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ANNA  MITAĽOVÁ 

Čas zábav a veselosti.
Čas, keď slnko  mrazom svet leští.
Čas, keď človek sa až tak veľmi neponáhľa.
Príroda spí, nevolá k práci, človeku hovorí:
Odpočiň si!  Aj zabav sa! 
Zvyky predkov vráť!
Ži nimi a pamätaj, že história matka múdra je.
Činy zapíše a postráži poklady duše, 
by deti pamätali, by dobrý príklad života mali.

Radosť a fašiangy za ruky držia sa.
To On, náš Pán, čas fašiangový žehná nám.
Čas veselý! Dobrý čas!
Radosti dovolí svetom sa šíriť, 
hranice vymedzí, znakom sú človeka,
človeka dobrého, človeka Božieho.
Buď hrdý na to, že dieťa Božie si, že žiješ v objatí lásky,
že strážiš poklady v duši, že nepredáš dedovizeň viery.
Tradície ctíš, predkov v úcte máš.

Fašiangy neklopali, vždy samy sa pozvali,
do príbytkov ľudí radosť zasievali.
Život tak velil, tak žili, tvrdo, ale čestne, 
kropili potom svoje dni.
Aj odkaz vyryli na veraje dverí,
že žiť v láske treba, bo ľady rozpúšťa.
Tak žili!
Tak svedčili!
Tí, čo pred nami svet opustili.
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V tomto roku sa  Vám prihováram po 
prvý raz, tak mi dovoľte popriať Vám 
pokojný, pohodový, šťastný a zdravý 
rok 2016 v mene celej redakcie     
nášho mesačníka Spravodajca mesta 
Giraltovce. A nášmu mestečku prajem 
úspešné 600. výročie, keďže tento rok 
si ho budeme pripomínať. 

Prvý mesiac január je za nami. Dočkali 
sme sa aj bielej zimy. A aj tie nedávno 
narodené deti už vedia, čo je to sneh. 
Stačil malý snehový poprašok a už sme 
vyťahovali sánky a boby. Kým sneh 
držal, deti a rodičia využívali voľný čas 
na prechádzky, šmýkanie a šantenie. 
Niekoľkodňový mráz nám umožnil 
obuť si korčule. A tak nám odmenou     
v týchto dňoch boli šťastné očká našich 
detí a k tomu krásne vyštípané ružové 
líčka. 

Ale chcem sa vrátiť na prelom starého a 
nového roka.  K dňom, keď sa staré 
končilo a začínalo nové. Mnohí z nás sa 
na prelome rokov snažia začať 
odznova, niečo zmeniť, tradične sa toto 
obdobie spája s novoročnými predsa-
vzatiami.  A tak mi napadlo ponúknuť 
Vám pár „nenáročných“ predsavzatí 
pre rok 2016. 

1. Každý deň venujem úsmev svojim 
najbližším, svojim kolegom, 
ľuďom na ulici. 

2. Každý deň sa budem vyhýbať 
slovám nie, nedá sa to, neviem, 
nechce sa mi. 

3. Každý deň budem  hľadať v očiach 
ľudí dobro a lásku.

Milí čitatelia! 
4. Každý deň odpustím tomu, kto mi 

ublížil.

5. Každý deň podám pomocnú ruku 
tomu, kto ju potrebuje.

6. Každý deň si poviem, že som 
vďačný a spokojný s tým, čo mám.

7. Každý deň venujem slová a 
rozhovor mojim najbližším.

8. Každý deň vstanem s pokojom      
v srdci a ten rozdám všetkým        
na okolo. 

9. Každý deň sa pozriem na moje 
deti, manžela alebo manželku a 
poviem si:  To je šťastie. 

10. Každý deň mám možnosť urobiť 
svet krajším, a to mojím úsmev-
om, chcením, dobrom, láskou, 
odpustením, pomocou, vďačnos-
ťou, šťastím...

Pokračovanie nechám už na Vás, milí 
čitatelia. Myslím si, že  každý z nás si 
môže z týchto predsavzatí - predsa 
vziať – to čo mu najviac chýba a čo 
najviac potrebuje. Príjemné, „ možno aj 
zasnežené“  februárové dni Vám praje 

Michaela Marcinováooo  
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Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
V predchádzajúcom čísle nášho 
mesačníka sme Vám priniesli úvod 
pamätnej knihy nášho mesta. Teraz sa 
môžete začítať do diania a rokov               
po prvej svetovej vojne. Celý svet sa            
v tých časoch vzmáhal a staval opäť         
na nohy, a tak tomu bolo aj v Giraltov-
ciach. Všetko sa akoby začínalo                 
od začiatku...
„Len toľko vieme, že z prvých volieb, 
podľa volebného rádu československé-
ho vedených, ako najsilnejšia strana 
vyšla strana agrárna, potom ľudová, 
potom židovská, ostatné strany ešte         
v tom čase neboly zastúpené v obecnom 
zastupiteľstve. Prvým starostom, podľa 
volebného rádu československého 
volený, bol Ján Kmec ml.“ 

Ako je v pamätnej knihe zaznamenané 
„od pamäti ľudskej“ bolo naše mesto 
vždy sídlom notariátu, malo svoje obecné 
komisie, ako finančnú, stavebnú, 
osvetovú, volebnú aj knižničnú. 

Aký je zápis v tých rokoch po I. svetovej 
vojne o diplomovaných školených ľuďoch 
Giraltoviec. „Diplomovaných školených 
ľudí mala obec vždy dosť, lebo bola 
okresným sídlom i pred prevratom a nim 
ostala i po prevrate. Ale títo diplomova-
ní a školení ľudia nie sú rodáci obce. 
Všetci sú z inakade prišlí úradníci.              
A  v pravom slova smysle ani nemá obec 
diplomovaných školených ľudí, rodákov 
obce, lebo pospolitý ľud neposielal 
svojich synkov na štúdia, ale naučený 
bol doma ich vychovávať, a keď vyrástli, 
vtedy obyčajne ich posielal do Ameriky. 
Preto študovali len synkovia úradníkov, 
z ktorých mnohí neboli tunajší rodáci, 
ale len ako väčší chlapci prišli do Giralto-

viec. Tu sa mi vynárajú otázky, koľko sa 
Giraltovčanov – rodákov usadilo                
v Amerike? Môžeme povedať, že v žilách 
mladých Američanov koluje „Giraltovská 
krv“? Že istá skupina obyvateľov Ameriky 
pochádza aj z Giraltoviec?  

Prečítajme si ešte niektoré základné 
údaje o našich Giraltovciach. „Okresný 
úrad v Giraltovciach je od roku 1850. 
Okresný súd úraduje v Giraltovciach od 
roku 1873. Dôchodkový kontrolný úrad 
bol zriadený len po prevrate v roku 
1920, lebo do prevratu bola len finančná 
stráž. Len toľko sa dalo zistiť, že do roku 
1884 boli pandúri. Od roku 1884 je 
zriadené četnictvo.“ Tu sa chvíľu 
pristavím, nad istým kriminálnym 
skutkom na prelome 20. a 30. rokoch 
minulého storočia. „Ako pozoruhodnú 
udalosť treba poznamenať, že v rokoch 
1929 - 1930 poľskí št. príslušníci Boleslav 
Link, Višnovski, Szuszniak v spoločnosti 
čs. št. prislušnika Geralskeho mnohé 
krádeže, lúpeže i vraždy vykonali          
na východnom Slovensku. Vražda 
obchodnika  Grünbergera z Kolomici a 
horára Illmana zo Sniny. Boli i v našej 
obci, ale boli ulapeni a zatknuti štábnym 
strážmajstrom Františkom Lochma-
noma strážmajstrom Jakubom Vaňkom 
dňa 5. Marca 1930. 
Vráťme sa však úplne na začiatok.            
V pamätnej knihe  nášho mesta je 
zaznamenané: „Že kto založil Giraltovce 
a kedy ich založil nedalo sa zistiť. Písavali 
ich maďarským pravopisom Geralth, 
Gerált a konečne Girált. Prvý raz sú 
spomenuté Giraltovce v roku 1383, 
vtedy sa vymeriaval chotár obce. V roku 
1427 majiteľom bol Széchy, v roku 1431 
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Somosy, v roku 1449 bol Sálszécky. Ale 
Mikuláš Sálscézky dostal sa do väzenia 
Českého, odkiaľ ho vyslobodila rodina 
Semzayovská, preto daroval Giraltovce 
tejto rodine, a trom bratom: Rudolfovi, 
Ladislavovi a Františkovi Semzeymu. 
Majitelia sa veľmi často, menili.“ V roku 
1863 vlastni l i  Giraltovce rodiny 
Szirmayová a Szulyovská.  „V roku 1850 
bol tento majetok zhabaný (nevieme, 
pre akú príčinu). To trvalo do roku 1870, 
keď tento majetok kúpil Mikuláš Bánó, 
kukovský veľkostatkár.“ 

Giraltovce v svojich začiatkoch boli len 
malou dedinkou o čom svedčia aj fakty, že 
koncom 19. storočia nemali vlastnú 
farnosť, v tých časoch  veriaci katolíci 
patrili pod „matkocirkev“ Brezov a 
evanjelíci pod „matkocirkev“ Kračúnov-
ce. Prevažná časť obyvateľov bola 
evanjelická, prvý evanjelický kostol bol 
postavený v roku 1668. V povojnovom 
období, v 20. rokoch sa začalo uvažovať o 
stavbe rímsko-katolíckeho kostola, ktorá 
sa dokončila v roku 1942. So stavbou 
kostola začala aj grécko-katolícka cirkev, 
a to v roku 1941.

O tom ako sa v Giraltovciach formovalo 
školstvo, sú zapísané tieto informácie: „O 
prvej škole na Giraltovciach, čítame len 
po reformácii. Keď sa exulant farár, Juraj 
Fábry, presťahoval z Kračúnoviec              
na Giraltovce a založil farnosť, vtedy za 
farnosťou ťahala sa i škola. Do roku 1900 
vedľa ev. a. v. ľud. školy, bola aj židovská 
škola na Giraltovciach, potom i táto 
škola zanikla, lebo v roku 1900 otvorila 
sa štát. ľud. škola, v budove ktorá bola v 
tom čase znovu vystavená, škola hneď 
od otvorenia bola štvortriedna. Ba keď 
za Československa nastala osemročná 
školská dochádzka, vtedy sa štát. ľud. 
škola postupne rozšírila na šesťtriednu 

školu, a na čas mala i osobitnú cigánsku 
triedu. Takto jestvovala škola, až po rok 
1942, keď vláda zrušila štát. ľud. školu, a 
dňom 1. novembra 1942 ustanovila z nej 
trojtriednu rím.kat. cirkevnú školu a 
trojtriednu ev.a.v. cirkevnú školu. Od 
roku 1932 je na Giraltovciach aj štát. 
meštianska škola, zpočiatku len v budo-
ve bývalej detskej opatrovne, potom sa 
prenajali i ďalšie budovy. Čo je na úkor 
žiactva a na obtiženia učiteľstva, keďže 
musí prechádzať z budovy 4 do budovy, 
čím sa tratí čas a krátia sa hodiny 
výučby.“ 

Túto kapitolu uzavrieme rozvojom 
kultúry a spoločenského života v našom 
meste: „Zpočiatku len toľko kultúry bolo 
na Giraltovciach, koľko dala cirkev a ľud. 
škola. Len keď sa v roku 1850 staly 
Giraltovce okresným sídlom, a prichá-
dzaly na Giraltovce úrady, s tými úradmi 
prišlo i viac kultúry. Ale nebude od veci, 
keď spomeniem ešte niekoľko diplomo-
vaných osôb. Prvý lekár – chyrurg 
spomínaný je v roku 1755, zverolekár 
len na konci XIX. Storočia. Prvú lekárňu 
založil na Giraltovciach Gustáv S. v roku 
1844.“ Ďalšie „prvé“ zaujímavosti:  „Prvá 
banka bola otvorená v roku 1909, 
elektrické svetlo bolo zavedené v roku 
1924, a dodáva ho tunajší parný mlyn.   
V tom roku nastala i autobusová 
premávka, ale spočiatku bola veľmi 
primitívna, nakoľko len nákladné autá 
prevádzaly osobnú premávku. Len 
postupne zavedené boli osobné 
autobusy, ale i tie boli zpočiatku malé a 
nepohodlné. Boly to autobusy privátne. 
Štátne autobusy začali chodiť len v roku 
1941. V jeseni 1942 v kultúrnom dome 
otvorilo sa i kino. 

Pokračovanie nabudúce... 

Spracovala: Michaela Marcinová 
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V minulom vydaní nášho periodi-

ka sme informovali o programe        

posledného rokovania Mestského 

zastupiteľstva v Giraltovciach       

v roku 2015, šiesteho v tomto       

volebnom období. Dnes prináša-

me niekoľko postrehov z rokova-

nia mestských poslancov.

P o d p i s  M E M O R A N D A                     

O   P O R O Z U M E N Í

Primátor Ján Rubis informoval o návr-

hu Memoranda o porozumení a vzá-

jomnej spolupráci medzi mestom 

Giraltovce a spoločnosťou Východo-

slovenská distribučná, a. s. Memo-

randum pojednáva o vzájomnej 

súčinnosti medzi oboma subjektmi 

pri príprave a realizácii jednotlivých 

stavieb, ako aj jednotlivých projektov 

v meste Giraltovce. Memorandum 

uvádza konkrétne podmienky a opa-

trenia ako základ pre ďalšiu spoluprá-

cu pri investičných zámeroch oboch 

strán. Poslanci uvedené memoran-

dum schválili. Potom nasledoval jeho 

slávnostný podpis, za mesto Giral-

tovce  primátorom Jánom Rubisom a 

za Východoslovenskú distribučnú a. 

s., riaditeľom divízie Sieťový obchod 

 ZO ZASADNUTIA 6. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

NIEKOĽKO POSTREHOV

Jaroslavom Hruščom.

Operačný plán zimnej údržby mest-

ských komunikácií

Poslanci schválili Operačný plán zim-

nej údržby mestských komunikácií, 

chodníkov, schodov a verejného 

priestranstva od 1. decembra 2015   

do 31. marca 2016, o ktorom refero-

val konateľ spoločnosti Mestský pod-

nik služieb Giraltovce, s. r. o.

Pri prerokovávaní tohto bodu progra-

mu vyvstala aj otázka zimnej údržby 

na súkromných pozemkoch a pri rôz-

nych prevádzkach. Zákon uvádza, že 

každý vlastník pozemku, prevádzky, 

nájomník a iná zodpovedná osoba sú 

povinní túto údržbu vykonávať, no      



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

7

v meste si mnohí zvykli, že ju  vyko-

náva mesto cez svoj podnik a drobné 

služby. 

Poplatok za komunálny odpad sa      

nemení

Pri rozhodovaní o zmene miestneho 

poplatku za odvoz a likvidáciu komu-

nálneho odpadu sa poslanci uzniesli 

na schválení Dodatku č. 3 k VZN č. 

47/2012 o miestnych daniach a miest-

nom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. V zmysle 

uvedeného Dodatku sa sadzby v roku 

2016 nemenia.

Zápis deti do školy až v apríli

V zmysle novej zákonnej úpravy pri-

jatej NR SR v minulom roku sa MsZ 

uznieslo, že zápis detí do základnej 

školy pre školský rok 2016/2017 sa 

uskutoční v termíne od 1. do 30. aprí-

la 2016.

Určenie miesta na vylepovanie 

predvolebných materiálov

Vzhľadom k blížiacim sa voľbám   

do Národnej rady Slovenskej republi-

ky prerokovali poslanci návrh na 

určenie verejného miesta pre vylepo-

vanie plagátov a iných materiálov 

politických strán kandidujúcich        

v uvedených voľbách. Každá zo strán 

má vyhradené miesto označené 

číslom, ktoré si vyžrebovala.             

V prípade, že niektorá zo strán svoje 

miesto nevyužije, toto ostane prázd-

ne. Plocha na zverejňovanie predvo-

lebných materiálov je umiestnená na 

starej budove mestského úradu. 

ooo  Text: PhDr. F. Džalai, foto: M. Osifová
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2 januárové počasie bolo také slovenskopolitické? O snehu sa viac 
hovorilo, než sa nám ho doprialo. Zato mrazy ostošesť dokazovali, 
aká vie byť zima chladná. 

2nový rok 2016 bude zrejme niečím výnimočný? Aspoň podľa  
silvestrovských osláv spojených s vítaním nového roka tak 
môžeme súdiť. Veľkolepý ohňostroj, ktorý už tradične pripravilo 
pre občanov mesto Giraltovce, sprevádzalo množstvo honosných  
ohňostrojov takmer z každého rohu. Je vidieť, že sa na nový rok 
naozaj tešíme.

2hasiči sa na Silvestra pravdepodobne nudili? Ako sa pod nátlakom 
priznal veliteľ DHZ  Marek Hliboký, výjazd v Giraltovciach spojený  
so zlým zaobchádzaním s ohňostrojmi a pyrotechnikou 
neuskutočnili. A tak ich od šampusu (detského) odtrhol len jeden 
výjazd mimo Giraltoviec  k dopravnej nehode. 

2oprava obuvi  sa presťahovala o poschodie nižšie? Pracovníkom 
zrejme došlo, že si na schodoch zbytočne derú podrážky a oprava 
je taká drahá...   Občania mesta by uvítali aj služby  zberne šatstva 
na pranie a chemické čistenie, ktorú v našom meste postrádajú.  

2mliekomat na Dukelskej ulici by ste už hľadali márne? Po asi 
piatich rokoch svojej činnosti  tak  automat  na čerstvé kravské 
mlieko skončil svoju činnosť. 50c za liter kvalitného zdravého 
produktu už v našom meste nekúpite a ani gazdinky pred 
veľkonočnými sviatkami nepripravia dobroty z tohto naturálneho 
moku. 

2ak ste zákazníkmi Telekomu do najbližšej predajne sa dostanete 
po zdolaní 23 km? Tá v našom meste skončila svoju činnosť a 
svojich klientov najbližšie obslúžia v Stropkove.

2v roku 2016 sa plánuje dostavba ochrannej funkcie hrádze pred 
povodňami v časti futbalového ihriska? Financie na zrealizovanie 
získa mesto z Ministerstva životného prostredia SR.   

Mária Osifová

VIETE, ŽE...



Sólisti Donského kozáckeho chóru, 
ktorí vystupujú pod názvom Volnij Don 
(Slobodný Don), účinkovali v Giral-
tovciach v rámci svojho 6-týždňového 
slovenského turné po prvý raz. Zavítali 
medzi Giraltovčanov a návštevníkov       
z okolia, aby sa podelili o pravú atmosfé-
ru v piesňach svojho kraja. Milovníci 
tradícií a slivovice budú ešte koncerto-
vať aj v Maďarsku a Poľsku. Cestovali 
k nám 26 hodín z Moskvy, s krátkym 
oddychom pri Bardejove. Ako povedal 
ich manažér Ľubomír Pukša, prišli 
unavení, no o to viac nažhavení... 
ponúknuť kus svojho domova, pravý, 
nezameniteľný ruský folklór, ktorý 
rozozvučal všetky steny kultúrneho 
domu. Okrem Pukšu prišiel na rozhovor 
líder skupiny Sašo a spoločne nám 
poskytli odpovede. 

Predstavte nám súbor.

Ľubomír: Účinkujúci sú sólisti 
Donského kozáckeho chóru z Ruska. 
Táto partia jazdí spolu s dievčatami už 
druhý rok. Chlapci jazdili už aj rok 
predtým, štvrtý rok po Slovensku a všade 
ich majú radi. Spievajú vokalistky - 
Anastasia Krivoručko a Nadežda 
Belanova. Na ruskom bajane hrá Grigorij 
Polovinka, ktorý patrí medzi najlepších 
bajanistov v Rusku a k prvej päťke v 
spievaní kozáckych a iných piesní. Je 
vedúci troch umeleckých súborov a 

rozospievali dom kultúry

Ruskí sólisti Volnij Don Ruskí sólisti Volnij Don 

umelecká duša kolektívu. Multi-
inštrumentalista, špičkový gitarista a 
basista je Alexander Džalašov – Sašo. 
Hráva s muzikantmi z USA, ktorí si ho v 
Rusku  pozývajú na svoje koncerty. 
Porozpráva vám o piesňach príbehy 
pomalou ruštinou. 

Priblížte históriu kozákov.

Ľubomír: Kozáci sa objavili na juhu 
Ruska v 14. – 15. storočí. Nik nevie, 
odkiaľ prišli. Slovo kozák pochádza z 
turgizského slova kazak (ochranca 
hranice), alebo zo staroslovenskej 
mytológie azak (ochranca svetla). 
Vznikla jedna národnosť - kozáci, 
ktorých hlavnou výsadou bola sloboda, tú 
milovali nadovšetko.  Za čias cárskeho 
útlaku tá sloboda nebola bohviečo, preto 
dole na juhu k rieke Don začali utekať 
ľudia, ktorí nechceli byť nevoľníkmi, 
hlavne zo strednej časti Ruska. Cárska 
armáda tam nemala taký vplyv, žili v 
dedinách, ktoré sa volali stanice. Nastal 
však problém – prišlo ich tam v jednom 
momente naraz veľa a najlepšie sa žije, ak 
človek kradne a stáva sa zbojníkom. 
Rozmohlo sa to a začalo to byť vtedy 
neúnosné, až sa to dostalo do Petrohradu. 
Katarína Veľká vymyslela biznis s 
kozákmi, zavolala si náčelníkov - 
atamanov  a povedala im: „Žijete na 
území, ktoré nie je vaše. Urobíte 
poriadok, postavíte mi ľudí do armády s 

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

9



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

10

vlastným velením, lebo potrebujem 
chrániť južnú hranicu od Turkov. Za to 
dostanete bezplatne zem, na ktorej žijete, 
ja vás tu nechám.“ Dohodli sa a vznikla 
j edna  z  na jd i sc ip l inovane j š í ch  
vojenských jednotiek  na svete. Ataman 
mal prirodzenú úctu svojich vojakov. 
Potom sa nasadzovali kozácke jednotky 
do bojov aj dobyvačných, Rusko bolo 
vtedy imperiálne, kozáci dobyli celú 
Sýriu pre Rusko. Kozák si musel do 18-
tky zaobstarať koňa, dostal šabľu a išiel 
slúžiť do armády na 25 rokov. 

Čo teda obsahuje ich koncert?

Ľubomír: Celý koncert je práve o 
tomto. Kozáci slúžili, mali doma rodiny, 
manželky odprevádzali mužov, muži 
svoje milenky, stretávali sa s rodičmi, 
písali si. Jednoducho dedinský život, kde 
sa zabávali či pili. Kozákov si väčšina 
ľudí mýli a predstavuje  si tance, kde sa 
hádže mečom, sršia ohne a  lietajú ako z 
japonského kung-fu. No pri ich 
vystúpeniach zažijete niečo iné, nelietajú 
v nich šable, muzikanti pripomínajú 
typickú kozácku oslavu, keď si sadli za 
jeden stôl kozáci a kozáčky, rozprávali si 
príbehy, prichystali jedlo, naliali vodku, 
spievali, zabávali sa, toto všetko 
predvádzajú členovia súboru Volnij Don. 

V Giraltovciach  mal Volnij Don 
svoju premiéru, no v okrese ich už 
poznajú.

Ľubomír: Vo Svidníku už boli dva 
alebo trikrát. Chlapci a kapela to 
nerozlišujú, kde koncertujú. Je to proste 
jeden výborný región, no všade sú, 
samozrejme, iné koncerty. Záleží od 
atmosféry, ale ľudia sú väčšinou vždy 

super. Ešte nebol taký koncert, kde by 
vyslovene nechceli byť. Koncert je 
postavený tak, ako ste videli, na tom 
autentickom folklóre, čiže radšej majú tú 
komornejšiu atmosféru, keď len spievajú 
a tancujú,  ani svetlá nemáme ako úplne  
stlmiť. Neberieme to ako koncert, ale ako 
takú kozácku dedinu, zabávanie sa pri 
tom stole. 

Ako ste sa stretli, kde ste sa 
spoznali? 

Sašo: S Grigoriom sme sa poznali, 
najprv sme spoločne hrávali dva roky. 
Pred šiestimi rokmi  sme vymysleli 
koncertný program ako duo a pred dvoma 
rokmi dozadu už bolo potrebné rozšíriť 
skupinu o dievčatá. Dali sme na internet 
inzerát, ohlásili sa aj také, ktoré nevedeli 
spievať, iné si mysleli, že za to, že s nami 
pôjdu za hranicu, musia mať s nami 
pletky. Až potom sme našli naše dievčatá 
- študentky, ktoré sú dobré a milé. Na 
koncertoch sa osvedčili a naozaj dobre 
spievajú. Dva roky s nimi hrávame v 
tomto zložení, vlani sme s dievčatami 
absolvovali prvé koncerty a zvykli si na 
koncertné spievanie. 

Prezraďte nám vaše najväčšie 
úspechy. Na koľkých hudobných 
nástrojoch hráte?

Sašo: Každý deň je pre nás nový 
úspech, na každom koncerte. Vždy sa 
snažíme dať niečo poslucháčovi 
prostredníctvom našej hudby. Atmosféra 
na koncertoch je výborná. Hrávam na 
všetkých hudobných nástrojoch – na 
gitare, base, klavíri, gajdách, píšťalach, 
piane...  Najlepší je ozembuch. 
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Máte aj nejaké hudobné vzory?

Sašo: Naše vzory sú babky a 
dedkovia, ktorí nás učili spievať.                
Po našich predkoch sme zdedili kultúru a 
tradície. 

Kam smerujete z Giraltoviec?

Ľubomír: Začíname turné na Slo-
vensku a máme tú česť, že začíname 
práve u vás. Nechcem si predstaviť, 
koľko bude dovtedy vypitej slivovice. 
Máme 38 vystúpení. Z Giraltoviec 
smerujeme do Sečoviec, pôjdeme ďalej 
do Humenného, Michaloviec, Kežmarku, 
Trebišova. Kozáci budú účinkovať s 
operou  Štátneho divadla v Košiciach       
v programe Bez šepkára, nasledujú Stará 
Ľubovňa, Sabinov. Ideme krstiť nové CD 

k Horehronkám, s ktorými máme 
spoločný program a  končíme na východe 
29. januára v Prešove, 30. v Medzilabor-
ciach a 31.  v historickej radnici v Košic-
iach. Potom ťaháme na sever Slovenska,  
smerom na západ, ďalšie koncerty nás 
čakajú v Maďarsku a Poľsku, kde to 28. 
februára končíme.

Sólisti zoskupenia Volnij Don sa 
predviedli vo vystúpení, kde nechýbali 
pravé ruské temperamentné piesne.        
V polovici aj závere programu sa k nim 
hrou na husliach úspešne pridali žiaci 
ZUŠ v Giraltovciach – Dominika Bílla  a 
Stano Bakaľár. Všetkým účinkujúcim 
ďakujeme za neopakovateľný umelecký 
zážitok a želáme veľa úspechov. 

TEXT: Martina Cigľárová FOTO: Ladislav Lukáč

Grigorij je považovaný 
za majstra akordeónu
bajana  v Rusku.
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V prvých dňoch druhej polovice minulé-
ho mesiaca sme si v našom meste pri-
pomenuli, že od oslobodenia spod 
jarma nemeckého fašizmu v 2. svetovej 
vojne prešlo už 71 rokov. Giraltovčania 
si toto výročie pripomenuli pietnym 
aktom kladenia vencov na námestí pred 
mestským úradom pri soche venovanej 
občanom mesta, bojujúcim vo vojne.
Zástupcovia jednotlivých delegácií 
zúčastnených na oslavách položili 
vence a kytice kvetov a poklonili sa 
pamiatke osloboditeľov Giraltoviec.
Po začatí akcie, ktorou prítomných 
sprevádzala Mária Osifová ml., zaznela 
báseň prednesená Michaelou Marcino-
vou. 
Slova sa potom ujal primátor mesta Ján 
Rubis, ktorý privítal účastníkov pietne-
ho kladenia vencov. V prvom rade to 
boli členovia delegácie Predsedníctva 
Oblastnej organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
(SZPB) zo Svidníka na čele s predsedom 
Jozefom Rodákom. Ďalej sa osláv 
zúčastnili predstavitelia mesta, poslanci 
mestského zastupiteľstva, pracovníci 
mestského úradu, predstavitelia, členo-
via a pracovníci verejných a spoločen-
ských organizácií a bohaté bolo aj zastú-
penie žiakov a študentov škôl.
Ján Rubis v príhovore pripomenul dôle-
žité udalosti predchádzajúce oslobode-
niu Giraltoviec a hovoril aj o zapojení 
obyvateľov mesta a okolitých obcí do 
protifašistického odboja v rámci parti-

TRADÍCIA SA MUSÍ ZACHOVAŤ ! 
zánskeho hnutia. Zdôraznil, že obete 
vojny nesmú byť zabudnuté a táto tradí-
cia sa musí dodržiavať a hlavne prená-
šať na mladú generáciu, aby nikdy neza-
búdala na obete, ktoré priniesli jej pred-
kovia.
V podobnom duchu hovoril aj predseda 
ZO SZPB v Giraltovciach Vladimír Osif, 
ktorý takisto spomenul  bohatú históriu 
protifašistického hnutia v okolí mesta, 
reprezentovanú odbojármi – Čapaje-
vovcami  pod velením Ľudovíta Kukorel-
liho. Tieto tradície sú v súčasnosti udr-
žiavané každoročnými stretnutiami 
generácií pri pamätníku nad obcou 
Kobylnice, ktorý bol postavený z iniciatí-
vy giraltovskej organizácie SZPB. Aj pán 
Osif zdôraznil význam zachovávania 
tradície boja proti fašizmu a intoleran-
cii, pretože stále existujú sily prekrucu-
júce fakty histórie,  čo môžeme vidieť aj 
na súčasnej zložitej medzinárodnej 
geopolitickej situácii.
To, že sa tradícia boja proti fašizmu, 
rasovej neznášanlivosti a intolerancii 
musí zachovať, rezonovalo aj počas 
neformálneho stretnutia účastníkov 
osláv 71. výročia oslobodenia Giralto-
viec, ktoré sa uskutočnilo po skončení 
pietneho aktu kladenia vencov a poklo-
nenia sa pamiatke osloboditeľov mesta.
Tradícia protifašistického odboja sa 
musí zachovať!  To je aj hlavný výsledok,  
plynúci z tohtoročnej spomienky na 
oslobodenie  Giraltoviec.

Text: František Džalai



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

13

Foto: V. Michalčík
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V giraltovskej zasadačke MsÚ sa       
v polovici januára uskutočnila odborná 
beseda s včelármi. Účastníci sa dozvede-
li rôzne zaujímavosti o včelích produk-
toch. 

Základná organizácia Slovenského 
zväzu včelárov Giraltovce v spolupráci s 
organizáciou Včelej farmy Okrúhle pri-
pravila 16. januára pre verejnosť odbor-
nú prednášku s názvom Včelie produkty 
vo výžive a prevencii chorôb, ktorá trvala 
približne dve hodiny. Prítomní boli naprí-
klad predseda ZO SZV Dušan Štefánik či 
tajomník ZO SZV Jozef Buzek. Podujatie 
viedol včelár Gabriel Nemčík. Svoju pred-
nášku spracoval do šiestich okruhov. 
Informácie nám sprostredkovali Jozef 
Buzek a Boris Sabol. V prvej časti progra-
mu boli poslucháči oboznámení so všeo-
becným popisom o včelích produktoch. 
Ako nepriame označujú včelári  med, peľ 
a propolis a za priame vosk, materskú 
kašičku a včelí jed.  V druhom bode sa 
prednášajúci zameral na získavanie kva-
litných včelích produktov, na nevyhnut-
nosť ich produkcie. Ako príklad použil 
vytáčanie medu, až keď je zrelý. Ďalší bod 
sa týkal uskladňovania včelích produktov, 
kde bolo prítomným vysvetlené, že všet-
ky sa musia vhodne uskladniť, aby ich 
kvalita zostala dobrá čo najdlhšie (suše-
nie, mrazenie medu). Štvrtá časť pred-
nášky bola venovaná  príprave produktov 
na použitie. Účastníkov zasvätili naprí-
klad do prípravy propolisovej tinktúry, 
materskej kašičky a podobne. Predpo-
sledný bod sa týkal využitia produktov vo 

o včelích produktoch vo výžive a prevencii chorôb 
výžive a pri prevencii chorôb. Pán Nemčík 
ponúkol široké možnosti využitia včelích 
produktov ako podporných prostriedkov 
pri liečbe viacerých chorôb človeka.         
V závere boli poskytnuté recepty, ktoré 
sú podľa včelárov využívané v ľudovom 
liečiteľstve. Súčasťou prednášky bola 
videoprojekcia a po skončení akciu oživili 
otvorenou diskusiou k téme. Tí, ktorí ste 
užitočnú prednášku nestihli, nezúfajte. 
Ďalšia sa uskutoční 13. februára od 14.00 
hod., opäť v zasadačke Mestského úradu 
v Giraltovciach. Prednášajúci bude 
Michal Vinc, Giraltovčania a poslucháči z 
okolia budú mať možnosť vypočuť si 
informácie  na tému Nové smery vo vče-
lárstve a technológia včelárenia. Nevá-
hajte a príďte.

Text a foto: Martina Cigľárová

VČELÁRI UČILI GIRALTOVČANOV
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Projektová činnosť v SSOŠ Giraltovce 

mala opäť ďalšie pokračovanie. 

Začiatkom decembra našu školu 

navštívili žiaci a učitelia z chorvátskej 

školy v mestečku Dalj a po zaujímavom 

a zábavnom víkende strávenom s nový-

mi chorvátskymi priateľmi naši žiaci 

pokračovali v práci na projekte Era-

smus + s názvom Can you tell me the 

way to... na Spiši. O svojich zážitkoch 

rozpráva Branislav Vojtko:

Víkend s Chorvátmi

,,Prvý deň začal prezentáciou školy 

našich chorvátskych partnerov. Podob-

ne ako žiaci našej školy, aj ich žiaci a 

učitelia navštívili vďaka projektom už 

množstvo krajín. Po prezentácii nasle-

dovali rôzne zoznamovacie aktivity na 

prelomenie ľadov a ľahšie vzájomné 

zoznamovanie sa. Neskôr sme šli do 

centra Giraltoviec ukázať chorvátskym 

študentom naše mestečko. Bolo nám 

skutočne fajn a veľmi dobre sme sa 

bavili. Vo večerných hodinách sme sa 

presunuli do školy, kde sme v angličtine 

hrali hru Scavenger hunt, čo bolo veľmi 

zábavné. 

Druhý deň boli chorvátski študenti na 

exkurzii v Prešove. Po nej nasledovali 

ďalšie workshopy. Uvedomil som si, že 

všetko ide ľahšie, ak máte pri sebe ľudí, 

ktorí majú tímového ducha a kreatívne 

myslenie. Po  workshopoch sme sa 

presunuli na večeru a potom  sa vrátili 

do budovy školského internátu na 

diskotéku. V nedeľu ráno nasledovala 

rozlúčka a v pondelok pokračovanie v 

ďalších zaujímavých činnostiach...

Po stopách starých ciest s projektom 

Erasmus + 

V pondelok ráno, presne 7. decembra, 

som sa spolu so svojimi spolužiakmi a 

dvoma pedagógmi vybral po stopách 

historickej cesty Magna Via, ktorá 

viedla aj cez Spiš. Najprv sme absolvo-

vali zaujímavú prednášku o historickej 

kráľovskej poštovej ceste. Dozvedeli 

sme sa, že  viedla cez dnešné Rakúsko, 

Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a 

Ukrajinu. Išlo o starú cestu kráľovskej 

pošty,  po ktorej nechodili len poštové 

koče, ale aj koče samotných kráľov. 

Po prednáške sme sa pobrali ku kostolí-

ku Nanebovzatia Panny Márie  s najvyš-

šou kostolnou vežou na Slovensku, 

vysokou osemdesiatsedem metrov. 

Spolu so sprievodkyňou sme postupne 

vyšli až na vrchol veže. To, čo nás čakalo 

hore, nikto nepredpokladal. Nádherný 

pohľad, krásna panoráma, človek sa 

nemohol prestať kochať krásou. V 

baníckom múzeu sme sa zas oboznámili 

s históriou baníctva a prezreli si  lampy 

a nástroje, ktoré baníci používali. 

Zo Spišskej Novej Vsi pokračovala naša 

cesta do Spišského Podhradia, kde sme 

absolvovali rôzne workshopy. Navštívili 

sme i ďalšie nádherné miesta: Spišskú 

CESTOVATEĽSKÝ DENNÍK ŽIAKOV SSOŠ POKRAČUJE ... 
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Kapitulu, Dreveník, Sivú Bradu, Spišský 

Jeruzalem, šli sme okolo Spišského 

hradu. Posledná zastávka celej cesty bol 

rímskokatolícky Kostol Zoslania Ducha 

Svätého v Žehre. V tomto malom kosto-

líku sme si vypočuli pútavý výklad histó-

rie kostola. Videli sme na stenách fresky 

ešte z 15. storočia. Cesta späť s približne 

štrnástimi kilometrami v nohách bola 

pre mnohých veľká skúška. O to viac nás 

potešil a zohrial oheň v krbe penziónu. 

Ale naše zážitky sa ešte nekončili. Večer 

sme si pozreli krásny film Cesta.  Únavu 

z dňa zahnali obrazy gotických kaplniek 

na Sivej Brade, travertínový útvar Dre-

veník, pohľad na Spišský hrad, hradby 

Spišskej Kapituly... Tento deň bol pre 

nás ten najlepší....

Toto boli moje prvé skúsenosti s pro-

jektmi z angličtiny. Veľmi mi pomohli, čo 

sa týka jazyka a nabral som veľa skúse-

ností. Užil som si ich naplno spolu s 

workshopmi a veľmi ma motivovali 

zlepšovať sa. Mám pamiatku na celý 

život, neostáva mi nič iné iba povedať: 

Ďakujem všetkým pedagógom a štu-

dentom, ktorí tam boli.“ 

Mgr. Andrea Kytíková a  Branislav Vojtko, SSOŠ Giraltovce 
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Január dobrý je, keď chotár biely je,
ale tohtoročný január sa belel pomenej. Chotáre pripomínali zimu len vo vyšších 
nadmorských polohách a my v meste sme si zimné radosti veľmi neužili. Jedno šťas-
tie, že sa nám začala škola, a tak sme sa zimou veľmi nezapodievali. Školské povin-
nosti a radosti nás nútili zazerať iným smerom, ako napr.:

Olympiáda z anglického jazyka , ktorá sa konala 13. 01. 2016 vo Svidníku, bola     
pre žiakov Jaroslava Hlibokého (6. A) a Kristiána Mesarča (8. A) dôvodom na úsme-
v. Hlavne u Jaroslava Hlibokého, ktorý postupuje do krajského kola a 10. 02. 2016 si 
svoje schopnosti z angličtiny overí aj v krajskom meste  Prešov. Víťazovi  blahože-
láme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole!   

Žiacka školská rada 
vyhlásila súťaž pre 
žiakov prvého až 
štvrtého ročníka v 
zhotovení chorobne 
známej postavičky 
Mimoň.  V priebehu 
mesiaca sa každá zo 
štyroch tried prvého 
stupňa zmenila na 
citrónovo modrú 
škálu farieb. Mimo-
ňské  pos tavičky 
rôznych veľkostí a 
grimás skrášľovali a 
spríjemňovali prvé 
januárové dni.

Aj pri tejto súťaži sa nám potvrdilo, že žiaci sú šikovní a kde je túžba, tam je aj cesta. 
Našli si čas a voľné chvíle si krátili kreatívnou činnosťou. Niektoré výrobky boli 
také detailné a presné, že by bola škoda  ich nevystaviť vo vestibule školy. Tam sa   
na nás budú škeriť a usmievať ešte dlho, pretože máme čo obdivovať, naozaj!

V týždni od 18. 01.  do  22. 01. 2016 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili 
lyžiarskeho výcviku, ktorý bol pre každého z nich pamätný a plný zážitkov. Jeden     
z účastníkov si zaspomínal na nezabudnuteľný týždeň takto: 

„Na tento lyžiarsky som sa veľmi tešil. Bol to môj prvý lyžiarsky výcvik a preto som 
si ho chcel naplno užiť. Mesiace dopredu sme s kamarátmi plánovali veci typu:          

Foto: E. Tchuríková

V SÚKROMNEJ ZŠ 
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s kým budeme na izbe, s kým budeme v skupine alebo, či bude na izbách WiFi. 
Potom prišiel ten deň. Dve hodiny cesty autobusom sa zmenili na nekonečné čakanie 
na to, kedy konečne prídeme do Tatranskej Lomnice a začneme lyžovať. Keď sme 
tam prišli, všetci sme boli natešení. Pri pohľade na svah nám zmrzli úsmevy.         
Keď sme sa zviezli kabínkou, väčšina z nás bola zaskočená výškou svahu. A tak 
vyzeralo aj moje lyžovanie. Keďže som bol v skupine „nelyžiarov“, čakal som       
od seba, že sa naučím lyžovať. Prvý deň bol pre mňa dňom pádov. Druhý deň sme sa 
už začali učiť základy lyžovania. Tretí deň sme začali viacej lyžovať a menej padať. 
Štvrtý deň sa mi podarilo svah zísť len s jedným pádom. K tomu mám aj historku: 
Išiel som si po svahu, lyžoval som a hovorím si: „To je super! Dnes som ani raz 
nespadol!“ Keď vtom zrazu: BUM! Spadol som. Piaty deň som si mohol povedať, že 
som skutočne lyžoval. Jedným slovom, tento lyžiarsky som si neskutočne užil! Urči-
te, ak budem mať možnosť ešte raz ísť, pôjdem! A aj keď som mal obavy, že sa lyžo-
vať nenaučím, naučil som sa.“ Peter Kucharík, 7.A

Pondelňajší deň 18. 01. 2016 sa v 1. A niesol v znamení plného očakávania. 
Rodičia prvákov si dohodli spoločné stretnutie, na ktorom sa spolu so svojimi rato-
lesťami zahrajú zaujímavé spoločenské hry, vymenia si navzájom skúsenosti, jedno-
ducho využijú toto popoludnie na príjemné posedenie. V štyroch skupinách, v kto-
rých sa hrali rôzne hry, vládla súťaživá, no zároveň, veľmi príjemná atmosféra. Deti 
sa s veľkým nadšením zapájali do všetkých aktivít, za ktoré boli odmenené sladkou 
odmenou. Nikomu z prítomných sa nechcelo odísť a preto sme si rovno určili termín 
ďalšieho takého stretnutia. Bude 26. 02. 2016. 

 Mgr. Mária Foltínová, triedna učiteľka

Text : E. Tchuríková

Fašiangovú zábavu si  20. 1. 2016 užili 

deti z MŠ v Giraltovciach spolu so svoji-

mi rodičmi. Všetkých zabával ujo Ľubo 

Hreha, autor detských piesní, vo vyzdo-

benej sále kultúrneho domu. Nádherné 

masky ujo Ľubo roztancoval veselými a 

rezkými piesňami, ale prekvapil deti aj 

súťažou s klobúkmi. Najväčší vytrvalci, 

naši predškoláci, vydržali súťažiť až do 

konca. Výhercom ujo Ľubo daroval trič-

ká s logom a DVD so svojimi pesničkami. 

Do tanca sa zapojili aj rodičia s deťmi – 

KARNEVAL S UJOM ĽUBOMKARNEVAL S UJOM ĽUBOM
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skákali, dupali, tlieskali a všetci spolu sa v kole vykrúcali. Vo víre dobrej zábavy ujo 

Ľubo spustil cukríkový dážď. Deti s nadšením zbierali cukríky po celej sále, taktiež 

vytvárali triedne vláčiky, s ujom Ľubom si aj zaspievali a hlasno zakričali. Nechýbala 

ani promenáda masiek, kde sa každé dieťa všetkým predstavilo. Na karneval prišli 

princezné, piráti, spidermani, zvieratká, lienky, motýle a iné rozprávkové bytosti. 

Všetky masky boli zaujímavé a za odmenu boli ocenené milým darčekom. 

Text: Beáta Miňová, foto: J. Hažlinský

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského privítal 
súťažiacich v okresnom kole, ktoré organizovala 
ZŠ v Giraltovciach. Tento rok je to už 23. ročník a 
kolo prebehlo 27. januára 2016. Víťazi a výborní 
recitátori zo 6 základných škôl súťažili v troch 
kategóriách. Prednes slovenskej povesti má každý 
rok príjemnú atmosféru a recitátori sú veľmi 
dobre pripravení. Aj toho roku ich hodnotila troj-
členná porota v zložení - predseda poroty Mgr. 
Eulália Prazňáková, Mgr. Jana Nagajdová, Mgr. 
Emília Tchuríková. Súťaž otvoril a sponzoroval 

Milý čitateľ!
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pán riaditeľ ZŠ v Giraltovciach, ktoré-
mu veľmi pekne ďakujeme. Každý rok 
má porota ťažkú úlohu vybrať tých 
troch najlepších. Tento rok nás budú 
na krajskej súťaži reprezentovať za: I. 
kategóriu – Katarína Vygodová , II. 

kategóriu  - Daniela Koreňová a III. 
kategóriu – Ivana Koreňová. Víťazom 
blahoželáme, prajeme veľa úspechov 
v krajskom kole a všetkým ďakujeme 
za dobrú reprezentáciu svojej školy.

Mgr. E. Prázňaková

Vianočné obdobie je už nenávratne za nami, no my by sme sa chceli poďako-
vať všetkým návštevníkom Vianočnej akadémie ZŠ v Giraltovciach, ktorí 
kúpou medovníkov a vianočného punču podporili zbierku pre žiakov ZŠ. 
Nazbieraná suma je 90,- eur. Tieto finančné prostriedky plánujeme použiť 
na nákup rekvizít, ktoré využijeme v ďalších aktivitách žiakov pri reprezen-
tácii školy.

P O ĎA KO VA NI E 

 Učitelia ZŠ v Giraltovciach
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„Dávajte lásku, nájdete šťastie.“ 
To bolo (je) malé vianočné posolstvo. 
Vianoce sú minulosť, vstúpili sme do 
nového kalendárneho roka. Buďme 
vďační za všetko, čo nás v nadchá-
dzajúcom roku stretne, želajme si, 
aby sme s vierou a nádejou vykročili v 
ústrety novému roku 2016. 
Čas predvianočný v našom meste – 
nesmierne bohatý, pestrý, nádherný 
vo všetkých formách, ktoré nám 
ponúkli naše školy, naši žiaci, počnúc 
tými najmenšími. Čítajme deťom – 
celoslovenský program knižníc 
(Mestská knižnica Giraltovce - M. 
Marcinová). Po letnom čítaní v ZŠ 
nasledovalo čítanie aj v MŠ. Mne sa 
ušli najmladšie deti z jahodovej triedy. 
I keď som na ZŠ kedysi pracovala 
vždy s tými najmenšími, tieto boli ešte 
a ešte menšie. Sedeli na svojich 
stoličkách v polkruhu už pri vianočnej 
výzdobe s očkami uprenými na dvere, 
kto príde a čo to bude, to nové dnes. 
Prijali mnou vybra-
ného Pampúšika, 
pridávali sa ku mne 
pri častom opakova-
ní a dopĺňaní ďalších 
zvieratiek. Úplnou 
náhodou aj oni už 
ráno zhotovili pam-
púšiky, na tvrdej 
papierovej podložke, 
na lepenom cestíč-
ku, ktoré vypĺňali a 
zdobili semiačkami, 
samozrejme, pre 
vtáčiky. Po prečítaní 
pani učiteľka G. 
Jackaninová prime-

raným jemným hlasom pokračovala s 
nimi vo svojom programe, spravili 
vláčik, išli sa obliecť a na dvor. Že aj 
mňa prijali medzi seba, stačilo jedno 
slovo a pokyn posledného z vláčika, 
vraj – „POĎ“ a k tomu pokyn rukou. 
Neviem, kto koho obohatil viac. Ja na 
seba len toľko, že som sa rada 
podelila so svojím mimoriadnym 
zážitkom nielen v tento deň, ale 
rovnako aj v ďalších nasledujúcich. 
Po skončení „úlohy“ vo všetkých 
šiestich triedach sme sa všetci 
čítajúci stretli u pani riaditeľky D. 
Roguľovej, kde sme si vymenili 
čerstvé zážitky a pocity. 
Iné deti, tiež škôlkari, oblečené v 
bielych plátenných sukničkách, biele 
šatky uviazané okolo krku a prehode-
ný teplý vlniačik so strapcami. Ako v 
zime. Primerane k tomu aj chlapci. 
Boli to pre zmenu tiež „drobce“, 
väčšie aj tie menšie, ale z MŠ z Lúčky. 
Prišli sa nám odvďačiť za našu 

NECHAJME DOZNIEŤ 
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návštevu v ich zariadení. Tentoraz 
nás oni v našej mestskej knižnici, pri 
vianočnom stromčeku, potešili, ale aj 
prekvapili pesničkami, básničkami, 
hovoreným slovom výborne zvládnu-
tým. Potešenie, uznanie, ale aj dojatie 
sa dali vyčítať z tvári prítomných. 
Do tretice pridávam tiež úžasný 
zážitok z vianočného programu 
žiakov ZŠ (ul. Budovateľská). Po 
zhliadnutí programu som vtedy 
skonštatovala, že za toto by sa 
nemusel hanbiť ani Ďurovčik. A to 
poviem aj teraz. I keď každá trieda 
pripravila svoje vlastné číslo, v 
ponímaní celého predstavenia to bolo 
ucelené pásmo, jednotlivé výstupy na 
seba nadväzovali, spájané hovore-
ným slovom, hudbou a spevom. Ale 
výborne zvládnutým, kval i tne 
podaným, zladeným. Rovnako 
pastva pre oči po zhliadnutí oblečenia 
a ostatných rekvizít. Dávam si otázku, 
kde až vo svojej náročnosti dôjdeme? 
Som každoročne na predvianočných 
programoch a tie sú stále kvalitnejšie 

a náročnejšie. Je to prezentácia 
úrovne učiteľov a žiakov ZŠ. Ich 
vizitka, ale osobitne kohosi z ich 
radov, kto ten celkový obraz tvorí, 
zlaďuje a „režíruje“. Poďakovanie pre 
nich boli preplnená sála KD, búrlivý 
potlesk, ale aj slová uznania a 
poďakovanie riaditeľa školy Mgr. 
Mareka Marcineka v závere progra-
mu.

Najaktuálnejšie vtedy boli blížiace sa 
Vianoce a teda aj aktuálne jeho slová 
smerovali k nám všetkým, že nie to, 
čo nájdeme zabalené v škatuliach 
pod stromčekom je dôležité, ale to, čo 
pre naše spolužitie potrebujeme a to 
hľadajme v sebe. Mňa osobne teší, že 
na týchto a ďalších akciách aj v rámci 
našej JD sa stretávame a stretávajú 
zástupcovia všetkých škôl, mesta 
(MsÚ) a ďalších inštitúcií. Želajme si, 
aby tak bolo aj v tomto roku a snáď aj 
výraznejšie. 

Text: Margita Gazdičová
Foto: M. Marcinová, J. Hažlinský

Ospravedlňujem sa za oneskorenú aktuálnosť príspevku, ale v čase konania 
týchto podujatí malo už januárové číslo Spravodajcu uzávierku.   

Margita Gazdičová



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

23

Vďaka Ti, Bože, za chrám náš,

 i že nás chrániš, v láske máš:

Ó, daj nám ducha ochoty,

byť hodným tej dobroty. 

Martin  Rázus

  Na sviatok Zjavenia Krista Pána 
mudrcom, 6. 1. 2016, sme si na 
slávnostných službách Božích 
pripomenuli 15. výročie posväte-
nia chrámu Božieho v Železníku.  
Filiálka Železník patrí do CZ 
ECAV Giraltovce. V stredu, vo 
sviatok Zjavenia Krista Pána 
mudrcom, Božie služby v matko-
cirkvi neboli, a tak bratia a sestry 
nášho CZ  v hojnom počte zapl-
nili náš chrám. Zborový farár 
Mgr. Martin Fečko v kázni Božie-
ho slova pripomenul, že už 15 
rokov  tu stojí Boží chrám, Božie 
dielo, v ktorom sa schádza Boží 
ľud. Veľké požehnanie tohto 
chrámu je v tom, že sa tu stretá-
vajú veriaci ľudia pri Božom 
slove a pri prisluhovaní sviatosti. 
Božie dielo nás zaväzuje žiť v 
láske a v pravde, hľadať pokoj a 
na svojich blížnych sa pozerať z 
pohľadu lásky. V programe 
vystúpili aj zborový spevokol  a 
sestry z Lužian, za čo im patrí 
naše poďakovanie.

   Chrám Boží v Železníku je mies-
to, kde bratia a sestry nachádza-

15. VÝROČIE   
POSVÄTENIA  CHRÁMU  BOŽIEHO

V ŽELEZNÍKU

jú to, čo nemožno nájsť nikde 
inde, ubezpečenie, že Pán Boh 
má o nás záujem a chce,  aby 
sme žili plným, šťastným, pokoj-
ným životom, ktorý je zodpoved-
ný pred Bohom i pred ľuďmi.

   História kostola v Železníku sa 
začala písať v roku 1977, keď sa 
na zborovom konvente v chráme

Božom v Giraltovciach prijalo 
rozhodnutie postaviť vo fílii 
Železník nový kostol. Základný 
kameň bol posvätený 25. 8. 
1977 bratom seniorom Šariš-
sko-zemplínskeho seniorátu 
Borisom Mišinom.
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Projektant kostola bol architekt 
Tomáš Miroslav Niňaj zo Žiliny. 
Dňa 6. 1. 2001, vo sviatok 
Zjavenia Krista Pána mudrcom, 
tento nový svätostánok posvätil s 
Božou pomocou dôstojný brat 
biskup Západného dištriktu 
ECAV Ivan Osuský  za prítom-
nosti brata seniora ŠZs Slavomí-
ra Galla, zborového farára Jozefa 
Juházyho a 18 oltárnych bratov 
a sestier, ako aj za účasti hojné-
ho počtu okolo 1 200 veriacich z 
blízkeho i ďalšieho okolia. Za deň 
slávnosti posvätenia nášho 
chrámu bol zvolený 6. január, 
kedy sa evanjelici zo Železníka  
pred viac ako 200 rokmi zaslúžili 
o rozšírenie kostola v Giraltov-
ciach, ktorý bol posvätený práve 
6. januára. Za toto nádherné 
dielo, náš chrám, aj po pätnás-
tich rokoch užívania ďakujeme v 
prvom rade nášmu nebeskému 
Otcovi.

Je to môj kostol! Môj a tvoj, 
brat a sestra, nás všetkých, ktorí 
sa tam pravidelne stretávame pri 
Božom slove. Je to náš Boží 
chrám, miesto, kde prebýva 
spolu s nami náš Pán.  Nedeľu čo 
nedeľu tu počúvame aktuálny 
výklad Božieho slova, modlíme 
sa a naše duše pijú nebeský 
pokoj. Naše ubolené vnútra 
potrebujú živú riavu  Božích slov 
na občerstvenie duše, potrebujú 
piť živú vodu z Božej studne.

Vďaka za našich kazateľov, za 
naše chrámy, v ktorých počúva-
me  Božie slovo, ktoré nás mení a 
smeruje hore k nebeským 
bránam.

Veľkú vďačnosť cítime a 
vyjadrujeme bratovi architektovi 
Tomášovi Miroslavovi Niňajovi, 
ktorý sa napriek vzdialenosti 
patrične staral o úspešný 
priebeh výstavby kostola a pri 
10. výročí posvätenia chrámu 
Božieho v Železníku napísal:

   „Ajhľa, chrám Boží s ľuďmi zo 
Železníka, ktorí si ho s Božou 
pomocou postavili. Zapĺňajú ho, 
aby mu ďakovali, prosili o pomoc 
pri údele žitia. Už desať rokov 
dominuje v centre obce a z jeho 
veže sa ozývajú zvony, zvoláva-
júc veriacich k oslave a na 
intímne rozhovory s Ním v 
priestoroch pod krížom, ktorý je 
symbolom ukrižovania Ježiša, 
kresťanstva a všetkého, čo s tým 
súvisí... Pánu Bohu  a Vám patrí 
poďakovanie, ktorí ste ho 
budovali, navštevujete a udržia-
vate tento pekný duchovný 
stánok.

V mnohom si na realizáciu 
spomínam. Na ochotných, 
príčinlivých a dobrých ľudí          
v Železníku.“

Anna Mitaľová
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Miro Pankuch (27) z obce Železník sa má čím pochváliť. Predne-
dávnom sa stal tvárou populárneho televízneho programu Súdna 
sieň. Ako sám vraví, do TV JOJ sa dostal úplnou náhodou. A hoci 
nemá žiadne herecké vzdelanie, kariéru  si už naštartoval. V práci 
sa mu darí tiež, pracuje ako supervízor pre internú logistiku DHL a 
okrem toho je vyštudovaný ekológ. Má štátnicu aj z psychológie a 
pedagogiky a pracoval ako fitness tréner. Zároveň má absolvované 
kurzy z masérstva a kondičnej kulturistiky. Za svoj necelý tridsať-
ročný život  toho postíhal viac než dosť a uvidíme, čím nás ešte        
v tomto roku prekvapí. 

Narodil si sa v Železníku, študoval si na Gymnáziu v Giraltov-
ciach. Kam ťa potom zavial vietor a kde momentálne pôsobíš?

- Žijem v hlavnom meste, kde momentálne pracujem ako supervízor 
pre internú logistiku DHL. V Bratislave som najprv pôsobil na nižších 
pozíciách, kým som sa vypracoval tam, kde som dnes. Často som mal aj 
dve zamestnania naraz, aby mi to pokrylo výdavky na život v Bratislave. 
Táto práca je presne to, čo som chcel robiť - viesť a operatívne riadiť tímy 
ľudí v perspektívnej firme. Som absolvent v odbore ekológie a techniky, 
mám navyše štátnicu z psychológie a pedagogiky. Venoval som sa aj 
práci maséra a trénera kondičnej kulturistiky. Známym celebritám som 
projektoval domáce fitnescentrá v zastúpení spoločnosti Friva, kde som 
predtým pracoval. Na toto obdobie rád spomínam, táto práca ma veľmi 
bavila. Mám sen zriadiť si raz aj svoje vlastné fitko, snáď sa mi to raz 
podarí. 

Ako si sa dostal k postave jednej z častí jojkárskeho programu 
Súdna sieň?

- Bolo to v čase, keď som si hľadal zamestnanie. Dostal som sa         
k tomu tak, že som sa zaregistroval na webovej stránke profesia.sk a 
zaslal som si životopis na rôzne miesta, jeden aj do TV JOJ. Ponuku         
v tom čase Jojka vypísala na prácu asistenta pri kamerovej produkcii. 
Síce som vo vybranej pozícii neuspel, televízia mala v databáze zanecha-
ný môj záznam s fotografiou a aj po čase sa k môjmu profilu dostali. 
Ponúkli mi rolu, môj fyzický zjav bol charakteristický pre muža, ktorého 
som mal hrať. Ešte som nevedel, čo presne budem hrať, no súhlasil 
som. Zahral som si partnera dcéry, s ktorou sa súdila vlastná matka. 
Do popredia sa dostali skôr záporné stránky mojej postavy. Negatívna 
rola je pre divákov vždy atraktívnejšia, tak asi to bol ten dôvod. Čiže som 
stvárnil grázla, čo bola zaujímavá skúsenosť. Získal som vďaka tomu 

 ZO ŽELEZNÍKA ZAŽIARIL V SÚDNEJ SIENI 
MIROSLAV PANKUCH
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iný pohľad na televíziu a nadviazal nové kontakty. Mal som možnosť 
trochu spoznať televízne prostredie a zákulisie natáčania.

Prezraď mi, ako to celé prebiehalo pred kamerami...

- Štáb si ma zavolal na prvú kamerovú skúšku. Týždeň pred natáča-
ním mi poslali mail so scenárom. Ten som sa mal naučiť. Naostro sa 
točilo necelé dve hodiny, všetko prebiehalo na dvakrát. V skutočnosti 
som sa však postavil pred kamery trikrát. Jednu scénu som si zahral       
s herečkou, ostatní sme boli amatéri. Zaujímavé na tom bolo, že okrem 
scény, ktorú sme si nacvičili, som musel v jednej aj improvizovať a 
pohotovo reagovať na otázky herečky, ktorá mala rolu obhajkyne. 
Ďalšou zaujímavosťou je miestnosť, kde sa Súdna sieň natáča, je totiž 
menšia, ako sa nám zdá v televízii. Tento diel s názvom Dcéra – tyran, 
reprízovali v televízii už viackrát. Som rád, že som sa natáčania zúčast-
nil.

Kontaktovala ťa ešte televízia, prípadne iné televízie po tejto 
skúsenosti? 

- Po účinkovaní v tomto diely ma Jojka niekoľkokrát znova kontakto-
vala kvôli ďalším častiam, kde by som sa im typovo hodil v rámci 
stvárnenia ďalších postáv. Každú ponuku som však musel odmietnuť 
kvôli pracovným povinnostiam, pretože sa natáčanie v danom čase 
krylo s mojou prácou. Ešte predtým som sa však dostal aj na natáčanie 
RTVS, objavil som sa v projektoch Hodina deťom a Vianočné listy 2014.

Text: Martina Cigľárová 

Miro Pankuch druhý zľava.

Ďakujeme za rozhovor a držíme palce v práci, prípadne ďalšej 
televíznej skúsenosti. 
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Len málokto vie, že náš krajan 
Michal Hic (85) z neďalekého 
Hradiska v Radome sa poznal s 
americkými hviezdami a určoval im 
módne trendy. Za veľkou mlákou sa 
v minulosti preslávil výrobou 
šperkov pre Hollywood. Stal sa 
zároveň svetoznámym odborníkom 
na obuvnícky priemysel. 

MICHAL HIC  
navrhoval šperky
americkým hviezdam

doma, kde nám vyrozprával svoj 
zaujímavý životný príbeh. Jeho život a 
dielo zdokumentovali, v  priestoroch 
stropkovského kaštieľa je zaujímavá 
expozícia Bosý chlapec z Hradiska 
obúval Ameriku a otrhaný zdobil 
celebrity. Michal Hic pochádza z 
chudobnej rodiny z ôsmich detí. 
Narodil sa v roku 1930 v rodine 
amerického Slováka. Keď mu v 
siedmich rokoch zomrel otec a zhorel 
im dom, žili v biede. Aby pomohol 
mame, slúžil ako paholok u bohatých 
gazdov. V pätnástich rokoch sa pobral 
do sveta skúsiť šťastie. Ako chudobný 
dedinský chlapec ešte vtedy ani 
netušil, čo ho čaká a že sa z neho  
neskôr stane úspešný bohatý podnika-
teľ.

S piatimi korunami sa stal 
boháčom

„Odišiel som z domu k svojej tete do 
Prahy, vo vrecku som mal len päťkoru-
náčku. Silno som ich držal v ruke, aby 
som ich nestratil a v Prešove som si za 
ne kúpil lístok na vlak.“ Osud chcel, aby 
sa počas prechádzky na Václavskom 
námestí náhodne zoznámil s bohatým 
obuvníkom Josefom Vegnerom. 
„Zastavil som sa pred obchodom s 
krásnymi topánkami a pozeral do 
výkladu. Zrazu ku mne prišiel a opýtal 
sa ma, či sa mi páčia a či by som raz také 
chcel. Odpovedal som mu, že na ne 
nemám peniaze, ale že by som chcel 
vedieť, ako sa vyrábajú. Na to mi 
povedal, že ak chcem, dá má do školy a 
naučí ma to. Neskôr som sa dozvedel, 
že je to majiteľ známej fabriky na 
výrobu koženého tovaru a obuvi,“ 

O slávnom Slovákovi Michalovi 
Hicovi, ktorý zažiaril v Amerike pod 
umeleckým menom Michael Quinn,  
prvýkrát napísali v časopise Život. Hoci 
tam prežil celý život, pred šiestimi 
rokmi sa vrátil do rodnej dediny 
Radoma, časti Hradisko. Jeho okolie sa 
tak začalo postupne dozvedať, čo za 
vzácneho krajana tu máme. Osobne 
sme ho potom boli navštíviť aj u neho 
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prezradil nám. „Ujal sa ma a priviedol 
domov ako svojho syna, ktorého 
nemali. Ubytoval ma v drahom hoteli, 
kde som býval. Rodina mi dala lásku a 
starostlivosť. Vďaka nemu som skončil 
obuvnícku Baťovu školu ako najlepší 
žiak.“ Poskytol mu aj prácu v jeho 
fabrike. „Veľa som sa tam naučil, 
vyrábali tam najdrahšie čižmy pre 
nemeckých dôstojníkov. Keď ho však 
predo mnou raz urazil spolužiak s 
poznámkami, že ma môj mecenáš viac 
financovať nebude, lebo mu to komu-
nisti spočítajú,  pobil som sa za neho. 
Urazil  som komunistov, že definitívne 
vyhrané nemajú a dostal som sa tým do 
väzenia.“ Hoci sa zdalo, že sa mu dvere 
do obuvníctva v base zatvorili, založil 
dielňu, vďaka čomu si 
z í s k a l  d o z o r c o v  a  
prepusti l i  ho.  Začal  
pracovať v kožiarskom 
priemysle a keď sa počas 
p r a c o v n é h o  p o b y t u  
dostal do dediny Svätá 
A n n a  v  z a k á z a n o m  
h r a n i č n o m  p á s m e ,  
rozhodol sa emigrovať do 
Nemecka a v utečenec-
kom tábore pre emigran-
tov dostal ponuku na prácu technológa 
obuvníckej fabriky v Nórsku, kam 
pricestoval v uniforme amerického 
vojaka, ktorú mu dali v tábore. Opravo-
val topánky americkým vojakom a 
liečil im zranenia.  „Otvorila sa mi cesta 
na americký kontinent. Pomohlo mi, že 
som bol Vegnerov chovanec a že mám 
obuvnícku školu.“ 

Obúval svet a zdobil tváre 
celebrít

Dostal sa do New Yorku, kde 
naštartoval svoju kariéru, keď začal 

robiť poradcu v známej obuvníckej 
firme. „Vraveli mi, že obúvam svet, stal 
som sa uznávaným odborníkom vo 
výrobe luxusných kožených topánok, 
textilu, kabeliek a bižutérie. Prerazil 
som v módnom biznise a oblasti 
modelingu. Stal sa priekopníkom 
nových trendov obuvníctva a šperkov. 
Navrhoval módne doplnky hviezdam, 
ako boli talianska herečka Gina 
Lollobrigida, anglická modelka Lesley 
Hornby alias Twiggy, americká 
speváčka Cher a tanečnica Mae West. 
„Začal som výrobou gombíkov, ktoré 
som ozdoboval Swarovského kryštálmi 
a neskôr som už na mieru navrhoval a 
zhotovoval exkluzívne náušnice 
celebritám.“ 

 Svetoznámy odborník na módu, 
cestovateľ a umelec

Výroba šperkov ho dostala na 
titulky prestížneho módneho magazí-
nu Vogue, kde pravidelne nosili 
celebrity jeho módne doplnky. Veľa 
cestoval, stal sa členom známej 
spoločnosti Katy Industries v Texase. 
Ako jednému z prvých Slovákov sa mu 
podarilo vytvoriť slovenský program v 
americkom rozhlasovom vysielaní a 
vymieňal si listy s už nebohým pápe-
žom Jánom Pavlom II. Je výrazná 
osobnosť v regióne i vo svete a dokázal 
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viac, než túžil docieliť. Vďaka činnosti,  
ktorou sa stal známym zo dňa na deň, 
dostal nálepku „bosý chlapec či kráľ 
obuvníctva“. Na rodnú hrudu v Ameri-
ke nezabudol a vrátil sa. „Zanechal som 
manželku kanadského pôvodu, dvoch 
synov a dve dcéry. Jedna z nich zdedila 
po mne talent na výrobu šperkov, 

vymenila však profesiu za lekársku 
prax. Som rád, že som späť, veľa som sa 
od Američanov naučil,“ žartuje. Aj 
doma urobil zmeny. Fádne steny domu 
i dlažbu oživil podľa gusta tapetami a 
kolážami v americkom štýle. Dnes žije 
striedavo aj v Prešove. 

TEXT a FOTO: Martina Cigľárová

Pomôžme nášmu organizmu dostať sa  
do  rovnováhy

Veľmi premenlivé počasie, aké prevláda aj        
v tohoročnej zime, keď teploty často a rýchlo 
kolíšu od mínusových po kladné teplotné 
hodnoty, nám narúša rovnováhu nášho 
organizmu a výrazne znižuje imunitu. Veľmi 
dobrou pomocou sa nám môže stať recept  
na CESNAKOVO – CIBUĽOVÝ LIEK, ktorý si 
môže pripraviť každý z nás.

Príprava lieku: Dve hlávky ošúpaného a 
prelisovaného cesnaku, štyri nadrobno 
nakrájané cibule, päť lyžíc nastrúhaného 

chrenu a tri nakrájané citróny bez kôry zalejeme 1 litrom vlažnej vody. 
Pridáme päť lyžíc medu. Za občasného miešania necháme 3 – 4 týždne 
macerovať. Precedíme a užívame trikrát denné nalačno lyžicu ako preven-
tívny prostriedok.

Problém so sluchom pomôže liečiť cibuľa

Cibuľa je známym domácim prostriedkom na pomoc proti mnohým 
neduhom. Poradíme ešte s jedným pomerne jednoduchým liečebným 
prostriedkom z cibule.

Cibuľu prekrojíme na dve polovice z ktorých vyberieme vnútornú časť. 
Vnútro naplníme rascou, obe polovice spojíme, previažeme pevnou niťou a 
vypečieme na kvalitnom oleji. Necháme vychladnúť a dobre opečenú cibuľu  
s rascou vytlačíme. Šťavu, ktorú takto získame  dáme do fľaštičky, ktorú 
odložíme na chladné tmavé miesto (do chladničky). 

Kvapneme si ju na vatový tampón a dáme ju, nie veľmi hlboko, do ušného 
kanála. Používame ju vtedy keď nám začne zvoniť, hučať alebo pískať         
v ušiach a pri ťažkostiach so sluchom. Najlepšie na noc, aby nám kvapky        
z tohto prostriedku prečistili uši a pomohli pri ťažkostiach. 

RADÍ VÁM BYLINKÁR

Ján GDOVIN
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Špenát je veľmi zdravá a prospešná 
zelenina
Špenát patrí k najzaujímavejším druhom 
zeleniny, ktoré chránia pred vznikom 
nádorových ochorení. Je dobrý zdroj vitamí-
nu C a kyseliny listovej a je významný aj kvôli 
pomerne vysokému obsahu draslíka, ktorý 
pôsobí pri regulácii krvného tlaku.
Špenátové jedlá podávame vždy čerstvo 
pripravené, nemali by sme ich prihrievať.

RECEPTY :
ŠPENÁTOVÉ HALUŠKY
Potrebujeme: 500 g mrazeného špenátu, 500 g hrubej múky, 500 g hladkej 
múky, 2 vajcia, 4 strúčiky cesnaku, soľ, 200 g šampiňónov, 250 ml šľahačkovej 
smotany, 100 g syra Niva, parmezán na posypanie.
Postup: Špenát rozmraziť – pridať obidva druhy múky, vajcia, cesnak, soľ,  
prípadne vodu, aby vzniklo polotuhé cesto. Do vriacej vody pretlačíme cesto 
cez sitko na halušky – keď vyplávajú na povrch, scedíme ich. Na panvici            
na troške oleja restujeme na tenké plátky narezané šampiňóny – prilejeme 
smotanu, pridáme rozdrobenú Nivu a necháme prevrieť. Halušky dáme           
na tanier, zalejeme omáčkou a posypeme parmezánom.

NEPEČENÁ VÝBORNÁ TORTA
Potrebujeme: 2 ks Bánoveckej nátierky s jogurtom (dáva sa 1,5 ), 6 PL kryš. 
cukru, 1 vanilkový cukor, 2 ks šľahačkovej smotany 33%. 
Postup: Vyšľahať nátierku, smotany, cukor, vanilkový cukor – vznikne hustý 
krém. Do tortovej formy dáme okrúhle piškóty namočené v jahodovom sirupe 
alebo káve. Krém – piškótový krém – vrch ozdobiť strúhanou čokoládou – 
ozdôbkami podľa uváženia – vychladiť – najlepšie, keď postojí v chladničke     
cez noc.

RADY:  
FAŠÍRKY – ak pridáme nastrúhaný tvrdý syr namiesto vajec, budú lepšie chutiť 
a ak k tomu pridáme 1 nastrúhaný zemiak – budú šťavnaté.
ZEMIAKOVÉ PLACKY – ak do cesta pridáme  šťavu z 1 citróna, budú mať krásnu 
formu a lepšiu chuť. Ak pridáme postrúhanú mrkvu, cesto nestmavne a placky 
budú chrumkavé.

Rady a recepty OKIENKO
PRE GAZDINKY

Pripravujú: Ľ. Čajková, M. Džalaiová
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Keď nie je zima v januári či februári, bude v apríli a v máji. Ale naša doba 
všetko mení, už nie je nič tak ako bolo. 

Práce v záhrade v bodoch

Záhradkárske
okienko

! Je čas na kontrolu náradia, 
opravu poškodených násad a 
očistenie od hrdze.

!  Kontrola uskladneného ovocia.

! Prerez ovocných stromov sa 
robí v čase, keď nie sú silné 
mrazy. Rany natierajte štepár-
skym voskom. Kmene očistite 
kefou a natrite vápenným nátero-
m.

! Urobte plán výsevov a výsadby.

! Do polovice februára je 
posledný termín na prierez ríbezlí 
a  e g r e š o v,  p o k r a č u j t e  v  
prerezávaní ovocných stromov.

! Ak je teplo, urobte prvé výsevy na 
zeleninové záhony (petržlen, šalát, 
mrkva, špenát, cibuľa, reďkovka) 
ako i prvé výsevy do črepníkov za 
oknami (paradajky, brokolica alebo 
letničky s dlhým časom pred-
pestovania).

Niečo o jablkách
Povesť všelieku, akú jablko má, je 
zaslúžená, lebo je len málo potravín, 
ktoré jablko prevýšia v jeho 
celkovom pôsobení na organizmus.  
Jablká konzumujeme najmä surové 
a neolúpané, lebo veľmi bohatá na 

vitamíny je šupka jablka. Toto 
ovocie obsahuje  30% pektínu, 
účinnej vlákniny, ktorá znižuje 
hladinu cholesterolu a krvných 
tukov, krvný tlak a pomáha tak pred 
ochoreniami srdca.  Jablko je 
úžasný pomocník pri trávení, 
regulu je kys losť  ža lúdka a 
normalizuje črevnú mikroflóru. 
Jablčné pyré sa používa pri 
žaludočných a črevných kataroch, 
zvlášť u malých detí. Pravidelná 
konzumácia jabĺk pôsobí pri 
chorobách ľadvín, močového 
mechúra a sleziny. Pomáha liečiť 
choroby pečene a ž lčníka.  
Prítomnosti kamienkov v žlčníku  
alebo v žlčových cestách či 
obličkách zabraňujú  jablká a 
jablkové pyré.  Známe anglické 
príslovie vraví: Jedno jablko denne 
doktora zaháňa.

Ľubomír Krupa
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Ti čij? – Ako sa voláš? 
Ti skadzi? – Odkiaľ pochádzaš?
Podobizňa – fotka
Bogiľar – peňaženka
Bumažka – preukaz
Dvojic – vykať
Fiškaľ – právnik, notár

L e g i t i m á c i a       
z roku 1945, 

vydaná Obvodným 
notárskym úradom  
v  G i ra l tovc iach,        
s originálnou foto-
grafiou z domáceho 
prostredia, s podpi-
som a na zadnej stra-
ne a s odtlačkom 
prsta. 

Foto: archív rodiny 
Kundrovcov. 

Mária Osifová

Po našemu...Po našemu...
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NARODILI SA:

Ján Vavrek

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

SVOJE ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V MESIACI FEBRUÁR OSLÁVIA: 

80 rokov Margita Chromá 55 rokov Miroslav Dvorský
 Jozef Jackanin

75 rokov Juraj Pališín Hana Klémová
Anna Kmecová

70 rokov Štefan Koreň Tomáš Kovalčík
Božena Kurečajová

65 rokov Tomáš Pastirčák Ján Roguľa
Emil Poloha

50 rokov Elena Koščová
60 rokov Marie Mašlejová Gabriela Maliňaková

Marta Onuferová Agáta Zbiňovská

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:

Martin Katriňak a Barbara Husáková
Giraltovce Stropkov

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, 
aby oznámili svoju vôľu telefonicky alebo písomne na MsÚ, odd. 
kultúry - Mgr. Mária Osifová, tel. kontakt: 054/4863909, e-mail: 

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová

maria.osifova@giraltovce.sk

Z POZ

mailto:maria.osifova@giraltovce.sk
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ŠPORT

Futbalisti MFK Slovan Giraltovce majú za sebou vydarenú prvú časť 3. ligy.          
Na pekné umiestnenie chcú nadviazať aj v odvete. Hoci zimovanie na štvrtom 
mieste bolo príjemné, Giraltovčania nechcú zaspať na vavrínoch, takže začali         
s prípravou  zodpovedne a  už zaberajú naplno. Manažér Giraltoviec Jozef Mati: 
"Zimnú prípravu začalo mužstvo dospelých pod vedením trénera Vladimíra 
Rusnáka. Tu nedošlo k žiadnej zmene, veď s prácou V. Rusnáka sme spokojní. 
Zimná príprava prebehne v domácich podmienkach a so sústredením nerátame.             
Za súpermi budeme cestovať, najčastejšie budeme hrať v Lipanoch na umelej 
tráve. Čakajú nás mužstvá zo štvrtej ligy a zmeriame si sily aj s Plavnicou."  Káder 
Giraltoviec nebol počas jesennej časti príliš široký a tak funkcionári hľadali 
vhodných hráčov do koncepcie, čo dnes nie je jednoduché. Výhoda je, že v zimnej 
prestávke je dlhší časový priestor na prípadné doplnenie mužstva.
"Príprava sa začala 18. januára. Zapojili sa do nej všetci, pridali sa aj štyria 
dorastenci. Sme radi, že po vyše ročnej pauze začal trénovať Patrik Čurlík. 
Dúfame, že sa mu zranenia budú vyhýbať a on bude oporou. Ja osobne verím, že 
bude veľkou posilou. Pre doplnenie kádra sme urobili veľa práce a jej výsledok je 
príchod dvoch kvalitných hráčov. Z Kračúnoviec prichádza Dávid Dzurjuv a 
naopak k susedom ide Patrik Lechman. Zaujímavá posila by mal byť aj Dávid 
Lukáč, ktorý k nám prichádza zo švajčiarskeho FC Blue Stars Zurich. Som 
presvedčený, že to bude príjemné osvieženie nášho mužstva. Nevylučujem ani 
prípadné ďalšie posuny." pokračoval Jozef Mati. Funkcionári sú zatiaľ spokojní, 
napriek tomu nechcú nič zanedbať. Bude sa hrať ešte o 42 bodov a tak je o čo 
zabojovať. Ciele do jarnej časti sú pre Giraltovčanov jasné. "Dobré postavenie        
v tabuľke je potešiteľné a náš cieľ je skončiť do 5. miesta. Chceme, aby si ľudia 
našli cestu na náš štadión v hojnejšom počte a budeme len radi, ak sa uchytia ďalší 
vlastní odchovanci. Túto súťaž poznám veľmi dobre a naše ciele sa dajú dosiahnuť. 
Ak by sa tak stalo, bol by to ďalší pekný úspech." dodal skúsený funkcionár 
Giraltoviec.
Prípravné zápasy MFK SLOVAN Giraltovce:
6. 2.  /sobota/ Plavnica / v Lipanoch /
13. 2 /sobota/ Spišské Podhradie / v Lipanoch /
20. 2. /sobota/ Kračúnovce / v Lipanoch /
27. 2. /sobota/ Ľubotice / v Prešove /
6. 3.   /sobota/ Raslavice / u súpera /

SLOVAN DO ODVETY
S OSVIEŽENÝM KÁDROM

Miroslav Deutsch
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FINANCIE SLOVANA DRŽAL PEVNE V RUKÁCH

Giraltovský futbal zaznamenal najvýz-

namnejší vzostup od roku 1978. Začalo 

sa to postupom do krajských majstrov-

stiev a potom od roku 1982 nasledova-

lo úspešné účinkovanie v II.SNFL až        

do roku 1993. Slovan Giraltovce ohúril 

celé Slovensko hlavne vďaka skvelým 

futbalistom, výborným trénerom a 

šikovným funkcionárom. Postupne sa 

stal futbalový oddiel organizáciou          

s veľkým rozpočtom a preto spravova-

nie financií bolo na prvom mieste. Túto 

činnosť mal na starosti pán Štefan 

Koreň a funkciu pokladníka vykonával 

zodpovedne, s precíznou dôslednosťo-

u. Chod oddielu bol v tomto smere 

zabezpečený. Štefan Koreň bol obetavý 

funkcionár a finančné prostriedky 

dokázal pozháňať aj sám. Mal svoj 

špeciálny inštinkt a keď bolo treba, 

zapojil sa aj do vybavovania prestupov. 

Pri prestupe kanoniera Jozefa Šálku 

dokázal trpezlivosťou zlomiť aj 

funkcionára takého kalibru, ako bol      

F. Petráš z Popradu. Aj prestup Vlada 

Uličného zo Solivaru bol vybavený 

hlavne jeho zásluhou. On skrátka cítil, 

že z toho chlapca niečo bude, hoci         

pri jeho prvých krokoch vtedajší tréner 

Igor Novák len nechápavo krútil 

hlavou. Pre pána Koreňa je MFK Slovan 

srdcová záležitosť. Pomáha dlhé roky aj 

v pozícii hlásateľa, zápasy prežíva 

impulzívne a teší sa z úspechov 

giraltovských futbalistov. V týchto 

dňoch oslávi okrúhlu sedemdesiat-

ku a pri tejto príležitosti mu patrí 

vďaka za prácu, ktorú pre futbal        

v Giraltociach vykonal. 

Tak, Pišta, živio! Veľa zdravia a 

spokojnosti v kruhu rodiny, a samo-

zrejme, radosti z výkonov i výsled-

kov Slovana.

Miroslav Deutsch
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„Želám si, aby raz na mňa moji 

zverenci spomínali.“
Mestský boxerský klub v Giral-

tovciach úspešne vedie muž, ktorý 

získal bronzovú rukavicu za rozvoj 

boxu na Slovensku.  V roku 1967 bol 

v boxe majstrom kraja za východo-

slovenský región. V Giraltovciach 

povýšil box na úspešný šport. 

Momentálne vedie mladé nádeje. 

Naoko prísny tréner, no zároveň 

sršiaci humorom. Úspešný a autori-

tatívny Jozef Onufer nám priblížil 

svet giraltovského boxu.

Ako vznikol giraltovský boxer-
ský klub?

Giraltovské nádeje boxu
trénuje úspešný boxer JOZEF ONUFER 

- Najprv sme sa boxu venovali          
na základnej škole a gymnáziu                
v rámci CVČ, potom sme sa dostali              
k stropkovskému boxu prostredníc-
t v o m  m ô j h o  k a m a r á t a  J a n k a  
Dzurjanina. Spolu sme sa dohadovali, 
kto založí klub, či my za Giraltovce, či 
oni v Stropkove. Oni ho nakoniec 
založili tam a my sme sa k nim 
prikmotrili. Zaregistrovali sme sa a 
boxovali sme za nich tri roky - tri 
sezóny, trénerom bol aj Peťo Šimko.           
A tak sme sa osamostatnili v roku 2014 
a založili klub. Vlastnú organizáciu  
sme založili v novembri - decembri a               
v roku 2015 sme samostatne boxovali              
za Mestský boxerský klub Giraltovce. 
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Oboznámite nás s  prvými 
úspechmi jednotlivcov? 

- V 2014 sme získali prvého majstra 
republiky v boxe, Andreja Mikulu, 
vicemajster bol Rastislav Dvorský, z 
dievčat bola vtedy Jurišová druhá, 
druhý bol už aj Partila. Boli i ďalšie 
úspechy – druhé a tretie miesta. V roku 
2015 bol zase majster republiky 
Mikula a vicemajster Dvorský, tretí 
Vasilčin. Úspešne sme boxovali druhú 
aj prvú ligu. V záverečnom hodnotení 
ligy mali dievčatá druhé miesto za 
staršie žiačky a aj chlapci za mladších 
dorastencov v republikovej súťaži z 38 
klubov, už ich je čoraz viac, čiže sa 
zvyšuje konkurencia.

Prezradíte nám aj mená terajších 
mladých favoritov?

- Mikula odišiel medzitým študovať 
do Nitry, kde mu dali štúdium, školu, 
internát. Reprezentácia si ho vybrala 
ako  nádej nášho boxu, no bude s nami 

boxovať v Poľsku. S reprezentačnými 
trénermi sme sa dohodli, máme dobré 
vzťahy. Jeho nástupca by mal byť Rasťo 
Dvorský jeho nástupcom, Gabriel 
Harčarik, Matúš Palko, Damián 
Bajcura, Kristián Vasičko, Lenka 
Hopková, Danka Katriňaková, títo 
mladí môžu byť budúci majstri SR v 
boxe. Čakáme, aké úspechy budeme 
mať v tomto roku 2016, nechajme sa 
prekvapiť.

Kedy ste sa začali venovať boxu 
vy osobne a aké najväčšie úspechy 
ste dosiahli?

- Ja osobne som získal ocenenie 
vlani na majstrovstvách republiky vo 
Vranove – bronzovú rukavicu (medai-
lu) za rozvoj boxu na Slovensku. Dostal 
som sa k boxu ako študent v roku 1964 
v Tlmačoch. Učil som sa vo VSŽ Košice.  
Po ukončení učilišťa s vyznamenaním 
ma dali na strednú školu popri zamest-
naní. V Košiciach som pokračoval 
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boxom, škola ma dala na večerné 
štúdium pre budúce kádre. Odišiel som 
na vojnu a po nej som ešte boxoval v 
Kladne, oženil som sa a skončilo sa to. 
Až potom, keď som prišiel do 
Giraltoviec, som sa tomu začal venovať. 
Bol som majster za Východoslovenský 
kraj v roku 1967. Boxoval som v 
Košiciach prvú a druhú ligu, v Kladne 
druhú ligu. Vtedy sa nedalo tomu 
venovať profesionálne, len amatérsky. 
Trénoval  som najprv futbal  v  
Giraltovciach, Okrúhlom, Kukovej, 
Kalništi, Kračúnovciach, popri tom aj 
box tých, ktorí mali záujem. Je to moja 
ďalšia záľuba. V divadielku CVČ je 
založená fotografia, kde sú všetci 
začiatočníci boxu, je to v prvom 
Spravodajci, ktorý vyšiel. Dospelí muži 
sú tam ešte malí chlapci. 

V čom spočívajú vaše tréningy?

- Trénujeme od veku 9 - 10 rokov, 
máme všetky kategórie. Nie je však 
dobré prijímať nových počas rozbeh-
nutého tréningu. Väčšinou prichádzajú 
priebežne, stiahnu ich často kamaráti. 
No najlepšie je prísť v septembri, keď si 
rozdelíme nováčikov. Tréning začína 
15 až 20 -minútovou rozvičkou. Je 
fyzický, fyzicko-kondičný alebo 
nácvikový - zápasy, údery, úhyby a 
podobne. Je silový – všetko sa robí v 
kruhoch, máme kruhový tréning. 
Potom záleží na trénerovi, koho dá do 
partie. Na konci je ešte uvoľňovací 
tréning, loptové hry. Niekedy ani sami 
netušia, že si tým cvičia ramená. Musíte 
ich tak pripraviť, aby necítili únavu, 
nesmie ich to nudiť. Preto činnosti vždy 
meníme na iné, aby to nebolo jed-

nostranné, chceme aj zabaviť a 
motivovať. Musia všetko prekonať 
hrou a tréningom.

Trénuje sa dnes podľa vás lepšie  
ako v minulosti?

- Povedal by som, že práve naopak. 
Za bývalej éry sme boli  disciplinova-
nejší, ako je mládež teraz. Musíte byť 
dobrý aj zlý, pokričať i pohladkať. Na 
druhej strane je lepšia doba na 
vybavenie a športové náradie. Kedysi 
bol tvrdší tréning, teraz musíte dávať 
pozor, aby si neublížili a neochoreli. 
Bolo to vtedy ozaj celkom iné. Treba 
tiež povedať, že je v Giraltovciach v 
súčasnosti viac pochopenia pre tento 
šport. V začiatkoch sa medzi sebou 
chlapci aj pobili, mali medzi sebou 
narážky,  posmievali sa im v škole a boli 
z toho problémy. Po niekoľkých rokoch 
sa to ukľudnilo a každý si uvedomil, že 
nikto nikomu neubližuje a majú v 
školách vystavené aj diplomy za prvé či 
druhé miesta, čím reprezentujú. Teraz  
je pre box väčšie pochopenie, chodieva 
tiež viac chlapcov. 

Je box tvrdý šport, ako sa vraví? 
Ak áno, v čom a čo je v ňom najťažšie 
a aký je rozdiel medzi boxom a 
kickboxom? 

- Nepovedal by som, že je to tvrdý 
šport, ale skôr je zameraný na fyzickú 
kondičnú prípravu. Ak niekto nie je 
fyzicky dobre pripravený, nezvládne 
techniku ani boj. Kondícia a disciplína 
sú prvoradé, až tak môžu ísť do zápasu. 
Ženy sú zaujímavejšie v boxe, povedal 
by som odvážnejšie, bojovnejšie. 
Kamarátka - nekamarátka, idú do toho 
s odvahou, muži viac cúvnu. Chodí k 
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nám často boxovať aj Tomi Kid Kovács 
so svojimi zverencami, poznáme sa a 
ešte lepšie sa pozná s Mirom 
Mackulínom. Sú dobrí priatelia, 
stretávame sa na sústredeniach a 
športových podujatiach. Box je iný ako 
kickbox, rozdiel je v tom, že v boxe sa 
pracuje iba rukami, v kickboxe nohami 
aj rukami. Nepáči sa mi ten šport, lebo 
je v ňom viac zranení a kopancov. Box je  
nebezpečnejší šport pre mňa, máme na 
boxe ochranné prilby, mäkké rukavice, 
chrániče, dievčatá chránené hrudníky. 
Niekedy bol box silový, dnes je viac 
technický a zábavný. Chceme viac ľudí 
prilákať do hľadiska, no občas sa stane, 
že potečie krv alebo prídu z tréningu s 
modrinou. Šport treba rozvíjať pre 
potešenie a nie, aby sme sa učili biť. 
Bitka dnes nie je ono, dbá sa o to, aby to 
bolo technického rázu. Box nie je 
frajerina, preto robíme prednášky v 
školách.

Čo je v boxe najdôležitejšie 
okrem kondičky a disciplíny?

- Nie sú pritom dôležité svaly, ale 
vytrvalosť. Používame rozum, techni-
ku. Mladých však musia v športe 
podporovať aj rodičia. Ak im to zakážu, 
je zbytočné, aby sem chodili a utekali. 
Máme väčšinou pozitívne skúsenosti, 
našich členov podporujú, chodia často 
s nimi na tréningy, odprevádzajú ich 
alebo po nich prídu. 

Dodržiavajú boxeri špeciálny 
jedálniček? Čomu sa treba vyvaro-
vať? 

- Dodržiavame primerane váhu, 
tolerancia je kilo - dve, niekedy to bolo 
presne na deko. Tí, ktorí boxujú 1. ligu, 

už musia dodržiavať určitý režim 
stravovania, aby si udržiavali váhu. 
Vážime sa pravidelne týždeň pred 
zápasom, ak je zle, každý deň. Nedá sa 
prejedať, treba sa vyhýbať pred 
zápasmi nejakým ťažkým jedlám.  

Ktoré súťaže sú pre vás v boxe 
najdôležitejšie? Objasníte ich 
športovým laikom?

- Druhá liga sa boxuje od 0 – 10 
zápasov,  prvá liga je celoslovenská, 
súťaží sa od 10 zápasov vyššie na 
maximum, koľko vydrží. V druhej môže 
získať vyššiu triedu. Napríklad ak z 
piatich vyhrá tri zápasy alebo tri za 
sebou. Rozhodcovia a funkcionári 
boxerského zväzu určia kvalifikáciu, 
môže sa aj v prvej, aj druhej lige 
boxovať. Musí byť pomer zápasov. 
Najvyššia súťaž je M-SR. Tam sú 
potrebné výchova a natrénovanosť, 
môže sa tam dostať ten, čo má aj 0 
zápasov, ak si verí, Tam nie je rozdiel, 
koľko má zápasov, ale v lige áno.

Aké sú vaše ďalšie ciele v športe?

- Bol by som rád, keby na mňa v 
dobrom spomínali tí chlapci, ktorí 
vyrastú a stanú sa z nich dobrí, zdraví a 
silní občania republiky. Nemusia sa 
venovať profesionálne boxu, ale šport 
dá každému niečo do svalov, do tela, do 
mysle. Ak sa človek nevenuje športu, 
povedal by som, že je taký mľandravý. 
Športom sa aj rozmýšľa, športovec sa 
musí aj lepšie učiť a rozmýšľať. 
Zároveň vyrastie do výšky, takže je to 
pre nich prospešné.

TEXT: Martina Cigľárová.
FOTO: archív Jozefa Onufera,

 Ladislav Lukáč
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ANKETA
Mladí boxeri z giraltovského klubu: Začiatky sú ťažké, ale baví nás to

Podporujú ich aj rodičia

Mestský boxerský klub 
Giraltovce navštevuje množ-
stvo mladých, ktorých pán 
Onufer starostlivo vedie. 
Niektorí začali nedávno, iní 
sú v tom „zakusnutí“ dlhšie. 
Prezradili, čo ich na športe 
baví najviac. Zaujímavosťou 
sú dievčatá, ktorých na tré-
ningoch pribúda. Trénujú            
v telocvični ZŠ trikrát týž-
denne po dve hodiny, čiže 
šesť hodín v týždni.

Rastislav Dvorský, 13: Od začiatku 
ma bavili bojové športy. Dal som sa       
na to sám, rodičia nie sú proti. Najviac 
ma na tom bavia zápasy, zápasil som 
dvanásťkrát. Som dvojnásobný 
vicemajster SR, ostatné ocenenia som 
získal v bežných zápasoch. Okrem 
tréningov si idem občas aj zabehať. Je 
to náročné hlavne na kondíciu a 
rýchlosť. Treba vylúčiť pred zápasmi 
aj nejaké jedlá, jesť niečo ľahšie. 

Gabriel Harčarik, 15: Sú to ťažké 
tréningy, hlavne tie začiatky. Tréner 
nás však motivuje, stiahol ma sem 
brat. Najprv som to nechcel robiť 
súťažne, mám sedem vyhratých aj 
prehratých zápasov, najvyššie ocene-
nie je tretie miesto na majstrovstvách.

Matúš Ziemba, 15 rokov: Som 
začiatočník, chodím sem len dva 
týždne, keď ma zavolal kamarát. Hoci 

je to na začiatku fuška, chcem v tom 
pokračovať. Bojím sa ešte zápasov, 
ale snažím sa do toho dostať.

Timotej Bajcura, 12: Box ma veľmi 
baví, venujem sa mu rok. Mám za 
sebou päť zápasov, ešte som nebol na 
majstrovstvách. Tiež ma k tomu 
priviedol kamarát.

Marek Dreveňák, 15: Tréner vraví, 
že mi to ide, ale že som nedis-
ciplinovaný. Pravačka mi stále padá. 
Mal som zatiaľ dva zápasy - v Bra-
tislave a Giraltovciach. Snažím sa, 
hoci ešte zatiaľ nemám výhru.

Erik Kendra, 14: Je to len môj druhý 
tréning, ale neodradilo ma to, 
naopak, vie ma to nakopnúť. Bojujem, 
idem ďalej.  

Peter Partila, 25: Pred troma rokmi 
som tu začínal. Trénujem nepra-
videlne, na rok a pol som mal pauzu. 
Teraz som prišiel opäť a mal som 
šiesty tréning. Ide to ťažko, už teraz 
nevládzem, chýba mi kondička. 
Nevzdávam sa, teraz pôjdeme do 
Poľska. Chcem ísť na zápasy, je to pre 
mňa motivácia a adrenalín. 

Richard Kužma, 9: Je to len tretia 
hodina a zo začiatku je to naozaj 
ťažké, ale chcel som sa na to dať, takže 
musím trénovať. Aj naši ma v tom 
podporujú.  

TEXT: Martina Cigľárová
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CVČ v Giraltovciach zorganizovalo v 
sobotu 2. 1. 2016 už 9. ročník turnaj vo 
volejbale pre najbližších príslušníkov 
rodín. Turnaja sa zúčastnilo osem 
družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch 
skupín. V skupinách sa hralo systémom 
každý s každým.

Všetkých účastníkov privítal na úvod 
primátor mesta Mgr. Ján Rubis, ktorý im 
poprial v novom roku pevné zdravie, 
šťastie a rodinnú pohodu.

Výborná atmosféra súťažiacim dávala 
silu, aby v jednotlivých zápasoch siahli 
až na maximum svojich síl. Veľmi 
vyrovnané zápasy videli diváci počas 
celého turnaja. Víťazom  tohto ročníka 
sa stala rodina Marcinekovcov, ktorá 
zvíťazila nad rodinou Gočovcou. Tretí v 
poradí skončili členovia rodiny Štefani-
kovcov. 

FAVORITI PODCENILI SÚPEROV
Víťazi posledných ročníkov sa tak 
museli uspokojiť len so zápasmi               
v semifinále a finále. Rodina Marcine-
kovcov rozšírila početnú enklávu  na 25. 
rodinu, ktorá sa turnaja zúčastnila a            
vo svojej premiére 9. ročník aj vyhrala. 
Počas celého podujatia sa prítomným 
prihováral D J Vladislav Kristiňák.

Družstvá na prvých troch priečkach si 
odniesli medaily. Všetkým prítomným 
organizátor odovzdal cenné predmety 
a darčeky, ktoré poskytli sponzori tohto 
podujatia: CVČ v Giraltovciach, mesto 
Giraltovce, VUC Prešov, Ludus, s.r.o., 
Rudolf Ľuník, Martin Mikula, Ján Foltin, 
Vladislav Juha, 5-D kino cukráreň 
Kračúnovce a obchodno–roľnícke 
družstvo Ďurďoš. Organizátor turnaja 
by rád aj touto cestou vyjadril všetkým 
sponzorom  veľké a úprimné poďako-
vanie.

Na prelome rokov 
2 0 1 6 / 2 0 1 7  s a  
uskutoční jubilejný 
10. ročník. Organi-
zátor tejto akcie už 
teraz pripravuje 
rôzne spoločenské 
aktivity a prekvape-
nia pre súťažiacich, 
ktorí sa môžu tešiť 
na krásne zážitky a 
využitie voľného 
času počas sviatkov.

Tomko Stanislav, 
CVČ Giraltovce, 
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foto: Ladislav Lukáč

V januárovom čísle  nášho 

mesačníka ste určite postrehli 

viacero chýb. Článok pani 

Tchuríkovej bol podpísaný aj 

inými autormi,  v rubrike Po 

našemu chýbali mená autoriek 

M. Osifovej (text) a J. Kundrovej 

(foto). Tiráž mala nepresné 

informácie ohľadom uzávierky a 

fotografie neboli  v poradí a 

veľkosti,  ako by sme si želali. 

Chyby spôsobila tlačiareň tým, 

že nezohľadnila predtlačovú 

korektúru.

  Za všetko sa Vám 

ospravedlňujeme.

Redakcia

Ospravedlnenie

Lavička na úteku
Foto: Mária Osifová

POSTREHY Z MESTA
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STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA  

V blížiacich sa voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré budú           

v sobotu 5. marca 2016, sa pod číslom 2 zúčastňuje Strana moderného Slovenska - 

SMS.  Na kandidačnej listine SMS sú nové tváre z regiónov celého Slovenska.

Na 4. mieste kandidátky SMS je Ing. Marián GECI, ktorý býva v Giraltovciach. 

Je predseda krajskej organizácie SMS Prešovského kraja.

Podniká vo finančnom poradenstve  a poisťovníctve. 

V poslaneckej práci sa chce venovať rozvoju pôdohospodárstva, ochrane prírody a 

financiám.

Podnikateľ František BARTOŠ z Kračúnoviec kandiduje na kandidačnej listine SMS 

pod číslom 41.

V rámci politiky sa mieni podieľať na rozvoji a podpore podnikateľskej činnosti         

na Slovensku a na skvalitňovaní podmienok vývoja ľudských zdrojov a demokracie. 

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA

PREDSTAVUJEME KANDIDÁTOV
VO VOĽBÁCH DO NR SR 2016


