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   Modlím sa k tebe, Bože večný,
                        za nový, lepší svet,
  v ktorom by bolo menej hriechu

                         a viacej modlitieb.

Za svet, v ktorom by kvetov lásky
           rozkvitlo viac než dosť,

      v ktorom by slza v očiach detí
                      zriedkavý bola hosť.

     Naplň nám, prosím, naše dlane
                     mincami skromnosti
     a daj, nech každý v čase núdze

každého pohostí,

      aj keď je cudzí. Nech mu podá
                           na privítanie kvet. 
                Daj, aby zvony zazvonili
                       na jeden taký svet … 
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Január je prvý mesiac,
v ňom Nový rok pramení,
aj v rozprávke sedával vždy
na najvyššom kameni.

V rímskej báji mal dve tváre:
jednou hľadel v dávnu diaľ,
tou druhou zas to, čo má prísť,
rozvážne si plánoval.

Aj my ľudia podobne to
v januári robíme,
svoje činy hodnotíme
aj dopredu hľadíme.

V januári želáme si,
by nás čakal dobrý rok, 
aby každá naša práca
mala šťastný začiatok.

By nám nechýbalo zdravie,
peňazí tiež bolo dosť,
priateľstvo a láska aby
boli u nás denný hosť.

Aby slnka bolo pre nás
celý rok tak akurát
a dážď nebol náš nepriateľ,
ale dobrý kamarát.

Nuž, vykročme pravou nohou,
čaká nás trikrát sto dní
a je plne v našej moci,
ako ich kto naplní.

A. Škurlová
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ani sme sa nenazdali, a je tu opäť koniec roka, čas na to, aby sme ako dobrí 
hospodári zhodnotili svoju prácu, poučili sa z chýb, ktoré sme spravili, a vytýčili si 
hlavné úlohy na ďalšie obdobie.

Ak by som mal v krátkosti zhodnotiť rok 2005, ten bol pre samosprávu kľúčový, 
lebo prvý rok sme do praxe zavádzali fiškálnu decentralizáciu a s ňou spustené 
reformy v oblasti školstva, sociálnych vecí, stavebného poriadku, dopravy 
a množstvo ďalších kompetencií, ktoré prešli zo štátnej správy na miestnu 
samosprávu. V investičnej výstavbe mesto pokračovalo v rozpracovaných akciách, 
a to výmene okien a v rekonštrukcii WC v Dome kultúry, vo výstavbe chodníka na  
Dukelskej ul. smerom k poliklinike, v rekonštrukcii miestnej komunikácie 
Kukučínovej ul., vo výstavbe parkoviska pri miestnom cintoríne, výstavbe 
chodníkov v mestských parkoch, v modernizácii Domu smútku (úprava podhľadov, 
zakúpenie chladiaceho katafalku, oprava schodov a zábradlia).

Od 1.7.2005 mesto prevzalo do vlastníctva Polikliniku Giraltovce s jej aktívami 
i pasívami od Prešovského samosprávneho kraja. V mesiaci november sa začalo 
s výstavbou 28 rómskych bytov na Kukučínovej ul.. Plynofikovala sa budova 
bývalého PD AGRO. V priebehu roka 2005 sa odstraňovali bodové závady na 
štátnej ceste I/73 pri vstupe do mesta aj na ceste do parku. Realizovalo sa prekrytie 
vonkajšieho kanála a pri výstupe z mesta oporný múr pri rieke Radomka.

Tak ako po minulé roky, pozornosť sme venovali školstvu, zachránili sme CVČ 
pre deti z mesta i okolia, naďalej veľmi dobre pokračuje činnosť ZUŠ, MŠ, 
plynofikovali sme ŠJ pri ZŠ.

Vážení spoluobčania,
nasledujúci rok je rokom, ktorým sa končí volebné obdobie, teda budem 

bilancovať svoju prácu počas štvorročného funkčného obdobia. Aby som splnil 
všetko, čo som vo svojom volebnom programe sľúbil občanom nášho mesta, mám 
pred sebou ešte veľa práce. Veľký dôraz budem klásť na ďalšiu výstavbu v meste, 
chceme začať s výstavbou 11 bytového obytného domu na  Mlynskej ul., chodníka 
na Bardejovskej ul., zamýšľame rekonštruovať Dom služieb (fasáda, strecha 
a okolie), dokončiť modernizáciu Domu kultúry, výstavbu detských ihrísk na 
sídliskách, vybudovanie prekrytého nástupišťa SAD.

Je pred nami aj 590. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste, preto 
kultúrna komisia a školské zariadenia pripravujú dôstojné oslavy na mesiac jún. 
Naďalej budeme podporovať šport, kultúru a činnosť spoločenských organizácií 
v meste.

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vám na prahu Nového roka 2006 poprial pevné zdravie, 

veľa lásky, pohodu v rodine, úspechy v práci, porozumenie medzi spoluobčanmi a 
našu ďalšiu vzájomnú dobrú spoluprácu.

Ján Rubis, primátor mesta
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Nový rok – Deň vzniku SR
1993 – Po 75 rokoch existencie spoločného štátu 
Čechov a Slovákov vznikla samostatná Slovenská 
republika.
V súčasnosti je najúspešnejšou slovenskou tenistkou 
Daniela Hantuchová. K jej doteraz najväčším 
úspechom patrí víťazstvo v turnaji v americkom 
Indianapolise.
  Slovenská reprezentantka v tenise Karina 
Habšudová reprezentovala Slovensko na 
olympijských hrách v Atlante roku 1996 a v Sydney 
roku 2000. K jej najväčším úspechom patrí 
víťazstvo s Karolom Kučerom v Hopmanovom pohári 
roku 1998 v Austrálii.
1978 – zomrela Hana Meličková, spoluzakladateľka 
slovenského profesionálneho divadla. Za obdobie 
svojho pôsobenia v Slovenskom národnom divadle 
stvárnila takmer dvesto postáv.
Veľkomoravský vládca Rastislav sa ujal r. 846 
vlády. Za jeho panovania sa uskutočnila byzantská 
misia, ktorá u nás vytvorila základy slovanského i 
slovenského písomníctva.
Vincent Hložník (1919-1997) maliar, grafik, 
ilustrátor a pedagóg patrí medzi najvýznamnejších 
predstaviteľov slovenského výtvarného umenia. 
Ilustroval vyše sto diel svetovej i národnej 
literatúry.
Gejza Dusík (1907- 1988) hudobný skladateľ, patril 
medzi priekopníkov slovenskej populárnej hudby. Je 
autorom asi 250 tanečných piesní, hudobných 
komédií a opier.
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Dňa 10. 12. 2005 sa  konalo II. kolo volieb do 
orgánov samosprávneho kraja. Volebná komisia 
v našom meste potvrdila tieto výsledky:

Počet oprávnených osôb zapísaných 
do zoznamu voličov 2916

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky   373

Počet odovzdaných obálok   373

Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných na voľby predsedu   369

     Tradícia sa opakovala, najvyšší počet voličov bol 
v treťom volebnom obvode. Celkové percento účasti 
12,7% nás opäť posúva nad celoslovenský priemer.

Redakcia,  december 2005
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1. V priebehu mesiacov november a december bolo niekoľkokrát 
oznámené na MsP, že po predajniach v centre mesta sa pohybujú 
podozrivé osoby vo veku od 20 - 35 rokov, ktorí sa dopúšťajú  krádeží. 
Mestská polícia  touto cestou vyzýva občanov mesta, aby v prípade 
spozorovania podozrivých osôb okamžite kontaktovali príslušníkov 
mestskej alebo štátnej polície. Iba spolupráca občanov a polície 
pomôže eliminovať narastajúcu kriminalitu v našom meste. 

2. Dňa 15.12. 2005 hliadka MsP zistila spáchanie priestupku proti 
verejnému poriadku v zmysle ustanovenia § 47 priestupkového zákona, 
v zmysle ustanovenia § 48 s poukázaním na VZN mesta Giraltovce č. 
18/2001 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach v meste Giraltovce a proti občianskemu 
spolunažívaniu v zmysle § 49 ods. písm. d zákona o priestupkoch, 
ktorého sa dopustil M. F. z Giraltoviec tým, že konzumoval alkoholické 
nápoje  a hlučne sa správal na verejnom priestranstve, odmietal 
uposlúchnuť výzvu policajta a vyhrážal sa ujmou na zdraví. Po 
zdokumentovaní skutku bude  vec predložená Obv. úradu vo Svidníku 
na prejednanie v zmysle § 60 ods. 3 písm. d citovaného zákona o 
priestupkoch.

3. Dňa 31.10.2005 v neskorých večerných hodinách bolo 
telefonicky oznámené na MsP v Giraltovciach, že v parku na 
Hviezdoslavovej ulici leží neznámy muž, ktorý údajne nejaví známky 
života. Po príchode hliadky MsP bolo zistené, že ide o J. H. 
z Giraltoviec, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Menovaný bol hliadkou 
MsP odvezený na miesto trvalého bydliska a odovzdaný príbuzným.

4. Dňa 16. decembra 2005 vykonala firma Hunter odchyt 
zabehnutých a túlavých psov na území mesta Giraltovce. Celkovo sa 
vykonali 2 odchyty, v oboch prípadoch si majitelia prevzali psov 
a konanie týchto majiteľov bolo vybavené v zmysle priestupkového 
zákona.                       

Juraj Šima, náčelník MsP
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Do decembra sme síce vstupovali v bielom šate, sneh pokryl 
na deň mesto, ale teploty, ktoré sa držali stále nad nulou a 
k tomu silný vietor, nedovolili mestu, aby v bielom privítalo 
Mikuláša. A tak 4.decembra musel ten štedrý pán priputovať 
na koči ťahanom koníkmi, nie na preň typických saniach. 
Na skôr jesenne naladenom námestí ho čakala skupina detí, 
mnohé v sprievode rodičov. Deti z CVČ privítali Mikuláša 
krátkym programom, po ňom sa prihovoril deťom Mikuláš a 
porozhadzoval medzi deti sladkosti. Ešte slávnostné 
rozsvietenie vianočného stromčeka v mestskom parku a za 
krásnej melódie Štrausovho valčíka, ktorým sa stromček 
rozoznel, sme sa pomaly rozchádzali do svojich domovov.

V centre mesta sa rekordnou rýchlosťou objavil nový 
dom, predajňa firmy Krusado. Táto novostavba prekonala 
všetky doterajšie rekordy tempa stavbárskych prác. 
S prácami na nej sa začalo v októbri, a už začiatkom 
decembra nová predajňa záhradkárskych potrieb zasvietila 
novou strechou. Veríme, že v nej už na jar nájdeme všetko 
potrebné pre naše záhrady.

Priestory bývalého GIREXU už celkom prestali slúžiť krajčírskej 
firme známej pod týmto názvom. Celý priestor už zaplnila 
predajňa textilu a obuvi.
Výstavba 28-ich bytov na rómskej osade pokračovala aj 
v decembri, nakoľko to umožňovalo počasie. Výkopové práce na 
inštaláciu kanalizácie pokračovali dobrým tempom, takže už  
začiatkom decembra mohli robotníci zahlásiť hotovo. 
Pokračovalo sa aj v betónovaní základov a už v prvých 
decembrových dňoch boli základy ukončené. Predpokladá sa 
pokračovanie výstavby hrubej stavby tiež vzhľadom na vývoj 
počasia.
Mikuláš pokračoval vo svojej nádielke sladkostí aj 6.decembra. 
Svoju pochôdzku po meste na koči s koníkmi začal už 
predpoludním. Namieril si to do materskej školy a Domova 
sociálnych služieb a vôbec mu neprekážal hustý dážď. 
Okoloidúcim Giraltovčanom sa naskytol nie veľmi tradičný 
pohľad – Mikuláš a jeho pomocníci pod dáždnikmi. To im ale 
vôbec neprekážalo v tom, aby urobili radosť najmenším v MŠ a 
tiež malým i tým – veľkým so stále detským srdcom v DSS. 
Sponzorom pre deti a chovancov v DSS bol náš mestský úrad.
Veľký bazár čakal Giraltovčanov 7. a 8.decembra v priestoroch 
malej sály kultúrneho domu. Organizátormi bola Rodičovská 
rada pri ZŠ spolu s pedagogickými pracovníkmi. O slávnostné 
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otvorenie bazáru sa tradične postarala ZUŠ a po slávnostnom 
príhovore zást.školy Mgr. Štefánikovej sa priestor otvoril pre 
verejnosť, aby ponúkol kupujúcim pestré všeličo – od šiat, 
obuvi, hračiek po knihy, športové náradie i keramiku. Konečne 
sa tak realizovala dávna myšlienka na tento, pre všetky strany 
výhodný obchod. Výnos z predaja prinesie osoh nielen 
predávajúcim, ale aj škole, keďže 20% z ceny tovaru poslúži na 
zakúpenie učebných pomôcok pre deti. Po skončení podujatia 
organizátori konštatovali, že najväčší záujem bol o hračky, 
keramiku, menej už o oblečenie. Prvou príčinou nižšieho 
záujmu boli nadsadené ceny niektorých predávajúcich, príp. nie 
veľmi zaujímavá ponuka šiat (niektoré kusy boli už vyslovene 
nemoderné). Druhá je asi tá, že v Giraltovciach pribúda 
obchodov s textilom, a tak ponuka prevyšuje dopyt. Dobrých 
nápadov však nikdy nie je dosť, a tak organizátori chcú 
podobnú akciu znova po čase zopakovať, pravda, vnesú do nej 
trocha inovácie – napr. právo komisionálne preberať veci a 
pomôcť pri určení ceny, tiež dohodnúť vopred možnosť zľavy 
v percentách. Celkovo možno konštatovať – dobrá vec sa 
podarila.
Posledné mestské zastupiteľstvo sa v decembri muselo zísť 
dvakrát. Prvýkrát v pondelok 12.decembra sa už na začiatku 
poslanci zhodli, že nebudú uznášaniaschopní, bolo ich iba 7 
z jedenástich a na schválenie nového VZN mesta o poplatkoch 
za TKO je potrebná trojpätinová väčšina. A tak sa dohodli 
s primátorom mesta na opakovanom stretnutí 14-eho, v stredu. 
Ešte predtým si však sadli v malej zasadačke na spoločné 
predrokovanie sporných bodov a po viachodinovom rokovaní (4 
hodiny) sa dopracovali aspoň čiastočne k spoločnej dohode. 
Možno by mali naši poslanci pouvažovať o  podobných               
stretnutiach pred každým zasadnutím MsZ, aby sa nemuseli 
schádzať dvakrát a spolu s nimi aj ostatní účastníci týchto 
stretnutí, teda zamestnanci MsÚ, primátor, predseda MsÚ,
členovia jednotlivých komisií, mestská kontrolórka i ďalší 
prípadní hostia.
Na MsZ sa potom verejne prerokúvala otázka zvýšenia poplatku 
za odvoz smetí (TKO) pre obyvateľov bytových blokov. 
Podkladová správa uvádzala, že obyvatelia domov vyprodukujú 
iba cca štvrtinu množstva odpadu na jedného obyvateľa 
v porovnaní s bytovkármi. Mesto sa teda rozhodlo zvýšiť 
poplatok na jedného obyvateľa bloku na 425 Sk. To sa stretlo 
s nepochopením niektorých poslancov (práve obyvateľov 
bytoviek), a tak debata pokračovala ďalej. Našich občanov budú 
iste zaujímať nasledujúce údaje: odpad sa pred uložením na 
skládku váži, navyše na zvoz od bytoviek a domov sa používajú 
dve rôzne smetiarske autá, takže údaje sú presné. Obyvatelia 
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blokov vyprodukovali v tomto roku (2005) 319,70 ton odpadu, 
stálo to 979 334 Sk. V bytovkách žije 2140 obyvateľov, na 
jedného teda vychádza 457,63 Sk.. V rodinných domoch žije 
2006 obyvateľov, tí vytvorili 90 ton odpadu, predpokladaná 
cena je 343 tisíc Sk, na jedného vychádza 171,16 Sk. Napriek 
týmto očividným faktom poslanci nakoniec rozhodli tzv. 
domkárom ponechať minuloročný poplatok 300 Sk (hoci 
vytvorili o 20 ton odpadu menej ako v roku 2004, mali by teda 
platiť menej, navyše mnohí separujú odpad). Bytovkári budú 
platiť 400 Sk ročne (na osobu), teda menej, ako je skutočnosť. A 
odnesú si to podnikatelia, ktorým poslanci zvýšili poplatok z  50 
Sk na 100 Sk za malý kontajner a z 300 Sk na 450 Sk za veľký 
kontajner. Zmysel pre spravodlivosť opäť raz nezvíťazil, a ak tí, 
ktorí doteraz vzorne separovali, rezignujú na túto činnosť, 
budete sa im čudovať?
Budeme mať sochu. Bude predstavovať Adama Hlovíka, 
umiestnená bude v parčíku oproti Sporiteľni, povedie k nej 
pekný andezitový chodník a inštalovaná bude pri príležitosti 
590.výročia vzniku Giraltoviec.
Ako sme volili? Oficiálne výsledky sa dozviete na inej stránke 
nášho Spravodajcu. Opäť však najzodpovednejšie III. obvod, 
teda najstarší občania. Členovia komisií, podobne ako inde na 
Slovensku, zažili 10.decembra nudný deň. Mladí opäť 
odignorovali voľby do VÚC. Nevedia či ani nechcú vedieť, že ide 
o ich budúcnosť? Veď VÚC-ky rozhodujú napr. aj o stredných 
školách, zabezpečujú zdravotnícku starostlivosť a mnohé iné, 
priamo nás sa týkajúce veci. Riešenie hádam nevidia v tom, že 
sa všetci vysťahujú za prácou! Lepšie by bolo zariadiť si kvalitný 
život u nás doma.
18.decembra nám žiaci 3.a 7.ročníkov základnej školy vytvorili 
prekrásnu vianočnú atmosféru v priestoroch kultúrneho domu. 
Ich Vianočná akadémia prilákala do veľkej sály hádam pol 
mesta. Deti nám vo svojom programe pripomenuli dôležité 
ľudské hodnoty, ktorými sú naša rodina, vzájomná láska a 
porozumenie v nej. Ich vianočné i novoročné vinše nás pripravili 
a naladili naše srdcia na príchod Božieho dieťaťa do našich 
príbytkov. A možno im pre radosť sa dovtedy tmavé mesto 
začalo obliekať do bieleho plášťa.
Vestibul MsÚ do vianočného tónu naladili opäť učitelia a žiaci 
zo Špeciálnej základnej školy.
Všimli ste si nové kŕmidlo pre vtáčiky v priestoroch pred naším 
mestským úradom? Je nielen krásne a iste aj užitočné, ale 
svedčí aj o dobrom srdci človeka, ktorý je tým, pre nás zatiaľ 
neznámym otcom dobrej myšlienky: Aj tak ďakujeme.

Alžbeta Škurlová
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Je začiatok roka. A každý začiatok nám dáva novú nádej, 
otvára v nás nové, netušené obzory. Človek, dôverčivá duša, 
vždy očakáva kúsok šťastia. Chce žiť čo najlepšie, čo 
najkrajšie prežiť svoje dni. A pán JOZEF KOVAĽ sa vždy tešil 
na to, čo ho očakáva, veril svojim snom a časť z ich aj 
naplnil.

Narodil sa 11.marca 1935 v Žipove v roľníckej rodine. 
Vyrastal spolu so šiestimi súrodencami, ukončil základnú 
školu a odvážil sa kráčať vlastnou cestou. Bratislava mu 
otvorila svoju náruč a on sa dostal na svoju vytúženú školu, 
vyučil sa za automechanika. Autá mu učarovali na celý život, 
boli jeho láskou aj vášňou a iba to, čo človek robí rád, prináša 
svoje ovocie, nie hneď, ale časom. Po ukončení školy si hľadal 
svoje miesto v živote, skúsil pracovať na viacerých miestach. 
Neobišla ho ani základná vojenská služba, ktorú absolvoval 
v Čechách. Jindřichov Hradec sa stal jeho dočasným 
dvojročným domovom. No domov sa vrátil zocelený a 
s pevnejšími názormi. Zamestnal sa vo Výkupnom podniku 
v Prešove. Pracoval, skúšal život, získaval skúsenosti, skrátka, 
žil životom mladého človeka. K mladosti patrí láska a tá ho 
stretla v jeho rodnej dedinke, v Žipove. V roku 1960 sa oženil 
a život ho spolu s manželkou zavial do Giraltoviec. Tu pán 
JOZEF KOVAĽ stál pri zrode ČSAO v našom meste. Prišiel ako 
mladý, nádejný automechanik, práca sa mu darila, hoci 
podmienky neboli práve ideálne, tvrdí, že on bol spokojný. 
Mladosť je vždy dravá, nespútaná, nepozná hranice, ak je 
práca záľubou. V ČSAO sa stretla práve takáto zapálená 
partia mladých ľudí, výsledky ich práce ďaleko presiahli 
vybavenosť ich dielne. Opravovali vetriesky, spetečky, kuka –
vozy, dokonca ako jediný opravárenský závod v republike. 
V kolektíve sa cítil dobre, pre svoju rozvážnu povahu bol 
obľúbený. Problémy riešil vždy s ohľadom na iných. 
V podniku trávil svoje dni a často aj voľný čas.

Život človeka, to je parabola, žiadna rovná čiara. A 
parabola značí život človeka, vnára svoje ostne do jeho vnútra. 
Život  ranil aj  jeho  a nie raz,  no  pevne  stál a neuhýbal, veci
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riešil ľudsky. Jeho prístup k životu bol sympatický aj jeho 
kolegom, priateľom a známym. Asi to bol dôvod, prečo si ho 
všimli aj jeho spoluobčania. Zvolili ho za poslanca mestského 
zastupiteľstva a člena mestskej rady, celé tri volebné obdobia 
zastával tieto čestné funkcie.

Pán JOZEF KOVAĽ je človekom, ktorý vždy vedel jednať 
s ľuďmi, s cudzími aj s tými, čo stáli pri ňom oveľa bližšie. A 
jeho najbližším človekom rozhodne vždy bola, a dnes to platí 
100-násobne viac, jeho manželka. Dlhý čas bývali v bytovke 
Pri mlyne, výborne si rozumeli so susedmi a cítili sa tam veľmi 
dobre. No dostali možnosť kúpiť si vlastný dom a využili ju. 
Dom si opravili a vkusne prispôsobili svojim potrebám, obaja 
sú tam spokojní. Už 20 rokov v ňom v láske a porozumení 
nažívajú. Tak ako slnko svieti na každého rovnako, aj láska je 
tu pre nás všetkých, je naším slnkom. Ibaže niektorí si ju 
zvolíme, iní nie. No oni dvaja si ju zvolili, žijú jeden pre 
druhého, nie jeden vedľa druhého. Dnes, keď je pán KOVAĽ 
už tri roky po vážnej chorobe odkázaný na pomoc svojej 
manželky, je to jasne vidieť. Rozumejú si bez slov, manželka 
mu nezištne pomáha vo všetkom. Tvrdí, že ju to nezaťažuje, 
naopak, teší sa, že aspoň jej zdravie slúži a môže byť 
manželovi životnou istotou. Vidno mu vďačnosť v očiach, a to 
je podľa mňa najkrajšia vizitka dobrého života, nie bohatstvo, 
majetok, ale vzťahy, teplé ľudské vzťahy sú najlepšou vizitkou 
našej ľudskosti.

Keď boli manželia KOVAĽOVI mladší, radi cestovali, 
využívali rekreácie ROH, ale často chodili na výlety aj 
vlastným autom. Spoznávali krásy našej vlasti, vedeli sa 
nadchnúť prírodou a vždy hľadali to pekné, čo obohatí ich 
život. V súčasnosti prevažnú časť svojich dní trávia doma, 
sledujú televízor, čítajú, neujde im politické dianie. Pán 
JOZEF KOVAĽ je veľmi znepokojený súčasnou politickou 
situáciou a odsudzuje ju. Pani KOVAĽOVÁ, uznávaná 
krajčírka, aj dnes rada šije, vyšíva, upratuje, varí a hlavne sa 
stará o svojho manžela. Je dobré, ak človek vidí takýto pekný 
ľudský vzťah, ktorý roky spoločného života len utužili. Šťastie 
stretáva každého z nás, no v inej podobe a forme. Pre každého 
má celkom inú tvár. Ich šťastím bolo vzájomné skríženie ich 
životných ciest. Dnes kráčajú spoločnou cestou a verím, že 
slnko im na ňu bude svietiť ešte veľmi dlho.

Anna Mitaľová
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Mesto Giraltovce tento rok oslavuje jedno svoje jubileum. 
Konkrétne to bude 590. výročie, nie však narodenín, ako sa to 
zvykne častokrát pri takejto príležitosti interpretovať, ale prvej 
písomnej správy o sebe. Ináč povedané, najstaršia zachovaná 
listina, kde sa prvýkrát spomína názov Giraltovce, vtedy ešte 
v latinskej podobe Geralth, pochádza spred 590 rokov. Z toho 
len logicky vyplýva, že samotné mesto je staršie. To, koľké 
v poradí má však skutočné narodeniny, dnes už asi nikto 
nezistí. Musel by sa dopátrať k roku vzniku Giraltoviec. No ani 
so zistením samotnej prvej písomnej zmienky to nemusí byť 
vždy najjednoduchšie. Veď aj literatúra sa pri nej v prípade 
Giraltoviec rozchádza. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 
vo svojom prvom zväzku z roku 1977 uvádza rok 1487, Ján 
Beňko v knihe Osídlenie severného Slovenska z roku 1985 
hovorí o roku 1416, propagačná brožúrka 25 rokov kožiarskej 
výroby v Giraltovciach (1964–1989) zas spomína dokonca rok 
1383 a Ferdinand Uličný v Dejinách osídlenia Šariša z roku 
1990 i v monografii Dejiny Giraltoviec z roku 1992 uvádza rok 
1416. Práve posledný uvedený rok je ten, ktorý sa dá 
historicky celkom jednoznačne doložiť.    

Aj keď Giraltovce sa prvýkrát písomne uvádzajú až roku 
1416, územie dnešného giraltovského chotára, vtedy súčasti 
marhanského panstva, sa spomína už v listine Spišskej 
kapituly z roku 1341. Keďže však v listine nie sú vymenované 
aj konkrétne názvy dedín panstva, nemožno túto listinu 
považovať za prvý priamy doklad o Giraltovciach, aj keď je 
pravdepodobné, že už v tom období existovala.

Najstaršia priama správa, ktorá uvádza Giraltovce ešte ako
dedinu, pochádza z listiny uhorského dvorského sudcu Petra z 
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Perína z roku 1416. A podľa nej neboli Giraltovčania, ale nielen 
oni, vykreslení v tom najlepšom svetle. Rozhanovskí šľachtici 
sa v nej totiž ako vlastníci čičviansko-vranovského panstva, 
ktoré susedilo s marhanským, sťažujú drienovským šľachticom, 
že ich poddaní z Giraltoviec, Francoviec a ďalších dedín im 
vyrubujú ich lesy. Dnes sa už z listiny nedá zistiť, o ktorý 
konkrétny les išlo, čo je však dôležitejšie, z tejto prvej správy je 
jasné, že dedina Giraltovce už istý čas existovala. Založil ju 
pravdepodobne muž menom Geralt, resp. Giralt, prvý dedičný 
richtár – šoltýs. Podľa neho potom volali miestnych obyvateľov 
Giraltovci a dedinu slovenským názvom Giraltovce.  

A čo dodať na záver? Aj keď prvá listina, ktorá spomína 
Giraltovce, nehovorí o jej obyvateľoch celkom pozitívne, 
Spravodajca sa v tomto pre Giraltovce významnom roku pokúsi 
prostredníctvom série článkov v rubrike Z histórie Giraltoviec 
priblížiť zaujímavosti z dejín mesta. Preto sa už v budúcom čísle 
dozviete niečo viac o giraltovskom erbe.

Mgr. Adrián Eštok

Listina uhorského dvorského sudcu z Perína z roku 1416, 
v ktorej sa prvýkrát spomínajú Giraltovce.
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V našom meste sa otázke riešenia rómskeho problému venuje dostatočná 
pozornosť. Je vidieť a cítiť, že problém Rómov nie je len problémom ich 
samých, ale aj mestského zastupiteľstva a obyvateľov nášho mesta. To, čo 
inde považujú za nemožné, v našom meste sa dá. Uvediem príklad. Inde 
majú problémy so zaradením Rómov do aktivačných prác (nechcú pracovať, 
odmietajú spolupracovať), u nás v roku 2005 pracovalo v aktivačnej činnosti 
v priemere 190 uchádzačov o zamestnanie (UoZ). 

Zostalo už len pár Rómov, ktorí neboli zaradení do aktivačnej činnosti, ale 
nie preto, že nemali záujem, ale pre nedostatok miesta. Mesto v spolupráci 
s OZRO-RK (Občianske združenie róm.občanov – Rómano Khamoro) 
vypracovalo projekt, dokončenie kanalizácie, vybudovanie chodníkov, ako aj 
vybudovanie prípojky na ulici Kukučínovej. Začalo sa s výstavbou sociálnych 
bytov (28) na Kukučínovej ulici.

OZRO-RK spolu so ZŠ vypracovalo projekt „doučovanie a príprava róm. 
detí na ďalšie štúdium,“ je to veľké plus pre rómske deti. A rómske deti to 
prijali s veľkým záujmom, ale aj radosťou. 

Je to veľa alebo málo?
Ja si myslím, že je to dosť. Problém Rómov sa u nás rieši, a to nielen na 

papieri, ale v skutočnosti. V našom meste je vidieť a cítiť, že majorita berie 
Rómov ako ľudí, ktorí sú tiež občanmi nášho mesta a tiež berú ich, akí sú –
bez predsudkov a diskriminácie. Najväčšiu zásluhu má na tom primátor nášho 
mesta, ale aj všetci pracovníci MsÚ. Nemôžem nespomenúť aj mestské 
zastupiteľstvo, lebo aj keď v mestskom zastupiteľstve nepracuje Róm, predsa 
sa problémy Rómov riešia tak, ako sa riešia, a to je chvályhodné.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí róm. problém 
berú za svoj.

Ak by sa problém Rómov riešil na celom Slovensku tak ako u nás, nebolo 
by diskriminácie a vládla by tolerantnosť, k tomu je však potrebná aj správna 
aktivita Rómov a ich zapojenie sa do tohoto problému, jedným slovom „priložiť 
ruku k dielu.“

ANDRO NEVO BERŠ, BÁRI BACHT A SASCI PHEN SHAVORÉNGE!
V NOVOM ROKU ŠŤASTIE A ZDRAVIE VŠETKÝM!

J. Cina
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Mladá úspešná učiteľka 2.ročníka sa rozhodla vykročiť za 
šťastenou, zmenou a poznaním do ďalekého sveta. Z plánovaného 
krátkeho pobytu na pol roka sa je výlet predĺžil na vyše štyri 
roky.

Jej cieľom bola Florida, dôvod – získanie dobrej práce. Nešlo to 
však odrazu, každý začiatok býva ťažký. Aj Marienka Osifová
prešla za štyri roky bohatou paletou skúseností a zážitkov. 

Začínala v gréckej reštaurácii priamo na floridskom pobreží. Jej 
zamestnávateľom bol bohatý Grék, ktorý žil v Amerike už 26 
rokov a bol úspešným biznismenom. Začínala úplne od začiatku, 
v kuchyni, neskôr za pultom pri obsluhe hostí, až sa vypracovala 
na manažérku reštaurácie. Post manažérky sa spájal s plnou 
dôverou majiteľa, zodpovednosťou, ale aj lepšou znalosťou 
angličtiny. V čase, keď sa majiteľ zaoberal inými, výnosnejšími
podnikateľskými aktivitami, mala Marienka na starosti celý chod 
podniku, v ktorom neraz ostala úplne sama. V súvislosti s tým 
spomína na veľmi pozitívny zážitok s mladým americkým 
manželským párom, ktorý obsluhovala na začiatku svojej 
pracovnej kariéry. Manželia vycítili jej stiesnenosť, prihovorili sa 
jej a po krátkom rozhovore na znak spokojnosti s obsluhou jej 
veľkoryso venovali 100 dolárov so  slovami: „Vitaj v Amerike!“

S podobným prístupom sa stretávala aj na iných miestach –
v obchodoch i službách, kde je charakteristické milé a vľúdne 
vystupovanie voči zákazníkom.

Hoci kuchárske umenie jej nebolo vlastné, v reštaurácii sa 
naučila pripravovať špeciality, šaláty, jedlá z cestovín, baraniny, 
jahňaciny. Toto trvalo dva roky, počas ktorých sa oficiálny vzťah 
k majiteľovi reštaurácie zmenil na takmer pozíciu dcéry s plnou 
dôverou a možnosťou zúčastňovať sa na rodinnom živote. Keďže 
majiteľ končil podnikateľskú reštauračnú aktivitu, ponúkol 
Marienke odkúpenie podniku. Z rôznych objektívnych dôvodov sa 
rozhodla neprijať túto ponuku, a tak dostala odporúčanie do 
podobného  zariadenia  k strýkovi majiteľa. Práca v steak – house

však bola pre ňu fyzicky veľmi náročná. Nosenie ťažkých tácní 
plných jedla bolo pre krehkú Marienku príliš namáhavé. 
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Príjemnou zmenou počas prvých dvoch rokov v čase renovácie 
gréckej reštaurácie bola práca v miestnom kvetinárstve, ktorého 
vlastníkom bol Poliak.

Jej práca tam nebola jednostranná, realizovala služby rôzneho 
druhu, najčastejšie však dodávku kvetov do domu. Aj pri tejto 
práci sa ukázalo, že Amerika bez schopnosti ovládať auto, príp.ho 
vlastniť, je nemysliteľná. Najčastejšie sa Američania obdarúvajú 
kvetmi na Valentína, ale rôzne aranžované kvety sa dodávajú 
pravidelne do domov na výzdobu bytov, narodeniny a iné sviatky. 
Sú pekne upravené a dodávajú sa priamo vo farebných sklených 
vázach. Kvetinárstvo realizovalo aj výzdobu na svadobné hostiny, 
ktoré sa robievajú v záhradách, patrí tam výzdoba stola, 
slávobrány, kytíc pre mladuchu, družičky a hostí, tiež príprava 
darčekov. V kvetinárstve sa pripravovali aj aranžované ovocné 
misy, darčekové koše, ktoré sú častou formou pozornosti.

Prácu v druhom reštauračnom zariadení si kombinovala 
s prácou opatrovateľky – babysiterky malého dvojročného 
chlapčeka v bohatej židovskej rodine.

Spočiatku jej práca predstavovala len hry s chlapčekom, 
postupne jej však domáca pani pridávala aj ďalšie pracovné 
povinnosti. V rodine boli ešte dvaja školopovinní chlapci, všetky 
deti mali všetky možné dostupné hračky a vymoženosti 
elektroniky, tie najmodernejšie, tiež kompletné športové 
vybavenie, osobných inštruktorov na plávanie. Práca s deťmi sa 
obmedzovala na najmladšie dieťa, tie staršie navštevovali školu. 
Tu patria Marienkine postrehy o úžasne zodpovednom prístupe 
Američanov k deťom. Deti vozí do školy školský autobus, ktorý si 
vieme predstaviť z amerických filmov. Pre dopravu detí týmto 
autobusom platia špeciálne pravidlá. Autobus zastavuje podľa 
potreby pred jednotlivými domami, v ktorých bývajú deti. Šoféri 
jazdiaci za ním zastavia a čakajú, kým sa autobus znova pohne. 
Nepredbiehajú, aby ani náhodou neohrozili deti prechádzajúce 
k svojmu domu. Dokonca sa z autobusu vysunie akási kovová 
zábrana, ktorá slúži bezpečnému prechádzaniu detí. V blízkosti 
škôl, škôlok a výchovných zariadení pre deti je predpísaná 
rýchlosť 15 míľ/hod. Všetci to rešpektujú, bez reptania sa 
podriaďujú pravidlám. Skúsme si to porovnať so slovenskou 
realitou. Sme považovaní za najneohľaduplnejších, 
najnervóznejších a podráždene reagujúcich šoférov v širšom okolí.

Rodičia týchto detí vlastnili plážové obchody. Na všetky 
domáce práce mali odborníkov, ktorí v priebehu týždňa 
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zabezpečovali chod domácnosti. Domáca pani bola iba 
organizátorkou tejto rôznorodej činnosti. Pani domu bola 
priateľská, mala milý prístup, vždy s poďakovaním a úsmevom a 
malými darčekmi, ale do súkromia už Marienka nemala prístup, 
jedine ako pomocná sila pri rôznych párty. Napriek tomu pocítila, 
že povinností jej pribúda (robila to, čo predtým iná 
zamestnankyňa), ale na mzde sa to neprejavilo, preto využila 
príležitosť prostredníctvom priateľky zo Slovenska získať ďalšiu 
prácu v talianskej pizzerii. Toto obdobie Marienka považuje za 
najlepšie a najpríjemnejšie zo svojho pobytu vďaka výborne 
zohratému kolektívu vrátane majiteľa. Prácu babysiterky si delila 
s prácou v pizzerii, v ktorej pracovala 2 dni v týždni za pultom aj 
pri obsluhe hostí 5 hodín denne.

Na rozdiel od predchádzajúcich reštaurácií klientelu pizzerie 
tvorili prevažne mladí ľudia, preto tam bolo stále živo a veselo.

Ak už hovoríme (v súvislosti s Marienkinými zamestnaniami) o 
amerických reštauráciách, povedzme pár slov o rozdieloch 
v stravovaní.

Hľadať typické americké jedlo, ako sú napr. naše bryndzové 
halušky, je zbytočné. Amerika je krajinou prisťahovalcov, tomu sa 
prispôsobuje aj ich stravovanie. Predsa však za akési univerzálne 
jedlo by sme mohli pokladať hamburger. Tomu sa Marienka sa 
snažila vyhnúť. Na Floride ináč beží grécka, talianska, príp. 
čínska kuchyňa. Moriak, ten býva na Deň vďakyvzdania ako 
tradičný pokrm.

Marienka neprišla na chuť ani americkému chlebu. Je 
sladkastý a akoby z umelej hmoty, nepripomína náš chutný 
voňavý napr. železnícky chlebík. Chýbali jej aj naše chrumkavé 
rožky, na nich si pochutnáva po návrate domov. Na chuť neprišla 
ani arašidovému maslu, ktoré je súčasťou raňajok Američanov.

Zato hostia v reštaurácii sú absolútnymi pánmi situácie. Stačí 
sa napr. posťažovať na príliš korenené jedlo, obsluha vám 
okamžite prinesie iné, navyše s ospravedlnením, širokým 
úsmevom a grátis.

Tu si vážia každého zákazníka, nedovolia si neúctivým 
správaním prísť o potencionálneho hosťa.        

(Pokračovanie nabudúce)

                                                    Škurlová, Gazdičová
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(pokračovanie)

Ďalší deň sme pokračovali návštevou miesta zvaného Ain 
Karen, miesta narodenia Jána Krstiteľa a návštevy Panny 
Márie u Zachariášovcov. Je tam veľká bazilika a v nej akoby 
vo vitríne sa nachádza veľký biely kameň, za ktorým vraj bol 
schovaný malý Ján, keď Herodes dal vyvraždiť všetkých 
chlapcov z okolia Betlehemu.

Ďalšia návšteva patrila pamätníku Yad Vaschem –
večnému pomníku pamiatke holokaustu. Pomník je venovaný 
tým, ktorí v 2.sv.vojne zahynuli v koncentračných táboroch. 
Prešli sme podzemným mauzóleom pripomínajúcim smrť 1,5 
milióna židovských detí. Je to veľká podzemná hala, kde je 
úplná tma, len držiac sa zábradlia sa dá ísť. Táto hala 
znázorňuje nočné nebo, na ktorom je 1,5 milióna 
trblietajúcich sa hviezdičiek. To sa pomocou zrkadiel odráža 
blikot sviečok. Každých 5 sekúnd z reproduktora zaznie meno 
zavraždeného dieťaťa a krajiny, z ktorej pochádzalo. 
Vymenovanie všetkých mien trvá 2 roky. Celý areál týchto 
budov či pamätníkov pripomína Židom, akú vysokú cenu bolo 
treba zaplatiť za vznik štátu Izrael.

Isteže túžbou každého návštevníka Izraela je vykúpať sa 
v Mŕtvom mori. Ani naša skupina tomu neodolala. A tak sme 
opustili mestá Betlehem či Jeruzalem a vydali sa na cestu 
nehostinnou púšťou okolo Mŕtveho mora až na juh. Mŕtve 
more má dĺžku 75 km. Po celej dĺžke vedie neširoká diaľnica. 
Všade pustatina bez známok života. Po pravej strane cesty 
vidno vysoké skalnaté hory, zrázy, rokliny bez stebielka trávy. 
Cesta klesá nadol, lebo Mŕtve more sa nachádza v údolí 400 
m pod hladinou Stredozemného mora. Je tam horúco a vlhko. 
Aj keď je neskorý október, predsa je ešte 30°C. A tak sa každý 
snaží aspoň trocha sa omočiť v slanej vode Mŕtveho mora. 
Táto voda má až 30%-nú koncentráciu soli. Nedá sa tam 
plávať, aby sa voda nedostala do očí a nepoškodila zrak. Len 
si ľahnúť na vodu ako na pohovku a dať sa ňou unášať. Už 2 
m od brehu vidno biele kryštáliky soli. Ďalej od brehu sú 
väčšie a hustejšie. Dno mora je biele. Aj na miestach, kde sú 
väčšie skaly a sú touto vodou obmývané, usadeniny soli na 
skalách  vytvorili  pekné  vzorce,  obrazy.  Celé údolie Mŕtveho

mora je pusté, ale na samom juhu je čulý turistický ruch. Sú 
tam vybudované krásne prepychové hotely, aj trocha zelene je 
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tam, parky, všetko umelo zavlažované. Je tam veľa turistov 
z celého sveta, keďže sú vytvorené aj podmienky na turistiku. 
K Mŕtvemu moru si chodia mnohí liečiť rôzne kožné choroby. 
Len tam, kde sa dá potrubím dopraviť voda, je malá oáza, 
nijaké domčeky a palmy, bez vody je totiž život nemožný.

Voda z Mŕtveho mora pre svoju slanosť nie je použiteľná. Aj 
keď more je dosť veľké, má svoju hĺbku 400 m, šírku 15 km, 
ale je bez úžitku okrem zdravot. využitia. Stredom Mŕtveho 
mora vedie hranica s Jordánskom. A tak vykúpaní opúšťame 
pláž pri Mŕtvom mori a vydávame sa na spiatočnú cestu. 
Cestou sa zastavíme v pevnosti Masada. Je to pevnosť 
postavená na vysokom kopci ešte v 1.storočí pred Kristom. 
Bola to Herodesova pevnosť. Dnes sú to len zrúcaniny, ktoré 
sú svedectvom vyspelosti ľudí v tejto dobe. Už vtedy tam mali 
bazény vykladané mozaikou a kúpeľne vykurované na spôsob 
ústredného kúrenia. Mali tam krásne udržiavané visuté 
záhrady, synagógu a v tejto pevnosti boli schopní dopestovať 
si zeleninu či obilie. Mali zabezpečený prívod vody, boli 
sebestační, preto boli nedobytní. Čím je Masada pamätná? Po 
páde Jeruzalema v r. 70 prišlo na Masadu bývať 960 
židovských zelótov. Rimania ich chceli zničiť a pevnosť 
dobývali 3 roky. 3 roky sa o to pokúšali, ale márne. Keďže im 
nehrozilo ani vyhladovanie, Rimania sa rozhodli postaviť 
násyp, a tak sa dostať k hradbám. Postavili násyp do výšky 90 
m a napokon pomocou baranidla prerazili hradby a dostali sa 
do pevnosti. Ale čakalo ich tam sklamanie. Keď zelóti videli 
beznádejnosť situácie, rozhodli sa pre sebaobetovanie. 
Vylosovali 10 mužov, ktorých úlohou bolo ostatných pozabíjať. 
Tak sa navzájom vyhubili, aby nepadli nepriateľom do rúk ako 
živí. Keď ráno Rimania pevnosť dobyli, našli iba mŕtve telá. 
Iba 2 ženám sa podarilo tajnými chodbami utiecť, a tak podali 
svedectvo, čo sa na Masade odohralo. Dnes na Masadu vedie 
lanovka. Z tejto výšky je krásny pohľad po okolí, najmä na 
Mŕtve more, ktoré je asi 2 km vzdialené od Masady.

Ďalšia zastávka na ceste popri Mŕtvom mori bola 
v Kumráne. Kumránske jaskyne sú známe tým, že sa tam 
našli zvitky proroka Izaiáša. Pri ďalšom pátraní našli ešte viac 
zvitkov, dokazujúcich pravdivosť Starej zmluvy. V Kumráne 
nás už zastihlo šero, ale bolo príjemne,  lebo tam fúkal príjem-

ný teplý vánok. Pre nás Európanov dať sa 22.októbra 
pohládzať teplým vánkom sa často nestáva. Takto nás čakala 
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ešte dlhá cesta do Betlehema, kde sme prenocovali a ráno sa 
mohli vydať už smerom na sever. V Jeruzaleme sme prešli aj 
tzv. Krížovou cestou vedúcou úzkou uličkou až na Golgotu. 
Návšteva hory Sion, kde mohutné stavby a baziliky 
pripomínajú minulosť Izraela a utrpenie Pána Ježiša. Je tam 
chrám svätého hrobu, ktorý navštevuje množstvo pútnikov 
(nie židov). Pútnici zapaľujú sviečky, aby takto prejavili úctu. 
Vzduch je tam tak presýtený vôňou a dymom sviečok, že 
niekomu sťažuje dýchanie, preto opúšťa tieto priestory. Pán 
Ježiš po vykonaní vykupiteľského diela bol pochovaný 
v cudzom hrobe vytesanom do skaly. Ľudia na túto počesť 
postavili veľkolepé katedrály, baziliky, kde sú oltáre obložené 
zlatom. Kto vie, ako to prijíma Pán. Či jeho Duch nie radšej 
prebýva v pokornom veriacom srdci, ako v takých 
prepychových stavbách.

(Pokračovanie nabudúce)

Alžbeta Ondusková 
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 Pred nami je cesta
so zákrutami predsavzatí …

Prekonali sme predvianočný stres, obchodnú horúčku, stíšené  prežitie troch 
vianočných dní, silvestrovské lúčenie so starým rokom, privítanie roku nového. 
Za nami sú ďalšie Vianoce, také isté, ako mnohokrát predtým, a predsa sme sa 
na ne tešili.

 „Pred nami je 365 dní ďalšieho roka, dlhá cesta so všetkými zákrutami 
predsavzatí, úspechov, neúspechov, nádejí, smútkov, radostí, vášní i sklamaní. 
Človek je stavaný na „jazdu“ v rôznych terénoch. Zdoláva prekážky, aby na ne 
po prekonaní okamžite zabudol. Vyhľadáva situácie, v ktorých musí podávať 
výkony na hranici svojich možností. Ubližuje v mene najvyšších princípov a hneď 
potom v mene tých istých princípov kajúcne prosí o odpustenie. Lebo takí sme a 
ani v tomto roku nebudeme iní.“ (Jaroslav Rezník)

O čom teda má byť rok 2006? O hľadaní, poznaní a odpúšťaní? Slobodný 
človek – ten, ktorý verí v seba, vo svoju vnútornú silu, vo všeobecne platné a 
vekmi preverené morálne hodnoty. Ako jednoducho a prirodzene táto veta znie! 
A ako ďaleko sme od toho, aby sme jej obsah dokázali napĺňať!    

Ponúkam odporúčania odborníčky na zdravý životný štýl, Ing. Nataše 
Vámošovej.

„Celý svet dnes hovorí o zvýšenej chorobnosti ľudstva. Lekári sa zhodujú 
v názore, že náchylnosť na jednotlivé ochorenia priamo súvisí so stresom. Nie je 
to nič nové pod Slnkom. Myseľ je, ale aj bola, predmetom výskumu všetkých 
civilizácií. Vplyv mysle na chod udalostí v živote popisujú starí Mayovia, pozná 
ich čínska tradičná medicína, indická filozofia a nepochybne aj iné kultúry.

Faktory, ktoré ovplyvňujú našu vnútornú pohodu, môžeme rozdeliť na 
vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie faktory nie vždy vieme ovplyvniť. Sú to tie, ktoré 
sú objektívne okolo nás – rodina, spolupracovníci, nadriadení, ale aj doprava 
v meste, počasie. Vnútorné faktory sú naše postoje – ako sa pozerám na svet 
okolo seba, či som spokojný, či niekoho mám rád, alebo ho nenávidím, či sa za 
niečo chcem pomstiť, alebo naopak odpustiť. Šéfa, pracovný kolektív, 
zamestnanie nie vždy môžeme zmeniť. Rovnako svojich príbuzných. Brat 
zostane bratom a rodičia rodičmi. Čo však zmeniť  môžem, sú postoje. Môžem 
naučiť svoju myseľ, aby sa nesnažila zmeniť to, čo sa zmeniť nedá, práve 
naopak – prijímala také udalosti v pokoji a riešila to, čo riešiť treba a čo sa 
zmeniť ešte dá. Keď ráno čakám na autobus, rýchlosť príchodu neovplyvním 
tým, že budem nadávať na dopravu, nervózne klepkať nohou, autobus príde 
vtedy, kedy príde. Je oveľa rozumnejšie  a hlavne zdravšie svoje myšlienky 
nasmerovať k programu dňa alebo k spomienkam a zážitkom príjemnejším. 
Rovnako pri dopravnej zápche, zlom počasí a pod. Keď budeme myslieť na to, 
čo nemáme, alebo v ľuďoch okolo seba vidieť len negatíva, budeme týrať sami 
seba. Keby sme dokázali zázračným prístrojom vidieť, čo sa v našom organizme 
deje pri negatívnom myslení, negatívnych rečiach, kritike, nespokojnosti, 
ohováraní, pomste či zlosti, veľmi by sme sa prekvapili. Videli by sme proces 
podobný požiaru, ktorý spaľuje naše bunky a ich prirodzené spojenia. Ak sa 
naučíme vnímať okolo seba to, čo je pekné, mať radosť z toho, čo máme, 
budeme žiť v tom istom svete ako doteraz, iba podstatne spokojnejší a 
šťastnejší. Stres okolo seba nevygumujeme a modernú dobu nevrátime do 
jaskýň - ani to nechceme. 

To, čo naozaj potrebujeme vedieť – je v strese žiť.“
Spracovala   M. Gazdičová
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pracovníka Správy majetku mesta Ing. V. Líšku

Mesto sa prednedávnom stalo definitívnym majiteľom mestskej 
polikliniky. Pre občanov je to stále dominantná téma, veď otázku zdravia 
kladieme v rebríčku hodnôt na jedno z prvých miest. A tak by našich 
občanov zaujímali otázky okolo správcovstva majetku polikliniky, kto je 
zodpovedný za získaný majetok? Zvlášť diskutovaná je na verejnosti aj 
problematika sanitiek. Oboznámte teda verejnosť s týmito problémami.

Máte pravdu, dňom 1. 7. 2005 na základe zmluvy medzi Prešovským 
samosprávnym krajom a mestom Giraltovce prešla zriaďovateľská 
pôsobnosť Polikliniky Giraltovce na Mesto Giraltovce. To znamená, že 
okrem hnuteľného a nehnuteľného majetku mesto prevzalo aj všetky práva 
a povinnosti k záväzkom, pohľadávkam, pracovným vzťahom, 
zdravotníckym činnostiam a zmluvným nájomným vzťahom. Prakticky to 
znamená, že zdravotnú starostlivosť poskytujú tí istí lekári na základe im 
vydaných licencií a mesto s nimi uzatvára nové nájomné zmluvy. Majetok 
spravuje úsek správy majetku mesta, ktorý aj vzhľadom na prírastok 
majetku o Polikliniku bol personálne posilnený. V spolupráci s oddelením 
výstavby sa začali budovy už čiastočne opravovať. Do budúcnosti sa ráta 
s opravou strechy, okien, toaliet, aby tieto budovy slúžiace obyvateľom 
nášho mesta a okolia aj svojím vzhľadom a funkčnosťou vyjadrovali 
dôstojné postavenie zdravotníctva v rámci mesta Giraltovce.

Čo sa týka sanitiek, zatiaľ jedinú platnú licenciu na prevádzku dopravnej 
zdravotnej služby a zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou 
v našom regióne má podnikateľka Iveta Ľos-Božiková zo Svidníka. Od 
mesta Giraltovce má prenajaté 3 sanitné vozidlá a nebytové priestory. 
Evidujeme určitú nespokojnosť zo strany občanov aj lekárov s dopravnou 
zdravotnou službou, avšak nemôžeme priamo vstúpiť do organizovania a 
riadenia tejto DZS. Avšak podnikáme kroky, ktorými by sa situácia aj v tejto 
oblasti mala zlepšiť. Pripomínam, že v súčasnosti je v priestoroch 
Polikliniky Giraltovce k dispozícii 24 hodín denne Rýchla zdravotnícka 
pomoc, ktorá v závažných prípadoch pod lekárskym dohľadom zabezpečí 
okamžitý prevoz do okolitých nemocníc.

Pracovníčku mesta Ing. Kurčovú, zodpovednú za problematiku 
TKO v našom meste          

Od nového roka definitívne platí na Slovensku zákon o zákaze 
spaľovania záhradného biologického odpadu. Týka sa to, samozrejme, aj 
občanov nášho mesta. Ako MsÚ zabezpečil túto novú požiadavku? Je 
pripravená nejaká forma zhromažďovania biologického odpadu? Uvažuje 
mesto o zakúpení nejakej výkonnejšej drvičky, ktorá by v jesennom a 
jarnom období mohla pomôcť riešiť tento problém?
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Samozrejme, Mesto Giraltovce sa už dlhšiu dobu zaoberá 
problematikou zberu a uskladnenia biologického odpadu od obyvateľstva.

Od 1.1.2006 bude v prevádzke skládka záhradného odpadu, t.j. 
konárov, trávy a lístia v lokalite za mestským futbalovým štadiónom. 
Občania môžu dovážať na skládku záhradný odpad sami alebo si jeho 
odvoz môžu objednať na Mestskom podniku služieb Giraltovce, s.r.o.. 
Dovoz záhradného odpadu na skládku je potrebné vopred dohodnúť s p. 
Jánom Čellárom, ktorý je správcom futbalového štadióna, alebo s p. 
Milanom Hlavinkom, zamestnancom Mestského podniku služieb.

Aby bol odpad lepšie uložiteľný a zároveň aby sa ľahšie a v kratšom 
čase rozložil, je nevyhnutné konáre drviť. Zakúpenie drvičky konárov je 
plánované v priebehu roku 2006.

p. Jána Čellára, správcu športového areálu v Parku mieru.

Máme za sebou jarnú, letnú i jesennú športovú sezónu. Mesto sa 
prednedávnom vysokým finančným dielom spolupodieľalo na výstavbe 
športových ihrísk – tenisových kurtov, volejbalového ihriska i ihriska 
s umelým trávnikom. Občania by určite radi vedeli, aká je návratnosť 
investovaných peňazí, hoci si všetci uvedomujeme potrebu mať podobné 
zariadenia kvôli zdraviu občanov a vhodnému využitiu času mládeže.

Kurty sa využívali od 23.mája do 30.októbra. Získalo sa 8460 Sk plus 
poplatky za permanentky. Okrem toho ich využívalo po 2 hod týždenne 
gymnázium a CVČ.

Umelý trávnik bol otvorený 15. apríla a jeho využitie bolo nasledovné:

15.04.2005 – OTVORENIE
27 hod. týždenne – Gymnázium
11 hod. týž.- ZŠ
11 hod.- CVČ
2 hod. týž.- Špeciálna ZŠ
6 hod.- St. žiaci
4 hod.- Ml. žiaci
5 hod. týž.- St. dorast
5 hod. týž.- Ml. dorast
8 hod. týž.- majú k dispozícii dospelí

Okrem toho sa na štadióne  hrala okresná futbalová liga o Pohár 
primátora mesta za účasti ZŠ, Špeciálnej ZŠ, ZŠ Kurima, Gymnázia a 
CVČ, a to v čase od 19.októbra do 21.decembra.

Nohejbalový turnaj sa uskutočnil 8. októbra a zúčastnilo sa na ňom 8 
družstiev. Celkovo sa kurty a ihriská využívali pomerne málo a o 
návratnosti peňazí zatiaľ nemôže byť reč. Príčinou je určite aj vysoké 
vstupné, ktoré si mnohí mladí i starší Giraltovčania nemôžu dovoliť. Okrem 
toho v lete je mnoho mladých mimo mesta, resp. uprednostňujú pobyt 
v rôznych reštauračných zariadeniach pred športom. Na kurty k nám 
prichádzala aj mládež z okolia, najmä z Kračúnoviec a Marhane. Najviac sa 
využíva ihrisko s umelým trávnikom.        Za redakciu sa pýtala A. Škurlová
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Prvá decembrová nedeľa bola pre deti nášho mesta veľkým 
prekvapením. Zavítal k nim Mikuláš na koči spolu nielen 
s anjelom a čertom , ale aj s košom plným sladkostí. Podujatiu 
predchádzali aj iné, a to korešpondenčná súťaž pre starších 
žiakov a výtvarná pre mladších žiakov. Všetky výtvarné práce 
boli odmenené sladkosťami a samozrejme, boli aj veľmi pekné 
a zaujímavé.

Príchod Mikuláša s napätím očakávali nielen deti, ale aj ich 
rodičia, starkí či starší súrodenci. Ich očakávanie spestrili deti 
z CVČ kultúrnym programom a k prítomným sa prihovoril 
primátor nášho mesta p. Ján Rubis. Mikuláš ich nenechal na 
seba dlho čakať, prišiel v plnej paráde so svojimi pomocníkmi, 
anjelom a čertom, na koči, ktorý ťahali statné koníky. Tie zaiste 
urobili radosť tým najmenším, ktorí na slávnosť prišli prvýkrát, 
a teda aj takúto parádu prvýkrát videli. S napätím očakávali, či 
sa Mikulášovi podarí jeho zázračnou barlou rozsvietiť stromček,  
a veru rozsvietila sa aj celá mestská výzdoba a stromček aj 
každú hodinu hrá krásne vianočné melódie a svojím zvukom 
ohlasuje príchod Vianoc a veríme, že aj dobrého nového roka 
2006.
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Mikuláš potom ocenil výhercov korešpondenčnej súťaže 
a rozdával deťom sladkosti. Jeho vrchovato naložený kôš bol 
za chvíľku prázdny, ale už je to tak, deťom najviac chutí 
sladkosť od Mikuláša, aj keby bola akokoľvek maličká. Pri 
tejto práci mu výdatne pomáhal anjel a pri nespratníkoch mal 
zasa prácu čert. Deťom sme umožnili odfotografovať sa 
s Mikulášom a anjelom, tí odvážnejší sa fotili aj s čertom.

Novinkou tohoročného Mikuláša boli aj návštevy 
v rodinách s malými deťmi v predvečer sviatku. Z histórie je 
nám známe , že sv. Mikuláš navštevoval rodiny a nikým 
nebadaný dal chudobným darčeky do okna. My sme to trochu 
zmenili, a tak náš Mikuláš navštívil rodiny, ktoré si ho 
objednali.

Kočiar s „mikulášskym sprievodom“ prechádzal naším 
mestom aj v utorok, keď bol potešiť deti v MŠ a v DSS. Všade 
ho privítali detičky pesničkami, básničkami, žiadosťami 
o rozsvietenie ich stromčeka v triede, ale boli aj slzičky. Pre 
niektoré deti bol čert obrazom ozajstného zla, aj sa skrývali, aj 
si poplakali, báli sa ho, čo v prenesenom význame aj platí, že 
čerta aj zlo treba od seba odháňať čo najďalej. Mikuláša veľmi 
očakávali aj v DSS, aj keď sú tam „choré“ deti , práve tie 
čakajú na každý prejav našej lásky a vedia ju prijať im 
svojským spôsobom, ktorý veru tých, čo nie sú na ne 
zvyknutí, chytá za srdce. Všade na oddeleniach nás čakali 
a v izbách už bolo vidieť a cítiť očakávanie Vianoc. Deti 
zamávali koníkom a mikulášsky sprievod ešte pokračoval 
ďalej. Potešili sme ešte  deti v rómskej škôlke a žiakov 
v pavilóne C. Aj tu si čert prišiel na svoje, ale jeho moc znova 
stratila svoju silu príchodom anjela a Mikuláša.

Mikuláš zakončil svoju tohoročnú púť návštevou členov 
našich krúžkov v ZŠ v Marhani. Vieme, že aj oni sa veľmi 
potešili, veď Mikuláša z Giraltoviec tam ešte nemali.

Mikuláš odišiel s prísľubom snehu, aby Vianoce boli biele, 
prisľúbil deťom sánkovačku, lyžovačku a vraj si budú  môcť 
skúsiť aj korčule na našej Radomke.

Takže o rok platí prísľub, že príde znova, ale aj on už na 
saniach. Budeme čakať.

Helena Sušinková, CVČ
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Najviac popráv vykonali vlani v Číne

1. Takmer každý deviaty z desiatich popravených ľudí vo 
svete je Číňan. Podľa štatistík mimovládnej organizácie 
Amnesty International bolo vlani vo svete vykonaných takmer 
3 800 popráv. V Číne popravili najmenej 3 400 ľudí, po Číne 
nasleduje Irán, kde popravili najmenej 159 ľudí, medzi nimi 
boli aj tri deti. Z nich jedno 16-ročné dievča popravili 
obesením za „činy nezlučiteľné s cudnosťou“. Mario Marazziti, 
hovorca katolíckej komunity Svätého Egídia, ktorá 
zorganizovala protest proti trestu smrti, konštatoval, že štát 
stavia na tej istej úrovni ako tí, čo zabíjajú. Pridalo sa k nemu 
takmer štyristo miest po celom svete. Zhodou okolností 
protest pripadol na deň, keď sa v Spojených štátoch chystali 
na tisícu popravu. Trest smrti má vo svete čoraz menšiu 
podporu. Podľa Amnesty International vlani ho zrušilo ďalších 
päť štátov – Turecko, Grécko, Bhután, Senegal a Samoa. 
Popravy sú zakázané v 120 štátoch sveta. Vlaňajších 3 797 
popráv je však druhé najvyššie číslo za uplynulé štvrťstoročie. 
Najviac popráv zaznamenala Amnesty International v roku 
1996 – bolo ich vyše 4 200.

2. Rok 2005 je najhorúcejším, najbúrkovejším a 
zároveň najsuchším rokom

Tento rok bol pravdepodobne najhorúcejším, najsuchším a 
s najvyšším počtom búrok, aký bol kedy zaznamenaný na 
Zemi, čo je vážny dôvod na boj s globálnym otepľovaním. 
Vyplýva to zo správy, ktorú v utorok zverejnil Svetový fond 
ochrany prírody (WWF) v Montreale pri príležitosti konferencie 
OSN o klimatických zmenách. Správa konštatuje, že rok 2005 
sa formuje ako vôbec najhorší z hľadiska extrémneho počasia, 
s najvyššími teplotami, najrozsiahlejším topením sa ľadu 
v Antarktíde, najvyšším počtom hurikánov a najteplejším 
morom v Karibskej oblasti. Súčasne bol aj najsuchším za 
uplynulé storočie. Správa vychádza z amerických vládnych 
údajov a zo záznamov Svetovej meteorologickej organizácie.
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POKUTY ZA PRIESTUPKY BUDÚ VYŠŠIE

1.  Pokuty za priestupky stúpnu v niektorých prípadoch až o 
tisíce korún. Okrem toho sa zníži veková hranica zodpovednosti 
za priestupky z 15 na 14 rokov. Ďalšou zmenou bude možnosť 
nahradiť zaplatenie pokuty menšími obecnými prácami.

Zmeny sa týkajú aj prísnejšieho postihovania cestných 
pirátov. Priestupky na cestách, za ktoré doteraz mohli policajti 
inkasovať maximálne dve tisícky, budú môcť postihnúť až 
štvortisícovou pokutou. Za nezastavenie na križovatke na 
signál Stoj však bude po novom možné uložiť pokutu až 7-tisíc 
korún a zákaz šoférovania na jeden rok. Rovnako aj za prejazd 
cez železničné priecestie, keď je zákaz, alebo za predchádzanie 
cez plnú čiaru. Uvedené pochybenia totiž patria medzi 
najčastejšie príčiny dopravných nehôd s tragickými 
následkami. V blokovom konaní zostáva maximálna výška 
pokuty na cestách nezmenená – dvetisíc korún.

Medzi priestupky pribudne žobranie, obťažovanie alebo 
prespávanie na verejnom mieste. Priestupkom proti verejnému 
poriadku bude hrubá urážka verejného činiteľa po tom, čo 
slovné útoky na verejných činiteľov prestali byť trestnými 
činmi. Sprísnia sa postihy ľudí, ktorí sa priestupkov dopúšťajú 
opakovane.   

3. Pokuty za priestupky, ktoré doteraz neboli

slovné útoky na verejných činiteľov (do 10-tisíc)
majitelia psov budú postihnuteľní za neprihlásenie svojho 
zvieraťa, neodstránenie výkalov, voľný pohyb (500 korún)
za poškodenie, zneváženie alebo neoprávnené použitie 
štátneho symbolu bude pokuta až do 10-tisíc korún
neoprávnené držanie licencie, preukazu, pečiatky (pokuta 
do 10-tisíc)
prísnejšie sa upravujú postihy za výtržnosti na verejných 
miestach (za hanobenie hrobov, rušenie obradov bude tiež 
pokuta (do 10-tisíc)
priestupkom bude šírenie toxikománie, navádzanie na 
drogy (možný postih do desaťtisíc korún)
rovnako aj neoprávnené podávanie anabolík mladistvým 
(doping)



  Spravodajca mesta Giraltovce

29

LONG BRANCH

Začiatkom februára som preniesla dva veľké plecniaky, môj celý 
majetok, na novú adresu a pracovné miesto do mesta na pobreží Atlantiku, 
Long Branch. Náplň práce sa zmenila z detí a upratovania na spoločníčku 
staršiemu chorému pánovi. Práca na plný úväzok, 24 hodín denne s dvoma 
voľnými dňami v mesiaci. Presne to, o čom sa dole v rosellskom suteréne 
večne bavili nespokojné imigrantky. Nový zamestnávateľ bol veľmi 
príjemný, aj keď v zmysle pravidla: dôveruj, ale preveruj, objednal si výpis 
z registra trestov na moju osobu, aby, vedel s kým má dočinenia. 
S dodatočným ospravedlnením, aby som to nechápala zle. Nová americká 
skúsenosť o opatrnosti a dôvere. Po počiatočnom okúňaní sa na oboch 
stranách si dedko na mňa zvykol do takej miery, že ma považoval za 
dcéru. Správala som sa milo, trávila s ním celé dni, sledovala spolu s ním 
jeho obľúbené televízne programy, varila, a keď sa oteplilo, denne ma 
dedko zaviezol autom na pláž. Miesto stretávky so jeho dvoma starými 
zábavnými talianskymi kámošmi. Od manželky jedného z nich mám 
dodnes dobrý recept. Dedka pravidelne navštevovala rodina, rovnako 
príjemná. Boli vďační za moju starostlivosť a dávali to najavo milým 
správaním. Aký rozdiel v porovnaní s predchádzajúcimi miestami! Konečne 
si niekto cenil, čo robím. Naposledy ma podobné pocity prenasledovali 
doma za učiteľskej praxe.

Prišli narodeniny, prvé osamote. Dom stál na brehu jazera. Keď sa 
dedko uložil spať, presedela som chvíľu dole na terase, sledujúc snem 
kačiek o zajtrajšom počasí, postrádajúc spoločnosť a prípitok.

Prišiel prvý voľný víkend po troch týždňoch. Rýchle na vlak a do 
Roselle, jediné miesto, ktoré som za necelý rok v štátoch považovala za 
malý ostrov istoty, aspoň čo sa týka nocľahu a známych tvárí. Nasledujúce 
týždne v práci sa stali rutinou. V piatok večer na vlak do nedele rána. 
Dedko ma pravidelne čakal na vlakovej stanici presne na obed a začínala 
šichta. Nekonečne dlhé dni sa tiahli do nasledujúceho piatkového večera. 
Programy sa znudili, pondelňajšie nákupy, banka v utorok, o druhej pláž, 
talianski kamaráti, každý tretí týždeň celodenný pobyt s dedkom 
v nemocnici na transfúziu. Po necelých siedmich mesiacoch transfúzie 
prestali účinkovať a lekári nemali najlepšie správy.

V piatok odviezli dedka do nemocnice. V pondelok ráno mi telefonovala 
dcéra, že zomrel. Na smrteľnej posteli sa pýtal na mňa, spomínal ma ako 
svoju dcéru a nezabudol pripomenúť, aby ma rodina vyplatila za posledný 
týždeň. Na pohrebe mi syn ďakoval, že som ho udržala pri živote oveľa 
dlhšie, ako mu dávali lekári, a ja som nezmohla na iné ako, že čas strávený 
s ním bol pre mňa veľmi hodnotný. Koncom augusta rok čo rok nesiem na 
dedkov hrob kvet preňho a je to vlastne pre môjho otca. Nezáleží, na čí 
hrob kladieme symbol, že nezabúdame.       Natália Ostrowská, r. Škurlová
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Nový rok tradične začíname predsavzatiami a sľubmi, ktoré, a o tom sme 
hlboko presvedčení, dokážeme v nasledujúcom roku premeniť na skutky. 
Niektoré z predsavzatí sa týkajú nášho súkromia, iné smerujú k širším 
komunitám, v ktorých žijeme – k rodine, pracovisku, obci, krajine, v ktorej 
žijeme, alebo majú všeobecný charakter presahujúci tieto vymedzené oblasti.
Aké sú želania tých, s ktorými prežívame svoje dni a ktorí nás voľky –
nevoľky ovplyvňujú, rovnako ako my ich? Na to chce odpovedať naša 
novoročná anketa.

Všetkým ľuďom želám, aby mali dosť dôvodov byť šťastní a spokojní.
Ing. Margita Pachová

Keď som začala uvažovať nad tým, čo by som chcela priať Vám …, sebe, 
všetkým do nového roku, hneď mi napadli vety, ktoré mi neschádzali z mysle 
(dokonca sa aj rýmovali). Vracala som sa do starých školských čias, keď sme na 
domácu úlohu museli vymýšľať básničky na rôzne témy (asi som bola ovplyvnená 
mojou malou Marienkou, ktorá v poslednom čase vymýšľala básne do školy). 
Chcete vedieť, čo ma napadlo? Nič veľkolepé …, ako básnik by som sa asi ťažko 
uživila, ale predsa …

……..Keby som mala takú moc,
          poslala by som na pomoc
          z neba dobrého anjela,
          toho, čo Boh posiela. 
          Poslala by som ho pre všetkých,
          pre dobrých, horších, aj tých zlých.
          Učil by ľudí všetkému,
          jak podať ruku chorému,
          jak byť dobrý ku každému človeku,
          aj keď na duši bolesť máš preveľkú.
          Jak tešiť sa z toho, že máš zdravé deti,
          jak tešiť sa z toho, že slniečko svieti,
          jak nezávidieť iným, že majú tak veľa,
          aj keď ty nemáš nič, ba ani priateľa.

… Nuž veru, želám všetkým takého anjela, ktorého Pán Boh z nebíčka 
posiela….

Aby ani v tej najsmutnejšej chvíli neostali sami, aby im mal kto pohladiť ich 
ubolenú dušu, aby im ukázal, že sa dá tešiť z toho, čo máme, a nežialiť nad tým, čo 
by sme chceli mať, aby im plným priehrštím rozdával vieru, lásku a pokoj, lebo to je 
to najkrajšie, čo by im mohol dať, aby im dal zdravie, pomoc v každej chvíli a plnil 
ich skryté túžby …

Keby som mala takú moc …                                       Ing. Mária Digoňová
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Želám sebe i všetkým, aby sme sa predovšetkým dokázali navzájom počúvať. 
Toto je podľa mňa cesta k tomu, aby sme si mohli pomáhať a plniť želania a túžby. 
Od toho je už iba krôčik k tomu, aby sme boli šťastní a dokázali sa na seba 
usmievať. Tak sa nám všetkým podarí rozjasniť aj tie chmúrnejšie dni v našom 
živote. Dáša Drábiková

     Moje želania sú, ako u väčšiny ľudí, zdravie a pokoj v rodine, v práci menej 
napätia, lepšie medziľudské vzťahy, viac porozumenia a rešpektovania sa 
navzájom. Z pohľadu pracovníka mesta by som si želal, aby sa mesto rozvíjalo 
ďalej tým správnym smerom, aby bolo dosť peňazí na opravu mestských budov, 
škôl a výstavbu bytov. To všetko by malo smerovať k tomu, aby sa nám všetkým 
žilo v Giraltovciach lepšie a aby sme toto mesto považovali za svoje. Záverom 
želám všetkým občanom mesta, aby sa im v Novom roku žilo lepšie ako v tom 
predchádzajúcom. Ing. Ján Čabala

Želám všetkým ľuďom pevné zdravie a dostatok síl a schopností zvládať 
každodenné povinnosti. Ľuďom, ktorí sú poverení spravovať veci verejné, prajem, 
aby svojimi činmi a skutkami dokázali prejavovať skutočný sociálny záujem o život 
ostatných ľudí.

Všetkým učiteľom želám, aby zaktivizovali svoj tvorivý potenciál a využili ho 
v prospech detí. Takýmto spôsobom im dokážu pripraviť mnoho radostných, 
šťastím a spokojnosťou naplnených dní. Nám ostatným prajem, aby sme si dokázali 
správne zoradiť svoje hodnoty a priority. Môže nám pri tom pomôcť aj myšlienka 
Imanuela KANTA: Hviezdnaté nebo nado mnou a mravný zákon vo mne je čosi 
božské a nádherné. Mgr. Daniela Roguľová

Sme na prahu nového roku. Všetkým občanom nášho mesta želám pevné 
zdravie, šťastie, pokoj v mysli a lásku v srdci. Láska v srdci je tým najsilnejším 
impulzom k zmene človeka k lepšiemu, dokáže vyburcovať jeho najlepšie 
schopnosti, dáva možnosť dozrievať, učí niesť zodpovednosť. Láska patrí 
k duchovnej podstate človeka, neobmedzuje sa len na službu partnerovi, rodičom či 
deťom. Dokáže rozlišovať, čo je v ľudskom bytí skutočne podstatné. Vyznačuje sa 
hlbokým pochopením slúžiť celému stvoreniu. Anna Kristiňaková

Ja by som svoje želania a predsavzatia rozdelil do niekoľkých oblastí, po prvé je 
to rodina, mojej celej rodine by som chcel popriať hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky 
a porozumenia, nakoľko si myslím, že porozumenie v rodine je základom všetkých 
našich úspechov, či na poli pracovnom, alebo aj vo vedľajších činnostiach. 
V pracovnej oblasti by som chcel týmto popriať všetkým svojim pracovníkom veľa 
zdravia, lásky a pracovného elánu. A osobne by som si želal, aby som mohol 
naďalej pomáhať ľuďom z blízkeho okolia a rozvíjaním svojich aktivít dať ďalším 
ľuďom prácu, lebo od toho závisí aj šťastie a pohoda rodín.

No a keďže som prezidentom futbalového klubu, chcel by som všetkým hráčom 
vo všetkých kategóriách, či už sú to žiaci, dorastenci aj A mužstvo, popriať veľa 
zdravia, šťastia a športových úspechov. Ako prezident si želám, aby sme pre 
Giraltovce udržali III. ligu a spoločnými silami vychovali ďalších nádejných 
futbalistov, nakoľko si myslím, že práca s mládežou v tejto skazenej dobe by mala 
byť prvoradá. A napokon chcem popriať ľuďom celého sveta svet bez vojen, hladu 
a katastrof, aby kvitol mier, láska a porozumenie medzi nami, ľuďmi celého sveta.

František Štinčík 
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Dňa 14.decembra 2005 sa konalo 18.zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Giraltovciach s týmto programom:

PROGRAM:
1. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
3. Návrh úpravy VZN č. 24 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2006
4. Návrh rozpočtu mesta na rok 2006
5. Prehľad platieb nájomného a záloh za služby k 30. 11. 2005
6. Interpelácia poslancov
7. Rôzne

Po kontrole uznesení poslanci schválili úpravu VZN č.24 o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady na rok 2006.

Návrh úpravy VZN č.24, rovnako ako rozpočet mesta na rok 2006 boli 
vyvesené na verejne prístupnom mieste v meste obvyklým spôsobom a na 
internete, zo strany verejnosti neboli k obidvom materiálom podané žiadne 
pripomienky.

Úprava § 4 Daň zo stavieb:
ods. 4 písm. b/ - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre 

vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu je 2,- Sk,

písm. e/ - priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu je 30,- Sk,

písm. f/ - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou je 
30,- Sk,

ods. 5, ktorý sa nahrádza takto: „Pri viacpodlažných stavbách správca dane 
určuje príplatok za podlažie 10,- Sk za každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia.“ Teda bola vypustená formulácia „za každý aj začatý m2 
zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.“

Zmeny v § 6 Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností:
ods. 2 – vypúšťa sa text „znižuje daň zo stavieb“ a nahrádza sa textom 

„oslobodzuje od dane zo stavieb“,
ods. 4 písm. a/ - 25% z celkovej dane zo stavieb a bytov vo vlastníctve 

občanov starších ako 70 rokov, ak ich jediným príjmom do domácnosti je 
dôchodok,

Písm. b/ - 25% z celkovej dane zo stavieb a bytov vo vlastníctve občanov, 
ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP a ich jediným príjmom do domácnosti je 
dôchodok,

ods. 14 – vypúšťa sa text „do 15.marca“ a nahrádza sa textom „do 15.mája“
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ods. 15 – ruší sa a nahrádza textom: „Vyrubená daň z nehnuteľnosti pre:
- fyzické osoby do výšky 500,- Sk je splatná do 31.mája bežného 

zdaňovacieho obdobia a nad 500,- Sk v štyroch rovnakých splátkach, a to 
najneskôr do 31.mája, 31.júla, 30.septembra a do 30.novembra bežného roka,

- právnické osoby do výšky 5 000,- Sk je splatná do 31.mája bežného 
zdaňovacieho obdobia a nad 5 000,- Sk v štyroch rovnakých splátkach, a to 
najneskôr do 31.mája, 31.júla, 30 septembra a do 30.novembra bežného roka.

  Za ods. 15 sa vkladá nový odsek 16: „Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za 
zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 30,- Sk.“

V § 16 Záverečné ustanovenie sa vkladá ods. 6 a 7:
Ods. 6 – „Na tomto dodatku k VZN č. 24/2004 sa uznieslo MsZ 

v Giraltovciach dňa 14. 12. 2005.“
Ods. 7 – „Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2006.“
Poslanci hlasovali o úprave VZN č. 24 II. časť – Daň z nehnuteľnosti: za boli 

všetci prítomní poslanci.
Hlavným bodom rokovania poslancov bol rozpočet mesta na rok 2006. 

Mesto bude hospodáriť so sumou cca 76 mil. Sk, čo je asi o 10 mil. viac ako 
v predchádzajúcom roku. Rozpočet bude vyrovnaný na strane príjmov i 
výdavkov. Predložila ho Ing. Sokolová, bol prejednaný vo finančnej komisii a 
Ing. Digoňová, jej predsedníčka, ho doporučila schváliť. Podobné bolo aj 
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Ing. Pachovej. Najvyššie príjmy do 
rozpočtu sú z daní – 32 626 mil. Sk. Nedaňové príjmy tvoria 26 475 mil. Sk, 
kapitálové príjmy tvoria 19 041 mil. Sk. 

Vo výdavkoch najväčšie položky tvoria:
- výdavky verejnej správy 10 099 mil. Sk, z toho 6 mil. Sk na mzdy 

zamestnancom MsÚ a odvody do fondov. Spoločný obecný úrad potrebuje na 
svoju činnosť 1,940 mil. Sk, prevádzka polikliniky bude stáť zhruba 2 mil. Sk. 
Činnosť mestskej polície vychádza na 1,038 mil. Sk. Za odpady mesto 
vynakladá takmer 2 mil. Sk, údržba ciest a chodníkov 800 tisíc, verejné 
osvetlenie 800 tis., kultúra 200 tis., knižnica 344 tis., vysielacie služby 126 tis. 
Na opatrovateľskú službu to bude suma 800 tis., nábož. a iné spoločenské 
služby 100 tis. Sk.

Pre rozvoj mesta sú dôležité kapitálové výdavky – 19 736 mil. Sk, z ktorých 
na rekonštrukciu chodníkov pôjde 1,385 mil. Sk, rekonštrukcia Domu služieb 
bude stáť 3 mil. Sk, rekonštrukcia okien a WC v dome 1 mil., ďalších 500 tis. Sk 
dostane ZŠ na rekonštrukčné práce v súvislosti s vykurovaním budov. Najvyššia 
položka 11 890 mil. Sk pôjde na výstavbu 28 rómskych bytov nižšieho 
štandardu a 1,701 mil. na technickú vybavenosť tejto výstavby. Socha Adama 
Hlovíka bude stáť okolo 100 tis. Sk, ráta sa aj s plynofikáciou administratívnej 
budovy – 60 tis. Sk a s lávkou na Fučíkovej ulici 70 tis. Sk.

V rôznom poslanci vzali na vedomie správu Ing. Pachovej, kontrolórky 
mesta. 

Schválili aj poplatky za nájom v ambulantných priestoroch polikliniky na 750 
Sk/m2.
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Do radov obyvateľov
nášho mesta sme privítali

Reného Neubauera
Silvestra Kureja
Simonu Feňakovú

V mesiaci január svoje životné jubileá
oslávia jubilanti:

Hajdová Zuzana 85
Fečo Juraj 75
Švačová Anna 75
Kudičová Anna 75
Šteklová Mária 75
Kočíková Zuzana 65
Kollár Cyril 55
Hliboký Tomáš 55
Dzuriš Dušan 55
Vaľany Štefan 55
Hrinková Anna, MUDr. 55
Štefaníková Mária 50
Gajdošová Anna 50

Štefan Fedák   -  Lucia Katriňáková
 Giraltovce                 Giraltovce

Christopher William Mitchell  -  Gabriela Katuščáková
                      USA                                                    Giraltovce
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V Stropkove vyhlásili výsledky ankety o  Jedenástku roka III. ligy 2005. 
Domáci futbalový klub v spolupráci s VsFZ, OoFZ Svidník zorganizoval 
vyhlásenie tejto prestížnej ankety. V poradí to bol už IX. ročník a táto 
spoločenská udalosť bola zorganizovaná na vysokej úrovni. Zúčastnili sa 
na nej zástupcovia klubov III. ligy, množstvo ďalších futbalových 
funkcionárov a osobností. Dôležitosť tejto akcie potvrdil svojou 
prítomnosťou prezident SFZ František Lavrinec. Nechýbali ani známe 
futbalové osobnosti, ako Ľubomír Moravčík, Ľuboš Micheľ, Ľuboš Reiter 
a ďalší. Celý program moderoval známy komentátor Karol Polák. MFK 
Slovan Giraltovce zastupoval J. Mati a tréner Š. Bačkay. Najväčším 
zadosťučinením  pre oboch bolo umiestnenie Petra Štefánika v tejto elitnej 
zostave. Práve jeho si vybral Karol Polák ako prvého vyhodnoteného
brankára. Získal deväť hlasov a bol najlepším medzi brankármi. Je to jeho 
veľký úspech, ale zároveň aj celého giraltovského futbalu, pretože P. 
Štefánik je vôbec prvým giraltovským futbalistom, ktorý sa do Jedenástky 
roka dostal. 

Štefánik
(Giraltovce)

  Černej     Veselý Majný
(Trebišov)  (Stropkov)              (St. Ľubovňa)

  Capko Župa Tírer Janečka   Lupták 
(Trebišov)       (V.Šariš)  (Stropkov) (S.N.Ves)     (Sabinov)

                         Andrejko                        Pagor
                        (Stropkov)                   (St. Ľubovňa)
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Každý fanúšik futbalu v Giraltovciach vie, že brankár MFK 
Slovan Giraltovce Peter Štefánik má prezývku Zenga. Dostal ju 
po brankárovi Interu Miláno Walterovi Zengovi.Bezprostredne 
po vyhlásení Jedenástky roka sme populárneho Zengu 
požiadali o rozhovor.

? Ako sa cítiš ako najlepší brankár III. ligy ?
" Som veľmi šťastný a na tento večer asi nikdy 
nezabudnem. Vyhlasovanie malo veľmi dobrú úroveň a už 
prítomnosť Karola Poláka bola pre mňa nevšedným zážitkom. 

? Čomu pripisuješ tvoje ocenenie?

" Je to pre mňa veľká pocta. Zodpovedný prístup 
k tréningom a hlavne zápasom priniesol pre mňa nečakané 
ocenenie. Aj keď ako nováčikom sa nám zo začiatku nedarilo, 
snažil som sa  mužstvo podržať. 
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" Predsa len deväť hlasov o niečom hovorí. Aký máš na 
to názor ?

Zrejme som svojimi výkonmi upútal trénerov ostatných 
mužstiev, ako aj ďalších odborníkov. Táto anketa má široký 
rozmer a jej výsledky sú väčšinou objektívne. O to je moja 
radosť väčšia. 

" Čo pre teba znamená úspech v tejto ankete ?

" Je to pre mňa veľké uspokojenie. Na druhej strane aj 
záväzok pred giraltovskou futbalovou verejnosťou, aby som 
svojimi výkonmi naďalej pomáhal môjmu klubu a bol aj 
naďalej jeho oporou.

" Tvoje želanie do nového roku ?

" V prvom rade by som si prial zdravie pre seba a moju 
rodinu. Želal by som si, aby sa mi vyhýbali zranenia a spolu 
so svojimi spoluhráčmi verím, že sa v III. lige zachránime. 

Fanúšikovia futbalu na celom svete veľmi dobre poznajú 
muža, ktorý sa volá Manolo. Pochádza zo Španielska a je 
známy ako talizman a verný fanúšik španielskej futbalovej 
reprezentácie. So svojím neodmysliteľným bubnom navštevuje 
každý zápas Španielska a nechýba na európskych a svetových 
šampionátoch. Aj futbalisti Slovana Giraltovce mali svojho 
Manola v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. Bol ním 
pán Ernest Pešta, ktorý v decembri navždy odišiel z tohoto 
sveta. Pán Pešta bol verným fanúšikom a členom TJ Slovan. 
Členské príspevky si platil vždy vopred. Známy bol tým, že 
giraltovských futbalistov povzbudzoval veľmi dobre známym 
pokrikom: „ DO OHŇA!“. Jeho mohutné povzbudzovanie bolo 
počuť až do Kračúnoviec. Nikdy nechýbal ani na zápasoch u 
súperov. Futbalisti a funkcionári Giraltoviec zo spomínaného 
obdobia budú na neho spomínať s veľkou úctou.

MVDr. Miroslav Deutsch
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A sú tu opäť dlhé zimné večery, ktoré strávime zväčša pred 
televízorom a zajedaním rôznych špecialít. Neraz zistíme, že kilá idú 
nahor, sme zaoblenejší, menej obratní a niektorých aj pobolievajú 
rôzne časti tela. Je veľa spôsobov, ako predísť tomuto nudou 
poznačenému obdobiu. Jedným zo spôsobov predchádzania 
nečinnosti je turistika, ktorá je zaradená medzi rekreačné športy.

V našom okrese je organizovaná v Klube slov. turistov – KST –
Beskyd – Svidník (ďalej len KST). Z Giraltoviec sme v tejto 
organizácii šiesti členovia. Chcel by som opísať časť akcií, ktoré 
vykonal KST v roku 2005. Treba povedať, že zimné akcie sa 
vykonávajú na bežkách. K tomu potrebujete špec. obuv, teplé 
oblečenie (podľa počasia), bežky, palice, rukavice, čiapku plus batoh 
s jedlom, vodou a samozrejme, odvahu, pevnú vôľu (chcem). Prvou 
akciou 2005 bol pochod Dukla – Čertižné (17 km). Po uctení si 
padlých na Dukle sa prechádza prekrásnou pahorkatinou Karpát, a 
to po hraničnej čiare. Pred samým cieľom je pekný zjazd k dedine 
Čertižné, kde je záverečné zhodnotenie a pohostenie (guľáš, čaj). 
Druhou akciou roka bol nezabudnuteľný zimný zraz turistov vo 
Svidníku a Stropkove. Veľmi dobre pripravené bežecké trate zaujali 
všetkých účastníkov zjazdu. Nádherné boli trasy: 
z Driečnej do Svidníka (17 km),
z Domaše do Stropkova (25 km),
z Dukly do Svidníka (25 km), ktorej sa zúčastnilo vyše 450 turistov 
na bežkách.

Dojímavý bol posledný večer na záverečnej party. Budúci ročník 
zimného zrazu bude v Dolnom Kubíne v roku 2006.

V marci organizovala KST zájazd do Vysokých Tatier pre turistov 
– bežkárov, kde boli výhodné podmienky pre tento šport.

V samotných Giraltovciach chodíme v zimnom období na 
bežkách alebo peši po okolitých pahorkatinách.

Chcel by som apelovať na bývalých športovcov, ako aj mládež, 
aby sa zapojili do aktivít zimnej turistiky v našom meste.
Priebežný plán KST - Január – Dukla – Čertižné

- Február – Dukla – Svidník
- Zimný zraz turistov Dolný Kubín 
- Okolie Giraltoviec

  V budúcom čísle Spravodajcu zhodnotím časť letnej turistickej 
sezóny KST 2005 a jej plánovanie na rok 2006.

Pavol Bakaľar
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Máme za sebou ďalší rok našej vydavateľskej činnosti. Je už 
dvadsiaty v poradí (mimochodom, Spravodajca si v jarných me-

siacoch chce pripomenúť svoje okrúhle narodeniny vydaním 
mimoriadneho jubilejného spomienkového čísla). Časopis sa nám 
rozrástol do objemu, počet strán jednotlivých mesačníkov dosahuje, ba 
presahuje štyridsiatku. Tieto strany napĺňame článkami členov 
redakčnej rady, ktorí sú zodpovední za pravidelné rubriky. Okrem toho 
sa vždy tešíme z príspevkov ostatných dopisovateľov mesta a vítame 
ich. Nikdy sa nám nestalo, aby sme odmietli niečí príspevok, aj keby 
sme sa s ním vnútorne nestotožnili. Náš Spravodajca aj v tomto roku 
mal charakter spoločensko-politicko-kultúrno- informačno-športový. 
Prepáčte to zložené prídavné meno, vystihuje však obsah, ktorý je nie 
celkom v súlade s názvom nášho časopisu – Spravodajca. V priebehu 
dvadsiatich rokov sa však vyvinul tým zloženým smerom a naši čitatelia 
tento obsah vítajú. Sme radi, že časopis vychádza aj na internete, 
vďaka tomu ho majú možnosť čítať aj mnohí naši mladí i starší rodáci, 
ktorí sa aspoň takto dotýkajú svojho rodiska. Máme mnohé pozitívne 
ohlasy z rôznych miest Slovenska, Čiech, Anglicka, Írska, Nemecka, ba 
aj vzdialenej Ameriky. Dostalo sa nám uznania aj na poslednom 
valnom zhromaždení Matice slovenskej, kde pozitívne hodnotili obsah 
nášho mesačníka. S kladným hodnotením sme sa stretli aj zo strany 
Slovakia Online, ktorá sústreďuje 140 denníkov, týždenníkov a iných 
periodík. Táto spoločnosť aj nášho Spravodajcu zaradila do svojej 
databázy s možnosťou používať naše články. 

     Naša redakčná rada dodržiava akýsi nepísaný zákon –
nevstupovať do zbytočných ostrých konfrontácií, nepremieňať náš 
časopis na bojové pole, kde si jednotlivci brúsia svoje zbrane, často 
nevyberajúc prostriedky. Veríme v silu dobrého slova. Vieme, že ono 
vychováva a častejšie pomôže dobrej veci ako ostrý sarkazmus. Aj ten 
je však niekedy potrebný, môže liečiť ako horký nepríjemný liek, preto 
aj my si všímame nedostatky v živote nášho mesta a poukazujeme na 
ne. 

     Keďže sa nám nedostávalo informácií z MsÚ, rozhodli sme sa 
riešiť tento problém priamym zadávaním otázok kompetentným na 
aktuálne záležitosti mesta.

     V ďalšom roku by sme chceli pokračovať v práci na časopise 
v podobnom tóne. Pribudne nám kapitola o histórii Giraltoviec, ktorá 
bude súvisieť s 590. výročím prvej písomnej zmienky o Giraltovciach. 
Pripravíme Vám aj medailóny významných osobností nášho života. 
Privítame aj Vaše názory a pripomienky, veríme, že nám pribudnú aj 
dopisovatelia, noví autori. Veď tém okolo nás je dosť.

     A ešte, kto sa vlastne staral o chod nášho časopisu? 
Členovia redakčnej rady – Anna Mitaľová, MVDr. Miroslav Deutsch, 

Jozef Cina, Alžbeta Škurlová, Margita Gazdičová, Helena Sušinková a 
šéfredaktorka Alena Kmecová. Za redakčnú radu  A. Škurlová
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Česi hovoria: „Keď človeka prestanú hladiť, vysychá mu miecha.“ Túto 
jednoduchú múdrosť by sme mali mať na pamäti nie iba v prvých dňoch nového 
roka, keď sa zvyčajne ešte snažíme plniť svoje novoročné predsavzatia. Mala 
by nás sprevádzať po celý rok. Rozdávať dobro, každý deň aspoň dobré slovo 
tým, ktorých stretneme. Aj Ján Kostra kedysi vo svojej známej básni 
konštatoval – „každý deň stretnúť človeka, to stačí.“ 
Naozaj, je také ľahké  rozdávať dobré slová, pozitívnu energiu. Nestojí nás to 

vôbec nič, a tým druhým dávame aspoň na chvíľu pocit radosti a možno aj šťastia. 
Dávajme si navzájom šancu prežiť pekný deň s tým správnym človekom. 

Vaša redakcia 

Rodičovské združenie pri Základnej škole
v Giraltovciach

ďakuje
všetkým štedrým darcom,

ktorí venovali svoje 2% dane z príjmov v tomto roku
našej organizácii

Týmto príspevkom ste pomohli žiakom našej školy k skvalitneniu 
výučby informatiky v novej počítačovej učebni

Eva Verčimaková

  

Novootvorená  zberňa železa a far. kovov

Prešovská 6 (Stavebniny)
Otváracia doba: Pon.- Pia.    7.00 – 16.00

Kontakt: 0902 376 076


