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Milí čitatelia! 
Apríl je mesiac lesov. Právom. Pretože    
v tomto čase naše lesy začnú po zime 
opäť ožívať a rozkvitať. Okrem rôznych 
druhov zvierat, ktoré les obývajú, sa 
zelené teritóriá začnú zaľudňovať.  
Mnohí z nás svoj voľný čas v týchto 
jarných mesiacoch budú využívať aj     
na to, aby nabrali energiu z prechádzky 
lesom.  Potrebujeme sa predsa 
rozhýbať po zimných mesiacoch 
leňošenia.

Za nami sú dní veľkonočných sviatkov, 
ktoré sú symbolom kresťanstva a jari. 
Rodinné stretnutia, návštevy kostolov a 
tradičná oblievačka, to všetko zažilo aj 
naše mestečko v minulých dňoch. 
Zaujímavé by bolo pozrieť sa na to 
všetko z vtáčej perspektívy (1. apríl – 
Deň vtákov).  Ale keďže sme len ľudia, 
tak nám musí stačiť výstup na vyšší 
kopec, napr. ten nad ulicou Kpt. 
Nálepku.  

Denník veľkonočného týždňa z vtáčej 
pre nás „kopcovej“ perspektívy:

Pondelok až Zelený štvrtok – ulice plné 
hmýriacich sa ľudí, nielen s nákupnými 
taškami, ale dokonca aj s nákupnými 
vozíkmi. Určite každý z nás a hlavne my, 
tie nežnejšie stvorenia (tým nechcem 
uraziť pánov, pretože aj tí v dnešnej 
dobe vo veľkom nakupujú) sme sa 
snažili zabezpečiť pre naše rodiny a 
domovy dokonalý priestor pre sviatoč-
né dni. 

Veľký piatok – po týchto zhonoch sa 
mestské ulice upokojili, z kopca by sme 
mohli zazrieť ľudí už len v pravidelných 
intervaloch, podľa času, kedy mali naše 
kostoly obrady a bohoslužby. Najväčšia 

udalosť pre nás, občanov a hlavne 
evanjelickú cirkev a. v., bol práve Veľký 
piatok a s ním spojené priame vysiela-
nie RTVS z giraltovských bohoslužieb.  

Biela Sobota  tá je prípravou na veľko-
nočnú nedeľu a pondelok. Na uliciach 
sme mohli stretnúť ockov s detičkami, 
aby sa mamičky mohli nerušene doma 
realizovať a chystať veľkonočnú nádiel-
ku. Poobede sme zazreli ulice zaplnené 
košíkmi na svätenie. Tu len pohľad 
nestačil, na svoje si mohli prísť aj chuťo-
vé a čuchové zmysly. Večerné zmŕt-
vychstanie Ježiša je pravá VEĽKÁ NOC    
v našich srdciach.  

Veľkonočná nedeľa – sviatok kresťan-
stva. Bola pokojná, dýchala skoro 
vyľudneným mestom.  Mali sme čas 
stíšiť sa, radovať sa, navštíviť príbuz-
ných  a venovať svoj čas svojim 
najbližším. 

Veľkonočný pondelok – v tento deň 
sme sa všetci zamestnali našimi 
tradíciámi. Z „kopcovej“ perspektívy by 
sme videli chlapcov s vedrami a 
korbáčmi, prechádzajúcich ulicami. 
Tento deň patril oblievačke, vajíčkam a 
hlavne výskajúcim dievčatám. 

V utorok sme už mohli z kopca zísť dole, 
pretože život našich giraltovských ulíc 
sa vrátil do normálu. Ale predsa sa 
niečo zmení, začala sa JAR, mení sa 
počasie, príroda a meníme sa aj my 
ľudia.  Slnko a teplo nás prebudia a my 
venujeme svoj čas aktivitám vonku. 
Takže ak máte chuť vyjdite na kopec a 
pozrite sa naše mesto z vtáčej – 
„kopcovej“ perspektívy.

Príjemné jarné aprílové dní vám praje

Michaela Marcinová

–

ooo  
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Ďalšie roky po vojne sa niesli v našom 
meste v znamení výstavby, opráv, 
zámeny peňazí. Zámena peňazí prebie-
hala v roku 1946 na celom území 
Slovenska. U nás to bolo takto: „Táto 
výmena diala sa tak, že v rodine na kaž-
dého člena nechané bolo Kčs. 500, a prí-
padný zvyšok dostál sa na viazaný účet, 
z ktorého štát uvoľňoval  menšie – väč-
šie sumy na dobre odôvodnenú žiadosť. 
Uvoľňovali na krstiny, na sobáš,             
na nemoc atď. Keď patričný dokázal, že 
nemá iných peňazí, a že tieto mimo-
riadne výdavky nemá z čoho hradiť. 
Čakalo sa, že v dôsledku tejto radikálnej 
výmeny peňazi značne spadnú ceny 
tovaru a potravinových článkov, ale sa 
to nestalo. Ba prekvapovala tá okolnosť, 
že čoskoro bola zase hojnosť peňazstva, 
a ceny počaly ďalej  vstúpať do výšky.“ 

Pre tento rok boli ešte významné posla-
necké voľby, zúčastnili sa ich štyri stra-
ny, víťazná bola demokratická strana, 
pozitívnou udalosťou bol návrat zajat-
cov z Ruska, tou negatívnou vyčíňanie 
Banderovcov. Úspešná a účelná nemoc-
nica, ktorá počas vojny bola zriadená     
v Bánovom dome, ukončila svoju čin-
nosť: „Obec podstúpila aj citeľnú stratu 
s tým, že štátna nemocnica, hneď po pre-
chode fronty v Bánovskom dome umiest-
nená sa vysťahovala z Giraltoviec. Bola 
to strata preto, lebo Giraltovce a vidiek 
veľmi potrebovali túto nemocnicu.         
A štát nám aj doprial, veď vo vládnych 
kruhoch bolo už aj rozhodnuté, že          
na Giraltovciach bude veľký pavilón pre 
nemocnicu. Ale na príčine boly tunajšie 

úrady, ktoré pre nemocnicu málo 
porozumenia prejavovaly. A to v prvom 
rade prednosta okresného národného 
výboru Michal Benčík zaujal protivné 
stanovyjsko. Z akej príčiny to robil, 
nevedno. Ale najhlavnejšou príčinou 
boli lekári nemocnice, ktorí sabotovali, 
neochotne liečili, posielali nemocných 
do Prešova. V dôsledku toho  počet 
nemocných sa značne zmenšil a povere-
nictvo zdravotnictva vidiac malučky 
počet nemocných, prijalo hlásenie leká-
rov, že na Giraltovciach je nemocnica 
nepotrebná.“ Po zrušení nemocnice jej 
priestory získala meštianska škola, 
ktorá dovtedy fungovala vo viacerých 
obytných domoch v meste.  

V roku 1947 nastala kríza v oblasti tex-
tilnej a pre veľké sucho sa vyskytol 
nedostatok chleba.  Čo sa stalo s počet-
nou židovskou komunitou, ktorá tu 
bola v minulých rokoch si môžeme pre-
čítať toľko: „Spomenúť treba, že viaceri 
Židia predali svoje nemovitosti, a keď si 
poniektorí i ponechali dom, ale ornú 
pôdu predali. No v prvom rade predali tí, 
ktorí sa nevrátili na Giraltovce, ačpráve 
ostali na živote. Počet Židov sa značne 
zmenšil z bývalých 52 rodín ostalo len        
5 rodín. Ale i z týchto 5. rodín v dvoch prí-
padoch neprišla celá rodina, ale len 
jeden člen rodiny. Z týchto rodín najsil-
nejšia je hmotne rodina Lichtenstein-
ovská, ktorá vlastní veľký parný mlyn. 
Poniektorí Židia majú teraz kresťanské 
mená. Lichtenstein menuje sa teraz 
Lana. Štark = teraz Sedlák atď.“

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
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O parnom mlyne sa môžeme dozvedieť 
v pamätnej knihe aj to, že koncom roku 
1947 došlo k jeho poruche a v dôsledku 
toho bolo naše mesto bez elektrického 
prúdu niekoľko mesiacov, keďže práve 
tento mlyn bol jeho zdroj. Začiatok 
roka 1948 priniesol zmenu a v Giral-
tovciach sa zaviedol elektrický prúd už 
cez Východoslovenské elektrárne.  
Február 1948  bol poznačený vládnou 
krízou pre celé Slovensko, aj v našom 
meste prebrala moc strana komunis-
tická, následne nato došlo k zoštátne-
niu majetkov. V tomto čase postihla 
naše mesto aj povodeň. Výstavba obyt-
ných domov napredovala veľmi 
pomaly  a mnoho rodín nemalo vyrie-
šenú bytovú otázku.

V roku 1949 sa uskutočnila reorganizá-
cia niektorých inštitúcii, niektoré sa 
zmenili, prípadne boli  vytvorené nové, 
napr. referát cirkvi, ľudové súdnictvo, 
ktoré získalo aj niektoré kompetencie 
krajského súdu, roľnícka pokladnica sa 
premenovala na okresnú sporiteľnú 
pokladnicu a vznikla aj Poisťovňa, 
okresná úradovňa. Mnohé podniky sa 
znárodnili, čo prinieslo dostatok texti-
lu, odevov, šatstva aj dostatok múky.  
Zlepšila sa aj doprava, štátne autobusy 
premávali do Prešova už 10xdenne. 
Zelenú dostal aj miestny rozhlas, ktorý 
vymenil bubon a ako píše náš kronikár 
„tým sa oznamovanie zjednodušilo a 
zdokonalilo.“ Rok 1950 bol úspešný pre 
výstavbu: „Stavba mliekarne sa dokon-
čila a bola oddaná svojmu účelu. 
Stavanie tejto budovy bolo veľmi 
nákladné, lebo stavba bola konaná na 
veľmi mokrom pozemku, a to veľmi 
dôkladne. No všetky ťažkosti boly preko-

nané a v jeseni t. r. započalo s prácou       
v mliekarni. Taktiež dokončená bola          
i budova národnej kuchyne. Je to budova 
prízemná, ale dlhá. Sú v nej i kancelárie 
stavebného úradu a jedna veľká miest-
nosť v nej slúži ako nocľaháreň. Stavba 
novej poschodovej pošty vedľa obecného 
domu je v celom prúde, ale k svojmu 
účelu bude odovzdaná len na budúci 
rok. Stavba strednej školy sa dokončila a 
od 01. septembra 1950 sa v nej riadne 
vyučuje . Vedľa strednej školy v parku 
započali budovať stolársku dielňu. 
Vedľa žandárskej stanice bol budovaný 
a dokončený šesť rodinný činžiak a 
dokonca roka sa tam nasťahovali. 
Železný most cez Topľu bol tiež v tomto 
roku postavený.“ 

Čo sa dialo v oblasti kultúry: „V záujme 
kultúry boly zájazdy prešovského 
divadla na Giraltovce. Prichádzalo z 
Prešova i slovenské i ukrajinské divadlo. 
No navštívilo Giraltovce i dedinské 
divadlo z Bratislavy a zahralo u nás dve 
hry: 1. Statky – zmätky. 2. Buky podjavo-
rinské.  V službe kultúry stojí i kino, 
ktoré hrá pravidelne štyri razy týždenne 
a síce v sobotu, nedeľu, v stredu a vo štvr-
tok. Okrem toho boly  v kultúrnom dome 
mnohé prednášky nielen politické, ale i 
hospodárske a iné. I to zaslúži spomenu-
tia, že temer v každom dome odoberajú 
časopis, čoho predtým nebolo. V mno-
hých domoch, ešte i v roľníckych majú 
rádiový prijímač. V tomto roku bol otvo-
rený obchod ,kde možno dostať knižky 
od rôznych autorov.  Ináč starosť o kul-
túru veľmi starostlivo vedie osvetový 
inšpektorát.“    

V pamätnej knihe nášho mesta je spo-
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Ako to už v tomto čase 
každoročne býva, nieslo sa 
ostatné 8. Mestské zastupi-
teľstvo v Giraltovciach v 
znamení množstva rôznych 
čísel. Nie div, veď mnoho 
bodov z programu preroko-
v a n é h o  m e s t s k ý m i  
poslancami sa nieslo v 
znamení zhodnotenia výsledkov 
plnenia minuloročného rozpočtu mesta, 
zaoberalo sa zmenami rozpočtu v tomto 
období a schvaľovaním rozpočtov 
mesta, subjektov v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti na tento rok a majetkom 
mesta.  8. MsZ sa uskutočnilo prakticky 
v prvý jarný deň, 21. marca 2016.

Keďže vieme, že veľmi 
málo našich čitateľov sa so 
záujmom „šprtá“ v záplave 
č í se l ,  nebudeme ich  
uverejňovať. Uvedieme 
iba súhrn bodov programu, 
v ktorých sa objavujú 
najčastejšie. Prípadných 
záujemcov o konkrétne 

údaje odkazujeme na verejné tabule      
v meste a na www portál mesta 
Giraltovce na internete, kde sa môžu 
záplavou čísel do sýtosti zaoberať.

Body programu zaoberajúce sa 
financiami, rozpočtami a majetkom

Z množstva bodov programu sa 
uvedenou problematikou poslanci MsZ 

8. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

ZAPLNENÉ MNOŽSTVOM ČÍSIEL

menutý ešte rok 1951, pod týmto 
názvom sa ukrývajú informácie             
o úspešnej činnosti JRD, o tom, že           
v Giraltovciach pôsobil istý čas zeleni-
nár, ktorý bol Bulhar, ale aj o rekreač-
nom stredisku v Parku mieru.                 
„V tomto roku malo JRD prvú žatvu         
na poliach ev. a. v. cirkevného zboru              
v Giraltovciach. Žatva bola dobrá a 
poslúžila za príklad tunajšiemu roľníc-
tvu, že aký výsledok možno dosiahnuť, 
keď sa pole dobre obrobí. Poľno-
hospodárstvo sa zintenzívnilo.  
Ko m u n á l n e  p o d n i k y  za r i a d i l y              
za Topľou na poliach zeleninárstvo. 
Zariadili i teplé hrady, postavili i byt 
pre jednoho Bulhára, ktorý vedie to 
zeleninárstvo. Školy ostaly ako boly, 
národná, stredná a hospodárska. 

Pribudly len detské jasle s podávaním 
celodennej stravy. No prakticky to 
nebolo úplne prevedeno, lebo ostalo 
všetko vo spôsobe materskej školy.       
Na strednej škole cez veľké prázdniny 
utvorilo sa rekreačné stredisko, a to 
hneď 80 deťmi. Totižto stredná škola je 
vo veľkom parku, okolo ktorého tečie 
rieka Topľa, preto sa veľmi hodí pre 
rekreáciu.“  V závere knihy sa opäť spo-
mína rozmach stavebníctva. Poznám-
ky kronikára sa končia vetou:  „Zdá sa, 
že stavebníctvo i ďalej bude pokračo-
vať, lebo z Prešova prišli od KNV inži-
nieri do Giraltoviec študovať polohu 
obce, a vypracovať nový regulačný 
plán.“ 

Michaela Marcinová ooo  
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zaoberali kontrolou plnenia uznesení, 
záverečným účtom mesta za rok 2015, 
stanoviskom hlavného kontrolóra mesta 
k záverečnému účtu, stanoviskom 
audítora k záverečnému účtu, dotáciami 
z rozpočtu pre rôzne subjekty v meste, 
úpravou rozpočtu, návrhom presunu 
úveru do Prima banky Slovensko, 
rozpočtami zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, predajom a prenáj-
mom pozemkov v majetku mesta, 
poskytovaním sociálnych služieb a 
úhradami za tieto služby, správou            
z finančnej kontroly a správami a 
plánmi činnosti hlavného kontrolóra 
mesta.

Návrh na ocenenie občanov mesta  
pri príležitosti 600. výročia mesta

V zmysle VZN číslo 1/2014 a                
pri príležitosti osláv 600. výročia mesta 
Giraltovce boli poslancami prerokova-
né a schválené návrhy na ocenenie 
občanov mesta.

Cena mesta Giraltovce je navrhnutá          
pre nasledujúcich občanov:

PhDr. Emília Filová, i. m.

Ing. Pavol Paľa

MUDr. Jozef Hrinko

Alena Kmecová

Mgr. Jozef Juházy

Mgr. Ján Čižek

Čestné občianstvo mesta Giraltovce 
bolo navrhnuté udeliť týmto obyvate-
ľom:

MVDr. Pavol Gamčík, i. m.

Mária Osifová

Mgr. Andrej Murenko

Jozef Štrus

Ján Hliboký

Ján Krupa

Karol Sereday, i. m.

Štefan Potáš, i. m.

Mgr. Michal Džatko

Cena primátora bola navrhnutá          
pre  týchto  občanov:

Mgr. Daša Drabiková

Margita Gazdičová

Jozef Onufer

Jozef Končár

Andrej Majer

Mgr. Iveta Zajacová

Návrh členov školských rád

Bol schválený návrh na delegovanie 
členov do rád škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta za zriaďovateľa. 

Do Rady školy pri Materskej škole         
v Giraltovciach:

Ing. Mária Digoňová

Mgr. Júlia Kmecová

Do Rady školy pri Základnej umeleckej 
škole v Giraltovciach:

Mgr. Mária Osifová

Ing. Ján Hažlinský

Rozpočty škôl a zariadení a preroko-
vanie činnosti Centra voľného času

Riaditelia základnej školy, základnej 
umeleckej školy a centra voľného času a 
riaditeľka Materskej školy v Giraltov-
ciach predložili návrhy rozpočtov            
na tento rok. Konštatovali, že ich 
rozpočty sú v prevažnej miere totožné či 
mierne upravené oproti minuloročným 
a zatiaľ im postačujú na bežné plnenie 
úloh. Neexistujú prakticky žiadne 
finančné stimuly na rozvojové progra-
my a na riešenie niektorých problémov. 
Konkrétne na ZŠ je to problém s veľmi 
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starým strojovým vybavením školskej 
kuchyne a žiadalo by sa aj rozšírenie a 
dobudovanie jedálne. Z vedenia mesta 
bolo prisľúbené, že v rámci finančných 
možností mestského rozpočtu v prípade 
kritických situácií bude možné v kon-
krétnych prípadoch počas roka pristúpiť 
k prípadným čiastkovým úpravám 
rozpočtov.

V rámci tohto bodu prebehla aj pomerne 
bohatá rozprava k činnosti Centra 
voľného času v Giraltovciach. Padali 
rôzne návrhy, ako riešiť súčasnú 
situáciu. Nakoniec sa poslanci uzniesli 
na tom, že do konca školského roku sa 
postupne utlmí činnosť CVČ a ostane 
jeden pracovník (hlavne na zabezpeče-
nie prevádzky Športovej haly I. 
Nováka) a ostatní pracovníci budú 
zaradení do jednotlivých zložiek           
v rámci štruktúry mestského úradu.         
Na konci školského roka sa rozhodne, 
čo bude s CVČ v Giraltovciach. Či 
ostane v nejakej podobe fungovať 
naďalej, alebo bude vznesený a 

schválený návrh  na jeho zrušenie.

Akcie pri príležitosti osláv 600. 
výročia mesta Giraltovce

Pri rokovaní o rôznych iných záležitos-
tiach sa poslanci zaoberali aj kultúrnymi 
a spoločenskými podujatiami k 600. 
výročiu prvej písomnej zmienky           
o meste Giraltovce. Padali návrhy, aby 
podujatí bolo ešte viac. Okrem iného sa 
uskutočnia: 

+ Slávnostné zasadnutie MsZ a 
Akadémia v ZŠ v Giraltovciach - 27. 
máj 2016;

+ Topľanské folklórne slávnosti regiónu 
stredný Šariš - 29. máj 2016;      

+ Slávnostný koncert približne 120 
žiakov a hosťa  Základnej umeleckej 
školy v Giraltovciach - 15. jún 2016;

Rockový koncert - júl 2016 a Country 
večer - august 2016.

Text: PhDr. František  D ž a l a i, 

foto: M. Osifová



2počasie v marci bolo také             
z každého rožka troška? 
Veľkonočné sv iatky  bol i  
pochmúrne,  zato koniec 
mesiaca sa pýšil vysokými 
teplotami. Ani poslom jari – 
bocianom sa k nám veľmi 
nechcelo. Sú medzi nami takí, 
ktorých neprítomnosť bociana 
veľmi potešila. Pre nich máme 
však nie veľmi potešujúcu 
novinu: Netešte sa predčasne, 
bocian nakoniec vždy priletí. A 
čo má, to prinesie...

2mnohí z nás sa nepriamo držia 
mierne upravenej zásady: vlasy 
dobré – všetko dobré?  Stále si 
ich češeme, umývame, farbí-
me, no nie stále sme s výsled-
kom spokojní. Teraz sa však už 
trápiť nemusíme. Do Domu 
služieb  sa presťahovalo ďalšie 
kaderníctvo, z autobusovej 
stanice. Tak vám na jednom 
mieste vyčarujú účes v troch 
kaderníctvach a jednom 
holičstve. A Dom služieb sa 
premenuje na Hair House.

2ak máte doma batoľa  a máte aj 
túžbu (alebo skôr potrebu) 
pracovať, je tu pre vás riešenie. 

VIETE, ŽE...
V priestoroch CVČ pre deti      
od šiestich mesiacov do troch 
rokov poskytujú opateru 
detské jasle.  Finančný príspe-
vok na starostlivosť o dieťa       
v  súkromnom zar iadení  
prepláca Úrad sociálnych vecí a 
rodiny v hodnote 280 Ä.

2v našom meste budeme mať 
najčistejšie autá? A to zásluhou 
autoumyvárne pri benzínovej 
stanici. Čoskoro sa k nej pridá 
aj bezdotyková umyváreň áut 
na križovatke pri stanici LPG. 
Medzi autami sa pošuškáva, že 
tretiu takúto by sme mali 
očakávať na výpadovke sme-
rom na Hanušovce nad Topľou.  
A plánuje sa aj štvrtá - samoob-
služná, s priam revolučným 
konceptom. Auto si umyjete 
sami  doma na dvore a              
do umyvárne prídete už iba 
zaplatiť... 

2mesto Giraltovce sa uchádza       
o podporu výstavbu skládky 
biologického rozložiteľného 
odpadu  z prostriedkov EÚ.  
Priestor je určený v bývalej 
úpravovni vody na konci 
Bardejovskej ulici.

Mária Osifová

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE
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V okrese Svidník počas volieb zvíťazila strana SMER-SD. Zaujímavosťou je, 
že do parlamentu sa neprekrúžkoval žiaden kandidát. Napokon sa tam 
však jeden z nich dostal ako náhradník.

Volebná účasť v okrese Svidník dosiahla 56,12 %. Volieb, ktoré prebiehali v 78 
okrskoch, sa zúčastnilo 14 560 voličov z celkového počtu 25 846 osôb s 
aktívnym volebným právom. Ôsmi z nich neodovzdali hlasovaciu obálku a           
z odovzdaných hlasov bolo platných 14 286 (98,3 %). Možnosť hlasovať            
zo zahraničia využilo 81 voličov, z toho bola približne polovica Svidníčanov.        
V meste Svidník volilo 4 564 občanov (51,78 %) a v Giraltovciach 1 558 občanov 
(52,36 %). Za okres jednoznačne zvíťazila strana SMER-SD, za ňou nasledovala 
SNS. Paradoxne, v okrese s bohatou vojenskou históriou, bola tretia najviac 
krúžkovaná strana Kotlebova ĽSNS. Pravdepodobne ju najviac volila mladšia 
generácia i zahraniční občania. Tesne za nimi skončilo zoskupenie OĽANO – 
NOVA. Voľby prebiehali pokojne, nevyskytli sa závažnejšie problémy. Zápisnicu 
doručila do okresného mesta ako prvá obec Miroľa, ako poslední my, Giraltov-
čania (máme však okrem Svidníka najviac okrskov). Najstarší volič v okrese 
mal 99 rokov, prišiel si odvoliť osobne. 

Okres takmer zostal bez poslanca

Hoci bolo na kandidátke okolo dvadsať mien z okresu Svidník kandidujúcich za 
rôzne strany, do parlamentu sa napokon nedostal ani jeden z nich. Voliči už 
takmer nedali šancu doterajšiemu poslancovi NR SR Mikulášovi Krajkovičovi 
(SMER – SD), ktorý sa s počtom 2 086 preferenčných hlasov neprekrúžkoval, no 
napokon sa dostal do NR SR zo svojej náhradníckej pozície. Neprešli napríklad 
Adrián Gužo, predseda Siete vo Svidníku,  či  Michal Goriščák kandidujúci za 
MOST-HÍD. Víťazstvo strany SMER-SD sa očakávalo, aj keď získali v okrese 
menej hlasov ako v posledných voľbách. Celkovo je to ich tretí najvyšší percen-
tuálny zisk v rámci Prešovského kraja (hneď po Medzilaborciach a Snine). 
„Volebné výsledky za okres Svidník dopadli podľa prognóz a ich výsledkom je 
podľa očakávaní jednoznačné víťazstvo strany SMER-SD,“ tvrdí Matúš Štofko,  
politológ a zároveň člen Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.          
„Je však potrebné poznamenať, že okres Svidník má svoje významné regionálne 
špecifiká a z týchto dôvodov sú výsledky relatívne vysoko odlišné od celonárod-
ného priemeru. Vo všeobecnosti ide predovšetkým o demografické a kultúrne 
odlišnosti.“ 

MARTINA CIGĽÁROVÁ

OKRES SVIDNÍK NAPOKON BUDE MAŤ 
V PARLAMENTE ZASTÚPENIE
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Výsledky za okres  Svidník

Text: Martina Cigľárová

Strana                        Počet hlasov Podiel v % 

SMER-SD                  6 215 43.50  % 

SNS                            1 412 9.88  % 

ĽS-NS                        1 071 7.50  % 

OĽANO-NOVA         1 059 7.41  % 

SIEŤ                            965 6.75  % 

KDH                            813 5.69  % 

SaS                              784 5.49  % 

SME RODINA            625 4.37  % 

MOST-HÍD                 385  2.69  % 

KSS                             180 1.26  % 

TIP                               179 1.25  % 

SMS                             130  0.91  % 

SKOK!                          93 0.65  % 

SZS                                90 0.63  % 

SDKÚ-DS                     79 0.55  % 

VZDOR                         57 0.40  % 

Odvaha                          47  0.33  % 

ŠANCA                         42 0.29  % 

Priama demokracia PD  35 0.24  % 

DS-Ľudo Kaník             13 0.09  % 

SMK-MKP                      9 0.06  % 

KOALÍCIA  0.02  % 

Spoločne za Slovensko    3 
MKDA-MKDSZ             0 

0.00  % 

 
(Zdroj: https://slovak.statistics.sk, https://volbysr.sk/sk/)
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ka, využívajú sa všetky druhy 
materiálov – papier, látka, drôtik, 
drevo a podobne. Okrem vajíčok či 
ikeban zaujali tkané koberce           
z DSS. Medzi výrobkami opäť 
dominovali pestré farby, ktoré zau-
jali aj deti. „Výstava sa nám veľmi 
páčila. Najviac ma zaujali výrobky 
z Denného stacionára v Giraltov-
ciach,“ prezradili nám dve malé 
školáčky. „S klientmi sme zhotovili 
kraslice, ale aj rôzne obrázky či veľ-
konočné dekorácie. Výrobky sú 
robené prevažne servítkovou tech-
nikou,“ prezradili pracovníčky      
zo stacionára. Bolo sa opäť na čo 
pozerať a každý si našiel niečo  
pre seba, čo by si zaobstaral aj vo 
svojom príbytku. 

Text: Martina Cigľárová, 

foto: Mária Osifová

VYTVORILI ŠIKOVNÉ RUKY 

Veľkonočné ozdoby 

GIRALTOVČANOV 
 Na veľkonočných dekoráciách 
vystavených vo vestibule giral-
tovského MsÚ sme si mohli aj      
v tomto roku poriadne popásť 
oči. Vyrobili ich šikovné ruky 
talentovaných pracovníkov, 
klientov a detí z našich kultúr-
nych a školských zariadení. 

Ani v tomto roku nebolo možné 
pri návšteve Mestského úradu         
v Giraltovciach prehliadnuť 
hýrivú výstavu plnú nádherných 
veľkonočných ozdôb. Výstavu     
pripravil kultúrny odbor pod vede-
ním vedúcej Mariky Osifovej. 
Aktívne boli opäť školské zariade-
nia i ďalšie inštitúcie v rámci svo-
jej záujmovej činnosti, konkrétne 
sa na príprave podieľali  a tým sa   
o dobré dielo pričinili: MŠ, ZŠ, SŠ, 
SZŠ, ZUŠ, DSS, Denný stacionár, ale 
aj individuálne umelkyne ako 
panie Vojtová či Verešpejová. Ozdo-
by, vajíčka a ikebany vyrobili 
klienti, ergoterapeuti, učitelia        
i žiaci z týchto zariadení. Každý 
rok prichádza na rad nová techni-
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Bardejovčanka EVA JAVOROVÁ
sa „dotkla“ našich sŕdc
Dvojdňová výstava s názvom Dotyky 

štetcom priniesla do Giraltoviec to naj-

lepšie od maliarky Evy Javorovej. Tvor-

ba, ktorú u nás prezentoval jej manžel, 

už zaujala nielen oči laikov, ale i slávne 

osobnosti.

Manžel maliarky Evy Javorovej počas 

výstavy vo výstavnej sieni prezradil, že 

jeho manželka maľuje obrazy už vyše 

t r i n á sť  ro ko v.  S á m  s a  n a z va l  

„najlacnejším“ manažérom, tým, že jej 

pomáha s propagáciou. „Sú to rôzne 

žánre – maľuje od abstraktného umenia 

cez imaginárnu prírodu, zátišia, archi-

tektúru a osloví aj potencionálneho 

zákazníka, ktorý by chcel niečo vytvoriť  

do svojho interiéru. Čiže je tu zo všet-

kého niečo - veľa ľudí a ešte viac chutí.“ 

Každý si v jej umení nájde niečo pre 

seba. „Podľa toho, čo človek potrebuje 

– či zariaďuje dom alebo byt, závisí od 

konkrétnych predstáv či veľkosti obra-

zu.“ Má  fotografickú pamäť, čo využíva 

vo svojej tvorbe, vytvára metamorfózy. 

Podľa jeho slov sa snažila vždy vytvárať 

veci tak, aby boli čo najzaujímavejšie a 
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najpôsobivejšie. Pracuje na nich usi-

lovne od rána do večera. „A keď ju to 

teoreticky ešte aj živí, musí na tom pra-

covať každý deň a preto viacero vecí 

musí denne vedieť vytvoriť. Je to jej 

práca aj koníček a všetko má svoje. Hoci 

každá maličkosť niečo stojí,  prináša to 

aj  ovocie.  Jedna vec je vytvoriť, ale 

treba dať do toho všetko, čo sa týka 

zabezpečenia farieb, materiálu, rám, 

sprostredkovanie, sušenie obrazu. Pod-

statné je, že keď je to vytvorené a dielo 

vyschne, nasledujú ďalšie kroky,“ tvrdí 

pán Javor.

MAĽOVALA I PREZIDENTA

99 % jej tvorby je olejomaľba. Jej prvo-

tiny boli obrazy Bardejova. „Má vyštu-

dovanú textilnú umeleckú školu              

v Liberci a pred 14 rokmi sa nemohla 

vrátiť k profesii, lebo firmy zanikali, ako 

je to aj v súčasnosti. Začala sa venovať 

maľovaniu. Táto činnosť ju zaujala 

natoľko, že skúsila vytvoriť  a predať pár 

kúskov. Mali sme to šťastie, že vytvorila 

maličké obrázky a podarilo sa predať ich 

hneď na začiatku, čo ju naštartovalo,“ 

tvrdí pán Javor. Odvtedy sa svojej vášni 

naplno venuje. Na objednávky už maľo-

vala aj portréty tenistky Dominiky 

Cibulkovej, speváčky Lucie Bílej či 

súčasného prezidenta Andreja Kisku.

Text: Martina Cigľárová, 

foto: autor, Mária Osifová
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zaprie sám seba, berie svoj kríž deň 
po dni a tak ma nasleduje.“ 

Zvesťou Božieho slova poslúžil 
biskup VD Mgr. Slavomír Sabol.           
V kázni zdôraznil, že kríž je symbol 
kresťanstva, je akýsi vonkajší prejav 
vyznania tých, ktorí sa priznávajú        
k viere v Ježiša Krista, ktorý bol          
na Veľký piatok ukrižovaný umrel a 
bol pochovaný. Kristov kríž je mocou 
Božou na spasenie, je zdroj sily k zná-
šaniu svojich vlastných krížov. Kríž je 
miesto, ktoré nás spája putom lásky.

Na Veľký piatok  si pripomíname 
Kristovo dielo vykúpenia, zavŕšené 
na golgotskom kríži, ale vieme, že 
neznamená koniec. Ježiš Kristus 
umrel a bol pochovaný, ale aj na tretí 
deň vstal z mŕtvych a žije ako Pán a 
Hlava kresťanskej cirkvi. A tak v deň 
pamiatky smrti Ježiša Krista my, evan-
jelici, vyznávame a spievame z nášho 
spevníka:  Keď nadíde bôľu deň, Gol-
gotu nám pripomeň, by sme v Tvojom 
kríži mali zdroj síl stály v časnom žiali.

V našom cirkevnom zbore je boha-
tý duchovný život a tak programom 
poslúžili spevácka skupina, zborový 
spevokol a deti z detských služieb 
Božích. 

Na Veľký piatok, 25.marca 2016 boli 
Pašiové služby Božie z nášho evanje-
lického kostola  a. v. v Giraltovciach 
vysielané v priamom televíznom 
prenose.

V úvode služieb Božích zazneli hra 
na flautu a báseň o kríži. Zborový 
farár Mgr. Martin Fečko privítal bra-
tov a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, 
vzácnych hostí a vážených  televíz-
nych divákov. Zvlášť privítal biskupa 
VD Mgr. Slavomíra Sabola. Zároveň 
zborový farár zdôraznil, že dnes         
na službách Božích na Veľký piatok 
chceme predovšetkým myslieť         
na Pána Ježiša Krista, na jeho utrpenie 
a smrť na Golgotskom kríži, tak ako to 
podávajú Pašie.  

Veľkopiatkové pašie čítali  Peter 
Kmec, Kristína Kaňuchová a Zuzana 
Bakaľarová.   Veľký piatok je považo-
vaný za najväčší sviatok evanjelikov, 
lebo nás učí tajomstvu viery.  Učí nás 
prijímať kríž bez reptania, nevzpierať 
sa Božiemu riadeniu, neskladať kríž  
z pliec. Veľký piatok nás učí niesť svoj 
kríž v poslušnosti viery za Kristom, 
ktorého Otec nebeský neušetril         
od ťažkostí, hoci bol milovaným 
Božím Synom a ktorý nám dnes hovo-
rí: „Kto chce prísť za mnou, nech 

V PRIAMOM TELEVÍZNOM PRENOSE 

PAŠIOVÉ SLUŽBY  BOŽIE
Z  EVANJELICKÉHO KOSTOLA
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na Slovensku jedinečnú príležitosť 
vydať svedectvo viery aj formou 
televíznej obrazovky do celého Slo-
venska.   

Text a foto: Anna Mitaľová 

Evanjelický kostol   a. v. v Giraltov-
ciach si v tomto roku si pripomína  
300. výročie  svojho vzniku.  Teší nás, 
že pri takej významnej udalosti  mal 
náš cirkevný zbor ECAV Giraltovce   

VO VÝSLEDKOCH VÝSKUMU SKONČILI PRVÍ 
Na stránkach nášho periodika 
SPRAVODAJCA mesta Giraltovce 
veľmi radi uverejňujeme príspev-
ky, v ktorých môžeme kladne hod-
notiť činnosť jednotlivých ustano-
vizní, zariadení, škôl a iných sub-
jektov pôsobiacich v Giraltovciach, 
dosahujúcich veľmi dobré výsled-
ky, ktorými propagujú nielen svoje 
dobré meno na verejnosti, ale 
vytvárajú aj pozitívny obraz nášho 
mesta navonok.

Medzi takéto subjekty bezpochyby 
patrí aj Súkromná stredná odborná 
škola v Giraltovciach, ktorá sa pravi-

delne prezentuje veľmi dobrými 
výsledkami svojej práce. Prednedáv-
nom, keď na tejto škole v závere minu-
lého roka zorganizovali Deň otvore-
ných dverí, nám riaditeľ SSOŠ PaedDr. 
Martin Koššala okrem iného prezra-
dil, že pre budúci školský rok majú 
vytvorené podmienky na štúdium   
pre takmer stovku žiakov základných 
škôl. Podelil sa s nami aj o problém, 
ktorý vidí v našom školstve. Zdá sa 
mu, že v našej verejnosti prevláda nie 
celkom správny názor, že máme 
mnoho škôl. On si myslí, že škôl nie je 
prebytok, skôr je problém v tom, že je 
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málo detí. Populačná krivka v ostat-
ných desaťročiach výrazne poklesla a 
naša spoločnosť asi nerobí dosť      
pre to, aby sa to zmenilo. Chýbajú 
výraznejšia podpora zvyšovania 
pôrodnosti, stimuly pre mladé rodiny, 
rozvoj bývania. Ako keby sme zabúda-
li na budúcnosť a na to, ako sa naša 
spoločnosť bude rozvíjať. Ďalej nám 
prezradil, že deti a ich rodičia veľmi 
často vyhľadávajú po skončení 
základnej školy možnosti pre pokra-
čovanie ďalšieho vzdelávania na rôz-
nych stredných školách, ktoré sú 
vzdialené od miesta ich bydliska a aj 
náplň ich vzdelávacieho procesu je 
taká, že absolventi po skončení školy 
nevedia nájsť uplatnenie na trhu 
práce a zo školy prechádzajú priamo 
na úrady práce, kde sa evidujú ako 
nezamestnaní a nezamestnateľní. To 
im prináša zvyšovanie nákladov       
na samotné štúdium, ubytovanie a iné 
služby s tým spojené. Pritom majú vo 
svojom regióne a v blízkosti svojho 
bydliska rovnako kvalitné školy,       
po ktorých absolvovaní majú veľkú 
šancu sa zamestnať, či pokračovať        
v ďalšom vhodnom štúdiu. A jedna       
z takýchto škôl je aj SSOŠ v Giraltov-
ciach. Chce to len jedno, aby aj škola 
čo to urobila pre svoju propagáciu a 
zviditeľnenie v laickej i odbornej 
verejnosti. Aj spomenutý Deň otvore-
ných dverí na SSOŠ v Giraltovciach bol 
jeden z vydarených kamienkov             
z mozaiky takýchto akcií.

Že sa na tejto škole darí budovať si 
dobrý obraz - imidž vo verejnosti, 
dokázal aj samotný život. V polovici 

minulého mesiaca boli zverejnené, a  
v mnohých médiách aj spropagované, 
výsledky dlhodobého výskumu toho, 
aký imidž o sebe vytvárajú stredné 
odborné školy vo verejnosti a hlavne 
u subjektov pôsobiacich v odboroch, 
pre  ktoré školy pripravujú svojich 
absolventov.

Výskum pripravili ŠTÁTNY INŠTITÚT 
ODBORNÉHO VZDELÁVANIA SLO-
VENSKEJ REPUBLIKY v spolupráci so 
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENS-
CHAFT (Švajčiarska konfederácia). 
Vyplynulo z neho okrem iného aj to, 
že je ešte mnoho škôl nie v plnej miere 
propagujúcich výsledky, ktoré pri 
príprave budúcich pracovníkov dosa-
hujú a podnikateľské subjekty často    
o nich ani nevedia. Preto by mali 
odborné školy ešte viac pracovať       
na svojom imidži, aby sa zviditeľnili 
hlavne u tých subjektov, pre ktoré 
svojich absolventov pripravujú. 
Výskum ďalej zistil, že väčšina podni-
kov či podnikateľských subjektov sa 
zaujíma o školy, ktoré pre nich pripra-
vujú budúcich pracovníkov hlavne       
v rámci regiónu (okresu a kraja),         
v ktorom pôsobia. Preto sú veľmi 
významné výsledky dosiahnuté ško-
lami vo svojom regióne v ktorom 
pôsobia. Ako konštatovali Marek 
Bezák, riaditeľ agentúry Medimedia, 
ktorá sa na uvedenom prieskume 
podieľala a Václav Hřích, riaditeľ 
agentúry AKO, ktorá výskum realizo-
vala, existujú na Slovensku odborné 
školy, ktoré pri zisťovaní toho, čo         
o nich vedia zamestnávatelia, dosaho-
vali iba necelých 20 percent alebo 
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veľmi málo nad túto hranicu. Pritom 
ideálny priemer za celé Slovensko bol 
okolo 70 percent. Ako ďalej uviedli 
zástupcovia agentúr podieľajúcich sa 
a realizujúcich prieskum, pre vytvo-
renie rebríčka kvality SOŠ bol vytvo-
rený vzorec, ktorý bral do úvahy až 14 
hodnotených parametrov podľa rôz-
nej váhy, aby boli zabezpečené            
čo najväčšia objektivita a presnosť 
prieskumu. Pritom sa celoslovenské 
výsledky brali iba ako pomocné 
kritérium a hlavný dôraz sa kládol 
na výsledok v rámci regiónu. Preto 
je o to výraznejší výsledok dosiahnu-
tý giraltovskou odbornou školou.    
K jej úspechu prispelo aj to, že dlho-
dobo dosahuje veľmi dobré výchovné 
a vzdelávacie výsledky. V mnohých 
ukazovateľoch dosahuje  100-
percentnú úspešnosť. Je to napríklad 
príprava v rámci osvojovania si zna-
lostí a zručností z práce s výpočtovou 
technikou a pri praktickom vyučova-
ní. Na škole výrazne podporujú mož-
nosti žiakov a študentov vykonávať 
odbornú prax v zahraničí a navštevo-
vať s nimi v rámci rôznych projektov 
krajiny v Európe a pozývať spolužia-
kov z podobných škôl do svojho 
prostredia, na svoju školu a do svojho 
mesta.  Na nie poslednom mieste sa 
kladne hodnotia aj materiálno-
technická vybavenosť školy a kvalita 
pedagogického zboru. Veľmi dobrý 
parameter je aj pozitívne hodnotenie 
školy z pohľadu rodičov jej žiakov.

Z hľadiska uvedených skutočnosti 
oznamujeme, že v tomto priesku-
me SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBOR-

NÁ ŠKOLA V GIRALTOVCIACH  
dosiahla veľmi dobrý výsledok.  
Škola sa v regióne, v ktorom pôsobí 
(Prešovský samosprávny kraj), 
umiestnila na prvom mieste               
s dosiahnutými viac ako 61,3 per-
centa, čím sa výrazne približuje 
celoslovenskému priemeru.

Ako sme už zdôraznili, výskum prefe-
ruje výsledky v rámci krajov na Slo-
vensku pred celoslovenskými. Takže 
o to je výsledok SSOŠ v Giraltovciach 
výraznejší. Pre lepšiu orientáciu uvá-
dzame, ktoré školy v našom Prešov-
skom samosprávnom kraji skončili  
na ďalších miestach za giraltovskou 
SSOŠ. 

1. Súkromná stredná odborná 
škola, Dukelská 33, 08701 Giral-
tovce

2. Hotelová akadémia, Baštová 32, 
08085 Prešov

3. SOŠ ekonomická, Stojan 1, 05201 
Spišská Nová Ves

4. Obchodná akadémia, Jarmočná 
132, 06401 Stará Ľubovňa

5. Spojená škola - Gymnázium,              
Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Výsledok prieskumu vytvára veľmi 
dobré predpoklady pre budúcich 
absolventov Súkromnej strednej 
odbornej školy v Giraltovciach na to, 
že po jej absolvovaní neskončia ako 
evidovaní nezamestnaní na úradoch 
práce, ale že budú pracovať v odbore, 
v ktorom získali vzdelanie na tejto 
škole. A to by si mali uvedomiť aj rodi-
čia žiakov a samotní žiaci končiaci 
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základné školy a rozhodujúci sa      
pre výber budúceho povolania a 
strednej školy, na ktorej chcú vo svo-
jom vzdelávaní pokračovať.

Oceňujeme aj touto cestou dosiahnu-
tý výsledok SSOŠ v Giraltovciach, 

gratulujeme im k nemu a želáme si 
spolu s nimi, aby v nastúpenej ceste 
úspešne pokračovali a dosiahli ešte 
viac podobných úspechov.

Veľmi radi ich budeme propagovať.

Text a foto: PhDr. František  Džalai

Súkromná stredná odborná škola v Giraltovciach

V dňoch 28. 02 až 04. 03. 2016 sa 35 žiakov Základnej školy v Giraltovciach 
zúčastnilo plánovaného lyžiarskeho výcviku vo Vysokých Tatrách. Tohtoročný 
kurz bol naozaj pestrý, a to najmä čo sa počasia týka a tak nám do značnej miery 
pozmenil plány. Paradoxne sa však výlet práve týmto stal omnoho zaujímavejší-
m. No poďme pekne po poriadku. 

Jednotlivé dni boli dopredu rozplánované a zostavené do harmonogramu, kto-
rému sa museli všetci prispôsobiť. Krátkymi video ukážkami sme preberali 
jednotlivé techniky lyžovania a pripravovali si harmonogram na nasledujúci 
deň. Všetko by šlo pekne hladko, keby nie to počasie... 

Prvý deň sme sa kvôli počasiu presunuli na Štrbské pleso. Ostatné tri dni sme už 
podľa plánu lyžovali v Tatranskej Lomnici. Jedno popoludnie sme navštívili aj 
Aqua City v Poprade, kde si žiaci oddýchli od fyzickej záťaže. Žiaci, ktorí nemali 
záujem o plávanie navštívili Múzeum lyžovania v Tatranskej Lomnici. Celkovo 
týchto päť dní môžeme nakoniec hodnotiť veľmi pozitívne.           Mgr. F. Vojtek

LYŽIARSKY VÝCVIK ZŠ V GIRALTOVCIACH
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Hovorí sa, že lepšie je raz zažiť ako sto 
krát vidieť, a preto aj my sme si pre 
našich žiakov pripravili zaujímavú 
akciu s názvom Týždeň studenej 
kuchyne. Išlo o pôsobivú aktivitu,         
v rámci ktorej mali žiaci 7. D triedy 
možnosť počas celého týždňa vyskú-
šať si rôznorodé praktické zručnosti 
späté so studenou  kuchyňou a stolo-
vaním. Spoločne sme sa so žiakmi 
rozprávali o správnom stolovaní, 
diskutovali sme, na čo je dobré správ-
ne stolovanie z hľadiska ľudského 
zdravia. Rozprávali sme sa nielen        
o tom, že každá vec na stole ako pohár, 
tanier, príbor má svoje miesto, ale 

naučili sme sa skladať i rozličné deko-
ratívne obrúsky, ktoré zdôraznia 
estetiku stolovania. Žiaci si mali mož-
nosť sami pripraviť nápoj, urobiť 
chutný chlebík – toust, či vyhotoviť 
sladký studený dezert. Mnohé čin-
nosti robili po prvý raz a nielenže mali 
obrovský zážitok z danej prípravy, ale 
zároveň mali i veľkú radosť z toho, čo 
všetko sami dokážu. Výsledok práce 
boli nielen spokojné plné brušká 
žiakov, ale i ich úsmev na tvárach, 
ktorý hovoril za všetko.

PhDr. T. Majerová, 

Mgr. K. Hažlinská

TÝŽDEŇ STUDENEJ KUCHYNE

Zubaté slnko nám s istotou napovedá, že sa blíži jar. Dňa 14. 3. 2016 to tak bolo. 

K nej neodmysliteľne patrí aj Veľká noc. Veľkonočné sviatky sú sprevádzané 

významnými duchovnými i kresťanskými zvykmi ale tiež symbolmi jari a zro-

denia nového života. Tradícia nášho kraja je aj zdobenie veľkonočných kraslíc. 

Jeden z najtradičnejších a najstarších spôsobov skrášľovania vajíčok je zdobe-

nie pomocou vosku. Túto pradávnu techniku prišla, na pozvanie riaditeľa     

Mgr. Mareka Marcineka, priblížiť našim deťom  Božena Šelepcová zo Svidníka. 

Tzv. písanie vajíčok farebným voskom predvádzala žiakom aj rodičom. Deti 

mali možnosť si vyskúšať túto techniku pod vedením pani Boženy. Viacerým 

žiakom dokonca na želanie nejaké to vajíčko aj vyzdobila. Ukážka bola spojená  

s predajom týchto krásne zhotovených veľkonočných kraslíc. Táto tvorivá diel-

ňa mala veľký úspech. Vstup do školy zdobila veľkonočná výstavka. Na tomto 

podujatí nechýbali ani veľkonočný syrek, klobása, šunka a zemiakový šalát. 

Dúfam, že táto tvorivá dielňa sa stane tradíciou na našej škole, poznamenal 

riaditeľ školy Mgr. Marek Marcinek. 
Mgr. A. Schrenková

Veľkonočný WORKSHOP
Tvorivá dielňa na ZŠ v Giraltovciach
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Základná škola v Giraltovciach v rámci 
celoročnej spolupráce s materskou 
školou pripravila pre budúcoročných 
školákov zážitkový deň v škole. 17. 
marca 2016 zažili škôlkari hodinu 
anglického jazyka priamo v jazykovej 
učebni ZŠ, zašportovali si v školskej 
telocvični, kreatívne tvorili v skutoč-
nej triede a overili si svoje počítačové 
zručnosti v učebni informatiky. Všetky 
aktivity prebiehali pod dozorom kvali-

fikovaných učiteľov ZŠ. Deti a aj ich 
rodičia si prezreli priestory našej ško-
ly, porozprávali sa s učiteľmi. Mnohí 
rodičia si zaspomínali na svoje školské 
časy a chvíle strávené v laviciach. Deň 
v škole prebudil v deťoch zvedavosť a 
úsilie. Radosť v ich očkách nás pre-
svedčila, že  úspešne zvládnu dráhu 
každého školáka.

Mgr.  M. Eliašová,  
Mgr. M. Gašpariková 

DEŇ V ŠKOLE

Hviezdoslavov Kubín je najstaršia súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. 
Každoročne sa aj naša Základná škola v Giraltovciach zapája do tejto súťaže.      
U nás prebehlo školské kolo 10. marca. Spolu súťažilo 29 žiakov v troch kategó-
riách. Recitátori boli pekne pripravení, preto riaditeľ školy všetkých ocenil 
diplomom a vecnými cenami. Na okresnom kole nás reprezentovali v 1. kategó-
rii Júlia Čižeková (4. A) a René Havrila (3. B), v 2. kategórii Eva Kollárová (5. B)     
a Katarína Cibuľková (6. B) a v 3.kategórii Ema Michalková (9. C) a Kristína 
Kačmárová (9. C). Úspešní boli: 1. miesta v II. kat. okresného kola získali Evka 
Kollárová a Katka Cibuľková a 3. miesto v III. kat. získala Kristína Kačmárová. 
Blahoželáme!

Mgr. J. Čubirková  

Školské kolo HVIEZDOSLAVOVHO
KUBÍNA 

Dvojdňové sústredenie deviatakov
 v SSOŠ Giraltovce 

V dňoch 5. - 6. februára 2016 sa            
v Súkromnej strednej odbornej škole 
Giraltovce konalo dvojdňové sústre-
denie deviatakov, počas ktorého 
mohli žiaci okolitých základných škôl 
spoznávať život a atmosféru strednej 
odbornej školy. 

Stretnutie  s deviatakmi sa začalo už 
predpoludním, keď sa 61 žiakov       
zo ZŠ Okrúhle, Marhaň, Kapušany, 
Kračúnovce, Giraltovce a SZŠ Giral-
tovce ubytovalo v školskom internáte. 
Prešli sa  jeho priestormi, zoznámili 
sa s prostredím  a potom  sme ich my, 
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domáci, zobrali na obed do školskej 
jedálne. Nasýtení dobrým obedom sa 
spoločne so žiakmi strednej školy 
vybrali  do tried, aby si pozreli  vyučo-
vanie rôznych predmetov.  Po ukážko-
vých hodinách mali deviataci kratšiu 
pauzu a nasledovalo predstavovanie 
niektorých predmetov. Učitelia školy 
pripravili pre hostí príjemný progra-
m, kde sa žiaci zasmiali, ale aj naučili 
niečo nové. Nasledovala beseda s 
bývalými žiakmi  našej školy – Bc. A. 
Halekovou, Ing. J. Kaňuščákom, Ing. 
M. Paľom a Mgr. P. Šebešom. Ich roz-
právanie, spomienky, názory a zážit-
ky boli veľmi zaujímavé a motivujúce. 
Sme vďační, že prijali pozvanie a 
prišli, aby sa s nami podelili o svoje 
skúsenosti. Aj keď beseda bola veľmi 
príjemná, deviataci a žiaci strednej 
školy boli plní očakávania, kedy sa 
začne sľúbená diskotéka v priesto-
roch internátu.  Napokon sa jej predsa 
len dočkali. Nemali zábrany, boli plní 

energie a tanečne naladení.  Skvelo sa  
zabávali, tancovali, kým vládali. Do 
tanca sa zapojilo aj zopár učiteľov, 
ktorí svojimi tanečnými kreáciami 
ohúrili žiakov a spestrili parket. Ener-
gická, temperamentná diskotéka 
žiakov unavila, a tak sa po jej skončení 
pobrali  do svojich izieb. Na druhý deň 
po raňajkách nahradila diskotékový 
parket športová hala. Deviataci, ale aj 
študenti strednej školy si mohli zme-
rať sily vo volejbalovom a futbalovom 
turnaji. Každý bol lepší v niečom 
inom.
Spoločný obed a diplomy za najlepšie 
športové výkony potešili a boli pek-
ným zakončením celého podujatia. 
Najlepšia smečiarka vo volejbale bola 
Timea Drabiková, najlepšia nahrávač-
ka Laura Baranová a ocenenie pre 
najuniverzálnejšiu hráčku volejbalo-
vého turnaja získala Katarína Štefani-
ková. Najlepší strelec futbalového 
turnaja bol Igor Diky. Dúfame, že žiaci 

z á k l a d nýc h  
škôl sa u nás 
cítili dobre.  A 
ďakujeme im, 
že boli dis-
ciplinovaní,  
slušní a vese-
lí.

Nikoleta 
Šarudyová, 

1. A, škola 
podnikania
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HĽADANIE POKLADOV V SÚKROMNEJ ZŠ  
„Jedna lastovička jar neurobí!“

Jar a jej podoby sa pomaly dostávajú 
pod kožu všetkým, ktorí sa vedia a chcú 
pozerať na okolitý svet srdečnejšie a 
optimistickejšie. V škole pri prekonáva-
ní prekážok je super, ak máme pri sebe 
kamarátov, na ktorých sa môžeme spo-
ľahnúť, ktorí podajú pomocnú ruku, 
poradia a neotočia sa k nám chrbtom. S 
dobrou náladou a so skvelými spolu-
žiakmi sa aj nevydarené situácie zdolá-
vajú ľahšie.

V marci sme mali šťastie a našlo sa pár 
„pokladov“ medzi žiakmi, ktorým sa 
darilo a v súťažiach uspeli v okresných 
kolách . Niektorým šťastena priala viac, 
iným pomenej, ale získali nové skúse-
nosti, obohatilo ich to o poznatky, ktoré 
ich posúvajú ďalej a oni sa nevzdávajú. 
Okresné úspechy žiakov sú len štartova-
cia dráha ďalších v krajských kolách.

V okresnom kole Pytagoriády, súťaže 
určenej pre tých, ktorí sa vedia popaso-
vať s číslami a jednotlivými úlohami, 
tento rok patrilo prvenstvo 
Vladimírovi Džoganíkovi 
(5. A). V krajskom kole tejto 
súťaže mu držíme prsty!

Kto by nepoznal klasickú 
marcovú súťaž v recitácii 
poézie a prózy, ktorá sa 
koná každý rok. Okresné 
kolo  súťaže Hviezdoslavov 
Kubín sa aj tohto školského 
roku konalo vo Svidníku, 
kde sa žiačkam Ivane Kore-
ňovej a Soni Hamarovej 
podarilo umiestniť v 3. 
kategórii na peknom tre-

ťom mieste. V 1. kategórii sa recitácia 
poézie Lucii Onofrejovej páčila natoľko, 
že si účasť zopakuje aj v krajskom kole v 
Prešove. Prvýkrát to bude v Prešove, v 
peknom prostredí Divadla Jonáša 
Záborského. 

Pred Veľkou nocou nás prišli navštíviť 
nádejní prváci, „prípravkári“ z MŠ. Čaka-
lo ich niekoľko zaujímavých úloh.  Pani 
učiteľka Andrejovská sa k nim prihová-
rala ako námorník lode, na ktorej boli 
nútení plniť úlohy a pritom zdolávať 
niekoľko prekážok. Pri všetkých týchto 
úlohách im pomáhali starší, štvrtáci. 
Preoblečení za pirátov im, ak to bolo 
potrebné, podávali pomocnú ruku.  
Pirátska loď zakotvila po únavnej plav-
be po mori v našej škole a na malú chví-
ľu sa ocitli aj malí „škôlkari“ na jej palu-
be. Najkrajšia časť pre nich určite boli 
stavba pirátskej lode a hľadanie pokla-
dov, lúštenie tajných odkazov vo fľa-
šiach.             Text a foto: E. Tchuríková
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NÁŠ OKRES LIDL IHRISKO NEZÍSKAL
Giraltovčania si ho budú môcť pozrieť v Stropkove
Okresné mesto Svidník sa pred polro-
kom zapojilo do súťaže o detské ihris-
ko Lidl. Online hlasovanie za výstavbu 
ihrísk bolo možné za mestá, kde je 
obchodný reťazec. Keďže ho Giral-
tovčania nemajú, mohli pomôcť okre-
su alebo ďalšiemu susednému mestu, 
Stropkovu. 
Svidníčania neustále vyzývali do súťaže. 
„Aj vy môžete svojím hlasom pomôcť     
k tomu, aby mesto Svidník bolo medzi 
víťaznými mestami. Odovzdajme čo 
najviac hlasov pre naše deti a vnúčence,“ 
vyzývalo neustále okresné mesto 
prostredníctvom svojich pracovníkov. 
Stropkovčania sa však dokázali zmobili-
zovať ešte viac a vyhrali vytúžené ihris-
ko v hodnote 87- tisíc eur. „Desiatka 
slovenských miest, v ktorých v lete 
vyrastú jedinečné detské ihriská Žiha-
dielka, je známa. Rozhodlo o tom viac 
ako pol milióna hlasujúcich, ktorí počas 
šiestich týždňov na internete odovzdali 
spolu neuveriteľných 2 619 762 hlasov,“ 
informoval hovorca Lidlu Tomáš Bezák. 
Víťazné mestá sú aj Banská Bystrica, 
Bratislava – Dúbravka, Šaľa, Pezinok, 

Sereď, Dolný Kubín, Stropkov, Myjava, 
Šahy a Vrbové.  Rozdajú i ďalšie ihriská. 
„Úspech Žihadielka je dôkaz, že sme sa 
rozhodli pre správny projekt.  Vzhľadom 
na úspech a množstvo pozitívnych reak-
cií plánujeme v budúcom roku postaviť 
ďalšie ihriská,“ potvrdil Stanislav Čajka, 
generálny riaditeľ spoločnosti Lidl SR. 
Všetkých desať ihrísk bude otvorených   
v letných mesiacoch, presný harmono-
gram závisí od rýchlosti získania potreb-
ných povolení. Stropkovčania sa z ihris-
ka tešia. „Vážení Stropkovčania, môže-
me si gratulovať. V našom meste vyras-
tie vďaka spoločnosti Lidl nové detské 
ihrisko Žihadielko. Za nami skončila 
Myjava i susedný Svidník. Sme jediné 
mesto na východe Slovenska, kde sa to 
podarilo,“ tvrdí hovorca Peter Novák. 
Ihrisko na vlastné náklady postaví Lidl 
pravdepodobne ešte v tomto roku. Smut-
ní nemusia byť ani Svidníčania. Okrem 
ďalšej šance uspieť už jedno podobné, 
ktoré bolo vyhraté v súťaži, majú. Ihris-
ko Oriflame stojí v  pešej zóne.

Text: Martina Cigľárová, foto: Lidl
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TALIANSKE MÚZEUM MOTORIEK 

sa presídľuje do Kračúnoviec 
Motorkársky pár, ktorý má v Giral-
tovciach exkluzívnu zbierku 
talianskych motoriek, sa postupne 
sťahuje do susedných Kračúnoviec. 
Manželia Scirankovcí sa tešia        
na vznikajúce väčšie múzeum. 
Manželia Aďo, a Paula Scirankovcí sa 
môžu pochváliť unikátnou expozícou 
talianskych motoriek Piccolo Museo 
della moto Italiana, o ktorej sme už  
na stránkach Spravodajcu informova-
li. Ich spoločný cieľ bol predtým 
„premiestniť“ kúsok talianskeho 
Toskánska na Slovensko, k nám,        
do Giraltoviec. Podarilo sa im to. Majú 
tentokrát ďalší sen – presídliť múze-
um z nášho mesta do vedľajšej obce 
Kračúnovce, a ten postupne realizujú. 
„Ide nám o to, aby sme preniesli kus 
histórie na dvoch kolesách. Raz sa 
stanú t ieto kúsky vzácnymi.“              
Na motorke prejazdili spolu celé Poľ-
sko aj Taliansko vrátane Toskánska. 

Začínali s dvoma motorkami, ktoré 
zrenovovali. Najväčšie zastúpenie      
v múzeu ich má srdcovka, značka 
Ducati. Ich prvý zberateľský kúsok      
v múzeu je motorka z roku 1952. 
Kvôli rozšíreniu expozície sa plánujú 
presťahovať do novej stavby. Maketu 
prezentovali aj v starom múzeu. Sú 
vďační ľudom, ktorí im pomáhajú        
v napĺňaní ich snov. Širokú paletu 
expozície dopĺňajú monster, ST4, 
Supersport 750 a značky Moto Guzzi, 
Aprilia a Vespa. Súčasť zbierky je rez 
motora z roku 1977. Atmosféru 
toskánskeho prostredia dotvárajú 
predmety, ktoré k nemu patria či 
figuríny oblečené do známych seriá-
lov z prostredia Talianska. Všetko má 
v múzeu svoju symboliku, či už talian-
ske hity počas návštevy v múzeu a 
cedule vo farbách talianskej trikolóry. 
Toskánčanov vnímajú ako slnečných, 
srdečných a uvoľnených ľudí. Majú     
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v sebe pozitívnu energiu a sú viac 
uletení, a to vraj nám, Slovákom, pod-
statne chýba. Manželia majú ďalšie 
plány v novom, radi by tam pritiahli 
ďalšie motorky. Ich múzeum má stáť  
v inej podobe a na vyššej úrovni. 
„Chceme postaviť nové, ktoré bude 
väčšie a budú tam zastúpené i ďalšie 
talianske značky. Máme tu už nejakú 
históriu, no chceme to budovať ďalej, 
posunúť sa do väčšieho a krajšieho.    

7 árov z našej zemegule sa mení na 
malé Toskánsko, lebo kde je vôľa, tam 
je cesta. Tiež veríme, že tu, na tejto 
hrude, nájdeme vysnený domov plný 
pokoja a lásky,“ tvrdí Adrian, ktorý sa 
venuje aj foteniu. Nechajme sa teda 
prekvapiť, čím ďalším nás ohúria 
najbližšie.

Text: Martina Cigľárová, 
foto: archív múzea, Facebook

Knižný mesiac marec patril v našej knižnici tradične podujatiam venovaným spo-
znávaniu kníh. Tohtoročný marec bol bohatý na nováčikov a tých najmenších. 
Zážitkové čítanie je obľúbená činnosť našich návštevníkov. Tých najmenších čaka-
lo podujatie s názvom ČO VIEME O ZVIERATKÁCH?  Deti ich zbožňujú. A tak sme 
si hravou formou prečítali rozprávku, zahrali si rôzne hry ako pexeso, hádali 
hádanky a napodobňovali zvieratká, každé jedno deti veľmi dobre poznali. 
Dnešné možnosti prijímania informácií majú veľký záber, čo bolo veľmi pozna-
teľné aj u najmenších detí.. Dokonca ani taký TUKAN na obrázku ich neprekvapil. 
Túto akciu využila naša domáca MŠ, ale navštívili sme aj deti v MŠ Lipníky. 

Ďalšie podujatie KNIŽNICA VÁS VÍTA sme si zopakovali niekoľkokrát. Jeho 
obsah bol určený pre prvých – nových - budúcich čitateľov knižnice. Deti sa 
dozvedeli ako taká kniha vzniká, čo je spisovateľ, ilustrátor, načo máme knižnice a 
aká je tá naša mestská. Zážitkové čítanie KRISTA BENDOVÁ – OSMIJANKO využi-
li žiaci 1. stupňa ZŠ v Giraltovciach. V tomto prípade sme sa venovali hlavne číta-
niu s porozumením, čo dnešným žiakom robí veľký problém. 

16. marec je tradične na Slovensku Deň ľudovej rozprávky. Štvrtáci ZŠ                     
v Giraltovciach venovali svoj čas ľudovej rozprávke, jej hlavným znakom a rôz-
nym hravým aktivitám. Marcové dni však nestačia na všetky naše podujatia preto 
aj v apríli budeme pokračovať v našich aktivitách. Tá naj naj naj bude určite          
1. apríl, kedy naša mestská knižnica ožije aj v noci, čaká nás Noc s Andersenom.  

V apríli pre vás chystáme zážitkové čítanie: Jozef Pavlovič – POLIČKA a jej políčka, 
prednášku MESTO GIRALTOVCE -  pre malých aj veľkých, podujatia  Vojtech 
Zamarovský – Za siedmimi divmi sveta a Peter Jilemnický – Pole neorané.  

Tešíme sa na vás!  
Michaela Marcinová

Z MARCOVEJ POLIČKY NAŠEJ KNIŽNICE
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Foltínovci dnes so svojou rodinou.

Naše mesto si  v  tomto roku 
pripomína, že už prešlo 600 rokov od 
prvej písomnej zmienky o existencii 
sídliska - predchodcu dnešných 
Giraltoviec. Je to príležitosť na to, aby 
sme sa častejšie ako inokedy vrátili do 
minulosti mesta v ktorom žijeme.
Získali sme pohľadnicu, na ktorej je 
niekoľko fotografických záberov  
Giraltoviec niekedy okolo roku 1940.  

HISTÓRIA ZO STARÝCH FOTOGRAFIÍ 
Sú staré, popraskané (nie div, veď 
majú viac ako trištvrte storočia,)  no 
dýcha z nich história nášho mesta. 
Postupne ich uverejníme a budeme 
zvedaví, či si najmä pamätníci z tohto 
obdobia spomenú, ktoré časti 
Giraltoviec sú na nich zachytené a či 
aspoň v približnej podobe existujú aj 
dnes.

PhDr. František  D ž a l a i

Giraltovce, okolo roku 1940: 
Tak ako, poznáte, ktorá časť Giraltoviec je na tejto historickej snímke?

Pri súčasnom spôsobe života a 
práce, keď prevláda posedávanie a 
aj v zamestnaní celé hodiny sedíme, 
sa niekedy objavujú problémy          

Čo so zápchou a anorexiou
s vyprázdňovaním. Vzniká zápcha, 
vyprázdňovanie je nepravidelné, t. j. 
jeden raz za 24 hodín (najlepšie 
ráno) a vtedy je potrebne včas 
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reagovať. Mnohokrát nemusíme 
hneď utekať k lekárovi  či užívať 
rôzne preháňadlá ako gutalax, 
laxygal a pod., ale môžeme skúsiť 
ľudový liek a silu byliniek. Skúste 
ho, je osvedčený a sami pocítite jeho 
účinok.
Moderná doba so sebou priniesla         
v honbe za vytúženou štíhlou 
postavou vážnu chorobu - psycho-
somatické postihnutie - anorexiu. 
Zdanlivo nezmyselné ochorenie  
väčšinou mladých ľudí má predo-
všetkým psychické príčiny. Ako 
prevenciu môžete skúsiť si pripra-
viť čajovú zmes, ktorá v sebe spája 
posilňujúcu schopnosť mäty              
s  p ov z b u d z u j ú c i m  ú č i n ko m  
saturejky spolu s antidepresívnymi 
a euforickými účinkami ľubovníka a 
u s p o ko j u j ú c o u  s c h o p n o s ťo u  
rumančeka.

Liek proti zápche

Dve lyžice ľanového semena 
zalejeme mliekom, ovocnou alebo 
kompótovou šťavou a necháme 
trochu odstáť. Konzumujeme ako 
súčasť večere. Ráno vypijeme pohár 
horúcej vody. Takouto  niekoľko dni 
trvajúcou kúrou  zvýšime príjem 
ovocia, zeleniny a tekutín. 

Čaj pri anorexii

Zmiešame rovnaké diely vňate 
mäty, saturejky, ľubovníka a kvetu 
rumančeka. Dve lyžice zmesi 
zalejeme 1/2 litrom vriacej vody a 
prikryté necháme 10 minút vylúho-
vať. Precedíme, osladíme medom a 
pijeme pred obedom a večerou. 

Ján  G d o v i n

Liek proti zápche Čaj pri anorexii
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V A J Í Č K A   S Ú   D Ô L E Ž I T É

Symbol Veľkej noci, ktorú sme 
nedávno oslávili, sú aj vajíčka. 
Donedávna prevládal názor, že 
konzumovanie vajec neprospieva 
nášmu zdraviu. No v súčasnosti sa 
tieto skutočnosti prehodnotili a vajcia 
sa považujú za dôležitú súčasť našej 
potravy.

Rady pre prípravu vajec

Vajcia pred vložením do vriacej vody 
by mali mať izbovú teplotu (inak nám 
pri varení škrupina popraská). 

Ak ich vyberieme z chladničky, tak ich 
vložme do studenej vody a tak ich 
dajme variť. 

Prasknutiu škrupiny zabránime aj 
tak, že ju prepichneme tenkou ihlou 
na širšom konci, kde je vo vajci 
vzduchová bublina.

Po uvarení si lúpanie škrupiny 
uľahčíme tým, že vajcia okamžite 
schladíme. Potom ich po celom 
povrchu naťukáme a začneme  lúpať 
na hrubšom konci (najlepšie pod 
tečúcou vodou).

Vajcia vložené do vriacej vody varíme 
na mäkko 3 min., na hniličku 5 min. a 
na tvrdo 10 min.

Vajcia, vložené do studenej vody, na 
mäkko uvarené vyberieme hneď po 
zovretí vody, na hniličku po 3  min. a 
na tvrdo po 8 min.

Rady a recepty OKIENKO
PRE GAZDINKY

RECEPTY
VAJCIA V KOŠIEĽKE

Potrebujeme: 4 vajcia, maslo na 
potretie zapekacej misy, soľ, mleté 
čierne korenie, 4 lyžice nastrúhaného 
syra (napr. ementálu)

Postup: Vajcia rozbijeme a oddelíme 
žĺtky od bielkov. Žĺtky dáme do 
zapekacej misy alebo do jednotlivých 
m i s i e k  v y m a s t e nýc h  m a s l o m  
(dávame pozor, aby sa neroztiekli).

Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh, 
vmiešame doň soľ, mleté čierne 
korenie a nastrúhaný syr, prípadne 
pokrájanú pažítku. Bielkovú hmotu 
navrstvíme na žĺtky a v predhriatej 
rúre zapekáme do zlata asi 8 minút. 
Vajcia v košieľke podávame ako 
predjedlo s pečivom, obložené 
nakrájanou čerstvou zeleninou.

Vajcia v košieľke
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S L I M Á Č I K Y

Potrebujeme: 300 g hrubej múky, 
200 g hladkej múky, 250 g margarínu 
(smetol), 20 g kvasníc, 1 kocku cukru, 
2 lyžičky soli, 100 g údeného syra a 1 
vajce na potretie. 

Postup: 

Z múky, margarínu ,  1 lyžičky soli, 60 
g postrúhaného syra a z kvásku 
zamiesime cesto. Sformujeme ho do 
valca a rozrežeme  na 6 dielov.  Každý 

Záhradkárske
okienko
 V apríli kvitnú jarné cibuľoviny  a 
všetko akoby ožilo. V tomto čase treba 
začať vysádzať gladioly a ďalšie 
cibuľové a hľuznaté kvetiny, ktoré 
kvitnú v lete.  V polovici apríla sa 
začínajú sadiť ihličnany a vždy zelené 
listnáče. Začiatkom mesiaca sa 
zostrihajú kry a stromy kvitnúce 
koncom jari a v lete na novom dreve i 
tvarované živé ploty. V apríli sa 
začíname venovať aj trávniku. 
Sústavne treba opravovať poškodené 
miesta, vyhrabať mach. Aj záhon 
jahôd si vyžaduje zvýšenú pozornosť. 
Ak je pôda primerane suchá a je 
priaznivé počasie sejeme hrach, 
fazuľu, karotku a cviklu. Sadia sa 
hlúboviny, šalát, pór, cibuľa a skoré 
zemiaky. Do vykurovaného  skleníka 
sa presádzajú rajčiaky a sejú niektoré 
priesady.

Ochrana
- Neskôr pučiace ovocné dreviny 
ošetr íme prot i  prezimujúcim 
škodcom po vypučaní, ale najneskôr 
tesne pred kvitnutím stromov
- Druhý preventívny postrek egrešov 
proti Americkej múčnatke urobíme 
ihneď po odkvitnutí, tretí o dva 
týždne neskôr
- Prvý postrek višní a marhuli  proti 
moníliovému odumieraniu kvetov a 
výhonkov urobíme na začiatku 
kvitnutia, druhý pri odkvitaní.
- Tesne pred kvitnutím urobíme prvý 
preventívny postrek jadrovín proti 
chrastavitosti a múčnatke
- Pri dokvitaní alebo tesne po odkvit-
nutí ošetrime proti piliarkam, 
spôsobujúcim skorú červitosť plodov.
- V čase pučania ošetríme vinič proti 
akarinoze a erinóze. 

Ľubomír Krupa

diel postupne rozvaľkáme na okrúhlu 
placku. Pripravený tenký plát 
rozrežeme radielkom na 16 dielov. 
Každý diel od širšieho konca 
zvinieme. Závitky uložíme na suchý 
plech, potrieme ich rozmiešaným 
vajcom a posypeme zvyškom 
strúhaného syra zmiešaného s 
lyžičkou soli. Upečieme do ružova.

Pripravujú: Ľudmila Čajková, 
Mária Džalaiová
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NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

SVOJE ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V MESIACI APRÍL OSLÁVIA: 

85 rokov Helena Šramková 60 rokov František Demčo
 Jozef Kaňuk

80 rokov Margita Brenišová Jaroslav Micenko

75 rokov Marta Dulinová 55 rokov Jaroslav Cidila
Michal Koco Helena Mazurová

Mgr. Ján Rubis
70 rokov Michal Baloďanský Jozef Štefaník

Rudolf Ľuník 
50 rokov Anna Gdovinová

65 rokov Alica Dulinová Eleonóra Harčaríková
Ladislav Juhas Ladislav Juhas
Anna Pavúková PhDr. Zuzana Jurčová

Anna Pališínová
Jozef Švec

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. 

MANŽELSTVO UZAVRELI:

Daniel Kurečaj  a Nikola Batyáneková
Giraltovce Vranov nad Topľou

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.

Meno Rok narodenia Dátum úmrtia

Juraj Ondusko 1941 28.2.2016

Dušan Mikula 1956 29.2.2016

Miroslav Kmec 1953 29.3.2016

Z POZ
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Prosíme obyvateľov ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej rubrike, 
aby 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

ŠPORT

KRÁSNA V GIRALTOVCIACH
HORKO ZAPLAKALA

Futbalové súťaže sa po dlhom zim-
nom spánku prebudili, čo potešilo 
najmä fanúšikov v našom regióne. Ich 
pozornosť je zameraná hlavne na III. 
ligu, kde sa črtá zaujímavý boj o pos-
tup i zotrvanie v tejto súťaži. 
Futbalisti MFK Slovan Giraltovce to 
mali v úvode veľmi ťažké, veď naraziť 
v prvých troch kolách na Stropkov, 
Krásnu alebo Bardejovskú Novú Ves 
nie je nič príjemné. Naznačil to už 
prvý tohtoročný duel v Stropkove. Nič 
prevratného sa  neudialo. Tesla si na 
Slovane opäť zgustla a tak bilancia          
z troch posledných zápasov nie je         
pre Giraltovčanov veľmi lichotivá. 

Tri prehry a skóre 1:10. Aj keď sa 
Slovan ujal vedenia, odrovnali ho štan-
dardky. Pri tej druhej dali domáci gól  
z jasného ofsajdu, čo potvrdila aj komi-
sia rozhodcov VsFZ, ale na konečnom 
výsledku 1:4 sa aj tak už nič nemohlo 
zmeniť. Stropkov to na Giraltovce vie. 
Aj pred rokom zvíťazil 3:0 a potom 
dlho, dlho nevyhral s nikým.

Táto prehra však skôr zmobilizovala 
slovanistov na zápas s lídrom súťaže 
FK Krásna. Pôvodne klub zo Šace už 
hrá pod inou značkou a suverénne 
kráča novou súťažou. "Vedeli sme       
o kvalitách súpera, veď pred našim 
duelom len raz prehral a raz remizo-
val. Preto sme sa starostlivo pripravo-
vali. Taktika bola jasná. Precíznou a 
zodpovednou defenzívou nedať hos-
ťom priestor na rozvinutie kombinač-
nej hry a, samozrejme, využiť každú 
príležitosť na protiútok," prezradil 
kormidelník Slovana Vladimír 
Rusnák svoje taktické zámery. Úvod 
bol síce v réžii Košičanov, ale hráči 
Giraltoviec to ustáli. Krásna nedala 
gól pre vychýlenú mušku a po 25 
minútach mohol na druhej strane skó-
rovať čiperný Kuriplach. Potom však 
prišlo k situácii, keď zmeravel celý šta-
dión. Hráč hostí bezohľadným faulom 
zrovnal Patrika Čurlíka so zemou a za 
tento hrôzostrašne vyzerajúci faul mu 
rozhodca zápasu ihneď ukázal červe-
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nú kartu. Našťastie sa sympatickému 
Paťovi nič nestalo, ale jeho noha vyze-
rala veľmi škaredo. Treba pripome-
núť, že P. Čurlík sa vrátil na giraltov-
ský trávnik po osemnástich mesia-
coch a aj tentoraz ukázal charakter, 
keď aj napriek veľkej bolesti zápas 
dohral a pomohol spoluhráčom k cen-
nej remíze. 

Presilovka Slovanu pomohla a dokon-
ca v 34. minúte mohol z vyloženej 
šance skórovať Kuriplach. Giraltov-
čania vďaka veľkej bojovnosti i taktic-
kej hre dosiahli proti lídrovi pekný 
výsledok, čo ocenil aj domáci tréner    
V Rusnák: "S výkonom chlapcov som 
veľmi spokojný. Proti silnému súpero-
vi sa zomkli a tvorili jednoliaty kolek-
tív. Ten úvodný tlak Krásnej vyplynul 
aj z veľkého rešpektu a nervozity. 
Treba si uvedomiť, že oproti dvom 

posledným víťazným zápasom v minu-
lom roku proti Vranovu a rezerve 
Prešova nám už z rôznych príčin chý-
bali P. Štefánik, J. Verčimák, S. Pan-
kuch, T. Tyč a Ľ. Kočiš a to je už polo-
vička mužstva. Na zapracovanie 
nových hráčov bude treba trpezlivosť, 
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Michal Hurtuk a Patrik Čurlík. Čo 
spája tieto dve osoby? No predsa 
futbal a MFK Slovan Giraltovce. Ten 
prvý má 50 rokov a ten druhý je 21-
ročný. Skoro ako otec a syn. Obaja sa 
vrátili na giraltovský trávnik          
po určitom časovom úseku. Miško 
Hurtuk je brankár a bol dlhoročná 
o p o r a  g i r a l t o v s k é h o  t í m u .  
Naposledy stál v bránke Slovana      
v roku 1997. Po zranení Petra 
Štefánika ho požiadali  funkcionári 
Giraltoviec o pomoc a on neváhal a 
súhlasil. Postaviť sa po rokoch        
do bránky v III. lige je veľmi odvážne 
a Michal mal tú guráž. Jeho vzťah    
ku giraltovskému futbalu je 

POSTREHY

Z MESTA

Hik...Ši šaľeny? 
Jaka Veľka noc???... 
Šak ja... hik... ešči ľem idzem domu 
zos Silvestra!!!!

Mária Osifová

ale pri podobnom prístupe prídu aj 
víťazstvá.”

Futbalisti i funkcionári Krásnej sa 
vyrovnávali s remízou veľmi ťažko. Na 
vine bol vraj zlý terén, nesprávne ude-
lená červená karta a všeličo iné, len 
nie húževnatý súper. Vedia si oni pred-
staviť, že by im v sobotu chýbali takí 
hráči ako Novák, Petričko, Kražel a naj-
lepší strelec Zeher? Giraltovčania sa 
ale so stratami vyrovnali tým najlep-
ším spôsobom - srdiečkom. 

Text: Miroslav Deutsch, 
foto: Ladislav Lukáč
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neskutočný. Urobil tak aj v roku 
2010. Je to jednoducho srdciar. 
Práve on v zápase proti Krásnej 
dodával silu, pokoj a chladnú hlavu 
spoluhráčom, z ktorých najmladší 
Ivan Šima má 18  a najstarší Lukáš 
Vojta 31 rokov. A celé mužstvo 
prejavilo voči nemu veľký rešpekt a 
úctu. Určite si to zaslúžil.

Patrik Čurlík je z úplne inej generá-
cie. Stredopoliar a útočník. Jeden      
z najväčších giraltovských talentov 
sa vážne zranil v roku 2014 a trvalo 
mu dlhých 18 mesiacov, kým sa 
objavil pred giraltovskými fanúšik-
mi. Skvelý technik si vytrpel svoje, 
ale nevzdal sa. Dlhé rehabilitácie a 

neskôr aj náročné fyzické cvičenia 
ho vrátili do giraltovského dresu a 
to je fantastická správa. Jeho kosti 
sú opäť pevné a keď to vydržali       
p o  h r u b o m  f a u l e  S c i r a n k u                   
z Krásnej, tak to znamená, že Paťo je 
opäť tu a je pripravený rozdávať 
radosť fanúšikom svojou brilant-
nou technikou.

Michal a Paťo. Ten prvý má za sebou 
úspešnú kariéru a ten druhý ju má, 
naopak, ešte len pred sebou.

Všetko najlepšie, chlapci! 

Miroslav Deutsch






