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Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi na prahu nového roka 2016 popriať 

Vám pevné zdravie, veľa šťastia a spokojnosti, 
úspechov v práci aj osobnom živote. 

Je čas zhodnotiť prácu v minulom roku a infor-
movať Vás o úlohách, ktoré chceme realizovať  
v roku 2016 v zmysle volebného programu, s kto-
rým som sa uchádzal o Vašu priazeň v komunál-
nych voľbách v roku 2014. Rok 2015 bol z môjho 
pohľadu dosť nevýrazný, aj keď sme realizovali 
projekty z EÚ z Lokálnej stratégie komplexné-
ho prístupu - Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
- bolo cítiť, že končilo programovacie obdobie 
2007 – 2014  a nové programovacie obdobie 2014 – 2020 sa ešte v roku 2015 
nezačalo, aj keď plánované výzvy na podávanie projektov mali byť spustené 
od septembra 2015.        

Dokončili sme výstavbu Komunitného centra, rekonštrukciu kotolne a 
Domu služieb, kolaudovali sme 23 b. j. na ul. Kpt. Nálepku s odovzdaním 
bytov nájomcom. Pokračovali sme vo výstavbe chodníka na Bardejovskej 
ul. a v máji 2015, počas Topľanských slávností, sme slávnostne dali do uží-
vania rekonštruovaný Park mieru v hodnote viac ako 600-tisíc eur (am-
fiteáter, hľadisko, sála s hygienickými zariadeniami, verejné osvetlenie a 
cyklistický chodník v dĺžke 750 m). V rámci aktivačných prác sa realizova-
li úpravy a čistenie verejných priestranstiev, parkov, údržba zelene v mes-
te. Čistili sa plochy pod Tehelnou ul., kde sa pripravuje výstavba nových 
nájomných bytov. V spolupráci s neziskovou organizáciou Jar života, n. o. 
bol spustený denný stacionár pre dôchodcov a rekonštruoval sa Klub dôchod-
cov. 

Hlavné priority na rok 2016 sú:
- dokončenie chodníka s verejným  osvetlením na Bardejovskej ul.,
- príprava výstavby sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu,
- dokončenie protipovodňovej ochrany na rieke Topľa,
- úprava chodníkov v meste,
- realizácia detských ihrísk na sídliskách.
V rámci výziev projektov z EÚ sa chceme uchádzať o finančné prostriedky  

z Ministerstva životného prostredia SR,  a to na separáciu a zvoz komunálne-
ho odpadu, výstavbu vodovodu a kanalizácie vo Francovciach. V roku 2016 
chceme rozšíriť kapacitu materskej školy o 24 miest prístavbou modulovej 
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Rok 2016 je pre naše mesto výnimočný. V tomto roku oslávime 600. vý-
ročie prvej písomnej zmienky o ňom. Preto sme sa rozhodli uviesť pravi-
delnú rubriku, v ktorej vás budeme postupne oboznamovať s jednotlivými 
rokmi, tak ako boli zaznamenané v kronike nášho mesta, ktorá sa datuje už 
od roku 1945. Na úvod vám v doslovnej citácii ponúkame začiatok pamät-
nej knihy vedenej od roku 1934, ktorú písal evanjelický farár Andrej Bartko:   

„Giraltovce rozprestierajú sa po obidvoch brehoch 
potoka „Radomka“  a na ľavom brehu rieky „Topľa“.  
Medzi tymito dvoma vodami ťahá sa kopec podlho-
vistý, ktorý sa k juhu zužuje a za obcou pri vtoku 
Radomky do Topľy úplne zanikne. Väčšia polovica 
obce je zbudovaná na tomto kopci medzi týmito 
dvoma vodami. V tejto části obce je okresný úrad, 
ev. a. v. kostol a fara, lekárňa, okresný súd, okresné 
četnícke veliteľstvo, školy, starobylý dom veľkostat-
kára Bánu atď. Z tejto časti do druhej vedie most 
cez Radomku na námestie, k ozdobe ktorého slúži 
pekný obecný dom, v ktorom je umiestnený nielen 
notársky úrad a byt, ale i berný úrad a poštový úrad, 
a na poschodí su dva byty, jeden pre prednostu ber-

ného úradu a druhý prednostu poštového úradu. Na námestí pred obecným do-
mom je i pamätný kameň k pamiatke 10. výročia Československej republiky po-
stavený. Tiež na námestí v peknom poschodovom dome je i vzájomná roľnícka 
pokladnica, a su aj iné ozdobné domy. Z námestia vidno i židovský kostol, ktorý 
je v jednej bočnej uličke, k cintorinu, vedúcej postavený. V celosti len to možno 

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA...

povedať, že zemepisná poloha obce je dosť štastlivá, lebo je na križovatke ciest, 
ponevač na štyri smery vedú z nej hlavné cesty, a síce smerom východosever-
ným cez Svidník a dukľanský priesmyk do Poľska, smerom západoseverným  
do Bardejova, a smerom juhovýchodným do Vranova, a smerom juhozápadným 
do Prešova.

Naša obec počas války zažila kritické časy, hneď po vypuknuti svetovej vál-
ky, koncom novembra 1914, prihrnulo sa naše vojsko, lebo nepriateľ sa prebil 
cez Karpaty, a prišiel až do Štiavnika a Radomy, ktoré dediny su od Giraltoviec  
iba na 14 km. S tym nastala majetková a životná neistota v obci, preto úradnic-
tvo zutekalo do bezpečnejšich južných miest. Okolo vianoc sa vracalo, lebo ne- 
priateľ ostal v dekungoch zakopaný a nehýbal sa ďalej. Do Giraltoviec sa vrátilo 
i úradnictvo okresného úradu svidnického a tu uradovalo. Nebezpečenstvo ale 
trvalo ďalej a často sa stalo, že hrmot diel a hrkot oblokov na izbách nás zobúd-
zal v noci. Domy boly preplnené vojskom. V školských budovách boly zariadené 
dočasné nemocnice. Zraneni vojaci denne prichádzali z bojišťa do nemocnice. 
Viaceri z nich tu i zomreli a pochovani su v starom cintoríne. Ich hroby su v pek-
nom rade ošetrované a živým plotom ohradené. V obci bola stála stráž. Bez 
legitimácie nikto nemôhol opustiť obec. Často sme videli zajatých Rusov, ktorých 
vedli cez obec. Trvalo to takto až do mája 1915, keď nepriateľ bol pri Gorliciach 
porazený a Rusi museli rýchlym krokom tiahnuť zpäť za Karpaty do Gorlíc, ne-
chajúc po sebe mnohú válečnú škodu tunajšiemu obyvateľstvu učinenú. S tým 
sa v našej obci skončila vojna, ale na bojišti trvala ďalej a krvacali v nej mnohi 
obyvatelia i z našej obce. Narukovalo ich 79. 

Z tých sa dostali do zajatia: 1. Ondrej Maťaš ml. 2. Ján Maťaš ml. 3. Juraj 
Sabol. 4. Juraj Repko. 5. Ján Vaľko. 6. Tomáš Mašlej. 7. Jan Šima. 8. Andrej 
Buksár. 9. Michal Zagata. 10. Ondrej Šoltés. 11. Ondrej Mikula. 12. Juraj Mašlej.  
13. Baruch Ziegler. 14. Mikuláš Nesterák. 15. Juraj Bajcura. 16. Ján Sciran-
ka. 17. Tomáš Hliboki. 18. Ján Kočiš. 19. Ján Hlavinka. 20. Mikuláš Kolossy,  
ale všetci sa šťastlivo vrátili. Z narukovaných zomreli na vojne: 1. Ondrej Sabol. 
2. Ondrej Vaľko. 3. Ondrej Balint. 4. Juraj Góč. 5. Ján Verčimák. 6. Juraj Bakaľár 
Janoščin. 7. Michal Končár. 8. Juraj Jurč. 9. Andrej Jackanin. 10. Juraj Palir.  
11. Ondrej Andrejko. 12. Ján Katreňák. 13. Ján Pelecháč. 14. Abrahám Horovitz. 

Dňa 28. októbra 1918, teda dňa slobody, bolo v našej obci v starom, maďarsky 
režim panoval ešte ďalej. Len v prvých dňoch januárových, v roku 1919, počalo 
všetko prejsť do rúk Československej republiky. Režim československy prijala 
väčšina ľudu s nadšením. Zvláštne výtržnosti neboly. Len zo susednej dediny,  
z Kalnista boli prišli niektorí občania rozbíjať obchody, ale to ešte včas zamedzili 
tunajši obyvatelia obce. Neboli vytržnosti ani pri kolkování peňazí, ľud i to prijal 
s urozumenim, ač práve boli i takí, ktorí sa sťažovali. Stále pôsobila na oby-
vateľstvo i tá okolnosť, že československá republika zriadila sa demokraticky. 
Režim demokratický bol s radosťou prijatý.“

Spracovala: Michaela Marcinová

triedy vo dvore materskej školy z prostriedkov Ministerstva školstva SR. Ďalšie 
aktivity budú závisieť od finančných možností mesta a od schválených projek-
tov, do ktorých sa mesto zapojí.

Vážení spoluobčania,
rok 2016 je pre naše mesto významný tým, že si budeme pripomínať 600. vý-
ročie prvej písomnej zmienky o našom meste a 100. výročie organizovaného 
futbalu v meste. Kultúrno-spoločenské podujatia sa od začiatku roka budú 
niesť v tomto duchu. Už teraz Vás na akcie usporiadané mestom pozývam  
a tešíme sa na Vašu účasť. Ďakujem.

Mgr. Ján Rubis
primátor mesta
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Z PROGRAMU MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA

Počas ostatného minuloročného 
zasadnutia poslancov Mestského za-
stupiteľstva v Giraltovciach, šiesteho 
v tomto volebnom období, prero-
kovali dvadsiatku bodov programu. 
Hovorilo sa o zimnej údržbe mest-
ských komunikácií, rozpočte mesta, 
problematike školstva a majetkových 
otázkach.

Bolo podpísané Memorandum o po- 
rozumení a vzájomnej spolupráci 
medzi mestom Giraltovce a spoloč-
nosťou Východoslovenská distribuč-
ná, a.s.

Poslanci si vypočuli informáciu  
o plnení uznesení z predošlého za-
sadnutia MsZ (referoval Pavol Tchu-
rík, prednosta MsÚ) a o pláne zim-
nej údržby mestských komunikácií, 
chodníkov, schodov a verejného prie- 
stranstva počas tohtoročnej zimy 

ich informoval PhDr. Matúš Štofko, 
konateľ spoločnosti Mestský podnik 
služieb Giraltovce, s.r.o..

Prerokovali aj dodatok č. 3 k Vše- 
obecne záväznému nariadeniu 
(VZN) č. 47/2012 o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku  
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady (predložila Ing. 
Iveta Kurčová, vedúca finančného 
oddelenia), návrhy VZN č. 3/2015  
o určení výšky dotácie na mzdy  
a prevádzku škôl a školských zaria-
dení so sídlom na území mesta Gi-

raltovce pre rok 2016, VZN č. 4/2015 
o určení miesta a času zápisu die-
ťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole zriade-
nej mestom Giraltovce (predkladala 
Mgr. Antónia Juhová, vedúca škol-
ského úradu) a návrh VZN č. 5/2015 

Nové bývanie dostali Giraltovčania
ako vianočný dar

Z priestorov viacúčelovej administratívnej budovy urobili v našom meste by-
tovku a niekdajšie staré kancelárie zmenili na nové nájomné byty. Mesto ich sko-
laudovalo v decembri ako predvianočný darček pre obyvateľov z mesta a okolia.

Nedávno v Giraltovciach vzniklo nové miesto na bývanie pre 23 rodín. Ide  
o jednu garsónku, jednoizbové, dvojizbové a trojizbové byty, ktoré prerobili  
z budovy bývalého giraltovského Poľnohospodárskeho družstva na ulici Kpt. Ná-
lepku. Odovzdali ich do užívania slávnostným prestrihnutím pásky pred koncom 
roka za účasti viacerých hostí. Okrem mestských pracovníkov prišli zástupcovia 
Krajského stavebného úradu v Prešove a súkromnej firmy GMT, ktorá rekon-
štrukciu realizovala. Mestské byty sa už začínajú obsadzovať prvými nájomník-
mi. Primátor mesta Ján Rubis ich aj sám vnímal ako darček mesta pred Vianoca-
mi a mal záujem na tom, aby už bývali na sviatky aspoň niektorí v novom. „Toto 
dielo bude slúžiť občanom mesta, ale aj ľuďom z okolitých obcí. Mesto má svoj 
dynamický rast. Je to pre nich predvianočný darček.“ Podľa slov riaditeľa GMT 

o spôsobe vylepovania plagátov  
na verejných priestranstvách počas 
volebnej kampane (predložil Ing. Pa-
vol Tchurík).

Ing. Iveta Kurčová informovala 
o návrhu rozpočtu mesta Giraltov-
ce na rok 2016 a o úprave rozpočtu 
mesta na rok 2015.

Hlavný kontrolór mesta Mgr. Jozef 
Kozák predložil odborné stanovisko 
k návrhu rozpočtu mesta Giraltovce 
na tento rok, správu o výsledku ná-
slednej finančnej kontroly a plán čin-
nosti hlavného kontrolóra na I. polrok 
tohto roka.

Zo školskej problematiky poslanci 
prerokovali návrh na odvolanie Mi-
chala Kočiša, člena školskej a kul-
túrnej komisie na základe žiados-
ti (predložil Ing. Pavol Tchurík) 
a návrh na prijatie obce Koprivnica  
za člena Školského úradu v Giraltov-

ciach (predniesol Mgr. Ján Rubis, 
primátor mesta).  

S plánom zasadnutí MsR a MsZ  
na tento rok prítomných zoznámil 
Ing. Pavol Tchurík.

Z majetkovej problematiky poslan- 
ci prerokovali návrh na schválenie 
zámennej zmluvy pozemkov a sta-
vieb medzi mestom Giraltovce a ob-
cou Lužany pri Topli, návrh nájomnej 
zmluvy medzi mestom Giraltovce  
a spoločnosťou GMT real, s.r.o., Pre-
šov a návrh nájomnej zmluvy medzi 
mestom Giraltovce a spoločnosťou 
PEhAES, a.s., Prešov, ktoré predlo-
žil Ing. Emil Mati, vedúci oddelenia 
výstavby a regionálneho rozvoja.

Niektoré podrobné informácie pri-
nesieme v budúcom vydaní.

Text: PhDr. František Džalai
Foto: M. Osifová
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Slavomíra Gmittera každej rodine vyhovuje iný typ bytu. Poznamenal, že mesto 
neustále modernizujú. „Rekonštrukciami a úpravami sa Giraltovce v posledných 
rokoch krásne skrášľujú. Nech sa táto budova stane ich ďalšou ozdobou,“ vy-
jadril sa.

Menej je viac
Žiadateľov o byty nežrebovali, ale vybrali. Boli im pridelené podľa poradovní-

ka, prvé z nich by mali byť obsadené už na Vianoce. Sociálna a bytová komisia 
vybrala 21 nájomníkov, zvyšní boli vybratí na základe práva primátora. Nájom-
níci sa riadia zrejme heslom: Menej je viac. Záujem bol totiž skôr o menšie než 
o väčšie byty a ako povedal primátor, mladé rodinky sa riešia len dočasne a se-
niorom, ktorí zanechávajú svoje bývanie mladším, postačuje tiež niečo menšie. 
V porovnaní so zahraničím idú najviac na odbyt práve nájomné byty, u nás chce 
mať každý byt vo vlastníctve. „Na Slovensku je rarita, že na 90 percent máme 
byty vo svojom vlastníctve, iba 10 percent má nájom, inde to platí naopak.“  
V niektorých budú bývať aj slušné rómske rodiny, keďže vytvorenie sociálnych 
bytov bola jedna z hlavných podmienok. 

Budova stojí od 80. rokov
Nájom sa bude pohybovať približne vo výške od sedemdesiat eur, v závis-

losti od veľkosti bytu. Primátor uviedol, že pôvodná stavba bola dostavaná  
v 80. rokoch. Slúžila ako administratívna budova družstva, neskôr Obvodnému 
úradu miestnej štátnej správy. Časť majetku odpredali a peniaze sa vrátili. GMT 
budovu odkúpila od mesta a v ďalšom období sa byty stávajú mestskými bytmi.

Budú aj ďalšie
Podľa Jána Rubisa budú v budúcnosti vo výstavbe pokračovať. Najbližšie, 

približne  na jar, by sa malo začať opäť stavať, pravdepodobne pod ulicou Te-
helná. Urobili tam geolo-
gický prieskum a vybe-
rajú uchádzačov, ktorí by 
tam mali záujem stavať. 
Priznal, že v meste je 
problém s pozemkami na 
výstavbu domov. „Sme 
na sútoku dvoch riek  
a je málo pozemkov na 
výstavbu domov. Mesto 
má už v rámci územné-
ho plánu vytypované po-
zemky na byty.“ 

Autor: 
Martina Cigľárová

Foto: Ladislav Lukáč

Camille Labas:
Autostopom s tromi deťmi...

10. 12. 2015 do nášho mestečka zavítala spisovateľka Camille La-
bas. Bola milo prekvapená, že na východe Slovenska, odkiaľ síce pochá-
dza, ale strávila tu veľmi málo rokov svojho života, sa nachádza takéto  
mesto  Giraltovce, ktoré na ňu urobilo a zanechalo v nej veľmi dobrý do-
jem. 

Dôvod jej návštevy bola kniha z jej pera Autostopom s tromi deťmi. 
Neznáma autorka, no pútavý názov knihy, ktorý kládol mnohé otázky 
– autostopom? S deťmi? Kto je tá žena a mama, ktorá podstúpi možno 
pre niekoho adrenalín alebo nebezpečenstvo a zoberie svoje deti nie-
kam autostopom? Ďalším prekvapením bolo zistenie, že nielen niekam,  
ale rovno do 40 krajín sveta ako Nemecko, Slovensko, Turecko, Gruzín-
sko, Arménsko, Španielsko, Anglicko...

V úvode nášho stretnutia som spisovateľku predstavila základnými 
informáciami z jej života. Potom začala Camille Labas rozprávať sama.  
O svojom štúdiu v Nemecku, kde študovala nemecký jazyk a literatúru, 
o tom, že opustila svoju rodinu, istoty a odišla do východného Nemecka 
za svojím snom. A v najlepších rokoch, keď si našla manžela, narodila 

sa jej dcéra, začala si budovať ka-
riéru v Bratislave, žila pokojný pra-
covný a rodinný život, prišlo vážne 
rozhodnutie – utiecť za hranice...  
s jedným kufrom. Na istý čas sa 
skončil akýkoľvek kontakt so Slo-
venskom. S veľkou nádejou na lepší 
život, odhodlaná vydržať a začať od-
znova, si začala budovať nový život  
v Rakúsku. Ako hovorila sama, odišla  
v tom čase z nekresťanského Sloven-
ska do kresťanského Rakúska. Odišla  
za lepším životom, do materiálne 
bohatej krajiny, kde kúpite všetko. 
Po čase však zistila, že to najzáklad-
nejšie, teplo domova, srdečnosť ľudí 
a ďalšie iné hodnoty, ktoré získala 
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doma na Slovensku, za hranicami nenájde. Narodili sa jaj ďalšie dve deti 
a C. Labass im odovzdala celý svoj čas. Venovala sa im naplno a ako som 
sa už dozvedela z knihy, musela im nahrádzať aj otca, keďže sa jej man-
želstvo rozpadlo. Skutočnosť často býva iná, ako si ju vysnívame alebo 
naplánujeme.  No ani po ťažkej životnej skúške nestratila táto žena obrov-
ský optimizmus a neskutočné dobro, ktoré z nej vyžaruje. 

K autostopu ju inšpirovala jej dcéra, ktorá sa, ako jej mama, rozhodla 
študovať v Nemecku. Jej odhodlanie bolo veľké a finančné prostriedky 
rodiny veľmi malé, tak sa Camillina dcéra rozhodla cestovať do školy au-
tostopom; takto sa presúvala medzi Rakúskom a Nemeckom po celú dobu 
štúdia. 

Jedným zo snov pani C. Labas bol, aby jej deti spoznali aj iné krajiny  
Európy. Stále mala potrebu  naučiť ich spoznávať  krajiny, kultúru, zvyky, 
tradície, obyčaje a ľudí východnej aj západnej Európy. Tiež aby spoznali  
aj Slovensko, kde majú svoje korene. A tak sa každé prázdniny stali ces-
tovaním za poznaním. V knihe Autostopom s tromi deťmi je vyrozpráva-
ných 12 ciest. Myslím si, že na týchto „cestách“ si každý niečo nájde, či  
už cestovateľ, mama, študent... Každý z nás... Knihu C. Labas Autostopom 
s tromi deťmi si môžete vypožičať v našej mestskej knižnici, čaká len vás. 

Text: Michaela Marcinová, foto: Mária Osifová

Detskí čitatelia sa môžu tešiť na nové detské knihy, ktoré nám do zbierky 
knižnice daroval pán Michal Kočiš a Artforum Banská Bystrica. Darcom ďa-
kujeme veľmi pekne.

Blahoželáme 
jubilantom!

Usmiati, vyobliekaní a plní života prišli 16. decembra giraltovskí jubi-
lanti na pozvanie vedenia mesta do obradnej siene MsÚ, aby spoloč-
ne oslávili svoj sviatok. Životné jubileum v druhej polovici roka oslávilo  
36 občanov nášho mesta. Tí, čo pozvanie prijali, strávili milé popolud-
nie plné spomienok, rozhovorov a veselej, už predvianočnej atmosféry.  
Program sa začal básňou a pokračoval  príhovorom primátora mesta 
Mgr. Jána Rubisa. Poďakoval sa prítomným za roky aktívneho života, 
počas ktorého sa podieľali na rozvoji nášho mesta. Zaželal všetkým,  
aby ďalšie roky prežili v harmónii, spokojnosti, zdraví a obkolesení láskou 
a pozornosťou najbližších.  

Za asistencie  prednos- 
tu úradu Ing. Pavla Tchu-
ríka nasledovali blahože-
lanie, fotografovanie,  zá-
pis do pamätnej knihy   
a odovzdanie darčekov  
a kvetov.  Spevácka skupi- 
na Topľanky svojimi tem-
peramentnými pesnička- 
mi roztlieskala prítom-
ných.  Počas slávnostné-
ho prípitku ešte zaznelo 
Živio a potom už nasledo-
vali ničím nerušená deba-
ta s predstaviteľmi mesta, 
káva, zákusok a zábava. 

Milí jubilanti, nech ne-
zhasne Vaše nadšenie pre všetko krásne a dobré, čo Vás v živote ob-
klopuje, lebo zdravie,  veselá myseľ, snaha niečo urobiť sú zdroj krásy  
i vo vyššom veku.

Text: Mária Osifová
Foto: V. Michalčík
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Ocenili giraltovských darcov krvi

„HRDINA“ 
so zlatou 

plaketou je
Ján HAJDA

Na slávnostné odovzdávanie zlatých, strie-
borných, bronzových a diamantových plakiet 
Jana Janského prišli do Stropkova aj Giraltov-
čania. Ocitli sa medzi stovkou hrdinov. 

Každý rok sa oceňovanie uskutočňuje v inom meste, striedavo v Giral-
tovciach, Stropkove a Svidníku. Tento rok sa o organizáciu postarali Strop-
kovčania, ktorí program pripravili v kultúrnom stredisku mesta. „Ocenili sme  
105 darcov z okresov Svidník a Stropkov. Tento rok si bronzovú plaketu Jana 
Janského prevzalo 56, striebornú 24 a zlatú 22 darcov, odovzdali sme aj  
3 diamantové plakety,“ potvrdila riaditeľka Územného spolku Slovenského 
Červeného kríža vo Svidníku Adriana Mikušová, ktorá je zároveň zaklada-

teľka zariadenia pre seniorov v Nižnej Polianke a trénerka pamäti pre senio-
rov. „Darovanie krvi je jediná pozitívna závislosť, ktorá by sa mala u ľudí pes-
tovať. Je to bezplatná a nezištná pocta človeku, ktorý za tento čin nič nečaká.“  
Tvrdí, že počet darcov, ale aj prvodarcov, sa rok čo rok zvyšuje. „Hlavne mla-
dých vyzývame, aby sa zapájali do Študentskej či Valentínskej kvapky,“ 
dodáva. O program sa postarali dve stropkovské základné umelecké školy.

Giraltovskí hrdinovia
K bezpríspevkovým 

darcom krvi z dvoch 
okresov patrili aj Giral-
tovčania. Zlatou pla-
ketou profesora MUDr. 
Jana Janského, ktorá 
bola spomedzi nich naj-
vyššou, odmenili Jána 
Hajdu (Kpt. Nálepku 98) 
za vyše 40 bezpríspev-
kových odberov krvi. Dr-
žiteľom striebornej, ktorá 
sa udeľuje pri minimálne 
20 bezplatných odberov, 
sa stal Stanislav Macák 
(SNP 5). Bronzovou, ktorú darcovia získavajú od 10 bezplatných odberov 
krvi, ocenili Miriamu Kočišovú (Fučíková 389/24) a Moniku Mašlejovú. 
Ocenenia za hrdinský čin, ktorým darcovstvo nepochybne je, sa „ušli“ aj 
občanom z okolitých  obcí. Ženie ich k tomu túžba pomôcť inému človeku  
a následne dobrý pocit z dobrovoľného skutku, ktorý zachraňuje mnohé ži-
voty. 

Krv daroval už ako mladý vojak
56-ročný Giraltovčan Ján Hajda daroval krv už 43-krát, za čo si právom 

vyslúžil zlato. Kým je podľa neho človek zdravý, nemal by váhať, pretože sám 
nevie, kedy sa mu zíde pomoc od toho druhého. Pomáhať iným touto formou 
je už súčasť jeho života. Začal s tým počas vojenskej služby v roku 1980. 
„Prvýkrát som daroval  krv počas vojenčiny, prvý odber bol v Plzni,“ prezradil. 
Odvtedy daruje krv pravidelne, s malými pauzami. Pri oceňovaní boli prítom-
ní aj predstavitelia Mestského úradu v Giraltovciach, zástupkyňa primátora 
Slávka Vojčeková a prednosta Pavol Tchurik. „Už to, že ma zástupcovia 
mestského úradu kontaktovali a sľúbili mi, že ma zoberú do Stropkova, 
ma milo prekvapilo.“ A čo ho ženie na transfúznu stanicu? „Najprv som 
to chcel len skúsiť, potom sa pre mňa darcovstvo stalo samozrejmosťou.  
Aj moje dojmy z ocenenia sú príjemné, dopadlo to nad očakávania.“ 

Autor: Martina Cigľárová, foto: archív Kataríny Sivákovej
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A práve tí zaplavili vestibul mestského úradu, kde sa už každoročne pred najkraj-
šími sviatkami v roku organizuje vianočná výstava.  Kto si ju nenechal ujsť, mohol  
sa inšpirovať množstvom skvelých nápadov, ako jednoducho a pritom s famóznym 
efektom  vytvoriť malé umelecké dielka, dekorácie a ozdoby z materiálov, ktoré nájdete  
v každej domácnosti. 

Po prvýraz sa do výstavy zapojili aj klienti denného stacionára, ktorých precízna práca 
vykúzlila krásne dózy či stromčeky vyrobené z nitiek. V červeno-bielom tóne sa niesla  
výzdoba spojenej školy. Adventné sviece či vianočné ruže boli dokonalé ako z výkladu. 
Na adventné vence a svietniky sa zamerali aj klienti domova sociálnych služieb. Každý 
bol vyrobený iným štýlom, s použitím iného materiálu. Klienti sa nezabudli pochváliť  
s ich populárnymi,  ručne tkanými kobercami, ktoré mali opäť zaujímavé farebné kom-
binácie. Žiaci súkromnej základnej školy vytvárajú betlehemy známe aj v susednom Poľ-
sku. Do Poľska, a nielen tam, sa snáď dostali aj ich vianočné pozdravy vyrobené rôznymi 
technikami, ktoré hýrili  nápaditosťou a kreativitou. Návštevníci výstavy si mohli oboha-
tiť výzdobu svojho domova zakúpením prác, ktoré ponúkali šikovné ruky pani Tomkovej 
a Jurčovej a ich ratolestí a pani Michalčíkovej. Anjelici, snehové vločky, venčeky  či ozdo-
by na stromček vyrobené prevažne zo saténových stužiek  už na prvý pohľad vyžarovali 
čistotu a jemnosť.   Recyklovať nepotrebné veci a vdýchnuť im nový život sa rozhodli 
zamestnanci MsÚ, ktorí sa popýšili nástennou ružou vyrobenou zo zažltnutých strán 
vyradenej knihy, či ozdobami z vypálených žiaroviek.  Asi najväčší počet snehuliakov na  
meter štvorcový ste mohli zhliadnuť na výstavnom mieste materskej školy.  Tento det-
ský symbol zimy vyrobili  z papiera, dreva, skla  alebo plastových téglikov, snehuliaci boli 
miniatúrni či nadrozmerní, ale všetci usmievaví a navodzujúci zimu.  Zimnú atmosféru 
sa podarilo zachytiť aj vo výtvarných prácach žiakov základnej školy. Aj u nich vládli 
veselí  snehuliaci vo farebných čiapkach. 

Všetci vystavujúci 
dokázali, že aj vianoč-
né ozdoby môžu byť 
umenie, že aj z ľahko 
dostupných mate- 
riálov sa dajú vytvoriť  
obdivuhodné dielka, 
ktoré by však nemali 
v sebe tú krásu, ak by 
neboli vytvorené s tr-
pezlivosťou, ale hlav-
ne s láskou. 

Text: Mária Osifová
Foto: L. Lukáč

V kurze sú snehuliaci Vianočný darček 
od škôlkarov

Sviatky Vianoc na dvere klopka-
jú, vaše milé detičky darček pre vás 
majú. Dobro, Pokoj, Radosť, Zdra-
vie, Šťastie a Lásku do svojich vy-
stúpení vložili a ony sú tými darček-
mi, ktoré pre vás pripravili.

Týmito slovami sa začalo vystúpe-
nie detí materskej školy v sále Domu 
kultúry.

Prvý darček, DOBRO, darovali deti 
z jahodovej triedy ako krásne trblie-
tavé snehové vločky. Tancovali tanec 
milý, aby vás všetkých potešili. Deti  
z čerešňovej triedy zažiarili ako 
hviezdičky a priniesli POKOJ, dar-
ček maličký. A čo RADOSŤ? Kto 
tento darček pripravil? Malí škriat-

kovia – deti z jablkovej triedy sa  
na javisku zabávali a všetci im s nad-
šením tlieskali. ZDRAVIE, darček 
prevzácny vietor a zvieratká priniesli. 
Kto? Predsa deti z hruškovej triedy. 
Šantili spolu a veselo sa zabávali. 
Darčekom ŠŤASTIA nás prekvapi-
li deti z marhuľovej triedy. Vybehli 
s gitarami v rukách a za sprievodu 
rezkej hudby vyvolali v sále radostnú 
atmosféru. Nezabudli sme ani na po-
sledný darček LÁSKA. Spevom krás-
nych ľudových kolied sa predstavili 
deti zo slivkovej triedy a zavinšovali 
všetkým prítomným krásne Vianoce.

Text: Beáta Miňová
Foto: Anna Jurčová
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Navštívil nás Mikuláš
Milujeme Mikuláša, lebo sladké dary znáša,
Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš?
Kto by nepoznal túto známu pieseň, ktorou sme privítali Mikuláša... Malí  

či veľkí, dospelí či deti, žiaci či panie učiteľky, všetci sa tešili na príchod starého 
deduška s dlhou bielou bradou, ktorý prináša smiech, radosť a predvianočnú 
náladu do našich sŕdc... Po dlhom očakávaní prišiel v sprievode krásneho anje-
lika a nezbedného čerta aj do našej školy. Žiaci mu s veľkou radosťou zaspievali 
piesne, zarecitovali básne, za čo ich Mikuláš odmenil balíčkami so sladkým pre-
kvapením. 

S Mikulášom sa deti rozlúčili takýmto veršíkom:
,,Zo srdca ti ďakujeme 
za každučký dárok!
Príď k nám zasa, tešíme sa!
Dovidenia na rok!“

Vianoce sú čas pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. Naj-
väčšiu radosť z krásnych Vianoc vedia prežívať deti. Spevom a tancom, šťastné  
a veselé vítajú každý rok najkrajšie sviatky roka Vianočnou akadémiou. 

Žiaci zo Základnej školy v Giraltovciach pripravili pre svojich rodičov, starých 
rodičov a širokú verejnosť darčeky v podobe scénok, básničiek, vianočných pies-
ní, vinšov či tancov. Toto milé podujatie sa konalo 22. 12. 2015 v priestoroch 
kultúrneho domu. Všetci prítomní mali možnosť na chvíľu sa zastaviť, zamyslieť 
sa nad pravým významom Vianoc a posolstva, ktoré v sebe tieto sviatky ukrý-
vajú. Vo viac ako hodinovom pásme žiaci našej školy preukázali a využili svoje 
schopnosti, nemalé vedomosti a zručnosti. Program bol pestrý, dynamický, deti 
podali výborné herecké, spevácke či tanečné výkony. Každé vystúpenie bolo je-
dinečné a odmenené búrlivým potleskom. Program vyvrcholil nádhernou záve-
rečnou piesňou Keď prídu Vianoce.

              Text: Mgr. D. Študyová 

Preverovali našich piatakov
Testovanie 5 sa uskutočnilo 25. novembra. V tento deň naši piataci ukázali, 

čo sa doteraz v škole naučili. Takúto náročnú skúšku zažili žiaci po prvý raz.  
V našej škole sa testovania zúčastnilo 49 žiakov. Boli rozdelení do 5 skupín.  
A ako to piataci zvládli, to sa oficiálne dozvieme najneskôr v januári. 

Text: PaedDr. Jana Čubirková

Šaliansky Maťko
Týždeň pred vianočnými sviatkami prebehlo v našej škole školské kolo súťaže 

Šaliansky Maťko v prednese slovenskej povesti. Konkurencia bola veľká, pretože 
všetci súťažiaci podali skvelé výkony. Nakoniec však porota rozhodla takto:

V 1. kategórii zvíťazil René Havrila (3. B), druhé miesto získala Ema Mária 
Michlíková (2. A) a tretie miesto si odniesla Faustína Maťašová (2. A). 

V 2. kategórii získal prvé miesto Dávid Tchurik (4. B), druhé Ema Fečová 
(4. C) a tretie miesto Viktória Janičová (5. B). 

V 3. kategórii bola najlepšia Katarína Cibuľková (6. B), druhé miesto si od-
niesla Alexa Vechtová (7. B) a Barbora Šoltésová (6. B) získala tretie miesto.

Všetci súťažiaci si domov odniesli diplomy. Okresné kolo sa uskutoční na pôde 
našej Základnej školy v Giraltovciach. 

Želáme si, aby sa tradícia tejto súťaže zachovala čo najdlhšie a aby rok čo rok 
pribúdalo množstvo šikovných a talentovaných recitátorov!

Text: PaedDr. Jana Čubirková 

My House - Môj dom
Vianoce – sviatky, keď sa rodina stretne doma pri spoločnom stole. Dom,  

v ktorom bývajú ľudia, vaši najbližší, preto práve táto téma My House sa nies-
la na hodine anglického jazyka v 4. A triede pred najkrajšími sviatkami v roku.  
Žiaci mali tri týždne na prípravu projektovej práce, na prácu s anglickými tex-
tami, vyhľadávanie, štúdium a triedenie materiálov, aranžovanie, ilustráciu a 
rozvoj slovnej zásoby. Jeden z cieľov bol naučiť žiakov tvoriť projekt a prezento-
vať ho pred verejnosťou v kolektíve svojich spolužiakov a .... Za týmito bodkami  
sa skrýva osoba, ktorú nepoznali, a predsa pred ňou projekt dokázali odprezen-
tovať. Moje pozvanie prijala mladá rodáčka nášho mesta Elena Polohová, ktorá 
dlhé roky pracovala v Anglicku a po Novom roku odchádza do USA. Práve pre-
to som využila možnosť, aby žiakom porozprávala o živote vo svete a zároveň  
mi bola nápomocná pri rozhodovaní, ktorý projekt je naj... Hodina anglického  
jazyka sa žiakom neskutočne páčila. Čím viac ich vlastnej aktivity a energie mu-
seli vynaložiť, tým bol ich zážitok intenzívnejší, zapamätateľnejší a využiteľnejší 
pre výučbu. 

Mgr. Miriam Eliašová

Predvianočná nálada v súkromnej ZŠ
„Vstávajte pastieri, berte sa hor.....“
Je pravda, že v decembrovom čase sa o bezproblémovom rannom vstávaní veľ-

mi hovoriť nedá. Nielen školákom  vstávanie za tmy robí menšie problémy.
Naše kroky v poslednom mesiaci roka boli veľmi isté, lebo každý školák vedel, 

že sa blíži niečo vytúžené a čarovné. Ale kým sa tak stalo,  nelenili sme a lúštili, 
riešili, prekladali texty, viedli rozhovory o možnom aj nemožnom.
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Olympiáda zo slovenského jazyka bola úspešne zvládnutá Emmou Barano-
vou, žiačkou 8. A triedy, ktorá sa v okresnom kole umiestnila na 3. mieste. 

Olympiáda z anglického jazyka má za sebou ešte len školské kolo a  našu ško-
lu  pôjdu reprezentovať dvaja žiaci. V kategórii 1A to bude Jaroslav Hliboký 
(6.A)  a v kategórii 1B to bude Kristián Mesarč (8. A). Okresné kolo sa uskutoční 
13. 1. 2016.

V Pytagoriáde sa darilo naraz niekoľkým žiakom. Z 3. A ich bolo najviac úspeš-
ných - Katka Capová, Oliver Kecer, Lucia Onofrejová, Natália Uhrinová; 
zo 4. A René Verbovanec, z 5. A Vladimír Džoganík, zo 6. A Jaroslav Hlibo-
ký, zo 7. A Peter Kucharík a z 8. A Emma Baranová. Okresné mesto ich uvíta 
až v marcových dňoch.

Emma Baranová je veľmi šikovná nielen v slovenčine, ale i vo výtvarnej vý-
chove. Má za sebou aj nejedno ocenenie v okresnom kole súťaže O najkrajší 
betlehem. Aj tohto roku jej kreativita bola ocenená 1. miestom v jej kategórii,  
s postupom na medzinárodnú súťaž v susednom Poľsku.

Začiatok nového kalendárneho roka bude zaujímavý pre troch najlepších 
rozprávačov, ktorí v školskom kole súťaže Šaliansky Maťko získali prvenstvo  
a práve v januári ich prednesy bude posudzovať porota v okresnom kole.  
V 1. kategórii  za 2. a 3. ročník budeme držať prsty Lucii Onofrejovej, v 2. ka-
tegórii za 4. a 5. ročník zase Paľkovi Krúľovi a v poslednej kategórii  za 6. a 7. 
ročník Ivane Koreňovej.  

Predvianočný čas skrýva veľa tajomného a jeho koniec je naozaj rozprávkový. 
Všetko by sme vnímali optimistickejšie, keby snehová nádielka  Perinbaby bolo 
štedrejšia. 

Moja mama pečie lepšie medovníky ako Tvoja! Viacerým priaznivcom 
televíznych zábavných programov je názov povedomý. My sme ho pozmenili  
na aktuálnu tému a spoznali sme šikovné ruky mám našich žiakov. Tí v priebehu  
posledného týždňa pred Vianocami prinášali do školy medovníky, ktoré spoloč-
ne s mamkou piekli na Vianoce. Triedni učitelia vyhodnotili vo svojich triedach 
všetky donesené medovníky. Tie víťazné sme ponúkali na konci Vianočnej aka-
démie.

Najkrajšia akcia na konci roka bola Vianočná akadémia. Tá sa konala v pon-
delok 21. 12. vo veľkej sále Kultúrneho domu. Stavili sme na jednu rozprávku, 
ktorú každý dobre pozná, ale modernejšie prvky jej dali iný rozmer. Nezabudli 
sme ale zachovať symboly, kde láska spája srdcia a víťazí nad zlom. V rozprávke 
sú najkrajšie práve tie konce, kde dobro prekoná zlo, slabší premôže silnejšieho, 
múdrosť a ľudskosť zvíťazia nad prefíkanosťou a hlúposťou. Práve taký záver 
sme mohli vidieť aj my a umocnila to záverečná scéna všetkých účinkujúcich 
vrátane učiteľov, v ktorej sme si zaspievali spoločnú Vianočnú hymnu, napísanú 
práve pre túto príležitosť. 

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí ste prišli a navodili  
spolu s nami predvianočnú náladu. 

Text: E. Tchuríková

Mikuláš potešil srdiečka
malých Giraltovčanov

Pešia zóna pred Mestským úradom v Giraltovciach 
sa dva dni pred slávením svätého Mikuláša popolud-
ní zaplnila najmenšími obyvateľmi.  

Mesto v spolupráci s CVČ zorgani-
zovalo mikulášsku akciu 4. decem-
bra. „Pripravili sme si pre vás pásmo 
piesní a kolied. Privítame Gitarové 
duo Robi M, sú to dvaja sympatic-
kí páni. Ešte predtým  vystúpia deti 
z MŠ a potom budeme spoločne 
čakať na Mikuláša, ktorý rozsvieti 
vianočnú výzdobu,“ povedal v úvode 
programu riaditeľ centra Ján Vook. 
Po pekných vystúpeniach, ktoré ešte 
viac potešili dospelých, keďže deti 
sa najviac tešili na príchod Mikulá-

ša, už ho vítali s anjelom a čertom. 
Rozdali im sladkosti a záujem bol  
aj o fotenie s nimi. Rovnako ako pri-
šiel medzi deti Mikuláš na námestie, 
zavítal  aj do škôlky, škôl či ďalších 
inštitúcií. Uvidíme, čím nás prekvapí 
opäť o rok. Isté je, že na deti určite 
nezabudne. Pri tejto príležitosti tre-
ba oceniť vianočnú výzdobu, ktorá 
skrášľuje mesto vo sviatočnom ob-
dobí. Patria k nej betlehem a advent-
ný veniec, ktoré nám môže závidieť 
nejedno mesto. Tohtoročnou novin-
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Otvorené dvere s vôňou Vianoc

V polovici posledného mesiaca minulého roka zorganizovalo vede-
nie Súkromnej strednej odbornej školy (SSOŠ) v Giraltovciach DEŇ 
OTVORENÝCH DVERÍ. Cieľ bol širokej verejnosti priblížiť výchovný 
a vzdelávací proces školy a jej materiálno – technické vybavenie. Kaž-
dý, kto využil možnosť otvorených dverí a SSOŠ navštívil, neľutoval  
a v mnohých prípadoch bol aj prekvapený tým, čo videl, no aj tým, na čo 
si mohol siahnuť a dokonca aj ovoňať a ochutnať.

Našu prehliadku priestorov SSOŠ sme začali v ubytovacej časti, 
ktorú tvoria miesta nie priamo určené na pedagogický proces - izby  
na bývanie a priestory na relaxovanie študentov.  A verte, bolo čo obdi-
vovať. Izby sú veľmi útulné a vybavené na výbornej úrovni. Nechýbajú 
v nich televízor, koberce, moderný nábytok a iné pre mimoškolský život 
určené veci. Súčasťou ubytovacej bunky s dvoma samostatnými izba-
mi je kompletne vybavené sociálne zariadenie so samostatnou sprchou  
a oddelenou toaletou. K dispozícii sú aj fitnes centrum s mnohými te-
lovýchovnými náradiami a časť so sprchami, kde nechýbajú ani také 
vymoženosti ako malý bazén s tzv. yakuzou a moderné sauny. 

V jednej z dvoch bohato vybavených učební  IT,  zaplnenej výpočtovou 
technikou,  sme zastihli skupinku prvákov a druhákov. Prezradili nám, 
že ich vedomosti z práce s počítačmi sa počas štúdia veľmi obohatili,  
hlavne poznatkami zo základov programovania a s prácou s novými, 
špeciálnymi počítačovými programami. 

SSOŠ počas Dňa otvorených dverí navštívilo mnoho žiakov z rôz-
nych základných škôl. Stretli sme tu budúcich  stredoškolákov, možno aj  
na tejto škole, z Kračúnoviec, Giraltoviec, Okrúhleho a iných škôl. Po-
rozprávali sme sa aj s niekoľkými rodičmi, ktorí si tiež prišli pozrieť 
priestory SSOŠ a ktorí tak môžu so svojimi deťmi lepšie zvážiť možnosti 
ďalšieho vzdelávania a prípravy na budúce povolanie.

Podnetov na rozhodovanie im organizátori akcie poskytli dostatok. 
Najskúsenejší a najlepší študenti pod vedením svojich pedagógov hos-
ťom predvádzali mnoho z toho, čo sa počas štúdia naučili. Videli sme 
ukážky rôznych pripravených jedál a pochúťok. Prevládali zdravé minút-
ky pripravené hlavne z ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov a podobne. 
Zdalo sa nám, keďže sa akcia konala v predvianočnom čase, že celá 
škola vonia vanilkou, škoricou, ihličím – vôňami typickými pre Vianoce. 
Do vianočnej atmosféry bola „vyladená“ celá škola. Na rôznych miestach 
stáli vianočné, bohato vyzdobené stromčeky a stoly sa doslova prehý-

kou je ručne maľovaný transparent 
Olafa (postava z rozprávky Frozen 
- Ľadové kráľovstvo), ktorý slúži de-
ťom na zábavu a fotenie. Vytvorili ho 
dve vedúce pracovníčky mesta, Má-
ria Osifová z odboru kultúry a An-
tónia Juhová zo Školského úradu. 
Mimochodom, už i v minulosti pri-
pravili originálne plagáty na mestské 
akcie. 

Budeme mať 
požehnaný rok?
„Podľa dostupných historických 

prameňov bol sv. Mikuláš biskup  
v dnešnom Turecku a vykonával 
dobré skutky ľuďom, aby im pomo-
hol, ale aby ho nik pritom nevidel. 
K najznámejším jeho skutkom pa-
trí udalosť, keď dal nepozorovane 

trom chudobným dievčatám zlato 
na veno, aby sa mohli čestne vydať. 
Odtiaľ sa odvodzuje ľudový zvyk, že 
v noci pred sviatkom Mikuláša sa dá-
vajú deťom darčeky tak, aby nezba-
dali, kto im ich dáva,“ vraví o sviatku 
Ján Mihalík zo Svidníka. S Mikulá-
šom sa podľa neho spájajú mnohé 
pranostiky, napríklad: Keď na Mi-
kuláša sneží, bude požehnaný rok.  
Na Mikuláša odrežte konárik zo stro-
mu (najlepšie z čerešne, jablone ale-
bo slivky), dajte ho do vázy a niečo 
si pritom želajte. Ak konárik do Šted-
rého dňa rozkvitne, želanie sa splní. 
„Mikuláš je deň, kedy máme pomá-
hať a preukazovať lásku k druhým  
a pre všetkých zostane navždy sym-
bolom blížiacich sa Vianoc, sviatkom 
pokoja, lásky a mieru,“ dodáva. 

Autor: Martina Cigľárová
Foto: Ladislav Lukáč
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bali od rôznych typických vianočných koláčikov. Takže si hostia mohli aj 
pochutiť a inšpirovať sa k Vianociam, Silvestru a Novému roku. Stretli sme 
sa aj s prezentáciou prípravy rôznych vianočných jedál a ozdôb. Za mnohé 
uvádzame príklad šikovnej dievčiny, ktorá nám prezradila, že je z Lomného 
a na škole sa učí za hostinskú. Tá predvádzala veľmi zaujímavú techniku 
cifrovania jabĺk určených na ozdobu vianočného stola a stromčeka. Veľmi 
šikovne vyzdobovala jablká krásnymi „čipkovanými“ vzormi. 

Návštevníci si počas akcie mohli prezrieť aj prezentácie v rôznych inte-
raktívnou počítačovou technikou vybavených špeciálnych triedach. Sú to 
triedy na vyučovanie nemeckého, anglického a slovenského jazyka ale-
bo triedy pre rôzne iné odbornosti, na ktoré sa pripravujú žiaci a študenti  
tejto školy. Stále sa bolo na čo dívať a čo obdivovať. Boli to spomínaná,  
na škole bohato zastúpená, interaktívna počítačová technika alebo kon-
krétne ukážky z bohatej činnosti. Zaujala nás napríklad aj ukážka malej 
recepcie horského hotela, kde dve dievčatá a jeden chlapec predvádzali 
činnosť vykonávanú na takejto recepcii.

A takto by sme mohli pokračovať vo vypočítavaní rôznych činností pripra-
vených na lepšie spoznávanie toho čo dokážu žiaci a študenti školy.

Inou kapitolou bola návšteva časti školy – strediska praktického vyučo-
vania. Aj tu si mohli návštevníci Dňa otvorených dverí prezrieť zariadením 
bohato vybavenú kuchyňu, sálu na stolovanie, štylizovaný bar, salónik – 
skrátka všetko, čo potrebuje na svoju činnosť osadenstvo pôsobiace v ob-
lasti služieb verejného stravovania a rekreácie. Tu sme mali možnosť vidieť 
niekoľko príkladov aranžovania stolov na rôzne príležitosti – štedrovečerný 
stôl, silvestrovský stôl, svadobný stôl a pod. V malom bare mohli návštev-
níci obdivovať šikovnosť miešačov rôznych koktailov a miešaných nápojov. 
Videli aj prípravu rôznych špecialít ako drobné ovocie namáčané v kvalitnej 
čokoláde a znovu rôzne druhy vianočného a ostatného pečiva a koláčikov. 
No a čo bolo najlepšie, zo všetkého  mohli aj ochutnať. Je škoda, že na-
šim čitateľom nemôžeme verne priblížiť, ako nám chutili croissant čerstvo 
upečený a vybraný z rúry či hrozno namáčané v kvalitnej čiernej čokoláde.

Už len z toho, čo sme doteraz uviedli, je jasné, že sa Deň otvorených 
dverí v SSOŠ v Giraltovciach počas minuloročného predvianočného ob-
dobia vydaril. A to sme pre obmedzený priestor nášho príspevku mohli 
uviesť iba časť z toho, čo sa dalo počas akcie vidieť a zažiť. O tom, že pe- 
dagogický proces na tejto škole je veľmi dobre a kvalitne vedený, sved-
čí  množstvo ocenení, ktorými sa škola môže pochváliť. Často sa zapája  
do rôznych aktivít, projektov, a to nielen u nás, ale aj na medzinárodnej 
úrovni. O mnohých sme už na stránkach nášho periodika písali a mnohé 
určite v budúcnosti našim čitateľom priblížime.

Škoda, že, ako sme už uviedli, nemôžeme čitateľom v plnom rozsahu pri-
blížiť všetko, čo SSOŠ v Giraltovciach robí pre svojich žiakov a študentov.

Nedá nám však, aby sme neuviedli, že v dnešnej zložitej dobe, keď mla-

dí ľudia ťažko hľadajú po ukončení štúdia konkrétne uplatnenie v praxi,  
je tu škola, ktorá umožňuje získať vzdelanie v odboroch, kde sa dá uplatniť 
vždy. Pretože služby budú fungovať za každých okolností a absolventi tejto 
školy takéto uplatnenie majú.

Ako nám povedal riaditeľ školy PaedDr. Martin Koššala, v budúcom škol-
skom roku majú vytvorené podmienky pre takmer stovku žiakov základ-
ných škôl, aby takúto možnosť – študovať na ich škole – využili. Podelil  
sa s nami aj o problém, ktorý vidí v našom školstve. Zdá sa mu, že v našej 
verejnosti prevláda nie celkom správny názor, že máme mnoho škôl. On si 
mysli, že škôl nie je prebytok, skôr je problém v tom, že je málo detí. Po-
pulačná krivka v ostatných desaťročiach výrazne poklesla a naša spoloč-
nosť asi nerobí dosť k tomu aby sa to zmenilo. Chýba výraznejšia podpora 
zvyšovania pôrodnosti, stimuly pre mladé rodiny, rozvoj bývania. Ako keby 
sme zabúdali na budúcnosť a na to, ako sa naša spoločnosť bude rozvíjať. 
S týmto sa dá len súhlasiť.

Čo na záver? Mnohokrát sa netreba za kvalitným študovaním s perspek-
tívou rozumného uplatnenia v profesionálnom živote hnať ďaleko z domu. 
Stačí sa poobzerať, obrazne povedané,  doslova za vlastné humná a člo-
vek nájde, čo hľadá.

SSOŠ v Giraltovciach je toho dôkazom. 
Navštívte ju a presvedčíte sa!

Text a snímky: PhDr. František Džalai  

Šikovná  „skrášľovačka“ jabĺk            
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HIV/AIDS 
SA TÝKA AJ TEBA 
V roku 1985 bol prvýkrát diagnostikovaný prípad choroby AIDS aj na Slo-

vensku. Táto zdravotná pliaga posledných desaťročí je u nás zaznamenaná  
u 577 občanov (498 mužov a 79 žien). Toto číslo určite nie je posledné, preto-
že s touto chorobou si zatiaľ ľudstvo nevie uspokojivo poradiť. V roku 2014 
bolo na Slovensku zaznamenaných 65 nových prípadov. Aj táto informácia, 
okrem iných, zaznela v prvý decembrový deň minulého roku na Gymnáziu 
v Giraltovciach počas otvorenia jubilejného piateho Sviečkového pochodu 
študentov Gymnázia a Súkromnej strednej odbornej školy.  1. december – 
Svetový deň boja proti AIDS - je každoročne venovaný tejto chorobe, infor-
máciám o boji proti nej a solidarite s ľuďmi postihnutými touto chorobou. 

Organizátor Sviečkového pochodu, nesúceho sa pod ústredným mottom:
HIV/AIDS SA TÝKA AJ TEBA je v spolupráci s uvedenými školami 

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža. Osobne sa pri jeho príprave  
a priebehu v koordinácii s vedeniami Gymnázia a SSOŠ v Giraltovciach veľ-
mi aktívne angažuje predsedníčka MS SČK v Giraltovciach Danka Macáko-
vá. Pomáha jej aj pedagogička z SSOŠ Monika Hlavinková. 

Symbol Svetového dňa boja proti AIDS je červená stužka. Preto si každý 
zo zhruba päťdesiatky účastníkov pochodu zapálil červenú sviečku, s ktorou 
absolvovali pochod od svojich škôl po hlavnej magistrále mesta do centra 
k soche pred Mestským úradom v Giraltovciach. Tu zo zapálených sviečok 
pred sochou venovanou pamiatke bojovníkov a obetí vo vojne vyskladali 
symbol spomenutej červenej stužky – znaku Svetového dňa boja proti AIDS.

Počas krátkeho spomienkového aktu, ktorým vyvrcholil Sviečkový po-
chod, sme sa v malej ankete vyzvedali medzi účastníkmi, ako sú informova-
ní o AIDS a hlavne sme boli zvedaví, či poznajú mená niektorých známych 
osobnosti, ktoré zomreli na následky tejto choroby. Niektorí z opýtaných 
uviedli správne mená, no mnohí si na žiadne nevedeli spomenúť.

Podľa mňa je to celkom dobre. Dôležitejšie je, aby najmladšia generá-
cia vedela, čo má robiť a čomu sa má vyhýbať, aby sa vyhla nákaze AIDS.  
A k tomu výraznou mierou prispievajú aj také akcie, ako je Sviečkový po-
chod, ktorý má v našom meste vybudovanú už celkom slušnú tradíciu. 

Pretože: HIV/AIDS SA TÝKA AJ TEBA !!!            
Text a foto: PhDr. František  Džalai

Účastníci 5. ročníka Sviečkového pochodu

Prastará mama spomína. Mala  
som 13 rokov, keď sa začala 2. sve- 
tová vojna. Boli sme práve na poli  
a pásli kravy ako deti. Nemci išli sme-
rom na Poľsko cez Kručov s 3 veľkými 
tankami, veľmi hučali a všimla si ich celá 
dedina. My sme utekali, lebo čosi také 
sme ešte naživo nevideli. Neskôr vyhlá-
sili mobilizáciu. Chytali otcov a synov, 
aby išli na vojnu. Náš otec sa schovali  
a celú noc nespali. V  noci chlapov chy-
tali četníci. Vtedy bol prezident Jozef 
Tiso, ten vyhlásil, že pôjdu do vojny len 
synovia a otcovia nie. Skutočnosť bola 
iná. V dedine ostala iba stará generácia 
a mladú brali na front. V obciach bolo 
ticho. Každý robil na poli, aby mal  čo 

jesť. Žilo sa  ďalej.  Až keď  sa k  jeseni 
schyľovalo,  prišla vojna k nám. Vo vzdu- 
chu sa bili nemecké a ruské stíhačky. 
Kopali sme na poli zemiaky, keď sa 
nám zjavili  nad hlavami. Veľmi  sme sa 
zľakli, od strachu sme si ľahli na zem 
a modlili sa. V ten istý deň  v sused-
nej  obci  spadla bomba rovno na róm-
sky dom a zabila dvoch Rómov. Keď  
v Kručove zhodili bombu, črepiny zrani-
li otcovi kone a menšie úlomky zasiahli  
aj  ich. V dedine dodnes  je  po bombe 
obrovská jama. V noci chodili do dediny 
partizáni. Moja mama im piekla chlieb. 
Na  Veľkú  noc  sa jeden partizán pre-
zliekol za žobráka, aby sa mohol modliť 
v kostole. 

Cez Kručov prechádzalo vojsko ďa-
lej do Slanských vrchov pri Herma-
novciach. Niekto z domácich prezradil  
Nemcom, že  v Tokajíku sú partizáni. 
Nemci  išli tam a celý Tokajík  vypá-
lili, mužov zabili. Neskôr podpálili aj 
Olšavu. Opäť  prechádzali tanky sme-
rom na Ruskú Voľu a Matiašku. Aj Ma-
tiaška bola podpálená. Keď ľudia videli 
Nemcov a ostali stáť prežili, ale keď  
sa dali na útek, pre Nemcov boli podo-

ŽIVOT V STRACHU
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dostnejšie, sú viac otvorené Božím pravdám. A tento vzácny čas vyu-
žil náš Cirkevný zbor ECAV Giraltovce, pod vedením nášho zborové-
ho farára Mgr. Martina Fečka pripravil adventné stretnutie dôchodcov 
v dňoch  18. 12. 2015 v Železníku a 19. 12. 2015 v Giraltovciach. Skrá-
tené služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou  sa začali  o 13.00 
hod. v oboch kostoloch. Po nich nasledovalo posedenie s občerstvením  
na miestnom obecnom úrade v Železníku a na fare v zborovej miest-
nosti v Giraltovciach. Boli to vzácne chvíle, prežité v kostole pri spo-
ločnej spovedi a neskôr pri spoločne prestretom stole. Pri rozhovoroch 
s bratmi a sestrami, s ktorými sa mnohí už dlhší čas nevideli, predsa 
starší človek už trávi veľa času doma. Ale stretávať sa, byť spolu potre-
buje každý z nás, ten trochu starší možno oveľa viac. Prišli skoro všetci 
pozvaní, úsmevy na ich tvárach svedčili o tom, že radosť je práve teraz 
hosťom v ich duši.

Advent je milostí čas, Božia ruka je vystretá a volá nás: Poď, sestra 
aj brat, pre Pána pracovať. Poď! Dvere sú otvorené! Čas je príhodný! 
Využime darovaný čas na službu našim bratom a sestrám, ktorí už nie 
sú na vrchole svojich síl, ale ich život už rokmi oťažel. No sú tu, medzi 
nami, sú to stále tí istí, ktorí vo svojom čase rozdávali, ktorí vždy ochot-
ne pridali ruku k dielu na Pánovej vinici. No dnes, keď ich krok zneistel   

a zdobia ich šediny, po-
trebujú pocit, že nám  
na nich záleží, že ne-
zabúdame. Náš cir-
kevný zbor nezabúda 
na šediny, nezabúda 
na našich starších bra-
tov a sestry, vytvára 
priestor na spoločné 
stretnutia pri Božom 
slove aj pri spoločne 
prestretom stole. Za-
mýšľať sa nad šedi-

nami, nad životom, ktorý je už krehký, je ušľachtilé a venovať im svoj 
čas je múdre.  Je to vzácny čas a zmysluplne strávený  pri horiacich 
sviečkach s tými, ktorí už svoj chlieb života rozdali. Ale sú tu a tešia 
sa, keď sa môžu spoločne stretávať. Vďaka za dobrú myšlienku, vďaka  
za požehnaný čas, venovaný našim starším bratom a sestrám.

„Ani do staroby a šedín neopúšťaj ma, Bože, kým nezvestujem 
Tvoje rameno všetkým budúcim pokoleniam.“     Žalm 71,18

      Anna Mitaľová

ADVENTNÉ STRETNUTIE
DÔCHODCOV V GIRALTOVCIACH

„Pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte Mu chodníky.“  
        Lukáš 3,4

Pripravujme cestu, vyrovnajme chodníky, Pán prichádza, vraví Pís-
mo. Pripravujme si dušu, otvárajme srdcia, nastal príhodný čas, čas 
adventu.  Advent  je aj čas vnútorných stíšení,  čas zamyslení nad vlast-
nou cestou života, čas tichého rozhovoru  s naším nebeským Otcom. 
Vzácny čas na dušu! V tichom adventnom čase  sú ľudské srdcia ra-

zriví  a vtedy  Nemci  hneď strieľali, hoci 
aj do detí. V Kručove postrelili jedné-
ho  chlapca do pravého ramena, bab-
ke  rovno pred očami. Spadol do zrna, 
ale prežil. V zime mali mnohí vojaci  na  
nohách či rukách omrzliny. Raz ostali  
cez noc v osade, ženy im dávali  
na omrzliny kyslú kapustu. Boli to  
2 Česi, 2 z okolia  a ďalší 6 vojaci. Jed-
na  žena prezradila  Nemcom, kde sú  
a oni ich na mieste postrieľali. Potom 
bol odstup vojska. Dlho sa bojovalo na  
Dukle, vo Svidníku. Neskôr sa  bojo-
valo v Turanoch.  Nemci boli schovaní  
v kručovských  lesoch  v zákopoch, 
ktoré museli kopať aj ľudia z dediny. 
Kuchyňu mali  práve u nás, hovorí  
babka.  Varilo sa pre front v Turanoch,  
aj pre  troch našich susedov. V noci 
pre jedlo prichádzal malý nemecký voz  
s gumenými  kolesami a viezol  jedlo  
Nemcom.  Stará mama spomína ďalej,   
raz som  našla  v kuchyni  vrece plné žl-
tých cukríkov. Jedno vrecko som si zo-
brala, kuchár to zistil, povedal  mame,  
že má urobiť „capcarap“ po zadku. Mama  
sa zľakla, varovala ma, aby som to viac 
nespravila, lebo ma môžu zastreliť.

Babka zažila aj Gestapo. Nemci  
v dlhých čiernych kabátoch, so „smrt-
kou“ (odznakom) na hrudi  rozložili svo-
je mapy u nás v izbe na stôl a pýtali sa 
otca, kde sú partizáni. Otec  sa robili, 
že im nerozumejú, iba pozorne počú-
vali, čo hovoria. Gestapo zbalilo mapy  
a odišlo. My sme v noci boli evakuovaní  
do Kapušian. Počula som bombardova-
nie Prešova, na tretí deň  som sa bola 
pozrieť na tú skazu, všade bolo sklo   
a hrôza. Aj keď  sme sa vrátili domov, 
do vojnou zničeného Kručova, čakal  
nás  ťažký život. V sýpke sme mali zrno 
a v ňom fľašu s rozliatou naftou, nedalo 
sa použiť ani ako krmivo. 

Po vojne sa  začalo stavať a ľudia 
verili, že bude lepšie. Ale na utrpenie,  
ktoré vojna  zanechala, sa zabudnúť  
nedá ani po 70 rokoch. Ďakujeme 
Vám,  pani Helena Hrižová z Kručova, 
za Váš životný  príbeh. Prajeme Vám 
dobré zdravie, veľa pokojných chvíľ   
v kruhu svojej rodiny. 

Príbeh svojej prastarej mamy  nám  
napísala 

Nina Šafranková, 
žiačka 7. C triedy.
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Ak čakáte prírastok do rodiny, vaša radosť je neopísateľná, ale 
často sa  strieda s obavami, či to finančne zvládnete, či svojmu die-
ťatku budete  schopní dať všetko, čo potrebuje. Hovorí sa, že dieťa  
do jedného roka nepotrebuje takmer nič, len materinskú lásku. 
Ak sa dieťatko narodí do sociálne znevýhodneného prostredia, 
iba láska nestačí...  

Projekt  Z lásky k deťom je nová národná iniciatíva spoločností  
Červený kríž, Procter & Gamble a Kaufland na pomoc deťom v núdzi, 
ktorá  prebiehala  od 10. septembra do 22. októbra 2015 vo všetkých 
obchodných domoch Kaufland. Do iniciatívy sa zapojil každý, kto si 
v tomto termíne v Kauflande  kúpil vybrané výrobky P&G. Z nákupu 
týchto výrobkov daroval P&G 2 centy a Kaufland tiež 2 centy, spolu 
teda 4 centy z každého výrobku. Zozbierané finančné prostriedky 
boli určené na kúpu najpotrebnejších materiálov pre zdravý a šťast-
ný rast detí. 

 „V tejto súvislosti obdržal každý územný spolok SČK 3 balíčky vý-
robkov P&G a Kaufland ako dar pre deti zo sociálne znevýhodnené-
ho prostredia. Vzhľadom k tomu, že v pôsobnosti nášho spolku sú 3 

mestá,  po 1 sete sme venovali 
rodine vo Svidníku, Stropkove  
a Giraltovciach. Veríme, že tým- 
to rodinám sme aspoň trochu 
pomohli v ich neľahkej život-
nej situácii,“ povedala nám 
PhDr. Adriana Mikušová, ria-
diteľka územného spolku SČK 
Svidník.  Spolu s kolegyňou An-
nou  Sabolovou  zavítali aj do 
nášho mesta, aby boli takto ná-
pomocné aspoň jednej mamič-
ke a vykúzlili úsmev na tvári 
jej detičkám.  Balíček  detskej 
kozmetiky, pracích prostried-
kov a plienok odovzdali pani 
Bolišingovej z Giraltoviec. 

Text a foto:  Mária Osifová

Z LÁSKY K DEŤOM Vianočný kamión z reklamy
prechádzal Giraltovcami

Ktoré dieťa či dospelý by nepoznali Santa Clausa usmievajúceho sa z vy-
svieteného kamióna v populárnej reklame na známy nealkoholický nápoj? 
Jedna vec je vidieť ho v televízii a druhá i naživo. Počas návštevy Svidníka si 
to cestou na Prešov namieril aj cez naše mesto. 

Bradatý reklam-
ný mužík z červe-
ného nákladného 
auta navštívil svid-
nícke ratolesti so 
svojimi škriatkami 
dva dni po Miku-
lášovi. Môžeme 
povedať, že je to 
v našich konči-
nách azda jediný 
kamión, ktorý nám 
môže urobiť ra-
dosť. Podujatie sa 
uskutočňuje každý 

rok aj na východnom Slovensku a tú „česť“  
s ním už mali v minulosti aj mestá Bardejov 
či Stropkov. V tomto roku si získal mnohé 
detské srdcia tým, že si vybral náš okres ako 
jedno z troch miest v kraji. Potešil tým však 
aj niektorých Giraltovčanov, ktorí ho zazreli  
vo večerných hodinách počas jazdy zo Svidní-

ka do Lipian, ďalšieho mesta ich akcie. Svidnícke námestie sa rýchlo naplnilo 
deťmi, ktoré rodičom zabavili škriatkovia. Fotili sa s nimi, tancovali špeciálny 
vianočný tanec. Odfotiť sa chceli aj so Santom v jeho čarovnej izbičke. Tam 
mu niektoré pošepli aj vianočné želanie, či na pódiu zaspievali. Na akcii bolo 
možné kúpiť si firemné predmety ako blikajúce parôžky, detský kamión a ďal-
šie predmety. Výťažok z predaja venovali svidníckej charite formou poukazu. 
Peniaze im pošlú po zrátaní zbierky po novom roku. O príchod kamióna javia 
mnohé mestá záujem. „Návštevy Vianočného kamióna sa stali novodobou 
tradíciou. Snažíme sa mestám vyhovieť, ale nemôžeme uspokojiť požiadav-
ku všetkých,“ informoval manažment o projekte prostredníctvom Facebooku  
a dodal, že priazeň ich teší. Uvidíme, či o rok  kamión nielenže prefrčí okolo 
nás a prejde hlavou ulicou v našom meste, ale sa u nás aspoň  na chvíľu  
aj zastaví a poteší tých najmenších. 

Autor: Martina Cigľárová, foto: zdroj Facebook 

Na santu a vianočný ka-
mión bola zvedavá aj Gi-
raltovčanka Charlottka.
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OKIENKO 
PRE GAZDINKY

Dôležitosť cibule pre naše zdravie 
V kuchyni ju používame denne, a to ako zeleninu i koreninu. Je bohatá 

na draslík, fosfor, vápnik a horčík. Obsahuje vitamíny B1, B2, C a vita-
mín E. Znižuje hladinu cholesterolu, zabraňuje zrážanlivosti krvi, po-
máha znižovať aj riziko nádorového ochorenia. Ak chceme niečo urobiť  
pre naše zdravie, budeme cibuľu využívať ako zeleninu na prípravu je-
dál, no pridáme ju aj do každého jedla, kde je to len možné. 

RECEPTY:
ZELENINOVÝ GULÁŠ
Potrebujeme: 
1 menšiu cuketu, 2 rajčiny, 1 zeleninovú papriku, 3 zemiaky, 3 cibule, 
3 lyžice Heliolu extra, 1 lyžičku mletej sladkej červenej papriky, štipku 
mletej štipľavej červenej papriky, mleté čierne korenie, majorán, 2 lyži-
ce hladkej múky, 1 kocku zeleninového vývaru, 2 strúčiky cesnaku, soľ, 
vodu.
Postup: Nadrobno pokrájanú cibuľu speníme na oleji, pridáme na koc-
ky pokrájanú cuketu, ošúpané a na kocky pokrájané zemiaky, očistenú 
a na rezance pokrájanú papriku a na krížalky pokrájané rajčiny. Opra-
žíme, posypeme paprikou a korením, osolíme a podlejeme vodou. Pri-
dáme kocku zeleninového vývaru a dodusíme domäkka. Pred dokonče-
ním zahustíme múkou rozmiešanou v malom množstve studenej vody. 
Ešte chvíľu povaríme. Hotový guláš dochutíme prelisovaným cesnakom, 
majoránom a podľa chuti dosolíme. Podávame s tmavým chlebom alebo 
pečivom.

CIBUĽOVO – SARDINKOVÝ KOLÁČ
Potrebujeme: 150 g polohrubej múky, 70 g masla, 50 ml smotany, 2 žĺt-
ky, 1 lyžicu koňaku, soľ, tuk na vymastenie formy.
Plnka: 300 g mladej cibuľky, 4 lyžice oleja, 50 g hladkej múky, 50 ml smo-
tany, soľ, mleté biele korenie, 250 g paradajok, 100 g sardiniek v oleji,  
50 g zelených olív.
Postup: 

1. Do preosiatej múky pridáme pokrájané maslo, smotanu, žĺtky, ko-
ňak,  štipku soli,  rýchlo spracujeme na hladké nelepivé cesto a zabalené 
necháme hodinu odležať.

RADÍ VÁM
BYLINKÁR

V sychravom počasí bolia kosti a kĺby
Počasie, aké sme mali v ostatných mesiacoch minulého roka, nestále  

a sychravé, pôsobí negatívne na ľudí s reumatizmom a bolesťami kostí a kĺ-
bov. Choroby, ako sú koxartróza, osteoporóza a dna,  majú k sebe veľmi blíz-
ko a práve v takomto počasí trápia ľudí i zvieratá. 

Skúste boľavé miesta natierať osvedčeným roztokom s kostihojom. Priná-
šame vám recept na Kostihojovú Lesanu.  Kostihoj lekársky je dekoratívna 
rastlina, rastie na vlhkých lúkach, jeho koreň je čierny a pri krájaní vyzerá, 
ako keby chcel zrastať, čo naznačuje jeho schopnosť pôsobiť na zlomeniny 
a choroby kostí, svalov a šliach. Liečivé schopnosti kostihoja sa môžu vy- 
užiť pri preležaninách, odreninách, hnisavých ranách a vredoch predkolenia. 
Počas vegetačnej sezóny kostihoja sa na uvedené účely dá použiť aj obklad  
z jeho čerstvých, trochu pomliaždených listov. 

Recept na prípravu KOSTIHOJOVEJ LESANY
Umytý čerstvý koreň kosti-

hoja  nakrájame na malé kúsky 
a dáme ich do fľaše s LESANOU. 
Kúsky  kostihoja musia byť zalia-
te. Na 1 dl LESANY pridáme lyži-
cu arnikovej tinktúry a necháme 
3-4 týždne na teplom mieste ma-
cerovať za občasného pretrepa-
nia. Potom zlejeme a roztokom 
natierame, masírujeme bolestivé 
miesta.

Veríme, že vám kostihoj lekár-
sky  uľaví od bolestí. 

Ján GDOVIN

KOSTIHOJOVÁ LESANA
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gvazdac  – variť bez fantázie
mundur  – uniforma
skolčavec  – premrznúť
plašanky – drevené sane
rostajac  – rozmrznúť
puža  – kožušina
pošľisnuc še  – pošmýknuť sa
gordžuľe  – korčule
compeľ  – cencúľ
cug – prievan

Po našemu...

Korčuľovanie detí 
v 60. rokoch.
Rodina Mihaliková, 
Hažlinská, Polohová.

Perníčky podľa Márie Mafky Molčányovej
 
Na cesto potrebujeme:
100 g zohriateho palmarínu, 160 g tekutého medu, 360 g práškového cuk-

ru, 2 celé vajíčka, 2 žĺtky, 2 kávové lyžičky škorice, 2 kávové lyžičky perníko-
vého korenia, 5 polievkových lyžíc mlieka. 

To všetko vyšľaháme. Vo vedľajšej miske si pripravíme kilo chlebovej múky 
T 650, do ktorej pridáme 2 balíčky kypriaceho prášku do perníka. Poriadne 
to rozmiešame a vsypeme  do vyšľahanej hmoty. Keď máme cesto dobre 
spracované,  treba ho poriadne premiesiť. Potom ho vložíme do igelitového 
vrecúška a odložíme do chladnej komory či chladničky. Cesto stojí minimál-
ne 24 hodín. Pred pečením cesto vyberieme, aby sa ohrialo a nebolo tuhé. 
Postupne si  odoberáme také množstvo, aby sme ho mohli dobre spracovať. 
Cesto  vyvaľkáme a vykrajujeme rôzne figúrky.

Perníčky pečieme v teplovzdušnej rúre vyhriatej na 180 stupňov. Pred vy-
bratím z rúry ich  potrieme rozšľahaným vajíčkom s dvoma čajovými lyžičkami 
vody. Tak budú lesklé. Perníky je vhodné uskladniť mimo vlhkého prostredia  
a bez priameho slnečného svetla. Najlepšie je  dať ich v kartónovej škatuli   
do komory  či na balkón.

 Na polevu na zdobenie potrebujeme: jeden bielok, z ktorého sme vybrali 
úponky. Pridáme sedem až osem lyžíc práškového cukru,  precedenú citró-
novú šťavu a miešame, až kým nie je poleva dostatočne hustá. Keď zalie-
vame plochy perníčka, je dobré  polevu zriediť  vodou, ktorá sa musí pekne 
rozliať. Keď chceme zdobiť, musíme mať polevu hustejšiu.

Zdroj: korzar.sk

Vianočný recept

2. Cibuľku pokrájame na tenké plátky a dve  tretiny opražíme na ro-
zohriatom oleji. Poprášime ich múkou a za stáleho miešania prilejeme 
smotanu. Krátko povaríme, osolíme a okoreníme.

3. Cesto rozvaľkáme na placku s priemerom 26 cm a vystelieme ňou 
formu s nízkym okrajom, vymastenú tukom. Cesto vtlačíme do okrajov 
tak, aby vznikol vyvýšený, asi 1 cm hrubý okraj. Na cesto rozotrieme tep-
lú plnku a obložíme plátkami paradajok a pokrájanými vykostenými sar-
dinkami. Posypeme zvyšnou cibuľkou a ozdobíme olivami pokrájanými 
na kolieska. Koláč pečieme asi 30 minút v rúre rozohriatej na 180 °C.  

Pripravujú: 
Ľ. Čajková,  M. Džalaiová

Pohľad na starý komín tehelne v 60. rokoch.
Foto: archív rodiny Kundrovej

Ide sa na výlet.

Mária Osifová
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Záhradkárske 
okienko

l  Začíname robiť udržiavací rez 
starších jabloní a hrušiek, alebo ich 
pripravujeme zmladzovacím rezom  
na  prevrúbľovanie za kôru v neskor-
šom období.

l  Prihnojujeme kompostom, rozlože-
ným hnojom, prípadne umelými hnojiva-
mi.

l  Počas slnečných dní odoberáme 
vrúble zo zdravých stromov. 

l  Vrúble odložíme do pivnice na sever-
nú stranu budovy, resp. v mikroténovom 
vrecúšku do chladničky. V tom prípade  
je však namieste pravidelne ich zvlhčo-
vať, aby nevyschli.

l  Prikrmujeme užitočné vtáctvo, kto-
ré okrem iného plní v záhradke funk-
ciu regulátora hmyzu.

l  Odstraňujeme starú kôru, mach a li-
šajník zo stromov.

l  Vysievame papriku, prípadne raj-
čiaky, karfiol, kaleráby, šalát alebo 
reďkovky na rýchlenie v skleníkoch. 
Vyberáme odrody vhodné na najskor-
šie rýchlenie.

l  Koncom januára sejeme zeler. Pre 
klíčenie potrebujeme  viac ako 25°C, 

najlepšie však 30 °C. Neskôr znížime  
na 20°C. Sadenice rastú pomaly a dlho.

l  Aj keď je vonku zima môžeme vy-
tvoriť za oknom malý zeleninový kú-
tik s rýchlenou cibuľkou, petržlenom. 
Aby sme obmedzili zahnívanie kore-
ňov rýchlenej zeleniny, radšej ju vysa-
díme len do piesku, ktorý udržujeme 
vlhký.

l  Môžeme zakladať teplé parenisko, 
ktoré využijeme pre pestovanie sadby  
v skorej jari. Len dostatočne silná vrstva 
(30 cm) zaistí, že substrát bude hriať.

l  Kvetináč s pažítkou, ktorý prinesie-
me do teplej miestnosti rýchle obras-
tá a doplňuje náš jedálniček. 

l  Pekné počasie a naša nedočkavosť 
lákajú na rez drevín aj  upratovanie. Ale 
musíme ešte vydržať, pretože vo februá-
ri sa zvyčajne ochladí a veľký mráz môže 
spomaliť hojenie rán. 

l  Za bezmrazových dní  zalievame 
vždy zelené dreviny. Za slnka nároč-
nejšie rastliny zatieňujeme ľahkou 
prikrývkou z netkanej bielej textílie.

Ľubomír Krupa

Januárové práce v bodoch

Z P O Z
Narodili sa: 

dávid Ferenc, aurora dreveňaková, richard onufer

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

NaVŽdY NÁs oPUsTili:

 Meno rok narodenia dátum úmrtia

	 Milan Maťaš	 1934	 03.12.2015
		 Karol rezák	 1938	 16.12.2015
	 ondrej Štefanik	 1932	 17.12.2015
	 anna dzurišová	 1930	 29.12.2015

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

sVoje ŽiVoTNé jUbileÁ 
V Mesiaci jaNUÁr oslÁVia: 

85 rokov	 Mária	Šteklová	 55 rokov	 Svetlana	Juhásová
	 	 	 Miroslav	Ondrašina
75 rokov	 Zuzana	Kočíková	 	 Jozef	Sralik
65 rokov	 Dušan	Dzuriš	 50 rokov	 Mária	Fedorová
	 Tomáš	Hliboký	 	 Jaroslav	Kmec
	 MUDr.	Anna	Hrinková	 	 Ing.	Vladimír	Líška
	 Cyril	Kollár	 	 Jana	Magerová
	 MUDr.	Ladislav	Ľuník

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
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Štatistika obyvateľstva mesta za rok 2015

Najobľúbenejšie mená na Slovensku v roku 2015 sú Jakub a Ema. 
Vyplýva to z prieskumu magazínu Najmama.sk, ktorý sa uskutočnil  
v spolupráci so slovenskými matrikami. 

Najobľúbenejším menom pre chlapca na Slovenku sa opäť stal  
Jakub. Tohtoročný víťaz medzi chlapčenskými menami bol pred ro-
kom na druhom mieste. Jakub tento rok dominoval až v 24 okresoch  

Najčastejšie mená detí na Slovensku v roku 2015

na Slovensku. Adam tak klesol z prvej priečky na druhú. Na treťom 
mieste skončil Michal, ktorý sa pred rokom nedostal ani do prvej sed-
mičky. Do prvej desiatky sa tento rok dostali aj Martin, Matej, Samuel, 
Tomáš, Lukáš, Filip a Peter.  

Medzi dievčenskými menami dominovala Ema alebo Emma, ktorá ob-
hájila prvé miesto z vlaňajška. Na druhom mieste sa umiestnila Natália, 
ktorá si polepšila o jednu priečku. Za ňou nasleduje Nina, ktorá bola 
v minulom roku štvrtá. Doteraz obľúbená Sofia tak skončila v tomto 
roku až na štvrtom mieste. Ďalšie najobľúbenejšie dievčenské mená sú 
Nela, Viktória, Karolína, Eliška, Katarína a Laura. 

Do matričných kníh na Slovensku boli aj v tomto roku zapísané netra-
dičné mená. Z chlapčenských sú to napríklad Ryan, Brian alebo Justin. 
V Košiciach to boli Zalán, Denny a Karim, v Zlatých Moravciach zas 
Emir a Giovanni, v Brezne rodičia pomenovali svojho syna Brooklyn. 
Medzi dievčatami sa objavili napríklad Maša, Mia alebo Amanda. V Ni-
tre rodičia zaujali menami ako Aisha, Letícia, Eliana a Mine. V Galante  
to boli Penelope a Selena a v Michalovciach sa narodili malé Feriha, 
Fatima, Ramóna a Scarlett. 

Zdroj: www.najmama.sk

Život prináša i smutné chvíle.  K tým najsmutnejším  
v živote človeka patrí rozlúčka s najbližšími.

V roku 2015  sme sa navždy rozlúčili s týmito našimi spoluobčanmi:

P. č.  Meno                                  Rok narodenia       Dátum úmrtia

  1. Tomáš Končár 1953 05. 01. 2015 
  2. Peter Nastišin 1952 16. 01. 2015 
  3. Ján Čorba 1953 16. 01. 2015
  4. Pavol Janovič 1945 29. 01. 2015
  5. Jozef Kovaľ 1935 15. 02. 2015 
  6. Michal Štefanik 1935 17. 02. 2015 
  7. Anna Nováková 1934 20. 02. 2015 
  8. Anna Sokolová 1932 22. 02. 2015
  9. Martin Roba 1961 01. 04. 2015 

Koniec starého roka a začiatok toho nového bývajú v rôznych mé- 
diách často venované zverejňovaniu rôznych hodnotení, štatistík a po-
dobne. Niekoľko štatistických údajov spracoval aj referát evidencie 
obyvateľstva MsÚ a vďaka tomu prinášame aktuálne číselné údaje od-
rážajúce život v našom meste. 

Štatistika mesta Giraltovce 2014 2015

Počet narodených detí 41 40

Počet úmrtí 18 34

Počet obyvateľov
prihlásených na trvalý pobyt 50 60

Počet odhlásených 
obyvateľov z trvalého pobytu 73   67

Mesto Giraltovce má k 31.12.2015 4082 obyvateľov, z toho 2041 mužov  
a 2041 žien. Počas roka 2015 sa narodilo 40 detí, z toho 23 chlapcov  
a 17 dievčat. Do Giraltoviec sa v minulom roku prisťahovalo 60 ľudí  a od-
sťahovalo sa 67 ľudí. Z radov obyvateľov nás v roku 2015 navždy opusti-
lo 34 občanov, čo je najviac od roku 2012. Počet uzatvorených manželstiev  
v roku 2015 bolo 31. Najviac manželstiev vzniklo v auguste, kedy si svoje 
áno povedalo až 6 párov. V poradí druhý najobľúbenejší mesiac na uzatvore-
nie manželstva bol október, kedy manželstvo uzavrelo 5 párov.  

Najstaršia obyvateľka nášho mesta je Zuzana Kucháriková, ktorá v roku 
2015 oslávila úctyhodných 99 rokov. Našej drahej obyvateľke prajeme hlav-
ne pevné zdravie, dostatok sily a veľa lásky a pohody v kruhu rodiny a naj-
bližších. 
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10. Marek Zaputil 1974 01. 04. 2015 
11.  Ján Peta 1972 20. 04. 2015 
12. Vojtech Križánek 1930 25. 04. 2015 
13. Helena Kaňuková 1956 15. 05. 2015 
14. Irena Fedáková 1942 22. 06. 2015 
15. Antónia Verešpejová 1938 08. 07. 2015
16. Martina Dreveňaková 1994 25. 07. 2015
17. Jozef Malík 1971 02. 08. 2015
18. Ján David 1996 16. 08. 2015
19. Margita Šváčová 1927 06. 09. 2015
20. Štefan Gerát 1934 13. 09. 2015
21. Ján Goč 1955 14. 09. 2015
22. Alena Kolesárová 1978 24. 09. 2015
23. Juraj Juhás 1956 27. 09. 2015
24. Juraj Valenga 1938 06. 10. 2015
25. Milan Staruch 1952 11. 10. 2015
26. Lidmila Fedáková 1955 15. 10. 2015
27.  Ján Breniš 1929 19. 10. 2015
28. Emil Kurej 1950 21. 10. 2015
29. Zuzana Galčíková 1933 16. 11. 2015
30. Anna Kožlejová 1934 22. 11. 2015
31. Milan Maťaš 1934 03. 12. 2015
32. Karol Rezák 1938 16. 12. 2015
33.  Ondrej Štefanik 1932 17. 12. 2015
34. Anna Dzurišová 1930 29. 12. 2015 

Odpočívajte v pokoji!
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

MIKULÁŠSKY FUTBALOVÝ TURNAJ  

CVČ v Giraltovciach zorganizovalo v sobotu  5.12.2015 v ŠH I. Nováka 
druhý ročník turnaja vo futbale pod názvom Mikulášsky futbalový turnaj.

Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá, a to: Pušovce, Fijaš, 5-D kino Kračúnovce  
a družstvo Hažer, s.r.o..

Hralo sa systémom každý s každým. Jednotlivé výsledky: 
Hažer – Fijaš 2:6, Pušovce – 5D-kino 4:4, Hažer – 5D-kino 3:9, Fijaš – Pušov-

ce  4:4, Pušovce – Hažer 4:4, 5D-kino – Fijaš 1:11.
Celkové poradie:
1. Fijaš
2. 5D-kino
3. Pušovce
4. Hažer, s.r.o.
Víťazné družstvá si domov odniesli krásne poháre a Mikulášske dobrôtky,  

ktoré im odovzdali v mene Mikuláša  organizátor turnaja spolu s anjelom a čer-
tom. Turnaj rozhodovali rozhodcovia z Prešova, a to Jozef Krajčík a Ján Hu-
dák.

Text: Tomko Stanislav, organizátor, CVČ
Foto: Ladislav Lukáč
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Primát patril domácim Old Boys

Bývalí futbalisti MFK Slovan Giraltovce zorganizovali v spolupráci s mes-
tom Giraltovce futbalový halový turnaj „vyslúžilcov“. Ten sa uskutočnil 
v nedeľu 20. 12. 2015 v Športovej hale Igora Nováka. Turnaja sa zúčastnili 
domáci Old Boys, Senior Club zo Svidníka, 2. FC Bardejov a Internaci-
onál Sabinov. V každom družstve mohli štartovať len hráči nad 40 rokov, 
pričom jeden mohol byť mladší.
Výsledky:

Old Boys Giraltovce - Senior Club Svidník  1:1 (F. Bandžák)
2. FC Bardejov - Internacionál Sabinov  2:3
Senior Club Svidník - Internacionál Sabinov 2:6
Old Boys Giraltovce - 2. FC Bardejov  5:3 
          (J. Zajac 2, J. Hudáček, P. Mašlej, Jaro Mitaľ)
2. FC Bardejov - Senior Club Svidník  3:9
Old Boys Giraltovce - Internacionál Sabinov  3:2 
          (P. Mašlej, J. Hudáček, Jaro Mitaľ)

Záverečný zápas bol aj akýmsi finále, v ktorom domáci potrebovali vyhrať, 
pričom po celý čas prehrávali o gól, aby nakoniec rozhodol Jaroslav Mitaľ 
štyri minúty pred záverečným klaksónom.

Konečné poradie:
1. Old Boys Giraltovce 3   2  1  0  9:6   7 bodov
2. Internacionál Sabinov 3   2  0  1  11:7  6 bodov
3. Senior Club Svidník    3  1  1  1  12:10   4 body
4. 2. FC Bardejov            3  0  0  3   8:17   0 bodov

Mužstvo Old Boys Giraltovce: 
Michal Hurtuk, Pavol Mašlej, Jaroslav Mitaľ, František Bandžák, Jozef Zajac, 
Martin Jurč, Ladislav Mati, Jozef Mati, Ján Foltín, Jozef Hudáček, Emil Mati, 
Tomáš Hliboký, Juraj Mitaľ.

Individuálne trofeje: 
Najlepší hráč: Dušan Opitz (2.FC Bardejov)
Najlepší strelec: Slavomír Bajcura (Senior Club Svidník)
Najlepší brankár: Pavol Karabiňoš (Internacionál Sabinov)
Najstarší hráč: Tomáš Hliboký

Bolo to vydarené podujatie a hráči napriek svojmu veku hrali s maximál-
nym nasadením, pričom nechýbali technické kúsky, ktoré pobavili početnú 
divácku kulisu. K výbornej úrovni prispel aj moderátor a hlásateľ Vladislav 
Kristiňák, ktorý nenapodobniteľným vtipom i odbornou pohotovosťou bavil 
prítomných divákov. Giraltovčania sa zhostili organizácie na jednotku.

Miroslav Deutsch, Vladislav Kristiňák

V Slovane je spokojnosť a pohoda
MFK Slovan Giraltovce vstupoval 

do nového ročníka III. futbalovej ligy 
už tradične so skromnými ambíciami  
s cieľom vyhnúť sa spodným priečkam 
tabuľky a zároveň zlepšiť úspešnosť  
v zápasoch na domácom trávniku. Giral-
tovčania budú zimovať na štvrtom mieste 
a to je pre tento mladý tím zatiaľ pekná 
vizitka.

Pre úspešné účinkovanie v súťaži 
bola veľmi dôležitá dohoda funkcioná-
rov Slovana s Vladimírom Rusnákom 
o predlžení spolupráce.“ Chcel som si 
od futbalu oddýchnuť, ale keď ma ve-
denie požiadalo o pomoc, neváhal som 
ani minútu. Tí chlapci mi prirástli k srd-
cu. Jesenná časť bola úspešná aj preto,  
že sme sa lepšie spoznali a tak môj vplyv 
na mužstvo i jednotlivcov sa zvýšil. Vždy 
som vedel zasiahnuť v pravú chvíľu,  
či už zvýšeným hlasom, alebo dobrým 
otcovským slovom. Okrem toho som  
už lepšie poznal súťaž i jednotlivé muž-
stvá a to mi pomohlo pri zvolení vhodnej 
taktiky. Snažil som sa hráčom hľadať 
správne miesta v zostave a dať im viac 
voľnosti.“ poukázal na vzťah so svojimi 
zverencami ostrieľaný trénersky harcov-
ník. 

Napriek dobrému vstupu do súťaže 
možno charakterizovať úvodné vystú-
penia Slovana ako rozpačité. Víťazstvo 
v Trebišove v 5. kole malo na mužstvo 
veľmi pozitívny vplyv a v ďalšom prie-
behu sa ukázali ten pravý tímový duch  
a veľká súdržnosť. Prišli víťazné zápasy 
a kolektív nesklamal ani v dueloch, ktoré 
boli neúspešné. Tréner Vladimír Rusnák 
pridal svoj pohľad na jesenné účinkova-
nie svojho mužstva: „ Aj keď sme v prvom 
kole naplno bodovali v Prešove, ďalšie  
tri zápasy sa nám nevydarili. V stre-

de týždňa nás doma porazil Stropkov  
po výbornom výkone, ale táto prehra 
mala aj objektívne príčiny. Citeľne chýbal 
brankár Štefanik, hráči kvôli pracovným 
povinnostiam v deň stretnutia sa nemohli 
adekvátne pripraviť a k tomu mal súper 
ešte o dva dni voľna k dobru. Veľmi ma 
sklamal odovzdaný výkon v Krásnej (0:4), 
po ktorom sme museli urobiť rázne opat-
renia. Nakoniec sme našli spoločnú reč  
a výsledkom bol zisk 10 bodov z nasledu-
júcich štyroch zápasov. Teší ma, že sme 
mali  skvelý záver na domácom ihrisku a 
získaný počet 12 bodov zo štyroch stret-
nutí sa prejavil aj v tabuľke po 16. kole. 
Počas celej jesennej časti boli ťahúňmi 
kolektívu Štefánik, Tomko, Verčimák 
a Digoň, pričom Tomko s Verčimákom 
odohrali všetkých 1440 minút. Najlepším 
strelcom bol Verčimák, ktorý zazname-
nal 8 gólov. Nečakané problémy nám 
spôsobila absencia zranených hráčov 
Čurlíka i Caunera, ako aj neštandard-
ný odchod Fiľakovského do Bard. Novej 
Vsi. Na druhej strane musím povedať, že 
mužstvo povyrástlo herne i mentálne, čo 
je prísľub do jarnej časti. Bodaj by bola 
taká úspešná ako tá jesenná.“

Manažér Giraltoviec Jozef Mati ne-
skrýval spokojnosť: „Veľmi nás teší nie- 
len umiestnenie, ale aj celkové účinko-
vanie tohto kolektívu. Budeme s ním v 
tomto duchu pracovať aj naďalej. Prí-
chodom dlhodobo zranených opôr Čur-
líka a Caunera budeme ešte silnejší. 
To akoby sme získali dvoch hotových 
hráčov. Čo sa týka soboty ako hracieho 
dňa, tak si všetci už zvykajú. Zazname-
nali sme mierny nárast návštevnosti, 
jej barometrom však budú len a len vý-
kony a výsledky nášho mužstva.“       l                                  
                                  Miroslav Deutsch
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Postrehy z mesta
O tretej ráno z baru peši po schodoch? 
Aj autom sa dá, len chudák zábradlie...

(16. 12. 2015) Volajte okamžite Slovenský hydrome-
teorologický ústav! V Giraltovciach sa zjavil svetový 
unikát!  Na celom Slovensku je prízemný mráz, ale u 
nás panuje PRÍZEMNÉ  LETO...Text a foto: Mária Osifová


