej Základnej školy v Kukovej. 
Prezentáciou knižnice a rozprávkových kníh sa žiaci mali možnosť oboznámiť 
s činnosťou knižnice a jej knižnou zbierkou. Okrem už spomínaných aktivít 
v minulom mesačníku, ktoré taktiež súčasne prebiehali aj v týždni slovenských 
knižníc, sme sa s jednotlivými školami snažili vytvoriť vlastné školské rekordy 
v čítaní akciou Číta celá škola. Ako to dopadlo, si môžete prečítať v článku Je to 
možné? Číta celá škola?!

AKO SME OSLAVOVALI DEŇ ZEME
V stredu 22. 4. 2015 žiaci Základnej školy v Giraltov-

ciach oslavovali Deň Zeme. S pripnutým logom a prí-
slušným oblečením sa pod vedením triednych učiteľov 
vydali do ulíc nášho mesta. Obzreli si okolie, pozbierali 
odpadky v okolí a po jednotlivých ročníkoch sa venovali 
rôznym aktivitám. Prváci a druháci rozdávali okoloidú-
cim v meste kresbičky Zeme. Asfaltové plochy skrášlili 

prváci kresbou. Žiaci tretieho ročníka zaujali priestor pred budovou mestského 
úradu, kde vyrábali krásne obrázky z recyklovaného odpadu. Neskutočná odmena 
na záver ich činnosti bola možnosť odfotografovať sa aj so svojimi dielami s pri-
mátorom nášho mesta. Na spiatočnej ceste do školy každý žiak „zasadil“ papiero-
vý tulipán. Štvrtáci mali fyzicky náročnejšiu úlohu. Pracovali pri úprave terénu na 
založenie skalky v areály školy. Do skalky budú vysadené stromčeky, ktoré sme 
kúpili z dobrovoľného príspevku rodičov, za čo im ďakujeme. Tento deň ukončili 
triedne učiteľky odovzdaním diplomov svojim žiakom. Mgr. A. Šoltýsová

Týždeň slovenských knižníc tohto  
roku aj v Giraltovciach
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Týždeň pokračoval ďalej a najkraj-
šie podujatia boli besedy s pani Mag-
dalénou Pavlišinovou, autorkou knihy 
s dvojakým názvom Modrý vlk, Zo zele-
nej lúky. Možnosť stretnúť a porozprá-
vať sa s človekom, ktorý vytvoril nád-
herné, milé detské príhody a príbehy, 
bola pre našich najmenších čitateľov 
veľmi prospešná. Deti sa na pani Pav-
lišinovú veľmi tešili, pretože ich snom 
a túžbou bolo ozaj zoči-voči sa stretnúť 

sa - ako oni tomu hovoria - „so živou“ pani spisovateľkou. Spolu sme navštívili ZŠ 
Kračúnovce, kde nás čakali žiaci 1. stupňa. Po hodinovom maratóne otázok pani 
spisovateľke sme sa presunuli do mestskej knižnice, kde k nám zavítali triedy  
1. stupňa SZŠ Giraltovce. Nekonečné množstvo otázok o knihe, o príbehoch a živo-
te pani Magdalény Pavlišinovej zaplnilo priestory knižnice. Teta spisovateľka, ako 
sme ju familiárne oslovovali, nám porozprávala všetko o tom, ako kniha vznikla, 
prečo vznikla, o tom, ako písala a píše príbehy, čo robí, ak práve nepíše. O svojich 
zvieratkách, rodine a živote. A tiež nám prečítala ukážky z jej pripravovanej druhej 
knihy. Veríme, že čoskoro uzrie svetlo a dostane sa na poličky knižníc a aj tej našej. 

V piatok TSK nás čakalo ešte jedno milé podujatie Moja obľúbená kniha. V kniž-
nici sa stretlo zopár priaznivcov kníh spolu s členmi denného stacionára Jar života 
a vo voľnej debate si každý z nás zaspomínal na svoje obľúbené knihy. Otvárali sa 
príjemné spomienky na začiatky čítania kníh, ktoré nazývame Stopy, Royovky, Wer-
neovky a mnohé iné. Niektorí aj svoje obľúbené knihy doniesli a vymieňali si ich, 
aby sa nimi potešili aj ostatní.

Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc je vždy podujatie na podporu čítania 
detí noc s Andersenom, ktoré sa uskutoč-
ňuje vo verejných a školských knižniciach 
vo všetkých regiónoch Slovenska. Nám sa 
Noc s Andersenom podarilo uskutočniť 
01. 04. 2015, kedy sa deti giraltovských 
škôl zapojili do významného medzinárod-
ného podujatia pri príležitosti narodenín 
dánskeho rozprávkara Hansa Christiana 
Andersena. Noc v knižnici strávilo 20 ma-
lých dobrodruhov. Rozlúčka s maminou 
a ocinom, vyzbrojení spacákmi, odhodlaní stráviť noc medzi knihami. Večer plný 
zábavy, súťaží, hľadania pokladu a potom nočné ukladanie sa na spánok, príjemné 
rozprávkové sny, ranné vtáčatá, svieža rozcvička, chutné raňajky a sladký čajík a na-
koniec dovidenia pán Andersen, opäť je tu moja mamka a ocko. O svojich pocitoch 
s podujatia nás informujú aj v článku Školský notes. 

Bohaté zážitky a skúsenosti nielen z posledných marcových dní, ale z celého me-
siaca, nás presvedčili o tom, že knihy do našich životov patria. Veríme, že to takto 
cítite aj vy, a preto sa tešíme na Vaše ďalšie návštevy, milí čitatelia!

Michaela Marcinová
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Mestská knižnica v Giraltovciach pripravuje 
v máji tieto aktivity a podujatia:

	Podujatie pre deti ZŠ Spoznaj svet svojej mamy
	Výstavku prác žiakov našich škôl s témou Moja mama
	Otvorenie a sprístupnenie Miestnosti židovskej kultúry

Tešíme sa na vás! 

Ako išlo vajce na vandrovku 
Rozprávku Ako išlo vajce na van-

drovku poznáme všetci. Žiaci taneč-
ného odboru ZUŠ Giraltovce ju poňali 
trocha netradične a milo tým prekva-
pili viacerých prítomných. S údivom 
sme sledovali príbeh vajíčka, ktoré vy-
padlo z hniezda v lese a blúdilo po sve-
te. Na svojej ceste stretlo včeličky, 
mravčekov, motýle, sovy, vrabcov, líštičky, krtka, ďatľa, červíka, stonožku, rybičky, 
škriatka Laciho. Krásna scéna, príjemná hudba, nápadité kostýmy, šikovní malí 
tanečníci vyvolávali príjemný úsmev na našich tvárach. Premyslieť a nacvičiť 
celý tento program si určite vyžiadalo veľa námahy a voľného času, no výsledok 
stál zato. Kto je za týmto všetkým? Šikovné pani učiteľky Eva Davidová, Miriam 
Eliašová a Beáta Daňková, ktoré dokázali spolu so svojimi žiakmi vytvoriť krásne 
dielo. My, rodičia, sme aj vďaka nim odchádzali pyšní na svoje deti. 

Mgr. Marcela Tomková

Je to možné?! Číta celá škola?! 

Gymnazisti ponorení do čítania Čím väčšia kniha, tým lepší čitateľ?  

Prinášame vám pár záberov z akcie číta celá škola
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Najstaršia kniha, ktorú vlastní 
jeden z gymnazistov

Všetky knihy nad hlavu, hej, hej, hej, hej!  
Sme víťazi!

Takto pri knihe relaxovali študenti SOŠ Giraltovce, 2 minútky, 41 kníh – 41 čitateľov. 
Pre svoju školu získali 37 % úspešnosť. 

Tu už vidíme najmenších čitateľov 
SZŠ v Giraltovciach. Usilovne čítajú ...

Návod ako dosiahnuť ticho ... 

Gymnázium Giraltovce získalo 60-percentnú úspešnosť v čítaní. V te-
locvični naraz počas 2 minút čítalo 103 žiakov z celkového počtu 170.

Súkromná ZŠ v Giraltovciach získala 88-percentnú úspešnosť v akcii 
Číta celá škola. Na školskom dvore počas 2 minút čítalo 155 z celkové-
ho počtu 176 žiakov.

Skúsime to o rok opäť? Možnože percentá pôjdu nahor?  
Foto a text: Michaela Marcinová 
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Marek Zimka získal 
v okresnej výtvarnej súťaži prvenstvo 

Vo svidníckej súťaži Výtvarné spektrum 2015 bodoval giraltov-
ský umelec Marek Zimka. Vo svojej kategórii získal zlatú priečku.

Okresná postupová súťaž neprofe-
sionálnej výtvarnej tvorby Výtvar-
né spektrum bola určená mládeži 
od 15 rokov aj dospelým a nebola 
žánrovo ani tematicky vymedze-
ná. „Tento rok sa okresnej súťaže 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Výtvarné spektrum 2015 zúčast-
nilo 35 autorov so 101 prácami. 
Víťazné práce ocenených autorov 
postúpili do krajského kola v Hu-
mennom,“ uviedla metodička Ka-
tarína Grúsová z Podduklianskeho 
osvetového strediska vo Svidníku. 
Zažiaril v nej aj náš človek. Odbor-

ná porota v maliarskom zložení Anna Boršovská Nemcová a  Tomáš Olijár ocenila 
v kategórii D (autori nad 15 rokov) prvým miestom Mareka Zimku (33), žijúceho 
v našom meste. K tým najlepším zo stovky prihlásených sa zaradil dvoma ole-
jomaľbami Poštolka pestrá a Keď vládne ruja. Mladý autor maľuje najmä zvie-
ratá. „Odmala som kreslil ceruzkou, neskôr som pridal maľbu na plátno. Chcem 
ukazovať ľuďom krásu prírody a dúfam, že svojím dielom pomôžem k ochrane 
prírody,“ vyjadruje sa na webe. Ponúka im ju videnú svojimi očami. Okúzlila ho 
a inšpirovala i príroda Levočských vrchov. Za sebou má už viacero úspešných 
výstav obrazov prírody, zvierat a vtáctva. Ďalšiu chystá vo Svidníku približne za-
čiatkom júna.

Mladých umelcov pribúda
Výstava súťažných prác obsahovala výber zo súčasnej výtvarnej tvorby amatér-
skych výtvarníkov z okresu Svidník. „Hlavne v oblasti maľby a grafiky. Súťaž pod-
poruje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti občanov z hľadiska výtvarnej tvorby 
v celej žánrovej rozmanitosti – kresba, grafika, maľba, kombinovaná technika, 
plastika, úžitková tvorba, počítačová grafika a ďalšie. Niektoré maľby sú výrazné 
hlavne vo farebnosti, samotnej technike maľby, no i v zdrojoch inšpirácie. Súťaž 
osobitne sleduje a podporuje tvorbu insitných výtvarníkov,“ tvrdí Grúsová. Ďalej 
informovala, že sa prezentovali i niekoľkí noví, mladí a tvoriví autori, pričom táto 
akcia je pre nich vhodná príležitosť predstaviť svoju tvorbu a prináša možnosť 
vystavovať. Jeden z nich je Marek Zimka.                           Text: Martina Cigľárová

Marek Zimka (vľavo) s ďalším oceneným vý-
tvarníkom Miroslavom Potomom.
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Po návšteve 
Jednoduchý telefonický pozdrav ku Dňu učiteľov a k nemu patriace pozvanie, 

vraj príď ma – nás pozrieť, nájdeš ma tam a tam v 4. triede pri jedálni. Bola to 
kolegyňa E. Prazňaková, a nie prvýkrát aj s pozvaním. 

Sľúbila som, bola som a ako ináč, okrem tých niekoľkých našich spoločných 
viet to boli žiaci – a aj mali – čím preukázať. Vôbec to nebola ani previerka, ani 
kontrola či hodnotenie, ale keď už, tak som si povedala, že aspoň niečo z tej 
návštevy je hodno posunúť aj čitateľom nášho časopisu. A prečo? Lebo sú to 
rómski žiaci, ktorých vedie kolegyňa Prázňaková už štyri roky. A je to aj vidieť 
v tom, ako si počínajú, v organizácii práce, ktorá si ju vyžaduje, tentoraz práve 
na výtvarnej výchove, pri narábaní s tušom, farbami, vodou a pod. Samostatná 
práca bez vyrušovania a nedorozumení. A práve výtvarné práce žiakov nielen 
zdobia steny triedy, ale slúžia aj ako výborná učebná pomôcka – nakreslené 
vybrané slová s príslušným slovným vyjadrením. 

Práve v celoslovenskej výtvarnej súťaži na vyhlásenú tému získala žiačka 
tretie miesto ocenené diplomom. Ďalšie učebné pomôcky z matematiky a slo-
venského jazyka, zhotovené vyučujúcou majú žiaci na očiach kedykoľvek, veď 
sú viditeľné tiež na stenách triedy. Zošity z diktátov cvičných aj kontrolných, 
rovnako zošity matematické, všetky hlavne čisté, úhľadné a najmä prehľadné. 
Samozrejme úroveň rôzna, aj dobrá aj menej úspešná. Rovnako dobré aj číta-
nie, aké už prislúcha štvrtákom, veď ďalšie predmety v 5. ročníku stoja práve 
na čítaní. Zapojili sa tiež do súťaže v prednese poézie, ale pamäťovo to zvládli 
všetci. Trieda čistá, rovnako aj žiaci, v prezuvkách, s potrebným vybavením.

Žiada sa mi urobiť záver z týchto mojich poznatkov, veď vidíme, počúvame 
o problémoch iných škôl so zriaďovaním tzv. rómskych tried a pod. Myslím si, 
že je to pre každú školu individuálne riešenie, mala by zvážiť čo ktorým žiakom 
vyhovuje. Týmto žiakom – štvrtákom takéto štyri roky určite prospeli a ja by som 
to teda diskrimináciou nenazvala. 

Text: Margita Gazdičová, foto: ZŠ Giraltovce
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Bolo príjemné aprílové ráno, majsterka umenia jar, prinášajúca prvé teplejšie lúče, už stihla prinútiť 
stromy, aby opatrne vyhnali prvé púčiky lístkov bledozelených farieb, ako to bezpečne býva každú 
jar. Práve som sa chystal nastúpiť do auta s cieľom vybaviť úradné povinnosti a náležitosti, ktoré som 
mal v tento deň pred sebou. V tom počujem akýsi chrapľavý hurónsky smiech a ostrý bohémsky krik 
viacerých ľudí. Zarazilo ma to, hádam ten pazvuk neprichádza ku mne z cintorína... Keď som sa o tom 
chcel ubezpečiť – a pritom som sa pokúšal presvedčiť samého seba, že to asi nie je tak, ako si myslím 
– a podišiel som bližšie, zistil som, že som sa, bohužiaľ, mýlil. Na schodoch vedúcich k Domu smútku 
z Kukučínovej ulice sedeli dvaja starší páni (aj keď je to v tomto kontexte úplne irelevantné, jeden bol 
príslušník majority, druhý príslušník menšinovej etnickej skupiny – ale svedčí to ako dobrý príklad 
skutočnosti, že nie všetko zlé v meste musí mať nutne na svedomí a priori výlučne menšinové obyva-
teľstvo), ďalší ich podstatne mladší kumpán postával neďaleko a v „družnej“ debate posilnení bližšie 
nešpecifikovaným „životabudičom“, ktorý je možné charakterizovať povedzme ako jablčný drink, len 
tak posedávali a predvádzaním rôznych pejoratívnych jazykových prostriedkov si zrejme dokazovali 
svoju „mužnosť“ a „dôležitosť“. Neveril som vlastným očiam a ušiam, že prostredníctvom takej širokej 
palety vulgárnych prívlastkov našej na výrazy bohatej dialektológie bez zjavnej príčiny komunikujú 
dospelí ľudia. Táto skutočnosť je o to smutnejšia, ak sa odohráva na mieste posledného odpočinku 
predkov, po ktorých sme zdedili naše malebné mestečko, zvyky, kultúru i tradície. Neotáľal som zby-
točne a ihneď som pánov „labužníkov“ bližšie nešpecifikovaných „ovocných štiav“ upozornil, že ich 
správanie nie je ani v súlade s morálkou, ale ani s právnymi predpismi či prevádzkovým poriadkom 
mestského cintorína a slušne, ale rozhodne a s dávkou spravodlivého rozhorčenia som ich vykázal 
z priestorov cintorína, ktorý je zem do sýtosti zmáčaná slzami smútku pozostalých. Sledoval som, ako 
sa zvláštne poskladaná partia pomaly vytráca z cintorína. Zamyslel som sa...

Každý tu po sebe zanechá nejaký odkaz. Prostredníctvom toho, čo tu ostane, čo tu jednotlivec 
zanechá, prežíva aj časť toho človeka, ktorý tu už nie je a takto sme my, živí, prepojení s tými, ktorí nás 
predišli do večnosti. Ak sa nevieme správať na cintoríne a adekvátnym spôsobom prejavovať pietu, 
nevážime si ani odkaz našich predkov, a teda ani ich samotných. 

Vážení čitatelia a občania nášho mestečka, na základe tejto (bohužiaľ nie prvej) skúsenosti by 
som chcel poprosiť všetkých, starších i mladších, aby sa na mieste posledného odpočinku správali 
s adekvátnou úctou, ktorú si naši zomrelí zaslúžia, aby sme zachovávali primeranú dôstojnosť, ticho 
a poriadok hodný tohto pietneho miesta. Poupratujme si v tomto jarnom období nie len hroby samot-
né, ale aj ich okolie, lebo je to nie len zákonná povinnosť nájomcu hrobového miesta, ale aj náš výraz 
úcty k pamiatke tých, ktorí v nich odpočívajú. Niektoré ustanovenia zákona, ktoré ukladajú povinnosti 
nájomcom hrobových miest či návštevníkom cintorína: 
Podľa zákona NRSR č.131/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov o pohrebníctve: 
§ 24 Nájomca hrobového miesta je povinný:

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového 
miesta,

b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné 

na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a),
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.

§ 25 Návštevník pohrebiska je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštev-

níkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.                                                                PhDr. Matúš Štofko
	 riaditeľ	spoločnosti	Mestský	podnik	služieb	Giraltovce,	s.r.o.

Zem slzami zmáčaná 
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Seniori hodnotili... 
Organizácia Jednoty dôchodcov v našom meste na svojej hodnotiacej členskej 

schôdzi bilancovala svoju celoročnú prácu za rok 2014 koncom marca. Prijala nové 
zamerania činnosti na ďalšie obdobie, a to v oblasti zábavy a využívania voľného času, 
v oblasti sociálnej a zdravotnej. Členovia si zvolili výbor v zložení: Mária Osifová (pred-
sedníčka), Margita Gazdičová, Alena Kmecová, Mária Paľová, Ján Hliboký, Ján 
Roguľa a Tomáš Mitaľ (členovia). Témou v diskusii boli hlavné problémy, s ktorými sa 
stretávajú ľudia v seniorskom veku. Patria k nim hlavne slabé dôchodky, drahé lieky, so-
ciálna výpomoc, doplácanie v domovoch dôchodcov, zľavy z poplatkov, ktoré sú v ob-
ciach a mestách – poplatky za TKO, daň a pod. Tieto problémy boli prerokovávané aj  
na okresnom sneme vo Svidníku 15. apríla 2015. Rokovania sa zúčastnili aj primátori  
mesta Svidník – Mgr. Ján Holodňák a mesta Giraltovce – Mgr. Ján Rubis, predseda 
Jednoty dôchodcov Slovenska Ing. Ján Lipiansky a Mgr. Anna Petričová, členka 
výboru J-SD. Našu organizáciu zastupovali M. Osifová, M. Gazdičová, A. Kmeco-
vá, J. Hliboký a J. Roguľa. Delegáti snemu jednohlasne zvolili našu predsedníčku 
M. Osifovú za delegátku na snem J-SD, ktorý sa bude konať v Žiline. 

Činnosť organizácie by však nebola dobrá, ak by ju aktívne nepodporovali primátori 
miest a starostovia obcí, a to poskytovaním priestorov na činnosť, finančnými dotáciami 
na jednotlivé akcie, poskytovaním a vytváraním podmienok v oblasti poplatkov a pod. 
Za to im, samozrejme, srdečne ďakujeme. Organizácie majú ešte stále svoje problémy, 
ktoré je treba spoločne riešiť a  vytvárať tak pre členov seniorov dobré podmienky, kto-
ré by im zlepšovali jednotlivé dni života, aby svoju jeseň života prežívali v spokojnosti, 
obklopení láskou svojich detí, vnúčat, pravnúčat a dobrých priateľov. 

Alena Kmecová

Rómske občianske hliadky v Giraltovciach 
Už vyše pol roka pôsobí v našom meste rómska občianska hliadka. Je zložená zo štyroch 

členov a jedného koordinátora. Finančné prostriedky získalo mesto Giraltovce v rámci 
projektu Občianske hliadky MRK v meste Giraltovce - Kód ITMS: 27120130624 z eu-
rópskeho sociálneho fondu, ktorý prepláca 85 % rozpočtu, 10 % tvoria finančné prostried-
ky so štátneho rozpočtu a 5 % hradí mesto z vlastných zdrojov. 

Hlavné úlohy členov občianskej hliadky sú ochrana verejného poriadku, súkromného 
a verejného majetku, detí a mládeže pred negatívnymi javmi, životného prostredia a ochra-
na plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Ich činnosť riadi koordinátor občianskej 
hliadky, ktorý v spolupráci s mestskou políciou koordinuje rozdelenie zmien hliadkovania 
členov občianskej hliadky, vytvorenie časového rozpisu služieb a zadanie lokalít výkonu 
činnosti členov občianskej hliadky. Zároveň pravidelne monitoruje vykonávanú činnosť 
a dohliada na naplnenie cieľov projektu.

Vďaka realizácii tohto projektu sa nám darí určitým spôsobom zvýšiť bezpečnosť v na-
šom meste a tým pádom aj zvýšiť kvalitu života občanov mesta.         Mgr. Ondrej Sopko



29SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

Prípravy vrcholia, 
čas na zapojenie sa kráti 

Integrovaná stratégia mikroregiónu a Plány hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja – to sú východiskové dokumenty pre ďalší rozvoj obcí mikroregió-
nu Topoľa. Finalizácia stratégie rozvoja mikroregiónu Topoľa vrcholí, PHSR 
obcí sú v prípravnej fáze. 

V súčasnom období MAS TOPOĽA, o. z., v Giraltovciach finalizuje podklady  
pre spracovanie kvalitnej Integrovanej stratégie mikroregiónu Topoľa tak, aby  
sa v rámci výzvy mohlo uchádzať o schválenie štatútu MAS a byť úspešné pri 
možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci Rozvoja vidieka, a to najmä  
so zameraním na stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Ide o opatre-
nie č. 19 – LEADER a opatrenie č. 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidiec-
kych oblastiach, ktoré je financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  
cez IROP pre obce do tisíc obyvateľov. Výška poskytnutých finančných prostriedkov 
pre MAS bude priamo závisieť od percentuálnej nezamestnanosti mikroregiónu, 
počtu obyvateľov, rozlohy mikroregiónu a ďalších stanovených podmienok. 

V súčasnom období MAS Topoľa tvorí celistvé a kompaktné územie s rozlohou 
156,17 km2, s počtom obyvateľov 12 454 a hustotou 80 obyvateľov na kilometer 
štvorcový. Členom MAS TOPOĽA sa stalo dvadsať obcí, jedno mesto, 21 podnika-
teľov a 20 členov neziskového sektora a aktívnych obyvateľov. Samozrejme, vstup 
do MAS TOPOĽA, o. z., je stále otvorený.

V Integrovanej stratégii mikroregiónu Topoľa musia byť definované oblasti, 
na ktoré sa finančné prostriedky budú využívať a postupne, na základe predlože-
ných konkrétnych projektov, i čerpať. O tieto prostriedky sa nebudú uchádzať len 
samosprávy, ale aj súkromný sektor (podnikatelia) a neziskové organizácie či zdru-
ženia. 

Súbežne s touto stratégiou majú obce povinnosť v zmysle zákona č. 309/2014  
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. O podpore regionálneho roz-
voja, spracovať PHSR obce podľa novej štruktúry, a to do 31. decembra tohto roka. 
Nový PHSR je základný dokument a predpoklad pre čerpanie Európskych štruktu-
rálnych a investičných fondov prostredníctvom konkrétnych projektov, ale v súla-
de s Integrovanou stratégiou miestneho rozvoja na roky 2014 – 2020 s výhľadom 
na 10 rokov.

Tento plán je tiež dôležitý podklad pre rozhodovanie orgánov obcí v oblasti eko-
nomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja a presadzuje metódu riadenia 
zdola nahor podľa princípov LEADER. Zachytáva hlavné problémy a predpoklady 
rozvoja obce, formuluje možné riešenia, umožňuje aktívny komplexný prístup ob-
čanov k jeho tvorbe, podporuje efektívne využívanie finančných a personálnych 
kapacít obce a celkového potenciálu územia, t. j. pracovnej sily, prírodných a vý-
robných kapacít. Na objektívnosť a kvalitu PHSR bude mať vplyv aj počet aktívnych 
obyvateľov obcí a súkromného sektora.

PHSR zlaďuje najmä predstavy jednotlivých občanov, podnikateľov o rozvoji obce 
a jej územia a mobilizuje ich priamo k účasti na príprave a realizácii PHSR obce.
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Jedinečná možnosť aktívnej spolupráce
Na tvorbe Integrovanej stratégie rozvoja mikroregiónu Topoľa a PHSR ako zá-

kladného a kľúčového dokumentu rozvoja jednotlivých obcí môže spolupracovať 
každý z obyvateľov, ktorí majú záujem o zlepšovanie podmienok hospodárenia, ob-
chodovania i kultúrno-spoločenského rozvoja obcí.

Svoje námety na riešenie súčasných problémov, ako aj vaše vízie a predstavy 
o rozvoji mikroregiónu a jednotlivých obcí, môžete predkladať v kancelárii MAS 
Topoľa v Dome služieb a na jednotlivých obecných úradoch. do 29. mája 2015 
v pracovných dňoch od 8,00 hod do 12.00 hod., alebo ich môžete zaslať mejlom 
na adresu emfil4@gmail.com

Bližšie informácie o jednotlivých operačných programoch v rámci rozvoja vidie-
ka v programovacom období 2014 – 2020 s výhľadom na 10 rokov, ako aj jednotlivé 
metodiky spracovania PHSR a postupy spracovávania IS a PHSR nájdete na stránke 
www.mastopola.giraltovce.sk Ing. Ľubomír Filo, manažér MAS Topoľa

kuľka – tabletka
bečka – súd
čerkutka – hrkálka
dlubac – vŕtať sa v niečom
podbivka – zátrepka
ľuľac – spinkať

Po našemu...

Toto drevo na tich diľoch bars zbarśnete.
Drevená podlaha je veľmi spráchnivelá.

Prvé sväté prijímanie v roku 1951 v Giraltovciach, foto: archív, Mária Osifová st.

Text: Mgr. M. Osifová
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naša nová rubrika bude vyplnená drobnými radami pre naše 
gazdinky v domácnosti a uverejňovať v nej budeme zaujímavé 
recepty na jedlá a pečenie.

Využitie surovín z kuchyne
Škrupinky z vajec nevyhadzujte. Zhruba mesiac pred sadením uhoriek vyplňte 
polovice škrupiniek hlinou. Večer namočte semená uhoriek do vody a na druhý 
deň ráno dajte po dve do každej škrupinky s hlinou. Opatrne ich zalievajte a keď 
príde čas na sadenie v záhradke, zasaďte vyklíčené uhorky aj so škrupinou. Ko-
rienky ostanú neporušené, rastlinky budú mať hnojivo a čoskoro začnú rodiť.
Pažítka je nielen chutná, ale aj zdravá. Obsahuje okrem iného vitamín C a železo. 
Pre zdravé hrdlo, úpravu krvného obrazu, pri plynatosti a nadúvaní si doprajte 
dostatok pažítky. Keď chcete schudnúť, konzumujte jej pomenej,  pretože pod-
poruje apetít.

Recepty z menej obvyklých plodín z polí a lesa
Ako uvariť špargľu
Z hrubej časti bielej špargle odrežeme asi 2 cm, ošúpeme ju od hlavičky dole. Je-
den liter vody a šťavy z ½ citróna, čajovej lyžičky medu, čajovej lyžičky masla, soli 
a korenia necháme zovrieť. Vložíme do nej špargľu, varíme 15 minút. Vidličkou 
vyskúšame či je špargľa uvarená a scedíme ju.
Špargľa sa môže v kuchyni pripravovať na mnoho spôsobov. Jeden z nich je špar-
gľa s holandskou omáčkou:
Holandska omáčka
Suroviny: 4 žĺtka, 10dkg masla, 1 polievková lyžica citrónovej šťavy, soľ, biele ko-
renie.
Postup: Žĺtky vyšľaháme s citrónovou šťavou a keď zmes zdvojnásobí svoj objem 
pokračujeme v šľahaní vo vodnom kúpeli. Pomaly pridávame rozpustené a vychla-
dené maslo. Keď omáčka zhustne, ochutíme ju soľou a korením. 

Kvapky z medvedieho cesnaku
V tomto čase rastie medvedí cesnak, z ktorého si môžeme pripraviť kvapky. Líst-
ky medvedieho cesnaku narežeme, dáme do 7 dcl fľaše a zalejeme slivovicou ale-
bo vodkou. Dáme na okno vylúhovať  na 14 dní a každý deň pretrepeme. Potom 
zmes scedíme, nalejeme do sklenenej fľaše a dáme do chladničky. Užívame denne  
po 10 – 15 kvapiek do vody alebo čaju. Po mesiaci si dáme prestávku. Kvapky po-
máhajú pri vysokom krvnom tlaku, problémoch s trávením, čistia organizmus  
od škodlivých látok a môžu sa nimi potierať rany.

Pripravujú: Ľudmila Čajková a Mária Džalaiová

OKIENKO 
PRE GAZDINKYRady a recepty
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Významný pestovateľský medzník sú u nás zmrznutí muži Pankrác, Ser-
vác a Bonifác. Po 15. máji môžete vonku bez obáv vysadiť zeleninu, letnič-
ky a balkónovky i postaviť prenosné rastliny citlivé na mráz. Vyneste von 
chúlostivé druhy kvetín vysadené v prenosných nádobách. Rastliny postavte 
na miesta, ktoré zodpovedajú svetelným nárokom daného druhu. Kým sa 
prispôsobia vyššiemu prílevu slnečných lúčov, obaľte ich aspoň na týždeň 
bielou netkanou textíliou.
• Nastáva vhodné obdobie na výsadbu ihličnanov a rododendronov. 
• Nezabudnite rosiť a prihnojovať izbové rastliny. Prihnojovanie sa začína 

pri pučaní nových listov.
• Skontrolujte a obnovte opory pri vysokých trvalkách, ešte začiatkom 

mája môžete rozdeliť vytrvalé astry a fakľovku (kniphofia).
• Prelom apríla a mája je najvhodnejšie obdobie na tvarovanie koruniek 

broskýň a marhúľ.
• Namulčujte jahody drevitou vlnou alebo slamou, či upevnite plastové 

oká na podporu plodov.
• Vylamujte odkvitnuté kvety cibuľovín. Tvorba semien oslabuje cibule 

a rastliny, ktoré na budúci rok nemusia ani kvitnúť.
• Nezabudnite spestriť slnečné zákutie popínavými letničkami. Môžete 

skombinovať povojník (Ipomea) a kvamoklit.
• Výber rastlín do debničiek ovplyvňuje predovšetkým oslnenie miesta, kam 

chcete rastlinu umiestniť. Ďalší rozhodujúci faktor je, koľko času chcete 
rastlinám venovať.

Aktuality v ochrane rastlín
• Ihneď po odkvinutí urobíme druhý postrek a o 14 dní neskôr tretí preven-

tívny postrek jadrovín proti chrastavitosti a múčnatke.
• Po odkvitnutí urobíme prvý postrek hrušiek proti mére hruškovej a ošet-

renie o dva týždne zopakujeme.
• Pri dokvitaní urobíme druhý postrek višní proti monilióze.
• Za suchého a teplého počasia pokračujeme v ošetrovaní egrešov proti 

americkej múčnatke.
• Na začiatku kvitnutia a o týždeň neskôr ošetríme citlivé odrody jahôd 

proti botrytíde (plesni sivej).
• Za suchého a teplého počasia urobíme v tomto období prvý postrek vi-

niča proti múčnatke.
Ľubomír Krupa

Záhradkárske 
okienko
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Z P O Z
Narodili sa: 

Tamara Čabalová, Martin Vaľany, Marko Jaselský
Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie Vášho dieťatka 

prinesie do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy. 

svoje životNé jubileá v mesiaci máj oslávia:
90 rokov Ľudmila Maťašová 65 rokov Mária Juhasová  
 Ján Štefánik  Jaroslava Švačová 
   Ján Hliboký 
80 rokov Anna Šváčová 60 rokov Juraj Kolesár
   Andrej Vajda 

75 rokov Mária Fečová 55 rokov Magdaléna Stojčevová
   Magdaléna Saraková
70 rokov Helena Harčariková  
 Pavel Krupa 50 rokov Kamila Daňková  
 Mária Kašová  Janka Pavúková
 Anna Janovičová  Tomáš Bakaľar 
   Marcela Fedáková

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

Navždy Nás opustili:
 meno rok narodenia dátum úmrtia
 Marek Zaputil 1974 01.04.2015
 Ján Peta 1972 20.04.2015
 Vojtech Križánek 1930 25.4.2015

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

maNželstvo uzavreli:
stanislav Kubovčík, Krompachy a martina vaňková, Giraltovce

daniel imrich, Giraltovce a soňa budzáková, Ždiar 

Novomanželom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň dňom, ktorý im otvorí bránu 
do sveta pokoja a lásky. Nech ich manželstvo naplní životným šťastím, nech vytvorí puto, 
ktoré nič na svete nepretrhne a nech je prameňom sily, ktorý im vždy pomôže vyhrať nad 
nástrahami života.
Prosíme obyvateľov ak si neprajú zverejnenie v  spoločenskej rubrike, oznámili svoju 
vôľu telefonicky alebo písomne na MsÚ, odd. kultúry – Mgr. Mária Osifová, tel. kontakt: 
054/4863909, e-mail: maria.osifova@giraltovce.sk  Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová
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ŠPORT

Mesto Giraltovce nepreslávil len futbal. Do popredia sa dostali aj iné športy, ale 
najviac sa do histórie giraltovského športu zapísal basketbal. Nadšenci tohto športu 
v roku 1966 založili basketbalový oddiel pri TJ Slovan ČSAO Giraltovce, aby ho o rok 
neskôr vzali pod krídla Kožiarske závody v novej TJ Iskra Giraltovce. Tak sa začala 
písať úspešná, takmer 13-ročná éra tohto športu.

Za všetkým bol príchod skvelého basketbalistu ANDREJA GOČA. Tento vynikajúci 
športovec a Giraltovčan sa dopracoval k svojmu veľkému basketbalovému umeniu 
v druholigových Vítkoviciach. Počas štúdia na strednej škole v Ostrave tam hral za li-
gový dorast a potom aj za dospelých. Bol taký výnimočný, že po príchode domov ako 
21-ročný strhol ďalších k basketbalu. Bolo to pre Giraltovce veľké šťastie.

Iskra úspešne účinkovala v krajských majstrovstvách a jej lídrom bol práve An-
drej Goč. Už ako chlapec bol vyšší ako jeho rovesníci, a tak mu prischla prezývka 
BOCAN. Na palubovkách vynikal neuveriteľnými kúskami a do malej telocvične pri 
ZŠ lákal množstvo divákov. V zápasoch často nastrieľal viac ako 40 bodov, čo bol 
úctyhodný výkon. Skvele a naslepo si rozumel s nebohými spoluhráčmi a kamarátmi 
Jozefom Čellárom a Františkom Gdovinom. Obdivovali ho nielen v Giraltovciach, ale 
v celom Východoslovenskom kraji. V Kronike Iskry sa spomína, že v Bardejove pri 
výsledku 104:103 podal taký mimoriadny výkon, že diváci a funkcionári Bardejova 
kričali „BOCAN, už prestaň hrať!“

Keď mal on loptu v rukách, tak súperi boli v pozore alebo v nemom úžase. Andrej 
Goč bol úspešný aj vo volejbale, hral ho na vojne v Rychnove a potom vždy v lete 
za Iskru Giraltovce.

 Andrej Goč ako športovec patril v Giraltovciach medzi najlepších. Zaslúžil sa o ší-
renie dobrého mena Giraltoviec na poli športu a na budúci rok, keď si mesto Giraltov-
ce pripomenie 600 rokov od prvej zmienky, by určite nemal chýbať medzi ocenenými 
za šport.

Pán Andrej Goč oslávil 
na konci apríla sedemdesiatku. 
Pri príležitosti tohto jubilea mu 
prajú hlavne veľa zdravia bývalí 
spoluhráči a kamaráti, žijúci i tí 
z nebíčka. Ku gratuláciám sa 
pripája aj redakcia SPRAVO-
DAJCU.

Miroslav Deutsch
Naša poznámka: Na základe Kro-
niky  Iskry Giraltovce,  ktorú písal 
pán  Andrej  Majer,  prinesieme 
v ďalších vydaniach zaujímavosti 
zo  života  tejto  športovej  organi-
zácie.

POZOR! LOPTU MÁ BOCAN (ANDREJ GOČ) 

Basketbalové mužstvo Iskry KZ Giraltovce – Andrej Goč 
horný rad štvrtý zľava. Foto: archív Andrej Majer st.
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O tom, aký vie byť futbal nevyspytateľný a vrtkavý, sa presvedčili v uply-
nulom období aj futbalisti MFK Slovan Giraltovce. Po víťazstve nad Haniskou 
(1:0) cestovali za súperom do neďalekej Bardejovskej Novej Vsi. Išlo o sused-
ské derby, ktoré aj v minulosti pútalo pozornosť širokej verejnosti. Giraltov-
skí chlapci predviedli v prvom polčase úžasný výkon a prítomní diváci sa ne-
stačili diviť. Nečudo, že výsledok 0:2 na ukazovateli domácich rozčertil, na-
vyše im rozhodca vylúčil brankára a nariadil penaltu. „Všetci sme boli z našej 
hry unesení. Jednoduchá hra a zodpovedný prístup nám priniesli vedenie 
aj optimizmus. Žiaľ, po prestávke to už bola celkom iná káva. Hromy blesky 
od domácich funkcionárov zabrali a hral sa celkom iný futbal. Rozhodcovia 
sa zľakli a naši chlapci tiež. Bola to pre nich nová skúsenosť, pretože s niečím 
podobným sa ešte nestretli. Inkasovali sme dva góly a tlak domácich sme 
neustáli. Množstvo štandardiek nás ničilo a som rád, že sme nakoniec zís-
kali bod. V Bardejovskej Novej Vsi sa nehrá a neboduje ľahko,“ skonštatoval  
manažér klubu Jozef Mati. Dobrú formu potvrdili Giraltovčania aj v ďalších 
dvoch zápasoch. Proti rezerve Michaloviec (6:2) to bol strelecký koncert pod 
taktovkou Jakuba Verčimáka. Tento chlapec hral vynikajúco a o trojgólový 
zápis ho obrala nepremenená penalta. Mužstvo hralo uvoľnenene a je škoda, 
že pohoda chýba pri realizácii pokutových kopov, pretože Lukáš Vojta opäť 
penaltu nedal. Mohol to byť aj dvojciferný zápis. Aj vo Veľkých Revištiach 
zverenci Vladimíra Rusnáka hrali veľmi dobre, a to už počas celého zápasu. 
Domáci sa tiež nestačili diviť a nakoniec prehrali 1:2.

Opäť Jozef Mati: „Chceli sme Veľkým Revištiam vrátiť domácu prehru (1:2), 
ktorá bola spojená s nespravodlivým vylúčením Patrika Čurlíka. Podarilo sa 
nám to. Chcem povedať, že v najvyššej regionálnej súťaži je poskytnutie teplej 
vody a WC pre hosťujúce mužstvo štandardné. Žiaľ, nestalo sa a poriadne nás 
to nahnevalo. Zisk troch bodov však naše roztrpčenie zmiernil.“

Radosť Giraltovčanov trvala len týždeň. Nasledovali totiž dva zápasy 
na domácom ihrisku za sebou a to zvládajú úspešne len tímy silné v hernej 
aj v mentálnej oblasti. 

To, čo si Slovan nahral, tak v priebehu týždňa stratil. Zatiaľ čo s Vyšným 
Opátskym (0:1) chlapci prehajdákali prvý polčas a potupne prehrali, proti 
silnejším Lipanom hrali oveľa lepšie, ale tentoraz im chýbalo viac rozvahy 
a šťastia. Šanca, akú mal za stavu 1:0 Jakub Fiľakovský (prekopol prázdnu 
bránku) sa musí premeniť, no a prudkej strele Petra Caunera v poslednej mi-
núte chýbali centimetre, lopta trafila žrď a predtým ešte hlavička Erika Tom-
ka skončila na brvne. Futbalisti Slovana sa tak obrali o možnosť byť v tabuľ-
ke na druhom mieste a urobiť si tak mobilnými telefónmi nezabudnuteľnú 
„selfie“. Miroslav Deutsch

PO HODOCH PRIŠLO BOLENIE BRUCHA
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Po dlhšej odmlke v mestskom časopise 
Spravodajca a už s vlastným menom Mest-
ský boxerský klub Giraltovce, ktorý založili 
nadšenci tohto športu pod vedením Jozefa 
Onufera 

Naši boxeri dosiaľ reprezentovali mesto pod hlavičkou CVČ Giraltovce, ale zare-
gistrovaní boli v klube J.D. ŠKB Stropkov. Deň pred minuloročnými Vianocami sa 
zaregistrovali v Slovenskej boxerskej federácii. V januári bolo potrebné vybaviť 
prestupy vlastných odchovancov, ktorí sa chceli tomuto športu venovať. Aj noví 
nadšenci, ktorí sú už zaregistrovaní pod vlastným názvom MBK Giraltovce, sa už 
zúčastnili na niekoľkých turnajoch a do konca roka 
sa ešte plánujú zúčastniť turnajov v rámci Slovenska. 
Ich účasť na súťažiach je však ovplyvnená rozpočtom 
klubu (tohto roku získali od mesta 3 500€). Koncom 
tohto roka sa uskutočnia turnaje aj v našom meste. 
V októbri to bude II. SLB a v novembri I. SLB. Novem-
brová liga bude s medzinárodnou účasťou a bude na 
nej reprezentačný výber mužov.

 Každý mesiac sa členovia MBK Giraltovce zúčastni-
li na turnajoch na Slovensku: 

• 31. 1. 2015 II. SBL v Ždani 6 borcov, ktorí majú 
odboxovaných do 10 zápasov. 

• 21. - 22. 2. 2015 I. SLB v Nitre – boxovali 4 borci, 
ktorí majú odboxovaných viac ako 10 zápasov.

• 21. – 22. 3. 2015 I. SLB v Dubnici nad Váhom - 5 
boxeri.

Čo je najdôležitejšie, zúčastnili sa na Majstrov-
stvách Slovenskej republiky 18. – 19. 4. 2015 vo Vra-
nove nad Topľou v kat. mladší žiaci, starší žiaci a mladší dorastenci. Naši piati 
boxeri sa umiestnili takto: mladší žiaci do 40 kg - Kristián Vasičko - bronz, starší 
žiaci do 46 kg - Rastislav Dvorský – striebro, mladší dorastenci do 57kg - Ga-

briel Harčarik - bronz, do 
60kg - Marek Pankuch – 4. 
miesto, do 52kg - Andrej 
Mikula – druhýkrát maj-
ster republiky, obhájil pr-
venstvo z minulého roku, 
je reprezentant Slovenskej 
republiky olympijských 
nádejí. Tohto boxera si vy-
bralo športové stredisko 
Nitra, kde bude študovať 
na športovom gym náziu. 

redakcia

Tréner Jozef Onufer získal 
ocenenie  Slovenskej bo-
xerskej federácie Bronzo-
vá rukavica za zásluhy a 
rozvoj boxu na Slovensku.

Horný rad: J. Onufer, A. Mikula, R. Dvorský , G. Harča-
rík, M. Horný, dolný rad: M. Pankuch, K. Vasičko

naši boxeri
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Veľkonočný turnaj v stolnom tenise 
už po štvrtý raz v Giraltovciach 

Pri príležitosti Veľkonočných sviatkov zorganizovalo CVČ v Giraltovciach v priesto-
roch Športovej haly I. Nováka piaty ročník turnaja v stolnom tenise.

Na turnaj pricestovali súťažiaci zo Svidníka, Stropkova, Marhane, Lužian, Lascova, 
Lúčky a Radomy. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií, a to do 15 rokov a nad 15 
rokov. Hlavní rozhodcovia Ing. Miroslav Čorba a Marián Gdovin vytvorili z aktérov podu-
jatia šesť skupín, z ktorých dvaja postupovali do vyraďovacích bojov. V kategórii do 15 
rokov súťažilo 9 chlapcov a v kategórii nad 15 rokov ich bolo 22. Hralo sa na šiestich 
stoloch. Počas súťaže sa súťažiaci mohli občerstviť v SKY boxe a pre všetkých bol 
pripravený chutný guľáš.

Titul z Giraltoviec spred roka obhájil Jakub Vodila, ktorý v boji o zlatú medailu pora-
zil Martina Močilenka. Ján Stolarik obhájil bronzovú medailu. V kategórii do 15 rokov 
zvíťazil Matej Mikuš, na druhom mieste skončil Kristián Cigán a tretie patrilo Kevinovi 
Kurejovi. Stanislav Tomko, CVČ Giraltovce

Vo finále si to rozdali Poľky 
CVČ v Giraltovciach zorganizovalo v ŠH I. Nováka medzinárodný volejbalový tur-

naj žiačok ZŠ o pohár riaditeľa CVČ.
Pozvanie prijali aj družobné školy z Poľska, a to Wielopole Skrzynske a Moscze-

nica. Dievčatá boli rozdelené do dvoch skupín. Skupinu A tvorili ZŠ Marhaň, SZŠ 
Giraltovce a Wielopole, v skupine B sa stretli Mosczenica, Gymnázium Giraltovce 
a ZŠ Kurima. V skupinách sa hralo systémom každý s každým.

Vo finále si to rozdali Poľky. Víťazom turnaja sa stalo družstvo Mosczenice, ktoré 
zdolalo dievčatá z Wielopola Skrzynského. ZŠ Kurima porazila ZŠ Marhaň a vybojo-
vala si tak tretie miesto.
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Vydarené podujatie si pochvaľovali všetci účastníci. Nadviazali sa nové kontakty 
nielen medzi vedeniami škôl, ale aj medzi samotnými aktérmi podujatia. Takýto tur-
naj organizátor ešte pripraví aj pre chlapcov ZŠ.

Text: Stanislav Tomko, CVČ Giraltovce, foto: Ladislav Lukáč

Zlomený stromček za sochou leva
Postrehy z MestA

To bol vietor!.. Alebo azda vetry? 
Text: M. Osifová, foto: P. Tchurik
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Fajčenie je zlozvyk, ktorého sa mnohí z nás nevedia zbaviť. Ak čakáte, 
že v tomto príspevku budem hromžiť na fajčiarov, nebude to celkom tak. 
Chcem upozorniť na inú skutočnosť, ktorá s týmto zlozvykom súvisí. Pred-
pokladám, že mi dáte za pravdu, keď uvediem, že fajčenie je neresť, ktorá 
neškodí iba tomu, kto jej holduje, ale aj ľuďom v jeho blízkosti. Sú nútení 
dýchať cigaretový dym a to je podľa odborníkov nebezpečnejšie, ako sa-
motné fajčenie.

V ostatnom období sa aj pomocou rôznych zákonov a nariadení darí faj-
čenie na verejných priestranstvách obmedzovať, ba začína sa aj znižovať 
počet fajčiarov. No stále sa nájdu aj takí, akých občas stretávam na autobu-
sovom nástupišti, ktorí si tam medzi cestujúcimi veselo zapália cigaretu, aj 
keď to už niekoľko rokov zákon pod hrozbou pokuty zakazuje. 

Na jednej strane sa počet fajčiarov znižuje, no na druhej strane noví pri-
búdajú. Ako pozorujem, sú čoraz mladší. A čo je najsmutnejšie, je medzi 
nimi čoraz viac dievčat a mladých žien. No ako som uviedol, teraz nemie-
nim moralizovať, ani nikomu kázať, čo má robiť. Je to jeho vec, v prípade 
maloletých aj vec jeho rodičov. Každý si za svoje zdravie zodpovedá sám.

Chcem písať o niečom inom. Neviem, či ste si všimli, že na našich sídlis-
kách, najmä tínedžeri postávajú v kútoch, pri rohoch bytoviek a pofajčieva-
jú tam. Ak neveríte, počas prechádzky si všimnite, aké smetiská z ohorkov 
cigariet sú na týchto miestach, pretože sa fajčiacim jedincom nechce od-
niesť zvyšky po sebe do odpadkových košov.

No to ešte nie je najhoršie. V ostatných rokoch aj v našom meste prešli 
niektoré bytovky z centrálneho vykurovania na priame napojenie na plyn. 
A práve plynové potrubia a rozvody sú inštalované zvonku presne tam, kde 
chodia fajčiari holdovať svojmu zlozvyku. Nie som odborník, ale myslím si, 
že ak niekto manipuluje s ohňom a horiacou cigaretou doslova niekoľko 
centimetrov od žltých rúrok v ktorých je plyn, vystavuje nebezpečenstvu 
nielen seba, ale aj ostatných, pretože niekedy stačí aj malé množstvo uni-
kajúceho plynu a nešťastie je hotové. To by si mali niektorí fajčiari, fajčiaci 
na týchto miestach, uvedomiť a svojej neresti holdovať niekde inde. Ich ži-
vot a životy ostatných za to stoja.

                                                                                                         PhDr. F. Džalai 

PLYN SLÚŽI, NO MÔŽE  
BYŤ AJ NEBEZPEČNÝ

Náš postreh
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