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Milí čitatelia! 
Zvečerieva sa. Môžeme povedať 

aj:  „Zjesenieva sa. Schladnieva sa.“  
Prichádza tretie z ročných období – 
jeseň. Už v polovici septembra sme 
pocítili pravé jesenné ochladenie, 
doslova zo dňa na deň. Počasie nám 
nadelilo aj septembrové tridsiatky, no 
aj sychravé zahmlené rána. Ale vždy 
sa ešte môžeme tešiť na babie leto.

Každý mesiac v roku má svoje 
poslanie. Je venovaný niečomu alebo 
niekomu. Október patrí našim starým 
rodičom.  Nedá mi nevenovať tento 
úvodník práve im.  Veď si to v plnej 
miere zaslúžia. Minule moje deti 
skúšali svoje babky v športovej 
oblasti – či je pre nich ľahké 
predkloniť sa. Jedna z nich to ešte 
ovláda. Tak bola ocenená svojím 
štvorročným vnukom  slovami – Babi, 
ty si majsterka! Presne tak, naše 
babky a dedkovia sú už vo svojom 
veku majstri čohokoľvek, napr. tí naši 
dokážu urobiť majstrovské buchty  
na pare či vystrúhať 
luk a šípy na hranie, 
prípadne pohotovo 
n a s t av i ť  s e d a d l o           
na bicykli. Dedo, to je 
spoločník na ihrisku a 
„dopravný policajt“ 
n a  c e s t e ,  k d e  
prebiehajú preteky 
na bicykloch. Už som 
to raz spomínala, 
patrí im nekonečná 
vďaka, že ich máme. 

Preto chcem zapriať všetkým starým 
rodičom, aby im nechýbali zdravie, 
šťastie, láska, tie najzákladnejšie 
ľudské hodnoty, aby im nechýbali 
elán a energia, ktorú nám, svojim 
deťom a vnúčatám, neustále dávajú. 
Všetkým starším ľuďom chcem 
vyjadriť úctu za všetko, čo v živote 
prežili, dokázali a za to všetko, čo 
robia pre svojich blízkych a pre ľudí 
vo svojom okolí.

Určite mnohí z vás zazreli na inter-
nete a sociálnych sieťach obrázok,        
na ktorom sedí stará mama v kruhu 
svojich bl ízkych a  pozerá sa                   
do prázdna. Jej najbližší venujú         
svoj čas svojim „elektronickým 
priateľom“. Čo je na tom najsmut-
nejšie, je fakt, že sme to všetci videli. 
Preto prajem všetkým okolo nás, aby 
sme svoj čas venovali svojim 
skutočným priateľom a najmä svojim 
starým rodičom, naozaj tu už dlho 
nebudú... 

o   Michaela Marcinová
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V kronike pokračujeme rokom 1985, 
kedy došlo k zmene kronikára:           
„V roku 1985 odišiel do dôchodku 
dlhoročný kronikár Giraltoviec Karol 
Sereday a jeho miesto zaujal Štefan 
Koreň, 39-ročný zubný laborant, rodák 
zo Stebníka v Bardejovskom okrese.  
Do Giraltoviec prišiel pracovať v roku 
1965, oženil sa s Irenou Klemovou a 
ostal v meste natrvalo. V čase svojich 
kronikárskych začiatkov bol funkcio-
nárom mestského výboru Komunistic-
kej strany Slovenska, Mestského 
národného výboru a iných masovospo-
ločenských organizácií.”

V týchto rokoch naše mesto vyzeralo 
takto: ,,Štyridsať slobodných rokov – 
štyridsať rokov rozvoja mesta,          
predstavuje v konkrétnej podobe 
rozvoj priemyslu – kožiarske závody, 
česko-slovenské automobilové opra-
vovne, rozvoj poľnohospodárstva – 
Jednotné roľnícke družstvo Víťazný 
február na rozlohe dvanásť obcí, 
rozvoj obchodu – Obchodný dom 
Jednota, obchod s textilom, Zdroj, 
Domáce potreby, Drobný tovar, rozvoj 
služieb – Komunálne služby, KOVO, 
rozvoj školstva – Základná škola, 
Gymnázium, Stredné odborné učilište 
poľnohospodárske a obchodné, 
Ľudová škola umenia, rozvoj zdravot-
níctva – poliklinika, rozvoj kultúry – 
Mestské kultúrne stredisko a rozvoj 
mnohých ďalších prevádzok – pošta, 
Slovenská štátna sporiteľňa, pekáreň, 

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
Československá automobilová dopra-
va, Ústav sociálnej starostlivosti, 
Mestský dom pionierov a mládeže, 
Lesný závod, Okresný stavebný podnik, 
Poľnohospodársky nákupný a zásobo-
vací závod, Veterinárne stredisko, 
Východoslovenské mliekarne, tehelňa, 
hotel Družba, benzínové čerpadlo a 
iné.”

,,K 31. decembru 1 985 malo mesto 3 
516 obyvateľov, z toho 1 801 žien a  
1715 mužov. Z celkového počtu obyva-
teľov je 504 občanov cigánskeho 
pôvodu. V jednotlivých podnikoch, 
závodoch, prevádzkach, školách a 
inštitúciách pracuje celkom 1 717 
občanov, pritom 429 občanov pracuje 
mimo svojho bydliska. Ekonomický 
neaktívnych občanov je 1 799 (žiaci, 
študenti, dôchodcovia a pod.). Nevýho-
dou mesta je jeho položenie v členitom 
teréne, kopcovitom teréne, ktoré 
sťažuje individuálnu bytovú výstavbu 
ale aj výstavbu menších prevádzok a 
rôznych potrebných budov.”

Giraltovce stále napredovali v rozvoji. 
V roku 1985 sa začalo s výstavbou 
ďalších bytových jednotiek: ,,Mesto 
nevyhnutne potrebovalo ďalšie byty 
pre občanov a za miesto výstavby 156 
bytových jednotiek bola vybratá 
lokalita Na tehelni. Do tejto lokality sa 
začalo z výstavbou prístupovej cesty        
v hodnote 2 734 tisíc Kčs. Cesta bola 
vybudovaná medzi mestským a židov-
ským cintorínom. Výstavba cesty si 
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vyžiadala asanáciu rodinného domu 
občana Juraja Mihaľa, ktorý sa odsťa-
hoval do štátneho bytu.”

V priemyselnej oblasti boli dominan-
tou kožiarske závody, tie ponúkali 
svojim zamestnancom aj dostatočné 
sociálne zabezpečenie: ,,Vedenie 
závodu venovalo patričnú pozornosť 
aj sociálnemu programu. Domácej 
rekreácie sa zúčastnilo 95 zamestnan-
cov, zahraničnej 32 zamestnancov a 
letnej pionierskej rekreácie 28 detí 
zamestnancov závodu. Bokom neostá-
vala ani starostlivosť o bytový fond. Za 
rok 1985 boli pridelené dva byty, čím 
bola bytová otázka celkovo vyriešená 
pre 100 rodín. Trom pracovníkom boli 
poskytnuté pôžičky na individuálnu 
bytovú výstavbu vo výške 100 tisíc Kčs. 
Na modernizáciu bytov bola poskyt-
nutá 13 pracovníkom finančná čiastka 
vo výške 120 tisíc Kčs. V závodnom 
stravovaní bolo podaných celkom 92 
020 porcií hlavného jedla. Na kúpeľnú 
liečbu bolo poskytnutých 21 poukazov. 
Pre kultúrne vyžitie pracovníkov bolo 
zakúpených 15 permanentiek do 
divadla Jonáša Záborského v Prešove a 
1570 vstupeniek na kultúrne poduja-
tia organizované v meste v hodnote 27 
880 Kčs.”

Dodnes známe ,,ľudové” názvy ulíc 
dostali svoj moderný popis. Doteraz si 
mnohí občania pamätajú obidve 
formy pomenovania: „Giraltovce 
vstupovali do piatej desiatky slobod-
ných rokov zo značnými zmenami, 
charakterizované hlavnou ulicou – 
Dukelskou, od ktorej sa odvíjali ďalšie 

ulice a periférne časti mesta, občanmi 
nazývané: Kórea – ulica Budovateľská, 
Suchý mlyn – ulica Bardejovská, Beňov 
– ulica kpt. Nálepku, Sedliacky bok – 
ulica Družstevná, Na žliabku – ulica 
Kukučínová, Papiereň – ulica kpt. 
Nálepku, Serpentíny a Furčanka. 
Mesto bolo popretkávané 12 ulicami: 
Dukelskou, kpt. Nálepku, Budovateľ-
skou, Bardejovskou, Slovenského 
národného povstania, Mlynskou, 
Fučíkovou, mjr. Kukorelliho, Družstev-
nou, Kukučínovou, Hviezdoslavovou, 
Prešovskou a Záhradnou, ktorá             
v tomto roku rozšírila počet ulíc                 
v meste a predlžila dĺžku komunikácií 
o ďalšie stovky metrov.”

Spoločensko-kultúrne dianie v meste 
malo stále aj politický charakter, 
jedno z prvomájových  podujatí bol aj 
sprievod mestom: ,,Manifestačný 
sprievod pozdravil najlepších pracov-
níkov mesta, ktorí za dobré výsledky        
v práci boli morálne ocenení na Galérií 
najlepších pracovníkov. Na Galérii boli 
inštalované fotografie Ladislava 
Tomku – vedúceho predajne mäsa 
Jednoty, Anny Kožlejovej – učiteľky 
základnej školy, Anny Sávkovej – 
robotníčky kožiarskych závodov, 
Štefana Koreňa – zubného laboranta 
polikliniky, Tomáša Ivaniska – vodiča 
JRD Giraltovce, Jána Andrejka – pra-
covníka technického dozoru v pekárni, 
Alžbety Antolíkovej – vedúcej zdravot-
nej sestry v ÚSS, Michala Balodžan-
ského – vodiča Komunálnych služieb a 
Michala Savku – zvárača ČSAO.”

V tomto čísle sa budeme ešte venovať 
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spomienke na vychýrený giraltovský 
chlebík: ,,Každý večer sa mestom šírila 
príjemná vôňa čerstvo pečeného 
chleba z Východoslovenských pekární, 
strediska Giraltovce, kde pekári                    
v druhej smene piekli chlieb a pečivo  
na nasledujúci deň. Dvadsaťštyri  
pracovníkov, z toho 20 výrobných 
denne spracovalo vyše 7 tón múky,            
z ktorej piekli 4 druhy chleba a 12 
druhov pečiva. Denne upiekli približne 
3800 kusov chutného chleba a 20 tisíc 
ks pečiva. Tieto výrobky rozvážalo           
5 nákladných (skriňových) áut do 120 
odberných miest (obchody, školy, 
závody a pod.). Na výrobe pekáren-
ských výrobkov za viac ako 12 miliónov 
Kčs sa podieľal celý kolektív pekárne, 
súťažiaci v BSP, ktorý bol nositeľom 

strieborných odznakov. Vedúcim 
prevádzky bol Ondrej Hlavinka.  
Prevádzka pekárne pracovala poloau-
tomatizovane, miesenie cesta sa robilo 
strojmi diežovým spôsobom, ale 
sádzanie chleba do elektricky vyhrie-
vanej pece sa robilo ručne. Upečený 
chlieb sa ukladal ručne do priprave-
ných vozíkov. Výroba pečiva bola 
podobná ako u chleba. Na tomto 
mieste musím spomenúť, že kvalita 
chleba bola veľmi vysoká. Dôkazom 
tohoto tvrdenia bola skutočnosť, že o 
giraltovský chlieb bol záujem prak-
ticky v celom Východoslovenskom 
kraji.”

Citovaný text neprešiel jazykovou 
úpravou.

ooo  Michaela Marcinová

poľnohospodárstva či cestovného 
ruchu. Akčný plán (AP) rozvoja schválili  
i v našom okrese. Do roku 2020 sa ráta         
s vytvorením 1 418 nových pracovných 
miest a z investície vo výške minimálne 
63 miliónov eur predpokladá AP krytie  
z verejných zdrojov v objeme 46 milió-
nov eur a 17 miliónov eur z ostatných 
zdrojov. „Na tvorbe plánu sa aktívne 
podieľali zástupcovia regiónu - primá-
tori a starostovia, podnikatelia a zástup-
covia tretieho sektora. Je šitý na mieru 
pre okres Svidník. Reálne rozhodujeme 

Akčným plánom chce 
pomôcť aj nášmu mestu 

Vláda rokovala v okrese: 

Vláda Roberta Fica rokovala                   
vo Svidníku. Okresu prisľúbila 
vyše 1 400 pracovných miest         
v rámci Akčného plánu rozvoja,  
na ktorý vyčlenila 63 miliónov eur.

Vláda mala nedávno v rámci výjazdov 
na východnom Slovensku rokovanie aj 
vo Svidníku. Nosné témy boli nezamest-
nanosť, nedostatok a tvorba nových 
pracovných miest, nízke zárobky, 
podnikanie a samozamestnávanie, 
vzdelávanie, rekvalifikácia a podpora 
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o finančných prostriedkoch a reálne aj 
pokrývame finančne projekty, ktoré 
považujú ľudia v tomto regióne za 
dôležité,“ uviedol predseda vlády 
Robert Fico, ktorý tvrdí, že nejde               
o žiadne plané sľuby, ale riešenie 
situácie. Na základe plánu chcú znížiť 
vysokú mieru nezamestnanosti, ktorá        
v okrese počas júna prevýšila 17 per-
cent  (3 633 uchádzačov o zamestnanie 
evidovaných na úrade práce) a tým aj 
„zdržať“ mladých ľudí, odchádzajúcich 
za prácou do zahraničia, v tomto regió-
ne. 

Pomôžu v rámci plánu aj Giraltovča-
nom?

V rámci regionálneho príspevku vláda 
Akčným plánom podporí systémové 
opatrenia na úrovni okresu i v našom 
meste a okolí. V Giraltovciach pôjde 

prioritne o oblasť podnikania a lepšie 
pracovné miesta na základe podpory 
služieb vytvorením podnikateľského 
inkubátora v Giraltovciach sumou 150 
000 eur. „Chceme podporiť subjekty 
sociálnej ekonomiky. Je to napríklad aj 
výroba zámkovej dlažby v Giraltov-
ciach,“ uviedol premiér. Akčný plán 
počíta i s vytvorením tréningových 
centier pri sociálnych podnikoch. „Je to 
predovšetkým téma socializácie margi-
nalizovaných rómskych komunít             
v spolupráci so Súkromnou strednou 
odbornou školou v Giraltovciach a 
Tréningovým centrom vo Svidníku. Má 
vzniknúť Farmársky dom Svidník a 
Giraltovce, na ktorý sa vyčlení 200-tisíc 
eur. Na regionálne centrá vzdelávania, 
vybavenie dielní pre žiakov a rekvalifi-
kačné kurzy na odborných školách          
v Giraltovciach a Svidníku sa vyčlení 

foto: svidnik.sk
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VÝSTAVA ZÁHRADKÁROV A 
   DNI MEDU V GIRALTOVCIACH

obrovské kaleráby, rôzne voňavé 
bylinky, ich aróma sa niesla celou 
výstavnou miestnosťou.  Zahanbiť sa 
nedali ani mladí záhradkári vytvore-
ním rôznych zeleninovo-ovocných 
postavičiek z rozprávok súčasných aj 
minulých ako Mimoni, strigy, ježko-
via, tučniaky.... Poďakovanie patrí 
Janíkovi Gdovinovi, Sarah Lipinskej, 
sestrám Jurečkovým, školskému 
klubu a III. A.  pri ZŠ v Giraltovciach. 
Zahanbiť sa nedali ani tí starší, krásne 
variácie nám priniesol aj Klub 
dôchodcov a kvetinami vo vlastno-
ručne vyrobených vázach sa prezen-
toval denný stacionár JAR ŽIVOTA. 
Celkovo vystavovalo 40 záhradkárov.

Opäť po roku záhradkári a včelári 
vystavovali a prezentovali svoju 
celoročnú prácu na prehliadke svo-
jich produktov,  9. a 10. septembra v 
areáli CVČ Giraltovce. Boli to krásne 
slnečné dni a návštevníci si mohli 
pozrieť a ohodnotiť výsledky práce 
záhradkárov a včelárov. Tí vystavovali 
svoju úrodu v pekne naaranžovaných 
košoch a košíkoch plných rôznych 
druhov ovocia a zeleniny.

Prevládali najmä jablká a hrozno a zo 
zeleniny to boli paprika, paradajky, 
mrkva, kapusta, baklažány a mnohé 
iné. Opäť boli prezentované aj u nás 
vypestované veľké melóny, doslova 

VÝSTAVA ZÁHRADKÁROV A 
   DNI MEDU V GIRALTOVCIACH

230-tisíc eur,“ ozrejmil Fico médiám          
vo Svidníku. V oblasti cestovného ruchu 
chcú podporiť aj dobudovanie giraltov-
skej plavárne, v okolitých obciach 
rekonšt rukc iu  Bosákove j  ško ly                   
v Okrúhlom a športovooddychové 
centrum v Lúčke. Vládni úradníci      
chodievajú do okresného mesta               
v poslednej dobe častejšie. 

Témou aj R4

Ako informoval splnomocnenec vlády 
pre podporu najmenej rozvinutých 
okresov Anton Marcinčin, v priemysle a 
službách by sa malo zamestnať 930 
ľudí, v cestovnom ruchu 170 a Kožiarske 
závody v Giraltovciach majú zamestnať 

50 pracovníkov. Na rokovaní riešili aj 
rýchlostnú cestu R4, ktorá má prepojiť 
Prešov so Svidníkom, cez Duklu s Poľ-
skom a v rámci projektu Via Karpatia 
má smerovať až do pobaltských krajín. 
„To, čo aktuálne nie je priaznivé pre R4, 
sú finančné prostriedky, ktoré bude 
potrebné zháňať zo štátneho rozpočtu 
alebo iných zdrojov. Sú aj návrhy na to, 
aby sa to riešilo iným spôsobom,“ myslí 
si predseda PSK Peter Chudík. Minister-
stvo vnútra  SR plánuje rozšíriť výrobu 
plastových okien vo svidníckom podni-
ku, vyrábajúcom od februára tohto roka 
okná pre potreby rezortu. 

Autor: Martina Cigľárová 
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Na otvorení výstavy sa zúčastnili aj 
primátor mesta J. Rubis, poslanci 
MsZ, pracovníci mesta, záhradkári a 
včelári. Včelári sa už opakovane 
pridali k nám záhradkárom, aby 
taktiež prezentovali svoj koníček. 
Návštevníkom ponúkali ochutnávku 
10 druhov medu a vystavovali rôzne 
pomôcky a prostriedky, ktoré  pri 
svojej práci využívajú. Súčasťou ich 
Dní medu, ako svoju septembrovú 
aktivitu nazývajú, bola aj súťaž o ten 
najlepší med. Návštevníci rozhodli 
takto. Tretím najlepším -  bol med 
pána Jána Hajduka s názvom Ostro-
pestrec, druhý najlepší Lesný med 
pána Milana Gašparíka a prvenstvo 
získal Kvetový med  Jozefa Čorbu. 

Počas prvého dňa výstavy, piatka,  

obdivovať krásy prírody prišli najmä 
školáci z MŠ, ZŠ a SZŠ. Ovocie a zele-
ninu si vychutnávali nielen očami, ale 
aj ochutnávaním pripraveného 
ovocia. Sobota bola obohatená jed-
notlivými súťažami. Do súťaže o 
najlepší ovocný koláč, sa zapojilo 9 
súťažiacich. Porotcovia boli návštev-
níci, ktorí po ochutnávke prideľovali 
pripravené zrnká kukurice koláčiku, 
ktorý im najviac chutil. Všetky koláče 
boli výborné, či už jablkové, mrkvové, 
cuketové alebo malinové, aj slaný 
koláč prekvapil... Každý z vystavova-
teľov  si odniesol  svoju cenu. V súťaži 
o najkrajšie jablko bola ocenená 
rodina Jurečkovcov a v súťaži o naj-
väčší zemiak Pavel Kuchárik ml., 
ktorý vystavoval viacero odrôd 
zemiakov.  
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V závere chceme vyjadriť poďakova-
nie všetkým záhradkárom za vystavo-
vané produkty ich záhrad, všetkým 
návštevníkom, ktorí si našli čas a 
prišli podporiť našu činnosť a 
nesmieme zabudnúť ani na sponzo-
rov, ktorí nám, či už finančne alebo 
materiálne poskytli pomoc, a to: 
Agroslužbám VK Giraltovce, s. r. o., 

záhradnému centru Breza, kozmetic-
kému salónu Abigail, Petrovi Marci-
novi, Jaroslavovi Križánkovi, Marti-
novi Mikulovi a Mestu Giraltovce.  
Ďakujeme! 

ooo  Text: Alenka Kmecová, 
ZO SZZ Giraltovce, 

foto: Mária Osifová

ZNÁŠOK MEDU BOLO MENEJ AJ U NÁS 
Podľa giraltovských včelárov je                  

s medom v tomto roku problém. Je        

ho menej a všetky druhy medu, ktoré 

obvykle dostať kúpiť, momentálne 

absentujú.

Informácie o slabších výnosoch včiel 

nám dal podpredseda ZO SZV Giral-

tovce (združujúcej aj Svidník, Bardejov, 

Vranov nad Topľou, Stropkov a Prešov) 

Jozef Buzek. V minulom roku obhospo-

darovali 1760 včelstiev, 

 v tomto ich bolo pri jarnom sčítaní 

1700. „Spôsobilo to úbytok o 4,4 

percenta. Sú to normálne zimné straty 

včelstiev spôsobené rôznymi dôvodmi, 

či už sú to slabé zakŕmenie včelstiev, ich 
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nedostatočné liečenie, nedostatočná 

sila samotného zazimovaného včelstva 

(takzvané zazimované žobráky) alebo aj  

následok vandalizmu,“ tvrdí podpred-

seda Buzek. K 30. septembru   bol počet 

nahlásených včelstiev  1 752, čo ešte nie 

sú kompletné čísla. Medziročné roz-

diely v počte včelstiev sú minimálne. 

Včiel je podľa neho dosť a jarná znáška z 

vŕby rakytovej, čerešne vtáčej bola 

nadpriemerná. No znášky boli slabšie. 

„Všetci sme sa tešili, že ak nám počasie 

vydrží, možno budeme vytáčať med už 

začiatkom mája. No počasie nevydržalo 

a po odkvete čerešne prišlo mierne 

ochladenie s prehánkami, takže včely 

nemohli naplno využiť znášku z jabloní, 

hrušiek, ale ani z jarnej kveteny. Včely 

priniesli nektár iba pre seba. Čo sa týka 

sily včelstiev po medobraní, začali sa vo 

včelstve problémy.“ Keďže po vytočení 

medu neprichádzala ďalšia znáška, 

včely začali pociťovať nedostatok zásob. 

„Pre včelárov v Topľanskej doline, ktorí 

nekočovali za znáškou, to bolo prvé a 

zároveň aj posledné medobranie v 

tomto roku. Úplne vypadla znáška z 

agáta. Znáškové pomery boli toho roku 

veľmi podpriemerné nielen v našom 

regióne, ale aj na celom Slovensku. Ak 

nie je znáška, aj sila včelstiev je podprie-

merná a slabá, najmä u včelárov, ktorí 

včely nekŕmili počas sezóny (nepodne-

covali).“ Fakt, že všetky druhy medu 

neboli u nás dostupné, nám potvrdil aj 

predseda  Dušan Štefánik. Keď sú slabé 

včelstvá, darí sa parazitom a  chorobám  

postihujúcim včelstvo. „Najväčšia 

hrozba pre včelstvá je momentálne 

klieštik včelí - varoa destructor. Ak sa 

nezačnú robiť opatrenia proti kleštikovi 

včas, do jari včelstvá skolabujú. Vcelku 

je s ním ťažko bojovať, pretože má telo v 

95% zhodné s včelou medonosnou,“ 

dodávajú včelári.

ooo  Autor a foto: 
Martina Cigľárová
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Konkrétne  priestory  areálu býva-
lého CVČ cez víkend 16. – 18. septem-
bra patrili vystavovateľom hydiny, 
králikov a holubov, exotického 
vtáctva či  hospodárskych zvierat. 
Každá taká výstava je  sviatok pre 
každého chovateľa. Je to miesto, kde 
môžu prezentovať svoje zvieratá, 
stretnúť sa s priateľmi chovateľmi,  
vymeniť si  skúsenosti, predať či 
kúpiť chovné zvieratá pre ďalšiu  
činnosť. 

Na tohtoročnom, už trinástom 
ročníku mohli návštevníci obdivovať  
125  nemeckých, belgických, vieden-

ských, kalifornských, zemplínskych a 
ešte neviem akých králikov. Pre laika 
to bol pohľad na milé, bucľaté zvieratá 
s bezchybnou kožušinou.  Hrabavá či 
vodná hydina mala svojich 159 
reprezentantov. Líšili sa rôznou 
veľkosťou, ale ich  pýcha bolo lesklé 
perie rôzneho zafarbenia. Druhé 
najväčšie zastúpenie na výstave mali 
exoty ako papagáje, andulky, korely, 
zebričky aj roztomilé prepeličky. 
Plemená holubov, či už poštových, 
nemeckých, moravských, alebo 
hrdličky, kingy či sovky mali zastúpe-
nie niečo viac ako sto kusov. Obdivo-

 
chovatelia drobných zvierat

a exotického vtáctva

CENTRUM GIRALTOVIEC OVLÁDLI
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vať sa dali aj bažanty, ovce a  stálym 
lákadlom boli aj teráriové zvieratá...

Stovky účastníkov si tak mohli 
prezrieť to najlepšie z domáceho 
chovu, no mnohí návštevníci mali  
tiež možnosť doplniť svoje chovy, 
keďže veľký počet zvierat bol 
určených  aj na predaj.  Aj roztomilé 
mačiatka v ohradke v strede výstavy 
boli tiež na predaj. S jedným takým 
prišla moja dcérka domov, vraj sa dali 
kúpiť zadarmo. Ešte šťastie, že 
nemala  so sebou peniaze, lebo sa jej 
páčila aj užovka červená.

Spríjemnením celej výstavy bol aj 
chutný guľáš, ktorý z diviny pripravil 
vychýrený kuchár Juraj Sralik.

Vybrať spomedzi 550 vystavených 
zvierat šampiónov nemala porota 
vôbec ľahké. Pri pohľade na všetky 
zvieratá bolo hneď jasné, že sa ich 
majitelia o ne dobre starajú, čo je 
jeden zo základných predpokladov 
pre to, aby takéto zviera malo šancu 
vyhrať. 

Ceny získali:

Expozícia králiky: 
Ján Vojtek, Martin Černický

Expozícia hydina: 
Slavomír Čengeri, Damian Mašlej

Expozícia holuby: 
Dominik Muľ, Jozef Petraško

Expozícia exoty: 
Marián Čubirka MCH

Expozícia teráriové zvieratá: 
Tomáš Bakaľar ml.

Dosahovať úspechy dokážu len 
zanietení chovatelia, ktorí svojim  
zvieratám venujú všetok svoj voľný 
čas a veľa lásky. Preto všetkým 
chovateľom ďakujeme za výstavu  a 
do ďalšieho chovateľského roku 
prajeme veľa zdravia, šťastia a veľa 
chovateľských úspechov.

Text: Mária Osifová
foto: L. Lukáč

300. VÝROČIE
VZNIKU CZ GIRALTOVCE 

„ To t o  j e  d e ň ,  k t o r ý  u č i n i l           
H o s p o d i n “  ( Ž a l m  1 1 8 ,  2 4 )  

Hospodin požehnal deň 18. 9. 2016     
v našom CZ ECAV Giraltovce. Stál      
pri nás a žehnal náš zborový deň. 
Požehnal aj práce na rozšírení 

Pri príležitosti 300. výročia 
vzniku evanjelického cirkev-
ného zboru v Giraltovciach sa 
domáci cirkevníci a početní 
hostia stretli 18. septembra 
2016 na zborovom dni. 
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emeritného biskupa Dr. h. c. prof. 
ThDr. Júliusa Fila, bratov a sestry              
v oltárnej službe, kňazov z rímskoka-
tolíckej a gréckokatolíckej farnosti         
v našom meste, primátora nášho 
mesta Mgr. Jána Rubisa a všetkých 
prítomných. 

Slávnostný kazateľ bol emeritný 
biskup Július Filo. Zdôraznil, že viera 
tu u nás má pevne korene, založené na 
Božom slove. Viera tu prežila celé tri 
storočia, kazatelia prilievali olej          
do Božej vatry a tak horela a vďaka ich 
horlivej službe pretrvala dodnes. 
Zároveň nám pripomenul, že jediné, 
čo po nás ostane, sú stopy lásky. Veľmi 

oltárneho priestoru. Náš 300-ročný 
chrám, osvetlený slnečnými lúčmi, 
žiaril novotou a vítal Boží ľud, ktorý         
v hojnom počte zaplnil jeho lavice. Bol 
to deň, ktorý učinil Hospodin, aby 
sme sa radovali v ňom. A my sme sa 
tešili, úsmevy neschádzali z tvárí 
prítomných po celý deň.

Program zborového dňa bol sta-
rostlivo zostavený. Zborový farár Mgr. 
Martin Fečko spolu so svojimi 
spolupracovníkmi pamätal na všetko; 
aj v tom vidno Božiu žehnajúcu dlaň. 
Slávnostné služby Božie sa začali        
o 9.00 hodine. Zborový dozorca Ing. 
Ján Hažlinský privítal vzácnych hostí, 
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sa tešil, že tento deň bol medzi nami, 
že náš nebeský Otec nám daroval 
spoločne strávený čas v našom 
obnovenom chráme. 

Po programe detí nasledovalo 
požehnanie žiakov a študentov. 
Večeru Pánovu so spoveďou prisluho-
vali spoločne s emeritným biskupom 
náš zborový farár Mgr. Martin Fečko a 
jeho predchodca Mgr. Jozef Juházy. 
Poslúžili aj sestry farárky Mgr. Mária 
Juhásová, Mgr. Ľubomíra Mervartová 
a Mgr. Anna Činčuráková Tipulová.       
V závere sa nám prihovorili všetci 
pozvaní hostia a služby Božie sme 
ukončili našou evanjelickou hymnou. 

Spoločný obed vo farskej záhrade bol 
vydarený: kotlíkový guľáš, koláče, 
káva, čaj, voda sa míňali zázračné 
rýchlo, dokonca sa ukázalo aj 
slniečko. Nechýbali piesne na oslavu 
nášho Pána a pohybové aktivity.

O 13.30 sme sa všetci stretli v kostole, 
kde sme si vypočuli zaujímavú 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

14

prednášku. Ing. Vladimír Švač, PhD., 
nám priblížil históriu nášho cirkev-
ného zboru. Náš zborový deň svojou 
prítomnosťou obohatili aj bratia a 
sestry z CZ Poprad-Veľká, ktorí nám 
pripravili organový koncert pod 
vedením Radoslava Bednára.

Bol to požehnaný deň! Náš zborový! 
Množstvo detí, mládeže, dospelých aj 
seniorov spolu, všetci  počúvali Božie 
slovo,  spievali ,  komunikovali ,  
obedovali. Bratia a sestry strávili 
zborový deň spolu! Vďaka za tento 

deň patrí nášmu nebeskému Otcovi, 
ale aj všetkým, ktorí priložili ruky        
k dielu - či už pri úprave oltárneho 
priestoru  alebo pri príprave zboro-
vého dňa. Bolo to veľa práce, ale určite 
práce, ktorá je zapísaná tam hore. Ako 
vtipne poznamenal vo svojom 
príhovore gréckokatolícky farár:          
„Vy, evanjelici, vždy niečo robíte. Raz 
spoločne opravujete, potom spoločne 
oslavujete a ja vám v dobrom závi-
dím.“ 

Text: Anna Mitaľová, 
foto: J. Hažlinský

 ANDREJA MURENKA 75. jubileum 
duchovného otca
Na sviatok Sedembolestnej Panny 

Márie, giraltovský rodák, duchovný 

otec (ďalej ako d.o.) Mgr. Andrej 

Murenko, dekan, bývalý farár a sudca 

Metropolitného súdu Košického 

arcibiskupstva (kde pôsobil k 31. 12. 

2016 31 rokov), sa v Kostole sv. Cyrila 

a Metoda v Giraltovciach poďakoval 

Bohu a Sedembolestnej Panne Márii 

za 75 rokov života. V nedeľu 

19.6.2016 sa poďakoval Bohu sv. 

omšou za 45 rokov kňazstva v Bazilike 

Navštívenia Panny Márie na Marián-

skej hore v Levoči za prítomnosti jeho 

rodiny a veriacich z giraltovskej 

farnosti. 

Ďakovnú sv. omšu o 10.30 vo farskom 

kostole odslúžil d. o. Andrej Murenko 

za účasti ďalších kňazov, a to d.o. Mgr. 

Jozefa Magera, giraltovského farára, 

d.o. Mgr. Gustáva Nagyho, giraltov-

ského kaplána, d.o. ThDr. PaedDr. 

Štefana Pacáka, PhD., giraltovského 

protopresbytera a farára, d.o. Mgr. 

Miroslava Marcina, bajerovského 

farára, d.o. ThLic. Martina Telepuna, 

dekana a kračúnovského farára, d. o. 

Mgr. Juraja Takáča, bývalého giraltov-

ského farára, d. o. doc. JCDr. PaedDr. 

Jozefa Marčina, PhD., kapušanského 

farára a sudcu Metropolitného súdu 

Košického arcibiskupstva, d.o. Mgr. 

Andreja Spišáka, breznického admi-

nistrátora, ako aj za prítomnosti jeho 
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rodiny, veriacich z giraltovských 

farností, ale aj z farností Kobyly a 

Kapušany, kde pred odchodom         

na dôchodok pôsobil. 

Kazateľ bol d. o. Miroslav Marcin, 

ktorý ozrejmil veriacim život a pôso-

benie d. o. Andreja Murenka             

vo farnostiach, ale aj ich oboznámil      

s jeho životným heslom  Miluj, modli 

sa a mlč. Pričom počas jeho pôso-

benia vo farnostiach odišlo spolu 

dvanásť chlapcov na formáciu za 

kňaza, resp. rehoľníka.

Na konci sv. omše mu zablahoželali        

k jeho jubileu d. o. Jozef Mager, za 

seba a giraltovskú farnosť, d. o. Štefan 

Pacák, za seba a gréckokatolícku 

farnosť v Giraltovciach,  Lukáš Vojta a 

Mária Jurčová za seba a veriacich 

farnosti Giraltovce. 

Po sv. omši bol slávnostný obed            

v Motoreste Čepcov pre pozvaných 

hostí, kde dodatočne prišli aj iní kňazi, 

medzi ktorými bol aj Mons. ThLic. 

Jozef Šechný, kanonik, dekan – farár 

vo farnosti Prešov - Solivar. 

Mgr. Matúš Kmec

Zdroj: foto autor 
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INOVATÍVNE S NOVÝMI ZÁŽITKAMI
V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

1.  not wasted – Živá voda

Po úspešnom projekte Comenius            
s názvom Let stones speak naša škola 
opäť boduje s ďalším projektom, 
te n to ra z  p ro g ra m u  E ra s m u s ,                    
s názvom H 0  not wasted alebo Živá 2

voda. 

Do projektu sú zapojené 4 krajiny, 
okrem Slovenska ešte Poľsko, Špa-
nielsko a Island a tie budú spoločne 
pracovať  na získavaní, spracovávaní 
a odovzdávaní informácií o tejto 
vzácnej tekutine. Náš zámer je trans-
formovať všetky informácie získané 
sledovaním vodných zdrojov,  studní, 
riek či morí do interaktívnych CLIL 
plánov vyučovacích hodín, kde cen-
trom záujmu a aktívnym článkom 
vyučovania je žiak, ktorý pracuje 
nielen v triede, ale aj v externom 
prostredí (priamo na miestach a          
s materiálmi, o ktorých sa učí). 

Už v novembri sa Giraltovce premenia 
na multikultúrne miesto, do ktorého 
zavítajú žiaci a učitelia všetkých 
zapojených krajín, aby spoločne 
získavali nové vedomosti o  minerál-
nych vodách na Slovensku a rovnako 
spoznali aj našu kultúru, zvyky a 
tradície a v neposlednom rade i krásy 
našej krajiny.  Sme presvedčení, že im 
na Slovensku budeme mať čo ukázať 
a už teraz sa všetci veľmi tešíme        
na realizáciu projektu, na nové vedo-
mosti, zážitky  i priateľov. 

Mgr. Andrea Kytiková

2.  Svetový deň mlieka 

V školách sa každoročne pripomína 
25. septembra, tohto školského roku 
pripadol na nedeľu, preto sa zväčša 
oslavoval a pripomínal v školách 
26.9., v pondelok. Jediná podmienka 
bola obliecť sa do bielej farby a rad 
radom sa zapájať do rôznych aktivít a 
súťaží, ktoré si pre žiakov pripravili 
učitelia v spolupráci s koordiná-
torkou celého dňa PaedDr. Matildou 
Rozputinskou. Pitím mliečnych 
kokteilov miešaných jogurtom a 
rôznych druhov prísad, od sirupov 
cez ovocie a kompótov sme si pripo-
menuli význam a opodstatnenie 
bieleho zlata pre život človeka. Kreati-
vitu žiakov a učiteľov sme mohli 
obdivovať v rôznych prezentáciách. 
Vymysleli sme si aj hymnu, ktorá sa 
niesla školou celé dopoludnie. Po 
prezentovaní mliečnych nápojov sme 
utekali na školský dvor, kde sa súťa-
žilo opäť s mliečnymi výrobkami. 
Touto cestou sa chceme poďakovať 
pani Uhrinovej, ktorá nám zabezpe-
čila Bio mlieko a tvarohovú nátierku. 
Tohto roku bol tento deň obohatený aj 
kozím syrom a mliekom, ktoré nám 
priniesol Samuel Lukáč, z 8.A triedy. 
Žiakom tieto kozie výrobky chutili a 
niektorí ani nespozorovali chuťové 
rozdiely počas ich konzumácie.

Text: E. Tchuríková, 

foto: Mgr. Bibiána Kolarčíková
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3. 

V minulom školskom roku riaditeľ 
Baran spolu s členmi Školského 
parlamentu vyhlásil Súťaž o najlepšiu 
triedu na škole. Sľúbená odmena bola 
viac než lákavá... Raňajky s riaditeľom 
v Mc Donalde a filmová rozprávka        
v kine MAX v Prešove.

Triedy súťažili celý školský rok. 
Hodnotili sa správanie žiakov            
na vyučovaní, pripravenosť pomôcok 
na hodiny, správanie sa žiakov počas 
prestávok. Bol to tvrdý boj, ale všetci 
vyhrať nemohli. Ako najlepšie triedy 
boli na konci minulého školského 
roka vyhodnotené 3.A a 8.B.

...a 21.septembra sa sľuby splnili.

36 žiakov vymenilo školskú tašku za 
batôžtek, a kým ostatné deti znova 
zasadli do školských lavíc, my sme 

nasadli do autobusa smer Prešov.        
S pánom riaditeľom sme sa stretli 
pred Mc Donaldom, kde nás privítal a 
s potešením nás všetkých pozval         
na raňajky. Každý si mohol objednať 
to, na čo mal práve chuť. Maličkým 
žiakom sa zapáčilo v detskom kútiku, 
kde sa trochu vyšantili...a išlo sa jesť. 
Balíček bol nádherný, chutný a bolo          
v ňom aj neodmysliteľné prekvapenie 
– milá postavička Pokémona. Spolu        
s pánom riaditeľom sme si pochutili, 
naplnili  brušká. . . .  a  hurááá. . . .  
oddýchnuť si do kina na rozprávku 
Kamoš obor, kde vždy zvíťazí dobro 
nad zlom.

Všetci sme sa však cítili ako víťazi.... 
vyhrali sme jeden nezabudnuteľný 
zážitok, za ktorý nášmu pánu riadite-
ľovi ďakujeme.

Odmenení tretiaci a ôsmaci 
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vítame našich najmenších – našich 
prváčikov, ktorí sa po prvý raz posadili 
do školských lavíc a po prvý raz začuli 
zvonenie školského zvončeka. Tento 
školský rok bude pre nich rok mnohých 
zmien, preto sa my všetci posnažíme 
pomáhať im pri riešení ich detských 
problémov a starostí. Zaželajme si veľa 
úspechov, aby školský rok bol plný 
zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby 
sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo 
spoločenských a športových podujatí, 
aby bol školský rok pestrý, veselý, plný 
nových objavov. Aby ste v našej škole 
vždy našli človeka, ktorý vás podporí, 
pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, 
podá vám pomocnú ruku. Úprimne si 
želáme, aby naša škola mala svoju dušu, 
otvorené srdce a hladkajúce ruky ako v 
dobrej rodine.

Text a foto: Mgr. Miriam Eliašová

Milí žiaci, milí rodičia... uplynuli dva 
mesiace letných prázdnin plné pekných 
zážitkov. Mali ste možnosť načerpať 
nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré 
nové školské mesiace prinesú. Začal sa 
teda nový školský rok a vás čaká svet 
objavovania prírody, pochopenia 
zázrakov techniky, ale aj miesta človeka 
v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu 
materinského jazyka, vyučovanie 
cudzieho jazyka, spomienky na predkov 
a zvyky regiónu či ďalšie originálne 
predmety.  Zdokonalíte svoje túžby a 
sny nielen v oblasti vzdelávacej, ale aj v 
oblasti záujmovej – športovej či kultúr-
nej. Našich deviatakov čaká úspešný 
záverečný ročník a  testovanie 9 – 
postavte sa k nemu zodpovedne a 
urobte všetko preto, aby sme boli my, 
vaši učitelia, ako aj vaši rodičia, ale 
predovšetkým vy sami pri prezeraní 
svojich výsledkov na seba hrdí. Zároveň 
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5. september 2016 – deň ako každý iný, 
avšak pre slovenských žiakov a pedagógov 
výnimočný. Plné chodby, triedy a čulý ruch 
v školách, to bol jasný znak, že prázdniny 
sú definitívne ukončené a mládež čaká 
desať skvelých mesiacov poznávania a 
vzdelávania.

Ani nepriaznivé počasie nikoho neodra-
dilo prísť konečne po dlhých prázdninách 
naspäť do školy. 

Aj v našom meste sa pri príležitosti SNP a 
600. výročia 1. písomnej zmienky o meste 

Giraltovce o 10.00 hod. na námestí pred MsÚ v Giraltovciach stretli vybrané 
triedy žiakov II. stupňa základných škôl, gymnázia, súkromnej strednej 
odbornej školy, spojenej školy, deti materskej školy a spoločne slávnostne 
otvorili nový školský rok.

V školskom roku 2016/2017 čaká na žiakov 188 vyučovacích dní a 24 dní 
školských prázdnin. Prvé prázdniny budú mať školáci už koncom októbra.         
V termíne 28. až 31. októbra si oddýchnu počas  jesenných prázdnin. 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2016/2017

Očakávame v novom školskom roku 

Prázdniny 

 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 

 

 

Začiatok vyučovania 

po prázdninách 

jesenné 
27. október 2016  
(štvrtok) 

28. október –  
31. október 2016 
(piatok) 

2. november 2016  
(streda) 

vianočné 
22. december 2016  
(štvrtok) 

23. december 2016  
– 5. január 2017 

9. január 2017  
(pondelok) 

polročné 
2. február 2017  
(štvrtok) 

3. február 2017  
(piatok) 

6. február 2017  
(pondelok) 

jarné 
Košický kraj, 

Prešovský kraj 

3. marec 2017  
(piatok)  

6. marec –  
10. marec 2017 

13. marec 2017  
(pondelok) 

veľkonočné 
12. apríl 2017  
(streda) 

13. apríl –  
18. apríl 2017 

19. apríl 2017  
(streda)  

letné 
30. jún 2017  
(piatok) 

3. júl –  
31. august 2017 

4. september 2017  
(pondelok) 
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Počet detí a žiakov v školách a školských zariadeniach na území mesta  
Giraltovce v školskom roku 2016/2017 je nasledovný:
O MŠ Giraltovce  137 detí O   ZŠ Giraltovce  431 žiakov
O   SZŠ Giraltovce  198 žiakov O   Gymnázium Giraltovce 130 žiakov
O   SSOŠ Giraltovce   215 žiakov O   SŠ Giraltovce  58 žiakov
O   ZUŠ Giraltovce  516 žiakov
O   CVČ Giraltovce  0 členov - činnosť pozastavená

Školský rok 2016/2017 bude náročný pre všetkých, ktorí pôsobia                  
v školstve. Dôvod je realizovanie jednotlivých krokov reformy výchovy a 
vzdelávania, ktorú začal rezort školstva. V minulom školskom roku museli 
ZŠ zvládnuť inováciu štátneho vzdelávacieho programu. Tá sa týkala žiakov 
prvého a piateho ročníka. Pre pedagógov znamenala zvýšené nároky na ich 
prípravu a prácu. Materské školy začínajú s aplikáciou tejto inovácie           
do učebného procesu práve v tomto školskom roku.

Na slovenských školách prebehne  viacero testovaní:

1. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom 
Testovanie 5 - 2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých 
základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, 
slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa 
zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa 
vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

2. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s 
mentálnym postihnutím) pod názvom  Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. 
apríla 2017 (streda) z predmetov  matematika, slovenský jazyk a literatúra, 
maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a 
slovenská literatúra. Náhradný termín testovania je stanovený na  20. apríla 
2017 (štvrtok).

Želám vám, milí pedagógovia, pevné zdravie, aby ste boli trpezliví, aby vás vaša 
práca napĺňala a aby ste mali v školách vytvorené také podmienky, v ktorých by 
ste sa mohli sústrediť na svoju prácu.  Rovnako si vážim aj vás nepedagógov, 
teda prevádzkových pracovníkov školy, bez ktorých by školstvo nemohlo 
fungovať a želám vám veľa pracovného elánu a optimálne medziľudské vzťahy.

Prváčikom prajem, aby neprišli o ideály, žiakom základnej školy, aby sa im 
pedagógovia venovali a dokázali v nich nájsť talent. Stredoškolákom želám, aby 
sa dobre pripravili na život, a to či už na zamestnanie alebo na vysokoškolské 
štúdium.

Mgr. Antónia Juhová, odborný zamestnanec ŠÚ Giraltovce
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EXTRA PRÍLOHA: 

NA VÝSTAVE ZÁHRADKÁROV V NAŠOM MESTE

RECEPTY KOLÁČOV ZO SÚŤAŽE

O NAJCHUTNEJŠÍ KOLÁČ 
 

JABLKOVÁ  MREŽA – koláč do súťaže 
upiekla pani Mária Paľová

Potrebujeme: 600 g polohrubej 
múky, 300 g Palmarínu, 200 g práško-
vého cukru, 2 vajcia, 1 kypriaci prá-
šok, práškový cukor na posypanie 
hotového koláča, tuk na vymastenie 
plechu, hrubú múku na posypanie 
plechu. Na plnku: 2 kg jabĺk, 100 g 
kryštálového cukru, mletá škorica

Postup: Z múky, Palmarínu, práško-
vého cukru, vajec a kypriaceho 
prášku vypracujeme hladké cesto a 
necháme ho asi 30 minút postáť. 
Jablká ošúpeme, postrúhame, pri-
dáme kryštálový cukor, podľa chuti 
trocha škorice a premiešame. Hlbší 
plech vymastíme a vysypeme hrubou 
múkou. Cesto rozdelíme na 3 časti 
(jedna môže byť menšia). Na pomú-
čenej doske rozvaľkáme jednu časť 
cesta na veľkosť plechu, na ktorý ho 

potom preložíme. Plát potrieme 
polovicou jablkovej plnky. Na plnku 
pomocou valčeka dáme druhé 
rozvaľkané cesto a potrieme ho 
zvyškom plnky. Na vrchu plnky 
urobíme mriežku z tretej (menšej) 
časti cesta. Koláč dáme piecť do 
predhriatej rúry. Pečieme 40 minút 
pri 180 stupňoch. Hotový mre-
žovník posypeme práškovým 
cukrom. 

SLANÝ CUKETOVÝ KOLÁČ  –                 
do súťaže upiekla Viktória Chovan-
cová

Potrebujeme: 400 g cukety, 150 g 
strúhaného syra (napríklad čedar 
alebo eidam), 4 vajcia, 1 hrnček 
polohrubej  múky (hrnček s  
objemom 200ml), pol hrnčeka oleja, 
pol prášku do pečiva, 1 strúčik 
cesnaku, soľ a čierne korenie, 
petržlenovú vňať
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Postup: Cuketu a syr nastrúhame, 
cesnak prelisujeme, petržlenovú 
vňať nasekáme nadrobno. Vajíčka 
jemne prešľaháme a všetko zmie-
šame v jednej mise. Nakoniec pri-
dáme múku, prášok do pečiva, soľ a 
korenie. Rúru predhrejeme na 180 
stupňov. Plech vyložíme papierom 
na pečenie alebo vymastíme a 
vysypeme strúhankou (spodok 
koláča bude mať chrumkavú kôr-
ku). Pečieme hodinu podľa hrúbky 
koláča. Podávame ho teplý alebo 
studený. Ešte jeden tip – do koláča 
môžete pridať kúsky opečenej 
slaniny, môžete ho podávať s kop-
čekom kyslej smotany alebo s 
pikantnou salsou.

ŠATÔČKY Z MRKVOVÉHO CESTA 
PLNENÉ JABLKAMI – koláč do 
súťaže upiekli kuchárky Materskej 
školy Giraltovce 

Potrebujeme: 600g hladkej múky, 
300g Hery, 200g mrkvy, 150g práš-
kového cukru, 2 vanilkové cukry, 1  
kypriaci prášok, 700g nastrúha-
ných jabĺk

Postup: Múku s kypriacim práškom 
preosejeme na dosku, pridáme tuk, 

práškový a vanilkový cukor,  
očistenú a najemno nastrúhanú 
mrkvu. Spracujeme na hladké cesto, 
ktoré necháme odpočinúť. Cesto 
vyvaľkáme, pokrájame na štvorce s 
veľkosťou 5 x 5 cm, naplníme 
postrúhanými jablkami. Dva proti-
ľahlé konce spojíme, poukladáme 
na vymastený plech a upečieme do 
ružova. Ešte horúce posypeme 
práškovým cukrom. 

JABLKOVO-ORECHOVÝ KOLÁČ –         
do súťaže upiekla pani Mária Bed-
nárová

Potrebujeme: Cesto – 40 dkg polo-
hrubej múky, 1 Palmarín, 1 vajce, 1 
žĺtok, 1 vanilku, 1 prášok do pečiva, 
2 PL kryštálového cukru. Plnka 1 – 5 
bielkov, 20 dkg kryštálového cukru, 
15 dkg orechov (orechy môžeme 
nahradiť aj kokosom)

 Plnka 2 -  jablká, škoricový cukor. 
Poleva – 4  žĺtka, 20 dkg práškového 
cukru.

Postup: Všetky suroviny do cesta 
zmiešame a vypracujeme cesto. 
Rozdelíme ho na dve časti, jednu 
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Foto: Ing. Jaroslava Kosárová

rozvaľkáme, dáme na plech potretý 
olejom a vysypaný  hrubou múkou. 
Potrieme džemom, plnkou číslo 1. 
Pripravíme si plnku číslo 2 – jablká 
postrúhame, zmiešame so škori-
covým cukrom a opražíme. Rovno-
merne rozotrieme na plnku číslo 1. 
Prikryjeme druhou časťou rozvaľ-
kaného cesta. Pečieme pri 180 
stupňoch do zlatista. Na horúci 
koláč vylejeme polevu, ktorú vyšľa-
háme zo žĺtkov a cukru. 

CUKETOVÝ KOLÁČ – do súťaže 
upiekla Michaela Marcinová 

Potrebujeme: Cesto - 350g nastrú-
hanej cukety, 300g práškového 
cukru, 2 vajcia, 3 dl oleja, 250g 
polohrubej múky, 1 prášok do 
pečiva, 1 vanilku, 2 lyžice kakaa, 1 
čajovú lyžičku škorice, môžete a 
nemusíte podľa chuti pridať hro-
zienka, oriešky. Na potretie koláča 
jahodový džem. Poleva – 100 g 
varovej čokolády, 33% smotany na 
šľahanie.

Postup: Suroviny na cesto zmie-
šame a pečieme pri 180 stupňoch 
25 – 30 minút. Po upečení potrieme 

džemom a polevou. Príprava polevy 
- v hrnci varíme smotanu s čokolá-
dou, kým nám nezačne jemne 
bublať. Premiešavame, trocha 
schladíme a vylejeme na koláč.       
Po stuhnutí polevy môžeme podá-
vať. 

MRKVOVÝ KOLÁČ - upiekli šikovné 
dievčatá zo SOŠ Giraltovce 

Potrebujeme: 4 vajcia, 1 vanilkový 
cukor, 1 ½ hrnčeka hnedého cukru, 
1 hrnček oleja, 2 hrnčeky polo-
hrubej múky, 2 kávové lyžičky 
škorice, 1 balíček kypriaceho 
prášku, štipku soli, 4 hrnčeky strú-
hanej mrkvy, 1 hrnček nasekaných 
orechov.

 Poleva - 125 g masla, 250 g nátier-
kového masla (Mana), 1 ½ hrnčeka 
práškového cukru, 1 balíček 
vanilky, 1 citrón (kôra + šťava)

Postup: Postup je veľmi jednoduchý. 
Celé vajíčka vymiešame s cukrom 
do peny postupne pridávame 
ostatné ingrediencie. Pečieme 45 
minút až 1 hodinu pri teplote 180 C. 
Na vychladnutý koláč dáme vymie-
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šanú polevu a posypeme ho kara-
melizovanými orechmi.

JABLKOVÝ SEN – upiekla Miriam 
Eliášová

Potrebujeme: Cesto – 20 dkg 
hladkej múky, 7dkg Palmarínu, 7 
dkg práškového cukru, 1 vanilkový 
cukor, 1 vajíčko a 1 lyžičku prášku 
do pečiva (alebo sódy bikarbóny) 
Plnka tvarohová – 50dkg tvarohu 
(jemného), 1 vajíčko, citrónovú 
kôru, trochu škorice a podľa chuti 
cukor. Plnka jablková – 70dkg 
nastrúhaných jabĺk, škoricu, a cukor 
podľa chuti. Plnka krémová – 1 Zlatý 
klas, 500 ml mlieka, 1 kyslú smo-
tanu. 

Postup: Postup je veľmi jednoduchý. 
Suroviny do cesta spracujeme a 
rozvaľkáme do okrúhlej tortovej 
formy. Cesto zapekáme 15 minút pri 
180 stupňoch, vyberieme, natrieme 
tvarohovú plnku a potom jablkovú 
(jablká popražíme).  Koláč dáme 
dopiecť na 20 minút. Kým sa koláč 
pečie, pripravíme si krémovú plnku. 
Uvaríme Zlatý klas v mlieku, pri-
dáme cukor podľa chuti a do 
prechladnutého uvareného Zlatého 
klasu dáme kyslú smotanu. Potom 

natrieme na upečený koláč a ozdo-
bíme čokoládou. Koláč krájame po 
stuhnutí.

Čokoládovo-višňové muffiny – 
upiekla pani Emília Rubisová 

Potrebujeme: 250g polohrubej 
múky, 90 g kryštálového cukru, 2 
čajové lyžičky prášku do pečiva, 1 
vanilkový cukor, 2 polievkové lyžice 
kakaa, 2 vajíčka, 1 kyslú smotanu 
alebo jogurt, 50 ml mlieka, 80 g 
masla, 100 g čokolády, 300g višní 
(kompót).

Po s t u p :  M a s l o  ro z to p í m e  a  
necháme vychladnúť. V jednej 
miske zmiešame suché ingre-
diencie a nakrájanú čokoládu, v 
druhej smotanu, mlieko, vajíčka a 
maslo. Obe masy spojíme, stačí 
ručne premiešať. Umyté, nakrájané 
a odkôstkované višne primiešame 
do cesta. Košíčky na muffiny napl-
níme do dvoch tretín a pečieme cca 
25 minút pri teplote 185 stupňov. 
Zdobíme ich  podľa vlastného 
želania krémom, ovocím, prípadne 
práškovým cukrom. 

Spracovala M. Marcinová
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Školský rok je už v plnom prúde, žiakom 

a študentom ešte občas zaletí spo-

mienka na prázdniny, na chvíle bezsta-

rostne strávené v prírode, pri mori či      

pri starých rodičoch .

Nám však zaletela spomienka na školu, 

našu milú giraltovskú SVŠ-ku, z ktorej 

sme sa pred 45 rokmi rozleteli do sveta, 

nie tak ďaleko ako teraz naša mládež, 

ale po celom bývalom Československu.  

Gaudeamus igitur... tú nádhernú 

maturitnú pesničku sme si zaspievali 

spoločne s našou  drahou triednou 

učiteľkou Evičkou Karpatyovou, vtedy 

Klemovou. Pospomínali sme si na roky  

v škole, na stužkovú, na maturitu, ale aj 

na náš život, ktorý sme po ukončení škôl 

začali žiť v zamestnaní, v rodinách,         

v spoločnosti. Život každého z nás bol a 

je iný a prežívali sme ho rôzne. Naše 

plodné roky sa pre  mnohých z nás 

ukončili odchodom do dôchodku, kde 

sme aj naďalej aktívni, no niektorých      

z nás ešte pracovný elán neopustil a 

ešte si dôchodok neužívajú. Niektorí      

z nás ešte kde–tu vypomáhajú, aby im 

doma nebolo dlho, niektorí sa venujú 

záhradkárčeniu či iným v mladosti 

zanedbaným koníčkom. Všetci sme však 

veľmi radi, že môžeme byť ešte užitoční 

pre svoju rodinu, pre okolie a spoloč-

nosť. Naše stretnutie bolo o spomínaní 

a najkrajšie spomienky okrem školy 

zazneli o vnúčatách. Mnohí z nás, ktorí 

majú to šťastie, že sú nimi obdarení, si 

vnúčatá užívajú s oveľa väčšou rados-

ťou, s väčším potešením a zodpoved-

nosťou a pomalšie, ako to bolo, keď sme 

boli rodičia. Na vnúčatá už máme to, čo 

sme niekedy nemali, dostatok voľného 

času a trpezlivosť. Môžeme sa im 

venovať od rána do večera, ako sa 

hovorí, vo sviatok i v piatok, vyvárame, 

pečieme, rozprávame, robíme a dovo-

ľujeme im aj to, čo sme ich rodičom 

/našim deťom/ nedovolili.  Boli by sme 

o nich rozprávali do rána, každý má s 

tými svojimi kopec zážitkov. Tak je to v 

každej generácii, tá láska, ktorú vštepu-

jeme do sŕdc  našim deťom, sa potom 

prenáša a prináša nám v starobe svoje 

plody a radosť. Je to ako v tej rozprávke 

o troch grošoch. Znovu sme sa vrátili do 

našich školských liet, spomínali, že sme 

neboli takí šikovní, ako sú naše vnú-

čence teraz, neboli počítače, internety 

či mobily a iné výdobytky doby a tech-

niky, ale naše obdobie mladosti malo 

iné čaro,  iné kúzlo. Naše poznatky a 

vedomosti boli také, aké sme práve 

vtedy potrebovali a akým sme rozumeli. 

Naša trieda sa pravidelne stretáva 

každých päť rokov vo väčšom či 

menšom počte, teraz sme sa zišli 

dvadsiati /z 28/ a niektorí po dlhšej 

dobe a tak sme „dievčatá“ boli počasto-

vané lichôtkami, že stále dobre vyze-

ráme, že sme sa nezmenili, že nevyze-

ráme na dôchodkyne.  Urobilo nám to 

síce dobre, ale aj napriek tomu by sme 

STRETNUTIE 
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sa s tými, čo mali vedľa nás stretávku       

po dvadsiatich rokoch, už nemenili.

Spoločne sme si s úctou spomenuli       

na našich dvoch spolužiakov Paľka a 

Mareka, ktorí už nie sú medzi nami a ich 

pamiatku sme si uctili na hroboch 

kytičkami a zapálením sviec. V našich 

spomienkach sme si pripomenuli aj        

našich učiteľov a hovorili o tom, ako 

nám v živote  pomohlo všetko, čo sme 

sa od nich naučili. Spomenuli sme si aj 

na spolužiakov, ktorí pre chorobu a ešte 

pracovnú zaneprázdnenosť či z iných 

dôvodov medzi nás neprišli. Je veľmi 

dobre, keď môžeme a máme na čo 

spomínať, spomínať s láskou a radosťou 

i potešením. Obdobie strednej školy je 

takým obdobím, na ktoré si určite všetci 

radi spomíname. Je to také „bezsta-

rostné“ obdobie, obdobie svet je 

gombička, obdobie prvých lások, ale aj 

obdobie dokazovania si svojej dôleži-

tosti v škole a v živote, obdobie      

prechodu do dospelosti. Bolo to obdo-

bie, ktoré nás naplnilo spomienkami a 

vzdelaním i múdrosťou aj do dnešných 

dní. S prísľubom ďalšej stretávky - a to 

už o rok - sme sa rozišli do svojich 

domovov či k svojim blízkym, ktorých 

sme vďaka stretávke navštívili doma – 

vo svojich rodiskách. Bolo to pekné a 

milé stretnutie, čo iste vidieť na našej 

spoločnej fotografii.

Za organizačný výbor napísala       

Helena Sušinková
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Naše deti – žiaci už celý mesiac 
merajú známu cestičku do školy, pre 
začínajúcich je nová, neznáma. Aj 
zážitky a prázdninové spomienky  
pomaly ustupujú novým zážitkom a 
tak to má byť. Ale tie najsilnejšie 
pretrvávajú a ostávajú na celý život. 
Verím, že aj tie, ktoré chcem spome-
núť, budú patriť medzi tie naj...,         
na ktoré sa nezabúda. 

Predstavte si zoskupenie detí z Čiech, 
Nemecka, Talianska plus naše 
domáce a spomeniem aj to najmenšie 
z Anglicka. Nie, nebol to prázdninový 
tábor, ale náhodne prázdninujúce 
deti u starých rodičov. Iste je               
na mieste otázka, ako sa dorozumie-
vali? Hovorí sa, že hudba nepozná 
hranice a rovnako aj deti. Niečo si 
rozumeli, niečo ukázali a pri hrách  
ani reč nepotrebovali. Na jednom 
dvore tri bazény rôznej veľkosti   
prístupné všetkým, okraj cesty 
lemoval vozový – bicyklový park, 
počnúc šliapacím bicyklom, tiež        

na výber pre všetkých. Na ulici – 
ihrisku vždy robil dozor niekto                  
z dospelých. A po takom dni, lepšie 
povedané po teplých až horúcich 
dňoch, nasledoval večer, ale už           
vo dvore oproti, kde sa znova všetci 
zišli a zmestili na „opekačku“. Celý 
deň žiadne bitky či nezhody, len 
veselá detská vrava a občas zamrn-
čanie pri oškretom kolienku. Tej našej 
Záhradnej ulici by v týchto dňoch viac 
pristalo pomenovanie byť veselou. 
Musím priznať, že aj mňa takéto pre-
žívanie potešilo, veď som dlhé roky 
bola spätá s deťmi. A čo  k tomu treba? 
Predsa ľudí, ktorí sa dokážu otvoriť, 
priblížiť deťom, ponúknuť im svoj 
čas, priestor, jednoducho lásku, ktorú 
všetky deti potrebujú rovnako. 

Nemám už na báseň.

Mám ešte na spoveď.

Ešte viem otázku, no neviem odpoveď.

M. Rúfus

To už patrí nám a 
našim prázdni-
nám, ktoré sa 
tiež raz začínali 
júlom, ale už 
n e s k o n č i l i  
septembrom. 
Pre niektorých 
trvajú kratšie, 
pre iných už      
o niečo dlhšie. 
Áno, sme to my 
u č i t e l i a  n a  

NIEČO SA ZAČÍNA, NIEČO SA KONČÍ 
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predĺžených prázdninách. Sme už na 
opačnej strane spomínaných šantia-
cich detí. Z náhodných pár poznámok 
o potrebe stretnúť sa vzišlo to nao-
zajstné, už mimo školských lavíc, na 
neutrálnej pôde. Bolo nás trinásť 
učiteliek a vychovávateliek z I. stupňa 
ZŠ. Kedysi každá vyučovacia hodina 
obsahovala výchovno-vzdelávací cieľ. 
Ten náš súčasný sa tiež skladal                
z dvoch častí. Zo spomienok nášho 
spoločného pôsobenia na našej ZŠ a 
druhú časť už režíroval život sám,       
u každého ináč. Každý z nás si vo svo-
jich spomienkach uchoval čosi iné  a 
tie tvorili pestrý, príjemný a veselý 
obraz, ktorý nás na čas vrátil späť. 

V druhej časti stretnutia sa mohli 
zúčastnení vyznať z ľahšieho i ťaž-
šieho osudu, ktorý im pripravil život. 
Bolo to veľmi spontánne stretnutie už 
od prvého zvítania, aj počas celého 
posedenia. A čo je podstatné, ani         

po rokoch nás neprekvapila zmena,  
naopak, to podstatné, charakteris-
tické ostalo v každom z nás. Práca 
učiteľa je krásna, ale nie ľahká. Nikdy 
nebola a ani nie je. Pán Pavol 
Semančík vo svojich spomienkach      
na pôsobenie v Giraltovciach                  
v  rokoch 1949 – 1977 v našom Spra-
vodajcovi uvádza: „Učiteľ okrem 
športu a kultúry bol aj ústrednou 
postavou spoločenského života. Bol 
pomocníkom MNV a ostatných spolo-
čenských a záujmových organizácií. 
Učiteľov v tomto období bolo všade 
cítiť. Dnes už ťažko tomu veriť, čo 
všetko museli prežiť a aké úlohy ich 
po celodennej práci v škole čakali     
vo večerných a často aj nočných       
hodinách.“ A náš odkaz? Prajeme 
súčasným učiteľom úspešný školský 
rok 2016/2017, ale aj dobré spoluna-
žívanie v kolektívoch, aby mali            
po rokoch tiež na čo spomínať. 

Margita Gazdičová
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Tento pekný jesenný mesiac je už tra-

dične venovaný našim starkým. Pri tejto 

príležitosti sa v mnohých médiách spo-

menie, akí sú nám starkí vzácni, ako ich 

máme radi, akí sme im vďační, čo je aj 

skutočne pravda. V mestách, dedinách 

a  škôlkach pripravujú pre nich  pose-

denia  s rôznym kultúrnym programom,  

pohostením alebo darčekmi a kytič-

kami. Starkí sú radi, tešia sa, že im tú 

dávanú lásku opätujeme takto verejne 

aspoň raz v roku. Nie všade je to tak, ale  

všade sa dedkovia a babičky najviac 

tešia svojim vnúčatám. Tie ich najviac 

obdarúvajú  svojím štebotom, večnými 

otázkami, úprimnou láskou, láskou, 

ktorá za to nič nepýta, nič nečaká, chce 

len ich voľný čas. Toho majú starkí veľa a 

tak sa môžu spolu porozprávať, lebo 

niet nad príbehy starých rodičov. 

Dnešné rozprávky, príbehy či filmy sa už 

k tým, ktoré nám čítali naši starkí, 

nedajú prirovnať. Neexistujú už zážitky 

zo spoločných dvorov (možno ešte 

niekde prázdninové), spoločné hry už 

ani nehovoriac. Nahradili ich internety, 

horory a rozprávky, ktoré sa málokedy 

končia tým, že dobro nad zlom zvíťazí. 

Vieme, že život ide dopredu míľovými 

krokmi (v rozprávke boli míľové čižmy), 

technika stále napreduje, čo je správne, 

ale nezabúdajme, čo do každého 

obdobia života patrí. Každá generácia sa 

mení z detí na mládež, neskôr dospe-

lých a napokon na starkých. Prijímajme 

našich starkých,  medzi nás, tešme sa      

z ich prítomnosti, či sú ešte vitálni alebo 

poznačení slabosťami, vekom a choro-

bou. V našej spoločnosti je už veľa zaria-

dení,  kde sa oni môžu stretávať, k niek-

dajším klubom  a domovom dôchodcov 

pribudli aj modernejšie celodenné 

stacionáre.  Aj v našom meste sú opa-

trovateľky, ktoré sa o starkých starajú, 

hoci to nie je tak finančne ocenená 

služba ako v zahraničí, ale všetko má 

svoje výhody a nevýhody. Pribudli aj 

hospice, kde starkí v samote či chorobe 

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
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dožívajú svoj život. Mnohí z týchto star-

kých, ktorí ostali sami hovoria, že 

najťažšie sa dožíva život v samote a je 

jedno či sú vo veľkom dome alebo malej 

izbičke.
Vážme si svojich zostarnutých rodičov, 

svojich dedkov a babky a prejavujme im 

svoju lásku hlavne vtedy, ak ich tu ešte 

máme. Seniorský vek je veľmi vzácny, je 

naplnený množstvom skúseností, zážit-

kov, dojmov z práce, rodiny, dovoleniek, 

spoločenstiev duchovných či pracov-

ných, netreba sa ho báť, ale tešiť sa, že 

sme sa ho dočkali. Netreba sa nám báť 

toho, čo nás v starobe čaká, čo budeme  

na dôchodku robiť, ale tešme sa z kaž-

dého nového dňa a vyzbrojme sa opti-

mizmom a láskou, láskou, ktorú sme 

rozdávali počas svojho aktívneho 

obdobia života. Pamätajme, že Pán Boh 

nás má všetkých pod „kontrolou“, jemu 

sa treba zveriť, mať pevnú vieru a lásku 

a on nás už bude na našich cestách            

v jeseni života sprevádzať.

Helena Sušinková

Miroslav zo Železníka nás reprezentoval 
v ďalšom televíznom programe 

Miro Pankuch (28), ktorý pochádza 
zo Železníka a žije v Bratislave, sa 
môže pochváliť účasťou v ďalšom 
programe TV JOJ Uhádni môj vek. 
Nedávno sa zaskvel aj v relácii Súdna 
sieň, kde účinkoval v jednej z častí.

Komerčná televízia nedávno spustila 
novú zábavno-súťažnú šou  Uhádni 
môj vek, kde súťažné dvojice v šies-
tich kolách tipujú vek hostí. Medzi 
účinkujúcich sa zaradil aj rodák zo 
Železníka, ktorý sa nedávno pred-
stavil aj v inom jojkárskom programe 
Súdna sieň. Stvárnil tam negatívnu 
postavu. „Ponúkli mi vtedy stvárniť 
postavu, ktorá bola mojím fyzickým 
zjavom charakteristická pre muža, 
ktorého som stvárňoval. Dal som sa 
na to, aj keď som ešte vtedy netušil,  
do čoho idem,“ spomína. Jeho záznam 
s fotografiou však zostal v ich data-

báze. Pozvali ho do ďalšej súťaže, aby 
mu mohli súťažiaci hádať vek a on 
ponuku rád prijal. Tentokrát nemal 
hrať nikoho, ale byť sám sebou. Súťa-
žiaci jeho vek netrafili hneď.  „Bol som 
nasadený do štvrtého kola. Najprv mi 
síce súťažiace matka s dcérou tipovali 
35 rokov, potom som mal povedať 
spomienku, ktorá ich mala priblížiť     
k tomu veku. Keďže bola veľmi jedno-
duchá a presná, môj skutočný vek 
napokon uhádli. Bola to pre mňa 
ďalšia dobrá skúsenosť,“ pochválil sa 
28-ročný Miro, ktorému k účinko-
vaniu v tomto jojkárskom programe 
pomohla aj účasť v tom predošlom. 
„Od prvého natáčania ubehli dva roky. 
Odvtedy si žijem spokojne vďaka 
viacerým príjemným udalostiam.          
V mojom živote sa pohlo veľmi veľa 
vecí vpred,“ teší sa Miro, ktorý sa 
medzitým stihol aj oženiť. 
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V inej JOJ-kárskej šou hosťovala 
svidnícka pernikárka

Známa pernikárka Mária Mafka 
Molčanyová od Svidníka účinkovala       
v inej jojkárskej zábavnej relácii 
Inkognito, kde sa netipuje ťažko 
uhádnuteľný vek, ale profesia hosťa. 
Pernikárka z Ladomirovej netuší, ako 
sa o nej štáb dozvedel a ako sa k jej 
povolaniu dostali. „Bola som tým 
sama veľmi prekvapená. Najprv som 
im hovorila, že už som v TV JOJ bola, 
takže nie, ďakujem. Keď mi povedali, 
o akú reláciu ide, povedala som, že 
Inkognito mám veľmi rada a páči sa 
mi, preto porozmýšľam,“ spomína. 
Následne jej poslali  dotazník, ktorý 
obsahoval inštruktáž. „O týždeň sme s 
manželom cestovali do Bratislavy, 
kde sme mali všetko zabezpečené – 
ubytovanie, stravu, k dispozícii pred 

natáčaním boli vizážisti a kosty-
mérka. Na druhý deň ráno sme mali 
stretnutie  v priestoroch televízie JOJ 
aj s ostatnými účinkujúcimi. Uvítanie 
bolo veľmi milé a príjemné. Teší ma, 
že som sa rozhodla ísť tam, lebo 
vidieť, zažiť a osobne precítiť 
natáčanie celej relácie, to sa nedá 
ničím vyna hradiť,“  prezradila               
v okresnom médiu. Zaujalo ju vidieť         
v nasadení celý pracovný tím, ktorý 
jej pripomínal prácu včiel v úli, kde 
každý vedel, čo má robiť. Pri natáčaní 
rozdelili šiestich prítomných účast-
níkov do dvoch skupín. Dostala sa      
do druhej, ktorá nahrávala v popolud-
ňajších hodinách. Bola  prvá, ktorá 
mala prísť na scénu. Vlado Voštinár 
ešte v krátkom rozhovore otestoval 
komunikačné schopnosti účinkujú-
cich a zároveň sa chcel bližšie 
o b o z n á m i ť  s  p re z e n tova ný m  
remeslom. „Bez stresu a trémy som 
vchádzala na scénu. Celý priebeh 
natáčania relácie bol humorný. 
Indíciu som mala veľmi zaujímavú a 
zábavnú – časom to stvrdne, pri ktorej 
sa rozosmialo celé obecenstvo. Bolo 
to  pre mňa čosi nezvyčajné vidieť tú 
celú parádu. Hľadisko bolo preplne-
né.“ Moderátorovi programu Vladovi 
Voštinárovi darovala trojrozmerného 
perníkového medovníkového zajaca, 
jeho kolegovi Marcelovi Forgáčovi, 
muzikantovi Mariánovi Čekovskému 
a hercom Michalovi Hudákovi               
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i Petrovi Vajdovi medovníkové srdce          
s nápisom Inkognito. „Veľmi milé bolo 
stretnutie po  natáčaní, keď som mala 
možnosť osobne sa s nimi stretnúť          

v milej a družnej debate,“ dodáva. 

Autor: Martina Cigľárová,
foto: joj.sk, Facebook

Cez Giraltovce jazdia SAD aj ženy
Autobusy SAD šoféruje v poslednom 

čase čoraz viac žien. Tým dokazujú, že 

p o v o l a n i a ,  k t o ré  b o l i  ke d y s i  

považované za typicky mužské, hravo 

zvládnu aj samy. 

Hoci profesia  vodiča autobusu láka 

stále viac mužov, začína jej čoraz 

častejšie podliehať aj ženské pohlavie. 

Podľa autobusovej spoločnosti SAD 

Prešov žien na pozícii šoférky pribúda. 

Majú to možnosť vidieť aj giraltovskí 

cestujúci ,  jazdiac i  spojmi  SAD               

do Svidníka či Prešova. „Zamestnávame 

dve vodičky, ktoré jazdia v rámci 

Prešovského kraja na prímestských 

linkách. Naše vodičky môžu jazdiť           

v  pr ípade denného výkonu aj                       

v lokalitách Košice – Prešov – Svidník. 

Záujem o takú prácu u žien rastie,“ 

informoval manažér kvality z personál-

neho úseku SAD Prešov Tomáš 

Stanislav. Tohto roku im pribudla ďalšia 

vodička a očakávajú ešte jednu. Musia 

sa riadiť rovnakými pravidlami, ako 

muži. „Podmienky majú rovnaké ako 

muži a nie sú nijako znevýhodňované. 

Verejnosť veľmi pozitívne prijala to, že 

vidí za volantom ženy. Považuje vodičky 

vo všeobecnosti za zodpovednejšie,“ 

dodáva pracovník prešovskej SAD.

Autor: Martina Cigľárová, 

foto: - ilustračný záber, zdroj: sme.sk



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

33

V hudobnej brandži chystá spe-
váčka Katka Koščová, ktorá býva       
v Kukovej, zaujímavú novinku. 
Pripravila koncertnú šnúru              
s Geišbergovcami, kde sa budú 
prelínať ich piesne a básne             
so skladbami Gaučane sprevá-
dzanej Danom Špinerom.

Začiatkom jesene čaká milovníkov 
komornejšej hudobnej atmosféry 
unikátne prepojenie muzikantov             
v spoločnom projekte. Na jednom 
pódiu sa stretne autorská tvorba 
Kataríny Koščovej s hudobnou poe-
tikou dvojgeneračného tria – Mariána 
Geišberga so synmi Marekom a 
Martinom. Pôsobia ako herci, hudob-
níci, spisovatelia i textári. Koncertný 
program bude zložený z prelínania 
piesní a básní Geišbergovcov a Koščo-
vej.  Na klavíri ju sprevádza hudobník 
Daniel Špiner a s ním sme ju mali 
možnosť počuť už aj v Giraltovciach. 
Hudobníci sľubujú nevšedný emo-
tívny zážitok v zmesi  folku, šansónu 
či folklóru. Vystúpením majú pub-
likum príjemne naladiť aj pobaviť. 
„Mám geišbergovskú muziku veľmi 
rada, na skúške ma prekvapilo, akú 
silu majú v skutočnosti piesne a 
básne, ktoré chlapci interpretujú. 
Bolo to vyslovene zimomriavkové. 
Budem spievať v niekoľkých ich 
pesničkách a páni zasa na oplátku 

pomôžu s mojimi piesňami. Môže to 
dopadnúť aj pomerne zábavne,“ 
potvrdila pre Korzár Katka. Sériu 
koncertov odštartujú v historickej 
budove DJZ koncom septembra. 
Záujem je taký veľký, že lístky sú už 
vraj na jej domácej pôde dávno 
vypredané. „O necelý mesiac sa v DJZ 
zjavíme s Geišbergovcami na už teraz 
vypredanom koncerte. To sa nechvá-
lime, ďakujeme za tieto krásne chvíle 
a príležitosti,“ potvrdila na sociálnej 
sieti.

Trio populárnych Geišbergovcov

Dramaturg Martin začínal koncer-
tovať so svojím otcom. „Ocko dlho 
skladal básne aj piesne, doma               
v kuchyni som si s ním občas zahral. 
Keď ma začal brávať so sebou                  
na koncerty, najprv som mu robil            
na gitare iba sprievod. Bolo to                 
v období, keď som sa bál vyliezť         
pred ľudí. Až vďaka nemu som sa 
naučil zbaviť sa trémy,“ prezradil 
novinárom v jednom z rozhovorov.  
Zo spoločného účinkovania sa teší aj 
herec Marek. „Stretnutie dvoch 
generácií na jednom javisku je dobrý 
základ. Môžeme pochopiť, že aj              
vo všetkých rozdieloch máme schop-
nosť stáť pri sebe. To je inšpirujúce 
nielen pre nás v rodine, ale dúfam, že 
aj pre ostatných.“ Podobne si to užíva 
otec Marián. „Som na svojich synov 

Kukovčanka GAUČAŇA koncertuje 

s umelcami Geišbergovcami 
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hrdý, že stojíme na jednom pódiu a 
som šťastný, že si to s nimi môžem 
užiť. Teší ma, že majú ku mne taký 
pekný vzťah a že ten čas môžeme 

spolu tráviť. To je to pravé,“ teší sa aj 
ich otec, známy herec i skladateľ. 

Autor: Martina Cigľárová, 
foto: Facebook

AJ ZNÁME RASTLINKY POMÁHAJÚ
Na našich poliach, lúkach a okrajoch lesov rastie 
mnoho rastliniek o ktorých by sme ani nepredpo-
kladali, že nám môžu pomáhať svojou liečivou 
silou. Dnes vám predstavujeme tri takéto bylinky.

Ďatelina lúčna

Túto známu rastlinku hádam ani netreba bližšie pred-
stavovať. Väčšina z nás ju veľmi dobre pozná. No už 
menej je o nej známe, že nám môže pomôcť aj svojimi 
liečivými účinkami.
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Použiť sa dajú kvety a listy ako čaj, dá sa pridávať do šalátov alebo kúpeľov. 
Pomáha pri črevných ťažkostiach, ekzémoch kašli a bronchitíde. Zmierňuje 
prejavy menopauzy, čistí krv, detoxikuje a pôsobí na lymfu, takže vám pomôže       
s celulitídou.

Nemá žiadne vedľajšie účinky a čaj je veľmi chutný. 

2 lyžice sušených kvetov zalejte 0,5 l vriacej vody a nechajte 5 minút odstáť.       
Čaj sceďte, podávajte teplý.

Skorocel kopijovitý

Bylinka má 10 – 40 cm, dlhé žilové listy a hnedasté 
kvety usporiadané do valcovitého klasu. Použiť sa 
dajú listy a semená.

Skorocel môžete využiť na zápar, čajovú zmes, obklad 
či sirup.

Pomáha pri kašli a má protizápalové účinky. Šťava 
podporuje a upravuje trávenie,  pôsobí na žalúdočné 
vredy a ochorenia dvanástnika. Zvonku pomáhajú 
skorocelové listy hojiť rany každého druhu (vrátane 
Bercových vredov). Stačí len priložiť čerstvú bylinku 
na postihnuté miesto a nechať pôsobiť.

Nevarený skorocelový sirup: 
Listy skorocelu umyte a natrhajte na malé kúsky. Do zaváraninového pohára 
dajte centimetrovú vrstvu skorocelu, zasypte cukrom alebo zalejte medom, 
pridajte ďalšiu vrstvu a pokračujte, až kým nádoba nebude plná. Pohár uzavrite 
a nechajte 10 dní odstáť na teplom mieste, ale nie na slnku. Sirup zlejte a usklad-
nite v chladničke.

Žihľava dvojdomá 

V minulom vydaní sme predstavili túto známu a roz-
šírenú rastlinku našej prírody. Dnes vám ponúkame 
ďalšiu možnosť jej využitia.

Žihľava dvojdomá sa dá pripraviť aj ako špenát. 

Nasekajte mladú žihľavu, sparte vo vriacej vode a 
ihneď ochlaďte studenou. Na panvici speňte 
nadrobno nasekanú cibuľku, pridajte žihľavové listy, 
dva strúčiky pretlačeného cesnaku a poduste. Osoľte, 
okoreňte a pridajte vajce. Zjemnite smotanou.

Zdroj: Internet
Spracoval: PhDr. František  D ž a l a i
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Rady a recepty OKIENKO
PRE GAZDINKY

V stravovaní sa roky uprednostňo-
vala tendencia, že zdravá strava je 
iba  zelenina a ovocie a hlavne 
medzi odborníkmi boli preferované 
vegetariánstvo a podobné typy 
stravovania.  No v ostatnom čase sa 
presadzuje trend, aby strava bola čo 
najpestrejšia. Mnoho ľudí zaobera-
júcich sa zdravým životným štýlom 
navrhlo, aby jeden deň v týždni 
človek „povolil uzdu“ svojej chuti a 
jedol, čo má rád, či už je to zdravé 
alebo nie. A tu má miesto aj konzu-
mácia sladkých múčnych jedál. 
Dnes sme preto pripravili pre naše 
čitateľky dva recepty.

Naše rady
Náš prvý recept je na azda najzná-
mejší španielsky múčnik z odpaľo-
vaného cesta. Volá sa CHURROS. Sú 
veľmi obľúbené a podávajú sa             
na raňajky s kávou, ale najmä                
s horúcou čokoládou. Je to nápoj, 
ktorý má v Španielsku veľmi dlhú 
tradíciu. Čerstvo vypražené churros 
sa do čokolády namáčajú a konzu-
mujú.

RECEPTY :
Churros

POTREBUJEME: 300 ml vody, soľ, 30 
g masla, 240 g hladkej múky, 2 vaj-
cia, olej na praženie, krupicový 
cukor ochutený vanilkou

Postup:

1/ Do vriacej posolenej vody s mas-
lom nasypeme preosiatu múku, 
zmiernime teplotu a vareškou cesto 
m i e š a m e  t a k  d l h o ,  k ý m  s a  
neprestane lepiť na steny a dno 
nádoby, nevytvorí guľu a na dne 
nádoby sa neobjaví biely povlak. 
Sparené cesto dáme do studenej 
misy a spracúvame ho, kým nevy-
chladne. Do vlažného cesta vmie-

V stravovaní nemusí chýbať ani koláč
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šame jedno vajce po druhom a 
dobre ich zapracujeme.

2/ Cestom zaplníme cukrárske 
vrecko so širším šikmo rezaným 
nadstavcom a do rozohriateho oleja 
opatrne nastriekame špirálu. 
Vypražíme ju z oboch strán dozla-
tista.

3/ Špirálu necháme odkvapkať            
na mriežke, prípadne na papiero-
vých utierkach a ešte teplú nakrá-
jame na kúsky dlhé asi 10 cm, ktoré 
obalíme v cukre s vanilkou. Churros 
podávame ešte teplé.

Obmena: Churros sa obaľujú aj         
v cukre so škoricou alebo sa môžu 
pokvapkať sirupom.  

Marhuľový koláč

Potrebujeme: 500 g polohrubej 
múky, 30 g droždia, 250 ml mlieka, 
50 g krupicového cukru, 1 vajce, 
štipku soli, 80 g masla, tuk               
na vymastenie plechu

Plnka: 500 g tvarohu, 3 vajcia, 2 
lyžice vanilkového pudingu, šťava a 
kôra z  1/ 2  citróna,  60 g krupico-
vého cukru, 800 g marhúľ

Postup:

1/ Do misy dáme preosiatu múku, 
doprostred  urobíme jamku,               
do ktorej rozdrobíme droždie, zale-
jeme trochou vlažného mlieka a 
necháme kysnúť asi 15 minút. 
Potom pridáme zvyšné vlažné 
mlieko, cukor, vajce, soľ, roztopené 
maslo, vypracujeme vláčne cesto a 
necháme kysnúť 30 minút v teple.

2/ Medzitým si pripravíme plnku. 
Tvaroh zmiešame s vajcami, vanil-
kovým pudingom,  so šťavou a 
postrúhanou kôrou z dobre umy-
tého citróna s cukrom.

3/ Vykysnuté cesto rozvaľkáme na 
plát (kúsok si odložíme na mriežku) 
a vystelieme ním vymastený plech. 
Potrieme ho tvarohovou plnkou a 
na ňu rozložíme polovice marhúľ 
šupkou nahor. Marhule oddelíme 
mriežkou, koláč necháme asi 20 
minút kysnúť a potom ho pečieme 
asi 35 minút v rúre predhriatej           
na 200°C.

Obmena: Koláč môžeme namiesto 
mriežky ozdobiť mandľovými 
lupienkami.

Pripravila:  Mária  D ž a l a i o v á
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Záhradkárske okienko

- Sťahovanie prenosných a balkóno-

vých rastlín

- Zber muškátových odrôd hrozna a 

koreňovej zeleniny na zimné sklado-

vanie

- Pred príchodom mrazov vyberte a 

uskladnite cibule a hľuzy kvetín.

- Výsadba jarných okrasných cibuľovín 

pre budúci rok na záhradu aj do mís     

s dostatočnou hĺbkou zeminy

- Posledné kosenie trávnika, prevzdu-

šovanie a hnojenie jesenných hnoji-

vom na trávnik 

Október je čas zberu nových začiat-

kov, slnko už len príjemne hreje a 

práca v záhrade je radosť. Od druhej 

polovice septembra do mrazov 

môžeme do zeme sadiť cibule hyacin-

tov, tulipánov, ľalií a snežienok. 

Ostatné sadíme až v októbri a novem-

bri. Stromom a krom, ktoré sa vysá-

dzajú v tomto čase, môžeme pripraviť 

jamy. Zvetranie pred výsadbou rastlín 

im prospieva.  Rovnako je potrebné 

pripraviť, nakypriť a kompostom 

obohatiť pôdu pri výsadbe ruží. 

Aktuality v ochrane rastlín

- Pred silnými mrazmi,  ktoré prichá-

dzajú zvyčajne v druhej polovici zimy, 

môžeme chrániť kmene stromov 

natretím 15 % roztokom vápenného 

mlieka. 

- Pripevnením lepových pásov          

na kmene ovocných stromov zabrá-

nime samičkám piadiviek, aby sa 

dostali do korún stromov, kde kladú 

prezimujúce vajíčka. 

- Kvôli ochrane pred poškodením 

zverou pripevníme na kmene ovoc-

ných stromov chrániče z drôteného 

pletiva alebo perforovanej umelej 

hmoty.

- Už na jeseň po opade listov môžeme 

ošetriť broskyne proti kučeravosti 

listov meďnatými prípravkami. 

Teplota pri postreku by mala byť        

nad 7 stupňov Celzia.

- Pred uskladním zemiakov by sme 

mali hľuzy vytriediť. V žiadnom 

prípade by sme nemali dlhodobo 

uskladňovať hľuzy postihnuté ples-

ňou.

Ľubomír Krupa 

Plán prác na október
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Z POZ
NARODILI SA:

Brian Maxim Beliš           Šimon Cigľár           Lukáš Dreveňak

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

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Meno       Rok narodenia Dátum úmrtia
Irena Gačová     1943      04.09.2016
Richard Tinthofer     1972      09.09.2016
Anna Rimáková     1929      20.09.2016

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

MANŽELSTVO UZAVRELI: 

Lukáš Medvec          a          Bc. Dominika Ptašinská

Tokajík                                         Giraltovce

Ján Štefaník          a          Mgr. Zuzana Kašperová

Giraltovce                                                Stuľany

Marek Cimba          a           Júlia Šimová

Štefurov                               Giraltovce

Ing. Stanislav Hruška          a          Mgr. Michaela Kytiková

Kobylnice                                         Giraltovce

Lukáš Janočko          a          Júlia Mitaľová

Vavrinec                                   Giraltovce

Radovan Gdovin          a          Kamila Kožlejová

Marhaň                                        Giraltovce

Novomanželom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň dňom, ktorý 
im otvorí bránu do sveta pokoja a lásky. Nech ich manželstvo naplní 

životným šťastím, nech vytvorí puto, ktoré nič na svete nepretrhne a nech 
je prameňom sily, ktorý im vždy pomôže vyhrať nad nástrahami života.

Svoje životné jubileá v mesiaci október oslávia:
85 rokov Michal Vojček 55 rokov Peter Čuška

Mária Havirová
80 rokov Andrej Kapeľuch Alžbeta Heiningerová

Anna Imreová
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75 rokov Vladimír Bobuľa 55 rokov Andrej Imrich
Eva Kmecová

70 rokov Ján Kmec Oľga Kurejová
Alena Michalčíková

65 rokov Andrej Bakaľar 
Dušan Jurečko 50 rokov Pavel Daňko
Ján Komišák Kamila Jendroľová
Miroslav Kupkovič Imrich Kožarik

Mária Legezová
60 rokov Jozef Giba Peter Matik

Ján Imrich Ľudmila Stankovičová
Jozef Jurč Andrej Šima
Milana Packová Peter Živčak
Helena Schrenková

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

ŠPORT

NEUVERITEĽNÉ! SLOVAN DIRIGUJE III. LIGU 
Je to naozaj skutočnosť. MFK Slovan 
Giraltovce je po prvej tretine na čele 
najvyššej regionálnej súťaže vo fut-
bale. Východoslovenská futbalová 
verejnosť, ako aj futbaloví činovníci            
v treťoligových kluboch dlho nevedeli 
akceptovať výsledky a výkony giral-
tovského tímu.
Zverenci Ondreja Desiatnika však 

týždeň čo týždeň dokazujú, že ich 
miesto na dirigentskom poste je 
oprávnené. Obrovská chuť, bojovnosť
a súdržnosť kolektívu so sebou pri-
niesli potešenie pre seba i svojich 
fanúšikov, ktorí si užívajú nielen 
domáce zápasy, ale vycestujú za 
tímom aj k súperovi. Čelné umiest-
nenie je fantastické, ale ani zaspať      
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na vavrínoch sa nedá. Podceňovať 
súperov je pre giraltovský futbal 
neprijateľná záležitosť. Skromnosť 
vždy zdobila giraltovské mužstvá, 
nech už stáli v tabuľke akokoľvek. 
Jednu takúto prekážku slovanisti už 
zvládli.
Boli to Pušovce, beznádejne posledný 
celok tabuľky. Nie je jednoduché hrať 
proti súperovi, ktorý sa zabetónuje na 
svojej šestnástke a urputne bráni. 
Navyše počúvať vo svojom okolí 
neustále pochlebovanie o tom, koľko 
im naložia, tiež nepridá na pohode. 
Výsledok 4:0 je nakoniec spravodlivý 
a všetko je v poriadku. Chlapcov okolo 
Matúša Digoňa treba pochváliť aj za 
výkon proti úhlavnému rivalovi        
zo Sniny. Hladká výhra rozdielom 
triedy je výborná a s týmto neprí-
jemným súperom veľmi cenná. Znovu 
zásluhou celého kolektívu. Nakoniec 
to najlepšie. Jediný súboj na súpe-
rovom ihrisku odohral Slovan                 
v Prešove s tamojšou rezervou 

Tatrana. Prešovčania nastúpili s posi-
lami z prvoligového kádra s cieľom 
zastaviť giraltovskú spanilú jazdu. 
Nepodarilo sa. Slovan zvíťazil 2:0 a 
bola radosť sa dívať, ako si najmladší 
hráči Giraltoviec, bratia Dvorjakovci, 
J. Sivák a A. Tkáč úspešne počínali         
v konfrontácii s ligistami. Bolo to už 
tretie víťazstvo Giraltovčanov v slede 
na prešovskom trávniku a čo je najza-
ujímavejšie, tak brankár Patrik Sobek 
si drží čisté konto už 512 minút a 
modrobieli si zapísali už piatu výhru 
za sebou. Je to obdivuhodná bilancia. 
Bola by škoda si to všetko pokaziť          
v zápase s Plavnicou. Postavenie favo-
rizuje Slovan, ale to je vždy nevďačná 
pozícia. Toto stretnutie je potrebné 
zvládnuť, pretože potom už príde         
na rad séria ťažkých zápasov. Súperi 
ako Vyšné Opátske, Stropkov, Vranov, 
Trebišov či Sabinov Giraltovčanov 
poriadne preveria.

Miroslav Deutsch

Giraltovce prežili volejbalové leto 

Od 22. júna do 13. septembra  v Giral-
tovciach  prebiehala  Plážová volejba-
lová liga. Do urputných bojov sa zapo-
jilo celkovo 11 tímov nielen z Giralto-
viec a blízkeho okolia, ale aj z Prešova, 
Stropkova a Vranova nad Topľou, 
ktoré počas leta odohrali presne 100 
zápasov. V konečnej tabuľke obsadil 
3. miesto tím Eufória (Miriam Lokší-
ková a Marek Slosarčík) z Vranova 
nad Topľou, 2. miesto Špaky Team 
(Michaela Špaková a Michal Špak)       

zo Stropkova a víťazom sa stal 
domáci tím VO-JA-KI (Kristína Ondo-
vová a Jaroslav Micenko). Aby bolo 
ocenených hráčov viac, nielen                  
3 najúspešnejšie družstvá, vymysleli 
sme si aj niekoľko doplňujúcich a 
vtipnejších ocenení: Najférovejším 
hráčom sa stal Ľubomír Vitikáč               
z tímu Draci z Prešova, najháda-
vejším hráčom Marek Slosarčík          
z tímu Eufória a najobetavejšou 
hráčkou sa stala Martina Oravcová       
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z tímu D&M Stars. Za najväčšieho 
pupkáča sme odhlasovali Jána Haž-
linského a ceny za najsexi nohy a 
najsexi zadok si prevzali Denisa Ciga-
nová z tímu Jumpers a Michaela Špa-
ková zo Špaky Teamu. Odmenený bol 
tiež najmladší tím - D&M Stars (Mar-
tina Oravcová a Dávid Dzurjuv). 
Všetkým aj touto cestou srdečne 
blahoželám!

Sto zápasov je naozaj veľké číslo, 
zorganizovať to teda nebolo jednodu-
ché. Okrem pomocníka a autora 
myšlienky – kamaráta Bc. Dávida 
Haviru by som sa veľmi rád poďakoval 
všetkým, ktorí pomohli tento projekt 
uskutočniť. V prvom rade nášmu 
mestu, ktoré v tomto prípade zastu-
poval a veľmi pri príprave pomohol 
Ing. Pavol Tchurík, prednosta MsÚ. 
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Ďalej ďakujem Hotelu ALFA, firmám 
RIKOSTAV CONTAINER,  s.r.o., LUDUS,  
s.r.o., Ľuník ELEKTRO, Pizzeria JOBI, 
pánovi Jánovi Pavlíkovi - PLYN-VODA-
KÚRENIE a Ing. Miroslavovi Mackulí-
novi. Fotografiami do archívu mesta 
prispeli okrem mňa aj Ing. Ladislav 
Lukáč a Ing. Ján Hažlinský. V nepo-
slednom rade ďakujem všetkým, ktorí 
sa Plážovej ligy v Giraltovciach 
zúčastnili. Bez vás, milí volejbaloví 

nadšenci, kamaráti a kolegovia volej-
balisti, by to nešlo! Preto ďakujem za 
váš záujem, za vašu hru a zodpovedný 
prístup. Dúfam, že aj za vás môžem 
vyjadriť veľkú spokojnosť s tým, že 
sme prežili krásne volejbalové leto a 
verím, že plážový volejbal v Giraltov-
ciach nekončí, práve naopak!

Mgr. Jaroslav Micenko, DiS. art., 
foto: autor, L. Lukáč

VOLEJBAL SA HLÁSI O SLOVO 
Volejbalistky TJ Sokol Giraltovce si vybo-
jovali v tomto roku postup do I. ligy. Bol 
to veľký úspech giraltovského kolektív-
neho športu a pre rozvoj volejbalu           
v Giraltovciach znamená veľmi veľa. Čas 
však neúprosne beží a pred týmto žen-
ským tímom stojí veľká skúška. Už 8. 
októbra  sa začína prvoligová súťaž žien. 
Giraltovčanky by chceli vo veľmi silnej 
konkurencii čestne obstáť a to bude 
veru neľahká úloha. O dianí v kuchyni TJ 

Sokol nás informoval manažér Jaroslav 
Kušnír: „Z nášho postupu sme sa všetci 
potešili, ale teraz stojíme pred otvo-
rením novej, oveľa náročnejšej súťaže. 
V prvej lige žien bude štartovať osem 
družstiev. Štyri budú z východnej časti 
Slovenska: Stropkov, Prešov, Spišská 
Nová Ves a my. Druhú štvoricu zo stred-
ného Slovenska tvoria: Rimavská 
Sobota, Krupina, Žiar nad Hronom a 
Hnúšťa.  Dostali sme sa do spoločnosti 
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šiestich okresných miest a jedného 
sedemtisícového mesta Hnúšťa.           
Vo všetkých týchto mestách má volejbal 
dlhodobú tradíciu a všetci sme                  
vo veľkom očakávaní. Naše dievčatá si 
zaslúžia účinkovať v takej kvalitnej spo-
ločnosti. S prípravou sme začali od 1. 
augusta pod taktovkou trénerky Viery 
Čížekovej. Základný káder ostal nezme-
nený, ale vzhľadom k tomu, že prvá liga 
je oveľa náročnejšia riešime ešte hosťo-
vanie ďalších troch hráčok. Ich prí-
chodom by sa mala sila nášho tímu 
zvýšiť. Naše zápasy budeme hrať v Špor-
tovej hale Igora Nováka vždy v sobotu       
v stabilnom čase 11.00 a 15.00 hod.
Na domácej palubovke začíname 15.10. 
proti Rimavskej Sobote, potom 5.11. 
nastúpime proti Žiaru nad Hronom.        
V sobotu 26.11. si zmeriame sily s Pre-
šovom a v tomto roku odohráme ešte 
zápasy odvetnej časti 3.12. so Strop-

kovom a 17.12. s Krupinou. Káder nášho 
družstva tvoria tieto hráčky: Jarmila 
Vaňková, Eva Čabalová, Martina Orav-
cová, Denisa Cigánová, Kristína Ondo-
vová, Katarína Guľová, Dominika Lech-
manová, Mária Juhová, Zuzana Mazú-
rová, Kristína Pavlíková, Martina Gašpa-
ríková, Tatiana Mitaľová a Simona  
Mitaľová. Súpisku je možné ešte dopl-
ňovať. Aj touto cestou pozývam všet-
kých priaznivcov športu v Giraltovciach, 
aby prišli povzbudiť naše dievčatá          
v náročných súbojoch. Priama konfron-
tácia s kvalitnými súperkami sa nedá 
vidieť každý deň. "Giraltovské dievčatá 
si ostrú generálku odkrútili na turnaji       
v Rimavskej Sobote, kde za účasti domá-
ceho družstva, Hnúšte a celku z Maďar-
ska odohrali veľmi ťažké zápasy, ktoré 
boli zdrojom nových skúseností v tomto 
športe.”

Miroslav Deutsch

IN
Z

E
R

C
IA firmafirma

ECHO
AUTOMATICKÉ PRÁČKY

CHLADNIČKY

MRAZNIČKY

KUCHYNSKÉ ZARIADENIA

KLIMATIZÁCIU

PLYNOVÉ SPOTREBIČE

Ponúka SERVIS na:

Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce

Tel.: 0908 452 497






