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Milí čitatelia! 
Posledný májový víkend sa ukázal          

v plnej paráde, a nielen tým, že sme 

sa všetci mali možnosť zúčastniť 

našej tradičnej festivalej akcie – 

Topľanských slávností, ale prialo 

nám aj počasie. Slniečko nám 

ponúklo možnosť obliecť si šaty, 

tričká, krátke nohavice. 

Ja osobne považujem toto májovo-

júnové obdobie za najkrajšie. 

Príroda je čerstvo a sviežo prebude-

ná, dni sú dlhé, nie až také horúce. 

Tak si môžeme plne vychutnávať 

svoje terasy, záhrady, posedenia, 

stretnutia s rodinou, priateľmi, 

známymi, odštartovať sezónu 

prvou grilovačkou. Dôvody na 

oslavu sa predsa vždy nájdu. Tento 

mesiac nás čakajú Medzinárodný 

deň detí a takisto aj deň otcov, 

koniec školského roka.  Čiže             

na jednej strane teplo, slnko, oslavy, 

na druhej posledné dolaďovanie 

známok, testy, písomky, odpovede.

Náročných 30 júnových dní.  Pol tela 

sa pýta von – pobehať si, na bicykel, 

na korčule, s kamarátmi, pol tela 

musí sedieť doma a učiť sa. Nemajú 

to tie naše deti ľahké, veď to pozná-

me, aj my sme si tým prešli. No 

napriek tomu im stále dávame 

zabrať viac a viac. Snažíme sa z nich 

vychovať šikovných a dobrých ľudí.  

A nie vždy nám to vychádza. A tak 

nám možno pomôže jednoduchá 

skúsenosť, ktorú som si vypočula, a 

pri ktorej som si uvedomila, že 

robím často tú istú chybu. 

Pri varení nedeľného obeda sa         

pri svojej mame hral aj malý chla-

pec.  Po chvíli sa dožadoval maminej 

pozornosti  a neustále sa vypytoval 

– Mami, počúvaj a môže byť toto tak 

a môžem to dať tak a počúvaj robím 

to dobre a počúvaj mami, preložím 

to tak, myslím, že to bude lepšie, 

počúvaš ma, mami? A mama mu 

zakaždým slušne a trpezlivo odpo-

vedala – Áno počúvam ťa, robíš to 

dobre, môže to byť tak, Počúvam, čo 

chceš? Čo potrebuješ? A keď sa 

takto po chvíli rozprávali, tak sa 

zrazu syn opýtal – A mami, nemohla 

by si počúvať očami?

A pri takejto úprimnej detskej 

otázke si vlastne uvedomíme, že aj 

napriek tomu, že sme dospelí, 

máme sa čo učiť aj od našich detí.  

Milé deti, prajem vám úspešný 

slnečný júnový mesiac, tie najlepšie 

známky a trpezlivých a chápajúcich 

rodičov...  A aby som nezabudla         

na našich otcov, ktorí sú v našich 

životoch najdôležitejší muži... ĎAKU-

JEME ZA VAŠE DLANE, ZA TO, ŽE 

STE... Aj keď to málokedy dáme 

najavo. 

Príjemné júnové dni vám praje

o Michaela Marcinová   
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VIETE, E.Ž ..
Imájové počasie sa začiatkom 

mesiaca vyznačovalo daždivým a 
chladným počasím? Po jarných 
búrkach, ktoré sa prehnali a najmä         
v Prešove zanechali spúšť ako            
po vojne, nasledovali prízemne 
mrazy. Tie potrápili hlavne záhradká-
rov a ľudí nižšieho vzrastu. Aj keď 
ľudová múdrosť hovorí: Studený máj, 
v stodole raj, podľa mojich vlastných 
pozorovaní by som to zmenila                  
na vlastnú múdrosť: V máji mráz, 
prázdna stodola zas!

Ipomenovanie práve vládnuceho 
mesiaca jún bolo získané od mena 
b o hy n e  J u n o ny  
( l a t .  L u n o ) ,  
manželky najvy-
ššieho rímskeho 
boha Iova  (Iuppi-
tera), ochrankyne 
Ríma, varovkyne 
pred nebezpečen-
s t vo m ,  b o hy n e  
dievčat a sobáša? 
Rimania jej zasvä-
t i l i  p r v é  d n i  
každého mesiaca a 
okrem toho šiesty 
mesiac roka.

Istredná umelecká škola v Prešo-
ve, ktorá podchytáva mladých 
výtvarne talentovaných ľudí,  usku-
točnila 19. apríla 2017  vernisáži 
školskej výstavy v Giraltovciach v 

obradnej sieni Mestského úradu? 
Školskú výstavu pod názvom 
ĽEN>ART otvorila  PaedDr. Adriana 
Hugecová, zástupkyňa riaditeľky 
školy. V krátkosti predstavila školu a 
študijné odbory školy (propagačné 
výtvarníctvo a grafika, reklamná 
tvorba, dizajn, fotografia a pod.) a 
následne aj vystavené práce žiakov. 
Práce, ktoré mohli návštevníci obdi-
vovať do 4. mája, sa vyznačovali 
rozmanitosťou použitých techník, 
farieb, slovných hračiek, ale hlavne 
šikovnosťou a talentom mladých 
umelcov tejto školy.    

No. Zdá sa, že prešovská umelecká 
škola ponúka aj odbor politológia! 

Iv polovici mesiaca sa na úradoch 
športovalo? Konkrétne na tom našom 
mestskom spolu s úradníkmi z našich 
družobných miest z Wielopola 
S k r z i n s k i e  a  U s t r z yk i  D o l n e                    
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z Poľska a Staryj Sambor z Ukajiny. 
Úradnícke sily sa merali vo futbale      
v Športovej hale I. Nováka a volejbale  
v telocvični ZŠ. Našim družobným 
kolegom sme dokázali, že vo volejbale 
sme nepremožiteľní a získali sme 
prvé miesto. Futbal musíme ešte 
dobehnúť. Posledné miesto nás síce 
nepotešilo, ale hlavne že sa hostia 
cítili u nás dobre, no nie?

Isprávy inteligentných mimozem-
šťanov majú formu kruhov v obilí sú 
nazývané aj agrosymboly? Najčastej-
šie sa vyskytujú v južnom Anglicku, 
boli nájdené aj v susedných Čechách  
v Brne a v polovici mája sa niečo 
podobné vyskytlo aj u nás na trávna-
tých plochách v centre mesta. Aký 
inteligentný odkaz je zazname-      
naný v týchto symboloch, sme ešte 

nezistili.

IText a 
foto: Mária 
Osifová
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Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
zaujatí prácou v záhradách, na poliach, 
starosťami okolo domácich zvierat, 
samozrejme tiež domácimi prácami, 
výchovou detí a inými mierumilovnými 
činnosťami, takže svet veľkej politiky je 
pre mnohých vzdialený.“

Z činnosti Mestského zastupiteľstva: 
„Na čelo mesta bol opäť zvolený pán 
Ladislav Hajda. V komunálnych voľbách 
sa zúčastnilo 65,92 % občanov Giralto-
viec, čo svedčí o vysokej zainteresova-
nosti našich obyvateľov na správe vecí 
verejných. Zástupcom primátora sa stal 
Ing. Pavol Paľa, predseda Poľnohospo-
dárskeho družstva v Giraltovciach.“

„Poslanci tiež prerokovali nový názov 
časti Dukelskej ulice, ktorá by sa mala 
volať Serpentíny. Obyvatelia tejto ulice 
prišli s návrhom, aby sa zohľadnila 
geografická poloha i tvar tejto ulice a 
tiež tradičný názov, keďže občania 
mesta túto časť už dávno nazývajú 
Serpentínami. 3. novembra sa konalo 
referendum k tejto otázke, prišlo naň 
len 9 obyvateľov, čo bolo málo. Preto 
pracovníci MsÚ navštívili obyvateľov 
domov tejto ulice. 33 z nich má hlas 
rozhodujúci, na hlasovaní sa zúčastnili 
20-i, 18 bolo za premenovanie, 2 proti. 
Padlo konečné rozhodnutie o zmene 
názvu časti Dukelskej ulice, ktorá sa 
bude volať Na serpentínach.“

„Otvoril sa aj problém výstavby novej 
školy, keď sme sa my, občania  Giralto-
viec, zasa raz zbytočne potešili, že ju 

V júnovom čísle mesačníku Spravodajca 
mesta Giraltovce vám prinášame infor-
mácie z kroniky roku 1995. Od tohto 
roku je kronika zaznamenávaná 
samostatne po rokoch a uchovaná         
v tlačenej forme. Život občanov mesta 
od tohto roku začala zaznamenávať 
pani Alžbeta Škurlová, ktorá v tom 
období pracovala ako učiteľka v Základ-
nej škole v Giraltovciach. V súčasnosti 
prichádza do Giraltoviec, ktoré jej 
prirástli k srdcu, vždy v letných mesia-
coch. Aj teraz ju môžete stretnúť a 
prihovoriť sa jej. Veď je všetkým dobre 
známa.  Kronika roku 1995 má 80 strán. 
Vybrala som tie najzaujímavejšie infor-
mácie a fakty.

„1. januára 1995 sme teda začínali 3. 
rok v samostatnej Slovenskej republike, 
ktorú už počas prvých hodín existencie 
uznalo 62 krajín sveta – ako prvé 
Nemecko. V januári sme si mali pripo-
menúť ešte ďalšie prvé krôčiky SR – 4. 
januára začal platiť medzi Slovenskom a 
Čechami režim colnej služby, 13. janu-
ára  1993 to bolo kolkovanie česko-
slovenských bankoviek slovenským 
značením. 26. január nám pripomenul 
1. kolo prezidentských volieb v novom 
Slovenskom štáte. My Giraltovčania 
sme však od udalostí veľkého sveta 
vzdialení a niektoré z významných dní si 
pripomíname iba prostredníctvom 
televíznej obrazovky. Občanov u nás 
trápia skôr existenčné problémy, sú 
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budeme mať. Ministerstvo stavebníctva 
nám sľúbilo 70 mil. Sk, a tak sa zasa 
hovorilo o lokalite vhodnej na výstavbu 
školy. V poslednom referende na túto 
tému občania uprednostnili lokalitu pri 
rybníku, a tak sa vytvorila komisia s 
poslaním vybrať vhodné miesto na 
stavbu novej školy. Rozhodli sa pre 
miesto pri rybníku. Ucelený materiál s 
predbežným súhlasom majiteľov pôdy a 
predpokladaným demografickým vývo-
jom bol poslaný na Školskú správu v 
Bardejove.“

Na poslednom pléne roku 1995 sa 
začala riešiť aj otázka Giraltoviec ako 
okresu: „V tom čase, existovali dva 
vládne návrhy. V prvom sa počítalo so 
75-imi okresmi, tam Giraltovce neboli 
zahrnuté,  v druhom medzi 90 okresmi 
figurovali aj Giraltovce. Primátor dostal 
za úlohu pripraviť materiál pre minister-
stvo vnútra, v ktorom sa zdôvodní, že 
Giraltovce sú schopné zabezpečiť 37 
inštitúcií, ktoré okresné sídlo potrebuje. 
Primátor informoval plénum, že by sa 
dali využiť budovy Jednoty, Obvodného 
úradu, budova v Parku mieru, na štadió-
ne, 1. poschodie Domu služieb a celé 
kultúrne stredisko. Giraltovčanom svitla 
nádej stať sa znovu okresným sídlom, 
ako to bolo do r. 1960. Splnia sa ich 
očakávania? To uvidíme v ďalšom roku.“

V roku 1995 navštívil naše mesto 
vtedajší prezident SR Michal Kováč. 
Koľkí z Vás si pamätajú na jeho 
významnú návštevu? „Nestáva sa 
často, aby mesto vítalo na svojej pôde 
takú vzácnu návštevu, ako je hlava 

štátu. Giraltovčania si ešte spomínajú 
na návštevu Ludvíka Svobodu koncom 
šesťdesiatych rokov. Dňa 17. novembra 
1995 sa u nás zastavil na krátkej 
návšteve prezident SR Michal Kováč. 
Jeho návšteva bola ohlásená na 14.30 
hod., a tak už po 14.00 hod. zaplnili 
občania nášho mesta námestie. Prezi-
dent to v tom čase nemal ľahké, tesne 
predtým mu uniesli syna do Rakúska a 
slovné útoky na jeho osobu boli na 
dennom poriadku. Okolo 14.45 hod. 
pred Mestským úradom zastali autá,        
z ktorých vystúpil p. prezident s manžel-
kou a doprovod, ktorý tvorili okrem 
iných známe osobnosti – profesor 
Findra, p.Števko, bývalý riaditeľ Sloven-
ského rozhlasu a Ernest Weidler, známy 
novinár a publicista. Pán prezident 
spolu s manželkou sa najprv osobne 
zvítali s občanmi a vymenili si s nimi 
niekoľko priateľských viet. Potom ich 
privítal pán primátor Hajda a dievčatá v 
ľudových krojoch, a to spôsobom 
typicky slovenským – chlebom a soľou a 
krásnymi kyticami kvetov. Potom už 
spustila svoje sólo ľudová kapela pod 
vedením pána Petra Zajaca, riaditeľa 
ZUŠ. Pán prezident s doprovodom sa na 
krátku chvíľu odobral do kancelárie 
primátora, kde si v užšom kruhu poho-
vorili o najvážnejších problémoch nášho 
mesta. V obradnej sieni vzácnych hostí 
už očakávali predstavitelia mesta 
–poslanci, členovia Rady MsZ, zástup-
covia podnikov a škôl. V závere sa pán 
primátor poďakoval vzácnym hosťom 
za ich návštevu a požiadal p. prezidenta 
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o zápis do pamätnej knihy. Pred odcho-
dom, hoci sa stretnutie s prezidentom 
nečakane predĺžilo vďaka živej debate, 
čakalo p. prezidenta s manželkou ešte 
jedno milé stretnutie – so žiakmi 
Základnej školy v Giraltovciach – 
knihoškriatkami –ktorí s ním urobili 
exkluzívne interwiev.“

„K návštevníkom nášho mesta patria 
ešte p. Ján Ľupták, ktorý navštívil Giral-
tovce v piatok 17. februára. 21. marca 
navštívil naše mesto poslanec parla-
mentu p. Mikuláš Dzurinda, ktorý sa 
stretol s čelnými predstaviteľmi nášho 
mesta a zaujímal sa o ekonomickú situ-
áciu v meste. Giraltovce navštívil aj 
poslanec za SDĽ p. Fico, ktorý má veľkú 
popularitu na Slovensku, vďaka svojmu 
vecnému, pokojnému vystupovaniu.“

V kapitole s názvom Výstavba a zmeny 
charakteru obce sme našli tieto zaují-
mavosti: „V súvislosti s  vodou sme sa 
my Giraltovčania zviditeľnili na celom 
Slovensku, keď v rozhlase v máji 1995 
zaznela správa, ktorá oznamovala, že v 
Giraltovciach sa začína úprava povrcho-
vej vody ojedinelým systémom v 
Európe. V čističke pitnej a úžitkovej vody 
bolo nainštalované zariadenie KATA-
DYN, ktoré zabezpečuje nezávadnosť 
vody pomocou ultrafialového žiare-
nia.Zariadenie počas skúšobnej 
prevádzky fungovalo spoľahlivo, a tak 
sa Giraltovčania viac nemusia báť napiť 
sa vody z vodovodného kohútika.“ 

„Istou zmenou oproti minulosti je 
hromadné používanie satelitov na tele-
vízny príjem. Známe plechové taniere 

zdobia priedomia mnohých rodinných 
domov, bytovkári riešia satelitný príjem 
spoločnými satelitmi, za ktoré platia 
ročné nájomné. A tak pre mnohých 
obyvateľov sa stalo samozrejmosťou 
sledovanie filmov a iných programov 
najmä v nemčine, ojedinele aj v angličti-
ne. K najsledovanejším staniciam  patrí 
RTL, PRO7, RTL2. Vlastníci satelitov          
s obľubou sledujú aj program slovenskej 
stanice VTV, ktorá poskytuje širší výber 
programov a filmov než Slovenská tele-
vízia.“  

„V meste pribúdajú aj prístroje výpočto-
vej techniky. Kým donedávna sme sa na 
ne dívali so zbožnou úctou, dnes sú už 
samozrejmosťou v bankách, v školách, 
na mestskom úrade, poliklinike, a to aj   
u jednotlivých lekárov, elektronické 
pokladnice sa na nás usmievajú aj spoza 
pultov obchodov. Obsluhujú ich nielen 
muži, ale celkom prirodzene s nimi zaob-
chádzajú aj ženy. Novinkou sú aj banko-
maty, ktoré zjednodušujú našim obyva-
teľom výber finančných prostriedkov. Sú 
umiestnené na budove MsÚ (bankomat 
VÚB) a Sporiteľne.“

Zaspomínajme si ešte na mimoriadne 
udalosti roku 1995: „Charakteristickým 
znakom nášho mesta v roku 1995 bolo 
hromadné sledovanie televízneho seri-
álu pochybnej umeleckej hodnoty 
Jednoducho Mária. A tak sa občania 
nášho mesta v stredu a piatok vždy mali 
o čom porozprávať, keď komentovali 
vývoj deja filmu z predchádzajúceho 
dňa.“

Spracovala: Michaela Marcinová  
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Prvý máj bol v Giraltovciach veselý 
a plný hudby. V Parku mieru sa 
stretli milovníci kvalitnej muziky a 
nadšenci umenia, aby si mohli 
vychutnať spoločné vystúpenie 
Základných umeleckých škôl              
v Giraltovciach a v Sabinove. Podu-
jatie s názvom Hudba nás spája 
prepojilo dokopy tie najlepšie 
čísla, ktoré pripravili v spolupráci 
s Mestským úradom v Giraltov-
ciach. V úžasnom projekte plnom 
hudby, tanca a spevu sa úspešne 
odprezentovali talentovaní žiaci a 
ich skvelí učitelia. Viac o akcii nám 
prezradil riaditeľ našej zušky Mgr. 
Peter Zajac, iniciátor a realizátor 
myšlienky spoločného vystúpenia 
so Sabinovčanmi.

Prezraďte, prečo ste sa rozhodli 
spojiť vystúpenie práve so sabi-
novskou ZUŠ? 

- Tento nápad so spoločným vystúpe-

ním viacerých ZUŠ sme chceli realizo-
vať dávno. Kedysi sme robili výmenné 
koncerty so ZUŠ v Prešove, Bardejove, 
Stropkove a Raslaviciach. Oslovil som 
niekoľko ZUŠ a iba Sabinovčania to 
akceptovali a po polročnej príprave 
sme to úspešne spoločne absolvovali. 

Kto vybral názov Hudba nás spája? 

- Názov sme vymysleli my. Pôvodný 
cieľ bol, aby sa spojilo čo najviac ZUŠ, 
aby sa žiaci spoznali, skamarátili a 
aby sme taktiež predviedli niekoľko 
hromadných spoločných čísel. 

Ako dlho sa pripravoval program a 
ako ste vyberali jednotlivé čísla? 
Vraj ste plánovali zapojiť ešte viac 
žiakov... 

- Program sa pripravoval asi 5 - 6 
mesiacov. Popri tom sme, samozrej-
me, robili aj iné akcie -Vianočný 
koncert, triedne koncerty, Akordeó-
nový festival, Jarný koncert. Zamerali 

1. MÁJ V GIRALTOVCIACH: 
PRINIESOL SKVOSTNÉ HUDOBNÉ VYSTÚPENIA DVOCH ZUŠIEK 
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sme sa hlavne na komornú a 
orchestrálnu hru a postupom času 
sme vyberali za jednotlivé ansamble 
najlepšie čísla z nacvičených skladieb, 
ktorých bolo omnoho viac, ale aj my, aj 
Sabinovčania sme ich aj kvôli časo-
vému harmonogramu zoškrtali. 

Ste napokon spokojný s celkovým 
vystúpením? Aké boli ohlasy? 

- Spokojný som veľmi a ohlasy sú 
mimoriadne kladné.

Akým spôsobom podporilo akciu 
mesto?

- Mesto nás v našom nápade podpori-
lo, dalo k dispozícii amfiteáter, traktor 
s chlapmi na prevoz nástrojov a stoli-

čiek, aparatúru. Táto akcia bola veľmi 
náročná pre zvukára. Róbert Koreň     
s Marošom Hlibokým si zaslúžia 
veľkú vďaku, pretože nebol čas          
na zvukové skúšky a išlo sa naostro. 

Plánujete v najbližšom čase ďalšie 
podobné podujatia? 

- Podujatia tohto typu by sme chceli 
organizovať pravidelne aj s inými 
ZUŠ, ak budú ochotné. Spoločný 
koncert so sabinovskou ZUŠ by mal 
prebehnúť na budúci rok v Sabinove.

Ďakujeme za rozhovor.

Autor: Martina Cigľárová,

foto: Ladislav Lukáč

FOLKLÓRNY FESTIVAL TOPĽANSKEJ DOLINYFOLKLÓRNY FESTIVAL TOPĽANSKEJ DOLINY

SPOJIL TRI KULTÚRYSPOJIL TRI KULTÚRY
Milovníci folklóru si v Giraltov-
ciach prišli na svoje. Počas 26. 
ročníka akcie sa prezentovali 
domáci i zahraniční umelci. Pries-
tor dostali aj remeselníci.

Cez  mikroprojekt Spojme hory a 
kultúru v rámci poľsko-slovenskej 
cezhraničnej spolupráce predstavili 
konferencierky programu z mest-
ského úradu – vedúca kultúry Mária 
Osifová a knižnice Michaela Marci-
nová - stovkám ľudí v publiku ľudové 
umenie troch kultúr, ktoré neostanú 
zabudnuté - Slováci,  Poliaci a Židia. 

„Folklór je spoločný majetok, každý 
ho pozná a každý ho má rád. Stále 
zaznieva a ešte stále sa tvorí. Piesne - 
všetko je v nich čisté, jasné, prirodze-
né, pretože rastú ako kvety na 
lúkach. Piesne prostého ľudu sú obra-
zy, na ktorých každý národ najvernej-
šie maľuje svoj charakter, sú to dejiny 
vnútorného sveta a života, kľúče         
k duši národa. Bez hudby niet piesní, 
bez piesní niet tanca. Bez piesní, 
hudby a tanca niet  života. V tónoch, 
slovách a rytme sa odrážajú radosti      
i strasti, bieda, boj a zápasy ľudu, 
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dobro a viera.“ Hneď v úvode 
programu sa prestavil DFS Giraltov-
čan, ktorý  pod vedením pedagogi-
čiek ZUŠ v Giraltovciach Dávidovej, 
Eliášovej, Remetovej a riaditeľa 
Zajaca  predviedol  lúčne hry                 
s názvom  Jak sme pašli kravy. Keďže 
aj poľský folklór má veľa čoraz viac 
priaznivcov, v Giraltovciach vystúpil 
nový súbor Bieszczadzki Dom            
z poľského mesta Ustrzyki Dolne.       
Po  ňom sa prezentoval DFS Podko-
vička zo Stropkova pod vedením 
giraltovskej folklórnej tanečnice 
Tatiany Švačovej. Aj ich prevedenie je 

dôkaz toho, že mladí ľudia chcú 
zachovávať náš folklór. „Tak ako aj  
na Slovensku, aj v iných krajinách sa 
generácie obávajú, že ich tradície a 
zvyky sa stanú zabudnutými. 
Presvedčili sme sa o tom, že to tak nie 
je. Festival je dôkaz toho, že práve 
spojovacia sila ľudového umenia 
scelila slovenskú kultúru s poľskou, 
nevynímajúc u oboch národov aj 
židovskú kultúru,“ uviedla Osifová.  
"Slovenský ľud vždy vedel vytvoriť 
krásu, ktorá bude pretrvávať          
stáročia.“ 

Z úst konferencierok tiež zaznelo, že 
od polovice 18. storočia patrilo neod-
mysliteľne ku Giraltovciam aj židov-
ské obyvateľstvo, ktoré sa živilo 
najmä remeselníctvom a obchodom. 
Žiaci ZUŠ Giraltovce predviedli  
židovský tanec, po ktorom prišlo aj 
hudobné zoskupenie Mojše band       
z Košíc. „Mladí umelci sa venujú 
interpretovaniu rôznych druhov a 
žánrov židovskej tradície, ktorú 
p re z e n t u j ú  v ž dy  a k t u á l ny m i  
vyjadrovacími prostriedkami.  
Kapela má za cieľ interpretovať 
predovšetkým židovskú hudbu stre-
doeurópskeho regiónu a prinášať 
obraz o štýle židovského umenia 
známeho tiež ako luftmensch, čiže  
žáner ľahkej zábavy.“ Počas dvoch 
rokov ste ich okrem synagóg, klubov, 
koncertných pódií a festivalov mohli 

AJ ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE ZEM SPIEVA
zazrieť aj v známej folklórnej show – 
Zem spieva. Na  rad tiež prišlo vystú-
penie skupiny Topľanky. Priestor dali 
aj hudobníkom zo skupiny Rozma-
rija z Prešova s vlastnou cimbalovou 
ľudovou hudbou, ktorá pôsobí          
na umeleckej scéne už 25 rokov a 
speváčok zo Spišskej Novej Vsi a 
Popradu, ktoré si hovoria Vychod-
ňarske šarkanice. Celým srdcom sa 
venujú zborovému spevu, folklóru 
rôznych regiónov, slovenským             
i rusínskym piesňam. Tradícia nášho 
festivalu je vystúpenie domáceho 
súboru Topľan, jeho predstavenie 
bolo i teraz vyvrcholenie celého 
programu. Tento rok ho obohatili 
nové tance, prezentované v nových 
krojoch. V tomto období súbor       
štartuje medzinárodné turné            
(Poľsko, ČR a Litva). 
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Festival funguje viac, než štvrťstoroč-
nicu, prebehol už 26. ročník. Počas 
rokov mal svoj prirodzený vývoj. 
„Začínali sme úplne od začiatku. 
Najprv sme začali dávať detské 
ľudové súbory a zapájalo sa len mesto 
Giraltovce, občas aj obce poblíž rieky 
Topľa. Po čase tento festival nabral aj 
medzinárodné rozmery, s tým, že sem 
prichádzali nielen Slováci, ale aj 
súbory z Poľska či Ukrajiny a našich 
družobných miest. Tento vývoj sa 
nezastavil a verím, že to bude pokra-
čovať ďalej,“ informoval  primátor Ján 
Rubis. Najviac ho teší, je, že festival 
má už v rámci Slovenska vybudované 
svoje meno. Mesto už hostilo folklo-
ristov z takmer všetkých známejších 
folklórnych miest. „Či sú to Modra, 
Zvolen, Banská Bystrica, Urpín a 
všetky tie významné súbory, ktoré    
na Slovensku pôsobia aj na báze 
profesionálnej.“ Aj tento ročník mal 
úspech. „Dnes sme na tomto mieste 

mohli počúvať krásnu muziku a 
krásne piesne, vidieť  šikovných 
malých i veľkých tanečníkov a taneč-
nice v nádherných krojoch a obdivo-
vať zručnosť majstrov ľudových reme-
siel. Boli sme svedkami úprimného 
spojenia kultúr, ktoré sa po stáročia 
vzájomne ovplyvňovali a tolerovali a 
ruka v ruke sa spolu rozvíjali,“ dodali 
na záver konferencierky programu. Z 
remeselníckej tvorby ponúkli talento-
vaní umelci na prezretie i na predaj 
výrobky z dreva, prútia či machu, 
tkané koberce, obrázky a iné dekorá-
cie, náušnice, sviečky, medovníčky a 
perníčky. Nechýbali cukrovinky, 
kúpeľné oblátky či medovina. Súčasť 
podujatia bola petícia za výstavbu R4, 
podpisy sa zbierali aj počas akcie.

V budúcom čísle pripravujeme 
rozhovory s niektorými remesel-
níkmi.

Text: Martina Cigľárová,
foto: MicenkoFOTO

FESTIVAL MÁ SVOJ VÝVOJ

Najlepší brezovskí furmani sú Giraltovčania
preteky sa na ihrisku v Brezove stretlo 

trinásť súťaženiachtivých „kočišov“ 

rôzneho veku, aby preukázali svoju 

zdatnosť. Nechýbali sprievod vozov 

ťahaných koňmi obcou a štyri súťažné 

disciplíny. Tradícia furmanských prete-

kov v Brezove sa podľa slov Brezovčana 

Ladislava Lukáča sľubne rozvíja.             

V obci Brezov sa nedávno uskutočnil 

ďalší ročník obľúbenej akcie Furman-

ské preteky. Konské záprahy zaujali 

verejnosť už  piatykrát a získavajú si 

čoraz viac priaznivcov. 

Brezovčania i všetci milovníci koní a 

zábavy si prišli na svoje. Počas  5. 

ročníka obecnej akcie Furmanské 
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„Pomáhajú mi a majú radi kone. Zatiaľ 

máme doma jedného a ideme            

po ďalšieho ťažného koňa. Je to ťažká 

práca, robiť v lese, ale aj starať sa          

o koňa, vyžaduje si to čas, trpezlivosť, 

pevné nervy a aj lásku k zvieratám,“ 

povedal nám otec rodiny Andrej. V ich 

maštali sú kone už cez sto rokov, teda 

od čias prvej svetovej vojny. „Kone 

máme od vojny, môj pradedo aj dedo 

mali kone a čo pamätám, aj otec robil 

celý život s koňmi. Chovajú sa u nás 

dodnes, v tej istej maštali, len bola 

medzitým opravovaná. Dnes sa o koňa 

stará už piata generácia – naše deti,“ 

hovorí Andrej. Prezradili nám, že to 

neboli ich prvé preteky. „Boli sme už 

na viacerých – v Čiernom, Pavlovciach, 

Dávidove, Kľušove, Tarnove, Brezovici, 

V pretekoch zvíťazili Giraltovčania 

Andrej a Ondrej Jurčovci s koňom 

Mišom (s iným tímom súťažil aj Adam 

Jurč), za nimi nasledovali Andrej a 

Miloš Ďuricovci z Brezovice s koňom 

Argom a ako tretí v poradí skončili 

Veronika Ďuricová s Petrom a koňom 

Bartekom. Veronika reprezentovala          

v súťaži ženskú populáciu ako jediná 

dáma. „Bola výborná atmosféra a 

akcia dobre zorganizovaná, vyšla aj 

napriek nepriaznivému počasiu. Sme 

tam už zohratá partia, ktorá sa stretáva 

na takých akciách,“ prezradili Andrej 

Jurč so synom Adamom. Pán Andrej 

rád zapája do súťaže i do práce všet-

kých svojich synov – okrem Ondreja a 

Adama má po otcovi zdedený vzťah      

ku koňom aj ich najstarší brat Marek. 

„5. ročník opäť sprevádzalo rôznorodé 

počasie, ale organizátori sa pripravili aj 

na takúto alternatívu. Furmani                    

so svojimi koníkmi ukázali, čo dokáže 

láska človeka a zvieraťa. Bolo sa na čo 

pozerať.“ 

KONE MÁ GIRALTOVSKÁ RODINA UŽ STO ROKOV
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trochu sme si už toho pochodili. Sú 

súťaže, kde sa súťaží s jedným koňom a 

párom dvoch koní, čo je náročnejšie.“ 

Takmer všade, kam prídu, triumfujú. 

Okrem najnovšej a najcennejšej majú 

už doma ďalších osem trofejí. Pripra-

vujú sa už aj na ďalší ročník giraltovskej 

súťaže Furmanských pretekov, ktorá sa 

má uskutočniť 15. júla. A ktovie, 

možno si odtiaľ odnesú svoju desiatu 

trofej, držme im palce.

TRADÍCIA RODINNEJ FARMY V LUŽANOCH
Chovu koní sa venujú celé generácie, 
o čom svedčia rodinné farmy                    
v našom okolí. Zatiaľ, čo rodina 
Jurčová chová ťažného koňa, 
rodinnú konskú farmu s dostiho-
vými koňmi má rodina Ciganovcov       
v neďalekej obci Lužany pri Topli. 
Chov koní je i pre nich tradícia aj 
koníček. Tri generácie tam chovajú 
spoločne okolo 50 koní, s ktorými aj 
úspešne pretekajú. Farmu pred 25 
rokmi založil, dnes už 85-ročný Juraj 
Cigan. V roku 1972 ho nasledovali 
jeho synovia Miroslav a Ján, ktorým   
s chovom i jazdením pomáhajú aj ich 
deti. „Práce okolo koní je strašne 
veľa, ale stojí to za to. Nakŕmiť, pojaz-

diť, vyčistiť boxy, pustiť na výbehy.  
Vypomáhajú nám s tým deti a 
mládež z dediny a okolia.“ Pred 
piatimi rokmi postavili i vlastnú 
maštaľ a začali súkromne podnikať 
v chove parkúrových koní a poľno-
hospodárstve. Kone sú na chov alebo 
na tréning, väčšina je na predaj. 
Počas leta sú mladé kone do troch 
rokov a chovné kobyly na pastve. 
Majú svoje mená so zaužívanou 
tradíciou – koníky sú po otcovi     
koňovi, kobyly po mame kobylke. 

Autor: Martina Cigľárová,

foto: Ladislav Lukáč
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Naše mesto patrí k miestam, 
ktoré už  po druhý raz organi-
zujú podpisovú akciu obča-
n ov  o k r e s u  Sv i d n í k  z a  
urýchlené začatie výstavby 
rýchlostnej cesty R4 Prešov – 
Vyšný Komárnik. Podarí sa 
raz zrealizovať túžby východ-
niarov?

Aj v našom meste prebieha 
ďalšia petícia na výstavbu  
rýchlostnej cesty R4.  Podpisovú 
akciu  v kraji organizuje združe-
nie Lepší Prešov. Občania                 
z nášho okresu a kraja žiadajú        
o bezodkladné zaradenie budo-
vania plánovaných úsekov 
rýchlostnej cesty v kraji medzi 
najvyššie priority vlády SR        
pri rozvoji cestnej infraštruktúry         
na Slovensku a o prehodnotenie a 
úpravu harmonogramu výstavby cest-
ných komunikácií. A to tak, aby sa 
vybudovanie cesty a jej definitívne 
odovzdanie do užívania  realizovali         
v čo najkratšom čase, čím sa prispeje 
k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotli-
vých regiónov a ich vzájomného 
prepojenia, k znižovaniu regionál-
nych disparít, k podpore rozvoja 
ekonomických aktivít a zvyšova-      
niu konkurencieschopnosti SR. 
Rýchlostná cesta R4 má v rámci 
koncepcie rozvoja cestných komuni-
kácií dobudovať novú kapacitnú 
rýchlostnú cestu vyhovujúcu súčas-

ným a výhľadovým nárokom. Cieľ je 
zvýšenie plynulosti a bezpečnosti 
dopravy a zlepšenie životného 
prostredia. Primátor Giraltoviec sa 
vyjadril, že do petičnej akcie sa mesto 
zapojilo tiež. „Mesto Giraltovce a 
vôbec celý okres Svidník sa zapojili  
do podpisovej akcie spolu s organizá-
tormi z občianskeho združenia Lepší 
Prešov. Oslovili nás, všetkých staros-
tov z okresu, aby sme ešte raz skúsili 
vyzbierať podpisy a posúrili túto 
výstavbu do vlády a Národnej rady, ak 
sa nám podarí vyzbierať viac ako 
100-tisíc podpisov. Teší nás, že aj ten 
harmonogram, ktorý vláda schválila, 
je schválený ako červený variant,“ 
prezradil Ján Rubis. 

Giraltovčania opäť zabojujú za výstavbu R4
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Primátor uviedol, že sa to rieši už 
roky, no dopad to má hlavne na našu 
„dolinu“ - málo pracovných príleži-
tostí a odchod mladých ľudí. Najväčší 
problém vidí v nedostatku práce. 
„Viac to znevýhodňuje náš región 
oproti ostatným regiónom Slovenska, 
pretože je tu slabý príliv investorov a 
zhoršuje sa sociálne postavenie práve 
tohto regiónu, dostupnosť k vzdela-
niu, prepojeniu k väčším mestám, 
možnostiam či už za kultúrou alebo 
prácou. Chýba nám v doprave tá 
infraštruktúra a myslím si, že                
s výstavbou R4 by  sem prišiel aj 

investor a s ním viac pracovných 
príležitostí, čo nám najviac chýba         
za posledných päť rokov. V meste 
máme rapídny odliv mladých ľudí, 
hlavne teraz, v mesiacoch jún - júl, 
keď sa končia maturity a začínajú 
prijímacie pohovory na VŠ. Odchá-
dzajú nám, no nielenže sa prihlásili       
na prechodný pobyt v inom meste, ale 
aj odhlásili z trvalého pobytu. To nás 
najviac mrzí, pretože tá práca tu fakt 
chýba a kraj pod Duklou sa pomaličky 
vyľudňuje,“ myslí si. Aj preto prijali 
ponuku Prešovčanov a zapojili sa           
do ich petičnej akcie. 

NEDOSTATOK PRÍLEŽITOSTÍ

Podľa primátora Rubisa je teraz ťažké 
povedať, či to má šancu uspieť, ale 
verí tomu. Problém prirovnal k Orave. 
„ Ko l e g ov i a  O ravč a n i a  b o j u j ú                   
o hraničný priechod na Svrčinovci, 
verím, že sa to podarí aj tu v Barwin-
ku, aj z toho dôvodu, že vláda SR si 
musí uvedomiť, že s Poľskom máme 
najdlhšiu hranicu a iba dva hraničné 
priechody pre nákladnú a kamiónovú 
dopravu, čiže tá kamiónová doprava 

ODLIV MLADÝCH
sa strašne zahusťuje. Čo sa týka tran-
zitu juh - sever, dva hraničné prie-
chody  sú veľmi málo, a ak už majú 
byť, tak vybavené rýchlostnou cestou, 
aby sa tu netvorili kolóny a nezdržia-
valo to našu premávku.“ Zapojiť sa        
do petície je možné do konca júna. 
Hárok má obsahovať meno, priezvis-
ko, adresu trvalého pobytu - presnú 
ulicu, názov mesta alebo obce, číslo 
domu a podpis. 

KAMIÓNY STRPČUJÚ ŽIVOT 
Ján Rubis tvrdí, že kamiónová 
doprava komplikuje a znepríjemňuje 
život obyvateľom regiónu a ničí aj ich 
majetky. „Strpčuje to život nám,         
no nielen v našom meste, ale vôbec        
aj v dedinách je to nebezpečné. Je to 
miesto, kde sa ťažko žije, pretože tá 
kamiónová doprava je veľmi hustá,“ 
konštatuje. „Táto cesta nie je 

konštrukčne stavaná na takú silnú 
kamiónovú dopravu. Dochádza tak         
k narúšaniu statiky ciest a v posled-
nom čase i rodinných domov či pane-
lákov. Z toho dôvodu sme, primátori 
miest a starostovia obcí okresu Svid-
ník, zorganizovali podpisovú akciu,“ 
objasnil už aj počas priebehu prvej 
petičnej akcie.  

Text: Martina Cigľárová
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Vo štvrtok 11. 5. 2017 sa triedy  
Materskej školy v Giraltovciach 
zmenili, lebo boli vyzdobené srdieč-
kami i kvetinami a zaplnili ich  
predovšetkým mamky. Pýtate sa, 
prečo? Pri príležitosti sviatku Dňa 
matiek pripravili deti  pre svoje 
mamky ten najkrajší darček z lásky 
– slávnostné vystúpenie. V ňom 
chceli vyjadriť jedinečnosť a nena-
hraditeľnosť svojich mamičiek. 
Lásku svojim mamkám prejavujú 
každý deň, takto slávnostne však 
len  raz v roku. S usilovnosťou a 
veľkou snahou deti spievali, pred-

nášali a  tancovali. Tak vyjadrili 
mamkám vďaku za to, čo všetko pre 
nich robia, ako ich majú rady a čo 
pre nich znamenajú. Nechýbali ani 
milé prekvapenia na záver,  papie-
rové srdiečka, kvetinky, ale aj 
pohostenie vo forme rôznych nátie-
rok, ktoré pripravili  kuchárky škol-
skej jedálne. Nátierky všetkým 
veľmi chutili a preto recepty na ne 
sú už zverejnené na webovej 
stránke školy. Mamky ich môžu 
vyskúšať a pripraviť svojim deťom 
aj doma.   

Beáta Miňová

 MAMIČKA, ĎAKUJEM  MAMIČKA, ĎAKUJEM 
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V  máji, keď je všetko rozkvitnuté, sa 

naše mamičky usmievajú  trošku viac 

ako inokedy. Pripomínajú si Deň matiek,  

deň,  keď im chceme všetci ukázať, že 

ich milujeme a chceme sa im za všetko 

poďakovať. Aj my, žiaci  našej školy, sme 

si v jednotlivých triedach  pre svoje 

mamky pripravili prekvapenie v podobe 

básní, piesní, tancov a darčekov. 

ĽÚBIME ŤA, MAMKA!

17. mája 2017  sa naši žiaci 7. ročníka 

zúčastnili v Prešove  v Základnej škole  

Šmeralova krajského kola v bežeckých 

atletických  disciplínach na  60 m, 600 

m a 1000 m s názvom  Hľadáme nových 

olympionikov. V súťaži družstiev to naše 

v zložení Kristián Schrenk, Lukáš 

Pankuch, Petronela Vargová a Mária 

Pizúrová obsadilo 3. miesto. V súťažiach 

jednotlivcov sa najvyššie umiestnil 

Kristián Schrenk, v disciplíne beh          

na 1000 m skončil prvý a tým si vybojo-

val miestenku v celoslovenskom kole, 

ktoré sa uskutoční 9. septembra 2017 

na atletickom štadióne v Dubnici       

nad Váhom. Víťazom gratulujeme a 

prajeme veľa šťastia  v celoslovenskom 

kole.

Priblížiť mladému človeku či dieťaťu 

prírodu, jej kolobeh je príjemné, krás-

ne, potešujúce pre sprostredkovateľa a 

užívateľa. S takýmto projektom a 

myšlienkou oslovila naša kolegyňa, Mgr. 

Tatiana Sabolová, žiakov II. A, II. B, IV. A  

a IV. B za odbornej spolupráce a pomoci  

zamestnancov Lesov Slovenskej repub-

liky, napr. Ing. Štefana Fedorka. 

Príchod ráno do slanských lesov          

pri Pavlovciach, spoznať náučný chod-

ník, ktorý je  unikát v rámci Slovenskej 

republiky, pochopiť výsadbu mladých 

stromčekov, ťažbu a náročnú prácu          

v lese je zaujímavé. Na úvod inštruktori 

rozdali sadenice, predviedli praktickú 

ukážku a spôsoby výsadby mladých 

sadeníc. Potom  dostali príležitosť aj 

žiaci. Po prvých nesmelých pokusoch sa 

rozbehli a každému žiakovi sa podarilo  

vysadiť svoj stromček. Dobre vykonanú 

prácu lesníci ocenili a pripravili pre nás 

občerstvenie.  Na náučnom chodníku       

s názvom Tajch je lesnícke múzeum, 

ktoré vďaka Ing. Fedorkovi mali 

možnosť žiaci navštíviť a tak spoznávať 

prácu lesníkov v minulosti. Videli moto-

rovú pílu z  50. rokov minulého storočia, 

ktorá váži približne 50 kilogramov. 

Spoznali aj množstvo ďalších lesníckych 

pomôcok z minulosti,  ako boli ciachy, 

číslovačky, priemerky či výškomer. Žiaci 

mali možnosť získať nové poznatky 

prostredníctvom herbára, ako i zbierky 

semien, listov, púčikov či ukážok 

lesných drevín. Nechýbala ani  tematika 

poľovníctva a kynológie. V susednej 

izbe múzea je dobová kancelária lesní-

ka.  Akciu financovali  Lesy Slovenskej 

republiky.

Dospievanie je prechodné obdobie 

medzi detstvom a dospelosťou. Je to 

MÁJOVÉ AKTIVITY V NAŠEJ ŠKOLE... 
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proces  spojený so zložitými fyzickými a 

psychickými zmenami. Zároveň je to 

obdobie hľadania a rozvoja vlastnej 

identity. Pubertu charakterizujú aj 

pohlavné dospievanie a záujem o sexu-

alitu. Mladý človek často v tomto 

období potrebuje pomôcť, poradiť a 

správne usmerniť. Toto obdobie preží-

vajú naši žiaci vyšších ročníkov.             

Aj z toho dôvodu sme usporiadali         

pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka besedu           

na tému Dospievanie. Pozvanie medzi 

nás prijala a besedu viedla PhDr. 

Gabriela Kuriplachová z Prešovskej 

univerzity v Prešove, z Fakulty zdravot-

níckych odborov. Dievčatá a chlapci sa 

nezávisle od seba oboznámili  s témami 

dospievania, priateľstva, správnej výži-

vy, hygieny, reálií súčasného života. 

Potom nasledovala voľná debata            

s možnosťou kladenia otázok. Našich 

žiakov táto beseda veľmi zaujala a 

dúfajme, že bude kladne vplývať na ich 

ďalší rozvoj. Cieľ besedy bol umožniť 

pochopiť dievčatám a chlapcom 

psychické zmeny, ktorými prechádzajú 

a budú prechádzať, nahliadnuť do tajov 

dospievania,  správnej intímnej hygieny 

a  prevencie možných ochorení.

Archív internetovej stránky

ZŠ Giraltovce

 „Gymkáči“ na potulkách 
V rámci projektu Refugees and 
migrants seeking their future in the 
United Europe navštívili šestnásti 
študenti a štyri  učiteľky z našej školy 
29. 3. 2017 záchytný tábor v Humen-
nom pre utečencov zo Somálska, 
Palestíny, Afganistanu a iných krajín. 
Pripravili sme si pre nich kultúrne 
predstavenie - vystúpili sme s  naším 
dobre známym ľudovým muzikálom 
Na valale dobre, na valale zdravo. 

Keď sme vchádzali autobusom          
do areálu migračného tábora cez 
vysokú bránu, nikoho neprekvapil, no 
striasol pocit ľútosti, niekoho obavy.   
Hlavný cieľ tohto vystúpenia bol 
priblížiť cudzincom slovenské zvyky, 

obyčaje a náš slovenský folklór. Vošli 
sme do jednej z miestností budovy, 
kde sme sa prezliekli do krojov, vyba-
lili hudobné nástroje, pripravili scénu  
a program sa začal tým, že sme dej 
muzikálu divákom priblížili v angličti-
ne. Naše obecenstvo bolo plné 
cudzincov zo Somálska, Palestíny, 
Afganistanu a iných krajín. Očakávali 
sme, že slovenčine nebudú rozumieť 
a tak sme sa v nich najmä snažili vyvo-
lať  jednotný dojem z prezentovania 
našich ľudových tradícii a tempera-
mentného folklóru - hudby, spevu či 
tanca. Mali sme obavy z toho,  či sa im 
naše vystúpenie  bude páčiť, keďže 
pochádzajú z úplne „iného sveta“,       
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zo sveta s odlišnou kultúrou.             
No na naše prekvapenie sme zožali 
nemalý potlesk. Bol to príjemný pocit 
pre každého z nás, vidieť úsmevy       
na tvárach ľudí, ktorí to nemajú 
momentálne vo svojich životoch 
ľahké. Táto malá skúsenosť mi trocha 
otvorila oči. Nie je nad pocit, že 
môžem môj každý deň žiť slobodne 
na našom pokojnom Slovensku. 

Naša cesta pokračovala ďalej                 
do Medzilaboriec. Autobus zaparko-
val na parkovisku pri Múzeu moder-
ného umenia Andyho Warhola. 
Samotné múzeum je veľká pestrofa-

rebná poschodová budova charakte-
ristická jedinečnou expozíciu o živote 
a diele  Andyho Warhola, ktorého 
pôvod siaha k Medzilaborciam,          
do obce Miková . Svedčia o tom cenné 
autentické materiály, artefakty, listiny 
a rekvizity. Múzeum vlastní jeho 
krstnú košieľku, odevy alebo jeho 
originálne okuliare. V modernom 
umení sa preslávil najmä serigrafiami 
Campbellovych polievok a  slávnych 
osobností ako Marilin Monroe či Mick 
Jagger. Najdrahší obraz je Strieborná 
havária, prednedávnom vydražený za 
sumu nepredstaviteľnú pre bežného 
smrteľníka.

Domov sme sa 
vrátili nabití 
n o v ý m i  
p o z n a t k a m i        
i  e m ó c i a m i .  
Myslím si, že 
pre každého, 
koho zaujíma 
v ý t v a r n é  
u m e n i e ,  j e   
dobrá voľba 
navštíviť toto 
m ú z e u m            
v Medzilabor-
ciach.

Tatiana 
Dzurišová 

3.A, 
Radka 

Mihalčiková 
2.A



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

21

Brána školy sa otvorila v netradičnom 
čase, o ôsmej večer, vestibul sa 
rozsvietil. Do dvora prichádzajú autá 
a z nich vystupujú rodičia a žiaci, napä-
tí, nedočkaví, ale zároveň veselí. Čaká 
na nich totiž jedinečné dobrodruž-
stvo. Majú sa stretnúť s novými pria-
teľmi, ktorých doteraz poznali len cez 
sociálne siete. S priateľmi z Islandu a 
Španielska, ktorí, tiež plní očakávaní, 
prichádzajú spoločne jedným auto-
busom z letiska  v Budapešti. Nastáva 
vzácna chvíľa, z autobusa postupne 
vystupuje 21 študentov a ich 7 učite-
ľov. Hlavou im prebiehajú rôzne 
myšlienky: Aký ten môj nový kamarát 
asi bude? Budem mu rozumieť?          
O čom sa budeme rozprávať?... Obavy 
pretrvávajú, ale len do chvíle prvého 
zoznámenia .  Každý postupne 
spoznáva toho svojho neznámeho a 
ten sa postupne mení z cudzieho 
človeka na priateľa, možno aj na celý 
život. Všetci odchádzajú do rodín, kde 
ich už čaká všetko perfektne nachys-
tané... Ráno sa spoločne vracajú späť, 
aby spolu s nami spoznali naše krásne 
Slovensko. Škola i 1. mája ožíva smie-
chom, všade sa ozývajú rôzne cudzie 
jazyky, ale najmä angličtina,  všetci sú 
naplnení veselým očakávaním 
nových nezabudnuteľných zážitkov... 
A také naše stretnutie aj bolo. 

Organizovalo sa v rámci medzinárod-
ného projektu Erasmus + s názvom 
H20 not wasted, ktorého cieľ je 

pozrieť sa na problematiku vody          
z multidisciplinárneho hľadiska a 
uvedomiť si jej význam pre život 
človeka. 

Žiaci a učitelia počas 5-dňového 
pracovného stretnutia navštívili 
mnoho slovenských miest a krás, ako 
napríklad Bardejovské kúpele, 
Kúpele Červený Kláštor, Beliansku 
jaskyňu, Opálové bane pri Prešove, 
Pieninský národný park, Aquacity 
Poprad. . .  a  vďaka praktickým 
workshopom  realizovaným na týchto 
miestach mali žiaci možnosť dozve-
dieť sa množstvo užitočných informá-
cií nielen o vode, ale aj o kultúre a 

sa rozprávalo po anglicky, ale spievalo po slovensky 
V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE
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Občania Giraltoviec a okolia si vychut-

nali v krátkom čase dva svetové festi-

valy za sebou. V rámci projektu Expe-

dičná kamera videli študenti najlepšie 

cestopisné, dobrodružné a outdoorové 

filmy sezóny. Jeden svet potešil verej-

nosť najlepšími dokumentmi. 

V Mestskom úrade v Giraltovciach si žiaci 

Súkromnej základnej školy Giraltovce, 

ktorá bola aj organizátor akcie, nedávno 

pozreli najúspešnejšie filmy z celého 

sveta i novinky z domácej produkcie 

natočené v minulej sezóne. Už po ôsmy 

raz ich premietali vo vyše dvesto českých 

a slovenských mestách a  medzi nimi boli 

aj Giraltovce. Témy prírody, hôr, vody a 

športu na filmovom plátne ste si mohli 

vychutnať v štvorhodinovom pásme. 

Filmový festival Expedičná kamera je 

najväčšie česko-slovenské cestovateľské 

a outdoorové podujatie, prináša 

prehliadku toho najlepšieho o expedíci-

ách, horolezectve, divokej prírode či 

extrémnych športových zážitkoch. Ani 

tentoraz nechýbali dobrodružstvo, adre-

nalín, odvaha a napätie z objavovania 

málo prebádaných krajín a extrémnych 

športov z dielne National Geographic. 

Hlavný organizátor ďalšieho, regionál-

neho festivalu Jeden svet v Giraltov-

ciach, bola nezisková organizácia Človek          

v ohrození,  ktorá ho pripravila                   

v spolupráci s Mestom Giraltovce. Bol 

súčasť medzinárodného festivalu najno-

vších dokumentárnych filmov od tvor-

cov z celého sveta, ktorí sa zameriavajú 

na aktuálne globálne témy. Záštitu nad 

posledným ročníkom prevzal prezident 

Andrej Kiska. Akcia prebiehala pre verej-

nosť začiatkom apríla v zasadačke Mest-

ského úradu. Súčasť festivalu, kde 

premietli i filmy zo slovenskej produkcie, 

boli školské premietania. „Išlo o filmy, 

ktoré otvárajú nové obzory a vedia chytiť 

každého za srdce,“ informoval jeden         

z organizátorov. 

Autor: Martina Cigľárová

po Giraltovce. Počas jedenásteho dňa 
piateho mesiaca v roku sa spievalo 
bez a s korepetítormi. Timea Lechma-
nová, 3. A a Ivana Koreňová, 8. A si 
vyspievali prvé miesta. Pôjdu repre-
zentovať náš okres v krajskom kole, 
kde v 1. a 3. kategórii zabojujú                  
o umiestnenie aj v Prešove. Verím, že 
im dve šestky v dátume, kedy sa kraj-
ské kolo uskutoční, prinesú šťastie!

Text: Mgr. Andrea Kytiková,

Text a foto: E. Tchuríková

živote na Slovensku.  Komunikačný 
jazyk všetkých aktivít bola angličtina, 
čím sa nám unikátnym spôsobom 
podarilo v praxi realizovať CLIL 
vyučovanie. 

Naše Slovensko má okrem prírod-
ných krás aj pestrú škálu ľudových 
tradícií. Najväčšiu skupinu ale tvoria 
určite nádherné ľubozvučné ľudové 
piesne. Tie sa počas okresného kola 
Slávika Slovenska rozliehali celou 
podduklianskou dolinou, od Dukly  

GIRALTOVCE OŽILI FILMOVÝM UMENÍM 
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Neoddeliteľnou súčasťou v Katolíckej 

cirkvi je úcta k Panne Márii, lebo len 

ona našla milosť u Boha bez pomoci 

ďalšieho stvorenia (sv. Ľudovít z Mont-

fortu). Podľa miesta jej zjavení 

dostala rôzne prívlastky ako Panna 

Mária Fatimská, Guadalupská,  

Lurdská a i.

Dňa 13. mája si Rímskokatolícka 

cirkev pripomenula 100. výročie 

zjavenia Panny Márie vo Fatime (Por-

tugalsko) trom pastierom: Lucii, Fran-

tiškovi a Hyacinte. Prostredníctvom 

nich vyzvala svet na obrátenie, poká-

nie a modlitbu. Na potvrdenie 

pravosti posolstiev uskutočnil Boh 

pri poslednom, šiestom, zjavení 

Panny Márie 13. októbra 1917 

slnečný zázrak, ktorý videlo približne  

70-tisíc veriacich i neveriacich.

Deťom Panna Mária zverila tri posol-

stvá, ktoré boli postupne zverejňova-

né. Predpovedala ďalší osud sveta       

v podobe nástupu komunizmu, 

rozpútania 2. svetovej vojny a aten-

tátu na pápeža sv. Jána Pavla II. Varo-

vaním pred neobrátením sa ľudstva 

mala byť ďalšia vojna, ktorú malo 

oznamovať neznáme svetlo na oblohe 

(polárna žiara), ktoré zaznamenal aj 

kronikár Ján Novák v Obecnej kronike 

MNV v obci Baňa (okr. Stropkov) ako 

blížiacu sa udalosť vážnejšieho rázu 

(vojnu a choleru). Spomínanú polárnu 

žiaru červenej farby bolo vidieť nad 

celou Európou z 25. na 26. marca 

1938.  

Ďalej požiadala o zasvätenie komu-

nistického Ruska jej Nepoškvrne-

nému Srdcu, ktoré nakoniec platne 

vykonal až 

pápež sv. Ján 

Pavol II. 25. 

marca 1984 

v  s p o j e n í           

s biskupmi 

celého sveta. 

V  r u s k o m  

Kremli ako 

turista toto 

zasvätenie  

uskutočni l  

p á p e ž o v  

z á s t u p c a  

Zasvätenie giraltovskej farnosti

Panne Márii Fatimskej
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slovenský biskup Mons. Pavol Hnilica. 

Po dôslednom skúmaní potvrdila 

Rímskokatolícka cirkev 13. októbra 

1930 vierohodnosť zjavení Panny 

Márie vo Fatime.

Giraltovská farnosť si toto výročie 

osobitne pripomenula slávením sv. 

omše o 10.00 hod. 13. mája na Veter-

níku pri soche fatimskej Panny Márie, 

ktorú odslúžili d. o. Jozef Mager a        

d. o. Gustáv Nagy. V nedeľu 14. mája            

na konci sv. omše o 10.00 hod.               

v miestnom Kostole sv. Cyrila a 

Metoda vykonal zasvätenie farnosti 

Panne Márie Fatimskej pred Oltárnou 

sviatosťou  d. o. Jozef Mager za účasti 

d. o. Gustáva Nagyho a d. o. Andreja 

Murenka a veriacich farnosti.

Mgr. Matúš Kmec

foto: autor

V týchto dňoch vyšla ďalšia publikácia 
našej domácej spisovateľky  Anny Mita-
ľovej zo Železníka, ktorá dlhé roky 
pracovala v giraltovskej mestskej knižni-
ci. 

Ľudstvo si od nepamäti stavalo chrámy. 
Boli to pevnosti ducha, ony znásobovali 
ľudské myšlienky do veľkosti, ktorá sa 
dotýkala výšin Boha. Chrámy, nech sú 
akokoľvek pevné, majú svoj ohraničený  
čas. Sú to chrámy – pevnosti. Ich  
stavebný materiál je slovo. K tým 
najsprávnejším slovám dospievame         
po dlhom hľadaní. Sú  zhmotnenie 
nášho života až vtedy, keď sa nevidi-
teľné myšlienky uložia na papier. Tak 
vzniká poézia. Usiluje sa byť odpoveďou 
na naše hľadanie životných právd, je 
stelesnenie našej lásky k rodine, domo-
vine, deťom, prírode, k práci i ku kráse. 

Autorka, ktorá sa po krátkom čase opäť 
prihovára novou zbierkou svojim čitate-
ľom, podstatnú časť svojej tvorby zasvä-
tila Bohu. Kladie nám mnohé ťažké 
otázky a jeho prostredníctvom nachá-

dza na ne odpovede. Anna Mitaľová 
svoj osud zviazala s rodným krajom.         
V našom meste prežila svoj pracovný 
život. K srdcu jej prirástli aj dve dedinky 
späté s jej životom, rodné Mičakovce a 
Železník, kde žije svoj súkromný život.

Z týchto dvoch oporných bodov sa díva 
na svet, ktorý ju obklopuje, skúma ho 
cez ľudí, ktorí patria do jej bližšieho           
i vzdialenejšieho okruhu. Miluje tento 
kraj i ľudí, ktorí ho vytvorili a žijú preň. 
Uzavrela ich do svojej poézie, hľadá         
v nich ľudskú dokonalosť i pochybenia, 
presviedča sa o ušľachtilosti ich srdca. 
Svojimi veršami v nich prebúdza dušu,       
v ktorej sa môže rozhorieť oheň viery, 
nadšenia a tvorby. 

Nám ostáva len zaželať veršom Anny 
Mitaľovej, aby sa stali dobrým posol-
stvom lásky, viery, dobroty srdca a vrúc-
nosti, lebo práve z tejto vrúcnosti boli 
vytvorené. Aby dom ľudí svojím obsa-
hom premenili  na domov. 

Knihu si môžete kúpiť aj v Mestskej 
knižnici Giraltovce. 

Prevzaté z knihy Slová 

od Anny Mitaľovej

SLOVO NA CESTU
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Z neďalekej obce Kuková pochádza 
šikovná cukrárka Ľudmila Hviščová, ktorá 
už dva roky „kúzli“ jedinečné torty ako        
z rozprávky. Upečie „na mieru“ dobroty 
pre deti i dospelých. 

Zaujímavé je, že Ľudmila Hviščová je 
vyučená krajčírka, napriek tomu 
podľahla cukrárskej vášni. Nik z rodiny ju 
však k tomu nemotivoval. „V rodine 
žiadnu cukrárku nemáme, takže neviem, 
po kom som to zdedila. Pečenie je 
napriek tomu moje veľké hobby. Prihlá-
sila som sa na jednodňový kurz v Prešo-
ve, čo ma inšpirovalo.“ Chytilo ju to a 
začala tvoriť. „Videla som, ako sa pracuje 
s hmotou, ako sa obťahuje tortička, čo 
všetko sa dá z marcipánu vytvoriť a tak 
som pokračovala vo svojej záľube ako 
samouk,“ priznáva talentovaná Ľudmila. 
Cukrárka so zlatými rukami no to potre-
buje veľkú dávku fantázie. Z cukru a 
marcipánu dokáže urobiť divy. Vymode-
luje vám doslova „rozprávky na mieru“. 
Nájde sa v nich každý, či sú to detské torty 

s obľúbenými rozprávkovými postavička-
mi, či torty na krstiny, svadby, jubileá. 
Každé jej dielo je unikát. Pracuje vo dne,   
v noci. Najradšej pečie tortičky pre deti. 
„Hlavne mám rada, ak je to stále niečo 
nové. Nerada pečiem dvakrát tu istú 
tortu. Modelujem postavičky aj kvety. 
Zaberá to určite veľa času, ale ak to robí 
človek so srdcom a láskou, nevadí mu 
presedieť pri tortičkách aj celú noc,“ 
hovorí s úsmevom.“Zákazníci majú rôzne 
požiadavky, piekla už všetko možné. 
Tvrdí, že cukrárské potreby aj niečo stoja. 
„V dnešnej dobe je na pečenie všetko, ale 
aj si treba za určité veci poriadne pripla-
tiť,  či sú to pomôcky, či hmoty, či jedlé 
farby. Je to veľká záľuba, pri ktorej človek 
určite nezbohatne. Stále ma však teší a 
inšpiruje niečo nové. A keď vidím tú 
radosť, stojí to za to,“ myslí si cukrárka z 
Lúčky. Na súťaž  cukrárov by sa však vraj 
nahovoriť nedala, hoci ju jej priatelia a 
známi neustále skúšajú. 

V Lúčke vznikajú „rozprávky“ z cukru a marcipánu V Lúčke vznikajú „rozprávky“ z cukru a marcipánu 

Autor: Martina Cigľárová, foto: archív Ľ. H.
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Mestské tenisové kurty
v Giraltovciach „ožili“

Mestské tenisové kurty
v Giraltovciach „ožili“

Na giraltovskej antuke v Parku mieru 
sa opäť hrá tenis. „Život“ do zanedba-
ného tenisového areálu prinavrátil 
dôchodca Juraj Molitoris. Vďaka 
nemu dnes funguje v novom šate a 
slúži  verejnosti.  

Mestské tenisové kurty, ktoré sa 
nachádzajú vedľa futbalového ihris-
ka, sú obnovené a od polovice mája si 
v parku môžete zabehať s raketou. 
Otvorené je každý deň od 8.00  do 
11.30 a od 15.30  do 19.30 hod. Cez 
víkendy je potrebné dohodnúť sa so 
správcom Jurajom Molitorisom, sprí-
stupnenie kurtov kedykoľvek mimo 
uvedeného času je možné dohodnúť 
si s ním telefonicky. Ten  výraz „nedá 
sa“ nepozná. „Je to aj o ústretovosti, 
kto mi kedy zavolá, prídem. Som rád, 
keď sa tu hrá, je to pre verejnosť. Vždy 
som vychádzal, vychádzam a budem 
vychádzať v ústrety tenistom. Exis-
tuje množstvo dôvodov, ako niečo 
neurobiť, ale je len jediný spôsob, ako 
to urobiť. Keď si niečo zaumienim, 
idem za tým cieľom. Preto sa riadim 
heslom, ktoré je napísané aj na tabuli 
pri vstupe na kurty pod Kódexom 
správania:  Nikto nevie, čo môže doká-
zať, do tej doby, kým to nespraví,“ 
prezrádza aktívny dôchodca, ktorý sa 
v areáli začal angažovať minulé leto. 
Spolu s niekoľkými tenistami v meste 

má najväčšiu zásluhu na zrenovovaní 
areálu a mesto ho poverilo aj spravo-
vaním. „Som veľmi vďačný,  hlavne 
pánu primátorovi, že mi dali takú 
dôveru v invalidnom dôchodku. Bohu-
žiaľ, manželku  už nemám a dcéry sú v 
Anglicku. Mal som aj zdravotné prob-
lémy, takže mám čas sa tomu venovať 
a nemám sa už kam náhliť. Samota je 
zlá a preto som rád, že sa tu môžem 
angažovať,“ povedal nám. Keďže mu 
to vedenie mesta zverilo, snažil sa 
nesklamať. „Predtým bola antuka         
v dezolátnom stave. Povedal som im, 
že  prvé, čo sa tu musí urobiť, je stre-
cha na altánku, pretože som sa hanbil 
za to, že keď  sem prišli plážoví volej-
balisti z iných miest, v daždi stáli pod 
parazólmi. Najskôr som však začal 
robiť na tenisových kurtoch, celé 
oplotenie som vymaľoval na zeleno, 
obnovil som nátery. Bolo to už 
ošúchané a hrdzavé. 

Juraj Molitoris: „Všetko sa dá, len 
treba chcieť“

"Altánok pri kurtoch som tiež vymaľo-
val.“ Maľovanie je  jeho koníček. „Dlhé 
roky som maľoval fasády. Páči sa mi, 
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keď sa na moju prácu niekto pozerá, 
lebo to zostane. So strechou na 
altánku mi vyšli v ústrety, hlavnú 
zásluhu na tom malo mesto na čele          
s pánom primátorom, prednostom a 
ďalšími. Pričinili sa o to s pánom inži-
nierom Cyrilom Kolárom.“ A keď sa 
podľa neho robí jedno, pýta si to aj 
druhé. „Mám rád prírodu, skalky a ak 
sa niečo obnovuje. Keď sa to ľudom 
páči, mám to dvojnásobnú chuť robiť. 
Chcel som tu mať malú botanickú 
záhradu. Urobil som tam teda skalku, 
vysadili sa tu stromčeky a kvety, 
ohnisko na opekanie a grilovanie. 
Môžu si sem prísť posedieť nielen 
tenisti, ale aj široká verejnosť. Pred-
tým tu bola burina, všetko bolo 
zarastené. Niektoré kamene som 
vozil na fúriku spoza tribúny.“ Nako-
niec menil starú antuku. „Mesto 
požiadalo o novú, doviezli ju a starú 
vozili naspäť. Je to prácne, kým sa to 
povyrovnáva a dá do stavu, keď sa 
môže  hrať.“ Poplatok je symbolický. 
„Za používanie kurtov na hodinu sa 

platia dve eurá, čo by som povedal, že 
je fakticky zdarma. Som rád medzi 
ľuďmi a teším sa, že sa otvorilo skôr 
než v minulom roku. Urgoval som to 
už dva mesiace pred tým termínom. 
Nech už aj deti športujú, radšej, ako sa 
majú hrať pri počítačoch. Prišli mi 
pomôcť mnohí tenisti a keby mi nepo-
mohli, oddialilo by sa to ešte                       
o niekoľko týždňov. Tým, že chodili, 
urýchlilo sa to a teraz sa tu už               
vo veľkom hrá tenis. Chcel by dať 
dokopy aj priľahlú budovu a strechu 
na nej. Všetci si pochvaľujú, že sa to tu 
zmenilo, ešte aj futbalisti tu majú 
výčap. Ľudia sa z kurtov tešia a mňa 
táto práca baví, za svoje ruky sa 
nehanbím.  Ak si ma tu mesto naďalej 
nechá a predĺži mi zmluvu, mám 
ďalšie plány na zveľaďovanie areálu aj 
plážového ihriska,“ prisľúbil. Ak by 
ste si  zabudli  priniesť svoje,                  
na kurtoch je možnosť požičať si aj 
rakety a loptičky.

Autor: Martina Cigľárová,
foto: autor
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Opravujú cesty v Giraltovciach 
Cesty v Prešovskom kraji nespĺňajú 
normy. V rámci opráv sa realizujú aj 
vysprávky na cestách v Giraltovciach. 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) 
realizuje opravy 30 havarijných 
úsekov ciest II. a III. triedy za vyše 3,2 
milióna eur.  Pre náš okres vyčlenili   
215 720 eur. Frézovania sa dočkali aj 
Giraltovčania  a  okolité  obce.                 
„Na Správe a údržbe ciest Prešov-
ského samosprávneho kraja (SUCP-
SK),  oblasť Bardejov, stredisko Giral-
tovce, sa momentálne realizujú  
opravy ciest obaľovanou zmesou za 
tepla na ceste I/21 Lúčka - Francovce. 
Na ceste bolo pri  opravách použitých 
cca 50 ton obaľovanej zmesi. Na ceste 
II/556 Fijaš - rázcestie Turany bolo 
zabudovaných 13 ton tejto zmesi. Na 

cestách III. triedy nášho strediska sú  
opravy realizované priebežne podľa 
schváleného vecného plánu PSK. 
Ukončenie týchto  opráv by malo byť 
realizované do konca mesiaca máj,“ 
dozvedeli sme sa od vedúceho stre-
diska Giraltovce SUCPSK Bardejov 
Jána Kakaleca, ktorý je poverený 
riadením. Na mnohých úsekoch            
v okrese sú cesty nevyhovujúce a 
majú výrazné výtlky v kryte vozovky, 
niektoré lokálne rozpady či trhliny. Aj 
mesto v poslednom období obnovilo 
novým náterom priechody pre chod-
cov, sú jasnejšie a prehľadnejšie         
pre chodcov i vodičov.

Autor a foto: 
Martina Cigľárová
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svojim tatkom milé blahoželania. Deň 
otcov má u nás aj súťažnú podobu, keď 
práve v júni týždenník Slovenka vyhla-
suje víťaza zápolenia o získanie titulu 
Otec roka. Z môjho pohľadu by si tento 
titul zaslúžil aj autor článku, na ktorý 
som  nedávno natrafila na sociálnej 
sieti.

 „Pomáham svojej žene upratať dom, 
pretože špinu a neporiadok robíme 
obaja. Pomáham mojej žene variť, 
pretože aj ja chcem jesť, tak prečo by to 
mala robiť len ona? Pomáham svojej 
žene s umývaním riadu po večeri, 
pretože som ho zašpinil rovnako, ak nie 
viac. Pomáham mojej žene s deťmi, 
pretože sú aj moje deti, bez ohľadu         
na to, či mám náročnú prácu alebo nie. 
Moja prvoradá úloha a zamestnanie je 

Pohľad do histórie vraví: prvýkrát slávili 
v USA tento sviatok bohoslužbami         
v západnej Virgínii v roku 1908. Najväčší 
i m p u l z  k  vz n i ku  sv i a t ku  d a l a              
Američanka, pani Bruce John Doddová            
zo Spokane v štáte Washington. Jej otec 
bol veterán občianskej vojny. Stratil 
manželku a sám dokázal dobre vycho-
vať svojich šesť detí. Podľa niektorých 
prameňov  v roku 1909 oslovila pani 
Doddová člena americkej vlády, aby 
p o m o h o l  p re s a d i ť  b o h o s l u ž by              
na počesť otcov. Stalo sa  a v štáte 
Washington odvtedy každú tretiu 
júnovú nedeľu oslavujú deň otcov.Po 
roku 1989 sa začal šíriť aj v strednej 
Európe – aj u nás.  Najčastejšia forma 
oslavy je slávnostný obed detí s mamič-
kou a oteckom a ani staršie, už 
osamostatnené deti, nezabudnú poslať 

Tretia júnová nedeľa patrí otcom
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ako návšteva.“Deň otcov pripadne          
v tomto roku na nedeľu 18. 6., takže by 
sa patrilo  poďakovať sa im za všetky 
opravené spotrebiče, za vysávanie a 
vozenie autom k lekárovi, za jašenie sa  
s deťmi, za pomoc pri počítači, za milé 
úsmevy pre deti, za to, že deťúrence 
učia športom a drvia sa s nimi matiku a 
za každé pohladenie po vláskoch, keď 
deti chodia spať.

Neviem, čo by sme si  bez ich lásky poča-
li, nech žijú oteckovia, tatkovia, ocino-
via!

Z Človek – človeku a Facebook spraco-
vala Mária Osifová, foto: L. Lukáč

byť otec a rodič a až potom účtovník. 
Pomáham svojej žene žehliť a ukladať 
šaty, pretože sú medzi  nimi aj moje veci 
a veci našich detí. Nie som v dome na to, 
aby som pomáhal, som súčasť tohto 
domu. Možno je pre vás zrejmé, že 
všetky tieto veci sú úloha ženy. Možno 
ste si jednoducho zvykli, že všetko sa 
udeje bez toho, aby ste museli pohnúť 
prstom, potom sa ale nečudujte, že vaša 
partnerka alebo manželka vám takúto 
lásku opláca rovnakou intenzitou. 
Priložte ruku k dielu a uvedomte si, že 
vo vašom dome nie ste hosť, ktorého 
treba obsluhovať. Správajte sa             
vo vašom dome ako domáci pán, nie 

Cimbalová hudba Primáš
MÁ NOVÚ ZOSTAVU,

hrajú v nej i Giraltovčania 

Cimbalová hudba Primáš, ktorá 

zastrešuje členov z Giraltoviec a 

okolia, vynovila zloženie. Majú 

nového cimbalistu a kontrabasistu,  

je to Giraltovčan.

Cimbalová hudba Primáš má nové 

zloženie s troma posilami. Primáška 

a huslistka Barbara Šalamunová a 

cimbalista Kamil Keselica už v nej 

neúčinkujú, nahradili ich iní talento-

vaní muzikanti. V tíme sú po novom 

cimbalista z Košíc Ján Romančák a 

Giraltovčan Viliam Jurč, ktorý hrá        

na kontrabase. „Vzhľadom na udalos-

ti, ktoré sa udiali za posledné mesia-

ce ,  sme boli  nútení  ukončiť  

spoluprácu s našou už momentálne 

bývalou huslistkou a už bývalým 

cimbalistom. Zároveň predstavu-

jeme nových členov,“ ozrejmila 

skupina prednedávnom na svojej 

facebookovej stránke. V skupine už 

pôsobí aj Viliam, ktorý bol predtým 

člen takzvanej „baterkovej“ kapely 

Radikál (sedem rokov na basgitare) a 

šesť rokov v skupine Atlantic (basgi-
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tara, kontrabas). ZUŠ navštevoval 

deväť rokov, z toho osem hral            

na akordeóne a štyri roky na bicích. 

Napriek tomu sa rozhodol pre 

kontrabas, na ktorom hrá od pätnás-

tich rokov. „Pre Primáš som sa rozho-

dol z viacerých dôvodov. Je to úžasný 

mladý kolektív,  je v ňom stále zába-

va. Je radosť s nimi hrať akcie.          

Od tejto kapely očakávam, že získam 

nové skúsenosti, keďže som v cimba-

lovke ešte nepôsobil,“ tvrdí Vilo Jurč. 

Ich ďalší „člen“ je dídžej Spirit alias 

Lukáš Varga. Majú tiež nové logo. 

Kapela, ktorá hrá slovenské, rusín-

ske, šarišské, zemplínske i cigánske 

piesne, sa čoraz viac presadzuje a 

dostáva do popredia. „Kým sme sa 

dostali na trh, naše začiatky neboli 

ľahké, ľudia o nás nevedeli. V súčas-

nosti si žiadajú cimbalovku, ktorú si 

predtým nevedeli  predstaviť             

na svadbe či plese. Vtedy bola neod-

deliteľnou súčasťou folklórnych 

slávností,“ prezradili Marianna Štefa-

níková a Dávid Maťaš. Cimbalovú 

hudbu Primáš momentálne tvoria: 

speváčka Marianna Štefaníková, 

akordeonista Dávid Maťaš, huslista a 

primáš skupiny Brian Mikuláš Maťaš, 

kontrabasista Viliam Jurč, cimbalista 

Ján Romančák a vystupuje s nimi          

DJ Spirit - Lukáš Varga.
Autor: Martina Cigľárová,

foto: Facebook – CH Primáš
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V tomto vydaní  si povieme o  základ-
ných zmenách zákona o odpadoch, 
ktorý sa mení a dopĺňa na základe 
zákona NR SR č. 90/2017 Z. z. s účinnos-
ťou od 1. 5. 2017. 

Najdôležitejšie zmeny súvisia s možnos-
ťou uloženia použitých, resp. vyrade-
ných odpadových pneumatík na zber-
nom dvore. Povinnosť servisov (resp. 
distribútorov pneumatík, za ktorých sa 
podľa zákona považujú aj tí, ktorí nepre-
dávajú nové pneumatiky, ale ponúkajú 
len ich výmenu) odoberať odpadové 
pneumatiky týmto ostáva taktiež zacho-
vaná. Pribudla však možnosť, že ktokoľ-
vek (fyzická a právnická osoba bez 
ohľadu na bydlisko) môže  bezplatne 
priniesť a uložiť pneumatiky aj na zber-
nom dvore, ktorý prevádzkuje Mestský 
podnik služieb Giraltovce, s. r. o. na 
Tehelnej 779 v Giraltovciach. 

Nemenej dôležitá zmena týkajúca sa 
separovaného zberu je tiež zber a trie-
denie VKM (viacvrstvových kombinova-
ných materiálov), resp. KO (kompozit-
ných obalov), t.j. hlavne TetraPakov a 
EkoPakov - teda obalov z mlieka, džúsov 
a pod. Triedenie týchto odpadov bude 
realizované spoločne s obalmi z plastov. 
Povinnosť a podmienka pri triedení je, 
samozrejme, opláchnutie obalu            
od nečistôt a zvyškov pôvodnej náplne.  

Okrem iných povinností, ktoré pribudli 
výrobcom jednotlivých obalov, sa jedna 

zaujímavá zmena týka aj tzv. ľahkých 
plastových tašiek, ktoré od 1. 1. 2018 
nebude možné vydávať k nákupom 
zadarmo, čo je už aj dnes vo väčšine 
obchodov takmer rarita. Novela však 
prináša povinnosť výrobcu (resp. 
predajcu) obalov poskytovať k nákupu 
ľahké plastové tašky (len) za úhradu a 
povinnosť výrobcu obalov poskytovať 
ako ekologickú alternatívu aj iné druhy 
tašiek (napr. z recyklovaného papiera).

Bohužiaľ,  mnohokrát sa vyskytujú pri 
separovanom zbere napr. aj použité 
plienky, tégliky obsahujúce zvyšky 
potravín, či plastové výrobky nezbavené 
kovových častí... Verím, že časom sa 
nám podarí na celospoločenskej úrovni 
zefektívniť triedenie odpadu, aby 
nebolo zo strany samospráv potrebné 
celoplošne navyšovať cenu za zber 
komunálneho odpadu. Separovanie 
odpadu má zmysel, pretože podstatne 
znižuje váhu TKO, ktorý sa vyváža, uloží a 
zneškodní na skládke odpadov. Tým sa 
samozrejme znižuje aj cena, ktorú 
zaplatí občan ako pôvodca odpadu           
za jeho vývoz, uloženie a zneškodnenie.        
V spoločnosti neustále narastá záujem  
o efektívne  triedenie odpadu z hľadiska 
ochrany životného prostredia, princípov 
využívania obnoviteľných zdrojov a 
ideálu udržateľného rozvoja. Nemenej 
dôležitý je aj kultúrny faktor.  

PhDr. Matúš Štofko
konateľ spoločnosti

Novinky v oblasti triedeného odpadu

- novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

Novinky v oblasti triedeného odpadu

- novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
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Ešte na začiatku leta môžete pokojne 
vysádzať letničky z črepníkov alebo 
vysievať letničky s krátkym vegetač-
ným časom. Ozdobia záhradné záho-
ny, ale aj v nádobách okná, balkóny či 
terasy. Čerstvá vňať majoránu je  
lahôdkový doplnok letnej kuchyne. 
Vo výživnej vápenitej zemine s príme-
sou piesku majorán rastie niekoľko 
rokov.

Jún v úžitkovej záhrade:

- Zbierame skorú zeleninu.

- Prihŕňame zeminu k nariadkova-
ným zemiakom.

- Opakovane vysievame letné 
odrody karfiolu.

- Jahody podstieľame hoblinami.

- Postrekujeme proti plesňam a 
hubovým chorobám (jahody, egreše, 
ríbezle).

- Nezabudnite na údržbu stromov a 
to: skracovanie letorastov, prerezáva-
nie  výmladkov a vylamovanie jalo-
vých letorastov.

Jún v záhradke

Ochrana rastlín v júni:

- Za daždivého počasia pokraču-
jeme v ošetrovaní jabloní a hrušiek 
proti chrastavitosti, naopak, za 
suchého a teplého počasia proti 
múčnatke. 

- Začiatkom júna použijeme proti 
obaľovačovi jablčnému prípravky  
Bulldock, Decis, Mospilan, Reldan a 
iné.

- Tesne pred kvitnutím ošetríme 
vinič proti múčnatke a  pernospóre 
bez ohľadu na priebeh počasia. Druhý 
postrek urobíme hneď po odkvitnutí 
alebo o dva týždne.

- Od polovice júna začíname               
s preventívnymi postrekmi rajčiakov 
proti plesni.

- Daždivé počasie podporuje šíre-
nie plesne uhorkovej.

- Za daždivého počasia  ohrozujú 
výsadky ruží čierna škvrnitosť listov 
a hrdza.

Ľubomír Krupa

Po našemu...Po našemu...
motor – auto

šedadlo – sedadlo

dirgac – vrážať, štuchať

zašednuc – sadnúť si na cudzie miesto
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Členovia jednoty dôchodcov na zájazde. 
Foto: archív rodiny Osifovcov.

Účastníci zájazdu pri návrate domov.
Foto: archív rodiny Kmecovej

o  Mária Osifová
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NARODILI SA:

Soňa Čikošová

Ráchel Mária Štofková

Denis Horvát

Damian Goč

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

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno       Rok narodenia Dátum úmrtia

Anna Hliboká 1936 04.05.2017

Marta Kovalčíková 1957 06.05.2017

Juraj Pululich 1938 17.05.2017

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Svoje životné jubileá v mesiaci jún oslávia:

80 rokov Anna Maťašová 55 rokov Marián Digoň

70 rokov Viera Bakalárová 50 rokov Daniela Bartošová

Dezider Juhas Vlastimil Billý

Mária Jurčová Marcela Dreveňaková

Peter Vasilišin Ján Halek

Gabriela Pastirčáková

65 rokov Janka Čellárová Ján Pešta

Daniela Juházyová Dana Sotáková

Eva Šamková Viktor Tušek

Z POZ
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60 rokov Vlasta Čurlíková

Viera Janošková

Mgr. Anna Krajňáková

Darina Pancuráková

Valéria Slaninková

 Vážení jubilanti, pri príležitosti Vášho životného jubilea Vám želáme 
do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, elánu, Božieho            

požehnania a veľa dobrej nálady do každého dňa. 

MANŽELSTVO UZAVRELI: 

Milan Goč               a               Lenka Mrazeková

Oľšavce                                             Giraltovce

Igor Petruf               a               Andrea Jurčová

Bardejov                                         Giraltovce

Ján Cigan               a               Jozefína Juríková

Giraltovce                                              Brezov

Marek Ivanisko                a                Klaudia Vaňková

Fijaš                                              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.

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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ŠPORT

Futbalisti MFK Slovan Giraltovce to 

majú v posledných týždňoch veľmi 

ťažké. Nedarí sa im hlavne strelec-

ky. Ukázalo sa, že päť zaznamena-

ných gólov do siete Veľkých Revíšť 

za jeden polčas bola skôr výnimka 

z pravidla. Giraltovčania naposledy 

skórovali v derby zápase so Svidní-

kom.  Úspešný strelec bol Stanislav 

Pankuch z pokutového kopu v 58. 

minúte. Odvtedy ako keby  uťal. Nie 

a nie  trafiť do súperovej siete a 

predstavte si, že ani do tej najdera-

vejšej, teda pušovskej. Gólové 

suchoty trvajú už 482 minút a to už 

je  poriadna porcia. Ak nepadajú 

góly, tak ani hra nevyzerá dobre a 

výsledky sú doslova frustrujúce.

Ak má mužstvo takýto útlm, tak 

pohoda absentuje a pomohol by 

jeden dobrý výsledok. Lenže          

do konca súťaže treba odohrať ešte 

tri zápasy, v Stropkove, doma              

s Vranovom a nakoniec v Trebišove 

a bude to pre zraneniami zdecimo-

vané mužstvo Giraltoviec veľmi 

zložité. Najlepšie by bolo, keby sa 

súťaž skončila už teraz... Treba 

dúfať, že prídu aj lepšie časy a 

kolektív Slovana jedna nepriaznivá 

séria nezlomí, vráti sa do starých 

koľají. Ak mužstvo uhrá neroz-

hodný výsledok v Pušovciach, tak 

ho treba oprávnene kritizovať.

Vyhrať na trávniku beznádejne 

najslabšieho tímu v III. lige je 

povinnosť. Ak sa tak nestalo, tak je 

to veľká hanba pre giraltovský 

futbal. Ne je to však žiadna tragé-

dia. Ak však prehrá doma značne 

o s l a b e n é  m u ž s t vo  S l ova n a                     

s jedným z najväčších favoritov 

súťaže 0:4, tak tých chlapcov 

netreba kameňovať, ale povzbudiť. 

Vo futbale je kvalita rozhodujúca a 

proti Vyšnému Opátskemu bola 

jednoznačne na strane Košičanov. 

Nič strašné sa nestalo,  najmä keď 

pripomenieme, že pred rokom 

prehral Slovan doma s tým istým 

súperom 1:4 a všetko bolo                    

v najväčšom poriadku. Preto bola 

nervozita po prehre 0:4 nepocho-

piteľná. Uznať kvalitu súpera je 

cenná vlastnosť.

Miroslav Deutsch

SLOVAN  V HERNOM I GÓLOVOM ÚTLME
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BOXERSKÝ ŠAMPIÓN V GIRALTOVCIACH 
Nestáva sa často, aby do nášho mesta 
zavítala významná športová osob-
nosť. V minulom roku to bol tréner 
futbalistov Slovenska Ján Kozák a 
teraz členovia Mestského boxerského 
klubu mohli  privítať profesionál-
neho majstra sveta v boxe a v súčas-
nosti aj prezidenta Slovenskej boxer-
skej federácie Tomiho KIDA Kovácsa. 
Tento skvelý športovec sa prišiel 
pozrieť na mladých giraltovských 
boxerov, ktorým odprezentoval 
niekoľko tréningov a odovzdal časť 
svojich bohatých skúseností. Našiel si 
čas aj pre čitateľov SPRAVODAJCU.

ČO VÁS PRIVIEDLO DO GIRAL-
TOVIEC?
Som ambasádor pre 02 a teraz mám 
na programe tzv. Road show okolo 

Slovenska. Máme vybraných 16  škôl 
a ja som si vybral konkrétne Giraltov-
ce.

Každý boxerský klub je pre mňa dôle-
žitý a tu sa pracuje pod vedením Jožka 
Onufera veľmi dobre. Máme vypraco-
vaný motivačný program Môj príbeh 
môže byť tvoj príbeh. Je tu diskusia s 
tromi osobnosťami. Sú to Laci Strike, 
Strapo a ja.

STAL STE SA ŠÉFOM SLOVEN-
SKÝCH BOXEROV. ČO TO             
PRE VÁS ZNAMENÁ?
Je to predovšetkým veľká zodpoved-
nosť. Rozšírila sa mi moja boxerská 
rodina. Je ťažké dostať deti do telo-
cvične. Neustále bojujem s predsud-
kami okolia a rodičov ohľadom 
názoru na náš šport. Každý si myslí, že 
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vať v lete v Giraltovciach galavečer 
pod názvom Giraltovce do rukavíc. 
Cieľ je zviditeľniť mestský boxerský 
klub. Výťažok z tohto podujatia by šiel 
pre giraltovských boxerov. Na tejto 
akcii nastúpim do ringu aj ja spolu          
s úspešnými slovenskými reprezen-
tantmi. Mala by to byť pekná propagá-
cia tohto športu spojená so zábavným 
programom.

Text: Miroslav Deutsch,

foto: Ladislav Lukáč

je to všetko o bitke, ale nie je to tak. 
Pracujem na projekte Zachráňme 
olympijský šport. Základ je zviditeľniť 
box ako olympijské športové odvetvie 
a prilákať čo najviac detí do telocvič-
ne. Urobím   pre to všetko. Mám pred 
sebou veľa plánov a vízií a tie by som 
chcel naplniť. Dúfam, že sa mi to poda-
rí.

A K O  C H C E T E  P O M Ô C Ť  
GIRALTOVSKÉMU BOXU?
Finančných prostriedkov je vždy 
nedostatok a preto chcem zorganizo-

INZERCIA
Predám rodinný dom v Giraltovciach na ulici Kukorelliho 2, 
garáž na pozemku, celková rozloha 800m2.

Cena dohodou. Informácie na tel. č. 0915 400 849
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