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Milí čitatelia! 
Začína sa tretí mesiac v tomto roku a       
s ním prichádza aj ďalšie ročné obdobie 
- jar. Myslím si, že zima nás veľmi 
nepotrápila, ale každý z nás už určite 
privíta viac slnečných dní, vyššie 
teploty. Nielen príroda, ale aj my, ľudia, 
akosi viac ožijeme, po jarnej únave 
príde nový príval energie a o pár dní sa 
aj naše mestečko prebudí k jarnému 
životu, zelenú dostanú bicykle, 
kolobežky, odrážadlá, kolieskové 
korčule, prechádzky. Zelenú taktiež 
dostanú častejšie a dlhšie rozhovory, 
debaty susedov na ulici. Dlhšie dni nám 
umožnia vyjsť častejšie pred naše 
príbytky, či už domy alebo bytovky a 
taktiež do našich záhrad. Na čo sa určite 
všetci veľmi tešíme!

Okrem týchto prírodných a aj ľudských 
zmien máme tento mesiac niekoľko 
významných dní ako napr. Deň učiteľov, 
Deň žien, 19. marec je taká nepísaná 
oslava dňa mužov a taktiež nás čakajú 
druhé najväčšie sviatky roka - tie 
veľkonočné. Pri príležitosti sviatku žien,  
oslavovaného v minulých rokoch,  
potom zabudnutého  a teraz častejšie 
znovu pripomínaného sa mi dostal do 
rúk krásny príbeh od Bruna Ferrera – 
Plač ženy. Dovoľte mi, milé dámy, 
adresovať vám tieto slová z príbehu: 

V príbehu odpovedá Boh na otázku,  
prečo sa ženy rozplačú tak ľahko? Takto: 
„Keď som urobil ženu, musela byť 
výnimočná. Urobil som jej PLECIA dosť 
silné na to, aby uniesla váhu sveta, ale 
natoľko jemné, aby poskytovali 
pohodlie.  

Dal som jej vnútornú SILU, aby vydržala 
pôrod dieťaťa a odmietnutie, ktoré veľa 
ráz okúsi od svojich detí.

Dal som jej TVRDOSŤ, ktorá jej pomôže 
stále pokračovať, keď sa všetci ostatní 
vzdávajú a starať sa o svoju rodinu 
napriek chorobám a únave, bez 
sťažovania sa.

Dal som jej CIT milovať svoje deti         
za všetkých okolností, dokonca aj vtedy, 
ak ju dieťa hlboko ranilo. Dal som jej 
SILU prijať svojho manžela napriek jeho 
chybám a sformoval som ju z jeho 
rebra, aby chránila jeho srdce.

Dal som jej MÚDROSŤ, aby vedela, že 
dobrý manžel nikdy neraní svoju ženu, 
ale niekedy skúša jej silu a rozhodnosť 
stáť vedľa neho bez výhrad.

A nakoniec som jej dal SLZU, ktorú 
vyroní, ktorá je výlučne jej, aby ju 
použila, kedykoľvek ju bude potrebo-
vať, aby to zvládla. Na tú SLZU má 
naozaj právo, nik nevydrží bez slova 
toľko ako žena! Krása ženy nie je               
v šatách, ktoré nosí, v postave, ktorú 
má, ani v spôsobe, akým si češe vlasy. 
Krása ženy musí byť v jej očiach, pretože 
tie sú bránou k jej srdcu, miestu, kde 
sídli láska.“ 

Michaela Marcinováooo  
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V tomto čísle si môžete prečítať             
o situáciách vo vojnových rokoch a 
udalostiach, ktoré sa v Giraltovciach 
stali v čase oslobodenia mesta a            
v krátkom období potom. 
Kronikár v pamätnej knihe obce 
Giraltovce zaznamenal: „Niečo bohatší 
bol na udalosti rok 1944, a to preto, že 
fronta sa blížila k nám. Z tej príčiny 
prišla na Giraltovce prvá Slovenská 
divízia, a to ešte v prvých dňoch májo-
vých, na čele s plukovníkom Markušom, 
aby chránila hranice Slovenska. Táto 
divízia tu ostala až do 30. augusta,  teda 
až do puču, potom sa rozutekala po 
horách a odľahlejších dedinách, a 
započala partizánčiť. Na to prišli na 
Giraltovce nemeckí vojaci, a tu ostali až 
do konca roka. Čoskoro prichádzali na 
Giraltovce i evakuanti z dedín pohranič-
ných, kde bola nariadená nútená 
evakuácia.  Giraltovce v tom čase maly 
ešte len dobrovoľnú evakuáciu, ktorá 
bola vyhlásená v máji 1944 a obnovená 
bola v decembri 1944. V dôsledku toho i 
z Giraltoviec evakuovali mnohé rodiny, 
najviaceré do Liptova a Turca, ale aj 
inde,  kde mal  kto príbuzného.  
Evakuantom poskytol štát dopravu do 
2000 kg zdarma až na miesto, kam 
evakuovali. Posledné mesiace v roku 
boly ťažké pre blízkosť fronty a pre 
strašiacu propagandu. Paniku robilo i 
veľké rabovanie: rabovalo nemecké 
vojsko, ale i evakuanti z pohraničných 
krajov. Aby si tunajší ľudia aspoň čo to 
zachránili, preto mnohé veci zakopávali 
do zeme, alebo odvážali do odľahlejších 
dedín v nádeji, že sa im tam skôr 
zachránia. Nastalo opravdové zúfalstvo, 

lebo Nemci brali dobytok, odvláčali 
mladých ľudí, preto sa mnohí skrývali po 
lesoch. Človek, ktorý to neprežil, nevie si 
ani predstaviť ten hrozný nepokoj, aký 
panoval na Giraltovciach až do konca 
roka. Nemci i kino rozobrali a jeho 
súčiastky odvlekli do Nemecka. Tých 
niekoľko židovských rodín, ktoré ešte tu 
boly ostaly po príchode Slovenskej 
divízie musely odísť z Giraltoviec, a v 
dôsledku toho v druhej polovici v roku 
1944 nebolo na Giraltoviach ani 
jedného Žida“.
Okrem týchto udalostí, ktoré zapríčini-
la vojna, bol rok 1944 významný aj pre 
katolíkov nášho mesta: „Významnejšou 
udalosťou bolo, že v jari 1944 prišiel na 
Giraltovce prvý rim. kat. farár v osobe 
Štefan Olejár. Doposiaľ katolíci nemali 
na Giraltovciach farnosť, teda ani faru, 
preto prvý rím. kat. farár ubytovaný bol 
v Bánovskom dome.“     
Rok 1945 priniesol koniec vojny. Čo sa 
odohrávalo v Giraltovciach? „Prvé dni a 
týždne v roku tomto boly veľmi postra-
šujúce. Každý deň hrozil skazou, a nikto 
nemohol byť istý životom. Kolovaly 
všelijaké chýry ako to u blízkosti fronty 
býva. Bola obava, že Nemci všetko 
poberú a potom streľba frontová veľmi 
znepokojovala, ponevač gule padaly na 
chotár giraltovský potom i na samé 
Giraltovce. Konečne dňa 18. Januára 
ráno v časných hodinách došlo Ruské 
vojsko na Giraltovce. A to takým rýchlym 
postupom, že nútená evakuácia, ktorú 
boli Nemci vyhlásili, nemohla byť už 
prevedená, a Giraltovce boli zachránené 
od mnohých škôd. Po prechode fronty 
niektorí giraltovskí obyvatelia boli 

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
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zaistení ruskou armádou a odvlečení do 
Ruska. Medzi nimi bol starosta obce Ján 
Šima ml. a nasledovní ďalší: František 
Benyšek, Gejza Vrbkovský, Ján Barna, 
Ján Smolko, Ján Kroker, Michal Zagata, 
ŠtefanTomko, Filip Škovránek. Doma 
boli zaistení a uväznení: Rudolf Zajac, 
Vladimír Longauer, Ján Imre, Štefan 
Imre, Ján Jasovský, Andrej Šrenk, 
Mikuláš Kutlik. Hneď po prechode fronty 
boli verbovaní dobrovoľníci na front. 
Viacerí mladíci z Giraltoviec sa prihlási-
li, z nich padol Andrej Maťaš ml., 
poranení boli Ján Luščák a Andrej Kočiš, 
nezvestny sa stal Andrej Marcinčo.“ 
Július Neuman, politický zástupca 
národnej NB2, sa pričinil o oslobodenie 
Giraltoviec: „Dňa 17. januára 1945 
odpoludnia chytil Július Neuman 
nemeckú spojku medzi Okruhlím a 
Sobošom, ktorá niesla nemecký rozkaz 
na ústup a na skazenie mostov a 
verejných budov u Giraltovciach. Július 
Neuman, príslušník tajnej vysielačky 
„Pravda zvíťazí“, hneď hlásil to na druhú 
stranu ruskej armáde. V dôsledku toho 
ruská armáda hneď na druhý deň, dňa 
18. Januára včas ráno prekvapila 
nemecké vojsko a rýchlo oslobodila 
Giraltovce. Nemci nemali času znivočiť 
Giraltovce, iba poštu rozbili v noci o 2. 
hodine. Mosty a verejné budovy zostaly 
neporušené, ačpráve boly i tie podmíno-
vané.“
Giraltovce sa začali  koncom  januára 
1945 vzmáhať na nohy, 24. januára 
vznikol miestny národný výbor, na čele 
ktorého stál Ján Kmec ml., a neskôr,  5. 
februára 1945, bol založený okresný 
národný výbor.  Jeho prvým predse-
dom bol Peter Babej, po ňom Ján 
Girmala, ten však o niekoľko mesiacov 
prebral vedenie roľníckeho družstva a 

tak sa predsedom ONV  stal jeho mladší 
brat Štefan Girmala.  Politická situácia 
v Giraltovciach sa odohrávala na dvoch 
stranách, silné zastúpenie mala strana 
komunistická (180 členov) a ďalej sa 
začala aj existencia strany demokratic-
kej. Významných medzníkov v tomto 
roku bolo ešte niekoľko: „Okresný súd 
sa tiež prisťahoval naspäť hneď po 
prechode fronty, ale len dňa 8. júna 1945 
začal riadne fungovať, keď bol vymeno-
vaný sudca prednosta Vojtech Perec. 
Vedúcim pozemnej knihy sa stal Peter 
Havrilec, a kancelárskym oficiantom 
Ondrej Dzuriš. Ešte v tom roku započal 
fungovať i ľudový súd pod predsedníc-
tvom Vojtecha Pereca. Väčších previnil-
cov nebolo, preto udelené boly len 
menšie tresty, alebo len verejné pokar-
hanie. Znovu bola zorganizovaná i 
žandárska stanica.“ Tá sa neskôr 
preorganizovala na národnú bezpeč-
nosť a tá mala svoje delenie národná 
bezpečnosť 1 a národná bezpečnosť 2, 
ktorá mala skôr politické obsadenie. 
„Hneď po fronte započaly fungovať i 
ostatné úrady, ako daňový úrad, 
dôchodková kontrola, poštový úrad. 
Tento posledný sa nasťahoval na 
notársky privátny byt, lebo pošta bola 
rozbitá. Ako zvláštnosť treba spomenúť, 
že v tomto roku bola otvorená na 
Giraltovciach nemocnica v Bánovskom 
dome. Taktiež Bánovský dom a celý 
majetok bol zobratý do národnej správy. 
Ešte spomenúť treba, že v tomto roku 
bol dostavený a posvätený nový, čiže 
prvý gr. kat. kostol na Giraltovciach. 
Dosiaľ žiadneho kostola nemali, i teraz 
si ho len horko ťažko stavali lebo ich je 
len hrstka. Pomáhali im i rím. katolíci, i 
evanjelici.“ 

Michaela Marcinová ooo  
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Na 7.  zasadnutí  MsZ 
prerokovali poslanci kúpu 
nedávno zrekonštruovanej 
bývalej administratívnej 
budovy na Ul. Kpt. Nálepku 
(za mostom), v ktorej sú 
teraz nájomné byty.

Pri prerokovávaní tohto bodu 
bolo konštatované, že nie všetko je na 
uvedenej stavbe urobené tak, ako by to 
malo byť. Do doby prevzatia stavby, 
ktorej realizátor je firma GMT Real, 
s.r.o., so sídlom v Prešove, bude všetko 
dané do poriadku. Aj zhotoviteľovi 
stavby by malo záležať na tom, aby sa 
nedostatky odstránili čo najskôr, lebo až 
potom sa môže pristúpiť k odkúpeniu 
stavby mestom Giraltovce. Cena bola 
zmluvou dohodnutá na 900 eur za meter 
štvorcový, stavba tak bude stáť 1 017 
513 eur vrátane DPH. Súčasť kúpy bude 
aj tzv. Technická vybavenosť (miestna 
prístupová komunikácia, prípojky a 
pod.). Cena technickej vybavenosti je 
37 922,17 eura vrátane 20-percentnej 
dane.

Kúpa bude hradená financiami z úveru 
Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) 
vo výške 610 500 eur, z dotácie 
poskytnutej ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja (MDV 
a RR SR) vo výške 356 120 eur a z 
vlastných prostriedkov mesta vo výške 
50 893 eur. Podobne bude hradená i 
cena technickej vybavenosti. Financie 
vo výške 26 510 eur budú z dotácie 
MDV a RR SR a 11 412,17 eur bude z 
rozpočtu mesta.

Akcie k 600. Výročiu 
p r v e j  p í s o m n e j  
z m i e n k y  m e s t a  
Giraltoviec

Poslanci boli informova-
ní aj o tom, aké akcie sa 
p r i p r a v u j ú  k  t e j t o  
udalosti, ktorú si v tomto 

roku pripomíname. Okrem iného  sa už 
uskutočnili fašiangový sprievod 
mestom (o ktorom informujeme na 
inom mieste) a mestský fašiangový 
ples. V máji bude slávnostné zasadnu-
tie MsZ,  kde budú ocenení občania a 
p r e z e n t o v a n á  k n i h a  o  m e s t e  
Giraltovce. Uskutočnia sa ekumenické 
služby. Výročiu bude venovaný aj 
tradičný Folklórny festival topľanskej 
doliny za účasti družobných miest a 
vystúpenia FS Kopaničiar z Myjavy    
na Záhorí.

V závere školského roka prebehne 
slávnostný absolventský koncert 
žiakov miestnej ZUŠ a pozvaného 
hosťa.

Počas prázdninových mesiacov júl a 
august budú zorganizované rockový 
koncert a country večer. Uskutočnia sa 
aj tradičné dožinky.

Postrehy z diskusie poslancov

Poslanci boli informovaní o verejnom 
obstarávaní k akcii Bytový dom 2x19 
bytových jednotiek pod Tehelnou, 
bloky A a B. Na základe výzvy  
uverejnenej v polovici decembra 
minulého roku bolo do ukončenia 

Z ROKOVANIA 7. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

MESTO KÚPI ZREKONŠTRUOVANÚ BYTOVKU
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termínu na predkladanie ponúk - 15. 
januára 2016 -  doručených osem 
ponúk.

Do konca marca sa má rozhodnúť, ako 
sa bude riešiť situácia s Centrom 
voľného času v Giraltovciach.

Poslanci boli informovaní aj o 
niektorých problémoch s verejným 
osvetlením, výtlkmi na ceste pri bloku 

T a „mlákou“ pri autobusovej stanici a s 
riešením umiestnenia dopravných  
značiek k bloku G a k materskej škole. 

Hovorilo sa aj o spôsobe a kritériách 
výberu občanov, ktorým boli pridelené 
byty i koľko je ešte žiadostí o  pridelení 
bytu.

PhDr. František  D ž a l a iooo  

1. Mestská polícia počas výkonu služby v čase o 00.35 h dňa 2. januára 
2016 zistila, že neznámy páchateľ na pešej zóne sa snažil poškodiť 
vianočnú výzdobu a to konkrétne v časti pre budovou Domu služieb. Na 
základe vykonaného šetrenia vyšlo najavo, že páchateľom je P.Ľ. z 
Remenín. Vec vybavená v blokovom konaní pre priestupok proti 
verejnému poriadku a proti majetku.

2. Hliadka MsP vykonala v podvečerných hodinách 4. januára 2016 na 
Dukelskej ulici v Giraltovciach odchyt zabehnutého psa a s následným 
umiestnením do mestského koterca. Odovzdaný do ochrannej karantény.

3. V dopoludňajších hodinách 11. januára 2016 na nástupišti SAD v 
Giraltovciach na Dukelskej ulici došlo ku krádeži príručnej tašky s 
dokladmi a hotovosťou neznámym páchateľom, ako aj ku 
neoprávnenému výberu hotovosti prostredníctvom bankomatovej karty. 
V spolupráci s OO PZ v Giraltovciach s vyhodnotením záznamom 
kamerového systému mesta Giraltovce došlo ku stotožneniu osoby 
páchateľa. Vec prevzal vyšetrovateľ ORPZ OKP vo Svidníku.

4. Za neoprávnený záber verejného priestranstva 14. januára 2016 v 
dopoludňajších hodinách hliadka MsP vybavila celkovo v dvoch 
prípadoch na Dukelskej ulici v Giraltovciach majiteľov motorových 
vozidiel v blokovom konaní uložením blokovej pokuty.

5. Pri výkone právomocí štátneho orgánu dňa 18. januára 2016 hliadka MsP 
poskytla súčinnosť celkovo v dvoch prípadoch.   

6. V spolupráci s firmou Hunter hliadka MsP uskutočnila na území mesta 
Giraltovce odchyt zabehnutých a túlavých psov. V jednom prípade bol pes 
umiestnený do ochrannej karantény.

Článok neprešiel jazykovou úpravou.    Ondrej Cinao  

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
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O pár dní neskôr sa primátor Ján 
Rubis stretol aj s ministrom vnútra a 
podpredsedom vlády Robertom 
Kaliňákom. Cieľom jeho cesty do 
Svidníka sa stali hneď dve veľké 
udalosti - oficiálne spustenie štátneho 
podniku na výrobu plastových okien a 
otvorenie zrekonštruovanej hasičskej 
stanice. Na týchto podujatiach nemohol 
náš primátor chýbať. Kaliňák pred 
prestrihnutím pásky v novom podniku 
priblížil, že ministerstvo plánuje 
zamestnať vo výrobe nových pracovní-
kov. „Podľa našich potrieb by sme v 
tomto zariadení chceli pracovať až na tri 
smeny. Spolu s montážnymi čatami by 
tu malo byť zamestnaných až do sto 
ľudí, mnohí z nich budú pracovať už 

ĎALŠIE STRETNUTIE S KALIŇÁKOM
mimo tohto zariadenia, priamo na 
montáži výrobkov.“ Kapacita výroby je 
60 okien za zmenu. Hasičom, rovnako 
ako robotníkom, zaželal úspešný štart v 
novom. „Musíte mať podmienky na 
svoj odpočinok a na svoju prípravu, 
práve dnes nastala otvorením nielen 
hasičskej stanice, ale aj budovy 
okresného riaditeľstva. Chcem vám 
zaželať, všetkým tým, ktorí sa podieľali 
na obnove tejto stanice, všetko dobré,“ 
prihováral sa minister. Vo Svidníku 
dostal unikátny dar, bábku s jeho 
podobizňou.  Ušil i  ju kl ientky 
Gréckokatolíckej charity. 

ooo  Autor: Martina Cigľárová, 
foto: Juraj Petný, Martin Gonšenica
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Počas posledných fašiangových 
dní sa aj obyvatelia Giraltoviec 
veselo lúčili s časom predchádza-
júcim niekoľkotýždňovému 
pôstu, ktorým sa kresťania 
očisťujú pred Veľkou nocou. 
Vyvrcholením bola posledná 
fašiangová sobota, kedy touto 
rozlúčkou žilo celé mesto.

V predpoludňajších hodinách 
prechádzal ulicami veselý fašiango-
vý sprievod na gazdovských vozoch. 
Tvorili ho členovia FS Topľan, 
„vystrojení“ v pestrých veselých 
fašiangových odevoch a maskách. 
Dávali tak na známosť členom 
domácností a občanom Giraltoviec, 
že radostný čas fašiangov vrcholí a 
treba sa pripraviť na začínajúce sa 
obdobie veľkého predveľkonočného 
pôstu.

Popoludní sa na námestí pred 
mestským úradom uskutočnilo 
pestré, veselé, inscenované pásmo, 
pripomínajúce niektoré zábavné 
folklórne zvyky nášho ľudu zo záveru 
fašiangov pod názvom POCHOVÁ-
VANIE BASY.

Na pódiu sa striedali spevy a vystú-
penia pripravené členmi folklórneho 
súboru Topľan a ich priateľmi, ktoré 
sledovalo niekoľko desiatok prítom-
ných divákov. Medzi nimi sme videli 
aj „gazdu“ nášho mesta, primátora 
Mgr. Jána Rubisa, ktorý sa po skonče-

GIRALTOVČANIA 
SMIECH CEZ „SLZY“ NAD POCHOVÁVANOU BASOU

s a  v e s e l o  l ú č i l i
s fašiangovým časom 

ní celej akcie poďakoval účinkujúcim  
podľa starej tradície štamperlíkom 
ostrého. Okrem toho si mohli 
prítomní pochutnať na tradičných 
fašiangových šiškách, pripravených 
pracovníčkami miestnej vývarovne. 
Ochutnali sme ich a môžeme 
potvrdiť, že chutili výborne za čo im 
patrí vďaka.

Na pódiu zatiaľ vrcholilo vystúpenie 
symbolickým pochovávaním basy, 
ktorá sa na celý pôstny čas odmlčala, 
spolu s ostatnými hudobnými 
nástrojmi, aby sa ľudia pri muzike 
nebavili, ale v tichosti rozjímali a 
pripravovali sa na sviatky Veľkej 
noci.

Celé veselé „smútočné“ zhromažde-
nie sa „horkými slzami“, cez ktoré 
bolo cítiť smiech, prenáramne 
smutno lúčilo s basou odoberajúcou 
sa na „večný“, niekoľko týždňov 
trvajúci spánok. Pozorne sledovali 
„kázanie a modlitby“ „pánafarára“ 
konajúceho pochovávanie. Zvlášť 
intenzívne ronili „obrovské sĺziská“ 
a vydávali „presmutné stony“ 
prítomné „plačky“. Nielen ony, ale aj 
ostatní prítomní „smútoční hostia“ 
žiaľne vyprevádzali basu na jej 
poslednej ceste do niekoľkotýždňo-
vej „večnosti“. „Modlili sa a vyspevo-
vali“ s „pánomfarárom“, aby pocho-
vávanej  base sprí jemnil i  je j  
„poslednú“ cestu.
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Celé dianie na pódiu  veselým 
smiechom, potleskom a drukovaním 
podporilo prítomné obecenstvo, 
ktoré takto vyjadrilo vďaku účinku-
júcim za  zachovávanie a udržiavanie 
folklórnych tradícií.

Po skončení vystúpenia sme oslovili 
pána Pavla Švača, ktorý pripravil a 
zorganizoval toto vydarené poduja-
tie. Prezradil nám, že podobné 
ostatné fašiangy zorganizovali 
niekedy okolo roku 2000. Po niekoľ-
kých rokoch bolo toto vystúpenie 
prvé. Na našu poznámku, či neplánu-
jú podobnú rozlúčku s fašiangami 
organizovať každoročne, sa nevyslo-
vil jednoznačne, no cítili sme, že ak to 
bude možné, budú sa snažiť uvedenú 
tradíciu zachovávať.

Boli sme zvedaví aj na to, z akých 
zdrojov pripravil predvedené 
pásmo. Odpovedal nám, že využil 
známe tradície a nejaké podklady 
zozbieral z rôznych zdrojov ako 
vhodná literatúra či internet.

Nuž,  je dobré, že sú medzi nami aj 
takí ľudia, ktorí neľutujú čas a sily, 
aby pripravili podobné akcie, ako 
bola aj tohoročná zábavná, veselá 
rozlúčka s pochovávanou basou a 
fašiangami.

Nech je i tento príspevok naším 
spoločným malým poďakovaním 
všetkým, ktorí nám tento zážitok 
pripravili. Dúfame, že aj na budúci 
rok sa pri podobnej príležitosti 
stretneme. 

Text: PhDr. František  D ž a l a i  
foto: L. Lukáč 
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Tanec rôzneho štýlu, hudba, dobré 
jedlo, zábava a nechýbal ani kúzelník.  
Takýto to bol Mestský fašiangový ples, 
ktorý zorganizovalo mesto Giraltovce 
pri príležitosti 600. výročia prvej 
písomnej zmienky. V sobotu 6. februá-
ra  prichádzali do kultúrneho domu 
dámy v krásnych róbach a účesoch a 
páni uhladení v slávnostných oblekoch. 
Pri vchode nádherne vyzdobenej a 
vysvetlenej sály ich vítal primátor 
mesta Ján Rubis spolu s vedúcou 
ku l t ú r n e h o  o d d e l e n i a  M á r i o u  
Osifovou. Pre všetky dámy mal 
pripravené medovníkové srdiečko. K 
honosne vyzdobeným stolom v 
striebornom odtieni  každý pár usadili 
tanečníci z FS Topľan.  Hrou na husliach 
ples otvoril virtuóz Stanislav Salanci a 
po ňom sa  o oficiálne otvorenie 
postaral primátor mesta a s prianím 
dobrej zábavy pozdvihol čašu k 
spoločnému prípitku. Jeho povinnosti 
sa tým ešte neskončili, spolu s manžel-
kou  v úvodnom tanci odštartovali 1. 
tanečné kolo so skupinou Midit, ktorá 
celý večer ponúkla nielen ľudové kolá, 
ale aj zmes notoricky známych 
skladieb našich či zahraničných 
interpretov.

Návštevníci plesu si po tanci 
pochutnali na bohatej večeri, ktorú 
zabezpečila kuchyňa SSOŠ z nášho 
mesta. Zamestnanci tejto školy 
ponúkali počas celého večera osviežu-
júce miešané nápoje a postarali sa aj o 
polnočný raut teplých slovenských 
jedál.

PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O MESTE GIRALTOVCE

MESTSKÝ FAŠIANGOVÝ PLES

Veľkým  prekvapením večera bol 
kúzelník Laco Tischler z Košíc, ktorý 
svojím výkonom nielen zaujal, ale si aj 
od publika vyslúžil veľký potlesk za  
veľkolepú mikromagickú show. 
Takmer pri každom stole po celý večer 
zabával plesajúcich svojimi dych 
vyrážajúcimi kúzelníckymi kúskami. 
Podľa svojej zručnosti a kúzelníckych 
praktík patrí určite u nás k tým 
najlepším vo svojej oblasti.

K plesom neodmysliteľne patrí aj 
tombola, tá prišla na rad úderom 
polnoci a zlákala všetkých hostí. 
Tvorilo ju 33 cien a cena útechy, 
ktorými prispeli sponzori z firiem a 
podnikov z Giraltoviec a okolia. Hlavnú 
cenu Led Tv Panasonic so 102 cm 
uhlopriečkou,  venovalo  mesto  
Giraltovce. 

Až nad ránom začali  postupne 
odchádzať prví plesajúci, príjemne 
unavení z tanca a spevu, tí šťastnejší s 
tombolovou cenou, ale čo je najhlavnej-
šie, všetci odchádzali príjemne 
naladení a veľmi spokojní. 

Nič nepoteší organizátora tak  ako 
pochvala. A tou veru hostia nešetrili! 
Dozvedeli sme sa od nich, že  mestský 
ples bol veľmi vydarený, páčili sa im 
kultúrny program a bohaté svetelné 
efekty, ktoré zabezpečoval Róbert 
Koreň. Najväčšou pochvalou pre 
organizátorov bolo však rezervovanie 
si lístkov od návštevníkov už na ďalší 
ples v roku 2017.    

Mgr. Mária Osifová, 
foto: autor, M. Marcinová, R. Koreň

V ZNAMENÍ 600. VÝROČIA
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Ste v našom mestečku prvýkrát? Ak 

áno, verím, že nie naposledy.

- V Giraltovciach som prvýkrát a, 

bohužiaľ, išiel som sem v tme. No je to 

veľmi pekné mestečko. Cestoval som 

od Košíc a musím pochváliť, že máte aj 

dobrú cestu, takže bola veľmi príjemná. 

Po plesovej zábave a po reakcii ľudí, 

ktorá bola naozaj oduševnená, pevne 

verím, že tu nie som naposledy a že ešte 

budem mať príležitosť odprezentovať 

sa. 

Koľko rokov sa venujete kúzleniu? 

- Kúzlim od 16 rokov a je to už veľmi 

dávno. V tejto činnosti  ma inšpirovala 

NA GIRALTOVSKOM PLESE 

  LACOZAŽIARIL KÚZELNÍK
Kúzelník Ladislav alias Laco 

Tischler (55) patrí na Slovensku     

do top trojky vo svojom obore. 

Venuje sa mikromágii, je člen Slo-

venskej asociácie kúzelníkov, 

Českého magického svazu a naj-

prestížnejšej medzinárodnej kúzel-

níckej organizácie International 

Brotherhood of Magicians. Kúzlil aj 

na Mestskom fašiangovom plese v 

Giraltovciach. Kto sa ho zúčastnil, 

mal možnosť vidieť jedinečné triky, 

ktoré sa pred očami divákov menili 

na veľké kúzla.
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si ju mikromágiu tak obľúbil, lebo 

dokáže vtiahnuť ľudí do hry, ľudia sa 

bavia a majú pocit, že sa im zmení karta, 

ktorú predtým držali v ruke. Keď to 

vidíte na javisku, poviete si - nejak to 

urobili, ale keď urobíte trik pri stole, je 

to úplne iné. 

Prečo ste vymenili právo za kúzlenie?  

Neľutujete to?

- Mikromágia je môj hlavný odbor a 

venujem sa jej strašne dlho. Živím sa 

tým už štvrtý rok, po päťdesiatke som 

úplne otočil život o 180 stupňov a nie je 

to jednoduché. Neberiem to ako 

dehonestujúce, aj keď to niekto môže 

tak chápať. Nemyslím si, že keby som sa 

živil právom, bol by som dnes v top 

trojke na Slovensku, pravdepodobne 

nie. Možno by som mal viac priazne, ale 

nebol by som top. Ak to človek robí, 

hlbšie sa do toho dostáva, je to 

kreatívna, invenčná aj intelektuálna 

činnosť, lebo sa pritom rozmýšľa. Celé 

to vyzerá ako by the way, mne sa zmenia 

karty a je veľa krokov, ktoré robím. No 

musí to vyzerať pred divákmi ľahko, 

takže to robím v troch rovinách. Jedna 

je, že hovorím niečo iné než  robím, 

druhá, že robím niečo iné než hovorím a 

musím rozmýšľať, čo iné budem 

hovoriť, že budem robiť. Čiže v troch 

rovinách rozmýšľam počas celého 

môjho performance, musí to pôsobiť, 

že sa hrám. 

láska k cirkusom a obdiv voči kúzel-

níkom. Začal som úplne sám, potom 

som našiel jedného pána, ktorý ma to 

ďalej učil. Neskôr som sa dostal do 

Českého magického zväzu, kde brali aj 

kúzelníkov zo Slovenska. Začal som 

chodiť na kúzelnícke festivaly, kde boli 

prednášky, zoznámil som sa s inými 

kúzelníkmi. V minulosti bol Slovkoncert 

a my, ak sme chceli profesionálne 

vystupovať za peniaze, museli sme mať 

takzvané prehrávky ako ostatní umelci 

zábavného žánru. Ako študent VŠ som 

vystupoval po baroch. Vyštudoval som 

právo a dvadsať rokov som robil v 

štátnej správe. Takže vtedy som 

nevystupoval, trošku sa to bilo. No stále 

som sa tomu venoval. Bola to vážna 

záľuba, v roku 1992 som bol majster 

Československa v mikromágii a to je ten 

odbor, ktorý robím. Prihlásil som sa, keď 

prebiehal i  pos ledné federá lne  

majstrovstvá. 

Vysvetlite nám bližšie odbor, ktorému 

sa v rámci kúzelníctva venujete. 

- Mikromágia je jeden z ôsmich 

odborov, ktorý sa hodnotí na veľkých 

súťažiach alebo kongresoch. Päť je 

javiskových a tri sa robia pri stole hostí, 

kúzelník sa takto  prezentuje a jedna z 

častí je mikromágia. Hostia väčšinou 

stoja, kúzelník stojí alebo sedí a divák 

má bezprostrednú možnosť sa zapájať 

do toho a vidieť zblízka tie zázraky, len 

pár centimetrov od očí. Je to veľmi 

interaktívne a emočne silné. Preto som 
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srdcová sedmička, takže to bola 

náhoda, že ju mal aj na kravate. 

Niekedy takéto náhody tiež zohrávajú 

úlohu.

Aké sú vaše ďalšie ciele?

- Hlavný je, aby sa diváci bavili. Je 

geniálne, že moja činnosť vyvoláva z 

99,9 percenta iba priaznivé reakcie, čo 

ma nabíja pozitívnou energiou a žijem z 

toho ešte dva dni. Mám kamaráta 

exekútora, ktorému hovorím, že jeho 

činnosť vyvoláva iba negatívne reakcie, 

takže ho nemajú radi a na tom človeku 

to vidno. Po rokoch práce v štátnej 

správe sa budím s tým, že nemám šéfa 

ani podriadených, sám sebe som 

pánom, čo je úžasné. Ten cieľ je naďalej 

zabávať ľudí, zlepšovať sa v tom, 

vymýšľať nové triky a učiť sa nové 

postupy. Ale tá schopnosť sa dá 

rozvíjať, ak ju človek má. Myslím si, že 

som tú danosť dostal, že môžem 

zabávať kúzlam. Energiu treba využiť na 

to, v čom som dobrý, nie na to, v čom 

som priemerný. A v čom som slabý, už v 

tom asi aj zomriem slabý.  

Bravúrnemu kúzelníkovi, ktorý to má 

jednoducho „v rukách“, ďakujeme za 

rozhovor.

Autor: Martina Cigľárová, 
foto: M. Marcinová

Neboja sa ľudia trochu slova mágia?

- No, stretávam sa s tým, ale tiež 

vysvetľujem. Treba si vysvetliť, čo je 

kúzlo. Vieme, že zázraky neexistujú, ale 

úloha kúzelníka je vyvolať ilúziu, že ten 

divák videl zázrak a tá cesta, ktorú 

musím urobiť, aby som v divákovi 

vyvolal ilúziu, je tá moja šikovnosť, 

technika trikov,  vlastne celý ten proces, 

ktorý musí ostať skrytý pred divákom. 

Finále je malý zázrak a tým je kúzlo. Toto 

je úloha kúzla a úlohou kúzelníka je 

vyvolať ilúziu, že divák videl zázrak. Nie 

je to však nebezpečné ani nič 

nadprirodzené. Ale stalo sa mi, že sa 

niekto pri vystúpení na mňa z divákov 

pozrel a povedal: „Ja sa ťa bojím.“ 

Nečudujem sa im, stáva sa to. 

Stávajú sa vám počas vystúpení aj 

nepodarky či niečo nepredvídateľné, s 

čím nerátate?

- Našťastie málo, ale stane sa, všetci 

sme len ľudia. Výhoda kúzelníka je, že 

len on vie, aký efekt bude na konci. Ten 

divák to nevie, čiže ja keď uprostred 

kúzla zistím, že niečo nie je dobre alebo 

som to pokazil, ešte stále sa dá prejsť do 

iného triku a ten divák vidí celkom iný 

záver, než aký som mal v úmysle. Ale ten 

divák to nevie. Berie to ako produkt a 

myslí si, že sa stal zázrak, malé kúzlo. 

Niekedy to zohráva aj náhoda, 

napríklad že chlap mal kravatu, na 

ktorej mal karty, jedna z nich bola 

sedmička srdcová a on si práve túto 

kartu vytiahol. Zistil som, že je to 
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opäť pohladil duše
obrazmi prírody MAREK ZIMKA

Domáci umelec Marek Zimka opäť 
ohúril svojimi dielami. Jeho výsta-
vu Pohľady z prírody si prišli na 
mestský úrad vychutnať mnohí 
Giraltovčania.

Marek Zimka prezradil, prečo niesla 
výstava názov Pohľady z prírody. „Sú 
to tie najkrajšie pohľady pre nás, pre 
ľudí. Ľudia pochádzajú z prírody, veď 
si tam najlepšie oddýchnu a uvoľnia 
sa. Prídu na iné myšlienky.“ Zamýšľa 
sa nad zmyslom prírody, ktorá je 
potrebná pre každého, tak pre zviera-
tá, ako aj pre nás, ľudí. „Škoda je len to, 
že dnešný človek pozabúda na to, že 
bez prírody neprežije. Namiesto toho 
ju ničí a neváži si ju, ani tvorstvo v nej, 
čo je chyba. Ako už veľa prírodu milu-
júcich ľudí povedalo - príroda môže 
kľudne existovať bez nás, lebo nie je 
od nás závislá, ale naopak, človek je 
závislý od prírody, nemôže a nebude 
bez nej existovať,“ myslí si Marek. 
„Poslanie v mojej tvorbe je v podstate 
rovnaké - ukázať ľuďom pravú fareb-

nosť a krásu prírody - krásu toho, čo 
vedome človek ničí.“ Veľmi si praje, 
aby si pri pohľade na jeho obrazy 
aspoň trochu uvedomili, čo strácajú 
svojím nerozvážnym správaním sa a 
netoleranciou. Porovnáva tichosť 
prírody s hlukom miest. „Aj napriek 
tomu, že príroda nám často dáva 
oddych, uvoľnenie, relax,  pobudnu-
tie v lese či na lúke. To je úplne niečo 
iné, ako stáť v strede hlučného, špina-
vého veľkomesta. Som veľmi rád, ak 
sa na moju výstavu chodia pozerať 
hlavne deti zo škôl. A čo som si všimo-
l, veľmi ich to zaujímalo, čo je fajn, 
keďže dnešné deti už nepoznajú ani 
čaro prírody.“ Mnohí rodičia dnes 
podľa neho nemajú čas, preto je to 
tak. „Deti sú doma, hrajú počítačové 
hry, sedia za počítačom či TV.“ Jeho 
cieľom je vštepovať teda lásku k prí-
rode hlavne deťom. „Ich srdcia sú ešte 
pomerne čisté, vedia sa správne roz-
hodnúť, na základe srdiečka a keď od 
mala budú prírodu milovať, verte, že 
z nich vyrastú dobrí, tolerantní ľudia. 

Ženy budú dobré 
matky a chlapi 
dobrí otcovia... a 
to je moje posla-
n i e ,“  d o d á v a  
umelec Zimka. 

Autor: Martina 
Cigľárová, 

foto: M. Osifová
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Pani Zima nás veľmi počas chlad-
ných mesiacov nepotešila, preto 
sme sa rozhodli urobiť snehuliakov 
bez snehu. Okolo 40 snehuliakov z 
papiera, plastu, balónov, ponožiek, 
pohárov zdobilo pavilón I. stupňa 
ZŠ v Giraltovciach. Kreativite sa 
medze nekládli, bolo na deťoch a ich 
rodičoch, ako si predstavujú svojho 
najkrajšieho snehuliaka. Porota to 
nemala ľahké, súťažili sme v dvoch 
kategóriách a udelili sme niekoľko 
cien. Každý malý tvorca si však 
odniesol maličkosť a veríme, že aj 
dobrý pocit. Súťaž totiž nemala len 
vybrať víťazov, ale hlavne mala 
vytvoriť rodinnú atmosféru pri spo-
ločne strávených chvíľach. Ďakuje-
me sponzorom, rodičom a vám, 
„naši umelci“....

Mgr. Miriam Eliašová, ZŠ v Giraltovciach
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Ako to prezrádza úvodná pranostika, 
február doháňa zameškané v januári a 
niektoré akcie sa konajú v posledných 
dňoch mesiaca, preto po uzávierke 
Spravodajcu nie je možné o tom infor-
movať podrobnejšie.
Okresné kolo v prednese povestí 
Šaliansky Maťko sa konalo síce už v 
januári, ale jeho priebeh prezradíme v 
tomto článku.
Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfé-
re na pôde základnej školy     v meste. 
V úvodnej polhodinke, hneď po pre-
zentácii účastníkov,  začali tí cezpoľní 
mapovať prostredie školy. Spolo-
čenská miestnosť v priebehu dopolud-
nia prichýlila všetky recitačné talenty, 
bola vyzdobená známou postavičkou 
Maťka, ktorý to všetko sledoval s úsme-
vom na tvári. Pani učiteľka Eulália 
Prazňáková bola veľmi starostlivá a 

každú požiadavku plnila bez problé-
mov. Po predstavení poroty sa rad 
radom odprezentovali súťažiaci 
povesťami, ktorými uspeli v školských 
kolách. V troch kategóriách boli diplo-
mami odmenení deviati úspešní a tra-
ja najlepší postupujú do Prešova, kde 
sa 25. 02. 2016 v krajskom kole budú 
snažiť predstaviť v tej najlepšej for-
me.
Za našu školu to bude žiačka 7. A trie-
dy Ivana Koreňová, ktorej táto súťaž 
vyšla aj tohto roku. Veríme, že sa v 
Prešove zapáči natoľko, aby mohla 
víťazstvom spečatiť poslednú účasť v 
súťaži, ktorej pravidlá sú jasné a 
nekompromisné. Žiaci starších roční-
kov už v nej nefigurujú. Ivanka, držíme 
Ti prsty!

Text a foto: E. Tchuríková

Čo január zameškal, to február doháňa ...



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

21

„My sme tu všetci jedna rodina, 
spája nás láska Pána Ježiša,

ozýva sa stále pieseň veselá, či 
je štvrtok, piatok a či nedeľa.“

V zmysle slov tejto piesne pripra-
vil Evanjelický cirkevný zbor v 
Giraltovciach,  29. 1. 2016 fašiangový 
večierok v Dome kultúry  pod 
vedením zborového farára  Mgr. 
Martina Fečka.  

Každý z nás dostal na cestu 
životom  nejaký dar. Náš nebeský 
Otec nás obdarúva rozličnými darmi a 
my máme povinnosť prijatým darom 
slúžiť. Vedieť sa podeliť s nebeským 
darom bolo aj motto  fašiangového 
večierka.  Sálu Domu kultúry okolo 
17.00 hod. zaplnilo viac ako 200 
členov nášho zboru, z každej strany 
zaznievali smiech a dobré ľudské 
slovo.  

Organizátori si dali záležať na 
celkovej príprave tohto náročného 
podujatia. Bolo rozdelené na dve 
časti, duchovnú a zábavnú. V duchov-
nej časti, ktorú otvoril  Ing. Ján 
Hažlinský, zborový dozorca, sa 
predstavili všetky formy zborového 
života, zaznelo Božie Slovo, pomodlili 
sa sestry z modlitebného  spoločen-
stva. Deti z detských služieb poslúžili 
pekným programom a predstavil sa 
aj hudobno-dramatický krúžok, 
mládež, dorast a konfirmandi.  
Zborový spevokol už tradične 
predviedol svoju vysokú úroveň, 
potešili nás krásnymi piesňami na 
oslavu nášho Pána.

Nasledovala prestávka na občer-
stvenie s bohato prestretými stolmi, 
čo svedčí o štedrosti a šikovnosti 
členov nášho zboru, každý prispel 
svojím darom a výsledok bola hostina 
duchovná aj telesná.  Je potešujúce, 
že prichádzali spolu celé rodiny, 
manželia, deti, ale aj tí starší členovia 
nášho zboru. Rozhovorom a hluku 
nebolo konca, ale aj takáto družná 
atmosféra svedčí o dobrých vzťa-
hoch.

Pán bol s nami!  On žehná zväzky 
ľudí a veľmi sa teší, keď sa stretne 
človek s človekom, sused so susedom, 
sestra s bratom. To On, náš Pán, nás 
do spoločenstva bratov a sestier  
zavolal, na chvíľu vrátiť sa a spomí-

FAŠIANGOVÝ VEČIEROK
V GIRALTOVCIACH 
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nať na časy zašlé, časy fašiangové.      
V zábavnej časti programu sa nám 
predstavil  domáci folklórny súbor 
Topľan. Nasledovali biblický kvíz  a 
súťaže, do ktorých sa mohli zapojiť 
všetci prítomní. Nechýbali ani 
tombola, poďakovanie, záverečná 
modlitba a požehnanie.  Moderátor 
celého podujatia bol Ing. Dušan 
Verčimák, zborový kurátor a zvládol 
to na výbornú.

Vďaka za prácu na príprave 
programu, iba človek, ktorý organizu-
je podujatie, vie, koľko námahy, sily a 
odhodlania treba vložiť do práve 
rodiaceho sa diela. Preto naše 
poďakovanie patrí predovšetkým 
organizátorom, ktorí neváhali a 
priložili um aj ruky k tvorbe Pánovho 
diela. Obetovali svoj čas a s láskou 
pripravili tento fašiangový večierok 
pre nás všetkých, ktorí sme sa tam 
cítili ako doma v kruhu svojej rodiny. 
Vďaka všetkým organizátorom za 
vydarené dielo, tým ktorí pripravili 
program, ale aj tým, ktorí prichystali 

pohostenie a ochotne poslúžili 
bratom a sestrám. Vďaka najvyššia 
však patrí nášmu nebeskému Otcovi, 
žehnal nás všetkých a doprial prežiť 
pri Jeho Slove  toto vydarené duchov-
né podujatie. 

Je čas ...
Čas fašiangový je!  Čas duše je!
Iba ona vie, aká jej reč je. Čo Pán 
požehnal.
Smútkom, či radosťou dušu objal?
Reč duše, to Božia reč je!
On  ku nám hovorí a my poslúchajme.
Tradície v úcte majme, poklady v duši 
strážme, zvyky zachovajme.
Tak predkovia žili. Ticho a pokorne o 
Bohu svedčili.

To len my, iní sme, inú vodu života piť 
chceme
 a na zvyky predkov zabúdame.
V Jeho rukách sme! Na to pamätajme!
V láske žiť prikázal, dobro konať, na 
predkov pamätať!

ooo  Anna Mitaľová
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Nájsť vhodný termín, vyhovujúci 
niekoľkým požiadavkám súčasne, nie 
je ľahké. Termín členskej schôdze JD 
bol daný na február, uskutočnili sme 
ju teda vo februári, tohtoročné fašian-
gy boli krátke, stihli sme v tom fašian-
govom duchu aspoň čo–to v ten 
posledný fašiangový deň a vyhoveli 
sme zároveň aj našim členom a hos-
ťom (prítomných bolo 86), ktorí mali 
za sebou iné podujatia vo svojich 
komunitách a treba dodať, že  počasie 
nám bolo naklonené tiež. 

Overiť sme si mohli aj pranostiky na 
tento a nasledujúci deň. Vraj, aký je 
posledný fašiangový deň, taký bude 
celý pôst. A aká je popolcová streda, 
taký bude celý rok. Keďže to bola 
členská schôdza, vyhodnotila sa čin-
nosť našej organizácie za uplynulý 
rok, rovnako boli predložené správa o 

PO ROKU 
hospodárení a plán podujatí na tento 
rok. Pozitívne v takomto bilancovaní 
boli aj vystúpenia hostí, predsedov 
okresných  organizácii  Jána Čižmára 
z Prešova  a  Antona Berežňáka zo 
Svidníka. Tiež pozdrav a doplnenie o 
aktuálne informácie prednostom 
MsÚ  Ing. Pavlom Tchurikom. 

Po skončení tzv. vážnejšej polovice 
stretnutia sme mohli dať priestor už 
spomínanej fašiangovej nálade, ku 
ktorej prispela ZUŠ svojím hudob-
ným programom, ľudovými pesnič-
kami prispeli Topľanky a všeobecnú 
dobrú náladu zabezpečoval svojou 
harmonikou Ondrej Majer. Nechýbali 
chutná večera, domáce sladké dobro-
ty a ďalšie pozornosti od našich čle-
nov aj hostí. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave aj priebehu  
stretnutia v rámci našej ZO JDS.

Text: Margita Gazdičová, 
foto: M. Osifová
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Keď sa objaví na pultoch kníhkupec-
tiev monografia o nejakom meste, 
napadnú nám mnohé otázky, alebo 
hľadáme súvislosti, ktoré k napísaniu 
takejto knihy niekoho doviedli. Sú 
však aj takí, ktorí si túto, bezpochyby 
významnú, udalosť v živote mesta 
vôbec nevšimnú. Týmito slovami sa 
začína článok vo forme rozhovoru, 
ktorý v rokoch 1996/1997 zazna-
menala žiačka Gymnázia Giraltov-
ce Katarína Fedorková, dnes už 
Katarína Hliboká,  učiteľka tunaj-
šej ZŠ.  Ďalej napísala:

Uvažujme však s tými, ktorí si všimli v 
roku 1992 na pulte giraltovského 
kníhkupectva knihu Dejiny Giralto-
viec, ktorej zostavovateľom bol doc. 
PhDr. Ferdinand Uličný, CSc. Jeden z 
členov autorského kolektívu bol aj 
Mgr. Jozef Petrovič. Kniha sa venuje 
dejinám Giraltoviec od prvej zmienky 
až po rok 1960 (v niektorých úda-
joch). Na viac ako 200 stranách sa 
dozvedáme veľmi veľa zaujímavostí o 
tomto mestečku, ktoré patrí k naj-
menším na Slovensku. Pesimisti si 
možno kladú otázku, ako je možné 
napísať knihu o malom meste, iní sú 
presvedčení, že iba o atraktívnych 
miestach a mestách s bohatou histo-
rickou minulosťou sa píšu monogra-
fie. Alebo sú aj takí, ktorí sú presved-
čení, že k takému činu je nutný silný 
patriotizmus miestneho rodáka, 
ktorý by presadil takú ideu a dostal ju 
na papier. 

Aby sme odpovedali na podobné a 
mnohé iné otázky, uverejňujeme 
rozhovor s jedným z autorov tejto 
monografie Mgr. Jozefom Petrovičo-
m, dlhoročným riaditeľom Štátneho 
okresného archívu v Bardejove.

Kedy a z akého podnetu sa začalo 
uvažovať o napísaní dejín Giralto-
viec? Ako ste sa dostali k tejto práci 
vy? 

Niekedy v roku 1987 – 1988 ma oslo-
vil  prof. Uličný, CSc., či by som sa 
nezapojil do autorského kolektívu. Po 
niekoľkých pracovných stretnutiach 
bolo dohodnuté, že spracujem obdo-
bie rokov 1848 – 1945. Všetko však 
na objednávku mestského zastupiteľ-
stva. 

O tejto vašej práci rozhodli osobný  
alebo profesionálny záujem?

Moje rozhodnutie pracovať na tejto 
knihe bolo motivované čisto profesi-
onálnym záujmom.

Ktorá etapa dejín je vám blízka?

Nemám najmilšie alebo vyhradené 
obdobie dejín, pretože všetky  z hľa-
diska profesionálneho historika sú 
zaujímavé. Napr. stredovek je veľmi 
krásny, no na druhej strane vyžaduje 
jeho štúdium veľmi dobré znalosti 
latinčiny a nemčiny. V 18. a 19. storočí 
zasa prevláda maďarčina. Ak človek 
ovláda všetky tieto jazyky, nemal by 

O písaných dejinách 

 

O písaných dejinách 

 GiraltoviecGiraltoviec
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mať problémy so žiadnym historic-
kým obdobím. Ako som už spomenul, 
ja som sa nakoniec rozhodol pre obdo-
bie rokov 1848 – 1945. Začínal som 
revolúciou 1848, medziobdobie tvo-
ril rok 1918 – zánik Rakúsko-Uhorska 
alebo, ak chcete, vznik ČSR. Potom 
obdobie trvania ČSR. 

Pri písaní svojej kapitoly ste praco-
vali aj v teréne.  Rozprávali ste sa s 
rodákmi, alebo ste pracovali iba s 
archívnymi materiálmi?

S rodákmi som sa nestretol, ani s nija-
kým pamätníkom som nekonzultoval. 
Opieral som sa výlučne o archívne 
materiály, lebo tie sú najhodnovernej-
šie. Pomohla mi aj mestská kronika, 
čerpal som z nej, ale aj tak som si to 
ešte overoval v archívnych materiá-
loch. 

Možno teda povedať, že vám vaša 
profesia výdatne pomohla. Objavili 
ste pri svojej práci nejakú pozoru-
hodnosť, ktorú by ste chceli pripo-
menúť? 

Čo sa týka rokov 1848 – 1945, 
priznám sa, že bolo potrebné dôklad-
nejšie skúmať archívne materiály. Je 
na škodu veci, že tieto materiály sú v 
Oblastnom archíve v Prešove. Čo sa 
týka nejakej pozoruhodnosti, žiadnu 
som ja osobne neobjavil. Roky 1918 – 
1945 už sú archivované u nás a z toho 
obdobia ma upútal jeden pekný citát, 
ktorý pochádza zo zápisnice okresné-
ho zastupiteľstva z 11. 02. 1929: 
„Ktokoľvek si v okresnom zastupiteľ-
stve a tam za úradom vstupuješ, pred 
týmito dvermi súkromné svoje náru-
živosti, hnev, násilenstvo, zášť, pria-

teľstvo a pochlebenstvo odlož. Svoje 
osobné starosti verejným záujmom 
okresu podrob. Lebo akou mierou ty 
iným spravedlnosť alebo krivdu uči-
níš, tou mierou aj iní tebe odplácať aj 
odmeňovať budú.“ 

Ste riaditeľ Štátneho okresného 
archívu v Bardejove (pozn. red.  – 
roky 1996/1997). Aké máte skúse-
nosti s archívnym materiálom z 
giraltovského regiónu? 

Opäť to musíme posudzovať z časo-
vého hľadiska: stredovek (asi 15. – 
16. storočie) je zastúpený malým 
množstvom historického materiálu z 
toho dôvodu, že Giraltovce boli dedi-
na, a to nie významná. V období novo-
veku (18. – 19. storočie) a najmä s 
vytvorením vtedajších štátnych úra-
dov materiálu pribúda. Existovali tzv. 
slúžnovský úrad a slúžnovský okres. 
Iba na okraj: Giraltovčania tvrdia, že 
boli okresom už pred 100 rokmi.        
V tom období sa začínajú produkovať 
písomnosti. Obyvatelia Giraltoviec a 
okolitých obcí sa obracali s rôznymi 
záležitosťami na príslušný úrad.         
V Giraltovciach žili 3 šľachtické rodi-
ny, ale mnohé rodinné papiere sa 
stratili, iné sú v oblastnom archíve v 
Prešove a niektoré dokonca v Buda-
pešti. V archíve máme dosť skromné 
materiály z Okresného úradu Giral-
tovce. Bohatší je materiál z Obvodné-
ho notárskeho úradu okresu Giral-
tovce. Po roku 1945 máme, ako to my 
nazývame, náš kmeňový fond ONV 
Giraltovce až do roku 1960, kým 
nebol zrušený okres Giraltovce. V 
súčasnosti by sme mali ukončiť pre-
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beranie archívneho materiálu bývalé-
ho Mestského národného výboru 
Giraltovce na trvalú úschovu. Je však 
treba povedať, že mnohé dôležité 
dokumenty z okresu sa stratili. Mám 
aj praktické skúsenosti. Chodia k nám 
ľudia pre zápočet rokov do dôchodku. 
Tvrdia, že pracovali na ONV v Giral-
tovciach, napr. v 50. rokoch, ale chýba 
záznam. Zároveň však treba povedať, 
že sme mnohým ľuďom v súčasnosti 
(pozn. red. – roky 1996/1997) 
pomohli nielen z Giraltoviec, ale aj 
Kračúnoviec a Lúčky, keď sme v archí-
ve vyhľadávali prídelové listiny po 
konfiškácii veľkostatkov po Bánovi a 
Božičovi. Tento materiál máme veľmi 
dobre zachovaný, takže sme vyšli v 
ústrety a pomohli sme mnohým.

Aký je najatraktívnejší materiál v 
bardejovskom archíve z Giralto-
viec, alebo čo iné pozoruhodné 
ešte povedať?

O písomných pamiatkach sme už 
hovorili. Určite vzácna je pre Giraltov-
ce prvá písomná pamiatka. A z hmot-
ných pamiatok by som predsa  pripo-
menul skôr ako perličku a nie histo-

rickú pamiatku, budovu bývalého 
obecného úradu, v minulosti budovu 
mestského národného výboru. Sú 
totiž údaje o tom, že za 3 mesiace túto 
budovu Giraltovčania postavili – a to 
je rekord.

Monografia Dejiny Giraltoviec sa 
končí rokom 1960. Myslíte si, že sa 
monografie píšu iba raz?

Obdobie od r. 1960 do r. 1980 by ešte 
nebolo také problematické, ale 80. a 
90. Roky,  to by bol problém. Podľa 
môjho názoru je potrebný a nutný 
časový odstup. Už napr. my sme 
súčasníci celého tohto diania, začína  
tu pôsobiť subjektívny pohľad na 
udalosti a historik musí byť objektív-
ny a dbať o to, aby dejiny boli objek-
tívne a hodnoverné. Je s tým treba 
ešte počkať, aspoň tých 40 rokov, aby 
tie udalosti prehodnotila mladšia 
generácia historikov.

Pán magister, ďakujem za 
rozhovor.

Text: Katarína Hliboká,

 rod. Fedorková

Manželia Marián a Eva Foltínovci z Giraltoviec sa majú čím pochváliť. Už 19 rokov sa o 
ich život zaujíma prestížny celoslovenský magazín Slovenka. V roku 1997 sa stali 
najsympatickejším fašiangovým párom Slovenky a odvtedy ním ostali. 

GIRALTOVČANIA ZNOVA ZAŽIARILI 
v časopise Slovenka

UŽ 19 ROKOV SÚ POVAŽOVANÍ ZA 
NAJSYMPATICKEJŠÍ FAŠIANGOVÝ PÁR
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Foltínovci pre Spravodajcu prezradili, že 
pred 19 rokmi prebiehala súťaž časopisu 
Slovenka o najsympatickejší fašiangový 
pár. „Súťažili sme v 7. ročníku. Do finále, 
ktoré sa konalo na Táloch, sa prebojovalo 
päť párov. Mali sme sústredenie v hoteli 
na Táloch. Zúčastnili sme sa tam rôznych 
súťaží, absolvovali sme psychotesty, 
rozhovory, jazdy na koni. V posledný deň 
bolo vyhodnotenie,“ spomína si na prvé 
reportáže a priebeh súťaže Eva. Vtedy 
mali s manželom Mariánom len krátko 
pred svadbou. Napokon sa stali víťazmi 
na rok 1997. „Pozvali nás do súťaže na 
základe listu. Po celý čas sme nevedeli, 
kto nás prihlásil. Potom sme zistili, že to 
boli členovia súboru. V súťaži išlo o to, že 
pár musel mať svadbu vo fašiangovom 
období. Vyhrali sme to a potom nám 
prišli na svadbu a spravili ďalšiu 
reportáž.“ 

Ich „recept“ na šťastné manželstvo je 
láska.

Vyšli o nich v Slovenke štyri príspevky, 
piaty len nedávno, ako spomienka po 19 
rokoch. „Ešte keď prebiehal 10. ročník, 
zavolali si všetky víťazné páry, aj 
súťažiacich z posledného ročníka. Súťaž 
potom zanikla, ale redaktorka, ktorá 
písala o súťaži, si na nás po 19 rokoch 
opäť spomenula a urobila článok 
Fašiangové návraty. Zaujímalo ju, ako po 
rokoch žijeme, či sme stále spolu,“ 
povedali nám. A samozrejme, sú. Pretože 
ako vraví Marián Foltín, majú sa radi tak, 
ako keď sa o nich písalo prvýkrát. A 
možno ešte radšej.  „Jediný recept je 
láska, hoci občas je potrebné aj trochu 
prižmúriť oči, ale je to o tých kompro-
misoch, ktoré k manželstvu bezvýhradne 

patria,“ myslí si Marián. To je ich recept 
na šťastné manželstvo. „Láska je láska, 
vzťah je na prvom mieste,“ dodávajú 
spoločne. 

Folklórna rodina

Po celý život spája manželov Foltínovcov 
aj vzťah k ľudovej hudbe a tancu, aj dnes 
si preto spolu radi zatancujú. Spoznali sa 
v súbore Čerhovčan, ktorý im bol 
osudový. Okrem lásky a dvoch detí – 
Michala a Zuzany - majú spoločného 
veľa, napríklad vzťah k prírode a športu, 
najmä plávaniu. Hudobný talent po nich 
zdedili obidve deti. Miško v súčasnosti 
účinkuje v súbore Topľan a má aj svoju 
hudobnú skupinu, jeho sestra Zuzka hrá 
na klarinete. Marián má ešte jednu veľkú 
záľubu, a to chovateľstvo. Doma chovajú 
králiky, sliepky, papagáje, psa a mačky. 
Vďaka kolekcii králikov získal pred troma 
rokmi na celoštátnej výstave v Košiciach 
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titul majstra Slovenska v chovateľstve. 
Ako zootechnik má ku gazdovaniu blízko, 
hoci sa profesijne venuje inej práci. 
Tancoval aj v súbore Topľan, dnes ho tam 

ešte zahliadnete pri príležitosti rôznych 
akcií v meste. Jeho manželka Eva vedie v 
bardejovskej ZUŠ-ke detský folklórny 
súbor Vienok, a tak je i dnes nielen telom, 

ale aj mysľou, srdcom a 
dušou pri tanci. Hudba 
ich spojila a bude ich 
neustále sprevádzať. 
Želáme im všetko dobré, 
nech sa majú stále tak 
radi, ako pred tými 19 
rokmi a môžu sa vždy 
pochváliť príjemnou 
rodinnou idylkou, ktorá 
medzi nimi vládne a 
ktorú sme cítili aj počas 
rozhovoru.

Foltínovci dnes so svojou rodinou.

Autor: Martina Cigľárová, 
foto: archív Foltínovcov

S príchodom prvých jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú 
podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z týchto dôvodov sa k 
vám touto formou hlásia opäť hasiči s cieľom upozorniť na typické príčiny a 
poskytnúť vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť.

Prichádza obdobie jarného upratovania v našich dvoroch a záhradách a je tu  
aj čas, keď si po dlhej zime ideme do prírody „vyvetrať hlavy“,  poprechádzať sa 
po  lúkach a lesoch. S oteplením bude v prírode pribúdať množstvo ľahko 
horľavých látok, hlavne suchej trávy, lístia či ihličia. V jarných dňoch  majitelia 
objektov upratujú ich okolie, poľnohospodári a záhradkári čistia pozemky. Pri 
týchto činnostiach niektorí občania vypaľujú porasty a zakladajú oheň na 
miestach, kde by sa mohol rozšíriť,  a to aj  napriek tomu, že to zákon a  zdravý 
rozum  zakazujú.  Kvôli tejto  nerozvážnosti musia zasahovať hasiči, pričom 
požiare spôsobujú  veľké materiálne  aj  ekologické škody. Vplyvom vysokej 
teploty dochádza k ničeniu zárodkov života, oheň ohrozuje hmyz, 
obojživelníky, plazy, drobné vtáctvo a cicavce. Drobná zver často nestačí 
uniknúť pred rýchlo sa šíriacim ohňom a hynie a  bez ujmy na zdraví či ohrození 
života nezostávajú ani ľudia. Veľké nebezpečenstvo, ktoré so sebou nesie 
nepovolené vypaľovanie porastov, pastvín a lúk hrozí najmä ak sa tieto porasty 

NEBEZPEČNÉ VYPAĽOVANIE TRÁVY
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 Vážení spoluobčania,
hasiči vás touto cestou upozorňujú na zákaz vypaľovať. Nedodržaním zásad 

protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a  
porušením zákazu vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zákaz 
zakladania ohňa   na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, sa dopúšťate  
priestupku na úseku ochrany pred požiarmi. Okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru môže uložiť občanovi  pokutu podľa § 61 ods. 4 zákona  č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi až do výšky 331 eur. Hasiči budú v 
týchto rizikových dňoch vykonávať pochôdzkovú a hliadkovaciu činnosť v 
teréne a porušovateľom predpisov, hlavne vypaľovačom  porastov,  budú 
ukladať blokové pokuty.

Na záver nám dovoľte vysloviť presvedčenie, že naše rady prenesiete do 
svojich rodín, školských a pracovných kolektívov. Len spoločné úsilie, 
opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie zvýšeného 
nebezpečenstva  vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát.

Dobrovoľný hasičský zbor Giraltovce

nachádzajú v blízkosti lesa, pretože často dochádza k rozšíreniu požiaru práve 
na lesný porast. Dôležitý v tomto čase je aj dohľad nad mladistvými a deťmi, ich 
zábava býva totiž tiež častou príčinou požiarov.

J U B I L A N T
JÁN GDOVIN  VYDAL KNIHU
V ostatných dňoch minulého mesiaca 
sa krásneho životného jubilea – 80 
rokov - dožil Ján Gdovin. Toto 
významné výročie oslávil v kruhu 
desiatok svojich najbližších, priate-
ľov, známych a ľudí z celej našej 
vlasti. Ako osobitný darček k svojim 
narodeninám sebe a svojim priate-
ľom venoval knihu, ktorá mu v tomto 
čase vyšla. V knihe, ktorá má názov  
ZACHRÁŇME PRÍRODU, LEBO 
PLAČE, sa venuje svojim dvom 
poslaniam, ktorým zasvätil tri 
desiatky rokov. Prvá je práca s 
bylinkami a pomoc ľuďom silou 

prírody ukrytou v liečivých rastlin-
kách a druhé je upozorňovanie na 
stav prírody a jej ochrana. O svoje 
skúsenosti s bylinkárstvom sa s 
našimi čitateľmi delí radami aj na 
stránkach  Spravodajcu mesta 
Giraltovce.

Janovi Gdovinovi k jeho životnému 
jubileu prišlo zagratulovať niekoľko 
desiatok hostí. Boli medzi nimi aj 
členovia Oblastnej organizácie 
odbojárskej organizácie okresu 
Svidník. Predseda Oblastného výboru 
SZPB Dr. Jozef Rodák odovzdal 
jubilantovi za dlhoročné pôsobenie v 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

30

organizácii medailu M. R. Štefaníka II. 
stupňa. Osobitne blahoželanie a 
pamätný list dostal Ján Gdovin aj od 
pr imátora  Svidníka  Ing .  Jána  
Holodňáka a želanie všetkého najlep-
šieho od svojich blízkych, priateľov a 
známych. Vyvrcholením oficiálnej časti 
bolo uvedenie jeho knižky medzi 
čitateľov.

Vo svojej knižke sa autor Ján Gdovin 
vyznáva zo vzťahu k svojej rodnej obci 
– Brezovu a k okolitej prírode. Zároveň 
sa kriticky zaoberá žalostným stavom 
životného prostredia. Poukazuje na 
necitlivý prístup ľudí k prírode a na jej 
ničenie. No zároveň sa tento nedobrý 
stav prírody snaží zmeniť a uvádza aj 
niektoré príklady od nás i zo sveta, ako 
si máme prírodu a životné prostredie 
chrániť. Veľmi citlivo mapuje nedostat-
ky, no nezmieruje sa s nimi a ukazuje 
cesty a možnosti riešenia nelichotivého 
stavu. Dôležitá súčasť jeho diela je aj 
zovšeobecnenie niektorých svojich 
skúseností, ktoré získal za desiatky 
rokov pri zbere liečivých byliniek, 
príprave prostriedkov z nich a pomoci 
mnohým ľuďom so zdravotnými 
problémami. Stručným exkurzom do 
histórie poukazuje na význam ľudového 
liečiteľstva i na svoje praktické 
poznatky, získané počas činnosti 
bylinkára. 

Knihu významne dotvára aj bohatý 
fotografický dokumentárny materiál, 
ktorý z veľkej časti pripravil známy 
regionálny fotograf Ing. Ladislav Lukáč 
a niekoľkými zábermi doplnil PhDr. 
František Džalai.  Posledný menovaný 
sa podieľal aj na grafickej a textovej 
úprave knižky, ktorú na vydanie 
pripravila Regionálna rozvojová 
agentúra vo Svidníku pod vedením 

riaditeľa Ing. Mirona Mikitu  a vydala 
ADIN, s.r.o.,v roku 2016. 

Knižka Jána Gdovina  ZACHRÁŇME 
PRÍRODU, LEBO PLAČE si nekladie 
za cieľ veľké zámery. Je to skôr 
kompilačné dielo naznačujúce témy, 
ktoré rozsiahla problematika prináša. 
Čitateľovi z nášho regiónu načrtáva 
zložitosť javov, ktoré nás obklopujú a 
prispieva k jeho základnej informova-
nosti o problémoch.

Želáme jej úspešný vstup medzi 
čitateľov a primeranú odozvu u tých, 
ktorí si ju prečítajú.

Zároveň sa aj touto cestou pripájame ku 
gratulantom jubilujúcemu Janovi 
Gdovinovi a želáme mu ešte mnoho 
rokov plodného života prežitého v 
tvorivej činnosti a prípadne vydanie 
ďalšieho jeho diela.

Doplnenie:

Autor, okrem už spomenutých ľudí, 
ktorí sa podieľali na príprave jeho knihy 
na vydanie, by sa rád poďakoval aj 
sponzorom, ktorí prispeli svojím 
podielom k vytlačeniu knihy. Sú to: Ing. 
Jozef Kristiňák, OcU Brezov; Juraj 
Stekla, M.S.T., Brezov; Vladislav Juha, 
VINOTÉKA Giraltovce, Ing. Ladislav 
Lukáč, LUDUS Giraltovce; Dušan 
Gdovin, LEGNO TRADE s.r.o., 
Giraltovce; Milan a Mária Sabolčíkovi, 
PREDAJŇA Kalnište; František 
Štinčík, PANORÁMA Giraltovce; Eva 
Verčimaková, MIMI Giraltovce; Ing. 
Marián Geci, Svidník a Mgr. Daniel 
Gurský, Farský úrad Brezov.

Ďakujeme !  

  Text a reprofoto:  

PhDr. František Džalai
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Nečakajme na prvý jarný deň
Zo dňa na deň  cítime, že zima pomaly stráca silu a prichádzajú príjemnejšie dni. 
No my by sme nemali čakať na snežienky či na prvý jarný deň, ak je počasie také 
nevyspytateľné, aké je. Ak by nás prekvapovalo aj naďalej tak ako doteraz – 
nečakajme, ale urobme niečo už teraz, aby sme sa jeho rozmarom bránili. 
Ponúkame našim čitateľom dve možnosti, ako to urobiť. Nepotrebujeme na to 
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Autor knihy Ján Gdovin a Obal publikácie ZÁCHRÁŇME PRÍRODU, LEBO PLAČE

mnoho. Stačí 
trochu šikov-
nosti, pár byli-
niek a zeleniny 
a výsledok sa 
určite dostaví.
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A J   V P Ô S T E   C H U T N E

Dodržiavanie pôstu prináša so sebou niekoľko 
zdravotných výhod pre náš organizmus. Aj v tomto 
období si môžeme pripraviť chutné, zdravé, 
nenáročné jedlá. Pri ich príprave nepotrebujeme 
ani mnoho surovín. A čo je dôležité, prispievajú aj 
ku zdraviu.

RECEPTY:
MRKVOVÁ NÁTIERKA

Na jemno nastrúhané 4 mrkvy zmiešame s 1 tatárskou omáčkou, pridáme 4 
pretlačené strúčiky cesnaku, dochutíme soľou, čiernym korením a podávame s 
akýmkoľvek pečivom.

ŠOŠOVICOVÁ POLIEVKA

Vopred namočenú šošovicu dáme variť, po zmäknutí pridáme na kocky 
nakrájané zemiaky, 2 bobkové listy, soľ, cukor a varíme do zmäknutia. Pridáme 
10% smotanu, z ktorej trochu odoberieme. Do zvyšku smotany rozmiešame 
trochu hladkej múky a polievku zahustíme. Nakoniec okyslíme citrónom alebo 
octom.

DŽATKY 

Zvyšné varené zemiaky alebo zemiakovú kašu použijeme na prípravu  džatkov.

Podľa množstva zemiakov pridáme 3 – 4 vajíčka, trochu múky, soľ, čierne 
korenie, drvenú rascu a zmiešame. Lyžicou tvarujeme malé placky priamo na 
panvici s horúcim olejom a z oboch  strán vypražíme. Podávame podľa chuti s 
akoukoľvek čerstvou zeleninou, tatárskou omáčkou, kečupom, chili omáčkou 
alebo kyslými uhorkami.

Rady a recepty OKIENKO
PRE GAZDINKY

Protinádorová šťava
Príprava lieku: Zmiešame po 1 dl 
cviklovej, mrkvovej a 0,5 dl petržlenovej a 
zelerovej čerstvej surovej šťavy, podľa 
citlivosti organizmu zriedime 1 – 2 dl 
vody. Túto dávku pijeme po častiach v 
priebehu dňa medzi jedlami.

Koreninový čaj
Príprava čaju: K dvom dielom mletého 
semena anízu pridáme po jednom diele 
mletého fenikla a škorice. Dve lyžičky 
tejto zmesi zalejeme šálkou vriacej vody a 
necháme vychladnúť na konzumnú 
teplotu. Precedíme a pomaly vypijeme 
nalačno.
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Záhradkárske
okienko

Pri jarnom reze ovocných drevín 
odstraňujeme aj prezimujúce štádia 
škodcov, zoschnuté moníliové 
útvary. Skôr pučiace ovocné dreviny 
ako broskyne, egreše a ríbezle 
ošetr íme prot i  prezimujúcim 
škodcom krátko po vypučaní, ale 
najneskôr pred kvitnutím. Týmto 
predjarným postrekom bojujeme 
najmä proti štítničkám, pukliciam, 
voškám a roztočom.

?Najneskôr v čase pučania 
ošetríme broskyne proti kučera-
vosti listov meďnatými alebo 
sírnatými prípravkami. Teplota 
pri postreku by mala byť nad 7 
°C. Ak po vypučaní prevláda 

chladné a daždivé počasie, 
urobíme ďalší postrek organický-
mi fungicídmi. 

?Na začiatku a konci kvitnutia 
ošetríme marhule proti moniolo-
vej spále kvetov a výhonkov 
najmä za daždivého počasia. 

?Prvý prevent ívny postrek 
egrešov proti americkej múčnat-
ke urobíme tesne pred kvitnutím, 
druhý ihneď po odkvtnutí.

?V miestach pravidelného výskytu 
fúzavky cesnakovej ošetríme v 
jeseni vysadený cesnak už po 
prvom oteplení nad 10 °C.

Veľmi dlhú vegetačnú dobu má 

Ochrana rastlín v marci

TAŠTIČKY MŇAM 
Potrebujeme: 250 g hladkej múky špeciál, 1 Palmarín, štipku soli, kefírové 
mlieko – toľko, aby sme zahnietli vláčne cesto

Postup: Cesto urobíme večer a necháme stáť do rána. Vyvaľkáme, urobíme 
štvorce ako na pirohy, dáme plnku a 
zrolujeme na rohlíčky, konce môžeme 
popritláčať vidličkou. Rohlíčky 
poukladáme na papier na pečenie a 
potrieme rozšľahaným vajíčkom. 
Pečieme pri 180 °C  20 – 25 min.

Plniť môžeme orechovou plnkou, 
lekvárom, tvarohom, makom a pod.

ooo  Pripravujú:
Ľ. Čajková, M. Džalaiová
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Foto: archív rodiny Kundrovcov. 

Mária Osifová

Po našemu...Po našemu...
bulgarija – zeleninová záhrada
ceľe – teľa
dziňa – tekvica
fčolnik – úľ
gomboše – vidly na naberanie 

zemiakov, repy
hače – žriebä
hadzina – hydina
koźľe - kozľa

Na dvore.

zeler. Prepichujeme dvakrát.  Za 
vhodného počasia vysievame do 
voľnej pôdy mrkvu, petržlen, šalát, 
špenát, pór, cibuľu a hrach.  
Vysadzujeme cibuľu sadzačku a 
šalotku poprípade cesnak jarný. Na 
vonkajší záhon tiež vysievame 
reďkvičku a z hlúbovín karfiol, 
kaleráb, kapustu a kel.  V teplejších 
oblastiach vysadzujeme predklíče-
né aj nenaklíčené zemiaky. 
 Na okraj záhonu, na ktorý neskôr 
vysadzujeme uhorky, môžeme do 
dvoch riadkov vysadiť šalát alebo  
ranné kaleráby. Pokiaľ sa uhorky 
rozrastú obe zeleniny pozberáme.  
Dokončujeme rez jabloní a hrušiek. 

Väčšie rany ošetríme proti choro-
bám buď stromovým balzamom 
alebo štepárskym voskom. Do 
konca druhej dekády marca vrúbľu-
jeme kôstkoviny aj jadroviny. 
Podmienkou sú nenarašené vrúble. 
Ošetríme stromy s mrazovými 
trhlinami. Koncom mesiaca môže-
me vysadzovať jahodník. Pokraču-
jeme v hnojení a vápnení pôdy, keď 
vykazuje kyslú reakciu. Čučoriedky 
alebo brusnice zalievame dažďovou 
vodou, ktorú zachytávame do 
veľkých nádob a podľa potreby 
používame ku závlahe.

Ľubomír Krupaooo  
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NARODILI SA:

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

SVOJE ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V MESIACI MAREC OSLÁVIA: 

90 rokov 60 rokov
 

85 rokov

75 rokov

70 rokov

55 rokov

65 rokov

50 rokov

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

Prosíme obyvateľov ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej rubrike, 
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

Veronika Mikulová,               Elissa Michalčíková

Juraj Sokol Vasiľ Bilý
Jozef Fečo

Anna Čušková Margita Končárová
Ľudmila Kurejová

Ján Hlavinka Zuzana Magdošková
Ján Orečný

Mária Kačmárová Gabriela Šramková
Ján Krajňák
Helena Matiová Anna Bendíková

Helena Imrichová
Ján Cigan Jozef Juhas
Valéria Dvorská Mária Mikulová
Alžbeta Končárová
Jozef Krajňák Ernest Fedák
Mária Kristiňáková Jaroslav Gdovin
Pavol Mašlej Jozef Kristiňák

Jozef Lukáč
Jana Robová
Emília Rubisová

Z POZ
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ŠPORT

Talianske „multi-kulti“ Miláno je 
srdce Lombardska a toto mesto pod  
pocukrovanými Alpami je  prenád-
herné. Naša návšteva sa celkom 
náhodne konala v čase ich tradičného 
karnevalu, takže v uliciach ste stretá-
vali všetko možné od levitujúcich 
Indov až po detských Transformerov. 
Najviac pulzuje centrum okolo jedi-
nečného skvostu – Milánskej katedrá-
ly, kde si krásne môžete otestovať 
svoje jazykové schopnosti. Hneď za 
katedrálou je Da Vinciho múzeum s 
jeho ohromujúcimi dielami a trošku 
ďalej na vás číha naozajstné prekva-
penie – budova slávnej opery La Scala 
je taká maličká a nenápadná, že zapo-
chybujete, či si z vás vysmiati miestni 
carabinieri náhodou nerobia žarty.

Na opačnej strane mesta, na jeho úpl-
nej periférii, sa nachádza ďalší archi-
tektonický klenot, tentoraz z minulé-
ho storočia – slávne milánske San 
Siro, alebo aj štadión Giuseppe 
Meazzu. Hoci má svoje roky, vzbudzu-
je rešpekt už z diaľky. Do jeho útrob a 
sektorov sa celkom rýchlo (do 5 – 7 
minút) dostanete originálne vyrieše-
nými schodmi ukrytými v mohutných 
dvanástich pilieroch, na ktoré sú 
upnuté farebne odlíšené tribúny pre 
tifosi (talianski futbaloví fanúšiko-
via).Trávnik je poznačený tým, že sa 

na ňom hrá stále, keďže tu majú 
domovskú adresu miestny Inter aj 
Berlusconniho pýcha AC.

Výhľad a akustika sú absolútne luxus-
né z každej pozície, my sme si vybrali 
sektor hneď vedľa novinárskej sekcie 
a tu nás čakalo ďalšie prekvapenie – 
susedné sedačky okupovali naši 
krajania v slovenských hokejových 
dresoch z Košíc a boli to blízki príbuz-
ní nášho reprezentanta Juraja Kucku, 
ktorý ale kvôli zraneniu nebol ani na 
lavičke náhradníkov. Aj napriek tomu-
to sklamaniu sme sa museli všetci spo-
ločne zasmiať nad  náhodou, aký je 
svet malý, takto sa stretnúť na štadió-
ne, kde sa kedysi dávno červenal aj 
Ľubo Moravčík za vyzutú kopačku v 
zápase Československo – Nemecko na 
MS 1990.

Za zmienku ešte stojí mobilná obslu-
ha na štadióne, o ktorú sa takmer 
výlučne starajú už dávnejšie adapto-
vaní utečenci z arabských krajín, už 
plynule ovládajú taliančinu. Inak, troj-
decový pohár piva stojí na San Sire 6 
eur, ale v druhom polčase už o euro 
menej. Možno aj preto, že polčas skon-
čil 1:0 pre domácich. Ktovie aké budú 
ceny v sobotu 21. mája tohto roku, na 
San Sire sa po pätnástich rokoch opäť 
bude konať finále Ligy Majstrov.

GIRALTOVCE NA MILÁNSKOM SAN SIRE
 AC MILÁNO 2 – FC JANOV 1
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Poďme ale k samotnému zápasu 25. 
kola talianskej Serie A AC Milan – FC 
Janov. Prekvapenie tretie, poslabšia 
návšteva, predsa len hostia budú mať 
zrejme problémy so záchranou a 
domáce AC má rozbehnutú ďalšiu 
n e m a s t n ú  –  n e s l a n ú  s e z ó n u .  
Tridsaťtisíc tifosi je pre nás na 
Slovensku takmer nepredstaviteľ-
ných, ale v takomto veľkom stánku 
pôsobí skôr rozpačito. Prekvapenie 
štvrté  - v bránke AC chytá len 16-
ročný fagan Gianluigi  Donnarumma, 
ktorý už v jesennej časti Serie A vytla-
čil zo základnej zostavy ostrieľaného 
Abiattiho.

Hneď úvodné nepresné kombinácie 
naznačili, že to žiadna sláva nebude. 
Našťastie, taktovku od začiatku pre-
vzala usilovná rossonerri včelička – 
Japonec Keisuki Honda. Bol pri všet-
kom podstatnom. Najprv vystrašil 
Perina v bránke Janova krásnou stre-
lou z diaľky pod brvno, vzápätí skvelo 
našiel nekrytého 
Baccu, ktorý sa 
nemýlil a už od 5. 
minúty bolo 1:0 
pre domácich.

A potom sa opäť 
dlho,  dlho nič  
nedialo a bojovalo 
sa vo vytrvalom 
daždi väčšinou v 
strede poľa.

Druhý polčas bol 
podobný prvému, 
hromada nepres-
ností a len málo 
striel a pekných 

momentov. Na to sa už nemohol dívať 
Honda a projektilom snáď z 30 
metrov zaskočil nepripraveného bran-
kára Janova a bolo 2:0.

To na opačnej strane si mohol mladý 
D o n n a r u m m a  l ú š t i ť  s u d o k u ,  
Janovčania trafili prvýkrát bránku až 
v 92. minúte, ale z následnej dorážky 
Cerciho lopta skončila v sieti Milána a 
domáceho trénera

Mihajloviča išlo roztrhnúť od jedu.     
A to ešte v úplne poslednej minúte 
nadstavenia hlavný rozhodca nemal 
odvahu odpískať ruku domácich vo 
vlastnej šestnástke. Takže nakoniec 
zaslúžené víťazstvo AC, ktoré ho reál-
ne posunulo do bojov o UEFA Cup a 
snáď aj o miestenku do Ligy majstrov, 
do konca súťaže je ale ešte ďaleko. Na 
titul v Serii A tento rok AC zrejme 
nemá, Juventus a Hamšíkov Neapol sú 
aktuálne väčšie kapacity, ale za 
návštevu talianskeho futbalu a krás-
neho mesta Miláno to určite stálo.
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P.S.
Zlý muž talianského futbalu Mario Ballotelli si už vie cez polčasovú rozcvičku 
navliecť rozlišovačku sám a bez cudzej pomoci. Aj napriek tomuto pokroku mu 
srbský tréner Siniša Mihajlovič stále neverí a na ihrisko ho pravidelne posiela 
len na posledných 5 minút zápasu.

Pre Spravodajcu mesta Giraltovce Vladislav Kristiňák.

Začiatok futbalových súťaží sa 
nezadržiteľne blíži .  Najvyššia 
regionálna súťaž otvorí svoje 
tohtoročné brány 12.marca a 
futbalisti MFK Slovan Giraltovce svoj 
úvodný zápas absolvujú o deň neskôr 
na trávniku susedného Stropkova.

Po dlhej zimnej prestávke už 
fanúšikovia i futbalisti majú veľký 
hlad po súťažnom futbale. Jarné 
súboje v tretej lige sľubujú jej 
dramatický priebeh. Zaujímavý bude 

boj o postup do II. ligy a tu patria 
medzi najväčších favoritov tímy 
Krásnej a Lipian. Na opačnom konci 
tabuľky to bude ešte napínavé. 
Moldava i Trebišov počas zimy ožili, 
obaja sa posilnili a keďže súťaž s 
najväčšou pravdepodobnosťou 
opustí len jeden celok, šancu na 
záchranu tak majú obaja. Navyše do 
boja o zotrvanie sa môžu dostať aj 
ďalší.Hrá sa o 42 bodov a stať sa môže 
v.šeličo. V neďalekých Pušovciach 
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prešli na iný režim a tak bol 
zaznamenaný odchod viacerých opôr 
a tak na ďalšie  účinkovanie nováčika 
sa t iež sústreďuje pozornosť 
futbalovej verejnosti. O zimnej 
príprave futbalistov MFK Slovan nám 
ochotne poskytol informácie ich 
kormidelník Vladimír Rusnák: 
„Prípravu sme začali v polovici 
januára a využívali sme domáci 
športový areál i posilňovňu. Spestre-
ním boli prípravné zápasy podľa 
vopred pripraveného plánu. Na 
začiatku sa pripravoval kompletný 
káder, ale postupne sa zmenšoval, 
pretože chlapcov postihli zranenia i 
onemocnenia. Tí, čo absolvovali 
všetko, sú pripravení, ostatní to musia 
ešte dohnať. Pre vyššie uvedené 
dôvody absentovali P. Štefánik, L. 
Vojta, D. Dzurjuv, T. Tyč a krátkodobo 
vypadli aj ďalší. Pre pracovné 
povinnosti chýbal aj S.Pankuch. V 
kádri došlo k viacerým zmenám. Do 
mužstva pribudli D. Dzurjuv z 
Kračúnoviec, D.Lukáč z FC Blue 
Stars Zurich. S prípravou začal aj 
P.Čurlík a ukazuje sa veľmi 
dobre. J.Cigán sa vracia z 
hosťovania v Marhani a samo-
zrejme sme siahli aj do nášho 
dorastu po A.J.Oravca, V.Polču, 
R.Furmánka a I.Šimu. V marci by 
sa mal pripojiť P.Cauner a rád by 
s o m  p r i v í t a l  s k ú s e n é h o  
P.Partilu, ale tu chýba dohoda s 
Ko p r iv n i c o u .  Č o  s a  t ýk a  
odchodov, tak tie môžu byť 
bolestivejšie. Týka sa to hlavne 
Jakuba Verčimáka, ktorý odišiel 
na hosťovanie do druholigového 

Partizána Bardejov. Ide o nášho 
kľúčového futbalistu a najlepšieho 
strelca,ktorý už prerástol rámec tejto 
súťaže a klub mu chce dať možnosť 
vyskúšať si vyššiu súťaž. Možno to 
bude posun v jeho kariére a navyše 
motivácia pre ďalších našich mladých 
hráčov. Po skobčení hosťovania odišli 
za prácou do zahraničia bratia 
Kočišovci, pričom Ľubomír bol 
stabilným hráčom v obrane. Aj 
napriek týmto stratám tímu verím a 
sám som zvedavý na naše účinkova-
nie. Prajem P.Čurlíkovi vydarený 
návrat a som presvedčený, že bude 
oporou.“V prípravných zápasoch 
Slovan podľahol Partizánu Bardejov 
0:5 a jeho U 19 1:7. Porazil Dlhé 
Klčovo 5:0, Ľubotice 3:1 a remízoval 
1:1 s Plavnicou a 4:4 s Kračúnovcami. 
Zostáva odohrať stretnutia  s  
Vranovom a Raslavicami.

Miroslav Deutsch

Článok neprešiel jazykovou úpravou!
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Foto: Mária Osifová

POSTREHY Z MESTA

Závan histórie? 
Nie Giraltovská realita v 21. storočí.

Krista Bendová 

– Osmijanko 
( z á ž i t k o v é  
čítanie)

Jozef Pavlovič 
– POLIČKA a jej políčka 

(zážitkové čítanie)

Čo vieme o zvieratkách 
– zvieratká sú často témou 

pre príbehy, ktoré vytvárajú 
spisovatelia pre deti

Vojtech  Zamarovský 
– Za siedmimi divmi sveta

Peter Jilemnický 
– Pole neorané

MESTO GIRALTOVCE
 – spoznaj svoje mesto pomocou knihy 
Dejiny Giraltoviec

Adam Hlovík v našom meste 

16. marec 2016 
– Deň ľudovej rozprávky 

Výstava výtvarných prác žiakov našich škôl na tému  
MOJA OBĽÚBENÁ KNIHA 

Mestská knižnica 
Giraltovce ponúka 

na marec 2016 
tieto podujatia: 
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ECHO
AUTOMATICKÉ PRÁČKY

CHLADNIČKY

MRAZNIČKY

KUCHYNSKÉ ZARIADENIA

KLIMATIZÁCIU

PLYNOVÉ SPOTREBIČE

Ponúka SERVIS na:

Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce

Tel.: 0908 452 497

NOVOOTVORENÁ 
prevádzka OPRAVA OBUVI

Otváracie hodiny: 

UTOROK a PIATOK od 10.00 do 15.30 hod.

v Giraltovciach 

na Dukelskej ulici 57 

v Dome služieb 
(vedľa predajne potravín 

MILK AGRO)

 






