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Októbrové	 dni,	 ktoré	 nás	 čakajú,	
predstavujú	 stopercentnú	 jeseň	 so	
všetkým,	 čo	 k	 tomu	 patrı́.	 Tretie	
ročné	 obdobie	 prináša	 veľkú	 škálu	
farieb	najrozmanitejšıćh	odtieňov	od	
žltej	 cez	 červenú,	 končiac	 hnedou.	
Presne	v	tomto	obdobı	́zisťujeme	akú	
silnú	 moc	 má	 prı́roda,	 keď	 nám	
rovno	 pred	 našimi	 očami	 menı	́
každodenný	pohľad.	Stromy,	ktoré	na	
jar	 pučali	 a	 v	 lete	 sa	 na	 nich	 držali	
listy,	 sa	 začı́najú	 meniť	 na	 suché	
konáre	 a	 zrazu	 ostanú	 bez	 listov,	
pretože	 tie	 nám	 už	 šuchocú	 pod		
nohami.	

A	tu	sa	trochu	pozastavıḿ	pri	 téme	
listov.	 Opäť	 v	 jednej	 z	 debát	 so	
známymi	 sme	 začali	 spomı́nať	 na	
pıśané	listy.	Myslıḿ 	tie	rukou	pıśané,	
poslané	poštou	v	obálke	do	miest	blıź-
kych	 i	 vzdialených.	 Dnes	 už	 stratili	
svoje	čaro.	Dnes	sa	môžeme	stretnúť	
na	 pošte	 so	 situáciou,	 že	 naše	 deti	
nevedia,	 	 ako	 sa	 takýto	 list	posiela,	
možno	niektoré	ani,	 	ako	 taký	 list	 -		
rukou	pıśaný	-	vyzerá.	Určite	tı	́skôr	

narodenı	́ si	 spomenú	na	 listy,	ktoré	
dostali,	či	pıśali.	V	čom	spočıv́alo	ich	
čaro?	Možno	v	tvorenı	́slov,	vyjadrenı	́
citov,	 cibrenı́	 si	 slovnej	 zásoby,															
v	 možnostı	́ čıt́ať	 ich	 stále	 dookola,	
uložiť	na	miesto	a	po	rokoch	ich	opäť	
nájsť	a	spomıńať.	Koľkı	́z	vás	už	mali	
túto	skúsenosť?	Je	pravda,	že	dnešná	
doba	nám	mnoho	vecı	́uľahčuje,	aj	to,	
ako	si	vymieňať	informácie.	Ale	keby	
sme	 skúsili	 so	 svojimi	 priateľmi										
na	 diaľku	 komunikovať	 aj	 takouto	
pı́sanou	 formou,	 ktorú	 môžeme	
nazvať	aj	staromódnou,	mala	by	inú	
prıćhuť,	možno	viac	vážiacu	si	a	úcti-
vú.	A	tieto	vlastnosti	sú	dôležité	pre	
každého	jedného	z	nás.

Jeseň	 nám	 ponúka	 oddychový	 čas										
od	 letných	 aktivı́t.	 Tak	 teraz,	 keď	
padajú	 listy	 zo	 stromov,	 je	 ten	
správny	 čas,	nájsť	 tie	dávno	zabud-
nuté,	 alebo	 sa	 vrátiť	 k	 starým	
zvykom,	 začať	 listy	 pıśať,	 či	 naučiť						
to	svoje	deti,	vnúčatá.	

Pekné	 októbrové	 dni	 a	 babie	 leto	
praje	

Michaela	Marcinová	

Milí	čitatelia!
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V	poradı	́už	18.	rokovanie	
mestského	 zastupiteľstva	
malo	 na	 programe	 20	
bodov.	 Zasadnutie	 viedla	
zástupkyňa	 primátora	
mesta	 Mgr.	 Slávka	 Vojče-
ková.	 Po	 procedurálnych	
otázkach	 sa	 už	 tretı́krát	
prejednával	 Návrh	 ceno-
vého	 výmeru	 č.	 1/2017	
maximálnej	ceny	pohrebných	služieb	
z	Prešovského	samosprávneho	kraja,	
ktorý	predkladal	konateľ	spoločnosti	
Mestský	podnik	služieb	PhDr.	Matúš	
S� tofko.		Takéto	zmeny	neboli		realizo-
vané	 od	 roku	 2009.	 Po	 pripomien-
kach	bol	tento		návrh	schválený.

Výročná	 správa	 za	 rok	 2016,	 ktorú	
predkladal	 konateľ	 spoločnosti	
GIRATHERM,	 s.	 r.	 o.,	 Ing.	 Stanislav	
Bučko,	 bola	 poslancami	 schválená	 s	
doplnenıḿ	návrhu	na	uznesenie.	Išlo	
o		vykrytie		účtovnej	straty	55	292	eur	
a	odporúčanie	podať	správu	o	vyspo-
riadanı	́finančného	lıźingu	do	31.	12.	
2017.

Pri	 odpredaji	 pozemkov	 podniku	
TOBI	CONSTRUCT,	s.	r.	o.,	ako	prıṕad	
osobitného	zreteľa	išlo	o	novovytvo-
renú	parcelu	C	KN	č.	524/3	s	výmerou	
1	m²,	parcelu	C	KN	č.	525/2	s	výmerou	
17	m²,	parcelu	C	KN	č.	526/3	s	výme-
rou	 16	m²	 a	 parcelu	 C	 KN	 č.	 528/3								
s	výmerou	4	m².	D� alej	šlo	o	odpredaj	
pozemku		C	KN	č.	1552/5		s	výmerou	
64 	 m² 	 p . 	 D áv idov i 	 S� t inc ı́ kov i																		

s 	 p o dm i e n k am i , 	 ž e	
prıśtup	do	garáže	sa	bude	
realizovať	tak,	aby	cestná	
komunikácia	bola	správne	
odvodnená	od	dažďových	
vôd	 a	 podzemné	 verejné	
rozvody	 vody,	 zemného	
plynu	 a	 telekomunikáciı	́
vybudované	tak,	aby	neza-

sahovali	 do	 cestnej	 komunikácie.	
Kúpna	cena	je	320	eur.	Mesto	uzatvorı	́
kúpnu	 zmluvu	 s	 majiteľom,	 až	 keď	
uhradı	́uloženú	pokutu	za	porušenie	
stavebného	zákona.	MsZ	tento	mate-
riál	schválilo.

Vedúca	 finančného	 oddelenia	 Ing.	
Iveta	 Kurčová	 predkladala	 správu									
o	 výbere	 miestnych	 danı́.	 Plnenie	
poplatkov	 za	 komunálny	 odpad	 je											
k	15.	8.	2017	na	58	%.	Mesto	doposiaľ	
vymáha	 od	 24	 dlžnıḱov	 nedoplatky,	
ktoré	sa	po	upomienkach	riešia	ďalej	
v	exekučnom	konanı.́	Obdobne	postu-
puje	 aj	 u	právnických	osôb.	Miestne	
dane	 majú	 plnenie	 na	 61,99	 %.										
Za	rok	2016	eviduje	mesto	3	podnika-
teľské	 subjekty	 s	 dlhom	 po	 lehote	
splatnosti	 vo	 výške	 1	 503,64	 eura.								
V	roku	2017	boli		podané		dva	návrhy	
na	 vykonanie	 exekúcie.	 Túto	 správu	
zobralo	 mestské	 zastupiteľstvo									
na	vedomie.

Monitorovaciu	 správu	 k	 programo-
vému	 rozpočtu	 mesta	 na	 rok	 2017							
k	30.	6.	a	návrh	na	 úpravu	rozpočtu	
predkladala	vedúca	finančného	odde-

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
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lenia.	Celkové	prıj́my	sú	rozpočtované	
vo	výške	6	382	443	eur	a	plnenie	prıj́-
movej	časti	k	30.	6.	je	1	914	859	eur		
(30	%).	Výdavky	sú	plnené	 	v	objeme	
1	645	643	eur,	 čo	je	 	25,78	%.	Tieto	
informácie	zobralo	mestské	zastupi-
teľstvo	na	vedomie.	Zároveň	sa	prero-
kovalo	opatrenie	č.	3	k	úprave	rozpoč-
tu.	 Celková	 úprava	 bola	 v	 piatich	
položkách	vo	výške	22	591	eur.	Boli	to	
položky:	výdavky	správy	MsU� 	–	4	390	
eur,	 nákup	 stoličiek	 do	 sály	 Domu	
kultúry	-	4	201	eur,	údržba	bytových	
domov	 –	 3	 400	 eur,	 rekonštrukcia	
pešej	zóny	(archeologický	výskum)	a	
prıśtavba	MS� 	 –	10	000	eur.	Poslanci	
tento	materiál	schválili.

V	 ďalšom	 bode	 vystúpil	 hlavný	
kontrolór	 mesta	 Mgr.	 Jozef	 Kozák,	
ktorý	 informoval	 poslancov	 MsZ										
o 	 svo je j 	 č innost i . 	 Zamera l 	 sa															
na	 kontrolu	 daňových	 prı́ jmov															
v	1.	polroku	2017,	kde	neboli	zistené	
žiadne	 nedostatky.	 D� alšı́m	 predme-
tom	kontroly	bolo	hospodárenie	CVC� .	
Z	tejto	správy	vyplynulo	odporúčanie	
poslancov	 vykonať	 inventarizáciu							
v	súlade	s	prıḱazom	primátora	zo	dňa	
6.	10.	2016.		D� alšie	body	správy	hlav-
ného	 kontrolóra	 zobrali	 poslanci	 na	
vedomie.	

MsZ	 schválilo	 zástupcov	 do	 Rady	
školy	pri	Základnej	 škole	v	Giraltov-
ciach	a	to	poslancov	Mareka	Hliboké-
ho,	Mgr.	Jána	C� ižeka	a	zamestnancov	
mesta	Ing.	 	Ivetu	Kurčovú	a	Katarıńu	
Havrilovú.	

Pred	 interpeláciou	 poslancov	 MsZ	
boli	ešte	prijaté	návrhy	na	schválenie	

realizáciı́	 projektov	 z	 Európskych	
fondov,	išlo	o	projekty		Lacné	a	chutné	
jedlo	–	Tuňo	a	lačo	chaben,	Výstavba	
telocvične	 v	 ZS� 	 Giraltovce,	 Požiarna	
zbrojnica	 DHZ	 Giraltovce,	 Rekon-
štrukcia	cesty	v	centre	rómskej	osady	
v	meste,	Predchádzanie	vzniku	biolo-
gicky	 rozložiteľných	 komunálnych	
odpadov	v	meste.	

Poslankyňa	 Digoňová	 v	 interpelácii	
predniesla	 požiadavku	 obyvateľov	
bloku	T	na	Hviezdoslavovej	ulici,	ktorı	́
sa	 sťažujú	 na	 rozbité	 parkovisko	 a	
prıśtup	ku	kontajnerom.	Z� iadala	aj	o	
vykosenie	 trávnatej	 plochy	 v	 Parku	
mieru	 pri	 lesných	 závodoch.	 Opäť	
otvorila	 tému	 	psov	v	našom	meste,	
dožadovala	sa	presného	počtu	psov	a	
zoznamu	 majiteľov,	 ktorı́	 za	 psov	
platia	 poplatky.	 Poslanec	 Schrenk	
upozorňoval	 na	 rušenie	 nočného	
pokoja,	 na	 problém	 so	 S� portovou	
halou	 I.	 Nováka	 ohľadom	 prenájmu,	
pripomıńal	 aj	 požiadavku	 na	 detské	
ihrisko	 na	 Dukelskej	 ulici.	 Poslanec	
Harajda	 poukazoval	 na	 breh	 pod		
rı́mskokatolı́ckym	 kostolom,	 ktorý	
opäť	zarastá	a	prıźvukoval	 	potrebu		
úpravy	 nebezpečnej	 priekopy	 pred	
možným	 pádom	 na	 	 Fučıḱovej	 ulici.	
Poslanci	Hliboký	a	C� ižek	mali	taktiež	
ot ázky	 ohľadom	 opravy	 Domu	
smútku	a	 	orezávania	stromov,	ktoré	
zasahujú	do	cesty	pri	dome	nebohej	
Dr.	Paľovej.	

Bližšie	 informácie	 o	 prerokovaných	
bodoch	 18.	 zasadnutia	 MsZ	 nájdete	
na	stránke	mesta.	

	Text:	Alenka	Kmecová
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VIETE, ŽE...
 anglickı́	 meteorológovia	 nám	
sľubovali	nádherné,	extrémne	dlhé	a	
teplé	babie	leto?		Neviem,	či	pri	určo-
vanı́	 počasia	 pre	 Európu	 náhodou	
nepoužili	 pokazenú	 jasnovideckú	
guľu,	alebo	či	si	nás	opäť	nezmýlili	so	
Slovinskom,	ako	sa	to	stalo	Nórom	pri	
poslednom	 Saganovom	 megaúspe-
chu	v	Bergene.	Najväčšia	nórska	tele-
vıźna	stanica	TV2	 	k	profilovej	fotke	
Sagana	 	 priradila	 slovinskú	 vlajku.		
Takže	sme	Slovinsko.		Plusy:	na	dovo-
lenku	 k	 moru	 môžeme	 chodiť	 aj	
doma.	

 vďaka	 Saganovi	 bicykluje	 celé	
Slovensko?	Aspoň	 to	si	o	nás	myslia	
Taliani.	 Pred	 letom	 som	 si	 kupovala	
bicykel	talianskej	značky	a	jeho	distri-

bútor	mi	 ponúkol	 peknú	 zľavu,	 vraj	
musı́	 predávať	 viac,	 lebo	 Taliani	 si	
myslia,	 že	 našinci	 už	 z	 pôrodnice	
odchádzajú	na	bicykli.

 o	bezpečnosť	v	našom	meste	 sa	
opäť	 postarajú	 občianske	 hliadky?	
Mestu	 Giraltovce	 bola	 schválená		
ž iadosť	 o	 nenávratný	 finančný		
prı́spevok	 pod	 názvom	 Miestne	
občianske	poriadkové	služby	v	meste	
Giraltovce	 (rómske	 občianske	 hliad-
ky).	 Po	 výberovom	 konanı́	 komisia	
určı	́päť	členov,	jedného	náčelnıḱa	 	a	
š tyroch	 prı́ s lu šnı́kov, 	 ktorı́ 	 s ú															
z	 prostredia	 MRK).	 Znova	 ocenı́me		
ich	pomoc	naprıḱlad	pri	priechodoch,	
kde	 dohliadali	 na	 bezpečnosť	 detı	́			
na	našej	kamiónmi	vyťaženej	hlavnej	
ceste.			Projekt	potrvá	dva	roky.

 nakúpiť	si	plný	vozıḱ	potravıń	a	
ı́sť	 s	 nı́m	 až	 k	 autu	 bolo	 doteraz										
pre	zákaznıḱa	v	našom	meste	nemož-
né?		Ak	nerátam	finančné	dôvody,	tak		
presunúť	 ťažký	 náklad	 cez	 precho-
dové	lišty,	schody	na	vzdialené	parko-
visko	 je	 umenie.	 Novootvorená	
predajňa	 potravı́n	 v	 obchodnom	
centre	 pri	 MsU� 	 vytvorı́	 podmienky	
zodpovedajúce	 vyššiemu	 štandardu	
predaja,	 zvýšil	 sa	 komfort	 nákupu		
pre	 zákaznıḱov.	 Pribudli	 parkovacie	
miesta	hneď	pri	vchode	do	predajne	a	
nakúpiť	 si	 budete	 môcť	 sedem	 dnı	́							
v	týždni.		Za	sviatky	ešte	zabojujeme.
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 sme	zvýšili	kapacitu	miest	v	sále?	
Podarilo	 sa	 nám	 to	 vďaka	 novým	
banketovým	 stoličkám,	 ktoré	 sú	

oproti	 pôvodným	 pohodlnejšie,	
stohovateľné,	ale	hlavne	užšie,	takže	
zaberú	menej	priestoru.	Kúpili	sme	aj	
nové	 stoly,	 doplnili	 riad	 a	 rozšı́rili	
vybavenie	kuchyne.	Ale	hlavne,	dote-
rajšia	 kapacita	 	 sa	 	 rozšıŕila	 zo	 160					
na	približne		180	ľudı.́			

 v	 piatok 	 22 . 	 septembra 	 sa														
v	 našom	 meste	 objavili	 poslovia	
mieru?	 Mali	 podobu	 bežcov,	 ktorı	́						
v	 rámci	 4.	 ročnıḱa	 štafetového	behu	

vďaky,	mieru	a	svornosti,		Behu	PhDr.	
Milana	 Sidora, 	 CSc. , 	 zavı́ tali 	 aj															
do	 Giraltoviec,	 aby	 pri	 soche	Matka								

s	dieťaťom	polo-
žili 	 veniec	 na	
pamiatku	 všet-
k ým 	 p a d l ý m	
počas	 	SNP.	 	Ich	
trasa	 sa	 začala						
v	Tokajıḱu	a	cieľ		
bola	 	obec	Kali-
nov,	 do	 ktorej	
dobehli	so	štafe-
tovým	 kolı́kom	
a j 	 s o 	 s t uhou										
z	nášho	mesta.	

 na	miestnom	cintorıńe	sa	začala	
rekonštrukcia	 Domu	 smútku?	 Exte-
riér	budovy	nadobúda	krajšı	́vzhľad.	
Menı	́sa	fasáda	so	zateplenıḿ,	 	obno-
vu je 	 sa 	 d la žba 	 pred 	 vs tupom															
do	 budovy	 a	 upravujú	 sa	 odtoky	
dažďa	okolo		celej	budovy.

Text	a	foto:		Mária	Osifová
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V tomto mesačníku Vám prinesieme  

zápisy z kroniky nášho mesta v roku 

1998, kde sú v časti z histórie obce 

uvedené aj zaujímavé fakty z obdobia 

rokov tridsiatych a štyridsiatych. Fakty 

zozbieral a spísal Ľudovít Sabol Palko, 

administrátor v Brezove.

„V roku 1930 mali Giraltovce 1552 

obyvateľov, z nich rímskokatolíkov 595, 

gréckokatolíkov 141, evanjelikov 386, 

židov 265. Rímskokatolíci sú prevažne 

chudobnejší roľníci, ku ktorým patria aj 

cigáni. Ostatní veriaci sú úradníci 

okresných a miestnych úradov, ktorí 

nemajú svoje stále bydlisko ale menia 

ho podľa preloženia. Veriaci ako dcéro-

cirkev sú priradení k matkocirkvi v 

Brezove. Najsmutnejšie však je, že 

Giraltovce okresné sídlo Giraltovského 

okresu, nemajú svoj kostol pre rímsko-

katolíckych veriacich. Kostol majú iba 

evanjelici, ktorý podľa stavby i podľa 

udania bol kedysi rímskokatolíckym 

kostolom. Za reformácie sa ho zmocnili 

evanjelici, ktorým slúžil za farský 

kostol, lebo majú i svoju faru.

 Náboženský život rímskokatolíckych 

veriacich za takých okolností len veľmi 

slabo prekvital. Žili v moci inovercov a 

nemali ani svoj chrám, kde by čerpali 

náboženské vedomosti i potrebnú 

duševnú silu, takže boli úplne vlažní       

v náboženskom živote. Od matkocirkvi 

boli vzdialení až 5 km, tak že na nedeľné 

bohoslužby len málo horlivcov dochá-

dzalo. Druhou príčinou vlažnosti bolo       

i to, že rím. kat. fara v Brezove bola 

často i viac rokov uprázdnená a len 

administrovaná susednou farnosťou       

v Kračúnovciach. Veriaci boli obyčajne 

odkázaní iba na seba a horlivosť 

jednotlivcov. Vyskytovali sa veľmi časté 

prípady zmiešaných manželstiev         

na úkor ríms. kat. náboženstva.          

Pri verejnom vystupovaní boli katolíci 

odstrkovaní, takže nemali možnosť 

robiť verejnú mienku. Tento smutný 

stav zastihol vdp. Vojtecha Andráššiho, 

ktorý bol v roku 1933 menovaný 

najdôstojnejším Ordinariátom za 

dočasného administrátora ríms. kat. 

fary v Brezove.

Po krátkom účinkovaní zriadil v Giral-

tovciach miestnu kaplnku v prenajatej 

miestnosti. Boli zaobstarané za pomoci 

tunajších veriacich najpotrebnejšie 

rekvizity na odbavovanie bohoslužieb 

ako: oltár, oltárne plachty, svietniky, 

omšové rúcha a p. Konečne boli zave-

dené nedeľné bohoslužby na veľkú 

radosť veriacich. Začalo sa uvažovať       

o vybudovaní chrámu. Pre nedorozu-

menie mnohých veriacich a pre 

finančné ťažkosti sa stavba kostola 

neuskutočnila. Vdp. Andrášši, pone-

chajúc krásnu pamiatku po sebe, 

odchádza v roku 1936 za administrá-

tora do Širokého. 

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
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Na faru v Brezove prichádza ako 

dočasný administrátor vdp. Ján Kene-

dich. Tento odbavuje bohoslužby tiež      

v kaplnke v Giraltovciach do svojho 

odchodu z Brezova. Bol tiež veľkým 

horliteľom a propagátorom stavby 

nového kostola, ale nechcel prevziať  

na seba iniciatívu, bojác sa o ódia 

niekoľkých veriacich, ktorí boli vedú-

cimi stavebného výboru, ale nemali 

dôveru mnohých veriacich, takže           

ku stavbe sa nemohol prikročiť. 

V júni 1938 odchádza vdp. Ján Kene-

dich z Brezova na faru do Veľkej Idy.     

Na uprázdnenú faru prichádza vdp. 

Ľudovít Sabol Palko. Duchovnej správy 

v Brezove sa ujíma s mladistvou horli-

vosťou. Usiluje sa najmä preklenúť 

nezáujem brezovských veriacich           

o kostol, ktorý ho veľmi vlažne navšte-

vovali. Vo všedné dni bol kostol úplne 

prázdny. 

Rok 1939, ktorý bol bohatý na rušivé 

momenty, bohatý na udalosti svetové      

i naše národné, bol veľmi dôležitý          

pre giraltovských veriacich. V prvých 

jarných dňoch zišli sa giraltovskí veriaci 

na valné zhromaždenie, aby sa rozhodli 

o stavbe kostola a vyvolili si nový 

stavebný výbor, lebo starý nemal úplnú 

dôveru u všetkých veriacich. Príčiny 

tejto nedôvery boli viaceré ale najväč-

šia bola tá, že zavše odkladali so 

stavbou kostola. Už asi 30 rokov je 

tomu, čo sa začala plánovať stavba 

kostola, ale vždy sa to preťahovalo. 

Ďalšia príčina nedôvery bola, že sa o 

rokovaní prvého stavebného výboru 

neviedla zápisnica, ba ani len poklad-

ničný denník, takže nijaká kontrola 

nebola možná.

Zbierali sa peniaze, kupovali sa tehly, 

ktoré neskôr boli zase odpredané, 

kúpilo sa miesto pre kostol, kde teraz 

stojí gréckokatolícky kostol, ktoré bolo 

spoločné aj s grécko. kat. veriacimi. 

Pozdejšie bolo odpredané gr. katolíkom 

a kúpené bolo miesto, starý kaštieľ kde 

má byť nový kostol, ale nijaký záznam 

sa o tom nenašiel. Na zhromaždení 

bola veľká výmena názorov a hlučná 

debata. Bol zvolený nový stavebný 

výbor. Bol to odvážny krok, lebo odstu-

pujúci členovia sa cítili urazenými a 

bojkotovali všetko, čo súviselo so 

stavbou kostola. No raz sa musel ľad 

prelomiť a skutočne, nový stavebný 

výbor sa dal s energiou do práce. Dal 

zhotoviť plán a rozpočet, ktorý vypra-

coval p. Juraj Byrtus, staviteľ. Po zhoto-

vení plánu bola podaná žiadosť o povo-

lenie stavby nového kostola na  Vika-

riát v Bardejove. Povolenie bolo ťažko 

zadovážiť, keďže nebola úhrada, 

peňažná hotovosť v tomto čase činila 

14 000,- , čo iste bola nepatrná čiastka 

z 200 000-ového rozpočtu. Ale cez 

všetky prekážky povolenie bolo zado-

vážené. 

Duchovný správca a cirkevný predseda 

zvolal schôdzu stav. Výboru, na ktorú 

bol pozvaný aj staviteľ Byrtus. Keď sa 

mala dohoda podpísať, takmer všetci 

členovia výboru odopreli svoje podpisy, 
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lebo sa obávali, že budú musieť oni 

hradiť náklady stavby, keď cirkevná 

obec nebude mať peniaze. Boli tiež 

nežičlivcami zastrašení. Pán staviteľ sa 

podujal na stavbu kostola len na podpis 

cirk. predsedu, s tou klauzulou, že 

pokračovať v stavbe sa bude koľko 

bude peňazí. 

Konečne po dlhých preťahovačkách        

v máji 1939 sa započalo so stavbou a 

nebola to ľahká vec. Duchovný správca 

musel presvedčiť ostatných veriacich, 

že so stavbou kostola treba začať, hoci 

peňazí je málo. Musel sa sám postaviť 

proti tým, ktorí sa cítili urazení, preto 

nesúhlasili so stavbou. K ich vylúčeniu 

so stav. Výboru sa muselo pristúpiť, 

lebo sa veľa rozprávalo, ale málo sa        

z toho uskutočňovalo. Títo jednotlivci 

začali ohovárať iných, aby stavbu 

bojkotovali. Po započatí stavby bola 

práca rozdelená medzi členov výboru. 

Stará budova sa musela búrať. Túto 

prácu poväčšine urobili giraltovskí 

Cigáni a začali sa kopať základy pre 

nový kostol podľa plánu.“

Ako pokračovala stavba ďalej, sa 

dozviete nabudúce. 

Michaela Marcinová 

Text je presná citácia z mestskej kroni-

ky, preto neprešiel jazykovou úpravou.

V	 našom	 meste 	 sme 	 mal i	
možnosť	 aj	 tento	 rok	 v	 prie-
behu	 dvoch	 víkendov	 po	 sebe	
navštíviť	 výstavy	 chovateľov,	
pestovateľov	 a	 včelárov.	 Vysta-
vovali	 sa	 najprv	 domáce	 či	
exotické	 zvieratá	 a	 o	 týždeň	
nato	 aj	 plodiny,	 aranžmány,	
kvety	či	včelárske	produkty.	

V	 našom	 meste	 sa	 už	 vyše	 desať	
rokov	uskutočňujú	jesenné	výstavy	
domácich	 zvierat,	 vypestovanej	
úrody	 či	 medu	 a	 	 tradıćia	 nebola	
porušená	 ani	 tento	 rok.	 Prvú	

výstavu	 počas	 dvoch	 dnı́,	 od	 15.									
do	 17.	 septembra,	 zorganizovalo	
Mesto	 Giraltovce	 v	 areáli	 CVC� 																
v	 spolupráci	 s	 Mestským	 klubom	
chovateľov	 drobných	 zvierat	 a	
exo t i ck é ho 	 v t á c t va . 	 D� a l š i u ,																		
v	termıńe	od	22.		do	23.	septembra,	
pripravilo	so	základnými	organizá-
ciami	Slovenského	zväzu	záhradká-
rov	 a	 Slovenského	 zväzu	 včelárov,	
pôsobiacimi	v	Giraltovciach.	Propa-
gačná	 výstava	 zvierat	 pritiahla	
tento	 rok	kvôli	 dažďu	 sıće	 o	niečo	
menej	 návštevnı́kov	 ako	 obvykle,	
avšak	tı,́	čo	prišli,	určite	neoľutovali.	

CHOVATEĽSKÁ A ZÁHRADKÁRSKA VÝSTAVACHOVATEĽSKÁ A ZÁHRADKÁRSKA VÝSTAVA
PRINIESLI TRADIČNE VEĽA ZAUJÍMAVOSTÍPRINIESLI TRADIČNE VEĽA ZAUJÍMAVOSTÍ
CHOVATEĽSKÁ A ZÁHRADKÁRSKA VÝSTAVA
PRINIESLI TRADIČNE VEĽA ZAUJÍMAVOSTÍ
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Opäť	 mali	 možnosť	 obdivovať	
typické	domáce	hospodárske	zvie-
ratá	a	chovatelia	prispeli	aj	ukážkou	
bažantov,	hrabavej	a	vodnej	hydiny	
v	 počte	 dokopy	 okolo	 sto	 kusov,	
taktiež	približne	stovkou	zajacov	a	
králikov.	 Nechýbali	 ani	 netypické	
exotické	a	netradičné	teráriové	zvie-
ratá	či	holuby.	„Mali	sme	čo	ukázať.							
I	keď	návštevnosť	bola	slabšia	ako	
po	minulé	roky	z	dôvodu	nepriazni-
vého	počasia.	Pre	návštevnıḱov	boli	
pripravené	 guľáš	 a	 občerstvenie,“	
uviedli	členovia	MK	chovateľov.	

CHOVATEĽSTVO	A	ZÁHRAD-
KÁRČENIE	PRIŤAHUJÚ																		

I	MLADÝCH	

Zaujı́mavosť	 je,	 že	 rok	 čo	 rok	
pribúda	 aj	 mladých	 a	 detských	
chovateľov.	Rovnako	je	to	aj	so	začı-́
najúcimi	 záhradkármi.	 Záhradka	
taktiež	 	 stále	 viac	 oslovuje	 čoraz	
mladšiu	generáciu	a	preto	aj	 tento	
rok	 niečıḿ	 prispeli	 deti	 a	mládež.	
„Zapája	 sa	 stále	 viac	 mladých.	
Najviac	máme	pestovateľov	v	stred-
nom	veku,	ale	aj	po	sedemdesiatke	a	
taktiež	 mladých	 od	 desať	 rokov.										
K	 najmladšı́m	 účastnı́kom	 patria	
Sárka	 Lipinská,	 sestry	 Zuzanka	 a	
Sabinka	Jurečkové	či	Janko	Gdovin,	
ktorý	sa	zapája	každý	rok	a	chytal	sa	
už	ako	sedemročný	školáčik.	Okrem	
nich	prispeli	na	výstave	svojou	tvor-
bou	prváci	zo	ZS� 	v	rámci	S�KD	a	žiaci	
SZS� .	Máme	skutočne	pokryté	všetky	

vekové	 kategórie,	 je	 to	 približne,	
povedala	 by	 som,	 tak	 pol	 na	 pol,	
doslova	od	detı	́po	starých	rodičov.	
Ten	 vzťah	 k	 záhradkárčeniu	 dedia	
väčšinou	po	svojich	mamkách	a	ešte	
častejšie	 po	 babkách.	 Staršı	́ zbehlı	́
záhradkári	 postupne	 vymierajú,	
musı́	 ich	 preto	 nahradiť	 mladšia	
generácia,“	 uviedla	 predsednı́čka	
giraltovskej	ZO	SZZ	Alena	Kmecová.	
Prezradila,	že	aj	v	tomto	roku	prijal	
klub	štyroch	nových	členov.	 	„Sú	to	
štyri	 mladé	 rodinky.	 Zaujıḿavé	 je,	
že	ide	o	ľudı	́z	bytoviek	hľadajúcich	
relax	v	záhradkárčenı	́v	 chatárskej	
oblasti.“

CHOVÁ	A	PESTUJE	CELÁ								
RODINA,	ŤAHÁ	TO	AJ	ĽUDÍ														

Z	BYTOVIEK

Pestovanie	 domácich	plodov	 zeme	
či	chov	zvierat	bavia	nielen	tých	star-
šı́ch,	 ale	 tieto	 obyčaje	 sa	 u	 nás	
„dedia“	z	generácie	na	generáciu	a	
venujú	sa	im	celé	rodiny.	Podobne	je	
to	 aj	 v	 rodine	 najmladšej	 pestova-
teľky	 Sárky	 Lipinskej.	 „Vedú	 ma								
k	tomu	najmä	babka	a	teta,	bavı	́ma	
na	tom	hlavne	tvorenie,	rada	niečo	
vyrábam	zo	zeleniny	a	ovocia	či	suše-
ných	 kvetov,	 gaštanov	 a	 podobne.	
Chodievam	aj	na	krúžok	na	zušku.	
C�o	sa	týka	záhradky,	ja	skôr	viem,	čo	
je	 tam	 posadené,	 ako	 tam	 robıḿ,“	
smeje	sa	šikovná	desaťročná	slečna	
z	Giraltoviec.	Najradšej	z	ich	úrody	
má	vraj	už	od	malička	zemiaky.	Jej	
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teta	 Mária	 Bednárová	 (38)	 je	
rovnako	 zručná	 a	 vynaliezavá.	
„Vždy	 spolu	 s	 neterkou	 niečo	
vymýšľame,	chce	to	dobrý	nápad	a	
trošku	fantázie	a	kreativity.	Inšpirá-
ciu	 často	 hľadáme	 aj	 na	 internete,	
kde	 je	 tiež	 veľa	 zaujıḿavých	 tipov.	
Vyhľadám	 niečo,	 pozháňam	 mate-
riál,	babka	nám	vykope	zeleninu	a	
spoločne	 so	 Sárkou	 už	 zhotovıḿe	
nejaký	predmet,“	povedala	nám	a	so	
Sárkou	 mali	 počas	 rozhovoru													
v	hlave	už	aj	ďalšie	nápady	a	realizá-
ciu	 za	 pomoci	 cukety	 a	 tekvice.	
„Máme	 viac 	 takých	 mladš ı́ ch	
pomocnıḱov	 v	 rodine.	 Musıḿe	 ich	
viesť	k	tomu,	keď	sa	raz	pominieme,	
aby	mal	potom	kto	robiť.	Pestujeme	
všetko,	 čo	 sa	 dá,	 úroda	 je	 dobrá,	
akurát	zeler	mi	veľmi	zničili	hrabo-
še,	čo	ma	mrzı.́	Som	z	takej	rodiny,	že	
som	naučená	záhradkárčiť	a	ak	by	
sa	 dalo,	 posadila	 by	 som	 aj	 pol	
mesta. 	 Máme	 dve	 záhradky	 a	
napriek	 tomu,	 že	 sme	 z	 bytoviek,								
v	 chatárskej	 oblasti	 máme	 svoje	
polıč́ka	a	sadıḿe	si,“	povedala	Mária	
Bednárová	staršia	(60).	

LÁKALI	SÚŤAŽAMI

Počas	 druhej	 výstavy	 sme	 mali	
možnosť	 zhliadnuť	 bohatú	 úrodu	
ovocia	a	zeleniny,	kvetov,	aranžmá-
ny,	 dekoračné	 predmety,	 med	 a	
včelárske	produkty	od	30	pestova-
teľov.	 „Každý	 priniesol	 to	 naj												
zo	svojej	úrody	a	záhradiek,	treba	sa	

tomu	venovať.	Aj	keď	bol	tento	rok	
taký,	 aký	 bol	 –	 zo	 začiatku	 sucho,	
bolo	treba	polievať,	teraz	je	vlahy	až	
veľa.	Ovociu	škodili	mrazıḱy.	Výsle-
dok	je	málo	hrozna	a	jablk� 	a	budú	aj	
drahé.	Zemiaková	úroda	bola	dobrá,	
ale	mnohé	 požrali	 pandravy.	 S�ara-
patu	 robili	 aj	 mandolıńky,“	 hovorı	́
pani	Kmecová.	Poradila	nám,	na	aké	
rôzne	 spôsoby	 môžete	 pripraviť	
zeleninu.	 „Robıḿ	 z	 nej	 zaváraniny,	
kečupy,	 lečá,	 nátierky,	 prı́varky,	
nakladanú 	 ze leninovú 	 zmes .	
Tradične	 zaváram	 uhorky,	 ale	 aj	
baranie	 rožky	 a	 feferónky.	 Robıḿ	
čalamádu	s	Borkénom.	Narežem	si	
uhorky,	 kapustu,	 papriku,	 karfiol,	
postrúham	do	toho	mrkvu,	povarıḿ	
Borkén	 s	 vodou,	 pridám	 trošku	
cukru	a	octu,	nechám	zmes	postáť,“	
radı	́predsednıć ̌ka	záhradkárskeho	
klubu.	 V	 súčasnosti	 sú	 podľa	 nej	
veľmi	 rozšı́rené	 a	 obľúbené	 aj	
moderné	recepty	na	cuketové	pala-
cinky,	 tekvicové	 placky,	 polievka	
hokaido, 	 patizón	 a 	 podobne.	
„C� okoľvek	 sa	 dá	 skonzumovať	 a	
zaujı́mavo	 spracovať.	 Určite	 sa	
doma	oplatı	́pestovať	a	ešte	keď	si	
to	urobıt́e	sami	a	niečo	do	toho	dáte,	
chutı	́to	lepšie.	Keďže	je	to	domáce	–	
bio,	 je	 to	 zdravé	 a	 bez	 postrekov.“	
Záhradkári	a	včelári	si	pripravili	pre	
návštevnıḱov	aj	dve	zaujıḿavé	súťa-
že.	 Jednou	bolo	verejné	hlasovanie		
v	súťaži	o	najlepšı	́tohtoročný	med	a	
ďalšia	 bola	 určená	 pre	 šikovné	
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si	mohli	pozrieť	v	areáli	CVC� 	počas	
výstavy	viacero	druhov	medu,	úľov	
či	 včelárske	 pomôcky.	 V	 areáli	
nedávno	 otvorili	 predajňu	 pre	
včelárov.	 Pán	 Dušan	 S� tefánik	 ho	
doplnil,	že	sezóna	nebola	najlepšia.	
Bojujú	podľa	neho	s	klieštikom,	no	
včelı	́mor	náš	okres	našťastie	zatiaľ	
netrápi.	92-ročný	otec	pána	S� tefáni-
ka,	 Ján,	 po	 ktorom	 syn	 „prevzal“	
chov	 včiel , 	 včelári 	 ešte	 stále.	
„Musı́m,	 včielky	 mám	 rád,	 mám	
radosť,	keď	lietajú	okolo	mňa.	Keď	
je	vonku	pekne,	posedıḿ	si	pri	nich	
na	drevenej	lavici	a	pozerám	sa	na	
ne,“	vravı	́skúsený	dlhoročný	včelár,	
ktorý	 začal	 včeláriť	 od	 14	 rokov								
s	mamou.	„Ak	sa	chce	niekto	tomu	
venovať,	musı	́ vidieť,	 chytiť	 a	mať	
priamu	 skúsenosť,	 to	 je	 najlepšı	́
začiatok.	 Treba	 poznať,	 samozrej-
me,	aj	literatúru,	no	najdôležitejšie	
zo	 všetkého	 je	 vidieť,	 ako	 to	 robı	́
včelár	pri	práci.	Najviac	skúsenostı	́
naberieme	od	starých	ľudı,́“	tvrdı	́aj	
Ján	 Hliboký,	 ktorý	 sa	 včielkam	
venuje	už	okolo	tridsať	rokov	a	veľa	
ho	vraj	naučil	aj	pán	S� tefánik	staršı.́	

Na	 výstavu	 zeleniny	 a	 ovocia	
prispeli	 a	 tak	 uľahčili	 priebeh	
výstavy	 tı́to	 sponzori:	 Jaroslav				
Krajňák,	 Katarıńa	 Lipinská,	 Mesto	
Giraltovce,	 Záhradné	 centrum	
Breza	a	p.	Martin	Mikula.

Text:	Martina		Cigľárová,	

Foto:	L.	Lukáč,	T.	Bakaľár,													
M.	Osifová

gazdinky,	 ktoré	 sa	 mohli	 zapojiť									
do	 súťaže	 o	 najlepšı	́ ovocný	 koláč.	
„Do	súťaže	prispelo	vzorkou	medu	
13	 včelárov.	 Prvé	 štyri	miesta	 boli	
ohodnotené 	 vecnými	 cenami.	
Hlasovalo	161	návštevnıḱov	s	nasle-
dujúcimi	 výsledkami:	 Na	 prvom	
mieste	 sa	 umiestnil	 zmiešaný	
kvetový	med	pána	Dušana	S� tefanıḱa	
s	 počtom	 24	 hlasov,	 na	 druhom	
mieste	medovicový	med	Mgr.	Jozefa	
Juhazyho	s	počtom	23	hlasov	a	na	
treťom	 skončil	 agátový	 med	 pani	
Vlasty	 Ivančovej	 s	 počtom	 22	
hlasov.	 S� tvrté	 hodnotené	 miesto	
patrı́	 medu	 pána	 Antona	 Rimáka								
s	 počtom	 19	 hlasov,“	 informovala	
pani	Kmecová.	Do	súťaže	koláčov	sa	
podľa	jej	slov	zapojili	MS� 	Giraltovce,	
Elokované	pracovisko	SSS� 	Giraltov-
ce, 	 Mária	 Bodnárová , 	 Helena	
Schrenková,	Alena	Kmecová,	Micha-
ela	 Marcinová,	 Miriam	 Eliášová	 a	
Slavomı́ra	 Kopasová	 z	 kaviarne	
Brumı́k.	 „Všetci	 vystavovatelia	 a	
cukrárky	boli	odmenenı	́za	ich	ocho-
tu,	 snahu	 a	 účasť	 peknou	 praktic-
kou	 pomôckou,	 či	 už	 do	 záhrady	
alebo	kuchyne.“

NAJLEPŠIE	MEDY

Podľa	včelára	Viliama	Kelemena	sú	
na	 východe	 najlepšie	 medy,	 čisté	
ovzdušie.	„Každý	med	od	včelára	je	
kvalitný,	neexistuje	zlý	med.	Najlep-
šie	sú	 teda	biomedy,	chemizácia	 je	
minimálna.“	Uviedol,	že	návštevnıći	
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SPOMÍNAME NA MINULOSŤ, POĎME V ÚSTRETY SPOMÍNAME NA MINULOSŤ, POĎME V ÚSTRETY SPOMÍNAME NA MINULOSŤ, POĎME V ÚSTRETY 

Bol to aj názov podujatia, ktoré sa 

uskutočnilo 13. septembra v priesto-

roch zasadačky MsÚ v rámci projektu 

Spojme hory a kultúru. Tento projekt 

vznikol v spolupráci nášho mesta            

s mestom Ustrzyki Dolne v Poľsku.

V rámci  neho sa stretávali pri rôznych 

príležitostiach a podujatiach poľskí a 

naši  študenti. Stretli sa aj v spomí-

naný deň,  keď si vypočuli prednášky 

na tému Zverstvá, ktoré sa odohrali 

počas 2. svetovej vojny na židoch – 

spoluobčanoch našich krajín. Predná-

šajúci boli hostia z Poľska, profesori 

Wladyslaw Tabasz  a Bernadeta Frys-

ztak. 

V prvej časti sa poslucháči oboznámili 

so životom podkarpatských židov          

v Poľsku v 19.  a 20. storočí. V súčas-

nosti v  Podkarpatskej oblasti nie sú 

žijúce skupiny židov, ale zostali tradí-

cia, história, architektúra a hľadanie 

židovských koreňov a pátranie            

po rodinných príslušníkoch. Profesor 

Tabasz v úvode prednášky upriamil 

pozornosť na niektoré zvyky a tradície, 

ktoré študentom ukázali možnosť 

lepšie pochopiť židovskú kultúru a 

život v rôznych oblastiach.

Z príbehu o profesorovi z Pensylvánie 

dokázali študenti pochopiť, aké silné 

sú rodinné putá a zväzky, najmä            

u židovských rodín, ktoré o tieto 

hodnoty tak ľahko prišli. Profesor 

prichádza do Poľska hľadať svojich 

predkov. V poľskej dedine zisťuje 

informácie o krčme svojho deda z roku 

1913. Teraz na tomto mieste stojí už 

iba strom. Americký profesor tento 

strom objíma a plače, pretože po jeho 

predkoch ostali už iba toto miesto a 

tento strom. Dnes máme pocit, že 

skupinové spomienky a pamäte na 

hrôzy vojny sú zaťažené stereotypom. 

Ale pri takýchto jednotlivých príkla-

doch sa môžeme uistiť v tom, že 

pamiatka na tvrdosť holokaustu je 

stále živá.

Pred termínom riešenia židovskej 

otázky bolo v Poľsku, ale aj na Sloven-

sku medzi obyvateľstvom pokojné a 

bezpečné spolunažívanie. Hitlerovská 

okupácia mala odlišné formy extermi-

nácie, ale s jednotným zámerom 

odčleniť, zničiť a vyhubiť. O tejto prob-

lematike už začala hovoriť profesorka 

Fryštak, ktorá študentom uviedla aj 

niektoré príklady z literatúry. Spome-

nula knihu Arnošta Lustiga Noc a 

nádej, o ktorej je známe, že je krutým 

zážitkom, ale niekedy je potrebné siah-

nuť na rany a jazvy, aby sme prežili. Žid 

Toivi Blatt rozpráva o veľkej túžbe 

prežiť: „Kedy už nie je nič, všetko ti 
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zobrali, ostáva len nádej – nádej až          

do konca.“

Ako vyzerala cesta židovských rodín až 

do táborov smrti, to sa študenti dozve-

deli v ďalšej časti prednášky. Postupné 

vyčleňovanie židov zo života sa začí-

nalo rôznymi formami zákazov a ozna-

čením každého žida známou Dávido-

vou hviezdou. Potom nasledovalo 

sťahovanie do tzv. geta, tých bolo          

v Poľsku niekoľko desiatok. Išlo o vyde-

lenú časť mesta, kde muselo žiť celé 

židovské obyvateľstvo, napríklad             

vo Varšave v jednej malej časti mesta 

bolo natlačených cca 500-tisíc ľudí. 

Cesta z geta smerovala do koncentrač-

ných táborov, no najmä do toho 

najznámejšieho, vyhladzovacieho 

tábora Osvienčim – Brezinka, ktorý sa 

stal symbolom holokaustu, genocídy 

asi 6 miliónov európskych židov a 

ďalších obetí.

V závere programu poukázali obidvaja 

prednášajúci na dôležitosť tohto stret-

nutia a na potrebu realizovať prednáš-

ky, konferencie, besedy na túto tému, 

aby sme si vždy zachovávali a pripomí-

nali, čo ľudia urobili ľuďom, čo vykonal 

holokaust. Nemôžeme to ignorovať, 

aby sa nerodili nenávisť a strach            

z možnosti, že takáto doba sa raz vráti.

Text: Michaela Marcinová,

foto: O. Sopko
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4.	september	2017	bol	v	SSOS� 	Giral-
tovce	 v	 niečom	 tradičný,	 v	 niečom	
výnimočný.	Tradične	sa	začal	školský	
rok	 slávnostným	 zhromaždenı́m							
vo	vestibule	školy.	Výnimočne	sa	však	
riaditeľ	školy,	PaedDr.	Martin	Koššala,	
MBA,	 	po	prvý	raz	v	tomto	školskom	
roku	 prihovoril	 nielen	 slovenským	
študentom,	 ale	 aj	 skupine	 ukrajin-

ZOPÁR ZAUJÍMAVOSTÍZOPÁR ZAUJÍMAVOSTÍ
ZO ŽIVOTA SSOŠ GIRALTOVCE ZO ŽIVOTA SSOŠ GIRALTOVCE 

ZOPÁR ZAUJÍMAVOSTÍ
ZO ŽIVOTA SSOŠ GIRALTOVCE 

ských	 študentov,	 ktorı́	 sa	 rozhodli	
študovať	 štvorročný	 odbor	 škola	
podnikania.	Pricestovali	z	Užhorodu	i	
z	 Mukačeva.	 S	 veľkými	 plánmi	 a	
očakávaniami.	 Pevne	 rozhodnutı	́
zdolať	čo	najskôr	jazykové	bariéry	a	
stať	 sa	 úspešnými	 študentmi	 školy.						
K	 dispozı́cii	 majú	 školský	 internát,	

úskalia	slovenského	jazyka	im	pomá-
hajú	prekonávať	popoludňajšie	stret-
nutia	s	učiteľmi,	spolu	s	vychovávate-
ľom	 spoznávajú	 po	 vyučovanı	́ Giral-
tovce,	športujú.	Zdá	sa,	že	kultúrne	a	
ani	 národnostné	 rozdiely	 nebudú	
prekážkou	ich	štúdia.	

Ukrajinsko-slovenský	tıḿ	v	1.A	triede	
nie	 je	 jediné	 spestrenie	 septembro-
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Projekt Erasmus+
pre žiakov Súkromnej ZŠ
školou života na Islande

Začiatok septembra znamenal pre 

vybraných žiakov 8. a 9. ročníka 

Súkromnej základnej školy splnený sen. 

Nie preto, že by sa tešili, že sa končia 

prázdniny, ale preto, že ich prvé kroky 

nesmerovali tradične na školský dvor, 

ale na letisko. Ich cieľová destinácia bol 

Island, ktorý navštívili v rámci projektu 

Erasmus+ s názvom H2O not wasted 

ako jednu zo svojich vzdelávacích akti-

vít. Žiaci o svojich zážitkoch hovoria vo 

forme úryvkov z cestovateľského denní-

ka...

,,V piatok večer, tesne pred polnocou, 

sme konečne dorazili na Island. Cesta 

nám trvala dokopy približne sedem 

hodín. Z cesty som mala dobré pocity, 

pretože aj keď bola dlhá, veľmi som si ju 

užívala. Prvýkrát som totiž letela 

lietadlom. Bývali sme na konskej farme 

20 minút od mesta Selfoss. Navštívili 

sme množstvo prekrásnych miest, ako 

sú gejzíry, vodopády, boli sme sa pozrieť 

na oceán, termálne pramene, termálne 

kúpaliská a mnoho ďalších prírodných 

úkazov. Ale čo je najdôležitejšie, veľa 

sme sa toho naučili. Naučili sme sa, ako 

Islanďania využívajú vodu, alebo aj to, 

odkiaľ ju čerpajú, či ako ju čistia. Zlepšili 

sme sa v angličtine, spoznali sme 

nových ľudí z Islandu a Španielska a 

keďže väčšina z nás bola prvýkrát takto 

vzdialená od rodičov, mali sme možnosť 

vyskúšať si, aké je to, byť úplne 

samostatný a tým sme sa naučili byť 

zodpovednejší.“          Soňa Fučová, 9. A

vých	školských	dnı.́	S	radosťou	prijali	
vybranı	́ 	študenti	druhého	a	tretieho		
ročnıḱa	 	odboru	 	škola	podnikania	a	
odboru	hostinský	správu	o	študijnom	
pobyte	 v	 Miláne.	 V	 rámci	 projektu	
Zahraničnou	 odbornou	 stážou	 pre	
praktický	 život	 prežijú	 študenti	 tri	
jesenné	 týždne	 v	 tomto	 krásnom	
talianskom	meste.	Vyskúšajú	si	svoje	
pracovné	a	jazykové	zručnosti,	schop-
nosť	samostatného	života.	

Dvere	 školy	 sú	 otvorené	 dokorán–	
novým	 podnetom,	 novým	 myšlien-
kam,	nápadom.	Všetci	si	 želáme,	aby	
sa	 SSOS� 	 Giraltovce	 v	 školskom	 roku	
2017/2018	 stala	 otvoreným	 spolo-
čenstvom	 pre	 všetkých	 a	 	 bola	
úspešná	na	trhu	školského	vzdeláva-
nia.

Mgr.	A.	Kalafová
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studenú vodu čerpajú z horských 

prameňov a nemajú studne. Na Islande 

som zažil na vlastnej koži i zemetrase-

nie. Avšak bola to iba jeho simulácia           

v interaktívnom múzeu. V deň odchodu 

sme videli Atlantický oceán s jedineč-

ným čiernym pieskom a Modrú lagúnu, 

ktorá nám svojou krásou vyrazila dych. 

Mal som šťastie vidieť i polárnu žiaru. 

Hoci je Island nádherná krajina, napriek 

tomu sme sa všetci tešili domov. Touto 

mobilitou som si hlavne zlepšil anglič-

tinu a spoznal novú kultúru, z čoho sa 

veľmi teším.“

  Kristián Majerník, 8. A

Foto a  úprava textu: 
Mgr. Andrea Kytiková

,,Pred cestou na Island som sa trochu 

bál toho, že sa nedorozumiem. Bál som 

sa zbytočne. Prvý deň sme spoznávali 

mesto Selfoss a jeho okolie. Zaujali nás 

prostredie a čistota. Večerali sme           

u domácich a jedli sme ich tradičné 

jedlo, ktoré nám veľmi chutilo. Netrvalo 

dlho a zistili sme, že Islanďania sú 

zhovorčiví a veselí ľudia. Druhý deň bol 

náročnejší. Vybrali sme sa na cestu po 

južnej strane Islandu – absolvovali sme 

Zlatý okruh. Veľmi ma zaujali vodopády 

i gejzíry a nádherná príroda okolo nich. 

Na ďalší deň sme išli na exkurziu             

do spoločnosti, ktorá dodáva teplú 

vodu z horúcich podzemných prame-

ňov do domácností. Prekvapilo ma, že 
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rodná	 cena	 vojvodu	 z	 Edinburghu	
(skrátene	 DofE)	 je	 medzinárodný	
vzdelávacı	́ program	 britskej	 kráľov-
skej	rodiny,	ktorý	pred	šesťdesiatimi	
rokmi	založil	princ	Filip,	manžel	brit-
s k e j 	 k r á ľo v n e j 	 A l ž b e t y 	 I I .																									
Do	programu	sa	ročne	zapája	1,3	mili-
óna	 mladých	 ľudı́	 vo	 veku	 od	 14										
do	 24	 rokov	 v	 140	 krajinách	 sveta.								
Na	Slovensku	sa	pridalo	do	programu	
vyše	tisıćky	šikovných	študentov.	

Cieľom	programu	je,	aby	mladı	́ľudia		
dlhodobo	a	vytrvalo	pracovali		nielen	
na	 sebe,	 ale	 aby	 pomáhali	 aj	 iným.		
U� častnı́ci	 programu	 rozvı́jajú	 svoje	

 britskej kráľovskej rodiny v rukách britskej kráľovskej rodiny v rukách
16 gymnazistov16 gymnazistov

 britskej kráľovskej rodiny v rukách
16 gymnazistov

PRESTÍŽNE OCENENIEPRESTÍŽNE OCENENIEPRESTÍŽNE OCENENIE

Dňa	7.	septembra	sa	vo	Dvorane	Evan-
jelického	Kolégia	v	Prešove	konal	sláv-
nostný	 ceremoniál	 odovzdávania	
prestı́žnej	 ceny	 britskej	 kráľovskej	
rodiny.	 	 Išlo	o	prvých	60	 účastnıḱov	
tohto	 programu	 na	 východnom	
Slovensku.	Gymnázium	Giraltovce	sa	
môže	pýšiť	tým,	že	je	jednou	 	prvých		
z	 	desiatich	škôl	v	Prešovskom	kraji,	
ktoré	sa	do	programu	zapojili.	Na	sláv-
nostnej	ceremónii	16	študentov	našej	
školy	prevzalo	 	medzinárodné	 	bron-
zové	 ocenenie	 z	 rúk	 riaditeľa	 Tatra	
Banky,	Ladislava	Lidaya.	

Na	ozrejmene	vysvetlıḿ,	že	Medziná-
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charakterové	 vlastnosti	 ako	 je	 cieľa-
vedomosť,	vnútorná	motivácia	a	vytr-
valosť,	 čo	 im	 dlhodobo	 pomôže	
uspieť	 v	 živote.	 Ocenenie	 totiž		
pomáha	 pri	 prijı́macı́ch	 skúškach								
na	zahraničných	vysokých	 školách	a	
je	plusom	pri	hľadanı	́zamestnania.	

Je	možné	ho	realizovať	na	troch	úrov-
niach	-		zlatej,	striebornej	a	bronzovej.	
Lıš́ia	 sa	v	dlz� ̌ke	a	v	náročnosti,	od	6									
do	18	mesiacov.		Počas	šiestich	mesia-
cov		naši	študenti	rozvıj́ali	svoj	talent,	
šport	a	angažovali	sa	v	dobrovoľnıć-
tve.	Na	 to,	 aby	 program	absolvovali,	
museli	 	 sa	 zapojiť	 aspoň	 hodinu	
týždenne	do	zvolených	aktivıt́	vo	všet-
kých	troch	oblastiach	a	splniť	si	indi-
viduálne	 ciele	 pre	 každú	 oblasť	

programu.	 	DofE	 účastnıći	 tak	nesú-
perili	 medzi	 sebou	 ale	 každý	 musel	
prekonávať	sám	seba	pri	dosahovanı	́
vlastných	 cieľov.	 	 Nakoniec	 absolvo-
vali	dobrodružnú	expedıćiu	v	prıŕode.	

Naši	 mladı́	 študenti	 videli	 zmysel									
v	tom	aby	na	sebe	pracovali.	Prehod-
notili	svoje	priority	a	zorganizovali	si	
svoj	voľný	čas	tak	aby	sa	mohli	týmto	
aktivitám	 venovať.	 Našli	 si	 nových	
priateľov		a	mnohı	́z	nich	išli	nad	limit	
svojich	 možnostı́ 	 a	 prekonali	 aj	
samých	seba.	Pomohli	nielen	sebe,	ale	
aj	ostatným.	 	O	tom,	že	mnohı	́z	nich	
videli	zmysel	v	tom	čo	robili	 	svedčı	́
skutočnosť,	 že	 v	 programe	 chcú	
pokračovať	 a	 bojovať	 o	 strieborné	
alebo	dokonca	zlaté	ocenenie.	V	tom		

ich	 samozrejme	
budeme	 podpo-
rovať.	 A	 dobrá	
sprava	 na	 záver.	
Jeden	 z	 účastnı-́
kov	si	v	novembri	
prevezme	 cenu					
z 	 r ú k 	 v e ľm i	
p rominen tne j	
osoby.	

M g r . 	 J a n k a	
Čorbová,	 vedúca	
a	 koordinátorka		
programu	

R N D r. 	 D a n k a	
Baníková,	 školi-
teľka	 a	 hodnoti-
teľka	programu
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žiak	Základnej	školy	v	Giraltovciach,	
úspešný	v	celoslovenskom	finále	

atletickej	postupovej	súťaže	
	

KRISTIÁN	SCHRENK,

„HĽADÁME	NOVÝCH
OLYMPIONIKOV	2017“

Dlho	 som	 rozmýšľala,	 či	 týchto	 pár	
riadkov	 napı́sať	 ako	 pedagogička	
alebo	 ako	 matka,	 ale	 samozrejme	
materinský	 cit	 zvı́ťazil...	 Skôr	 než	
začnem	 pıśať	 o	 športovom	 úspechu	
svojho	 syna,	 nedá	mi	 nepovedať,	 že	
ako	dieťa	nám	vôbec	nepripadal	ako	
športový	typ.	S	pribúdajúcimi	rokmi	
však	 začal	 pripisovať	 športu	 väčšiu	
vážnosť	a	venovať	sa	športovým	akti-
vitám.	 Momentálne	 hrá	 volejbal,	
venuje	sa	behu	a	tancuje	vo	FS	Topľan.	
Základnú	školu	v	Giraltovciach	repre-
zentoval	už	v	niekoľkých	cezpoľných	
behoch	 a	 rekreačne	 sa	 zúčastnil	 aj	
minuloročného	 Behu	 zdravia	 v	 obci	
Brezov.	

Keďže	na	hodinách	telesnej	výchovy	
dosahoval	 v	 behu	 veľmi	 dobrý	 čas,	
kolega,	Mgr.	Patrik	Partila,	ho	prihlásil	
do	 atletickej	 postupovej	 súťaže		
„Hľadáme	 nových	 olympionikov	
2017“.	 Z	 Prešova	 prišiel	 vtedy	 Kris-
tián	 so	 zlatou	 medailou	 v	 kategóriı	́
„beh	 na	 1000	 m“.	 Bolo	 to	 pre	 nás	
obrovské	 prekvapenie,	 keďže	 sme	
nemali	 možnosť	 nikdy	 ho	 porovnať							
s	inými	bežcami.	Jeho	postup	na	celo-

slovenské		kolo	nás	veľmi	potešil.	Celo-
slovenské	 finále	 sa	 konalo	 9.9.2017							
v	Dubnici	nad	Váhom	v	 rámci	 finále	
Atletickej	 ligy	 2017.	 Z� iaci	 súťažili	
medzi	 disciplıń ami	 športovcov	 atle-
tickej	ligy.	Súťaž	bola	na	vysokej	úrov-
ni.	 Zúčastnili	 sa	 jej	 známi	 športovci	
ako	 Ján	 Volko	 (súťažil	 v	 niekoľkých	
disciplıń ach)	a	Jozef	Repčıḱ,	ktorı	́sú	
tohtoročnými	patrónmi	súťaže.	V	deň	
konania	 podujatia	 mali	 s	 mladými	
športovcami	besedu.		V	disciplıń e	štar-
tovalo	 27	 súťažiacich	 -	 vıť́azov	 kraj-
ských	kôl	a	bežcov	z	rôznych	atletic-
kých	 klubov	 a	 športových	 zväzov.									
S	časom	3:10,26	si	Kristián	vybojoval	
krásne	 piate	 miesto	 a	 dostal	 sa	 tak	
medzi	 šiestich	 ocenených.	 Z	 tohto	
športového	podujatia	sme	odchádzali	
nielen	s	pohárom,	ale	hlavne	s	obrov-
skými	 zážitkami,	 novými	 skúsenos-
ťami	a	s	krásnymi	pocitmi.	Verıḿe,	že	
Kristián	bude	aj	naďalej	vzorne	repre-
zentovať	 našu	 školu,	 mesto	 Giral-
tovce	a	v	neposlednom	rade	aj	našu	
rodinu.	Z	jeho	úspechov	máme	veľkú	
radosť.	

Mgr.	A.	Schrenková
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Na	 náš	 dvojdňový	 výlet	 do	 Poľska								
nás	 z	 Giraltoviec	 vyprevádzalo	
pochmúrne	 daždivé	 počasie,	 avšak			
po	prejdenı	́hranıć	sa	začalo	vyčaso-
vať	a	v	Poľsku	mali	pre	nás	pripravené	
slnečné	počasie,	ako	keby	sme	si	ho	
objednali.	 Ako	 prvé	 sme	 navštıv́ili	
svetoznáme	 múzeum	 holokaustu								
v	 Osvienčime.	 V	 rozsiahlom	 areáli	
plnom	dôkazov	 o	 zverstvách	 pácha-
ných	na	nevinných	ľuďoch	v	koncen-
tračnom	tábore	sme	si	mohli	uvedo-
miť,	 aké	 šťastie	 máme,	 že	 žijeme													
v	mieri	a	slobode.	Potom	nás	 čakalo	
pár	 hodı́n	 zážitkov	 z	 úplne	 iného	
súdka.								V	zábavnom	Parku	Minia-
tur	sme	mohli	obdivovať	majstrovskú	
prácu	 umelcov,	 ktorı́	 	 zhotovovali	
miniatúry	 najslávnejšı́ch	 svetových	
stavieb.	 Potešilo	 nás,	 že	 v	 budúcom	
roku	 sa	 medzi	 najkrajšie	 stavby											
v	parku	zaradı	́aj	náš	Bojnický	zámok.	

Ale	 najviac	 zo	 všetkého	 sme	 mali	
radosť		z	kolotočových	atrakciı,́	ktoré	
nám	boli	bez	obmedzenia	k	dispozıć ii	
a	až	do	záverečnej	sme	sa	vybláznili,	
koľko	 sa	 do	 nás	 vošlo.	 Vyčerpanı	́ a	
vykričanı	́ sme	 sa	presunuli	 do	krás-
neho	 Krakova,	 kde	 sme	 si	 mohli	
v y c h u t n a ť 	 n e o p a k o v a t e ľn ú	
atmosféru	 večerného	 veľkomesta.		
Strávili	 sme	 tam	veľa	 času	prehliad-
kou 	 h is tor ick ých 	 pamiatok 	 č i	
prechádzkou	 najväčšı́m	 námestı́m							
v	Európe.	Podvečer	sme	sa	presunuli	
do	soľnej	bane	vo	Wieliczke,	ktorá	je	
zapı́saná	 	 v	 zozname	 svetového	
kultúrneho	 dedičstva	 UNESCO	 a	 je	
celosvetovo	taká	populárna,	 že	v	nej	
pracuje	 vyše	 250	 sprievodcov	 a	
denne	 ju	navštıv́i	 aj	8	000	 ľudı.́	 Plnı	́
zážitkov	 sme	 sa	 šťastlivo	 vrátili	
domov,	ako	inak,	po	daždi.		

K.	Hliboká,	ZŠ	v	Giraltovciach

Na výlete v Poľsku 
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V	 piatok	 22.9.2017	 sa	 deti	 Materskej	 školy	 zúčastnili	 výstavy	 záhradkárov												
v	priestoroch	CVC� .	Deti	obdivovali	cudzokrajné	rastliny,	kvety	a	vypestované	
plody	zo	záhrady.	S	veľkým	obdivom	pozorovali	otvorený	úľ	s	včelami.	Najväč-
šiu	radosť	mali	z	ochutnávky	rôznych	druhov	medu.

Anna	Jurčová

Výstava	v	CVČ

Aktivisti z občianskeho združenia 

Lepší Prešov, ktorých podporili tiež 

okres Svidník a osobitnou blokádou 

cesty aj naše mesto, ukončili petičnú 

akciu za výstavbu rýchlostnej komuni-

kácie R4. Vyzbierali takmer 32-tisíc 

podpisov. 

OZ Lepší Prešov, ktoré upozorňuje na 

neúnosnú dopravnú situáciu v Prešov-

skom kraj i ,  oslovi lo petíciou za 

výstavbu komunikácie R4 (Prešov – 

Vyšný Komárnik) vyše 660 obcí a miest. 

Ukončili ju v polovici septembra a 

odovzdali na Úrade vlády SR. V rámci 

regiónu sa vyzbieralo vyše 32-tisíc 

podpisov. Cieľ petície je upozorniť 

kompetentných na neúnosné zaťaženie 

c iest  kamiónovou dopravou na 

východe Slovenska. Žiadajú v nej o 

infraštruktúru, ktorá odľahčí preťaženú 

dopravnú sieť a zlepší rozvoj v regióne. 

Prešovský kraj má podľa OZ najvyššiu 

nezamestnanosť, najnižšiu priemernú 

mzdu a od roku 2002 dostal najmenej 

Petíciu za výstavbu R4 odovzdali vládePetíciu za výstavbu R4 odovzdali vládePetíciu za výstavbu R4 odovzdali vláde

Aktívni v nej boli aj Giraltovčania 
investičných stimulov na vytváranie 

pracovných miest a zároveň najhoršiu 

dopravnú infraštruktúru. „Apelujeme 

na vládu, aby dodržala hlavný bod 

svojho programového vyhlásenia a to 

dobudovanie rýchlostných ciest a diaľ-

nic. Prešovský kraj sa s vysokou neza-

mestnanosťou a výrazne nižším 

p o č t o m  i nv e st i č nýc h  s t i m u l o v             

na vytvorenie nových pracovných 

miest oproti iným regiónom Slovenska 

považuje za diskriminovaný,“ informo-

val Korzár predseda OZ Za lepší Prešov 

Jozef Baran.  Keďže sa slovenskej 

ekonomike podľa neho darí, nevidí 

problém nájsť 180 miliónov na dobu-

dovanie prvej etapy R4, odpoveď však 

očakáva alibistickú. „Vláda povie, že 

robí maximum pre dostavanie R4, ale 

nemá peniaze.“ 

POMOHLI AJ GIRALTOVČANIA

Do protestnej akcie za výstavbu R4 sa 

zapojili okrem krajského mesta Prešov 

aj Giraltovce a pripojili sa okolité obce, 
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nedokážu postrašiť, lebo sa stali už 

zvykom. Ministerstvo dopravy veľmi 

dobre vie, aká je situácia v  jednotlivých 

regiónoch a  podľa toho realizuje 

jednotlivé projekty. Obchvat Prešova 

však ani naďalej nerieši problémy obcí 

na terajšej trase z  Vyšného Komárnika 

do Prešova. Nárast tranzitnej dopravy 

je v posledných rokoch enormný a  

stará komunikácia spájajúca Prešov         

s  hraničným priechodom vo Vyšnom 

Komárniku nápor kamiónovej a  osob-

nej dopravy doslova nezvláda,“ uviedol 

pre médiá minister dopravy a  výstavby 

Arpád Ersék. „Mesto Giraltovce a vôbec 

celý okres Svidník sa zapojili do podpi-

sovej akcie spolu s organizátormi               

z občianskeho združenia. Všetkých 

starostov z okresu oslovili, aby ešte raz 

skúsili vyzbierať podpisy a posúrili túto 

výstavbu do vlády a Národnej rady. 

Prijali sme ponuku Prešovčanov  a zapo-

jili sa do ich petičnej akcie,“ povedal náš 

primátor Ján Rubis. 

Text: Martina Cigľárová,
foto: Ladislav Lukáč

ktorých sa to tiež najviac týka, ako Kapu-

šany, Lada, Lipníky, Chmeľov, Kračúnov-

ce, Radoma, Stročín či Šarišský Štiavnik. 

Súčasťou bola polhodinová blokáda 

dopravy na priechodoch pre chodcov. 

Člen občianskeho združenia René Pola-

čok pre TASR uviedol, že v zbieraní 

podpisov boli najaktívnejšie obce Lada 

(okres Prešov) a Stročín (okres Svidník), 

kde petíciu podpísalo takmer 50 % všet-

kých obyvateľov. „S množstvom podpi-

sov sme spokojní, bolo to náročné. 

Chceme však dosiahnuť urýchlené 

rozhodnutie o výstavbe R4 v plnom 

profile. Nábrežná komunikácia Prešovu 

veľmi nepomohla, na cestách od Sabi-

nova, Malého Šariša a Kapušian sú 

neustá le  dopravné zápchy.  Ani 

výstavba diaľnice D1 nerieši kompliko-

vanú situáciu tak ako R4, ktorá odkloní 

dopravu z Poľska. Veríme, že vláda sa 

rozhýbe a splní jeden z bodov svojho 

programového vyhlásenia.“ Celé 

odovzdanie petície prebehlo hladko a 

podľa zákona. Všetky sľuby zatiaľ zostá-

vajú „sľubmi“ a termíny sa neustále 

predlžujú. „S petíciami ma aktivisti 
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Každý	 mesiac	 v	 roku	 má	 svoje	
špecifiká.	 V	 septembri	 je	 to,	
samozrejme,	 začiatok	 školského	
roku	pre	všetkých	žiakov,	počnúc	
MŠ.	 Aj	 my,	 dôchodcovia,	 sme	
začali	 plniť	 vopred	 avizované	
úlohy,	 programy	 bohaté	 práve								
na	mesiac	september.	

Hneď	na	začiatku,	1.	septembra,	sme	
sa	 zúčastnili	 dožinkových	 slávnostı	́	
v	 Breznici,	 prispeli	 sme	 do	 kultúr-
neho	programu	s	ďalšıḿi	účinkujúci-
mi.	Myslıḿ 	tým	nás,	Topľanky,	ktoré	
už	 takmer	 pred	 rokom	 súhlasili									
s 	 touto	 ponukou.	 Boli	 sme	 už													
so	 svojı́m	 programom	 na	 rôznych	
miestach,	na	rôznych	podujatiach	a	
tak	som	mala	oprávnené	obavy,	aby	
to	 aj	 v	 mojej	 rodnej	 obci	 boli	
podmienky	porovnateľné	s	ostatný-
mi.	 Tým	 skôr,	 že	 som	 areál,	 kde	 sa	
podobné	 stretnutia	 konajú,	 vôbec	
nepoznala,	lepšie	povedané	nevidela	
jeho	súčasnú	podobu	a	vybavenosť.	
O	to	viac,	že	je	to	v	areáli	roľnıćkeho	
družstva,	ktorý	som	si	pamätala	len	z	
minulosti.	A	po	prıćhode	boli	opráv-
nené	otázky,	kde	je	tu	hospodársky	
dvor	a	všetko	čo	k	tomu	patrı?́	

Veľká	plocha	takmer	zhodná	s	futba-
lovým	 ihriskom	 svojim	 vybavenıḿ,	
zariadenıḿ,	 je	 skôr	 akési	 kultúrne	

centrum,	 vrátane	 veľkého	 stabil-
ného	 javiska,	zariadenia	s	ponukou	
občerstvenia,	 kuchyňou,	 jedálňou	
atď.	Na	celej	vydláždenej	ploche	sú						
v	 tento	 deň	 pripravené	 ponuky	
rôzneho	 druhu,	 výber	 posedenia	
podľa	záujmu,	programu	dospelých	
aj	 detı́.	 A	 organizácia?	 Od	 prvého	
kontaktu,	 privı́tania	 starostom,	
pánom	 S.	 Brendzom,	 s	 ponukou	
občerstvenia	všetko	premyslené	do	
detailov.	Každý	 súbor	mal	miesto	–	
stanovište	 s	 prıśtreškom,	 priprave-
nými	stolmi	s	občerstvenıḿ	a	ľuďmi,	
ktorı	́ich	mali	na	starosti.	Pre	účinku-
j úcich	 v	 osobitnom	 zariadenı	́
prestreté	 stoly	 s	 ponukou	 jedál														
z	 vlastnej	 produkcie	 –	 rôzne	 syry,	
mäsové	výrobky	aj	teplé	jedlá.	A	pre	
verejnosť	 tiež	 ochutnávka	 rôznych	
druhov	syrov	v	areáli	dvora.

A	hospodársky	dvor?	Ten	bol	za	vyso-
kým	múrom,	len	strechy	hospodár-
skych	stavieb	sa	vynıḿali	za	nıḿ,	ale	
hospodárs tvo 	 nemá 	 probl ém													
s	priestorom,	ten	sa	tiahne	až	takmer	
k	rieke	Ondava.	A	záver	 tohto	dňa?	
Ten	sme	mohli	len	tušiť	pri	odchode,	
pri	pohľade	na	množstvo	ľudı,́	zapl-
nený	areál	a	množstvo	áut	pri	ceste	
po	 celej	 „Rovni“.	 Program	 totiž	
pokračoval	ďalej,	ešte	veselšie,	až	do	

SEPTEMBER 
v Jednote dôchodcov 
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neskoršıćh	hodıń.	Naše	poďakovanie	
aj	touto	cestou	patrı	́RD	a	Ing.	V.	Ileč-
kovi,	S.	Brendzovi,	starostovi	obce	a	
všetkým,	 ktorı́	 prispeli	 k	 tomuto	
úžasnému	podujatiu.	D� akujem	aj	za	
seba,	 lebo	som	po	dlhom	 čase	bola	
naozaj	„doma“	medzi	svojimi	a	ešte	
aj	v	úžasnej	atmosfére.	J.	Sucháň	napı-́
sal:	 	 „Domov	 si	 nevyčaruješ,	 on	 ti	
učaruje.	Domov	nezabudneš,	nemô-
žeš,	nedá	sa.	Kráčaš	s	nıḿ	životom	a	
pripravuješ	ho	druhým.“	

Hneď	 3.	 septembra	 naši	 členovia	
odchádzali	na	rekondičný	pobyt	do	
kúpeľov	 Vyšné	 Ružbachy.	 Tentoraz	
nás	bolo	najviac,	až	47.	Bol	to	náš	už	
tretı́	 rekondičný	 pobyt	 v	 tomto	
zariadenı.́	 Pretože	 sme	 boli	 s	 tými		
predošlými	 spokojnı,́	 naša	 voľba	 aj	
tohto	roku	bola	o	to	jednoduchšia.	A	
práve	pri	opakovaných	pobytoch	sa	
vždy	 nájdu	 nové	možnosti	 využitia	
času,	ktoré	takýto	pobyt	obohatia	a	
spestria.	 Ak	 si	 odmyslı́me	 trochu	

nepriaznivé	počasie,	tak	všetky	zlož-
ky,	 ktoré	 ovplyvňujú	 pobyt,	 fungo-
vali	 výborne.	 Začı́najúc	 lekárskou	
prehliadkou,	 určenými	 procedúra-
mi,	 prı́stupom	 personálu	 na	 všet-
kých	úrovniach.	Toto	všetko	prispie-
valo	 a	 prispelo	 k	 spokojnosti	 všet-
kých.

Septembrový	dátum	26.-	27.	bol	pre	
nás	 mimoriadne	 dôležitý,	 pretože	
sme	 sa	 prvýkrát	 zúčastnili	 celoslo-
venskej	 prehliadky	 speváckych	
skupıń,	ktorá	sa	tohto	roku	uskutoč-
nila	 v	 Pezinku.	 Topľanky	 reprezen-
tujú	Prešovský	kraj	a	naša	snaha	je	
reprezentovať	dôstojne,	je	to	pre	nás	
česť	ale	aj	zodpovednosť.	Po	návrate	
nás	 čakali	aj	 účasť	a	vystúpenie	na	
benefičnom	 koncerte	 v	 Bardejove.	
Dá	sa	povedať,	že	je	to	dosť	na	jeden	
mesiac,	ale	treba	si	priznať,	že	nás	to	
tešı	́aj	obohacuje.

Text	a	foto:	Margita	Gazdičová	
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Určite sa aj vám stalo na potulkách 

svetom, že niekde ďaleko od domova 

natrafíte na výjav, ktorý vás zarazí, rozo-

smeje, vyrazí vám poistky alebo rovno 

šokuje.

Katalánska Barcelona ponúka naozaj 

všetko. Odhliadnuc od strašného a 

nekorektného augustového teroristic-

kého útoku na turistickú tepnu           

La Rambla, kde sme, mimochodom, aj 

my trávili počas pobytu nemálo času a 

takmer všetky suveníry kúpili práve na 

nej, táto stredomorská  metropola 

núka možnosti na oddych, zábavu, 

slnenie, športovanie či obdivovanie 

originálnych diel Salvatora Dalího, 

Antoni Gaudího alebo Pabla Piacassa, 

ktorí tvorili práve tu.

To mesto má svoje farby, chute a vône, 

vysmiatych ľudí, čo sa nikdy nikam 

neponáhľajú, bizarnú architektúru, 

príjemnú stredomorskú klímu, super 

futbalistov, v prístave stĺp Krištofa 

Kolumba, čo prstom ukazuje na Líbyu, 

utečencov, čo predávajú drahé 

magnetky za 1 euro, žlto – čiernych taxi-

károv, čo vám nikdy nezastavia, psíky, 

ktoré pobehujú po meste bez ochran-

ného košíka a jednu stavbu z inej 

planéty, ktorú miestni pozemšťania 

nie a nie dokončiť.

Áno, reč je o slávnej bazilike majstra 

Gaudího Sagráda Família.

Stavajú ju už od roku 1882 a podľa slov 

miestnych ju dokončia Japonci           

do konca roka 2026, teda na sté výro-

čie, čo Gaudího prešla prvá barcelon-

ská električka. 

ČRIEPKY Z BARCELONY, ČRIEPKY Z BARCELONY, 

ALEBO AKO NÁJSŤ VO SVETE GIRALT BARALEBO AKO NÁJSŤ VO SVETE GIRALT BAR

ČRIEPKY Z BARCELONY, 

ALEBO AKO NÁJSŤ VO SVETE GIRALT BAR
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Oficiálne ju vysvätil pred siedmimi 

rokmi pápež Benedikt XVI. a okrem 

turistických účelov sa v nej konajú regu-

lárne rímskokatolícke bohoslužby.

Od našej poslednej návštevy uplynulo 

päť rokov a za tú dobu vidno na stavbe 

značný pokrok.

Napríklad oranžové pomaranče          

na fasáde vtedy neboli, teraz bijú         

do očí. Podobne nové fasády sú 

čerstvé a so starým povrchom farebne 

vôbec neladia. Nad stavbou ostali 

posledné tri žeriavy, ten štvrtý už 

odklonili a skladajú ho dolu, ale, prav-

dupovediac, robotníka som tam nevi-

del ani vtedy, ani teraz. Miestni tvrdia, 

že sa maká aj v interiéri, presne            

o polnoci sa vypína vonkajšie osvetle-

nie a v tme vyzerá zvonku Sagráda 

naozaj čudne, lebo nejaké žltozelené 

svetielka razia zvnútra von cez rôzne 

škáry. Kopuly na vežičkách sú momen-

tálne prikryté nejakou modrou fóliou, 

nezdá sa mi, že by to bola súčasť 

projektu. Inak, počas dňa je tu čistý 

Babylon a najnovší hit sú Číňaňia, ktorí 

sú fanatický selfie – nation.

A teraz pozor! Hneď po východe           

z majestátneho areálu Sagrády sa za 

priechodom pre chodcov na ulici 

Carrer de Sardenya nachádza snackbar 

s  názvom G I R A LT.  Nenápadný, 

presklený, útulný, s malou terasou 

rovno na chodníku. Nedalo nám to a šli 

sme dnu, či tam nebrigáduje aj niekto  

z Giraltoviec, keďže v apríli tu boli 

študenti z našej SSOŠ na exkurzii, svet 

je predsa malý, ale - ani náhodou. 

Obsluha vyzerala orientálne, pokorne 

a milo. Snažili sme sa skontaktovať        

s majiteľom podniku, že ako prišiel       

k takému názvu baru, ale práve nebol  

v dosahu, tak sme si aspoň dali 

poriadne pivo. Veľká čapovaná Estrella 

stojí v Giralte 6,50 a za tú premrštenú 

cenu chutila výborne, lebo musela.        

V Španielsku je Estrella (teda Hviezda) 

považovaná za najlepšie a najsilnejšie 

domáce pivo a samotný  pivovar je 

jeden z hlavných sponzorov FC Barce-

lona. Vo svätostánku Blaugranas          

na Camp Nou podávajú na futbale jej 

nealko verziu. 

Cez okno alebo z terasy môžete              

z Giraltu sledovať prúdiace davy neve-

riacky krútiace hlavou, že čo to je za 

stavbu, čo sa vypína nad nimi. Odpo-

rúča sa ale sedieť radšej vonku na tera-

se, pretože sedenie dnu stojí o euro 

viac (!), čo je samo o sebe raritka         

na  pousmiatie. Zasurfovali sme si          

na internete a o tomto podniku sa kvôli 

šialeným cenám návštevníci nevy-

jadrujú  práve v superlatívoch. Lenže 

pre nás, Giraltovčanov, má táto putika 

s takýmto názvom úplne iný kontext a 

preto sa tu stavíme nabudúce opäť. 

Ale kvôli cenovým reláciám naozaj len 

na jedno.

Text a foto: Vladislav Kristiňák
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V	 septembri	 sa	 v	 Giraltovciach	
uskutočnil	 krst	 profilového	 CD	
Accordions	 Skies.	 Jeho	 autor	 je	
talentovaný	 akordeonista	 Jozef	
Chovanec	z	neďalekej	obce	Stuľany

Hudobnı́k	 Jozef	 Chovanec	 uviedol									
v	 giraltovskom	 hoteli	 Alfa	 do	 života		
profilové	CD	Accordions	Skies.	Krst-
nou	mamou	sa	stala	Kukovčanka	Kata-
rı́na	 Koščová,	 ktorá	 zaspievala	 päť	
piesnı́	 a	 pri	 dvoch	 z	 nich	 si	 s	 ňou	
zahral	 na	 akordeóne	 samotný	 autor	
nového	CD.	„Vybral	som	si	ju,	pretože	
robı	́veľmi	kvalitnú	hudbu,	je	inšpira-
tı́vna	 svoju	 hudbou	 a	 má	 úžasnú	
charizmu.	 Celá 	 akcia	 sa	 niesla																
v	prıj́emnej	nálade	a	atmosfére,“	zhod-
notil	 akordeonista	 Jozef.	 Ide	 o	 jeho	
prvé	CD	tohto	žánru,	folklórnych	má	
vydaných	okolo	13.		Akciu	moderoval	
Mgr.	 art	 Juraj	 Bochňa,	 ArtD.	 Okrem	
Koščovej	 boli	 na	 koncert	 prizvanı	́
ďalšı	́ dvaja	 hostia.	 Prvý	 bol	 Jaroslav	
Hodovanec,	ktorý	si	s	autorom	zahral	
skladby	 od	 Astora	 Piazzollu	 –	 Ave	
Maria	v	úprave	pre		akordeóny	a	Close	
your	eyes	and	listen	a	klavirista	Dano	
S� piner,	 ktorý	 hudobne	 sprevádza	
Katku	 Koščovú.	 Počas	 koncertu	
zahral	 niekoľko	 skladieb:	 Jurgen	
Ganzer	–	Reve	de	Jour	5,	6,	7,	8.	 J.	S.	
Bach	–	Prelúdium	a	fúga	c	mol,	Dome-
nico	Scarlatti	–	Sonata	C	Dur.	Sven	Eric	
Verner	–	Tango	etudy	čıślo	1	a	10.	„Na	
záver	koncertu	som	zahral	skladbu	od	

slovenského	skladateľa	Mgr.	art	Pavla	
Kršku	–	Sonáta	pre	akordeón	4.	časť	
Presto,“	 vravı́.	 Je	 vďačný	 za	 pomoc	
tým,	 ktorı	́ pomohli.	 „D� akujem	 všet-
kým	za	v	krst	môjho	profilového	CD,	
zvlášť	 sa	 chcem	 veľmi	 poďakovať	
Katke	 Koščovej,	 Danovi	 S� pinerovi,	
Mišovi	Pivovarovi,	zvukárovi	Slavovi,	
moderátorovi	 Jurkovi	 Bochňovi,	
Jarovi	 Hodovancovi	 za	 akordeónovú	
spoluprácu,	 Tonikovi	 za	 pomoc,	
hotelu	Alfa	za	poskytnutie	priestorov	
a	 fotografovi	 Ladislavovi	 Lukáčovi,“	
vyjadril	sa.	

VŠESTRANNÝ	HUDOBNÍK

Jozef	Chovanec	pochádza	z	obce	Abra-
hámovce,	 narodil	 sa	 v	 Prešove.	
Momentálne	žije	neďaleko	od	Giralto-
viec,	 v	 Stuľanoch.	 Absolvoval	 ZUS� 	
Michala	 Vileca	 v	 Bardejove	 (1999	 -	
2006,	Mgr.	Miloslav	Stojan).	 	V	štúdiu	
pokračoval	na	konzervatóriu	na	Timo-
novej	 2	 v	 Košiciach,	 kde	 absolvoval	
absolutórium	v	 rokoch	2006	 -	 2012	
(Mgr.	 art.	 Martin	 Franek).	 V	 rokoch	
2013	 -	 2016	 ukončil	 bakalárske	
štúdium	na	VS�MU	v	Bratislave	(prof.	
Rajmund	 Kákoni,	 ArtD).	 Aktı́vne	
hráva	v	rôznych	hudobných	zoskupe-
niach	a	projektoch	-	DFS	C�arnička,	FS	
C� arnica,	 JazzAbell	 (Košice),	 Muzi-
kanci	Raslavicke,	Karpaton,	realizácia	
CD	nosičov	–	aranžmány	a	podobne.	
Hrá	 na	 akordeóne,	 klavı́ri	 a	 gitare.	

predstavil nové CD v našom mestepredstavil nové CD v našom mestepredstavil nové CD v našom meste

AKORDEONISTA AKORDEONISTA AKORDEONISTA JOZEF CHOVANECJOZEF CHOVANECJOZEF CHOVANEC
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Okrem	toho	sa	tiež	venuje	pedagogic-
kej	 činnosti.	Vyučuje	hru	na	akorde-
óne	a	klavıŕi,	na	ktorom	hrá	aj	profesi-
onálne	 a	 amatérsky	 hrá	 na	 gitare.	
Jozef	 o	 sebe	 prezradil, 	 že	 jeho	
hudobný 	 vzor 	 je 	 Boris 	 Lenko.	
„Obdivujem	 ho,	 pretože	 je	 to	 tiež	
klávesový	 akordeonista,	 ktorý	 má	 v	
repertoári	 veľa	 originálnej	 akordeó-
novej	literatúry,	veľa	diel	aj	z	klasickej	
hudby,	 počnúc	 starou	hudbou	 až	 po	
súčasnosť	 a	 pôsobı	́ vo	 viacerých	 aj	

štýlovo	odlišných	projektoch.	Fantas-
ticky	 čokoľvek	 zahrá,	 je	 to	 univer-
zálny	profesionál.“	Jeho	snom	a	žela-
nıḿ	je	vyprofilovať	sa	na	takého	akor-
deonistu,	 	 ako	 je	 on.	 „Hrávať	 sólové	
koncerty	a	koncerty	v	rôznych	zosku-
peniach	 a	 formáciách,	 čo	 už	 sa	 mi	
vlastne	aj	teraz	darı	́–Karpaton,	Muzi-
kanci	Raslavicke	a	podobne,“	dodáva.

Text:	Martina	Cigľárová,	
foto:	Ladislav	Lukáč

POĎAKOVANIE 
Dobrá	 práca	 si	 zaslúži	 uznanie	 celej	
komunity,	veď	jej	výsledky	slúžia	všet-
kým	 jej	 členom,	 skvalitňujú	 život	 i	
prostredie,	v	ktorom	žijeme.	Dnes	nie	
je	 veľmi	 v	 móde	 chváliť	 iných,	 pán	
Molitoris	si	však	naše	uznanie	určite	
zaslúži.	 S� portový	 areál	 pod	 jeho	
rukami	zakvitol	do	krásy,	je	spestrený	
zeleňou,	kvetmi,	skalkami.	Aj	tenisové	
kurty	 sú	 vzorne	 udržiavané,	 vďaka	
čomu	sa	zvýšila	aj	ich	návštevnosť.	

Je	tu	však	ešte	jeden	dôvod	na	poďa-
kovanie.	Je	nıḿ	ústretovosť	pána	Moli-
torisa,	 jeho	 ochota	 byť	 kedykoľvek									
k	dispozıć ii	v	prıṕade	záujmu	o	hru	na	
tenisovom	kurte.	Spolu	s	mojou	rodi-
nou	 trávievam	 časť	 leta	 v	 Giraltov-
ciach.	 Je	 to	 vždy	 veľmi	 prı́jemný	
návrat	domov.	K	prıj́emným	chvıľ́am	
nášho	pobytu	v	rodných	Giraltovciach	
prispel	 	svojıḿ	dielom	aj	p.	Molitoris.	
Chcel	by	som	sa	mu	v	mene	svojom	i	
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24-ročný	 rodený	 Giraltovčan	
Patrik	 Vojta	 pôsobí	 v	 susednom	
Česku.	V	Prahe	sa	venuje	tetovaniu	
ľudí	a	zvažuje,	že	tetovací	salón	raz	
otvorí	 aj	 v	 Giraltovciach.	 Objasnil	
nám	aj	svoj	giraltovský	pôvod.	

Pochádzate	 z	 nášho	 mesta,	 čo	
robíte	v	ČR?	Máte	neobvyklý	koní-
ček	-	tetovanie.	

-	 Vyrastal	 som	 v	 Giraltovciach	 do	
svojich	 šestnástich	 rokov.	 Momen-
tálne	žijem	s	priateľkou	v	Prahe,	kde	
aj	 pracujem.	 Tetovaniu	 sa	 venujem	
necelé	dva	roky	počas	voľna.	Mal	som	
k	nemu	blıźko	už	od	mala,	 keď	sme	
boli	 	 celı́	 polepenı́	 tetovačkami	 zo	

mojich	detı	́poďakovať	
za	jeho	úsilie	pri	zveľa-
ďovanı́ 	 športového	
areálu	 i	 jeho	 osobný	
prı́stup	 k	 návštevnı-́
kom.	Z� elám	mu	úspech	
v	jeho	záslužnej	práci	aj	
do	budúcnosti.	

Michal	Škurla															
s	rodinou	

Zriadi v Giraltovciach tetovací salón? 
Tatér Patrik Vojta: 
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žuvačiek	 Pedro.	 Najviac	 sa	 mi	 páčil	
tribalový	 škorpión.	Tak	 som	si	 začal	
fixkou	 kresliť	 vlastných	 škorpiónov.		
Keď	to	videli	spolužiaci	v	škole,	chceli	
aj	oni	a	potom	ďalšı	́a	ďalšı,́	bol	som	
taký	školský	tatér.	 	No	nenapadlo	by		
mi	vtedy,	že	raz	to	budem	chcieť	robiť	
profesionálne.	

	Ako	ste	sa	dostali	k	tetovaniu?	

-	 Zo	 začiatku	 som	 skúšal	 tetovať	 na	
sebe,	keďže	to	je	už	navždy,	tak	som	
nechcel,	aby	nosil	na	sebe	niekto	nepo-
darok.	Dostal	som	sa	k	 	tomu	tak,	že	
som	priateľke	povedal,	 že	by	som	si	
chcel	dať	tetovanie.	Tým,	že	vedela,	že	
si	 rád	 kreslıḿ ,	 navrhla	mi,	 prečo	 to	
neskúsim	 sám.	 Tak	 som	 neváhal	 a	
hneď	som	začal	hľadať	na	 internete	
nejakú	tetovaciu	sadu.	Keď	som	ju	už	
mal	doma,	tak	som	si	povedal,	že	idem	
na	 to.	 Zo	 začiatku	 som	nevedel,	 ako	
správne	 poskladať	 strojčeky	 a	 či	 je	
všetko	tak,	ako	má.	Potom,	ako	som	na	
to	 prišiel,	 rozhodol	 som	 sa,	 že	 to	
najprv	skúsim	do	umelej	kože.	Spravil	
som	pár	čiar	a	keďže	to	vyzeralo	byť	
veľmi	 jednoduché,	 rozhodol	 som	 sa,	
že	to	skúsim	na	sebe.	

Čo	 vás	 pri	 tom	 motivuje,	 odkiaľ	
čerpáte	nápady?	

-	Keď	som	po	čase	spravil	pár	tetovanı	́	
na	 sebe	 a	 priateľke,	 odvážil	 som	 sa	
tetovať	aj	kamarátov	a	kolegov.	Teraz	
už	 tetujem	 aj	 cudzıćh	 ľudı,́	 ktorı	́ sú	
vždy	s	výsledkom	spokojnı	́a	páči	sa	
im	to.	Ale	už	to	nešlo	tak	ľahko	ako	do	
umelej	kože.	Strašne	to	štıṕalo	a	farba	
nechcela	ıśť	do	kože.	Po	týždni	mi	to	

celé	vypadalo	a	ostalo	pár	bodiek.	No	
podľahol	som	tomu	tak	silno,	že	som	
sa	 to	chcel	naučiť	a	stať	sa	 tatérom.	
Tak	 som	 začal	 hľadať	 na	 	 internete		
návody,	ako	na	to,	ale	je	tam	toho	málo	
a	hlavne	vás	to	nenaučı	́tetovať.	Dostal	
som	aj	nejaké	rady	od	skúsených	taté-
rov,	 za	 ktoré	 som	 veľmi	 vďačný.	 Na	
nete	 sa	 dajú	 nájsť	 videá,	 ako	 tetujú	
profesionálni	 tatéri,	 no	 aj	 tak	 na	 tú	
techniku	a	na	to,	ako	správne	držať	v	
ruke	strojček	pri	linkách	a	pri	tieňo-
vanı,́	 som	 musel	 prıśť	 sám,	 to	 vám	
nikto	 neporadı.́	 Boli	 to	 ťažké	 chvıĺe,	
keď	som	to	mal	chuť	vzdať	a	skončiť	s	
tým.	Celý	život	sa	však	človek	učı	́a	je	
to	 tak	 aj	 v	 tomto	 remesle.	 Stále	 sa	
učıḿ	a	aj	stále	budem.	Vždy	sa	bude	
dať	niečo	rozvıj́ať,	záležı	́len	na	fantá-
zii.	 No	 nevzdávam	 sa	 a	 idem	 si	 za	
svojıḿ	snom	stať	sa	profesionálnym	
tatérom.	Raz	možno	otvorıḿ	aj	salón	
v	Giraltovciach.	

Dávajú	 sa	 tetovať	 aj	 starší?	 Aké	
motívy	sú	momentálne	trendy?	

-	Väčšinou	sa	tetujú	mladı,́	ale	aj	star-
šı.́	 C� lovek	 by	 nemal	 pozerať	 na	 svoj	
vek	 alebo	 na	 to,	 kto	 si	 čo	 pomyslı.́ 	
Dáva	 si	 to	 robiť	 pre	 seba	 a	 nie	 pre	
ostatných.	Väčšinou	sa	hneď	dohod-
neme	aj	na	ďalšom	 tetovanı.́	Trendy	
sú	 stále	 nápisy	 a	 mená,	 dátumy	
svoj ich 	 b l ı́ zkych , 	 v t á č iky 	 a tď.	
No	ja	mám	najradšej	štýly	Trash	Polka	
a	DarkTrash,	kde	sú	lebky	a	skôr	horo-
rové	návrhy,		ale	nebránim	sa	ničomu	
a	vždy	sa	zo	zákaznıḱom	dohodneme	
tak,	že	sa	mu	návrh	páči,	je	podľa	jeho	
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predstáv	 a	 je	 tam	 aj	 niečo	 zo	 mňa.	
Hlavne	 sú	 to	 návrhy	 originálne,	 čıḿ	
máte	istotu,	že	nikto	iný	nemá	vyteto-
vané	to	isté	ako	vy.	

Za	aký	dlhý	čas	realizujete	tetova-
nie?

-	 Jedno	 sedenie	 trvá	 väčšinou	 tri	 až	
štyri	 hodiny	 s	 krátkymi	 pauzami.	
Záležı	́aj	od	veľkosti	tetovania.	Väčšie	
tetovanie	 sa	 rozdelı	́ na	 viac	 sedenı,́ 	
alebo	keď	to	dotyčný	zvláda	a	nebolı	́
ho	 to,	 robıḿ	 ho	 aj	 sedem	 až	 osem	
hodı́n	 počas	 jedného	 sedenia.	 Mal	
som	už	jedno	také	tetovanie,	keď	som	
tetoval	 	desať	a	pol	hodiny	s	malými	
pauzami.	Na	tetovanie	je	vždy	vhodné	
obdobie,	keď	človek	dodržuje	pokyny	
tatéra	a	nevystavuje	čerstvé	tetovanie	

na	slnku.	Potom	sa	mu	to	môže	zapá-
liť,	začať	hnisať,	urobia	sa	mu	chrasty	
a	časti	tetovania	vyblednú	alebo	vypa-
dajú.	 Preto	 	 sú	 chladnejšie	 mesiace	
lepšie	pre	tetovanie,	 lebo	sú	zakryté	
pod	oblečenıḿ.

Ako	a	kde		vás	nájdu	záujemcovia	o	
tetovanie?

-	Skontaktovať	sa	so	mnou	môžete	na	
mojej	 facebookovej	 stránke	 Pater	
Tattoo,	 kde	 môžete	 vidieť	 moje	
návrhy	a	vytetované	práce.	Tak	pıš́te	a	
spoločne	 vytvorıḿe	 originálne	 teto-
vanie	pre	vás.

Ďakujeme	za	rozhovor	nášmu	rodá-
kovi.

Text:	Martina	Cigľárová,	
foto:	archív	P.	V.

Po našemu...Po našemu...
vešeľe	–	svadba

civiľni	–	sobáš	na	úrade

mloda	–	nevesta

mlodi	–	ženích

šľubni	ancug	–	svadobný	oblek

šlajer	–	závoj

darunek	–	dar

puketa	–	kytica

pokrejtka	–	svadobné	pierko

vohľedi		-	pytačky

pripovedi	–	návšteva	rodičov	nevesty	
u	budúcich	svatovcov	pred	svadbou
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Mladomanželia	 z	 Giraltoviec	 a	 Brna	
uzavreli	 manželstvo	 na	 vtedajšom	
Mestskom	národnom	výbore	 	(MNV)	
v	auguste	1959.	

Svoje	áno	si	na	MNV	v	septembri	1959	
povedali	aj	nevesta	z	Brezova	a	ženıćh	
z	Koprivnice.

Giraltovčania,	ktorí	mali	sobáš	v	januári	1961	na	MNV.Giraltovčania,	ktorí	mali	sobáš	v	januári	1961	na	MNV.Giraltovčania,	ktorí	mali	sobáš	v	januári	1961	na	MNV.

Text:	Mária	Osifová,	foto:	archív	MsÚ.
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Z a č i a t kom 	 me s i a c a 	 o k t ó b e r															
vo	 vyššı́ch	 polohách	 a	 od	 polovice	
októbra	 aj	 v	 nıž́inách	 hrozia	 mrazy.	
Uhorky,	 cukety,	 baklažány,	 zelené	
struky	 fazule,	 mrkva,	 cvikla	 a	 zeler	
neznášajú	 mráz,	 preto	 ich	 musı́me	
včas	pozbierať.	Tým	končia	vegetáciu.	

Ružičkový	 kel,	 kučeravý	 kel	 a	 pór	
znášajú	 slabšie	 mrazy.	 Petržlen	 a	
pasternák	môžeme	bez	obáv	nechať	
prezimovať	na	záhone.	

Ak	 sme	 nútenı́	 obrať	 aj	 nedozreté	
plody	 rajčiaka,	 ukladáme	 ich	 do	 5	
l i trových	 sklenených	 pohárov.		
Pomaly	dozrejú	a	zachovajú	 si	 svoju	
chuť.	Zelené	plody	sa	môžu	spracovať	
aj	 do	 sterilizovaných	 šalátov	 a	 čala-
mád.	

S�alotku	sadıḿe	najčastejšie	na	jar,	ale	
môže	 sa	 sadiť	 aj	 na	 jeseň.	 Najvhod-
nejšı́	 termı́n	 je	 začiatkom	 októbra.	
Vysádza	sa	o	niečo	hlbšie	ako	na	jar,	
do	hlb� ky	asi	7cm.

S� alát	 hlávkový	 zimný	 vysievame															
v	septembri	alebo	začiatkom	októbra.	
Aj	malé	rastlinky	môžu		dobre	zakore-
niť	a	dobre	prečkať	zimu.	

Medzi	prezimujúcu	zeleninu	patria	aj	
trváce	druhy	ako	cibuľa	zimná	a	pažıt́-
ka.	 Dvojročné	 a	 tie,	 ktoré	 znášajú	
zimu	napr.	kel	kučeravý,	kel	ružičkový,	
jesenný	 cesnak,	 jesenné	 výsevy	 a	
výsadby	 cibule,	 zimný	 pór,	 špenát,	

petržlen.	

Predpokladom	 úspechu	 pestovania	
väčšiny	 druhov	 je	 vápnenie	 pôdy.	
Potrebu	vápnenia	nám	indikuje	kyslá	
reakcia	 pôdy,	 výskyt	 kyslomilných	
burıń	 a	 zelený	 povlak	 na	 záhonoch.	
Vápnenie	 ničı	́ pôdne	 huby,	 ktoré	 sú	
dôvodom	 vzniku	 chorôb	 rastlıń.	 Pri	
nedostatku	vápnika	nastáva	zahnıv́a-
nie	koreňov	a	nádorovitosť	hlubovıń.	
Najlepšie	 sa	 darı́	 zelenine	 v	 pôde,	
ktorá	mám	pH	6,5	–	7,5.	Na	vápnenie	
použıv́ame	pálené	vápno,	mletý	vápe-
nec	 a	 dolomitický	 vápenec.	 Vápnik	
potrebuje	 rastlina	 pre	 stavbu	 opor-
ných	 pletı́v 	 stoniek	 a	 koreňov.	
Nedostatok	vápnika	sa	prejavı	́najmä	
pri	 nepravidelnej	 závlahe,	 najmä	 na	
rajčiakoch	 a	 paprike,	 na	 vrchole	
plodov	vzniká	suchá	škvrnitosť,	kedy	
konce	 plodov	 zakysľujú	 a	 černejú.	
Optimálny	 čas 	 na 	 vápnenie 	 je															
po	zbere	a	vyčistenı	́záhrady	v	októbri	
a	v	novembri.		

Napriek	 predlžujúcim	 sa	 nociam	 a	
ranným	hmlám	má	 október	 aj	 svoje	
čaro	 –	 v	dozrievanı	́ ovocia	 a	 v	 krás-
nom	sfarbenı	́lıśtia	na	stromoch.	Dôle-
žité	je	určiť	správny	termıń	oberania	
ovocia.	 	 Zbierame	 ho	 so	 stopkou,	
najlepšie	za	sucha.	Skladovacie	pries-

Záhradkárske
okienko



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

36

NARODILI SA:

Tamara Drahovská Martina Kubovčíková  Sofia Paľová

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

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Mária Hajdová   1945   08.09.2017

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

ZPOZ

80 rokov Margita Kovaľová

  Anna Kožlejová

  Tomáš Sokol

70 rokov Dušan Krupa

  Anna Palianová

  Štefan Šamko

65 rokov Verona Gabčová

  Mária Kisková

  Juraj Kmec

65 rokov Mária Kollárová

  Mária Matejová

  Anna Vavreková

60 rokov Viera Hliboká 

  Ján Jurč    

  Ján Kobulnický     

  Ladislav Kurečaj

 

55 rokov Darina Eliašová

  Štefan Fedák

tory	 na	 zimné	 uskladnenie	 by	 mali	
byť	 vydenzifikované , 	 skladová	
teplota	+2	až	4	oC,	na	jar	okolo	6,	max.	
8	 oC,	 vzdušná	 vlhkosť	 80-90	 %.	
Ovocie	 	 neskladujeme	 spolu	 so	
zemiakmi	a	ani	so	zeleninou.

Po	 15.	 októbri	 začneme	 s	 výsadbou	
jablonı,́	 hrušiek,	 sliviek	 a	 drobného	
ovocia.	Broskyne,	marhule,	orechy	a	

čerešne	sadıḿe	radšej	na	jar.	Pravda-
že,	aj	tu	výnimky	potvrdzujú	pravidlá.	
Jarná	 výsadba	 sa	 často	 realizuje	
chladnejšıćh	a	vyššıćh	polohách,	kde	
hrozı́ 	 nebezpečenstvo	 včasného	
prıćhodu	 jesenných	dažďov	 a	 silnej-
šıćh	mrazov.

Ľubomír		Krupa	

Svoje životné jubileá v mesiaci október oslávia:
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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: 

Ján	Tkáč	 a		 Aneta	Sotáková

Kračúnovce	 	 Giraltovce

	 	 	 	 	 Oto	Pantlikáš	 a		 Monika	Paľová

	 	 	 	 	 Giraltovce		 	 	 Kračúnovce

Adam	Katriňak	 a		 Alexandra	Čonková

Giraltovce	 	 	 Čabalovce

	 	 	 	 	 Jakub	Bosak		 a	 	Lucia	Kacvinská

	 	 	 	 	 Giraltovce	 	 	 	Lúčka

Mgr.	Radoslav	Smetanka			a		 Helena	Imreová

Stropkov	 	 	 	 Giraltovce

	 	 	 	 	 Róbert	Balog	 a		 Mária	Juhasová

	 	 	 	 	 Česká	republika	 	 Giraltovce

Pavol	Melkovič	 a		 Diana	Andrijková

Sabinov	 	 	 Giraltovce

	 	 	 	 Dávid	Maťaš			 a		 Marianna	Štefaníková

	 	 	 	 Giraltovce	 	 	 Okrúhle

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

55 rokov Jozef Horvát

  Svetlana Maťašová

  Jolana Mitrášová

  Ľudmila Šoltésová

50 rokov Michal Daňo   

  Valéria Mitaľová

  Ľuboš Varganin
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ŠPORT

Jednou	 z	 hlavných	 futbalových	
udalostı́	 v	 mesiaci	 september	 bol	
kvalifikačný	 zápas	 na	 MS	 2018											
v	Rusku	medzi	Anglickom	a	Sloven-
skom, 	 ktor ý 	 sa 	 hral 	 4 .9 .2017														
vo	Wembley.	 V	 tomto	 stretnutı	́ išlo									
o	prvé	miesto	v	skupine	a	sledovalo	
ho	67	823	divákov	a	z	toho	bolo	vyše	
5000	 slovenských	 fanúšikov.	 Svoje	
zážitky	 z	 Londýna	 nám	 priblı́žil	
priamy	 účastnı́k	 MUDr.	 Ladislav	
Ľunıḱ,	 lekár	 futbalistov	MFK	Slovan	
Giraltovce:	 "Na	 tento	 zápas	 som	
cestoval	 so	 svojim	 staršıḿ	 bratom	
Rudolfom,	 ktorý	 má	 v	 Londýne	
vydatú	dcéru	Gabiku.	Tá	tam	žije	už	
20	 rokov	 a	 my	 sme	 tak	 spojili	
rodinnú	 návštevu	 so	 sledovanı́m	
zápasu	vo	Wembley.	Obaja	sme	sa	už	
raz	 zúčastnili	 na	 takomto	 zápase	
pred	MS	v	JAR.	Vidieť	zápas	Sloven-

ska	 bol	 neopı́sateľným	 zážitkom.	
Slovenské	vlajky	sa	miešali	s	anglic-
kými	a	pred	zápasom	i	po	ňom	bola										
v	 okolı	́ tohto	 legendárneho	 chrámu	
fantastická	atmosféra.

My	sme	mali	so	sebou	aj	naše	vlajky								
i	šál	nášho	Slovana,	ale	nemohli	sme	
ich	 rozvinúť,	 pretože	 sme	 neboli								
v	 sektore	 slovenských	 fanúšikov.	
Urobili	sme	tak	až	po	dueli.	Pre	nás	
bolo	 veľkým	 zážitkom	 stretnutie											
s	 našimi	 krajanmi	 Dušanom	 Janku-
vom	 a	 Petrom	 Tkáčom.	 Hoci	 sme								
o	 sebe	 vedeli,	 dať	 sa	 dohromady								
po	zápase	s	návštevou	takmer	70000	
divákov	 je 	 naozaj 	 nezvyčajná	
udalosť.	 Tak	 sme	 sa	 tam	 zvečnili	 a	
snáď	 nám	 už	 len	 chýbala	 tá	 stará	
dobrá	giraltovská	"Vertuľa	"	a	bolo	by	
nám	 fajn.	 Na	 túto	 situáciu	 budeme	
dlho	spomıńať."

GIRALTOVČANIA SA STRETLI
VO WEMBLEY

Zľava:	D.	Jankuv,	MUDr.	L.	Ľuník,
G.	Ľuníková,	R.	Ľuník	st.,	P.	Tkáč		

Adam	-	vnuk	R.	Ľuníka	st.,	MUDr.	L.	Ľuník,	R.	Ľuník
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DVOJNÁSOBNÝ KRÁĽ STRELCOV
Giraltovský	 futbal	 je	 hrdý	 na	 všet-
kých	svojich	futbalistov,	ktorı	́doká-
zali	 v	 klube	 vyniknúť	 a	 pritom	 aj	
zanechali	výraznú	stopu.

Nikto	však	nevynikol	tak	ako	Jozef	
VOJTA.	 Vynikajúci	 	 útočnıḱ	 a	 ešte	
lepšı́	 strelec.	 Skrátka,	 kanonier								
na	pohľadanie,	ktorý	sa	stal	dvakrát	
kráľom	 strelcov	 v	 II.	 SNL	 a	 v	 jeho	
domácej	 vitrıńe	 sú	 vystavené	 dva	
Poháre	pre	najlepšieho	strelca	súťa-
že.	Stalo	sa	 tak	v	sezóne	1984/85,	
keď	dal	21	gólov	a	potom		v	ročnıḱu	
1988/89,	keď	zaznamenal	15	gólov	
a	 o	 prvenstvo	 sa	 delil	 s	 bývalým	
spoluhráčom	v	Slovane	Ladislavom	
R i t t e rom .Ten 	 v š ak 	 da l 	 g ó ly															
za	 Bardejovskú	 Novú	 Ves.	 Popu-
lárny	Pipo	bol	postrach	obrán	i	bran-
károv	od	Svidnıḱa	až	po	Rimavskú	
Sobotu	alebo	C�adcu.	Svojimi	gólmi	
ťahal	Slovan	k	špici	tabuľky.	

Jožko	Vojta	začıńal	v	Kračúnovciach	
ako	 žiak	 i	 dorastenec.	 Spomıńa	na	
trénera	Jána	S�avyho	a	v	 	A	mužstve	
na	 Emila	 Dikyho.	 Do	 Giraltoviec	
prišiel	 v	 lete	 1984	 náhodne	 ako	
výmena	 za	 Jozefa	 Goliáša.	 Jeho	
tréneri	 boli	 Igor	 Novák,	 potom	
S� tefan	 Bačkay,	 Juraj	 Gajdoš,Vlado	
Rusnák	 a	 ďalšı́ . 	 Jožko	 odohral															
v	Slovane	takmer	10	rokov	a	kariéru	
ukončil	 v	 okolitých	 dedinských	

kluboch.	Odviedol	pre	MFK	Slovan	
veľké	 služby	 a	 navyše	 vychoval				
pre	tento	klub	svojho	syna	Lukáša,	
dlhoročnú	oporu	Slovana.	Pán	Jozef		
Vojta	 oslávil	 šesťdesiatku	 26.	
septembra	a	my	mu	spolu	s	funkcio-
nármi	 i	 fanúšikmi	 Slovana	 želáme	
pevné	zdravie,	veľa	šťastia	a	spokoj-
nosti	v	kruhu	rodiny.

	Text:	Miroslav	Deutsch
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INZERCIA
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