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Blıž́ime	sa	k	záveru	roka,	ale	kým	sa	
tak	stane,	pripravili	sme	pre	vás	toto	
novembrové	 čıślo	 plné	 informáciı	́ o	
udalostiach,	 ktoré	 naše	 mestečko	
zažilo	v	októbri.	Pravidelné	rubriky	aj	
články	opisujúce	momenty	prežité	v	
desiatom	 mesiaci	 sme	 dali	 dokopy,	
aby	 ste	 si	 v	 niektorom	 z	 jesenných	
sychravých,	daždivých	dnı	́či	večerov	
sadli	 a	 prečıt́ali	 si,	 čo	 sa	 v	 Giraltov-
ciach	udialo	a	deje.	

Lenže	 takýchto	 večerov	 a	 dnı	́ bude	
oveľa	 viac,	 pretože	 nastávajú	 pravé	
jesenné	obdobie	a	zimný	čas,	keď	dni	
budú	krátke	a	večery	a	noci	dlhé.	Tým	
nechcem	 povedať,	 že	 máte	 každý	
večer	 čı́tať	 nášho	 Spravodajcu,	 aj	
keď...	nechávam	to	na	vás.	Ale	verıḿ,	
že	každý	z	nás	 si	 toto	obdobie	bude	
chcieť	sprıj́emniť	po	svojom.	Premýš-
ľala	som,	s	čıḿ	sa	mi	november	spája	a	
pri	listovanı	́v	starých	časopisoch	som	
našla	pár	informáciı	́o	vreckovkách,	o	
pôvodných	 klasických	 vreckovkách,	
ktoré	majú	svoju	históriu.	Vreckovky	
v	súčasnosti	vnıḿame	ako	tie	papie-
rové,	 hygienické,	 ktoré	 po	 prvom	

použitı	́ vyhodıḿe.	 A	 v	 novembri	 po	
nich	určite	siahame	oveľa	viac,	 či	už	
pri	prechladnutı	́alebo	pri	spomienke	
na	našich	zosnulých.	

V	minulosti	tieto	papierové	neexisto-
vali	 a	 tak	 tie	 látkové,	 bavlnené	mali	
opodstatnenie	a	význam.	Mladé	ženy	
sa	v	pradávnych	časoch	zoznamovali	
s	mladými	mužmi	nenápadne	puste-
nou	 vreckovkou.	 Lásku	 vyznávali	
pekne	 vyšıv́anou	 vreckovkou.	 Ľahká	
vreckovka 	 a lebo	 šat ô čka 	 bola	
dokonca	 platidlo.	 V	 dobe	 nedávno	
minulej	sa	tieto	vreckovky	brali	skôr	
ako	módny	a	praktický	doplnok	a	tak	
si	 môžeme	 spomenúť	 na	 momenty,	
keď	máme	pred	očami	 tú	 a	 tú	 vrec-
kovku,	ktorá	nám	pripomenie	bolesť,	
plač,	 chorobu,	 schované	 tajomstvo,	
zranenie	či	iné	spomienky.	

A	kto	vymyslel	 tie	papierové?	Oskar	
Rosenfelder	29.	januára		1929	vstúpil	
do	 rı́šskeho	 patentového	 úradu	 v	
Berlıńe	a	pod	 čıślom	 	407752	si	dal	
zaregistrovať	to,	čo	malo	pre	čuchové	
orgány	 znamenať	 revolúciu:	 papie-
rovú	 	vreckovku.	Nebolo	to	na	škodu,	
ale	 tým	 sa	 zmenilo	mnohé.	 Dnes	 sú	
látkové	vreckovky	odložené	v	posled-
nej	zásuvke	a	tie	hygienické	vyhadzu-
jeme	jednu	po	druhej.	Použiť	a	vyho-
diť.	Dnes	je	to	móda	a	nielen	u	papie-
rových	vreckoviek...

Prıj́emné	novembrové	dni	 spojené	 s	
hľadanıḿ	vreckoviek	v	zásuvke	vám	
praje	

Michaela	Marcinová		

Milí	čitatelia!
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V minulom čísle sme písali o začiatkoch 

stavby rímsko-katolíckeho kostola. Čo 

nasledovalo ďalej, sa dozviete na týchto 

stránkach.

„Ako náhle sa začalo so stavbou, ihneď 

pristúpila ďalšia starosť – zadovážiť 

potrebné peniaze. V kaplnke bola vyhlá-

sená dobrovoľná zbierka veriacich,        

na ktorú do konca r. 1939 prispeli sumou          

6 600 korún, boli to dary zväčša             

od najchudobnejších veriacich. Povo-

lená bola i zbierka na celom Slovensku 

na  zb ierac ie  kn i žky,  k toré  bo l i 

odovzdané prihláseným zberateľom. 

Veriaci roľníci sa zasa zaviazali navoziť 

zdarma potrebný štrk a piesok ku stav-

be, čo by znamenalo tiež nemalý obnos 

v rozpočte.  

Prvé dni septembra 1939 pripravili 

nemilé prekvapenie. Nemecko vypove-

dalo vojnu Poľsku. Za nemeckého ťaže-

nia proti Poľsku sa na stavbe prestalo 

pracovať, lebo cez Giraltovce prechá-

dzalo veľké množstvo nem. vojska všet-

kých zložiek a zbraní. Od kostola bolo 

odvlečené niekoľko kusov stavebného 

dreva nemeckým vojskom na spevnenie 

mosta cez Topľu, ktoré však neskôr bolo 

zaplatené. 

Poľsko bolo za 18 dní vojensky premno-

žené. Keď sa pomery trocha ukľudnili,        

v stavbe kostola sa začalo pokračovať, 

aby v tomto roku boli ešte vytiahnuté 

múry a udretý betónový štukatér. Toto 

sa aj previedlo. Kostol sa staval                

z kameňa a tehál (zo starej budovy) a          

z betónu, k čomu bolo upotrebené veľké 

množstvo štrku, ktorý navozili veriaci          

z Tople.

Nastávajúci rok 1940 bol veľmi rušný  

na vojnové udalosti. My sme tu síce žili 

ako na posvätnom ostrove pokoja, 

jednako vojnový stav kruto zasahoval aj 

do nášho života a to národnohospodár-

skeho ale aj mravne-náboženského. 

Drahota stúpala, psychóza ľudu bola 

nepokojná. Na náš kraj zaľahla taká 

krutá zima akú málo pamätajú aj 

najstarší ľudia. Toto božie dopustenie 

tiež prispelo k rozladeniu ľudí nemalou 

mierou.

Ani vojna, ani iné prekážky nemohli nás 

odradiť, aby sme pokračovali v stavbe. 

Len čo počasie trocha povolilo, už sa 

prikročilo k stavbe, aby kostol čím prv 

mohol slúžiť svojmu cieľu. I finančné 

ťažkosti sa hravo prekonávali, lebo keď 

bola núdza najväčšia, pomoc božia a 

šľachetných ľudí sa ihneď prejavila. A 

dielo rástlo. Bolo treba však mať silné 

nervy, aby človek toto všetko prekonal. 

Vedeli by o tom rozprávať prebdené 

noci, cez ktoré bolo treba rozmýšľať, 

kalkulovať, v modlitbách sa povzbudzo-

vať. 

Keď veriaci videli, že v budovaní kostola 

sa pokračuje, čomu nemohli zabrániť 

ani kuvičie hlasy neprajníkov, začalo sa 

pomýšľať na to, aby sa vykonala 

posviacka základného kameňa, na ktorý 

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
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bolo ponechané miesto v múre za oltá-

rom. Posviacka bola určená na deň 19. 

máj 1940. Prípravný výbor vyhotovil 

pozvania, ktoré boli poslané všetkým 

svetským i cirkevným predstaviteľom. 

Rozhodnutie bolo, že sa pripraví 

spoločný obed, na ktorý veriaci popriná-

šali potrebné články, ako: 6kg masti, 

406 kusov vajec, 20 kg múky, mlieka, 

smotany, cukru, ryže, zaváraniny, lekvá-

ru, chleba, 7 sliepok, makaróny a iné. A 

giraltovské panie mohli ukázať svoje 

kuchárske umenie. A možno vyhlásiť, že 

sa im to podarilo. Mená neuvádzam, 

lebo len sám Pán Boh vie odmeniť ich 

ochotu a námahu. Na tento deň bola 

obielená kaplnka, dekorovaná miest-

nosť pre obed, ktorú spravila giraltov-

ská mládež, najmä dievčatá. Predvečer 

slávnostného dňa celé Giraltovce 

obliekli sa do slávnostného rúcha a pri 

obchode p. Kutlíka bola postavená 

slávobrána. Azda preto, aby Giraltovča-

nov neopanovala pýcha, že sa im všetko 

tak dobre vydarilo, už od rána sa spustil 

lejak, ktorý trval až do príchodu vzác-

nych hostí. Okolo 10-tej dážď trochu 

ustal, takže sa mohol pripraviť oltár       

na dvore, kde jeho Exc. pán biskup Jozef 

Čársky za kňazskej asistencie odslúžil 

slávnostnú omšu.

Potom nasledovala posviacka základ-

ného kameňa, pri ktorej bola ofera.       

Do základného kameňa bola vložená 

„Na večnú pamäť“ zakladajúca listina, 

ktorú doslovne prečítal vdp. Ján Onde-

rúv, direktor  bisk. kancelárie v tomto 

znení: „Rím. – katolícki veriaci v Giral-

tovciach, okresnom sídle, filiálky                

v Brezove, dekanáte topľanskom, 

rozhodli sa v mene Božom vystaviť 

kostol, zasvätený slovanským vierozves-

tovníkom Sv. Cyrilovi a Methodovi. 

Kostol sa staval za slávne panujúceho 

sv. Otca Pia XII., J.E. Jozefa Čárskeho a 

biskupa – administrátora prešovskej 

diecézy, vysokodôstojného p. Mikuláša 

Hodobayho, dekana v Kračúnovciach, 

vdp. Ľudovíta Sabola, administrátora       

v Brezove, pp. Buksára, Zagatu, Kovali-

ča, miestnych kostolných kurátorov a        

v novoutvorenom štáte, na čele s prezi-

dentom J.E. Mgr. Jozefom Tisom, za       

p. Štefana Haššíka, župana šarišsko-

zemplínskej župy, p. Štefana Šimku, okr. 

náčelníka, p. Dr. Jozefa Mečiara, pred-

nostu okr. súdu a predsedu stavebného 

výboru, p. Ondreja Urbana, vedúceho 

notára, a p. Jána Jurča, vládneho komi-

sára Giraltoviec. Stavbu prevádzal         

p. Juraj Byrtus, staviteľ z Michaloviec. 

Kostol sa začal stavať za pomoci Krajin-

skej subvencie, okresnej a župnej 

podpory, ako i pomocou horlivých a 

obetavých veriacich. Posviacku základ-

ného kameňa vykonal J. E. najdôst.           

p. biskup Jozef Čársky, za prítomnosti 

pána župana, okolitých kňazov, veľa 

hosťov a veľmi mnoho ľudí dňa 19. 5. 

1940.“

Po krásnej a vydarenej slávnosti bol 

spoločný obed, na ktorom boli prítomní 

podpísaní na inom mieste v tejto kroni-

ke. Pri stole vyznelo veľa krásnych a 
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obsažných toastov a nakoniec úprim-

nými slovami poďakoval miestny 

duchovný všetkým za námahu, obetu, 

porozumenie a pomoc. Vyzdvihol 

najmä to, že kým iní budujú bojové 

lode, lietadlá a iné smrtonosné zbrane, 

my Slováci ako zbožný národ budujeme 

kostoly. Z obeda čistý zisk 1 000 korún 

bol venovaný na kostol. Po posviacke 

základného kameňa budovanie kostola 

a veže pokračovalo v plnom tempe i 

lepšej nálade. Už i tí neveriaci Tomáši 

videli a museli priznať, že kostol je pred 

ukončením, takže sa i oni zapojili do 

práce i obetovaním svojich darov. Cez 

letné mesiace a prevádzala vakovka a 

bielenie, ako aj betónová dlažba             

v kostole. Nakoniec boli vykonané 

stolárske práce, takže kostol bez vnútor-

ného zariadenia bol hotový a zároveň 

vyplatený v mesiaci októbri.

Ako ďalšia povinnosť očakávalo veria-

cich úprava okolia kostola, najmä pred 

vchodom postaviť schody, zadovážiť 

vnútorné zariadenie, oltár, lavice, 

sakristiu, ale túto starostlivosť som 

prenechal na svojich nástupcov.

Dňa 7. novembra 1940 bola zvolaná 

schôdza, kde sa prejednali všetky záleži-

tosti ohľadom kostola s p. staviteľom. A 

túto príležitosť využil pán farár Ľudovít 

Sabol Palko na rozlúčku so svojimi 

dobrými, obetavými, starostlivými 

veriacimi. Lúčili sa, ako sa lúči dobrý 

otec s dobrými a úctivými deťmi. 

Brezovská farnosť neostala bez duchov-

ného, lebo hneď bol menovaný za 

dočasného administrátora vdp. Michal 

Lukáč, ktorý nastúpil na faru 12. XI. 

1940.

Pri podpise staviteľa p. Byrtusa, pri 

posviacke kostola je napísaný dodatok: 

„STAVITEĽ TOHTO BOŽSKÉHO CHRÁMU 

GARANTUJE 500 ROKOV, ŽE SA TUREŇ 

NEZRÚTI.“

Michaela Marcinová 

Text je presná citácia z mestskej kroniky, 
preto neprešiel jazykovou úpravou.

VIETE, ŽE...
 S	poriadnym	oneskorenıḿ,	ale	o	
to	 intenzı́vnejšie	 k	 nám	 napokon	
predsa	dorazilo	babie	leto?	C�o	ho	tak	
zdržalo,	 netušı́me,	 ale	 prı́jemne	
slnečné	popoludnia,	na	toto	obdobie	
vysoké	teploty	kazili	snáď	len	ranné	
dlhotrvajúce	hmly.	

 ex t r émne 	 k r á s n e 	 po č a s i e	

extrémne	 prialo	 hubárom?	 Huby	
r á s t l i 	 ve ľa 	 a 	 v š ade . 	 A j 	 doma																				
v 	 z á h radke , 	 p r i am 	 s a 	 p cha l i																				
do 	 ľudských 	 obydl ı́ . 	 Miestami				
dochádzalo	 k	 ich	 premnoženiu.													
Po	 minulé	 roky	 si	 hubári	 odložili	
sušené	hrıb́y	v	sklıč́kach,	teraz	nesta-
čili	ani	krabice.
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 statočného	 študenta	nerobia	 len	
dobré	 výsledky	 v	 škole?	 Hrdinom	
každej	krvnej	skupiny	sa	mohol	stať	
ten	 študent,	 ktorý	 neváhal	 a	 prišiel							
v	utorok	24.	10.	na	mestský	úrad	daro-
vať	krv	v	rámci	kampane	S� tudentská	
kvapka	 krvi.	 Plný	 vestibul	 nielen	
mladých	ľudı	́bol	dôkaz	toho,	že	túto	
vzácnu	tekutinu	sú	ochotnı	́darovať	a	
zachrániť	 tým	nejeden	 život,	možno	
aj	 život	 vášho	 blı́zkeho.	 Podľa	 slov	
pani	Macákovej	sa	akcie	zúčastnilo	49	
darcov,	40	z	nich	boli	schopnı	́v	tento	
deň	 darovať	 krv.	 Prvýkrát	 sa	 krv	
odhodlali	darovať	10	z	nich.

 intenzı́vnejšie	 ako	 po	 iné	 dni									
v	roku	sme	navštıv́ili	hroby,	aby	sme	si	
uctili	 pamiatku	 zosnulých?	 K	 Dušič-
kám	neodmysliteľne	patrı	́aj	výzdoba	
hrobov.	 Smútočné	 vence,	 farebné	
chryzantémy	či	sviece	rôznych	tvarov	
a	veľkostı	́bohato	zapln� ̌ ali	hroby	blıź-

kych.	 Aby	 bolo	 miesto	 posledného	
odpočinku	 čo	najdôstojnejšie,	Mesto	
Giraltovce	 začalo	 s	 rekonštrukciou	
vonkajšej	fasády	Domu	smútku.	Mest-
ský	 podnik	 služieb	 zveľadil	 okolie	
sochy	 nachádzajúcej	 sa	 pri	 vstupe	
farebnou	skalkou.	Správca	MsPS	však	
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u p o z o r ň u j e , 	 ž e	
hrobové	miesta	a	ich	
bezprostredné	okolie	
si	 podľa	 poriadku	
cintorıńskych	služieb	
je	 povinný	 prenajı-́
mateľ 	 hrobového	
miesta	 udržiavať	 v	
poriadku	sám.

 náš	 možno	 600-
ročný	 dub	 si	 zaslúži	
úctu	 a	 rešpekt?	 Bol	
pravdepodobne	zasa-
dený 	 v 	 čase , 	 keď	
členovia	 rodu	 S� emšeiovcov	 v	 roku	
1619	 dali 	 postaviť 	 kašt ieľ, 	 ku	
ktorému	patrila	aj	 záhrada.	Dnes	na	
jeho	mieste	stojı	́Dom	kultúry.	Dub	má	
obvod	kmeňa	607	cm	a	vysoký	je	17	
m.	 	 Je	stále	vo	veľmi	dobrej	kondıćii									
v	porovnanı	́s	ostatnými	stromami	v	
jeho	veku.	Avšak	jeho	terajšie	miesto	
už	 nie	 je	 také	 honosné,	 aké	 bolo	 za	

jeho	mladosti.	Stáť	uprostred	parko-
viska	 nie	 je	 pre	 	 taký	 vzácny	 strom	
úctivé.	Vďaka	zanietenosti	 	pána	Fila	
sme	zıśkali	financie	na	oplotenie	tejto	
dreviny.	 V	 blıźkosti	 sa	 budú	 nachá-
dzať	lavičky	a	informačná	tabuľa.	

 materská	škola	má	mnoho	tvárı?́	
Aspoň	 tých	 tekvicových.	 Usmievavé,	
s t rachnah á ňa j ú ce , 	 vy farben é ,	

zmenené	 na	
zvieratká	 či	
iná č 	 vyzdo-
bené	tekvičky	
skrášľujú	celý	
a re á l . 	 De t i	
majú 	 každé	
ráno	 urč i te	
v e s e l š ı	́
p r ı́ chod 	 do	
školy.	

Mária	
Osifová
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O	hroby	nebožtíkov	sa	v	dušičko-
vom	 a	 predvianočnom	 období	
staráme	viac,	než	v	iných	mesia-
coch	 počas	 roka.	 Nezabúdajme	
však	na	ne	po	celý	rok...	V	meste	
sa	o	cintorín	starajú	nielen	upra-
tovaním,	 ale	 aj	 rekonštrukciou	
budovy		Domu		smútku.	

O	 údržbu,	 č istotu	 a	 estetickú	
stránku	 hrobov	 sa	 treba	 starať	 po	
celý	rok,	starostlivosť	je	však	nepo-
chybne	 v	 tomto	 obdobı	́ najväčšia.	
Niektorých	 však	 ani	 tento	 „čas“	
netrápi	a	na	miesta,	kde	odpočıv́ajú	
telá	 ich	 pozostalých,	 zabúdajú.	 Je	
potrebnú	urobiť	tak	aspoň	v	tomto	
obdobı	́a	to	nielen	kvôli	čistejšiemu	

svedomiu,	 ale	 za	 nedodržanie	
z ákonných 	 podmienok 	 mô že	
prevádzkovateľ	pohrebiska	prikro-
čiť	k	likvidácii,	respektıv́e	zrušeniu	
hrobového	 miesta.	 Podľa	 Mest-
ského	podniku	je	návštevnıḱ	cinto-
rıńa	povinný	zachovávať	poriadok,	
primeranú	 úctu	 k	 miestu	 posled-
ného	 odpočinku	 a	 dôstojnú	 pietu.	
Nebohı	́si	to	určite	zaslúžia.	Niektorı	́
ľudia	tam	dokonca	robia	aj	neporia-
dok	 a	 rozhadzujú	 smeti	 aj	 mimo	
odpadkového	koša.	Pracovnıći	Mest-
ského	podniku	služieb	tam	 	nachá-
dzajú	pohodené	všeličo.	I	keď	sa	o	
údržbu	 cintorı́na	 starajú	 po	 celý	
rok,	 vyhadzovať	 smeti	 na	 zem	 by	

 REKONŠTRUKCIU DOM SMÚTKU
V OBDOBÍ PRED DUŠIČKAMI zAČALI
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nemala	byť	pre	nás	 	samozrejmosť	
a	 ich	 zbieranie	 pre	 pracovnı́kov	
povinnosť.	 Uvedomme	 si,	 že	 je	 to	
posvätné	miesto,	ku	ktorému	treba	
zachovávať	patričnú	 úctu	 a	 nie	ho	
pustošiť	 a	 nivočiť.	 Cintorıń	 láka	 i	
zlodejov,	 ktorı́	 z	 hrobov	 kradnú	
vence,	či	vandalov,	ktorı	́ničia	kvety,	
krıḱy	 a	 stromy.	 	 D� alšı	́ problém	 je	
výskyt	psıćh	exkrementov,	 	čo	by	si		
psičkári	 tiež	 mali	 uvedomiť	 a	
neznečisťovať	cintorıń.	

V	 tomto	 obdobı	́ zároveň	 prebieha	
rekonštrukcia	 Domu	 smútku.	
„Práce	 na	 rekonštrukcii	 Domu	
smútku	v	Giraltovciach	sa	začali	26.	
septembra	 2017,	 ukončené	 majú	

byť	do	 	konca	októbra	 tohto	roku.		
Náklady	 na	 stavbu	 sú	 cca	 47	 000		
eur	 s	 DPH,	 dodávateľ	 je	 Planstav,	
s.r.o.,	 Vranov	 nad	 	 Topľou.	 Rozsah	
prác	 zahŕňa	 odvodnenie	 spodnej	
zavlhnutej	 časti	 stavby,	 odvod	
dažďových	vôd	od	objektu	z	plochy	
c in tor ı́ n a , 	 ú p ravu 	 soc i á l no -
hygienických	 zariadenı́	 vo	 vnútri	
objektu,	 zateplenie	 a	 vyrovnanie	
fasády	 s	 novými	 klampiarskymi	
konštrukciami,	nátery	strechy,	nový	
podhľad	a		betónovú	dlažbu	pri	vstu-
poch	 do	 I.	 nadzemného	 podlažia	
objektu,“	informoval	Emil	Mati.

Martina	Cigľárová,	
foto:	M.	Osifová

SPOMÍNAME
Vlani	v	dušičkovom	obdobı	́zosnul	
novinár	 František	 Džalai.	 Za	
svojho	 života	 bol	 prı́nosom	 pre	
náš	mesačnıḱ	 Spravodajca	mesta	
Giraltovce	 a	 robil	 mestu	 dobré	
meno	 aj	 v	 rámci	 svojej	 aktıv́nej	
žurnalistickej	práce	v	okresnom	či	
hlavnom	meste.	2.	novembra	uply-
nul	presne	rok	od	jeho	odchodu	na	
druhý	svet.	Naša	redakcia	na	jeho	
dielo	nezabúda	a	pripomıńa	si	ho	
v	týchto	dňoch.	 	Prosıḿe,	venujte	
mu	tichú	spomienku.

Text:	Martina	Cigľárová
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Pri	 	 prıĺežitosti	 	 otvorenia	nových	
priestorov	sa	29.	9.	2017	uskutoč-
nila	 kolaudácia	 novovybudovanej		
triedy	materskej	 školy.	Táto	stavba	
bola	 postavená	 vďaka	 osobnej	
zanietenosti	 vedenia	 Mesta	 Giral-
tovce	 a	 jej	 realizátor	 bola	miestna	
firma	 Rikostav	 Container,	 s.	 r	 o.,	
Giraltovce.	

V	areáli	Materskej	 školy	Giraltovce	
privıt́ala	 prıt́omných	 hostı	́ na	 čele						
s	 vedúcim	 sekretariátu	 štátneho	
tajomnı́ka	 Ministerstva	 školstva,	
vedy,	výskumu	a	športu	SR	 	pánom	
Miroslavom	 Osifčinom	 riaditeľka	
školy	Daniela	Roguľová.	V	prıh́ovore	
vyjadrila	 poďakovanie	 za	 to,	 že	 sa		
výchovno	-	vzdelávacı	́proces	bude	

uskutočňovať	v	 	účelových	priesto-
roch,	 ktoré	 spl�ňajú	 všetky	 požia-
davky	 na	 prevádzku.	 Finančné	
prostriedky	 na	 túto	 výstavbu	 boli	
zıśkané	 vďaka	 dotáciám	 Minister-
stva	 školstva,	 vedy,	 výskumu	 a	
športu	 SR,	 ktoré	 boli	 pridelené									
na	 prı́stavbu	 materských	 škôl	
formou	modulov,	či	na	rekonštruk-
ciu	priestorov	pre	potreby	MS� .	

Vybudovanie	 triedy	 bolo	 potrebné							
z	 kapacitných	 dôvodov,	 aby	 boli	
prijaté	všetky	deti,	ktorých	rodičia		
o	to	prejavia	záujem,	čo	sa	v	tomto	
školskom	 roku	 aj	 podarilo.	 Celko-
vým	 počtom	 zapı́saných	 detı́	 sa	
škola	stala	najväčšou	v	okrese	Svid-
nıḱ.	Materská	škola	v	rámci	 	inklú-

NOVÁ  TRIEDA  V MATERSKEJ ŠKOLE

Slávnostné	otvorenie	jednej	triedy	z	dvojtriednej	modulovej	MŠ	v	cene	cca	115.000	€.
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zie	vo	výchove	a	vzdelávanı	́je	otvo-
rená	pre	všetky	deti	bez	rozdielu	a	
podmienky	na	výchovu	a	vzdeláva-
nie	 detı́	 sú	 vytvárané	 tak,	 aby	
podporovali	 rozvojový	 potenciál	
každého	dieťaťa.

Po	 prı́hovore	 a	 rozviazanı́	 stuhy	
pánom	 primátorom	 mesta	 Jánom	
Rubisom	a	majiteľom	dodávateľskej	
firmy	pánom	Martinom	Jadlovským	

si	hostia	so	záujmom	prezreli	pries-
tory	 novej	 triedy.	 Primátor	 mesta							
i	pán	Miroslav	Osifčin,	vedúci	sekre-
t a r i á t u 	 š t á t neho 	 t a j omn ı́ k a	
Min is ters tva 	 ško ls tva , 	 vedy,	
výskumu	 a	 športu	 SR,	 popriali	
deťom	 i	pedagógom,	aby	v	nových	
priestoroch	 zažili	 veľa	 radosti,	
zábavy	a	hier.				

		Text:	A.	Jurčová,	foto:	M.	Osifová

Interiér	novej	triedy	MŠ.Interiér	novej	triedy	MŠ.Interiér	novej	triedy	MŠ.

V	 na šom	 meste 	 pr ipravu j ú	
unikátnu	 výstavu,	 ktorá	 oživı́	 aj	
spomienky	najstaršıćh	Giraltovča-
nov.	 Organizuje	 je	 oddelenie	
kultúry	MsU� 	v	spolupráci	s	Mest-
skou	knižnicou.	

V	knižnici	 čoskoro	otvoria	netra-
dičnú		retrovýstavu		zameranú	na		

dobové	predmety	z	 	rokov	1960	-	
1990.	Občania	mesta	 tieto	 staro-
žitnosti	 „z	 čias	 našich	 predkov“		
postupne	 prinášajú	 na	 mestský	
úrad	 a	 ešte	 stále	 je	 možné	 veci	
zapožičať.	 „Predmetov	 už	 máme	
vyzbieraných	 viacero.	 	 Ak	 však	
máte	doma	nejaké	zaujıḿavé	pred-

V Giraltovciach bude V Giraltovciach bude V Giraltovciach bude 

 predmetov predmetov predmetovRETROVÝSTAVA
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mety	 z	 tých	 čias,	 ktoré	 by	mohli	
oživiť	našu	zbierku,	prosıḿe,	aby	
ste	 nám	 ich	 zapožičali,“	 vyzýva		
ob čanov 	 ved úca 	 odde len ia	
kultúry	MsU� 	v	Giraltovciach	Mária	
Osifová,	ktorá	uviedla,	že	výstavu	
sprı́stupnia	 pre	 verejnosť	 20.	
novembra.	 „Za	 koniec	 retra	 sa	
považuje	rok	1990,	Nežná	revolú-
cia	bola	17.	novembra	1989,	preto	
to	s	tým	tak	trochu	súvisı,́	keďže	sa	
otvorili	 hranice	 a	 ľudia	 mali	
možnosť	 nakupovať	 si	 iné	 veci,	
ako	tie	krásne,	typicky	naše,	ktoré	
sa	 produkovali	 za	 socializmu.“	
Také	 predmety	 mala	 podľa	 nej	
každá	domácnosť.	„Doteraz	máme	
možno	 doma	 veľa	 takých	 vecı	́								
z	tých	čias,	s	ktorými	sme	sa	nedo-
kázali	 rozlúčiť.	 Retro	 veci	 sa	

vyznačujú	 aj	 dobrou	 kvalitou,	
naprıḱlad	 kočıḱ	 pre	 deti	 vydržal	
pri	dennom	použıv́anı	́aj	pri	troch	
generáciách!“	zasmiala	sa.	Minulý	
rok	 zrealizovali	 v	 obradnej	 sieni	
g ira l tovského 	 MsU� 	 v ýs tavu															
s	 podobnou	 tematikou	 Objektı-́
vom	v	čase,	keď	z	mesta	zozbierali	
všetky	 historické	 fotografie,“	
nabáda	Osifová.	

Text:	Martina	Cigľarová,	
foto:	M.	Kundrová
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Igor	Matis,	Gymnázium

(1483		-		1546)				
Pastor		Martin	Luther		bol		veľká		osobnosť,

	v	druhom		tisıćročı	́vie	o	ňom	ľudı	́dosť.

I	dnes	mnohı	́kresťania		reformovanı́
sa	hrdo	menujú	po	ňom	lutherani.

Už		päťsto		rokov		vieme,	čo	bolo	cieľom.
Vrátenie	kresťanstva		ku		svojim	prameňom.

Luther	bol	vtedy	predovšetkým	„hovorca“
a	veľký		nepriateľ		ich		svätokupectva.

My	dnes	dobre	vieme,	že	Božia	milosť	aj
spása		majetkom	zaobstarať	nedá	sa.

Wartburg,		Eisenach,	sú	to		miesta,	kde	sväté
knihy		biblické		v		reči		ľudu		napıśal.

Biblia,		prameň		zdravej		vody		pre	človeka.
Z� ivot.	Sila.		Pokoj.		Viera.	Nádej.	Láska.

D� akujeme		Ti,		Bože	,	že	ju	máme.	
A	z	nej		veľké	veci	Božie	prijıḿame.

Martin Luther

ZBOROVÝ DEŇ CZ ECAV GIRALTOVCE
V	 nedeľu	 8.	 10.	

z o rgan i zova l i	

evanjelici	v	pries-

toroch	 kostola	 a	

na	 evanjelickej	

fare	zborový	deň.	

Tento	 sa	 organi-

zoval	 pri	 prıĺeži-

tosti	500.	výročia	

reformácie	a	250.	

výročia	 narode-

n i a 	 M i c h a l a	

Stanıḱa.	
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Kto	 bol	Michal	 Stanıḱ?	 Bol	 to	 kňaz,	

ktorý	21	rokov	pôsobil	v		Chmeľove	a	

14	rokov	v	našom	mestečku.	Narodil	

sa	 vo	 Veličnej	 na	 Orave	 a	 z	 tejto	

dediny	k	nám	prišli	aj	 	jej	obyvatelia	

na	čele	so	svojıḿ	farárom	Vladmıŕ om	

Kunovským,	 ktorý	 sa	 prihovoril		

našim	 cirkevnıḱom	 počas	 bohoslu-

žieb	svojou	kázňou.	Chrámové	spolo-

čenstvo	 obohatili	 duchovné	 piesne			

v	 podanı́	 domáceho	 spevokolu	 a	

spevokolu	 hostı.́	 Okrem	 toho,	 že	 si	

Michal	 Stanı́k	 plnil	 povinnosti	 ako	

kňaz,	 pıśal	 diela	 z	 oblasti	 histórie,		

religionistiky,	zdravovedy,	ovocinár-

stva	 a	 včelárstva.	 Práve	 jemu	 bola	

odha len á 	 na 	 múroch 	 kos to la	

pamätná	 tabuľa	 a	 venovaná	 pred-

náška	v	ev.	kostole.	Táto	prednáška			

v	 podanı́	 pána	 Vladimı́ra	 S� vača,	

rodáka	z	Giraltoviec,	bola	venovaná	

aj	blıž́iacemu	sa	500.	výročiu	refor-

mácie.	

Na 	 dop lnen ie 	 ako 	 pr ı́ spevok																

k	 prı́jemnému	 zážitku	 vystúpila	

hudobná	skupina	zo	Soli	 so	svojimi	

nádhernými	piesňami	a	hovoreným	

slovom.	 Precıt́ene	 a	 milým	 hlasom						

v 	 podanı́ 	 Dorotky	 Kaňuchovej		

zazneli	aj	básne	panı	́Anny	Mitaľovej	

a	Alžbety	Onduskovej.	

Text:	A.	Kmecová

foto:	autor,	archív	ECAV
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Pe s t r o f a r e b n ý	
mesiac	 október	 sa	
snúbi	 s	 jeseňou	
ako	 ročným	obdo-
bıḿ,	 ale	 aj	 s	 jese-
ňou	ľudského	živo-
ta.	Aj	tı	́najmladšı	́v	
našom	meste	veno-
vali	 tejto	 udalosti	
veľkú	 pozornosť.	
Priebežne	 počas	
t o h t o 	 m e s i a c a	
zhotovovali	 rôzne	
darčeky	pre	senio-
rov.	V	týždni	od	16.	do	20.	októbra	si	
deti	zo	štyroch	tried	materskej	školy	
pod	vedenıḿ	svojich	učiteliek	rozde-
lili	čas	na	rôzne	stretnutia	s	giraltov-
skými	 seniormi.	 Deti	 Slivkovej	 a	
Marhuľovej	 triedy	 pripravili	 pre	
klientov	 denného	 stacionára	 pekný	
kultúrny	program	a	prežili	s	nimi	milé	
dopoludnie.	 „Hruškáči“	 navštı́vili	
bývalé	 učiteľky	 materskej	 školy	 na	

dôchodku	a	odovzdali	im	teplý	darček	
v	 podobe	 vlastnoručne	 vyrobeného	
papierového	 hrnčeka	 s 	 ča jom.														
K	darčeku	pridali	aj	básne	a	pesničky,	
ktoré	 vyvolali	 u	 bývalých	 učiteliek	
milé	 spomienky	 na	 deti	 a	 školu,												
v	ktorej	kedysi	pracovali.	Deti	Jablko-
vej	 triedy	 sa	 počas	 celého	 týždňa	
prechádzali	 mestom	 a	 obdarovávali	
náhodných	seniorov	z	mesta	a	okolia	

peknými	 darčekmi.	
Všetky	 tieto	 stretnu-
t i a 	 n a jm l a d š ı́ c h											
s	 najstaršıḿi	 obyva-
teľmi	 nášho	 mesta	
boli	veľmi	milé	a	zane-
chali	 v	 nás	 prıj́emné	
spomienky.	

Magdaléna
	Eštoková

NAJMLADŠÍ SI UCTILI STARŠÍCH
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Dejiny	trochu	inak
Jedna	 z	 najlepšıćh	 foriem	 učenia	 je	
zážitok.	 A	 práve	 ten	 sa	 naskytol	
žiakom	 4.	 ročnıḱov,	 ktorı	́ sa	 spolu	 s	
pani	 učiteľkami	 a	 aj	 niektorými	
rodičmi	 zúčastnili	 na	 vojensko-
histor ickom	 podujat ı́ 	 Karpaty	
1914/1915.	V	poradı	́VII.	ročnıḱ	podu-
jatia	sa	uskutočnil	30.	9.	2017	v	obci	
Nižná	 Polianka	 (okres	 Bardejov).	
Z� iaci	si	mohli	pozrieť	dobové	vojen-
ské	 tábory	 z	 obdobia	 I.	 sv.	 vojny	 či	
autentickú	 ukážku	 bojov	 na	Karpat-
skom	 fronte	v	 roku	1915.	Nechýbali	
ani	 vojenská	 hudba,	 ľudové	 súbory									
s	 vojenskými	 piesňami,	 sprievodné	

výstavy	historických	zbranı,́	predme-
tov	a	súťaž	o	najlepšie	vojenské	jedlo.	
Pri	vstupe	dostali	deti	„vojenský	preu-
kaz“, 	 do	 ktorého	 si 	 po	 zdolanı	́
disciplı́n	 ako	 prvá	 pomoc,	 telesná	
prıṕrava,	taktika	a	vojenská	história,	
zbierali	podpisy.	Za	vyplnenie	vojen-
ského	 preukazu	 ich	 čakala	 	 sladká	
odmena.	 Po	 ukážke	 bojov	 si	 mohli	
odniesť	 „trofej“	 v	 podobe	 použitých	
vystrelených	nábojnıć,	z	čoho	mali	asi	
najväčšiu	 radosť.	 Verı́me,	 že	 sa	 im	
podujatie	páčilo	a	odniesli	si	z	neho	
skvelé	 zážitky	 a	 zı́skali	 nové	 vedo-
mosti	z	našej	histórie.	

Text	a	foto:	Mgr.	A.	Schrenková

Aktivity našej školy
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„Ak nebude včiel, nebude už ani ľudí.“ 

Takto by sa dali zjednodušene opísať 

slová Alberta Einsteina, ktorý, aj keď sa 

primárne nezaoberal problematikou 

včelárenia,  jednoducho chápal prínos 

včiel pre človeka a jeho život. Preto sa       

v dňoch 18. až 20. októbra v spoločen-

skej miestnosti Základnej školy v Giral-

tovciach pod vedením  Mgr. Filipa 

Vojteka realizovali prednášky o včelá-

rení pre žiakov šiesteho a siedmeho 

ročníka. Žiaci šiesteho ročníka sa tejto 

téme venujú na hodinách biológie          

v čisto teoretickej rovine a práve           

na týchto prednáškach mali možnosť 

bližšie sa zoznámiť so včelárskym vyba-

vením, rôznymi pomôckami, úľom, 

medovými plástmi. Mali možnosť 

vyskúšať si  včelárske oblečenie, 

nahliadnuť do úľovej zostavy a zaujíma-

vou formou pomocou prezentácie a 

hovoreného slova im bol opísaný 

včelársky rok. Jednotlivo po mesiacoch 

im bol vysvetlený postup prác na včel-

nici a život včelstva v jednotlivých 

mesiacoch. Táto prednáška bola usku-

točnená aj v spolupráci s predajňou 

včelárskych potrieb v Giraltovciach, 

ktorá nám zapožičala oblečenie a rôzne 

pomôcky, ktoré boli súčasťou výstavy 

počas prednášok. Prednáška bola        

pre žiakov jednoznačne prínosná a 

zaujímavá, o čom svedčí fakt, že mnohí z 

nich mali záujem diskutovať a klásť 

otázky o včelách a včelárení aj po skon-

čení prednášok. Preto od tejto aktivity 

nechceme upustiť a venovať sa tomuto 

druhu prednášok pre našich žiakov aj        

v budúcich rokoch.  

PREDNÁŠKY O VČELÁRENÍPREDNÁŠKY O VČELÁRENÍPREDNÁŠKY O VČELÁRENÍ

Text a foto: Mgr. Filip Vojtek



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

18

V	stredu	 	27.	9.	2017	sa	uskutočnila		

v	 Bratislave	 konferencia	 v	 spolu-

práci	s	Ministerstvom	školstva,	vedy,	

výskumu	a	športu	Slovenskej	repub-

liky:	 	Peer	learning	aktivitu	zame-

ranú	 na	 	 Identifikáciu	 výziev	 a	

spôsobov	 prevencie	 diskriminá-

cie	 a	 segregácie	 vo	 vzdelávaní.	

PLA	je	súčasťou	expertnej	pracovnej	

skupiny	WG	ET	2020	na	Podporu	

občianstva	 a	 spoločných	 hodnôt	

slobody,	tolerancie	a	nediskrimi-

nácie	 prostredníctvom	 vzdeláva-

nia.	 V	 tomto	kontexte	boli	 pozvanı	́	

zástupcovia	našej	školy	(Mgr.	Róbert	

Mihalenko,	 riaditeľ,	 Mgr.	 Mária	

Kopčáková,	 koordinátorka	projektu	

Erasmus+	a	Erik	Lukáč	a	Peter	Galeš-

tok,	 žiaci	 sexty),	 aby	 prezentovali	

Projekt	 Refugees	 and	 migrants	

seeking	for	their	future	in	the	united	

Europe	ako	súčasť	panelovej	disku-

sie,	 kde	 sme	 boli	 jeden	 zo	 štyroch	

hlavných	 speakrov.	 V	 tejto	 diskusii	

sme	 podčiarkli	 hlavne	 miestne							

aktivity,	 ako	 aj	 účasť	 našich	 žiakov	

na 	 medzin árodnom	 stretnut ı	́										

na	 Cypre,	 o	 čom,	 samozrejme,		

porozprávali	 oni	 sami.	 Diskusný	

jazyk	bola	angličtina	a	naši	 žiaci	sa	

svojej	 úlohy	 zhostili	 dôstojne	 a									

na	 profesionálnej	 úrovni,	 za	 čo	 im	

patrı	́ pochvala.	 Celou	 konferenciou	

nás	nezastupiteľne	sprevádzal	aj	náš	

pán	riaditeľ.

Čítajte	ďalej....	postrehy	našich	

žiakov.....

Peter: 	 Pod	 z á š t i tou	 projektu	

Erasmus+	 sme	 sa	 zúčastnili	 konfe-

rencie	 v	 Bratislave.	 Po	 4	 hodinách	

cesty	 vlakom	 sme	 si	 pri	 vlakovej	

stanici	zohnali	taxi.	To	nás	 	doviezlo	

na	 Ministerstvo	 školstva,	 vedy,	

výskumu	a	športu	Slovenskej	repub-

liky,	kde	sa	spomenutá	konferencia	

konala.	 Tam	nás	 tesne	 pred	 začiat-

kom	 čakalo	 občerstvenie.	 Každý	

účastnıḱ	 dostal	 tašku	ministerstva,	

perá,	 poznámkové	 bloky	 a	 knihu												

o	 detskej	 psychológii.	 Na	 začiatok	

sme 	 s i 	 vypo ču l i 	 prezent á c iu																	

o	 študentovi	 rómskeho	 pôvodu														

zo	Sabinova,	ktorý	bol	na	Slovensku	

pridelený	do	 špeciálnej	 školy.	To	sa	

však	jeho	rodičom	nepáčilo	a	preto	

sa	 rozhodli	 odsťahovať	 a	 nájsť								

pre	 ich	 syna	 lepšiu	 školu.	 Tak	 aj	

urobili 	 a	 zapı́sali 	 ho	 na	 škole																		

v	 Anglicku,	 kde	 úspešne	 dokončil	

základnú,	strednú	a	pripravuje	sa	na	

vysokú	 školu.	 Po	 tejto	 prezentáciı	́

sme	 sa	 presunuli	 k	 ďalšiemu	 bodu	

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
 V BRATISLAVE

...pokračovanie str. 23
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EXTRA PRÍLOHA: 

NA VÝSTAVE ZÁHRADKÁROV V NAŠOM MESTE

RECEPTY KOLÁČOV ZO SÚŤAŽE

OVOCNÝCH KOLÁČOV 
 

Ingrediencie:	 250	ml	mlieka,	
60	g	rozpusteného	masla,	80	g	
cukru,	 1	 vajı́čko,	 štipka	 soli,	
citrónová	kôra,	500	g	polohru-
bej	múky,	20	g	kvasnıć,	slivkový	
lekvár	a	maslo	na	potretie

Postup:	Cesto	buď	vymiesime,	
alebo	 pripravı́me	 v	 domácej	
pekárni.	 Do	 pekárne	 vložı́me	
najprv	 tekuté	 suroviny,	 tak	
potom	sypké	a	nakoniec	kvas-
nice.	Po	vykysnutı	́rozvaľkáme,	

pokrájame	 na	 štvorce,	 napl-
nı́me	 slivkovým	 lekvárom,	
vytvarujeme	 buchty,	 poukla-
dáme	ich	na	pekáč	a	 	potrieme	
maslom.	 Necháme	 podkysnúť	
15	 –	 20	 minút.	 Pečieme	 pri	
teplote	180	 stupňov	 asi	 20	 až	
25	 minút.	 Po	 upečenı́	 posy-
peme	práškovým	cukrom.	

DOMÁCE
SLIVKOVÉ BUCHTY

 Z PEKÁRNIČKY

BUBLANINA Ingrediencie:	 6	 vajec,	 30	 dag	
práškového	cukru,	1,5	dl	oleja,	
1,5	dl	vlažnej	vody,	30	dag	polo-
hrubej 	 múky, 	 pol 	 prá šku											
do	pečiva	

Postup:	 6	 žl�tok	 vymiešame								
s	 30	 dag	 práškového	 cukru.	
Pomaly	primiešame	1,5	dl	oleja	
a	 1,5	 dl	 vlažnej	 vody.	 Potom	
pridáme	 30	 dag	 polohrubej	
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múky	a	pol	prášku	do	pečiva	a		
nakoniec	 sneh	 zo	 6	 bielkov.	
Dáme	 na	 vymastený	 plech	 a	
poukladáme	 ovocie	 podľa	
chuti.	 Aby	 ovocie	 nepadlo										

na	dno	pekáča,	posypeme	cesto	
trochou	múky	alebo	strúhanky	
a	 dávame	 ovocie.	 Pečieme									
pri	150	stupňoch	Celzia	35	až	
40	min.	

Ingrediencie:	 lı́stkové	 cesto,	
plnka	podľa	chuti:		mak,	jablká,	
orechy,	tvaroh,	višne,	vajıč́ko	na	
potretie	

Postup:	Lıśtkové	cesto		rozvaľ-
káme	a	naplnıḿe		plnkou	podľa	
chuti.	Cesto	s	plnkou	stočıḿe	a	
potrieme	vajıč́kom.	Pečieme	vo	
vyhriatej	rúre	30	minút	pri	190	
stupňoch.	

ŠTRÚDĽA

Ingrediencie:	 	1	kg	pol.	múky,	
1	droždie,	 olej	 alebo	bravčová	
masť,	pol	litra	mlieka,	2	vajcia,	
soľ	a	cukor	podľa		chuti

Postup:	 Kvások	 pripravıḿe	 z	
droždia	 s	 trochou	 vlažného	
mlieka,	 soli	 a	 cukru.	 Cesto	
dobre	 vymiesime	 a	 	 necháme	
vykysn úť. 	 P lnka: 	 s l ivky,		
rı́bezle	 alebo	 ovocie	 podľa	
chuti.	 Posýpka:	 polohrubá	
múka,	olej	alebo	maslo	a	práš-

KYSNUTÝ KOLÁČ

 SO SLIVKAMI 

A  RÍBEZĽAMI

kový	 cukor	 -	 všetko	 	 podľa	
potreby. 	 Vykysnuté 	 cesto		
rozvaľkáme, 	 polož ı́me	 na	
pekáč,	 poukladáme	 ovocie	 a	
posypeme	 posýpkou.	 Pečieme	
v	rúre	vyhriatej	 	na	190	stup-
ňov	cca.	35	minút.
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Ingrediencie: 	 2 	 hrnčeky	

kyslého	 mlieka	 (acidofilné),	 2	

vajcia,	2	hrnčeky	kryštálového	

cukru,	 1	 vanilka,	 2	 polievkové	

lyžice	kakaa,	1	hrnček	oleja,	1	

kávová	lyžička	sódy	bikarbóny,	

2,5	 hrnčeka	 výberovej	 múky,	

nasekané	orechy,	džem;	 	pole-

va:	 	 šľahačková	smotana,	biela	

čokoláda,	 na	 ozdobu	 mäta	 a		

maliny		

Postup:	 Vajcia	 vymiešame	 s	

kryštálovým	 cukrom,	pridáme	

vanilku,	kakao,	olej,	kyslé	mlie-

KOLÁČ Z KYSLÉHO

 MLIEKA

ko,	sódu	bikarbónu	a	nakoniec	

výberovú	 múku	 a	 nasekané	

orechy.	Zmes	vylejeme	na	plech	

a	pečieme	pri	teplote	180	stup-

ňov	25	až	30	minút.	Po	upečenı	́

na	vychladnutý	koláč	natrieme	

džem	a	polevu,	ktorú	vyrobıḿe	

takto:	 Roztopı́me	 čokoládu,	

ktorú	 potom	 primiešame	 do	

vyšľahanej	šľahačky,	ozdobıḿe	

malinami	a	mätou.		

ŠĽAHAČKOVO-

OVOCNÝ KOLÁČ 

vého	 cukru,	 1	 dl	 vlažnej	 vody,										

1	 dl	 oleja,	 250	 g	 polohrubej	

múky,	1	kypriaci	prášok	do	peči-

va.	 Plnka: 	 4	 dl	 rastlinnej	

šľahačky,	250	g	jemného	tvaro-

hu,	1	téglik	jahodového	jogurtu		

(145	 g),	 1	 bal.	 vanilı́nového	

cukru,	 práškový	 cukor	 	 podľa	

chuti,	 ovocie	 –	 jahody,	maliny,	

červené	rıb́ezle.

Ces to : 	 Z� l� t k a 	 v y š ľah áme																	

s	 cukrom,	 pridáme	 vodu,	 olej,	

múku	premiešanú	s	kypriacim	

Ingrediencie:	

Cesto:	5	vajec,	250	g	kryštálo-



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

22

práškom.	 Nakoniec	 zľahka	

vmiešame	ušľahaný	sneh	z	biel-

kov.	 S� ľahačku	 vyšľaháme,	 aby	

bola	dostatočne	hustá	a	pevná.		

Do	šľahačky	ručne	primiešame	

tvaroh,	 jogurt , 	 vanilı́nový	

cukor, 	 ovocie , 	 k toré 	 sme	

Cesto:	4	vajıč́ka,	200	g	práško-

vého	 cukru,	 200	 g	 polohrubej	

múky,	1	 	dl	vody,	1	 	dl	oleja,	1	

kypriaci	prášok,	2	ks	čıŕej	žela-

tıńy

Postup:	 Z� l�tky	 vymiešame	 s	

cukrom,	 postupne	 pridávame	

vodu,	 olej,	 múku	 a	 nakoniec	

sneh	zo	4	bielkov.	Na	upečené	

najskôr	osladili	cukrom.	Podľa	

chuti	 osladı́me	 práškovým	

c u k rom . 	 Up e č e n é 	 c e s t o	

potrieme	 ovocným	 džemom,	

rozotrieme	 šľahačku,	 ktorú	

ozdobıḿe	postrúhanou	čokolá-

dou,	prıṕadne	i	ovocıḿ.	

cesto	 ukladáme	 zavarené	

jablká	a	marhule	podľa	vlastnej	

fantázie.	 Vrch	 polejeme	 čı́rou	

želatı́nou,	 ktorú	 pripravı́me	

podľa	návodu.	

Cesto:	 4	 vajıč́ka,	 120g	 cukru,	

120g	hladkej	múky,	1	prášok	do	

pečiva,	 1	 vanilı́nový	 cukor.	

Postup:	 Pečieme	 10	 min	 pri	

190	°C.

Krém:	 250g	 mascarpone,	 2	

biele	jogurty,	1	šľahačka,	ovocie	

–	maliny,	rıb́ezle	a	pod.

OVOCNÝ KOLÁČ
JABLKOVO–

MARHUĽOVÝ

KOLÁČ u BRUMKA 
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programu.	 Predstavitelia	 z	 rôznych	

krajıń	mali	krátky	prıh́ovor	o	obsahu	

svojich	 projektov.	 Každý	 zo	 štátov	

mal	vlastný	 stôl,	ku	ktorému	mohli	

prıt́omnı	́prıśť	a	vypočuť	si	podrob-

nejšie	informácie	o	danom	projekte.	

Dozvede l i 	 sme 	 sa 	 napr ı́ k l ad																				

o	 systéme	 rozdeľovania	 žiakov															

do	škôl	v	Belgicku.	Nasledovala	naša	

prednáška,	kde	sme	rozprávali	o	akti-

vitách	projektu	Erasmus+	na	Cypre,	

či	besedách	o	ekonomickej	migráciı.́	

Nakoniec	 boli	 pre	 každý	 projekt	

vyhradené	3	minúty,	aby	sa	v	krát-

kosti	vystihla	podstata	projektu.	To	

bol	viac-menej	záver	konferencie.

Erik:	Celé	stretnutie,	udalosť,	disku-

siu	alebo	neviem,	ako	inak	to	chcete	

nazvať,	 hodnotı́m	 kladne.	 Okrem	

rozprávania	sme	sa	naučili	veľa	vecı	́

o	projektoch	zo	škôl	rôznych	krajıń,	

ako	sú	naprıḱlad	Belgicko,	Estónsko,	

Fı́nsko.	 Téma	 konferencie	 bola												

o 	 , ,Rómoch"	 o	 obmedzeniach,																

s	 ktorými	 sa	 stretávajú	 vo	 svojich	

životoch.	 Počuli	 sme	 prıb́eh	 Róma		

zo	 Sabinova,	 ktorý	 nie	 je	 jediným	

Rómom, 	 š tuduj úc im	 na	 škole														

v	 Babingtone	 /UK/.	 Ukázali	 nám	

taktiež	 (progres),	 ktorý	 urobili												

s	Rómami	a	dokázali	nám,	že	Rómo-

via	 môžu	 študovať	 presne	 tak	 isto	

ako	 inı́ . 	 Okrem	 toho	 sme	 mali		

vlastnú	 diskusiu	 ohľadom	 projektu	

ERASMUS+,	 ktorý	 realizujeme								

na 	 na še j 	 škole . 	 Hovori l i 	 sme																		

o	 utečencoch	 na	 Cypre,	 spomenuli	

sme	náš	pohľad	na	utečenecký	tábor,	

ktorý	 sme	 tam	 navštıv́ili.	 Taktiež	

sme	 diskutovali	 o	 ekonomickej	

migrácii	 	 a	 o	 tom,	 ako	 to	 vnıḿajú	

dnešnı	́mladı	́ľudia,	či	je	to	vec	pozi-

tıv́na	alebo	negatıv́na.	Celá	diskusia	

prebiehala,	 samozrejme,	 v	 angličti-

ne.
Mgr.	Mária	Kopčáková;	

Erik	Lukáč,	Peter	Galeštok;		sexta
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Spojená škola, Kpt. Nálepku 122 v Giral-

tovciach, sa už po 4. raz zapojila           

do projektu s názvom: Záložka do knihy 

spája školy- určenej témy: Tajuplný svet 

knižných príbehov. Žiaci jednotlivých 

ročníkov na hodinách výtvarnej 

výchovy a pracovného vyučovania vyrá-

bali  záložky rozmanitých tvarov, 

rôznych veľkostí a pracovali rôznou tech-

nikou. (maľovanie, kreslenie, lepenie, 

háčkovanie 

a pod.).

V y r o b e n é 

z á l o ž k y 

tento škol-

s k ý  r o k 

p o p u t u j ú 

žiakom part-

n e r s k e j  

ško ly  t .  j . 

žiakom ŠZŠ 

v Dunajskej 

S t r e d e . 

S p o l u  n a 

projekte pracovalo 46 žiakov s koordi-

nátorkou projektu Mgr. Monikou Hale-

kovou a triednymi učiteľkami. 

Žiaci záložky vyrábali s láskou a vierou, 

že potešia kamarátov a priateľov z part-

nerskej školy.  Dúfame, že záložka ako 

dar bude inšpirácia pre všetkých žiakov 

aj do budúceho ročníka projektu. 

Koordinátorka projektu:
Mgr. Monika Haleková

Záložka do knihy spája školy, školský rok 2017/2018Záložka do knihy spája školy, školský rok 2017/2018
Projekt na tému: Tajuplný svet knižných príbehov.Projekt na tému: Tajuplný svet knižných príbehov.

Záložka do knihy spája školy, školský rok 2017/2018
Projekt na tému: Tajuplný svet knižných príbehov.

Mesiac úcty k starším v SPOJENEJ ŠKOLEMesiac úcty k starším v SPOJENEJ ŠKOLEMesiac úcty k starším v SPOJENEJ ŠKOLE
Každý rok, keď príroda mení svoj šat a 

naberá farbu jesene, zvlášť vtedy preja-

vujeme viac úcty a lásky ľuďom skôr 

narodeným.

Aj žiaci SPOJENEJ ŠKOLY so svojimi tried-

nymi učiteľmi pripravili pre starých  rodi-

čov  bohatý kultúrny program. Mladší 

žiaci  scénkou a básničkami a starší pies-

ňami a tancami vyčarili úsmev na 

tvárach svojich starkých a spríjemnili im 

tak jedno októbrové popoludnie.  Každý 

dedko, babka bol obdarovaný srdieč-

kom s venovaním od vnuka či vnučky.

Všetkým starým rodičom prajeme, aby 
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svoju jeseň života prežili 

obklopení láskou a úctou 

svojich najbližších.

 Mgr. Mária Kačmárová

Európsky týždeň športu je iniciatívou 

Európskej komisie na podporu  športu a 

fyzickej aktivity v celej Európe. Konal sa 

v 32 krajinách Európy od 23. do 30. 

septembra 2017. Aj u nás v Giraltov-

ciach sa do tejto akcie zapojili učitelia a 

žiaci Elokovaného pracoviska Spojenej 

školy.

Ani telesné postihnutie týmto žiakom 

nezabránilo, aby si zmerali svoje sily a 

obratnosť pri rôznych 

súťažiach a hrách.

 Cieľom Športového dňa 

neboli nejaké extrémne 

výkony, ale jeho príjemné 

strávenie pri rôznych 

hrách a súťažiach. Žiaci 

zhadzovali kolky gúľaním 

lopty, hádzali loptičky na 

cieľ, prenášali loptičky na 

lyžici pomedzi kolky (sla-

lom), podávali si a chytali 

loptu, hrali mini futbal....    

Európsky týždeň športuEurópsky týždeň športuEurópsky týždeň športu
 Deň sme strávili naozaj príjemne a 

zostanú nám naň okrem fotiek aj pekné 

spomienky.

Tento týždeň je určený naozaj pre 

každého, pretože športovať môžeme 

bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň 

zdatnosti.

Mgr. Gabriela Čajková a 

Mgr. Magdaléna Juhasová
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Okresného	kola	v	cezpoľnom	behu,	

ktorý	sa	konal	29.	septembra	2017		

v	 areáli	 futbalového	 štadióna	 vo	

Svidnıḱu,	sa	zúčastnilo	21	dievčat	a	

21	 chlapcov	 zo	 7	 stredných	 škôl.	

SSOS� 	 Giraltovce	 reprezentovali	

dievčatá	 zo	 4.	 A	 triedy	 Monika	

Hudačková,	 Nikola	 Gurčı́ková	 a	

Michaela	 Krajňaková.	 Pekným	

výsledkom,	 3.	 miestom,	 sa	 môže	

pochváliť	 Monika	 Hudačková.	

Druhou	 najlepšou	 bola	 Michaela	

Krajňaková,	 ktorá	 dobehla	 na	 8.	

mieste . 	 A j 	 Nikola 	 Gurč ı́ ková	

statočne	 bojovala	 o	 čo	 najlepšie	

umiestnenie.	Súťažilo	sa	aj	v	kategó-

rii	 družstiev.	 V	 súčte	 jednotlivých	

umiestnenı	́ skončili	 naše	 dievčatá	

na	krásnom	3.	mieste.

Na	 trati	 dlhej	4	km	 reprezentovali		

SSOS� 	chlapci	z	1.	A	triedy	Rastislav	

Mariňák	a	Mikuláš	Gmitter.	Tretı	́bol	

Jozef	Cauner	z	3.	A	triedy.	Najlepšı	́					

z	 našich	 bol	 Jozef	 Cauner,	 ktorý		

obsadil	2.	miesto	za	štvornásobným	

okresným	vıť́azom	Filipom	C� ižmá-

rom.	 Hneď	 za	 Jozefom,	 čiže	 na	 3.	

mieste,	 dobehol	 do	 cieľa	 Rastislav	

Mariňák.	 Tretı́	 z	 partie,	 Mikuláš	

Gmitter,	skončil	na	5.	mieste.

V	súčte	umiestnenı	́to	znamenalo,	že	

V OKRESNOM I KRAJSKOM KOLE
CEZPOĽNÉHO BEHU SA NÁM DARILO 
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naši	chlapci	sa	v	kategórii	družstiev	

stali	majstrami	okresu	v	cezpoľnom	

behu	 a	 vybojovali	 si	 tak	 účasť									

na	krajskom	kole	v	Starej	Ľubovni.

Krajské	 kolo	 v	 cezpoľnom	 behu										

v	Starej	Ľubovni	sa	uskutočnilo	12.	

októbra	2017.	Tu	štartovalo	dohro-

mady	 až	 32	 chlapcov	 z	 13	 škôl	

Prešovského	kraja.

Trať	si	vyskúšali	Rastislav	Mariňák,	

Mikulá š 	 Gmitter	 a	 náhradnı́k	

Olexander	 Hopak.	 Jozefovi	 Caune-

rovi,	 bohužiaľ,	 zabránila	 v	 štarte	

choroba.	 Najlepšie	 z	 našich	 obstál	

Rastislav	 Mariňák,	 ktorý	 dobehol	

do	cieľa	na	19.	mieste.	

Na	 súťaži	 sa	 zišli	 	 tı	́ najlepšı	́ atléti			

zo	stredných	škôl,	z	ktorých	mnohı	́

súťažia	 v	 atletických	 kluboch,	 kde	

majú	 pravidelné	 tréningy.	 Pre	

našich	 chlapcov	 to	 bola	 obrovská	

skúsenosť	a	motivácia	do	budúceho	

roka,	 v	 ktorom	 sa	 opäť	 pobijeme									

o	tie	najlepšie	umiestnenia	v	rámci	

okresného	 a	 možno	 aj	 krajského	

kola.

Mgr.	Michal	Žarnay

rálnou	 vodou.	 Z� iakov	 a	 učiteľov	

spájali	pozitıv́na	nálada	a	entuziaz-

mus.	Vıť́azi	si	odniesli	domov	nielen	

dobrý	pocit,	ale	aj	menšiu	odmenu		

v	podobe	sladkostı.́	

Patrik	Timko

V	 piatok	 29.	 9.	 2017	 sa	 	 v	 rámci	

Európskeho	 týždňa	 športu	 konal									

v	 SSOS� 	 Giraltovce	 S�portový	 mara-

tón.	Mal	za	cieľ	 	upozorniť	mládež	

na	 dôležitosť	 zdravého	 životného	

štýlu.	Z� iaci,	ktorı	́sa		akcie	zúčastnili,	

súťažili	 v	 rôznych	 športových		

disciplı́nach.	 Bojovali	 triedy,	 ale	

konali	 sa	 aj	 individuálne	 súťaže	

žiakov.	Na	akcii	vládla	hlavne	dobrá	

nálada	a	aj	 tı,́	ktorı	́ sa	nezúčastnili	

žiadnej	aktivity,	si	náramne	užıv́ali.	

Súťažilo	 sa	 vo	 futbale,	 basketbale,	

preťahovanı	́	lanom,	v	podanı	́	a	pres-

nosti	 	kopu	na	bránu	a	v	hode	lopty	

do	 koša.	 Počas	 akcie	 sa	 žiaci	 mali	

možnosť	občerstviť	žemľou	a	mine-

Š P O RT O VÝ MARAT Ó N
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Jednoduché	slovo	a	taká	zložitá	cesta	

za	poznanıḿ,	kto	ju	nečıt́a,	ten	nepo-

zná,	 kto	 v	 nej	 nelistuje,	 nežije															

s	 radosťou.	 Deň	 venovaný	 nielen	

knihe,	ale	zároveň	osobe	známej	všet-

kým	Slovákom	–	Medzinárodný	deň	

školských	knižnıć,	23.	upršaný	októ-

ber.	 Na	 výzvu	 Slovenskej	 národnej	

knižnice	 v	Martine	 sme	 sa	 v	 tomto	

školskom	 roku	 zapojili	 do	 súťaže							

O	 najzaujıḿavejšie	 podujatie	 škol-

skej	 knižnice.	 	 Téma	 tohto	 ročnıḱa	

bol	M.	R.	S� tefánik.	

Tento	deň	bol	založený	na	projekto-

vom	 vyučovanı́,	 pričom	 	 hlavný	

zámer	podujatia	 	bol	priblıž́iť	osob-

nosť	 Milana	 Rastislava	 S� tefánika	

netradičným	spôsobom	nielen	pria-

mym	sprostredkovanıḿ	 	informáciı	́

o	 ňom,	 ale	 predovšetkým	 prepoje-

nıḿ	osobnosti	M.	R.	S� tefánika	s	reál-

nym	životom.

Každá	 trieda	 si	 vybrala	 niektorý												

z	 aspektov	 skúmania	 S� tefánikovej	

osobnosti,	ktorý	stvárnila	prostred-

nıćtvom	rôznych	zaujıḿavých	výstu-

pov.	K	uvedomeniu	si	skutočnosti,	že	

vlastnosti	ako	cieľavedomosť,	pocti-

vosť,	húževnatosť,	rozvoj	intelektu	či	

č inorodosť, 	 k tor é 	 ma l 	 Mi lan	

Rastislav	 S� tefánik,	 možno	 nielen	

obdivovať,	ale		po	jeho	vzore	i	nasle-

dovať.

Pozvanie	 hostı,́	 ktorých	 práca	 sıće											

na	prvý	pohľad	súvisı	́s	osobnosťou	

Milana	Rastislava	S� tefánika	len	okra-

jovo,	 môže	 pre	 žiakov	 slúžiť	 ako	

stelesnenie	ďalšıćh	vzorov	z	ich	blıź-

keho	okolia.	 	Občas	netreba	chodiť	

ďaleko,	aby	sme	našli	vzácnych	ľudı,́	

stačı́	 sa	 len	 poriadne	 poobzerať													

po	svojom	okolı.́

Na š imi 	 vz ácnymi 	 hosťami 	 sa												

na	jeden	deň	stali	nielen	pracovnıći	

knižnice,	ale	aj	osobnosti	mestského	

predstavenstva	či	skutočnı	́spisova-

telia	a	recitátori.

Svojou	 ctennou	 návštevou	 nás		

poctili	 pani	 Ondusková	 (autorka	

duchovnej	 poézie),	 ktorá	 svojı́m	

duchovným	 pohladenı́m	 reprezen-

tovala	pripodobnenie	k	S� tefánikovej	

čistote	a	morálnosti,	 	pani	Mitaľová	

(autorka	 duchovnej	 prózy),	 ktorá	

svojou	vlastnou	tvorbou	inšpirovala	

žiakov	 k	 činorodosti,	 	 pani	 Marci-

nová	(pracovnıč́ka		mestskej	knižni-

ce),	 ktorá	 sa	 spoločne	 s	 piatakmi	

ponorila	 do	 	 S� tefánikových	 spleti-

tých	 životných	 ciest,	 priniesla	 im	

nielen	 vôňu	 knižnice,	 ale	 aj	 nové	

SÚŤAŽNÝ OKTÓBER SPOJENÝ S IMAGINÁRNOU NÁVŠTEVOUSÚŤAŽNÝ OKTÓBER SPOJENÝ S IMAGINÁRNOU NÁVŠTEVOU
 M. R. ŠTEFÁNIKA V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE.... M. R. ŠTEFÁNIKA V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE....

SÚŤAŽNÝ OKTÓBER SPOJENÝ S IMAGINÁRNOU NÁVŠTEVOU
 M. R. ŠTEFÁNIKA V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE....

Kniha
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voňavé	 	prıḿesi	 života	tohto	nášho	

dejateľa,	 pán	 Tchurı́k	 (prednosta		

mestského	 úradu),	ktorý	ukázal,	 že	

ak	chce	človek	vytvoriť	lepšiu	kraji-

nu,	 nemusı	́ čakať	 na	 ostatných,	 ale	

môže	 začať	 sám	od	 seba	a	v	nepo-

slednom	rade		pani	Pariláková,	ktorá	

žiakom	poskytla	cenný	návod	na	to,	

ako	nájsť	hlboké	poznanie	v	textoch,	

ktoré	nám	tu	zanechali	velikáni	lite-

ratúry	predchádzajúcich	obdobı.́

Okrem	toho,	že	sme	sa	vďaka	

tomuto	dňu	dozvedeli	množ-

stvo	zaujıḿavých	informáciı	́

o	M.	R.	S� tefánikovi,	cez	jeho	

okuliare	 sme	 čı́tali	 poéziu,	

prostrednıćtvom	jeho	topá-

nok	 sme	 prešli	 veľkú	 časť	

sveta,	 cez	 jeho	 aktı́vnosť	

sme	 si	 uvedomili,	 že	 každý			

z	 nás	 dokáže	 robiť	 veľké	

veci,	 keď	 ide	 vytrvalo	 za	

svojıḿ	 cieľom,	 že	 aj	 čistá	 a	

poctivá	 práca	 nám	 môže	

priniesť	 úspech	 a	 že	 také	

osobnosti,	 ako	 bol	 M.	 R.	

S� tefánik,	 treba	 neustále	

oživovať	 nielen	 prostred-

nı́ctvom	 informáciı́ , 	 ale	

hlavne	 prostrednı́ctvom	

našich	sŕdc.

Začiatkom	 mesiaca	 si	 žiak									

6.	 A	 triedy	 Tomáš	 Holoďák		

prevzal	 cenu	 za	 literárnu	

s ú ťa ž 	 O c h r a n a 	 p r e d	

požiarmi	 očami	 detı,́	 ktorú	

v yh l á s i l a 	 Dob rovo ľn á	

požiarna	 ochrana	 SR	 ešte	 v	 marci	

minulého	školského	roka.	Tomášova	

práca	 ocenená	 krásnym	 druhým	

miestom.	 Okrem	 zı́skania	 vecnej	

ceny	si	v	Bratislave	spoločne	prezreli	

miesta , 	 ktoré 	 my	 na	 východe	

poznáme	 len	 z	 televı́zie	 alebo															

z	novıń.

Text:	Mgr.	Andrea	Kytiková,
E.	Tchuríková			

foto:	Helena	Semánová
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Kto	 by	 len	 nepoznal	 našu	 ľudovú	
skupinu	Cimbalová	hudba	Primáš.	
Speváčka	 Marianna	 Štefániková										
z	Okrúhleho	sa	po	siedmich	rokoch	
randenia	 vydala	 za	 Giraltovčana	
Dávida	Maťaša	a	v	tento	výnimočný	
deň	si	aj	spoločne	zahrali.

O	 tom,	 že	 medzi	 dvoma	 členmi		
cimbalovky	to	„hralo“	aj	v	súkromı,́	sa	
vedelo	 už	 dlhšie.	 Svoju	 lásku	 sa												
po	 rokoch	 rozhodli	 aj	 spečatiť,	 tak,	
ako	sa	patrı,́	v	kostole.	Zaľúbený	párik	
z	Cimbalovej	hudby	Primáš	 sa	zoso-
bášil	v	Giraltovciach.	Obrad	prebiehal		
v	Rıḿskokatolıćkom	kostole	sv.	Cyrila	
a	Metoda	a	svadobná	hostina	v	hoteli	
Alfa.	 Podľa	 nevesty	 Marianny	 bolo	
všetko	úžasné.	„Sme	spolu	už	sedem	
rokov	a	svadba	bola,	myslıḿ 	si,	logic-
kým,	 ale	 aj	 žiadaným	 a	 vytúžený	
krokom	v	našom	živote.	Bola	perfekt-
ná,	veľmi	sme	si	to	užili,	no	rýchlo	to	
zbehlo,“	 prezradila	 mladá	 nevesta.	
Majka	 zároveň	 prezradila,	 že	 sa	
spoznali	vďaka	hudbe	a	tá	ich	aj	spoji-
la.	 V	 tom	 čase	 spievala	 v	 detskej	
speváckej	 skupine	 a	 Dávid	 hral												
v	ľudovke.		„Bolo	to	už	dávno,		v	zuške,				
v	 čase,	 keď	 som	 bola	 v	 súťaži	 Môj	
najmilšı	́ hit.	 Dá	 sa	 povedať,	 že	 sme	
boli	vtedy	ešte	deti,	ktoré	sa	len	kama-
rátili.“	Zo	začiatkov	kamarátstva	sa	u	
nich	 postupne	 rozvıj́ala	 láska,	 ktorá	
pretrvala	 a	 prerástla	 až	 do	 manžel-
stva.	Na	svadbe	im	hrala	ďalšia	obľú-

bená	ľudová	skupina	Lexel,	zahrali	si	
však	aj	novomanželia	so	svojou	skupi-
nou.	„S	CH	Primáš	sme	sa	chceli	všet-
kým	zúčastneným	poďakovať	za	to,	že	
v	tento	veľký	deň	sú	s	nami	a	úprimne	
sa	z	nás	tešia,“	dodávajú	novopečenı	́
manželia	Majka	a	Dávid.	Na	nervy	si	
vraj	 nelezú,	 aj	 keď	 sú	 stále	 spolu												
v	súkromnom	i	pracovnom	živote.	Aj	
do	 budúcna	 majú	 veľa	 hudobných	
plánov	 a	 už	 teraz	 pozývajú	 svojich	
fanúšikov	 na	 vianočné	 koncerty.																
V	 mene	 Spravodajcu	 im	 želáme	
všetko	 dobré	 a	 nech	 im	 tá	 hudba	
zvaná	láska	hrá	v	srdiečkach	v	jednej	
tónine	po	celý	život.

Martina	Cigľárová

sa zosobášil Párik z Cimbalovej hudby Primáš
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Mestské	tenisové	kurty	v	Giraltov-
ciach	sa	nedávno	uzavreli.	Správca	
Juraj	 Molitoris	 ďakuje	 za	 dobrú	
sezónu	a	dôveru	zo	strany	vedenia	
mesta	aj	všetkých	návštevníkov.	

Som	 veľmi	 rád,	 že	 sezóna	 bola	
úspešná	a	návštevnosť	vysoká.	Od	15.	
mája	 sa	 na	 kurtoch	 vystriedalo	
dokopy	 aj	 s	 účastnı́kmi	 plážového	
volejbalu	 621	 osôb,	 predovšetkým											
z	 nášho	 mesta	 a	 okresu	 Svidnı́k.	
Medzi	nimi	však	boli	aj	záujemcovia									
z	ďalšıćh	okresov,	dokonca	aj	cudzinci	
z	 iných	 štátov.	 Návštevnı́ci	 boli	
konkrétne	 zo	 14	 miest.	 Tešı	́ ma,	 že	
boli	spokojnı	́a	že		sem	chodili	aj	ľudia,	
ktorı	́ tenis	 možno	 predtým	 nehrali.	
Prichádzali	 k	 nám	 jednotlivci,	 ale	 aj	
organizácie,	za	účelom	podujatı,́	špor-
tovci	 i	začiatočnıći.	Keď	prišli,	veno-
vali	sa	okrem	tenisu	aj	iným	druhom	
športu.	S�portoviská	majú	byť	ľuďom						
v	 tomto	meste	vždy	otvorené.	Kurty	
som	sa	snažil	mať	k	dispozıć ii	kedy-
koľvek,	 keď	 si	 chcel	niekto	 zahrať	a	
vychádzať	v	ústrety.

Mesto	tam	začalo	robiť	strechu,	čo	ma	
tešı,́	chcel	by	som	však	budovu	ďalej	
opravovať.	Je	tam	stále	čo	zveľaďovať	i	
v	budúcom	roku,	plánov	je	veľa.	Chcel	
by	som	tam	postupne	upraviť	podľa	
svojich	predstáv	celý	 športový	areál,	
vrátane	 futbalového	 štadióna.	 Nezá-
ležı	́ to	však	 len	odo	mňa,	ale	predo-
všetkým	od	plánov	vedenia	mesta	 a	
od	 toho,	 či	mi	 umožnia	 v	 doterajšej	
práci,	za	ktorú	som	skutočne	vďačný,	

pokračovať.	Koncom	roka	2017	sa	mi	
však	 končı́	 pracovná	 zmluva,	 som	
vďačný	za	túto	prıĺežitosť,	ale	bol	by	
som	 veľmi	 rád,	 ak	 by	 som	 mohol	
dostať	i	ďalšiu.	Uvidıḿe,	či	sa	budem	
môcť	ďalej	realizovať	v	tom,	čo	robıḿ	
a	čo	ma	veľmi	bavı.́	D� akujem	ešte	raz,	
ako	mestu,	tak	i	návštevnıḱom,	tenis-
tom	z	klubu	TK	Iskra,	organizáciám	i	
ďalšıḿ,	a	všetkým	želám	pevné	zdra-
vie.	 Najväčšia	 odmena	 v	 práci	 pre	
mňa	nie	je	finančná,	ale	ak	ma	niekto	
pochváli,	to	mi	dodáva	ešte	viac	ener-
gie.	 Darom	 sú	 pre	 mňa	 uznanlivé	
slová	od	spokojných	ľudı	́na	kurtoch.	
Ak	sa	jedlo	varı	́s	láskou,	je	o	to	chut-
nejšie,	tak	aj	ja	som	robil	svoju	prácu										
s	láskou	a	myslıḿ 	si,	že	to	bolo	vidieť.		
Pre	 mňa	 je	 výraz	 Nedá	 sa!	 cudzie	
slovo	 a	 existuje	 veľa	dôvodov,	 prečo	
niečo	neurobiť,	ale	len	jeden	spôsob,	
ako	je	to	možné	spraviť.	Verıḿ,	že	za	
moju	činnosť	hovoria	aj	výsledky	a	že	
budete	na	kurtoch	spokojnı	́aj	budúcu	
sezónu.	

Juraj	Molitoris

Poďakovanie za dobrú sezónu na kurtoch
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Po našemu...Po našemu...
Vilija	–	Štedrý	večer

roraty	–	skoré	ranné	
adventné	omše

šifoner	–	skriňa

stoluvka	–	obrus

stul	–	stôl

stolek	–	stolička

paľenka	s	pacerkami	–	
silný	domáci	alkohol

maňogár	–	ľavák

Vianočná	posedenie	susedov	v	obecnom	dome	č.	101	v	Giraltovciach	v	roku	1935.	

Pani	Varadzinová	s	deťmi	Boženkou	a	Dionýzom.
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Teplomilná	zelenina	je	už	pozbieraná	
aj	 v	 skleníkoch	 a	 fóliovníkoch,	 ale	
otužilé	 druhy	 zeleniny	 ešte	 môžu	
zostať.	Na	otvorenom	záhone	nejaký	
čas	 ponecháme	 neskorú	 bielu	 a	
červenú	kapustu,	reďkovku,	pekinskú	
kapustu,	čakanku	a	fenikel.	Postupne	
ich	pozbierame	do	konca	novembra.	
Na	pozemku		zostanú	cez	zimu	prezi-
mujúce	druhy,	napríklad	kel	ružičko-
vý,	 kel	 kučeravý,	 pór,	 čierny	koreň	 a	
cesnak.	 Pre	 ne	 nachystáme	 netkanú	
textíliu,	čečinu,	aby	sme	ich	v	prípade	
potreby	uchránili	pred	krutými	mraz-
mi.	

Prázdne	 hriadky	 v	 záhrade	 je	

potrebné	pohnojiť	maštaľným	hnoji-
vom	 alebo	 kompostom	 a	 fosforeč-
nými	a	draselnými	hnojivami	a	zrýľo-
vať	 na	 hrubo.	 Veľké	 hrudy	 sa	
rozpadnú	v	zime	a	mráz	zničí	škodcov.	
Mrkva,	 petržlen,	 pastrnák	 a	 zeler	
listový	sa	môžu	pestovať	aj	za	nesko-
rého	 výsevu.	 Na	 novembrový	 výsev	
mrkvy	 vyberáme	 odrody	 Calibra	 F1	
alebo	Mignon.	Z	petržlenu	je	vhodný	
Orbis.	 Z	 jesennej	 sejby	 dobre	 prezi-
mujú	šalát,	cibuľka	a	cesnak,	ktoré	sú	
vhodné	už	skoro	na	jar.

	Ľubomír	Krupa

Záhradkárske
okienko

Pohľad	na	centrum	mesta	Giraltovce	v	medzivojnovom	obdobı.́	
Fotografie	sú	z	archívu	rodiny	Varadzianových.	 Mária	Osifová
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NARODILI SA:

Helena Luščáková                                   Nikolas Dirda

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

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Helena Skorochydová  1935   30.9.2017

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

ZPOZ

80 rokov Alžbeta Lipinská 

  

70 rokov Eduard Schrenk 

  Anna Vasilová

  

65 rokov Michal Juhas

  Jozef Pavúk

  Mária Schrenková

  Mária Zajacová 

60 rokov Andrej Ondečko 

  Mária Sochová     

  Anna Šváčová      

            Ľudmila Verčimáková

55 rokov      Katarína Bubancová

  Anna Ciganová

55 rokov Monika Fedáková

  Anton Harčarik

  Ľubomír Sabol

   Anna Štefaníková

50 rokov Kamila Kecerová  

  Martin Pach

  Mária Rabská

Svoje životné jubileá v mesiaci november oslávia:

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. 
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MANŽELSTVO UZAVRELI: 

Damián Šrámko  a  Nikola Medvedzová
Giraltovce   Vyšný Hrabovec

Marek Staš a  Mgr. Michaela Verčimaková
Giraltovce     Giraltovce

Dávid Štincík  a  Tatiana Gregorová
Giraltovce    Chmeľov

Andrej Čuška  a  Gabriela Bakalárová
Giraltovce     Kuková

Maroš Bílý  a  Klaudia Dreveňaková
Rokytov    Giraltovce

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

ným 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

ŠPORT

GIRALTOVSKÝ STOVKÁR
Cieľ	každého	futbalistu	je	dosiahnuť	
nejaký	pozoruhodný	výkon,	o	ktorom	
sa	bude	dlho	hovoriť.	Zatiaľ	čo	bran-
kári	chcú	mať	vždy	čisté	konto,	útoč-
nıći	chcú	naopak	nastrieľať	čo	najviac	
gólov.	 V	 MFK	 Slovan	 Giraltovce	 sa	
predstavilo	mnoho	 elitných	 strelcov		
v	rôznych	súťažiach.	

S� tatistiky	 sú	 sıće	 neúplné,	 ale	 podľa	
dostupnej	evidencie	len	jediný	dosia-
hol	magickú	hranicu	100	gólov.	Pres-
nejšie	 až	 107	 gólov	 zaznamenal	
čerstvý	 päťdesiatnik	 Jozef	 IVAN.	
Navyše	ich	nastrieľal	v	priebehu	šies-
tich	 sezón	 vo	 IV.	 lige.	 Naozaj	 úcty-
hodný	 výkon.	 Bol	 	 pán	 pokutového	
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územia.	Tu	sa	cıt́il	ako	ryba	vo	vode.	
Vedel	si	nájsť	najlepšiu	pozıćiu	a	jeho	
góly	zabezpečili	Slovanu	veľa	bodov.	
Charakteristické	 pre	 tohto	 strelca	
bolo,	že	dával	hlasito	o	sebe	vedieť	a	
potom	 nečakane	 udrel.	 Taký	 hlasný	
zabijak,	pre	Slovan	určite	výnimočný	
strelec.	Dosiahol	niekoľko	hetrikov	a	
často	 rozhodol	 v	 posledných	 minú-
tach.

Za	mládež	hral	v	Kalništi,	Kračúnov-
ciach	 a	 Giraltovciach,	 za	 dospelých	
potom	v	okolitých	menšıćh	kluboch.	
Do	 Giraltoviec	 prišiel	 v	 roku	 1998.	
Zaslúžil	sa	o	postup	dorastu	do	II.	SNL	
a	 postup	 dospelých	 do	 III.	 ligy.	 Ešte	
stále	aktıv́ne	hráva	v	Kalništi.	Tak	veľa	
zdravia,	Jozef	a	nech	ti	to	ešte	sype.

	Miroslav	Deutsch

PRED POLSTOROČÍM VZNIKLA TJ ISKRAPRED POLSTOROČÍM VZNIKLA TJ ISKRAPRED POLSTOROČÍM VZNIKLA TJ ISKRA
V	 bohatej	 histórii	 giraltovského	
športu	 mali	 prı́m	 vždy	 futbalisti	
Slovana	 Giraltovce.	 V	 roku	 1967	 sa	
v š ak 	 ud ia l a 	 h i s tor i cky 	 ve ľmi	
v ý z n am n á 	 u d a l o s ť . 	 P r e s n e	
19.10.1967	bola	založená	nová	Telo-
výchovna	jednota	ISKRA	KZ	Giraltov-
ce.	 Táto	 nová	 športová	 organizácia		
svojou	 činnosťou	 spestrila	 športový	
život	 v	 Giraltovciach.	 Významné	
úspechy	 zaznamenala	 v	 basketbale,	
ale	rozvıj́ala	aj	ďalšie	športy	ako	volej-
bal,	stolný	tenis,	šach	aj	ďalšie	športy.	
Basketbal	vyvolal	doslova	ošiaľ	a	na	
zápasy	chodilo	veľké	množstvo		fanú-
šikov,	ktorı	́sa	niekedy	nemohli	všetci	
dostať	 do	 malých	 telocvičnı́.	 Všetci	

chceli	vidieť	hviezdu	veľkého	kalibru	
Andreja	 Goča.	 Hlavným	 patrónom	
Iskry	boli	Kožiarske	závody	a	preto	aj	
v	 tejto	 TJ	 pracovali	 hlavne	 zamest-
nanci	KZ	a	 treba	povedať,	 že	 to	boli	
veľkı́	 nadšenci.	 Máme	 k	 dispozı́cii	
Kroniku	 TJ	 Iskra,	 ktorú	 precı́zne	
viedol	 pán	 Andrej	 Majer	 a	 z	 nej	
budeme	 čerpať	 aj	 v	 ďalšıćh	 čıślach	
Spravodajcu.	V	 úvode	sa	pıš́e:	 "Nová	
TJ	 Iskra	KZ	Giraltovce	bola	založená	
19.10.1967.	 Pri	 jej	 kolıśke	 boli	 tıt́o	
giraltovskı	́chlapci:

Andrej	Goč,	 Jozef	C�ellár,	 Ján	Novák	a	
Fedor	Beniač.	Pri	tejto	kolıśke	na	Kata-
rı́nskej	 zábave	 si	 chlapci	 zaspievali	
ľudovú	pieseň,	ktorú	zložil	športovec	
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Ján	Novák.	Text	tejto	piesne	bol	nasle-
dovný:	

Šumna	to	budova	neveľká,	nemalá	ale	
600	ľudí,	600	ľudí	do	sebe	spratala...

Začali	sme	robic	perše	rukavice	a	teraz	
robíme,	teraz	robíme	tašky	preveliké...

Robia	še	vám	tašky,ale	i	kabelky,	žeby	
boli	 šumne,	 žeby	 boli	 šumne	 našo	
vychodňarky....

Bo	 teraz	vo	 švece	móda	preveliká,	 čo	
robia	Kožiari,	čo	robia	Kožiari,	pozná	
republika...

Nielen	 republika,	 i	 za	 hranicami,	
poznajú	výrobky,	poznajú	výrobky,	čo	
robia	Kožiari...

Autor	 piesne	 aktıv́ne	 reprezentoval	
KZ	 v	 basketbale	 i	 volejbale	 a	 bol	 aj	
rozhodcom	 v	 oboch	 športoch	 a	 tiež	
asistentom	 trénera	 Ladislava	 Hajdu.	
S� koda,	 že	 veľa	 aktérov,	 bývalých	
hráčov	i	funkcionárov	už	nie	je	medzi	
nami.	 Ich	 mená	 si	 pripomenieme	 v	
decembrom	 vydanı́	 Spravodajcu.	
Všetci	 sa	 zaslúžili	 o	 to,	 že	 meno	 TJ	
Iskra	 KZ	 Giraltovce	 zostane	 navždy	
zapı́sané	 v	 dejinách	 giraltovského	
športu	i	mesta	Giraltoviec.

	Miroslav	Deutsch

POSTREHY Z MESTA

Niekto	sa	
rozhodol	
presadiť	

nám	kvety	v	
črepnıḱoch.

Foto:	

M.	Cigľárová
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INZERCIA
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