
M A R E C  -   mesiac mnohých tvárí ,podôb a prívlastkov. Marec sa priznáva  ku knihe, 
učiteľom, novej jari, novému životu.

                   Steblá sa derú na povrch a Vám sa derie z jazyka
                  povzdych plný úľavy:   „ Konečne ... !“
                   Zima predala žezlo jari, je čas,
                   aby ste si aj Vy utužili svoje
                   zdravie, aby ste opäť naplnili
                   zmysel tohto slova. Tak ako
                   sneh zlieza z kopcov, z Vás

           zlieza ťažoba dlhých tmavých
                   večerov. Vracia sa nádej,
                   prichádza nová sila, opantá 
                   Vás voňavé odhodlanie ...
                    Táto jar je iba Vaša, slnko sa
                    viac na Vás štrbavo neusmeje
                    .... Radosť a veselosť ....

KNIHA  je kúzelníkom. Vytvára slnko,
                 ktoré svieti všetkým ako slnko ozajstné,
                 a tí, ktorí sa mu priblížia, aj keď chudobní,

    odnášajú si trochu z jeho tepla a žiary.
                 Život sa podobá knihe. Blázon listuje v nej letmo,
                 zatiaľ čo múdry rozmýšľa pri čítaní,
                 pretože vie, že ju môže čítať iba raz.

       DEŇ  UČITEĽOV 
              „ A tak úplne a bez výnimky treba sa usilovať o to,
                 aby sa v školách : duch vzdelával vo vedách a umeniach,
                 jazyky cibrili, mravy uspôsobovali pre všetku počestnosť,
                 Boh úprimne ctil.
                Múdro totiž povedal, kto povedal, že školy sú dielňami
                 ľudskosti, že sa v nich ľudia stávajú naozaj ľuďmi, to jest
                 tvorom rozumným, tvorom, ktorý je pánom tvorov / aj seba samého/,

       tvorom, ktorý je potešením svojho Stvoriteľa.
                 To sa stane, ak sa školy vynasnažia urobiť ľudí rozumom múdrymi,
                 v skutkoch rozvážnymi a srdcom zbožnými.“

      Ján Amos Komenský



Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach sa konalo 29. januára 2007. Na 
zasadnutí boli prítomní všetci 11 poslanci. Po procedurálnych otázkach sa nosným bodom 
stalo schválenie rozpočtu mesta na rok 2007. Primátor mesta predložil prítomným návrh 
členov Občianskeho výboru pre miestnu časť Francovce v zložení- Anna Ciganová, Róbert 
Mihok a Pavol Daňko. Poslanci predložený návrh schválili.
Rozpočet na rok 2007 prekladal Ing. Vladimír Líška, tento je zostavený podľa Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007-2009. Je vyrovnaný na strane 
príjmov a výdavkov vo výške 93. 112 000,- Sk.
Príjmy : nedaňové príjmy 29453, kapitálové príjmy 11598, bežné príjmy 80588, ( vybrané 
ukazovatele v tis. Sk).
Výdavky: Verejná správa  -11576, matrika – 320, policajné služby – 1186, verejné osvetlenie 
– 800, kultúrne služby – 200, knižnica -417, Topľanské slávnosti a iné spoločenské akcie -
100, (vybrané ukazovatele v tis. Sk.
Kapitálové výdavky -21780,  rekonštrukcia chodníkov na Bardejovskej ulici -1000, 
rekonštrukcia chodníkov v meste – 697, úprava nástupišťa SAD – 600, úprava cintorína –
700, úprava mestských komunikácií – 700, verejné WC futbalový štadión – 180, (vybrané 
ukazovatele v tis. Sk).
Návrhom tohto rozpočtu sa zaoberala aj finančná komisia, ktorá požiadala riaditeľov škôl 
o predloženie jednotlivých rozpočtov v jednotnej osnove. Poslanec Verčimák žiadal, aby 
položka na šport bola prerozdelená aj pre jednotlivé  športové aktivity. Poslanec MVDr. 
Deutsch, predseda komisie športu, čo sa týka prerozdelení finančných prostriedkov pre 
športové aktivity, tieto sa rozdelia na komisii a informácia bude podaná na najbližšom 
mestskom zastupiteľstve.
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta 
k rozpočtu aj s odporúčaniami a rozpočet na rok 2007 schválilo.
Jedno z odporúčaní hlavnej kontrolórky bolo podľa zákona sledovať vývoj hospodárenia 
podľa rozpočtu a v prípade potreby  včas vykonať zmeny.
V interpeláciiách primátor mesta informoval o bezbariérovom prístupe k predajni MILK 
AGRO  a schodov na sídlisko Tehelná, že finančné prostriedky sú zahrnuté na realizáciu 
v tomto roku.
Poslankyňa Ing. Digoňová sa informovala, kedy budú odovzdané do užívania nájomné byty 
na Dukelskej ulici  a poprosila športovú komisiu, aby zohľadnila aj to, že mládež si nemôže 
dovoliť platiť za prenájom športovísk, preto by sa malo počítať aj s nejakým príspevkom 
práve pre takúto vekovú kategóriu. Dokončenie výstavby 11 b.j. je plánované na júl 2007. 
Poslanec PhDr. Bačkay pripomienkoval, že občania bloku A na Dukelskej ulici majú 
požiadavku potiahnuť asfalt popred múr k predajni potravín KARMEN.
Ďalším bodom rokovania bolo predloženie správy hlavnej kontrolórky mesta za rok 2006, 
ktorá bola vzatá na vedomie.
V Rôznom Ing. Líška podal žiadosť na opätovné odkúpenie skladu polikliniky na výstavbu 
zdravotníckeho zariadenia pre MUDr. Hrinka a navrhol vypísať verejnú obchodnú súťaž 
s najvyššou cenou.
K tejto problematike sa postavil poslanec Ing. Verčimák, že na tento majetok má predkupné 
právo VÚC, po druhé žiadosť treba predložiť ako riadny program na MsZ, keďže má prejsť 
hlasovaním a predtým na rokovanie komisie správy majetku mesta. 
Dostal odpoveď, že žiadosť prešla komisiou a tiež MsZ ako riadny bod programu a toto bola 
len informácia pre nových poslancov. Vyvolávacia cena je 300 tis. Sk.
Bc. Bzdil  sa k tomu problému postavil tak, aby bola opätovne preložená  žiadosť 
komisii, následne MsZ. Poslanci hlasovali o návrhu 10 za ,1 sa hlasovania zdržal.



Primátor mesta predložil poslancom informáciu žiadosti p. Sabola o zakúpenie hrobového 
miesta na mestskom cintoríne vedľa svojho syna. MsZ však prijalo uznesenie, podľa ktorého 
sa hrobové miesta nebudú zakupovať vopred.
Poslanci už veľakrát rokovali o takýchto žiadostiach a navrhli, aby sa držali prijatého 
uznesenia.
Posledným bodom programu bola prezentácia výsledkov projektu Občianskeho združenia Rés 
publica – vec verejná „Odteraz aj mladí“ a „ Povedzme to všetkým“. Predkladala ju Lenka 
Novotná, zástupkyňa mládeže OZ Rés  publica – vec verejná, ktorá odprezentovala výsledky 
projektu, ktorého cieľom je vytváranie podmienok pre zvyšovanie participácie mladých ľudí 
vo veku 14 až 26 rokov na verejnom živote a rozhodovacích procesoch na úrovni mesta.
Mestské zastupiteľstvo vzalo prezentáciu tohto projektu na vedomie.
Poslakyňa Ing. Digoňová podala návrh na uznesenie, ktorý bol jednohlasne schválený 
a primátor mesta p. Ján Rubis poďakoval prítomným a mestské zastupiteľstvo ukončil.

                                                                                          Alena Kmecová 

OSLOVILI SME...

Zodpovedných pracovníkov Obvodného úradu oddelenia životného prostredia 
v Giraltovciach pp. Antona Andrijka a Jána Kolesára.
V jesenných mesiacoch naše mesto prišlo o krásne živé dominanty v okolí ríms. -
katolíckeho chrámu a tiež na kopci pred knižnicou. Viacerí občania sú zvedaví na presné 
dôvody vyrezania týchto líp. Bolo to so súhlasom kompetentného úradu? Máte predstavu, 
ako nahradiť túto výraznú zeleň na kopci vedľa knižnice?

Bolo vydané rozhodnutie, na základe  ktorého sa tento úkon vykonal. Je zabezpečené 
vysadenie svahu. Bližšie  informácie na oddelení životného prostredia.

Medzi obyvateľmi rezonujú rôzne sumy, ktoré mesto zaplatilo za obe sochy, postavené 
v meste pri príležitosti osláv 590. výročia. Sumy, ktoré obyvatelia spomínajú, sa pohybujú 
od 100.000,- Sk až do milióna. Mohli by ste teda spresniť výdavky za sochu A. Hlovíka a 
J. Goldbergera? Osobitnú položku tvorila úprava terénu okolo sôch. Aká bola jej výška? 
Odpoveď na túto otázku nám dala vedúca finančného oddelenia Ing. Iveta Kurčová.

Históriu každej dedinky či mesta tvoria ľudia . Nebolo by žiadnej usadlosti bez 
človeka. A o tom, akí ľudia žili v tom ktorom meste či dedine, hovorí jeho rozvoj, hovoria 
jeho budovy, parky, kultúrne ustanovizne. Giraltovce boli oddávna akýmsi uzlom, kde sa 
sústreďoval obchod, školy, úrady, zdravotníctvo z celej oblasti na sútoku dvoch riek Tople 
a Radomky. Obyvatelia okolitých dedín prichádzali do nášho mesta, ktoré ich zásluhou, ale 
hlavne zásluhou ľudí, ktorí tu žili a pracovali, rástlo a krásnelo. 

Pri pátraní v 590-ročnej histórii nášho mestečka Mgr. Adrián Eštok, s ktorým mesto už 
dlho spolupracuje pri odhaľovaní nových skutočností našich dejín, narazil na niekoľko 
významných mien. Boli medzi nimi aj Dr. Jozef Goldberger, ktorý je giraltovským rodákom 
a štúrovec Adam Hlovík, ktorý dlhšiu dobu žil a tvoril práve v našom meste.

Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach sa uznieslo na tom, že ich účinkovanie 
v našom meste budú pripomínať obyvateľom aj návštevníkom nášho mesta teraz i 
v budúcnosti sochy týchto dvoch významných osobností. Mesto zadalo objednávku 
akademickému sochárovi Benjamínovi Kulczarovi na spracovanie makiet, z ktorých následne 
boli vybraté predlohy dnešných sôch.
Socha Adama Hlovíka bola zrealizovaná v celkovej čiastke 120.000,- Sk.



Busta Dr. Jozefa Goldbergera bola zrealizovaná v celkovej čiastke 170.000,- Sk.
Pri tej príležitosti bol upravený aj priestor pred poliklinikou. Úprava terénu bola zrealizovaná 
v celkovej čiastke 187.924,- Sk, v čom  je zahrnutý materiál  vo výške 113.647,- Sk a práce 
pri úprave terénu vo výške 74.277,- Sk.
Úprava parku vedľa Slovenskej sporiteľne s realizáciou nových spevnených plôch 
a osvetlenia bola zrealizovaná v celkovej čiastke 186.302,- Sk.

Je však potrebné si uvedomiť, že spomínaný park a okolie polikliniky už úpravu veľmi 
potrebovali. Nie však kvôli sochám, ako sa šušká po meste, ale kvôli obyvateľom nášho mesta 
a jeho návštevníkom.
S úpravou ďalších parkových plôch v centre mesta sa počíta v rozpočte mesta v roku 2007. 
Všetci predsa chceme, aby sa v Giraltovciach každý, kto sem zavíta, cítil čo najlepšie. Či vari 
nie?   

Naše interview

V Spravodajcovi č.1 sme stručne informovali o vzniku nového projektu zameraného na 
úpravu Židovského cintorína v Giraltovciach a tiež o druhom projekte, ktorý by chcel 
podchytiť výtvarné aktivity zdravotne postihnutých detí. Autorom oboch myšlienok je riaditeľ 
ŠZŠ Peter Kimák-Fejko. Jeho sa spýtame na podrobnosti oboch projektov. V tomto čísle o 
projekte č.1.

Kedy sa vo Vás  zrodila myšlienka úpravy Židovského cintorína a čo Vás k tomu viedlo?

Ten kto pozná trošku históriu nášho mesta vie, že v roku 1930 z celkového počtu 
obyvateľov Giraltoviec 1395 bolo 220 občanov židovskej národnosti. Dnes v Giraltovciach 
žijú iba dvaja. V minulosti židovský obyvatelia mesta vlastnili absolútnu väčšinu obchodov 
a remeselných dielni, prevádzkovali väčšie firmy. V meste bola postavená synagóga, ktorá sa 
nám žiaľ nezachovala, a vlastná ľudová škola. Dnes je situácia taká, že jediným nemým 
svedkom života židovskej komunity tu v Giraltovciach sú náhrobné kamene na židovskom 
cintoríne. 

Čo sa týka mňa, myšlienka obnovy Židovského cintorína v Giraltovciach sa zrodila už 
dávnejšie, asi pred piatimi rokmi. Vtedy som častejšie chodieval okolo židovského cintorína 
a bolo mi čudné prečo cintorín je v takom zanedbanom stave. Tu chcem ešte povedať to, že 
krátko pred tým ako som sa nasťahoval do Giraltoviec, vrátil som sa z dlhšieho pracovného 
pobytu z Izraela, takže otázka stavu židovského cintorína viacej vo mne možno rezonovala 
ako u ostatných ľudí žijúcich v Giraltovciach. A tak som začal sondovať, prečo cintorín je 
v takom stave v akom je, kto je jeho správcom s cieľom urobiť niečo, čo by viedlo k jeho 
obnove. Dnes je už na svete projekt zameraný na obnovu Židovského cintorína schválený 
Ústredným zväzom židovských náboženských obcí na Slovensku, je vytvorený tím ľudí, ktorí 
sa budú podieľať na jeho rekonštrukcii.  

Našli ste v pochopenie pre realizáciu svojej myšlienky? Kto mimo mesta sa bude 
podieľať na jej realizácii.

Pochopenie som našiel až nad moje očakávanie. Každého koho som v Giraltovciach oslovil, 
a som vedel, že mi môže zo svojej pozície pomôcť, som dostal veľmi kladnú odozvu. Prvých 
koho som oslovil bol MUDr. Jozef Deutsch (spolu s bratom sú jediní žijúci Židia 
v Giraltovciach) a primátor mesta Ján Rubis, ktorí sa istým spôsobom stali aj patrónmi nad 



realizáciou tohto projektu. Z Giraltovčanov sú to aj ďalší ľudia, ktorí už tvoria tím ľudí 
podieľajúcich sa na obnove Židovského cintorína v Giraltovciach. Z negiraltovčanov  treba 
spomenúť Juraja Turčana, správcu všetkých židovských cintorínov na Slovensku a prof. Petra 
Mešťana a jeho tím ľudí zo Slovenského národného múzea v Bratislave, kde momentálne je 
projekt na pripomienkovaní s cieľom, aby sa pri obnove cintorína urobili niektoré kroky, 
ktoré by sa  priečili zákonom Židovského náboženstva.

Kto tvorí tím ľudí, ktorý sa rôznymi spôsobmi  budú podieľať na práci pri 
uskutočňovaní projektu?

V krátkosti povedané okrem hore spomenutých ľudí to ešte bude Mgr. Adrian Eštok, ktorý má 
na starosti zozbieranie a spracovanie historických materiálov k danej problematike, Ján 
Hliboký, pracovník mestského úradu, ktorý bude mať zasa na starosti technickú realizáciu 
projektu a  o propagáciu projektu sa bude starať Mgr.Alžbeta Škurlová. 

Akú podobu bude mať cintorín po úprave? Ako bude vyzerať minimúzeum venované 
pamiatke Židov odsunutých z nášho mesta?

Po rekonštrukcii cintorína, by jeho terén mal byť prerýľovaný, vyrovnaný a nanovo zasiatý 
trávou, budú ošetrené a povyrovnávané tam, kde je to technický možné spadnuté náhrobné 
kamene, bude opravené murivo na plote a kovová časť plota bude ošetrená a na novo 
namaľovaná. V poslednej fáze rekonštrukcie bude vybudované minimúzeum   a zasadená 
veľká asi do výšky človeka šesťcipá hviezda – symbol židovstva. Minimúzeum bude utvorené 
z dvoch oproti sebe stojacich múrov (s červenej tehly), chránenej drevenou strieškou, na 
ktorých budú pripevnené informačné tabule vypovedajúce o histórii židovského obyvateľstva 
v Giraltovciach a jeho blízkom okolí, menný zoznam ľudí – Židov deportovaných do 
koncentračných táborov, kópie fotografií o života židovského obyvateľstva v minulosti 
a o základných symboloch židovského vierovyznania.

Tu treba však povedať, že do akej miery budú tieto zmeny zrealizované, závisí taktiež 
od pripomienkovania projektu pracovníkmi Slovenského národného múzea v Bratislave. 

Obdobie r. 1939-1945 patrí v slovenskej  histórie k bolestným spomienkam, ku ktorým 
sa mnohí neradi vracajú. Som kronikárom mesta a viem, že staré záznamy z toho 
obdobia takmer neexistujú. Ako sa Vám podarilo získať potrebné údaje?

Do nedávna som sa opieral iba o spracovaný materiál Mgr. Adrián Eštokom, o kroniku mesta 
Giraltoviec. Dnes, kedy z postupom času spoznávam viacej Giraltovčanov tak aj o spomienky 
najstaršej generácie ľudí v Giraltovciach. Myslím si, že za takú živú kroniku nášho mesta, aj 
čo sa týka týchto smutných udalosti možno považovať MUDr. Paľovú, stretnutie s ktorou je 
veľkým prínosom pre mňa. 

Kedy by mal byť projekt dokončený a kto sa bude podieľať na jeho praktickom 
realizovaní?

Projekt mal by byť dokončený 7. septembra tohto roku, pretože 9. septembra si budeme 
pripomínať Deň holokaustu na Slovensku. Na tento rok, zároveň, pripadá aj 65 rokov od 
deportácie posledných židov  z Giraltoviec. Myslím si, že keby sa nám do stanoveného 
termínu podarilo rekonštrukciu židovského cintorína zrealizovať, tak by sme si aj my mohli 
na dôstojnej úrovni pripomenuť smutné udalosti týkajúcej sa židovského obyvateľstva 
v Giraltovciach a jeho okolí. 



-r-

NAŠA ANKETA

Aké pripomienky a názory máte na cintorínske služby v našom meste?

Je potrebné, aby pracovníci pohrebných služieb mali rovnaké oblečenie – rovnošaty. 
Vážnosť a dôstojnosť tohto aktu si to vyžaduje. Primeranou smútočnou hudbou vyplniť čas 
v dome smútku a zabezpečiť ozvučenie aj nad hrobom.
                                                                                   Ondrej Majer

Som spokojná, služby sú na úrovni. No mrzí ma, keď miznú kytice z hrobov.
                                     Ingrid  Tkáčová

Služby sa stále vylepšujú, pozorujem to pri každej návšteve cintorína. Upravujú sa priestory 
okolo hrobov, prístupové chodníky. Viac by mal byť v lete udržiavaný priestor okolo sochy 
pri vstupe , ktorý by upútal, lebo samotná socha je medzi stromami akoby „utajená“. Moja 
pripomienka smeruje k samotnému obradu. Ten by podľa mňa mal prebiehať so zavretou 
rakvou.

       Ružena Polohová, Mgr.

So službami  som spokojná a myslím si, že sú na úrovni.
                                                                               Helena Čabalová

NOVÝ POHĽAD NA SLUŽBY PRE ZOSNULÝCH

K napísaniu tohto článku ma priviedol priamy podnet občanov nášho mesta. Hovorí 
o téme, ktorá sa nás bolestne , ale predsa dotýka. Ak niekto opúšťa naše mestské spoločenstvo 
pociťujeme smútok a stratu. Radi, by sme vyjadrili svoju spoluúčasť pozostalým, stáva sa 
však, že o smrti našich spoluobčanov nevieme. Nepočujeme zvonenie, resp. oznam 
v mestskom rozhlase. Ten navyše prichádza neskoro, hodinu pred pohrebom, kedy už nieto 
času na našu dôstojnú účasť na pohrebe, kúpenie kytice a pod. 
A tu je návrh, s ktorým ma oslovili občania. Jedna z vývesných skriniek na hlavnej ulici by 
mohla byť vyhradená na oznamy o zosnulých. Príslušne upravená čiernym plátnom, 
s primeranou výzdobou. V nej by sa umiestnilo smútočné oznámenie, ktoré by zhotovila 
matrikárka s príslušnými údajmi o zosnulom, príp. jeho náboženskej príslušnosti, o čase 
pohrebu. Oznámenia by mohli byť zverejnené dlhšie – (1-2 týždne) pre tých, ktorí sa nestihnú 
dozvedieť o úmrtí svojich známych. Na vyjadrenie sústrasti je čas aj 7-10 dní podľa zásad 
etikety.
     V súvislosti s touto témou opäť pripomínam spôsob rozlúčky so zosnulým vo večerných 
hodinách. Skĺzli sme do akéhosi stereotypu, neusilujeme sa o srdečný, osobný spôsob 
rozlúčky. Možno by bolo namieste, aby novozložená kultúrna komisia pouvažovala o spôsobe 
večerných stretnutí známych a príbuzných pri zosnulom. Určiť čas, doplniť večerné sedenie 
vážnou smútočnou hudbou, umeleckým slovom s tematikou smrti, čítaním príslušných častí 
z Biblie, priamymi spomienkami prítomných na zosnulého. Samozrejme, ponechať aj 



modlitby či náboženské piesne, ktoré k týmto stretnutiam bezpochyby patria a majú tu svoje 
tradičné miesto.
Táto téma sa dotýka všetkých, preto by bolo namieste, aby sa k nej vyjadrili viacerí občania 
možno formou ankety.  Viacerými dobrými návrhmi by sme mohli urobiť večerné rozlúčky so 
zosnulými dôstojnejšími. Bolo by to v náš spoločný prospech.
Úroveň mesta sa posudzuje práve podľa starostlivosti o cintorín. A ja pridávam- aj podľa 
spôsobu, akým sa dokážeme rozlúčiť s našimi blízkymi.

                                                               A.Škurlová

Mestská polícia informuje

     Dňa 21.2.2007 v čase o 22.50 h. hliadka  MsP v Giraltovciach zadržala skupinu 
mladíkov, ktorá  vysypávala  smetné koše v centre mesta, t.j. pri stanici SAD a pri vinárni 
Geralt. Mladíci boli zadržaní a následne predvedení na oddelenie MsP, kde sa k svojmu 
konaniu priznali. Po zdokumentovaní priestupku proti verejnému poriadku v zmysle § 47 
ods. 1., písm. b, a  d., zákona SNR č. 372/1990 v znení neskorších predpisov im bola 
podľa § 84 citovaného zákona uložená bloková pokuta.
     Mestská polícia týmto dáva na vedomie obyvateľom Giraltoviec, že v posledných 
mesiacoch došlo k niekoľkým zmenám v dopravných značeniach na mestských 
komunikáciách, preto chceme upozorniť najmä na dopravné značenie – zákazové značky 
na Kukorelliho ulici a Dukelskej pri vjazde na parkovisko za bývalým obchodným 
domom Jednota. Nerešpektovanie týchto dopravných značení zo strany vodičov bude 
Mestská polícia postihovať v blokovom konaní.  

                                                        Jarné upratovanie.

      Prichádza jar  a s ňou  je spojené aj veľké upratovanie. Mnohí z nás chodia 
na prechádzky do prírody. Radosť z peknej prechádzky prírodou častokrát 
pokazí odpad pohodený v lese, potoku, ba aj na konci ulice. Keď prechádzame  
po našom meste a prídeme na koniec ktorejkoľvek ulice, našu peknú prechádzku 
pokazí divoká skládka.  V našom meste  je už dlhšiu dobu zavedený separovaný 
zber. Väčšina z nás odpad separuje, no žiaľ, nájdu sa aj takí, ktorí sa odpadu 
zbavia tak, že ho jednoducho vyvezú na koniec ulice, do potoka alebo do lesa či 
už počas jarného upratovania, alebo idú k studničke po vodu / aby nešli 
naprázdno / alebo idú stanovať do prírody, tak pohodia z auta vrece s odpadom 
hocikde.  Mnohokrát, keď MsP zistí divokú skládku, nájde rôzny  domový 
odpad,  ako napríklad  plasty – separujú sa,  železo,  sklo, biela technika 
a podobne.
    Potom vznikajú divoké skládky, čoho sme  svedkami. 
     Zákon 564/1991 o obecnej polícii / mesta - mestská polícia/ v znení neskor-
ších predpisov v § 3 pojednáva o týchto základných úlohách :

- ods. 1, písm. c. -  ukladá dbať o ochranu životného prostredia 
- písm. d -  dbať o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných 

verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach.



      Mestská polícia aj touto cestou vyzýva tých občanov,  ktorí zakladajú divoké 
skládky, aby upustili od uvedeného konania , nakoľko sa dopúšťajú priestupku 
na úseku ochrany životného prostredia, za čo im hrozí vysoká  sankcia. 

                                                                                      Náčelník MsP
                                                                   Juraj  Šima

VIETE ŽE ...

- Koncom januára nám mesto konečne zasypal sneh. Tesne predtým však ešte stihli 
nasadiť púčiky prvé bahniatka. A tak ste tento symbol Veľkej noci mohli z Potučka 
doniesť do vázy v najtypickejšom zimnom mesiaci. Chodníky napriek pravidelnému 
čisteniu a posypu začali byť najmä pre starších ľudí nebezpečné. V súvislosti s tým 
napadla Giraltovčanom dobrá myšlienka – chodník vedľa evanjelického kostola, ktorý 
je spádový, , by bolo treba na múre vybaviť zábradlím, ktoré by slúžilo ako opora 
najmä pri ceste dolu.

- Viete, ktoré mená dominujú u dnešných 6-15 ročných detí? Prezradia nám to 
štatisticky podchytené údaje na základnej škole. Najviac máme Dávidov (16), 
Martinov (16), Petrov a Kristiánov po 13, Jánov a Jozefov po 12, rovnako aj Patrikov.
U dievčat prevažuje meno Jana (11). Potešujúce je, že popri moderných trendoch 
nezabúdame ani na klasické mená Ján a Jozef, zdedené od našich otcov a dedov. 
Niektoré mená majú naozaj exotickú príchuť. Mladí rodičia siahajú často po menách 
biblických-starozákonných, tiež po menách filmových či speváckych hviezd.

- Predajňa Milk Agro bude mať nové schodište a tiež bezbariérový prístup. Uľahčí sa 
tým aj prístup do ostatných priestorov  Domu služieb. Už sa na tom pracuje.

- Na prelome mesiacov január a február sa zima rozhodla, že sa predsa len ujme vlády. 
V sprievode silných opakujúcich sa víchríc priputoval do mesta sneh a pokryl naše 
mesto bielou pokrývkou. Jeho vláda však netrvala dlho, po 2-3 dňoch sa opäť stratil, 
aby neskôr znova nakrátko napadol. A tak začiatok februára sa predsa len niesol 
v miernom zimnom tóne.

- Na poschodí Domu služieb existuje obchod firmy KDV, kde môžete dostať rôzne 
potreby pre domácnosť, kuchyňu, posteľnú bielizeň, okná a iný materiál.

- Občania sa potešili, že Dom služieb postupne získava novú podobu. Mnohí však 
poukazujú na nedostatočné čistenie jeho vonkajších priestorov – terás i prístupových 
schodov, ktoré sú plné odpadkov a špiny nanosenej z ulice.

- Už druhý rok beží projekt organizácie Romano khamoro v rámci Sociálneho 
európskeho fondu, ktorého cieľom je uľahčiť deťom z málo podnetného prostredia 
prístup k stredoškolskému vzdelaniu. Dvakrát v týždni sa 40 detí strieda v rôznych 
vyučovacích činnostiach, prevažne v slovenskom jazyku a matematike. Najviac ich 
však baví  práca v počítačovej triede, kde získavajú zručnosti pri zaobchádzaní s týmto 
dnes už samozrejmým doplnkom našich domácností. Vyhľadávajú si informácie na 
internete, četujú, pracujú s jazykovými programami. Navštevujú aj výstavky, besedy , 
mestskú knižnicu, divadelne predstavenie. Projekt je dvojročný, končí sa na konci šk. 
roka 2006/2007.



- Titul Najkrajšia predajňa v meste by si iste zaslúžil obchod so záhradníckymi 
potrebami pána Krupu. Ale ak sme v minulosti boli zvyknutí v priestoroch bývalej 
predajne nachádzať predovšetkým potreby do záhrady, tentokrát je to úplne o inom. 
Krásne darčekové predmety, vkusne upravené kytice z umelých kvetov, perfektne 
naaranžované. K tomu potreby do domácnosti všetkého možného druhu, každý sa však 
hodí aj ako milá pozornosť našim blízkym Dobrý dojem znásobuje aj perfektne 
zrealizovaný priestor predajne, elegantné zariadenie, schodište, dlažba. Predajňa určite 
láka aj svojou dobrou polohou v centre mesta a aj architektonické riešenie budovy, 
fasáda i prostredie pred predajňou skrášľuje tvár nášho mesta.

- Občania Budovateľskej ulice s potešením skonštatovali, že sa začalo pracovať na 
úprave okolia bývalej stolárskej dielne. Plot bol očistený od prevísajúcej zelene, kríky 
vyrúbané. Vznikla tam veľká kopa odpadu, ktorá iste na jar skončí v priestoroch 
mestskej kompostárne. Ešte vyrovnať priestor, vysiať trávičku a dobré dielo sa 
podarilo.

- Niektorých nespokojných občanov trápi otázka, prečo máme lavičky bez operadiel. 
Odpoveď je prostá - z praktických dôvodov. Mládež totiž operadlá používala na 
sedenie, čím sa lavičky špinili, operadlá lámali. Ako vidíte, nejde o šetrenie na 
starších, ktorí majú prirodzenú potrebu oprieť sa.

- V poslednom čase sa v meste opäť vyskytujú častejšie krádeže. Mali by sme byť 
opatrní, všímať si cudzích ľudí, neznáme autá. Namieste by bola aj susedská 
spolupatričnosť.

- Gymnázium v Giraltovciach realizuje viaceré projekty. Jedným z nich je vybavenie 
školskej knižnice v hodnote 150 000,- Sk. Túto užitočnú akciu podporuje ako sponzor 
Slovenská sporiteľňa.
V rámci ďalšieho projektu sa vylepšujú priestory posilňovne, pribúda ďalšie 
zariadenie, ktoré slúži študentom na telovýchovné aktivity vo voľnom čase.
Ďalším projektom v hodnote 300 000,- Sk je zriadenie  modernej jazykovej učebne 
s počítačom pre každého žiaka, kde vyučovanie jazyka bude prebiehať pomocou 
počítačových jazykových programov.

- Septimáni z nášho gymnázia vo vedomostnej súťaži z oblasti fyziky a chémie prejavili 
výborné znalosti, vďaka ktorým už v priebehu súťaže získali pekné vecné ceny. 
Konečné víťazstvo v súťaži im prinieslo pekný darček v rámci jarných prázdnin. 
Cenou bol týždenný pobyt vo Vysokých Tatrách pre celú triedu. . Víťazom 
blahoželáme.

- Podnet sme dostali aj v súvislosti so znečisťovaním autobusových čakárničiek. Týka 
sa to najmä tej pri gymnáziu a ďalšej smerom do mesta. Stáva sa, že sú po uplynulej 
noci znečistené ľudskými výkalmi. Nedáva  to dobrú známku obyvateľom nášho 
mesta, navyše týchto priestoroch často čakajú na autobus práve návštevníci nášho 
mesta. Aký dojem si vytvoria o našej kultúre, už nehovoriac o tom, že im 
pravdepodobne príde nevoľno? Riešením (okrem výchovy), by bola ranná obhliadka 
týchto priestorov a ich vyčistenie pracovníkmi, ktorí majú na starosti čistenie mesta.

                                                                                      Alžbeta Škurlová

Z HISTÓRIE NÁŠHO MESTA



     V tejto rubrike  budeme v tomto roku pravidelne uverejňovať kapitoly z Pamätnej 
knihy mesta Giraltovce vedenej od roku 1934.

Ž I J Ú   M E D Z I   N A M I

Po kvapkách kvapká čas, a keď sa riekou stane,
plávajú po nej loďky našich snov.
Po celý život sadáme na ne,
vietor nám dýcha striebro do vlasov.

     Presne podľa slov básne Jána Nagajdu, venovanej nášmu gymnáziu k 50. výročiu jeho 
založenia, plávajú  loďky našich životov, ktoré dostali základ človečenstva na tejto škole. 
Škola je našou druhou matkou, učí nás a spomienky na ňu pretrvávajú celý život. Stopy 
spomienok na obľúbených učiteľov plávajú v našej pamäti a záblesky zo školských čias 
osvetľujú naše neskoršie dni. Nastal mesiac marec, keď slová škola a učiteľ rezonujú v nás o 
trochu viac. K dlhoročným pedagógom v našom meste patrí aj Mgr. JURAJ  AUERSWALD.
  Jeho život je úzko zviazaný so životom nášho gymnázia, jeho kroky každé ráno smerujú 
tam, lebo tam je jeho miesto. Práve na gymnáziu cíti tú pravú atmosféru života, kde všetko 
pulzuje jeho životným rytmom. Narodil sa 23. apríla 1950 v Hrani okres Trebišov, ukončil 
základnú školu, zmaturoval a pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte v Prešove. Úspešne 
doštudoval a stal sa učiteľom nemeckého a ruského jazyka, láska k jazykom ho priviedla aj 
k jeho životnej láske, študoval spolu v jednom krúžku s manželkou. Život veľa vecí zariadi 
múdro a prezieravo a kroky ich života nasmeroval do nášho mestečka. Spolu učia na 
gymnáziu už 33 rokov, pomerne dlhý čas v živote človeka, najkrajšie roky svojho života 
venovali škole. Iste bolo to vzájomné obohacovanie, učili svojich žiakov, ale dozrievali aj oni.    
    Čo vlastne tvorí život človeka? Rodina, práca, vzťahy, určite toto sú naše základné priority 
a tak to je aj v živote pána JURAJA AUERSWALDA. Hneď po rodine na prvé miesto kladie 
školu, je to človek tichý, nenápadný, ktorý vyžaruje pokoj a rozvahu. No vie sa aj zapáliť,  vie 
zaujať postoj, ak si to situácia vyžaduje a takýchto momentov pri dospievajúcej mládeži iste 
nie je málo.
  No vráťme sa k dátam, v roku 1974 začal učiť na tunajšom gymnáziu nemecký a ruský 
jazyk, občas sa mu ušiel aj nejaký predmet iného zamerania, ale to nebol problém, zdatný 
pedagóg si vždy poradí. V kolektíve sa cítil vždy príjemne, medzi svojimi je mu dobre, a tak 
sa roky  striedali, žiaci odchádzali aj prichádzali, ale on ostával, prirástol k škole a ona 
k nemu. Až prišiel čas postupu, v januári 1990 bol zvolený do funkcie riaditeľa gymnázia 
v našom meste. Čas žatvy nastal, roky učenia priniesli úrodu, snaží sa, aby škola fungovala, 
aby bola vybavená na úrovni doby. Pochopil, že dnes sú devízou  projekty, dajú sa cez ne 
získať peniaze na rozvoj školy, len ich treba písať, žiadať a sledovať ,na čo práve je ich 
možné dostať. Je to veľká pomoc pre školy, no školy musia byť aktívne a naše gymnázium 
kráča správne, rok po roku  mení svoju tvár. Vylepšujú si školu v každom smere, nový 
vestibul len tak žiari, triedy sú vybavené modernou technikou, aby naša mládež mala pre 
štúdium dobré podmienky. Je pravda, že väčšina vysokoškolsky vzdelaných ľudí 



z Giraltoviec a okolia sú bývalými žiakmi tejto školy. Naše gymnázium má vysoký kredit a je 
to  tak  určite aj vďaka dobrému vedeniu a zohratému tímu pedagógov školy.
   Keď sa vrátime do histórie školy, má za sebou viac etáp svojho vývinu, najprv to bola 
Jedenásťročná stredná škola, neskôr Stredná všeobecnovzdelávacia škola a v školskom roku 
1971/ 1972 boli zriadené prvé dve triedy gymnázia, no so spoločným riaditeľstvom so ZDŠ. 
Až rozhodnutím VsKNV v Košiciach bolo gymnázium k 1.9.1974 osamostatnené a nastúpilo 
svoju vlastnú cestu. Z pôvodných dvoch tried sa počet študentov značne rozšíril, 1. septembra 
1995 pribudlo osemročné gymnázium a dnes na tejto škole je stabilných 12 tried. V súčasnosti 
tam študuje 342 žiakov pod vedením 22 pedagógov.
    Na otázku, ako je pán riaditeľ spokojný so správaním študentov, odpovedá, že je  v norme. 
Vieme, že dnešná mládež je iná, mladí boli vždy plní života, no mali svoje hranice, dnes je to 
podstatne iné. Zmenila sa doba, zmenili sa priority a zmenila sa aj rodina, a tu kdesi treba 
začať, tu sa odkrýva priestor na zmenu, no to si už  musí rozhodnúť každý sám.
   K životu gymnázia patria aj každoročné plesy, sú na výbornej úrovni a stali sa už tradíciou. 
Iste je za nimi kus práce pedagógov aj žiakov, no výsledok stojí za to a určite poteší vedenie 
gymnázia. Pán riaditeľ si váži prácu svojich kolegov, vie, že ich stojí nemalé úsilie, a preto sa 
im snaží vychádzať v ústrety. Čas sa však nedá zastaviť, derie sa dopredu a človek nesmie 
zaostať, musí kráčať s ním. A čas sa podpísal aj na rodine pána JURAJA AUERSWALDA, 
spolu s manželkou vychovali dve dcéry. Boli časy, keď všetci štyria trávili svoj čas na 
gymnáziu, samozrejme, každý v inej pozícii, no tieto roky už dávno odvial čas, dnes ich dcéry 
žijú svoj vlastný život, vzdialený od nášho mestečka. Ale takto akosi  to  musí byť, mlaď 
dostáva krídla a odletí svojím smerom života. Pán JURAJ AUERSWALD je pohodový typ 
človeka, veľa toho nenahovorí, no úsmev a prívetivá tvár, patria k nemu. Pán riaditeľ a škola 
majú spoločnú súradnicu života, kmitajú po rovnakej osi, a tak ho určite teší, že jeho škola 
zanecháva v dušiach jej abiturientov tie najlepšie ozveny.
   Pri listovaní publikáciou vydanou k 50. výročiu založenia nášho gymnázia mi utkveli 
v pamäti slová Prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc. citujem: „ Pamätám si, že dominantným 
v prostredí školy bol duch prajnosti a empatie. Tešili sme sa zo svojich malých víťazstiev a 
povzbudzovali sme sa vtedy, keď sa nám nedarilo alebo keď sme sa dostali do ľudsky
nepriaznivej situácie. Tento duch sa nevytratil. Je vždy prítomný pri našich náhodných 
stretnutiach. Dáva nám pocit, že sú isté hodnoty, ktoré sú v ľudských vzťahoch oveľa silnejšie 
ako tie, ktoré sa rodia z pragmatických súvislostí nášho života.“ Verím, že tento duch nášho 
gymnázia žije a pretrváva v mysliach našich študentov dnes a bude žiť aj v budúcnosti.

                                                                                                                             Anna  Mitaľová

MILIÓNOVÁ DOTÁCIA PRE MESTO A OKOLIE
      Giraltovce a  Kračúnovce využili ponuky Ministerstva kultúry SR zo začiatku tohto roka 
a v priebehu necelých dvoch mesiacov požiadali o viaceré granty v celkovej sume takmer 1 
milión korún. Ak  obstanú v silnej konkurencii žiadateľov,  prispejú   na oživovanie kultúrno 
– spoločenského diania a regionálneho rozvoja v meste a jeho okolí.



Giraltovce   sa rozprestierajú na sútoku troch riek,  Radomky z východu, Tople zo severu a z 
juhovýchodnej strany ich chotár obmýva riečka Topoľa. Na tomto území sa vyformovala 
ojedinelá podoba ľudovej kultúry, úzko korešpondujúca s neďalekým rusínskym 
obyvateľstvom po toku Radomky a hornozemplínskym, tiahnucim sa z juhu  po toku Tople. 
Napriek tomu ľudová kultúra vo svojej duchovnej i hmotnej podobe nesie typické  
hornošarišské znaky
Finančné prostriedky z grantového programu Nehmotné kultúrne dedičstvo chcú 
Giraltovčania  používajú  na realizáciu dvoch   projektov.

DEMONŠTRÁCIA ZRUČNOSTÍ ĽUDOVÝCH REMESELNÍKOV Z HORNÉHO 
ŠARIŠA

Podujatie sa uskutoční 6. a 7. júla 2007 na tradičnom trhovom mieste v centre 
Giraltoviec.
Z celkového rozpočtu 220 tisíc korún z grantu mesto požiadalo o nenávratný príspevok 
vo výške  190 tisíc korún. Organizátorom podujatia je odbor kultúry MsÚ, odborným 
garantom PhDr. Emília Filová.
Zámerom projektu je oživovanie tradičných zamestnaní predkov v mikroregióne na 
prezentáciu zručností a otestovanie si úspešností obnovených pôvodných pracovných 
príležitostí.
Tradičné jarmoky predstavovali v minulosti a ostali do súčasnosti vynikajúcou príležitosťou 
na demonštráciu remeselných a obchodníckych zručností, no aj miestom na výmenu 
poznatkov a skúseností. 
Trhy v Giraltovciach, vzhľadom na výbornú centrálnu situovanosť mesta  v tunajšej lokalite,  
sa konajú v letnom a predvianočnom období. Po desiatom opakovaní už stali tradíciou, ktorá 
prinášajú mnohostranné príležitosti (obchodné, prezentačné, komunikačné a iné) pre 
obyvateľstvo Giraltoviec a širokého okolia. V okruhu 30 km od Giraltoviec sa podobné 
podujatie neorganizuje. 
Trhy v lete – v netradičnom termíne, dospeli podľa záujmu trhovníkov do takého  štádia, kedy 
je potrebné urobiť z nich  veľkolepejšie podujatie,  intenzívnejšie zasahujúce do diania 
v celom mikroregióne na sútoku troch spomínaných riek.  Preto v tomto roku by sa mali 
organizovať nielen ako súbor tradičných predajných trhov, ale spojených aj s prezentáciou 
produktov a kontraktáciou ľudových remeselníkov. Navzájom súvisia a vychádzajú 
z ľudových tradícií tunajšieho obyvateľstva.
Podujatie sa bude vyznačovať bohatými sprievodnými podujatiami. Patria sem, napr.
vystúpenie folklórnych súborov z mikroregiónu Horná a Stredná Topľa, seminár na tému: 
Tradície ľudovej kultúry  - predpoklady rozvoja cestovného ruchu vo vidieckom prostredí. 
Power pointová prezentácia informácií a názorov odborníkov spojená s besedou účastníkov. 
Trhový piatok uzatvorí slávnostná recepcia pre hostí a ľudová veselica v giraltovskom Dome 
kultúry. Novinkou  budú počas oboch dní tvorivé remeselnícke dielne.
Cieľom projektu je využiť artefakty hmotnej a duchovnej ľudovej kultúry, ako existujúce 
predpoklady  rozvoja cestovného ruchu vo vidieckom prostredí, na stimuláciu  dopytu po jeho 
produktoch. 
Špecifickým cieľom je  orientovať záujem obyvateľstva  na severovýchode Slovenska na 
možnosti alternatívneho využitia kultúrneho dedičstva vo vidieckom turizme.
Bohaté tradície ľudovej kultúry je potrebné využiť na vytvorenie alternatívy uplatnenia sa 
tunajšieho obyvateľstva a budovanie nových perspektív. Po úplnom zániku priemyselnej 
výroby a čiastočnom zániku poľnohospodárstva (ako tradičného, tisíce rokov pretrvávajúceho 
spôsobu obživy tunajšieho obyvateľstva), je potrebné nájsť nové možnosti, ktoré v súčasnosti 
sa črtajú v rozvoji cestovného ruchu vo vidieckom prostredí.



Občania to však nepoznajú, nevedia prijať hosťa, chýba im ústretovosť a komunikatívnom. 
Práve podujatie, ktoré je v zámere projektu, významne prispeje k zlepšeniu komunikatívnosti 
a ústretovosti občanov, zlepšenie v nadväzovaní kontaktov.
Výsledkom podujatia bude  prezentácia alternatívnych zamestnaní obyvateľov vidieka 
a pozitívne zmeny postojov obyvateľov k netradičným vidieckym zamestnaniam.

 FORMOVANIE BUDÚCNOSTI NA ČREPINÁCH MINULOSTI

Podujatie je plánované na 2. a 3. júna 2007. Organizátorom opäť bude odbor kultúry 
MsÚ a odbornú garanciu prevzala PhDr. Emília Filová.
Z celkového rozpočtu  705 tisíc korún mesto požiadalo o grant vo výške 450 tisíc korún.
Realizáciou projektu si usporiadatelia stanovili zámer pokračovať v tradícii folklórnych 
slávností a medzinárodného Topľanského folklórneho festivalu. Na druhej strane rozšíriť 
pôvodne jednodňové podujatie o sprievodné akcie s medzinárodnou účasťou.
Folklórny festival sa stal v pravidelnom opakovaní už tradíciou, ktorou sa otvára leto pre 
obyvateľstvo Giraltoviec a ich okolia. Dospel do štádia, kedy je potrebné urobiť z neho 
veľkolepejšie podujatie,  intenzívnejšie zasahujúce do diania v celom mikroregióne na sútoku 
troch spomínaných riek.  Preto v tomto roku sa bude organizovať ako súbor podujatí, ktoré 
navzájom súvisia a vychádzajú z ľudových tradícií tunajšieho obyvateľstva.
Očakávaným výsledkom je  v spolupráci s občanmi a hosťami  vytvárať obraz vidieka ako 
raja  pre občanov,   miesto zážitkov, oddychu a rekreácie  pre návštevníkov .

Giraltovskí susedia, najväčšia obec Svidníckeho okresu, z toho istého grantového programu 
požiadali o dotáciu  na  projekt s názvom

KRAČÚNOVCE SA VRACAJÚ K TRADÍCIÁM PREDKOV.

Podujatie sa bude konať 16. a 17. júna 2007 nielen na ihrisku a v kultúrnom dome, ale 
dejiskom sa stane celá obec so všetkými obyvateľmi a hosťami.   Organizovať ho bude 
obecný úrad na čele so starostom Dr. Branislavom Baranom  a odborným garantom 
podujatia Andrejom Čorbom.  Z celkového rozpočtu 200 tisíc korún  obec požiadala 
o dotáciu vo výške  120 tisíc korún.
KRAČÚNOVCE, jedno z najstarších sídel na žírnom území medzi riečkou Topoľa a riekou 
Topľa, si odjakživa  zachovávajú tradičnú kultúru svojich predkov. Oživujú ju v existencii a 
aktívnej činnosti tunajších foklóristov i samotného obyvateľstva, ktoré sa rado vracia 
k nevyčerpateľnej studnici života predkov.  
Kračúnovské folklórne slávnosti sa opakujú pravidelne a spolu s Topľanským festivalom  
prispievajú do bohatej palety  kultúrnych podujatí mikroregiónu Topoľa (zahrnuje 13 obcí), 
mesta Giraltovce  aj širšieho  okolia. Počas  5- ročnej tradície sú na vystúpenia pozývaní vždy 
aj zahraniční účinkujúci. Slávnosti budú súčasťou celoročných osláv 660. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci .
Jeho zámerom je,  o. i.,  aj upevnenie kontaktov so zahraničnými hosťami hľadaním 
spoločných koreňov.  K tomu si vytýčili viacero cieľov, napr. vzbudenie záujmu obyvateľstva 
o cestovný ruch  vo vidieckom prostredí, vychovávať  obyvateľstvo ku komunikatívnosti a 
ústretovosti k účastníkom cestovného ruchu, ale aj otestovať si možnosti rozvoja kontaktov 
prostredníctvom ľudových zvykov a obyčajov. 
Počas slávností organizátori ponúknu domácim obyvateľom možnosť ubytovať účinkujúcich 
a ostatných hostí vo svojich domoch. Tým sa otestuje ústretovosť obyvateľstva obce aj celého 
mikroregiónu prijať hosťa do svojho domu.  



Týmto projektom, ak sa podarí zrealizovať, chcú Kračúnovce prispieť k zmene postojov 
obyvateľstva k poskytovaniu služieb cestovného ruchu vo vidieckom prostredí

Grantový program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a 
knižnice) na doplnenie knižného fondu novými publikáciami využije giraltovská Mestská 
knižnica. 
Mesto požiadalo o 30 tisícovú dotáciu, ktorú pričlení k ďalším 30 tisícom z vlastného 
rozpočtu. Projekt bude realizovať vedúca knižnice Anna Mitaľová.
Splní   týmto  cieľ udržať, resp. zvýšiť záujem obyvateľov Giraltoviec a okolia o čítanie 
krásnej literatúry aj odborných publikácií. Špecifickým cieľom je orientovať pozornosť 
mladých čitateľov na výhody systematického čítania literatúry pre zdokonaľovanie sa v 
jazykovom slovnom a písomnom prejave 
Cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia Giraltoviec a okolia, ale zvlášť je pozornosť 
venovaná 
deťom a mládeži z rómskej komunity, starším obyvateľom, dôchodcom a ostatným sociálne 
slabším vrstvám,  ľuďom, ktorí si z nízkych príjmov nemôžu dovoliť zakúpiť knihy a iné 
periodiká.
Účelom projektu je obnovou knižného fondu reagovať na aktuálne potreby čitateľov a 
sprístupňovať informácie pre tie vrstvy obyvateľov, ktorí nemajú prístup k iným informačným 
zdrojom..

EVANJELICKÝ CHRÁM SV. KATARÍNY – HISTORICKÁ A KULTÚRNA  
DOMINANTA GIRALTOVIEC

Grantový program MK SR  Obnovme svoj dom  by mal pomôcť zveľadiť najstaršiu 
kultúrno – historickú pamiatku v Giraltovciach,  evanjelický chrám sv. Kataríny zo 17. 
storočia.
Iniciátorom  projektového zámeru je miestny evanjelický kňaz Mgr. Jozef Juházy, ktorý 
autorov projektu oslovil s myšlienkou vrátiť  kostolu význam, aký  mu patrí, vzhľadom na 
jeho vek a udalosti, ktoré pod jeho strechou prešli, aj osobnosti, ktoré tu pôsobili.  
Na začiatok plánujú urobiť výmenu okien v celkovej hodnote 285 tisíc korún. Na tento 
účel prispelo mesto sumou 47 tisíc korún (tretinou z celkovej dotácie vo výške 141.500 
korún),  39 tisíc poskytne na opravu cirkevný zbor a o dotáciu vo výške  199 tisíc korún  
tunajší evanjelici požiadali zo spomínaného grantového programu.     
Kostol možno právom považovať za najstarší  na severovýchode Slovenska postavený 
historický stánok evanjelikov. Začal sa stavať v roku 1650 a o štyri roky neskôr ho vysvätili. 
Doposiaľ sa za historicky významnú považuje len renesančná veža, čím sa kostolu upiera jeho 
celková hodnota. Veža totiž, podľa historických záznamov, bola postavená až v roku 1656 
a dokonca až v roku 1810 navŕšená do súčasnej podoby. Pri vysviacke kostola tam osadili aj 
dva zvony, ale zachoval sa len jeden. Je na ňom čitateľný záznam, rok 1654, čo opäť 
dokazuje, že aj hlavná budova kostola patrí do polovice 17. storočia. 
V interiéri sa nachádzajú historicky vzácne pamiatky. Pozornosť si vyžaduje hlavne 
krstiteľnica. Na kamennom osemuholníkovom podstavci stojí na ôsmich orlích pazúroch 
okrúhla, z cínu odliata nádoba. Orlie pazúry zvierajú gule. Krstiteľnica je ozdobená dvoma 
erbmi bohatých patrónov kostola. Erb Polturnyovskej rodiny  tvorí ľudská ruka, ktorá drží 
hviezdu a trúbku. Na erbe rodiny Szirmaiovských je rak, ktorý v klepetách zviera prsteň. Na 
vrchole nádoby je soška Jána Krstiteľa a misa z cínu. Aj táto pamiatka  z 18. storočia je vo 
veľmi zlom stave a žiada si nevyhnutnú opravu.
Pozoruhodný je aj organ z prelomu 18. a 19. storočia, ktorý venoval tunajšiemu cirkevnému 
zboru Andrej Polturnay. Svoju historickú hodnotu má aj kazateľnica.



V kostole sv. Kataríny pôsobili významné osobnosti, ktoré nielen z kňazskej pozície sa 
zapísali do kultúrnej histórie svojho národa. Z cirkevnej kroniky vyberáme aspoň 
nasledujúcich:
Matej KLEMENTIS (1747-1758) – senior 
Andrej SARKANY (1758 – 1766)- senior
Imrich BERZEVICKY  (1766-1783) – senior, pri zavedení tolerančného patentu, po roku 
1781, zjednocoval protestantské zbory po celom východnom Slovensku.
Michal SZTANYIK (1808-1822) – senior,  ľudovýchovný pracovník, autor didakticko-
náboženských spisov, prekladateľ, historik, najhorlivejší propagátor včelárstva, ovocinárstva 
a zeleninárstva na východe Slovenska. Je pochovaný na miestnom cintoríne.
Adam HLOVÍK (1831-1851) – senior, zberateľ ľudových piesní zo Šariša a zo Zemplína. Do 
Kollárovej zbierky piesní prispel dvoma tretinami, spolupracoval s Jonášom Záborským. 
Patril do štúrovskej generácie, preto sa nezaprel ani ako národovec. Ako člen spolku Tatrín 
prispieval do vtedajších periodík, ovplyvňoval kultúrno-literárny, národný a spoločenský 
život . Je pochovaný na giraltovskom cintoríne a na námestí stojí jeho socha.
Ľudovít HOZNEK (1894 – 1903) – senior,  je známy svojou kultúrno-výchovnou činnosťou.
Kostol slúži pôvodnému účelu dodnes, prakticky nikdy v inom smere ani neslúžil. V roku 
2004 si  tunajší evanjelici aj ostatná verejnosť pripomenuli 350. výročie vysviacky a v roku 
2006 aj 290. výročie osamostatnenia sa cirkevného zboru od kračúnovského. Poskytuje 
duchovné zázemie pre evanjelikov z celého okresu Svidník a Stropkov. Má vyše 1600 členov 
a Služby Božie navštevuje priemerne okolo 400 ľudí.  
Hlavný cieľom plánovaného úsilia je zvýšiť a vrátiť chrámu jeho  historickú, umeleckú 
a pamiatkovú hodnotu.  Dosiahnutie však predpokladá pripraviť predpoklady  na zápis 
chrámu sv. Kataríny do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Ak sa to podarí, existencia  
najreprezentatívnejšej a najstaršej pamiatky  mesta  pomôže zvýšiť povedomie obyvateľov 
v širokom okolí. 
Roky nielen pridávajú, ale zdá sa, že aj  nehnuteľnosti  uberajú na hodnote. Preto si tvorcovia 
projektu stanovili zámer vykonať nevyhnutné opravy interiéru a exteriéru chrámu sv. 
Kataríny zo 17. storočia.
Obnova historickej a kultúrnej hodnoty kostola je rozdelená do etáp:

1. etapa – výmena okien
2. etapa – odvodňovacie práce a izolácie objektu kostola
3. etapa – oprava vonkajšej fasády
4. etapa – oprava a výmena strechy
5. etapa – oprava interiéru a interiérových prvkov

Oprava okien ako prvá z plánovaných etáp má niekoľko dôvodov. Terajšie kovové rámy 
okien veľmi rušivo pôsobia v celkovom dojme z kostola. Okrem toho nedajú sa otvárať, a tak 
sa dá vetrať len cez vchodové dvere a dvere v sakristii. Široké kamenné múry, pochopiteľne, 
pri nedostatočnom vetraní vlhnú a zanechávajú vlhký a v zime aj veľmi  studený vzduch vo 
vnútri kostola. Výmenou okien  vo farbe zlatého duba sa spomínané nedostatky odstránia. 
Zvolený materiál je jediným materiálom, ktorý odolá vlhkosti a bude mať najdlhšiu 
trvanlivosť. Po konzultáciách s odborníkmi bola vybraná imitácia zlatého duba.  
Už po tomto zásahu sa upraví celkový vzhľad a vytvoria aj prvé predpoklady na to, aby sa 
mohli splniť ciele tohto projektu.
Očakávaným výsledkom v konečnej fáze je, že chrám sa  stane historickou  a kultúrnou 
dominantou mesta a prispeje k zvýšeniu  návštevnosti chrámu a mesta  z  východného 
Slovenska, ba aj zo zahraničia. (ef)



MLAĎ   VO   SVETE

     Viacerí mladí ľudia sa v našej rubrike prezentovali svojimi skúsenosťami z pobytu 
v zahraničí, ale každý z príbehov ,i keď navonok rovnaký,  predsa sa vzájomne odlišujú. 
Záleží od spôsobu vycestovania, miesta pobytu a podmienok v zamestnaní, ľudí,  s ktorými sa 
kontaktujú,  a rôzne iné odlišnosti, ktoré pomôžu ďalším z našich mladých pri rozhodovaní sa  
za vycestovaním. Tri roky pobytu je dosť dlhá doba na to, aby sa mohli posúdiť klady a 
nedostatky zo života v cudzine, dostatočný čas spoznať, zorientovať sa a začleniť do života
domácich.
   Mgr. Majka Packová, absolventka PF humanitných a prírodných vied v Prešove, sa takto 
rozhodla v roku 2004 vycestovať aj so svojím priateľom, tiež absolventom rovnakej fakulty. 
Dôvodov bolo viac, ale najpodstatnejší, majú obaja rovnakú aprobáciu a nájsť na škole dve 
rovnaké miesta nebolo ľahké. Predstava o možnosti získať nové skúsenosti, jazykové 
vedomosti, ale aj finančne si prilepšiť rozhodli. O to viac, že Majka už jednu skúsenosť mala 
po 4. roč. z pobytu v USA. Kým v mnohých prípadoch mladým pobyt v zahraničí 
sprostredkovala agentúra, ona dala prednosť ponuke na internete a skontaktovala sa tak 
priamo so zamestnávateľom v Anglicku. /Eastbourne/.  Bolo to iste odvážne rozhodnutie, ale 
lákavé bolo aj zabezpečenie ubytovania a stravovania. Je to oblasť pri mori, na juhovýchode 
krajiny. Tak ako mnoho našich,  aj oni začínali v kuchyni a pri upratovaní. Jazykové bariéry 
sú zo začiatku značné. Ale už po troch týždňoch postúpili v stupienkoch a bola to reštaurácia 
a bar. Ešte poznámka k jazyku – najprv musím porozumieť, až potom rozprávať. /Majka/. 
   V tom čase bola angličtina u prisťahovalcov vzácna, zriedkavá, ale po vstupe do EÚ štát 
mal záujem o vylepšenie a odstraňovanie jazykových bariér a umožnil formou kurzov 
vylepšovať si jazykové znalosti. Rovnako v tom čase tam bolo Slovákov a Poliakov málo, 
v súčasnosti už tvoria početné komunity. Po roku ich hotel zatvorili a bolo treba sa poobzerať 
po ďalších možnostiach. Najprístupnejšie informácie ponúka internet, ktorého služby využili 
aj teraz, k tomu výborné odporúčanie od predošlého zamestnávateľa, čo je pri hľadaní 
zamestnania veľmi dobré,  a zakotvili znovu v hotelierstve.
   S akými ľuďmi sa stretáva, pracuje a ako ich hodnotí? Potvrdzuje, že Angličania sú chladní, 
ale predsa sa stretli s ústretovosťou najmä na začiatku, pri zorientovaní sa, pri kúpe auta a 
pod. Personál v hoteli – pestrý, čo sa týka pôvodu, úroveň nízka aj pracovná morálka na nižšej 
úrovni. Aj preto už po dvoch mesiacoch návratu na „staré“ pracovisko sa odsťahovali  
z ubytovne pre personál do dvojizbového bytu, ktorý obývajú s ďalšími priateľmi Poliakmi, 
aby to finančne zvládli. Zdokonaľujú sa v jazyku a to štúdium končí certifikátom už v marci
/ First Cambridge certifikate/. Kvalitou svojej práce, istou zodpovednosťou sa Majka 
presadila  a vo funkcii čosi ako vedúca hotelového oddelenia rozpisuje režim, zadeľuje prácu, 
rieši prípadné sťažnosti, uzatvára pracovný deň aj finančne. K tým sťažnostiam sa žiada vrátiť 
a upresniť. Lokalita, kde s priateľmi pracujú,  je uznávaná ako tretia s najstaršou populáciou 
v Anglicku. Prekvapil ju v porovnaní s našimi pomermi na Slovensku pohľad na život starých 
ľudí, ktorí dožívajú sami, deti za nimi takmer nechodia a aj Vianoce, u nás sviatky rodiny, 
tam naopak, práve na Vianoce bol hotel plný starých ľudí. Prevládajú chladné až studené 
citové vzťahy. Zariadenia v hoteli, najmä reštaurácie , sú prístupné každému a sú značne 
využívané na obedy a večere. Náročnosť hostí na personál je veľká, až prehnaná. 
   Niečo aj o mladých – málo sa ich ženie za učením, problémom je vysoká pôrodnosť 16-17 
ročných. Dôvodom je využívanie sociálneho systému. Slováci sú žiadaní ako pracovné sily, 
presadili sa svojou pracovitosťou, zodpovednosťou, kvalitou práce. Ale na druhej strane cítiť, 
že domáci sa obávajú práve takej konkurencie. Ale skúsenosti so Slovákmi tiež nie sú vždy 



najlepšie. Naši ľudia tam idú tiež z rôznych pohnútok. Dalo by sa povedať, že sú to tí, ktorí si 
chcú zarobiť, ďalší z nich tiež zarobiť, ale   si aj užiť, a tak sa zárobok rozplynie a veľmi
ľahko, alebo aj takí, ktorým robota a zodpovednosť nevonia , a tí sa tam dlho nezdržia. „ Sú to 
ťažko zarobené peniaze, ale dá sa to vydržať,“ dodáva Majka. Okruh ich priateľov je tiež 
zúžený, sú to niekoľkí najbližší. Je nesporné, že ich výhodou bol aj je pobyt vo dvojici, čo iste 
uľahčuje zvládať rôzne zaťažkávacie situácie.
   A jej, ich ďalšie plány?
Hoci majú zmluvu na dobu neurčitú, ich pracovná doba je pevných 8 hodín denne, 
predpokladajú návrat domov v auguste a od septembra sa zaradiť do niektorého z učiteľských 
kolektívov.
   Všetkým mladým, ktorí by chceli vycestovať, vrelo odporúča a z vlastnej skúsenosti bez 
váhania dodáva, že kým doma mala vždy o všetko postarané, pripravené, v cudzine sa 
otestovala, a dokázala zvládnuť všetko sama v oveľa ťažších podmienkach, navyše,  náročnou 
pracovnou morálkou len získala. A samozrejme,  venovať sa jazykom, bez ktorých sa dnes na 
trhu práce mladí nezaobídu. Chýbala jej rodina, rodičia, aj Vianoce za tie roky obetovala 
cudzine. A ešte jedlo. Vraj „otrasné“, ale ona si radšej varí sama. Ja za seba dodávam, že 
počas rozprávania som sa uistila, že Majka je naozaj zodpovedný mladý človek, 
s vyhraneným názorom, kritickým postojom k problémom, s jasnou predstavou do 
budúcnosti, do ktorej zahrnula ešte aj návštevu Austrálie – možno.

                                                                                         Sprostredkovala M. Gazdičová

Príprava Horného Šariša na príjem europeňazí pokračuje

     Giraltovce (ef) - Združenie miest a obcí Šariša (ZMOŠ) na svojom sneme začiatkom 
februára v Giraltovciach uznesením o zaradení územia troch okresov Bardejov, Svidník 
a Stropkov do jedného administratívneho celku pre vytvorenie miestnej akčnej skupiny, 
spustilo proces príprav  na príjem financií pre vidiek v prístupe LEADER. Zámer iniciovala 
nezisková organizácia Vidiek v Giraltovciach, a tak o súčasnom stave  sme sa porozprávali 
s jej riaditeľom, Ing. Ľubomírom FILOM.

Novozvolený predseda Rady ZMOŠ Pavol Ceľuch, starosta obce Sveržov v okrese Bardejov 
sa vyjadril , že:  "...bolo by hriechom starostov, aby sme nevyužili takú ponuku", pretože sa 
podľa neho už nebude "v živote opakovať". Ako pomôže n. o. Vidiek, aby nás europeniaze 
neminuli?

„Vidiek  na Hornom Šariši  realizuje dva projekty. Cieľom je vzdelávať obyvateľstvo 
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a vytvárať inštitucionálnu sieť agentúr, okolo ktorým 
budú pôsobiť lídri rozvoja turizmu na vidieku. Týmto na začiatku chceme pomôcť vybudovať 
základy  pre vytvorenie miestnej akčnej skupiny do takej podoby a hodnoty, aby sa jej 
prostredníctvom mohol začať proces obnovy Horného Šariša.“ 

Pôsobíte najmä v oblasti osvety a realizujete kurzy na vzdelávanie lídrov rozvoja vidieckeho 
turizmu a  na prípravu sprievodcov po Karpatskej drevenej ceste. V akom štádiu sú na 
Hornom Šariši?



„Koncom novembra v minulom roku sme ukončili cielené vzdelávanie sprievodcov po 
drevených chrámoch v okolí Svidníka. Kurz absolvovalo 36 frekventantov a 23 z nich urobili 
aj záverečné testy a praktické skúšky. Teraz vstupujú do fázy tzv. e-Learningového 
vzdelávania, t.j. vytvárajú pre seba a ostatných uchádzačov databázu informácii o reáliách po 
Karpatskej drevenej ceste na webovej stránka n.o. Vidiek. V priebehu niekoľkých týždňov 
chceme zriadiť cestovnú agentúru vo Svidníku alebo v jeho okolí, kde budú absolventi 
pôsobiť ako sprievodcovia. V Bardejove sme začali s cieleným vzdelávaním. Záujem je 
naozaj veľmi veľký. Do oboch kurzov sa zapojili aj mladé Giraltovčanky. Lídrov pre rozvoj 
vidieckeho turizmu sme začali vzdelávať v Bardejove. Postupne kurz napĺňame do žiaduceho 
počtu. Tu je s napĺňaním viac problémov, pretože ľudia odmietajú znovu vstúpiť do  lavíc. 
Uľahčujeme im to kombináciou rôznych foriem a metód vzdelávania pre dospelých , 
predovšetkým ich motivujeme potrebami praxe. V štádiu príprav je vzdelávanie vo Svidníku 
a v Stropkove. Aj tam začneme najneskôr v marci.“

Aké výsledky, v akom časovom horizonte očakávate v podobe výstupov z realizovaných 
projektov?

„ Horný Šariš, aj podľa uznesenia snemu ZMOŠ, je predurčený na rozvoj cestovného ruchu 
vo vidieckom prostredí. Najmenej pripravení sú obyvatelia, teda v reči  europrojektov „ľudské 
zdroje“. Náš vklad je vzdelať okolo 150 záujemcov na pôsobenie v cestovnom ruchu, okrem 
fungujúcej agentúry v Giraltovciach zriadiť ešte ďalších päť po celom Hornom Šariši, aby 
pomohli neustále šíriť poznatky medzi obyvateľstvom a pomáhali mu nachádzať nové 
pracovné príležitosti doma, nie v zahraničí. Projekty by mali končiť asi o 14 mesiacov, preto 
dovtedy musí byť všetko dokončené. To je práve vhodná doba na získavanie europeňazí 
v novom programovacom období.“

V programovacom období Európskej únie 2007 - 2013 by mal prísť veľký balík finančných 
prostriedkov na rozvoj slovenského vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja 
vidieka. Podľa Ceľucha chcú v združení urobiť v príprave maximum, aby získané peniaze 
mohli použiť "na vzdelanie, na infraštruktúru, na rozvoj vidieka, na cestovný ruch, na životné 
prostredie, hlavne ochranu pred povodňami".

ZMOŠ má 178 členov v troch spomínaných okresoch v pohraničnom pásme s Poľskom. Ich 
partnerom pri formovaní miestnych akčných skupín bude nezisková organizácia Vidiek so 
sídlom v Giraltovciach. Funguje od septembra 2003 a v piatich svojich programoch s 
podporou Európskeho sociálneho fondu sa jej okrem iného podarilo vytvoriť poradenské a 
projekčné centrum a vzdelávacie centrum na kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy. 
Zakladateľka Vidieka Emília Filová predstavila na sneme ZMOŠ aktivity organizácie 
predovšetkým vo vytváraní personálnych a informačno-technických predpokladov na rozvoj 
vidieckeho cestovného ruchu.

                                                                                  PhDr. E. Filová



Februárové podujatia na našej Základnej škole v Giraltovciach
Aj keď tohtoročná zima nás svojou snehovou perinou vôbec nepotešila a nedopriala 

nám žiadne zimné radovánky, my na ZŠ sme sa nenudili. Pripravili sme a zúčastnili sme sa 
niekoľkých zaujímavých podujatí. Neveríte?

Zápis do 1. ročníka

8. a 9. februára 2007 sa na našej Základnej škole v Giraltovciach 
uskutočnil zápis do 1. ročníka. Pre 68 detí, budúcich prváčikov, to bolo 
veľmi významné a dlho očakávané podujatie, lebo sa prišli zapísať do svojej 
prvej školy. 

Rozžiarené, ale aj vystrašené očká detí boli plné očakávania. Už na 
chodbe pavilónu C deti upútala zázračná lietajúca školská aktovka. Z nej sa 
sypali pestrofarebné písmenká a číslice, s ktorými sa deti už v prvom 
ročníku určite skamarátia. 
Počas samotného zápisu budúci prváci mali možnosť ukázať, ako vedia spievať, recitovať, 
poznávať farby a geometrické tvary. Preukázali zručnosť v kreslení svojich rodičov alebo 
kamarátov, ale aj porozprávali, čo od prvej triedy očakávajú.
Rodičia budúcich prváčikov si mohli vybrať, na aký cudzí jazyk – anglický alebo nemecký –
prihlásia svoje ratolesti už od prvého ročníka.
Za odmenu, a častokrát i odvahu, si deti odniesli pekné darčeky – výrobky od svojich 
budúcich starších spolužiakov.

Pani učiteľky z našej ZŠ sa na budúcich prváčikov veľmi tešia a veria, že deti u nás 
prežijú krásnych a úspešných 9 rokov svojho života.

Valentínsky karneval
14. februára sme sa zabávali na Karnevale, ktorý pre žiakov 1.- 4. pripravilo CVČ v  
spolupráci s Radou rodičov našej školy.
Deti boli nadšené tým, že sa aspoň na jedno dopoludnie stali niekým úplne iným. Najčastejšie 
svojím obľúbeným rozprávkovým hrdinom, princeznou, drakom alebo strigou, ale našiel sa 
medzi nimi aj kaktus, kovboj, duchovia či kvietok. 
V každom ročníku bolo ocenených 15 najlepších masiek vecnými cenami, ale na každého sa 
samozrejme nedostalo. Preto každý žiak dostal balíček sladkostí od CVČ a primátora mesta. 
A potom už tancovaniu nebolo konca-kraja.

Dental alarm
Trochu vážnejšími vecami, a to svojím chrupom, sa hneď 15.februára zaoberali naši 

druháci. V tento deň prišli do školy „vyzbrojení“ zubnou kefkou.
V pavilóne C sme totiž privítali dvoch študentov, absolventov medicíny  3. ročníka z 

Košíc, ktorí žiakov veľmi hravou a poučnou formou zasvätili do záhad zubnej hygieny. 59 
žiakov pod vedením pani učiteľky Tchuríkovej a Koššalovej sa veľmi radi   poučili. Správne 
metódy čistenia zubov si žiaci hneď aj prakticky vyskúšali. Zároveň sa dozvedeli, ako a 
hlavne prečo je potrebné, aby sa odmalička o svoj chrup starali.

Metóda „dentalalarmom“ sa osvedčila a sme veľmi radi, že sme sa na tomto poučnom 
podujatí mohli zúčastniť. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré nám naši hostia prisľúbili o 
pol roka.                      



                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zároveň sa chceme aj touto cestou poďakovať našej sponzorke, pani Martine Velgosovej, 
majiteľke firmy K + M group v Giraltovciach, ktorá nám zabezpečila a zhotovila závesy do 
dvoch tried v pavilóne C. Veľmi si Vašu pomoc vážime!

                                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                                                                             Mgr. Vargová Štefánia

PRVÁ MISS ŠZŠ OČARILA 

     Skutočnou lahôdkou pre všetkých, čo sa radi kochajú pohľadom na pekné dievčatá, bola aj 
súťaž MISS Špeciálnej základnej školy v Giraltovciach. 05. februára si deväť dievčat  
zmeralo v pondelok popoludní sily o titul školskej kráľovnej krásy, ktorý sa udeľoval po prvý 
krát v našej škole. Súťaž otvorili dievčatá z tanečného krúžku „RUŽA„. Všetky prípravy 
začínali už týždeň dopredu. Dievčatá strávili veľa času popoludní nacvičovaním programu. 
V deň „D“, kedy sa všetko uskutočnilo, v triedach panovala nervozita, všetky prihlásené 
dievčatá sa veľmi zodpovedne pripravovali na voľnú disciplínu, ktorou bol tanec. Celá súťaž 
prebiehala bez problémov a komplikácií. Súťažilo sa aj o titul Miss sympatia, o ktorej 
rozhodli diváci prítomní na súťaži, teda poväčšine spolužiačky a spolužiaci finalistiek. 
Najvyšší počet hlasov získala Katka Petová, žiačka 6. ročníka. Druhou vicemiss sa stala 
Darinka Kurečajová, žiačka 9.A triedy, prvou vicemiss bola Miroslava Kurejová, žiačka 8. 
ročníka. Miss Špeciálnej základnej školy pre rok 2007 sa stala Miroslava Šamková, žiačka 
9.B triedy, ktorá na porotu zapôsobila nielen šarmom, ale aj vedomosťami. Za celú prípravu 
môžeme poďakovať organizátorkám súťaže Mgr. Martine Vertaľovej a pani učiteľke Dane 
Varganinovej, a nepochybne disdžokejovi Danielovi Varganinovi, ktorý príjemnou hudbou 
dopĺňal celý program. Víťazkám blahoželáme a veríme, že si uložili v pamäti veľmi pekné 
spomienky. Dovidenia o rok.

                                                        E.Virostková  

STARONOVÁ SLUŽBA PRE OBČANOV

     V priestoroch, kde pár rokov  poskytovala svoje služby Všeobecná úverová banka (starý 
MsÚ), sa od 25. januára nachádza predajňa s kojeneckým tovarom. Obvyklý sortiment 
základných pomôcok a oblečenia pre bábätká, všetko certifikované, slovenskej výroby, teda 
zdravotne spoľahlivé tu môžu nájsť zákazníci predajne u usmievajúcej mladej majiteľky 
Martiny Vajdovej. Okrem tohto však majiteľka ponúka dôležitú službu, ktorá u nás 
v poslednom čase absentovala – čistiareň šatstva a opravovňu obuvi.



Šatstvo, deky, obleky, kožuchy tu odovzdáte a v priebehu týždňa vám ich vyčistené vrátia 
späť. Poplatky sú podľa druhu a veľkosti oblečenia, tiež podľa náročnosti čistenia. Vyčistiť sa 
vyplatí napr. celý pánsky oblek, nie iba nohavice alebo sako, vychádza to výhodnejšie.
Podobne oprava obuvi. Ceny sa pohybujú od 30-40,- Sk za výmenu podpätkov smerom nahor. 
Aj obuv si môžete vyzdvihnúť o týždeň. Opravy i čistenie realizujú v Hanušovciach.
Nová podnikateľka má ďalšie plány – chce rozšíriť svoju ponuku o použité detské 
postieľky,stoličky na kŕmenie, chodáky, kočíky a ďalšie potrebné veci pre deti. Priestory 
bývalej VÚB-ky sú dostatočne veľké, aby mohla svoje zámery posunúť aj týmto smerom. 
Zatiaľ má s mestom ročnú nájomnú zmluvu, verí však, že po rekonštrukcii starej budovy MsÚ 
tu opäť nájde priestor na podnikanie

                                                                                               A. Škurlová
PRÍDU POVODNE

     Voda, životodarná tekutina, sa ľahko môže stať živlom ničiacim a zabíjajúcim. Ochrana 
pred povodňami trápila ľudstvo počas celej histórie, ale aktuálne aj v dnešnej dobe. Napriek 
vysokej úrovni technických riešení ani v tejto dobe nemožno povedať, že vždy a všade sa  
vieme  účinne brániť povodniam.
     Všetci vieme, že nie sú to len klimatické zmeny, ktoré prinášajú lokálne povodne 
a spôsobujú škody, ale treba hovoriť o prirodzených schopnostiach krajiny regulovať odtok 
do takej miery, aby bol život v dolinách, mestách bezpečný.
Príčiny povodní  treba hľadať v meteorologických podmienkach, ktoré povodne 
predchádzajú. Škody po povodniach nútia odborníkov, ale aj nás v meste hľadať riešenie 
účinnej ochrany ľudí a spoločnosti pred povodňami.
Ignorovanie alebo podceňovanie poznatkov z povodní a ich neriešenie má spravidla 
katastrofálne následky. Presadenie ich realizácie je závislé na odborných schopnostiach 
reťazca ľudí a záujme spoločnosti  o ich financovanie.
Pri minimalizácii následkov povodní zohrávajú dôležitú úlohu kvalitné systémy včasného 
varovania a manažmentu krízových situácií. Tieto systémy v našich podmienkach chýbajú.  
V našom meste sa každý rok pravidelne stretávame s aktivitami riek Topľa a Radomka. 
Prítokom veľkých jarných vôd dochádza k vylievaniu týchto riek z koryta a následne 
k zaplaveniu pozemkov a domov obyvateľov mesta.
Úprava koryta rieky Radomka na Ulici kpt. Nálepku, by mala zrýchliť prietok toku v týchto 
miestach. Nedostatočná úprava toku na Družstevnej ulici zvyšuje hladinu rieky, ktorá sa 
potom vylieva do záhrad a dvorov rodinných domov a spôsobuje  materiálne škody.
V tejto časti toku treba zvýšiť  korunu hrádze /brehu/ na Q 100 (storočná voda). Zároveň 
zdvihnúť úroveň časti vozovky na tejto ulici, aby sa voda nevlievala do kanalizácie. Na 
vodnom toku rieky Topľa zvýšiť korunu hrádze na Q 100, ktorá by mohla slúžiť ako 
oddychová zóna. Obyvatelia rodinných domov, ktorí majú zapustené dažďové vody do rieky 
Radomka, musia si na tieto potrubia osadiť spätnú klapku, a tak zabrániť vniknutiu vody na 
ich pozemok.
     Pre budúcnosť je dôležité, aby zásady ochrany pred povodňami boli už zapracované do 
plánov urbanizácie rozvoja mesta Giraltovce.
Ide jar a s ňou aj topenie snehu a čas dažďov. Jedno skoré ráno nás zobudí mestský rozhlas 
a ohlási povodne. My budeme zas ratovať pred vodou, čo sa dá. Len tí, čo ju zažívajú každý 
rok, vedia, akú silu je schopná voda vyvinúť a ako ťažko jej uniknúť.

       Pavol Bakaľár
                                                                                      ÚV -Giraltovce 



Príprava Horného Šariša na príjem europeňazí pokračuje

     Giraltovce (ef) - Združenie miest a obcí Šariša (ZMOŠ) na svojom sneme začiatkom 
februára v Giraltovciach uznesením o zaradení územia troch okresov Bardejov, Svidník 
a Stropkov do jedného administratívneho celku pre vytvorenie miestnej akčnej skupiny, 
spustilo proces príprav  na príjem financií pre vidiek v prístupe LEADER. Zámer iniciovala 
nezisková organizácia Vidiek v Giraltovciach, a tak o súčasnom stave  sme sa porozprávali 
s jej riaditeľom, Ing. Ľubomírom FILOM.

Novozvolený predseda Rady ZMOŠ Pavol Ceľuch, starosta obce Sveržov v okrese Bardejov 
sa vyjadril , že:  "...bolo by hriechom starostov, aby sme nevyužili takú ponuku", pretože sa 
podľa neho už nebude "v živote opakovať". Ako pomôže n. o. Vidiek, aby nás europeniaze 
neminuli?

„Vidiek  na Hornom Šariši  realizuje dva projekty. Cieľom je vzdelávať obyvateľstvo 
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a vytvárať inštitucionálnu sieť agentúr, okolo ktorým 
budú pôsobiť lídri rozvoja turizmu na vidieku. Týmto na začiatku chceme pomôcť vybudovať 
základy  pre vytvorenie miestnej akčnej skupiny do takej podoby a hodnoty, aby sa jej 
prostredníctvom mohol začať proces obnovy Horného Šariša.“ 

Pôsobíte najmä v oblasti osvety a realizujete kurzy na vzdelávanie lídrov rozvoja vidieckeho 
turizmu a  na prípravu sprievodcov po Karpatskej drevenej ceste. V akom štádiu sú na 
Hornom Šariši?

„Koncom novembra v minulom roku sme ukončili cielené vzdelávanie sprievodcov po 
drevených chrámoch v okolí Svidníka. Kurz absolvovalo 36 frekventantov a 23 z nich urobili 
aj záverečné testy a praktické skúšky. Teraz vstupujú do fázy tzv. e-Learningového 
vzdelávania, t.j. vytvárajú pre seba a ostatných uchádzačov databázu informácii o reáliách po 
Karpatskej drevenej ceste na webovej stránka n.o. Vidiek. V priebehu niekoľkých týždňov 
chceme zriadiť cestovnú agentúru vo Svidníku alebo v jeho okolí, kde budú absolventi 
pôsobiť ako sprievodcovia. V Bardejove sme začali s cieleným vzdelávaním. Záujem je 
naozaj veľmi veľký. Do oboch kurzov sa zapojili aj mladé Giraltovčanky. Lídrov pre rozvoj 
vidieckeho turizmu sme začali vzdelávať v Bardejove. Postupne kurz napĺňame do žiaduceho 
počtu. Tu je s napĺňaním viac problémov, pretože ľudia odmietajú znovu vstúpiť do  lavíc. 
Uľahčujeme im to kombináciou rôznych foriem a metód vzdelávania pre dospelých , 
predovšetkým ich motivujeme potrebami praxe. V štádiu príprav je vzdelávanie vo Svidníku 
a v Stropkove. Aj tam začneme najneskôr v marci.“

Aké výsledky, v akom časovom horizonte očakávate v podobe výstupov z realizovaných 
projektov?

„ Horný Šariš, aj podľa uznesenia snemu ZMOŠ, je predurčený na rozvoj cestovného ruchu 
vo vidieckom prostredí. Najmenej pripravení sú obyvatelia, teda v reči  europrojektov „ľudské 
zdroje“. Náš vklad je vzdelať okolo 150 záujemcov na pôsobenie v cestovnom ruchu, okrem 
fungujúcej agentúry v Giraltovciach zriadiť ešte ďalších päť po celom Hornom Šariši, aby 
pomohli neustále šíriť poznatky medzi obyvateľstvom a pomáhali mu nachádzať nové 
pracovné príležitosti doma, nie v zahraničí. Projekty by mali končiť asi o 14 mesiacov, preto 
dovtedy musí byť všetko dokončené. To je práve vhodná doba na získavanie europeňazí 
v novom programovacom období.“



V programovacom období Európskej únie 2007 - 2013 by mal prísť veľký balík finančných 
prostriedkov na rozvoj slovenského vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja 
vidieka. Podľa Ceľucha chcú v združení urobiť v príprave maximum, aby získané peniaze 
mohli použiť "na vzdelanie, na infraštruktúru, na rozvoj vidieka, na cestovný ruch, na životné 
prostredie, hlavne ochranu pred povodňami".

ZMOŠ má 178 členov v troch spomínaných okresoch v pohraničnom pásme s Poľskom. Ich 
partnerom pri formovaní miestnych akčných skupín bude nezisková organizácia Vidiek so 
sídlom v Giraltovciach. Funguje od septembra 2003 a v piatich svojich programoch s 
podporou Európskeho sociálneho fondu sa jej okrem iného podarilo vytvoriť poradenské a 
projekčné centrum a vzdelávacie centrum na kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy. 
Zakladateľka Vidieka Emília Filová predstavila na sneme ZMOŠ aktivity organizácie 
predovšetkým vo vytváraní personálnych a informačno-technických predpokladov na rozvoj 
vidieckeho cestovného ruchu.

ZAUJÍMAVOSTI

     Sú ženy všade rovnaké?
„Bohužiaľ, je veľmi určujúce, kde sa narodíte. Ak sa žena narodí v Afganistane alebo v Iráne, 
tam nemá naozajstnú hodnotu, hovorí Sahraa Karimiová, Afgánka, čo v pätnástich rokoch 
odišla do Iránu a teraz žije na Slovensku. Pred piatimi rokmi využila pozvánku na 
Medzinárodný filmový festival v Bratislave a ostala. Tretí rok študuje na VŠMU. Chce byť 
filmárka, aby mohla vyjadriť všetko, čo prežila. „Chcem svetu povedať, že Afganistan nie je 
len o vojne. Islam nehovorí nič o tom, že muž je všemocný a žena je ďaleko za ním. Tieto 
rozdiely vyplývajú z tradície. Naše ženy sa zatiaľ nemohli prejaviť a bojovať za vlastnú 
slobodu. Veci sa však začali meniť a ženy sú už aj lekárky, ministerky , učiteľky. „U nás je 
rodina oveľa väčšou prioritou ako v Európe. Väčšiny žien sa nikto nepýta, za koho sa chcú 
vydať. Keď však prídu do rodiny, majú hodnotu v rámci  nej ako matky a manželky. Často sú 
dokonca hlavou rodiny. Čím je žena staršia, tým má v rodine väčšiu hodnotu. Otca musí 
dievča vždy poslúchať, aj keď nemá pravdu. Matka je pre dievča podporou. V Afganistane, 
keď sa muž ožení, je si takmer istý, že sa nerozvedie v porovnaní so Slovenskom.
„Láska v Afganistane ešte nestratila svoju hodnotu.
Ak sa do vás muž zamiluje, urobí čokoľvek, aby vás získal.
Afganskí muži však nie sú voči ženám takí tolerantní 
ako muži v Európe.“ (S.K.)



Japonky milujú luxus.

Keď pred pätnástimi  rokmi operná speváčka Nao Higanová prišla na Slovensko, najviac jej 
chýbal luxus, na ktorý bola zvyknutá z domu . „V Japonsku sa o seba ženy starajú dôkladne. 
„Chodia do fitnescentra, kupujú si kozmetiku,“  vysvetľuje Japonka, ktorá spočiatku chodila 
nakupovať do Viedne. Dnes už za značkovým oblečením nemusí chodiť za hranice, no aj tak 
je veľa vecí, ktoré ju prekvapujú. „Keď  prídu moji rodičia na Slovensko, sú šokovaní. 
V rodinách je čisto, všetci sú priateľskí. Keď však vyjdú do ulíc, sú špinavé.“ Veľkú úlohu 
v japonskej spoločnosti ešte stále zohráva tradícia. „U nás sa ešte stále stretávajú rodičia, aby 
sa dohodli na svadbe potomkov. Na rozdiel od minulosti sa však dnes môžu mladí rozhodnúť, 
či pi  prijmú výber rodičov. Na rozdiel od Slovenska však štát nepodporuje rodiny s deťmi 
finančne, ale ani nezamestananých.
V Japonsku sa čoraz viac žien odmieta vydať. Keď majú dobrú školu, zamestnanie, dokážu sa 
zabezpečiť, nechcú si zakladať rodiny. Na Slovensku sa o japonských ženách rozpráva, že sú 
slabé, potláčané, uctievajú si mužov. V minulosti to tak fungovalo. Dnes sa to, najmä vo 
veľkých mestách, mení. Ostávajú však niektoré zvyky. Žena napríklad nikdy nevstúpi do 
dverí prvá .“ Ďalej spomína, ako jej na Slovensku dal muž prednosť pri vstupe do dverí.
„Japonskí muži vždy platia na prvom stretnutí.
Na Slovensku som sa stretla s opačným prípadom.
Myslím, že u nás sú ženy emancipovanejšie a dávajú
mužom najavo, ak o nich majú záujem. „ (N.H.)

Brazílske krásky nie sú vychudnuté.

     Solange Soaresová, úspešná volejbalistka bratislavskej Slávie UK, prišla na Slovensko 
pred šiestimi rokmi a vôbec nevedela kam. „Tu by som však pokojne zostala aj sto rokov. Na 
Slovensku sa mi veľmi páči, lebo je tu pokoj. Niektoré miesta v Brazílii sú príliš nebezpečné, 
ale aj napriek tomu Brazíliu milujem. Brazílčania si zakladajú rodiny na slovenské pomery 
nevídaným spôsobom.“ „ U nás mužom veľmi záleží predovšetkým na pocitoch. Sú citliví, 
rýchlo sa zamilujú a ešte rýchlejšie sa oženia. Manželia žijú často u rodičov. Materiálne 
zabezpečenie u nás nehrá nijakú úlohu, nemusíte mať ani vlastnú posteľ. Aj preto je u nás 
veľa rozvodov. Ženy v Brazílii často ponechávajú výchovu detí a chod domácností 
manželovi. Muži sa pomaly nemajú kde zamestnať. Ženy už aj šoférujú kamióny.“ 
Brazílčanka v Bratislave schudla 10 kilogramov. „Keď prídem domov, mama si myslí, že som 
chorá. U nás je žena perfektná, keď váha ukazuje aspoň 80 kilogramov. Slovenky sú pre 
Brazílčanov chudé.
„Ak vás Brazílčan chce, donesie
vám aj tisíc ruží, len aby vás videl šťastnú.
Slováci stoja nohami zemi, Brazílčania snívajú. 
Zamilujú sa a hneď by sa ženili.“ (S.S.)

                                                                                                   Pripravila   Margita Gazdičová

RADÍME ZAHRADKÁROM

Ešte pred skončením kalendárnej zimy musíme urobiť všetko nevyhnutné pre to, aby sme 
mohli včas zasiať najskoršiu zeleninu. Predpokladom toho je, že zeminu na uvoľnených 
záhonoch sme zrýľovali už na jeseň v tzv. hrubej brázde. V marci, keď je čo len trochu 
priaznivé počasie a povrch pôdy obschýna, začneme záhony pripravovať na neskoršie výsevy. 



Asi po 10 dňoch po prihnojení viaczložkovým hnojivom v dávke 3-4 kg na 100m2 vysievame 
reďkovku, mrkvu, petržlen, pór, hrach , bôb a niektoré druhy šalátu. Môžeme použiť aj 
kompost dobre preležaný, lebo ho znášajú všetky druhy zeleniny. Po skúsenostiach 
z minulého roku si starostlivo premyslíme, či kupovať semená hybridné F1, ktoré sú drahšie,  
ale zaručujú vyššiu a krajšiu úrodu, alebo štandardné, z ktorých je viac jedincov priemernej 
hodnoty.
Rady na marec   

- vysádzame sadzačku cibule a šalotky
- na vonkajší záhon vysievame redkvičku, kapustu, karfiol, kaleráb a kel
- na okraje záhonov, kde vysadíme neskôr uhorky, môžeme do dvoch radov vysadiť 

šalát alebo skoré kaleráby
- dokončíme základný rez jabloní a hrušiek. Väčšie rany ošetríme stromovým 

balzamom
- vysadzujeme broskyne až vtedy, keď začínajú rašiť. Úspešná je výsadba marhúľ 

a malín. Ihneď po výsadbe je potrebný hlbší rez korunky. Dôkladná zálievka, prípadne 
pripevnenie stromčeka ku kolíku.

- koncom mesiaca môžeme vysadzovať jahodník. Starší jahodník čistíme od starých 
a chorých listov.

- zoškrabujeme starú kôru pri starých stromoch na plachtu alebo fóliu
- ošetríme stromy s mrazenými trhlinami alebo kmene poškodené hlodavcami.

                                                                                                 Ľubomír Krupa

ČO PRINIESOL MESIAC

Na cestách sa bude svietiť celý rok
Svetlá si už motoristi na svojich autách nevypnú ani po marci. Budú musieť svietiť počas 
celého roka. Parlament schválil novelu zákona o premávke na pozemných komunikáciách. 
Novela  začne platiť hneď po uverejnení v Zbierke zákonov. Okrem celoročného 
povinného svietenia sa zvyšuje aj minimálna rýchlosť na diaľnici z 50 na 70 kilometrov za 
hodinu.
Za predaj pokazených potravín
Súčasný minister poľnohospodárstva Miroslav Jureňa chcel ešte potvrdiť návrat bývalého  
ministra p. Z. Simona, keď navrhol zatvoriť obchod už v jednom ťažkom pochybení. 
Konečnú podobu zákona dali poslanci, ktorí schválili zvýšenie pokuty za predaj zdravia 
ohrozujúcich potravín na desať miliónov korún. Najvyššia, 50-miliónová pokuta sa 
použije len pri zopakovaní hrubého porušenia zákona do jedného roka.
Zneužitá péenka môže stáť pol milióna
Počet práceneschopných ľudí v posledných rokoch neklesá, výrazne však ubudlo tých, čo 
maródku zneužívajú. Prípady porušenia PN, ktoré poisťovňa toleruje a ktoré nie.
Neospravedlnené
- ak chorý odíde do zahraničia bez súhlasu ošetrujúceho lekára
- ak vykonáva zárobkovú činnosť
- ak konanie práceneschopného nie je v súlade s pokynmi ošetrujúceho lekára 

(alkoholické nápoje, domáce práce)
      Ospravedlnené



- len prípad, ak poistenec žije sám a musí si sám zabezpečiť základné životné potreby 
(nákup potravín).

       Najviac odhalených podvodníkov
-    Stará Ľubovňa                  38
-    Spišská Nová Ves              35
-    Previdza                            34
-    Bratislava, Senica a Žilina   29

Návrat z rodičovskej: Na to isté miesto
 Žena, prípadne muž, sa môžu vrátiť do zamestnania z rodičovskej dovolenky aj skôr, ako 
dieťa dovŕši tri roky. Zamestnávateľ ich musí prijať späť, a to na miesto zodpovedajúce 
miestu dohodnutému v pracovnej zmluve, ak už nie na to isté miesto. Ak by sa stalo, že jej 
pôvodná práca sa už nevykonáva, alebo jej pracovisko bolo zrušené, zamestnávateľ má 
povinnosť zaradiť ju na inú prácu.
                                                                                                                Zdroj Pravda 

Komunitné centrum  sa bavilo
     Dňa 16.II.2007 sa konal karneval v komunitnom centre pre autistov.  Učitelia spolu 
s rodičmi pripravili pre tieto deti pekné dopoludnie s pestrými  maskami a spoločenskými 
hrami a tancom.  Po parkete sa promenádovali masky ako kúzelník, smrtka ,šašo, indián, 
kovboj,  lekár a iné masky.  Myslím si, že deti z centra to zvládli na výbornú. Spolu 
s rodičmi, učiteľmi zvládli karneval perfektne. Spoločne všetci boli odmenení sladkosťami 
a Oddelenie kultúry pri MsÚ v Giraltovciach im darovalo spoločenské hry. Všetci prítomní 
prispeli k dobrej veci a urobili týmto deťom radosť. Deti si medzi prítomnými našli opäť 
nových priateľov, ktorí im podávajú pomocnú ruku.   

- r-

Z P O Z

Do radov  obyvateľov nášho mesta sme privítali

Tobiáša Bela
Petra Vaľanyho
Jakuba Juhasa

V mesiaci marec svoje životné jubileá oslávia jubilanti:
Nataša Mašlejová              50                             Jozef Juházy              55
Anna Čellárová                50                             Mária Robová             60
Gabriela Kopecká            50                             Ján Červenák              60 
Ján Čellár                        50                            Pavol Hliboký              60
Juraj Koščo                      50                           Alžbeta Geratová          65
                                                                         Helena Hvozdovičivá    65
Mária Gašpariková          55                            Mária Germeková        70
Mária Žížková                  55                           Mária Daňková             75   



Daša Drábiková              55                           Zuzana Vaľková            80
Anna Hliboká                 55                           Mária Hajdová               80     
Jozef Kľučár                   55 

Manželstvo uzavreli:

Pavol Packo                                    -       Ľudmyla Mykolajivna Jemelianová
Giraltovce                                                                             Ruská Poľana (Ukrajina)

Pred začiatkom jarnej časti III. ligy
V SLOVANE NIČ NOVÉ

Konečne je tu mesiac marec a s ním aj futbalistami a fanúšikmi netrpezlivo očakávaný 
začiatok jarnej časti futbalových súťaží. Z kolektívov MFK Slovan Giraltovce najskôr do 
bojov zasiahnu dospelí a dorastenci v III.lige. Žiacke družstvá začnú hrať začiatkom apríla.
V najvyššej regionálnej súťaži dospelých majú futbalisti giraltovského Slovana dobrú 
východiskovú pozíciu na únik od mužstiev ohrozených zostupom. Celá zimná príprava bola 
zameraná na tento cieľ. Okrem toho chce lodivod Slovana Radoslav Kačala vylepšiť herný 
prejav mužstva, aby giraltovskí priaznivci sa radi chodili pozerať na svoje mužstvo. Prípravné 
zápasy sa hrali mimo Giraltoviec. Stretnutia v rámci zimného turnaja VsFZ organizoval FK 
Fintice a ostané zápasy sa hrali na ihrisku s umelou trávou v Prešove. Celé zimné snaženie 
spestrilo sústredenie v Poľsku. V mužstve Giraltoviec nenastali žiadne zmeny, káder doplnili 
talentovaní dorastenci. Naopak,  k dnešnému dňu/25.2.2007/neboli dotiahnuté prestupy 
Blaška a Hudáka z Bystrého, ako aj hosťovanie Biroša z Prešova. Prestupová bublina 
o príchode štyroch futbalistov rýchlo spľasla a títo už zarezávajú v iných kluboch. Aj v tomto 
prípade platí, že s bubnom sa na zajace nechodí. Momentálne tvorí súpisku 22 futbalistov. Z 
tohto počtu zatiaľ netrénujú Gálik /zranenie/ a Vojta /štúdium/. Ak hráčov budú obchádzať 
zranenia aj tresty,  bude Slovan disponovať perspektívnym mužstvom. Tento kolektív by 
však, tak ako aj celý klub,  mal byť konečne odborne manažovaný, pretože je to citlivý celok 
s mnohými problémami, ktoré je potrebné včas riešiť. Ak klub má na jednej strane 
ambiciózneho trénera a na druhej strane obetavých a zapálených funkcionárov  a to všetko 
zastrešuje mesto so svojou podporou, tak práve mesto Giraltovce musí mať záujem , aby život 
v klube koordinoval skúsený a odborne erudovaný manažér. Ináč tento klub bude prešľapovať 
na jednom mieste.

Prípravné zápasy: St.Ľubovňa         – Slovan  6:2/Varga,E.Partilla/
                             N.Šebastová        – Slovan  2:1/E.Paretila/
                             Ropczyce             - Slovan  2:1/Filipák/
                             Debica                 - Slovan  5:1/Uhrín/
                             Fintice                 - Slovan 2:0
                             V.Šariš               - Slovan 2:0
                             Bystré         - Slovan 1:12/Blaško 3,Digoň,Eliáš,Uhrín po 2,E.Partila,
                                                                                Biroš, Pribiš po l/
                              Kľušov              - Slovan   0:2 /Varga, Filipak/

                     Ropczyce          - Slovan   0:3 /Pribiš, E.Partila, Uhrin/
                              Kračúnovce      - Slovan    2:6 /Uhrin 3,Eliaš,Varga,E.Partila/



Program zápasov v marci: 18.3.2007   o 10,30   Prešov B  -  Slovan
                                25.3.2007    o 15,00   SLOVAN – Krompachy

                             MVDr.Miroslav Deutsch                

 V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH
     Pod týmto heslom sa obraciame na rodičov  deťmi a pozývame ich každú nedeľu do 
telocvične ZŠ.  V čase od 15,oo – 18,oo hod.

                                                                      Za Rodičovskú radu pri ZŠ Anna Pališinová

 POĎAKOVANIE

„Ty budeš stále pri nás
a budeš nás vždy viesť,
raz v mäkkej kvetov hymne
či mliečnou dráhou hviezd.
Tak odišla si, mama, ako keď padá list
z javiska do neznáma, kde musia všetci ísť.“

     Tieto slová básne rezonovali v nás, keď sa lúčila naša rodina, príbuzní, známi, 
kolegovia, priatelia s našou zosnulou milovanou manželkou, mamkou a dcérou Dankou.
V ťažkých chvíľach počas jej ťažkej choroby stáli po našom boku a boli nám oporou 
mnohí priatelia a kolegovia. Dnes cítime potrebu vyjadriť im svoju vďaku za trpezlivosť 
a pochopenie, ktoré nám denne prejavovali. Ďakujeme vedeniu a pracovníkom Poisťovne 
Niederland, kde naša drahá zosnulá pracovala. Ďakujeme aj Spoločnosti CMR, s.r.o, ktorá 
mala pre nás pochopenie v ťažkých chvíľach jej choroby.
Naša vďaka patrí aj vedeniu mesta a pracovníkom Oddelenia kultúry za dôstojný 
a dojímavý priebeh smútočného obradu, ktorý usporiadali na  rozlúčku s našou milovanou 
Dankou.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť na mestský cintorín s našou drahou príbuznou. 
Vďaka za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Hoci po nečakanom a prekvapivo krutom životnom údere si odchádzala od nás tak, aký bol 
Tvoj celý život – milujúca, vyrovnaná a pokojná, dôstojná rozlúčka to všetko ešte umocnila. 
Aj v tejto chvíli, keď si Ťa znova pripomíname, navždy zostaneš v našich srdciach taká, aká 
si vždy bola –stále živá.
„Nech prenikne drevom rakvy pieseň naša trúchlivá
a hreje chladné telo slza bôľu mučivá. Tvoj život bol stála činnosť.
Boj, strádania a práca. Opúšťaš nás a nám srdce krváca.
Lúčime sa navždy s Tebou, želajúc ti tichý sen.
Ďakujeme ti za všetko. Nech ti je ľahká rodná zem.“
                                               Milujúci manžel a dcéry



INZERCIA
Bolí Vás chrbát? Nechcete čakať u lekára?
Pozývame Vás do MASÉRSTVA.

- poskytujeme masáže bez čakania (celé telo), pri viacerých masážach je možná zľava.
Služby poskytujeme v budove RADOMKY /prízemie/
V čase pondelok až piatok od 9,oo-17,oo hod.
Kontakt:

ZÁBAVNÝ KÚTIK

Milí chlapci, v tomto predveľkonočnom období som pre Vás vybrala "MINITEST 
ODVAHY", skúste si ho, aby ste zistili akú máte pevnú vôľu a sebazaprenie. Pri každej 
otázke si zakrúžkuj A,B alebo C.

1.Máš obľúbený sveter, ktorý už vyšiel z módy a niektorí spolužiaci sa ti preň posmievajú.

A. Prestaneš sveter nosiť, ale inak sa budeš obliekať podľa svojho vkusu.

B. Prestaneš sveter nosiť a budeš si obliekať len to, čo páči kamarátom.

C. Budeš sveter nosiť ďalej, lebo sa v ňom cítiš dobre aj napriek posmeškom.

2. Do plného autobusu, v ktorom sedíš spolu so spolužiačkou, nastúpila teta s malým 
synčekom.

A. Tváriš sa, že je všetko v poriadku a rozprávaš sa so spolužiačkou.

B. Uvoľníš tete svoje miesto, lebo spolužiačka sediaca bližšie pri dverách si tetu nevšíma.

C.  Uvoľníš tete svoje miesto a drgneš do spolužiačky, aby to isté spravila aj ona- teta má 
tak dosť miesta na sedenie i pre synčeka. 

3. Po dlhšom čase vidíš svoju babičku a dedka. Máš chuť ich objať, ale okolo je veľa ľudí 
a ty sa akosi hanbíš. Čo urobíš?

A. Potrasieš im rukami. B. Poriadne starých rodičov vyobjímaš. C. Pozdravíš sa.

4. Ideš s kamarátmi okolo kostola, dvere chrámu sú otvorené....

A. Kamarátom vysvetlíš, že budú musieť na teba chvíľu počkať, lebo ideš pozdraviť ešte 
iného kamaráta- Ježiša. B.-Zaumieniš si, že keď pôjdeš naspäť sám, zastavíš sa v kostole. 
C. –Ideš ďalej, veď si bol v kostole v nedeľu a kamaráti by možno nemali pre tvoju    
modlitbu pochopenie. 

5. Jeden deviatak zo sídliska ti núka cigaretu. „ Daj si , ak máš odvahu!“ pokrikuje na 
teba.

A. Zoberieš si cigaretu, veď potom ju aj tak nebadane zahodíš.  B. Cigaretu odmietneš, 
cítiš sa však zbabelo a nikomu o tejto príhode nepovieš. C. Cigaretu odmietneš, aj keď ťa 
chlapec nazve zbabelcom , a príhodu oznámiš svojim rodičom a učiteľom.



6. Do triedy príde nový žiak. Sedí sám a nikoho tu nepozná.

A. Spýtaš sa učiteľa, odkiaľ žiak prišiel a kde býva.  B. Spolužiaka sa hanbíš, skúmavo si 
ho prezeráš.  C. Cez prestávku zájdeš za spolužiakom a spýtaš sa, ako sa volá a predstavíš 
sa mu i ty.

7.  Súrodenci sledujú „telku“ ,i keď je vonku nádherne a tebe sa nechce leňošiť doma.

A. Navrhneš súrodencom, že by ste mohli využiť voľný čas rozumnejšie. Kým však 
dopozeráte seriál, je už vonku tma. B. Pozeráš sa z okná a nudíš sa.  C.  Nik sa nechce 
pripojiť k tvojmu nápadu ísť na čerstvý vzduch, takže sa rozhodneš, že ideš von sám.

Spočítaj, koľko odpovedí máš A,B, a C, ktoré v odpovediach prevláda, ti našepká niečo 
o tvojej odvahe.

A – Odvaha v tvojom srdiečku zatiaľ len spí a má „červenú – stop!“ Práve v situáciách, 
keď by si sa mal zachovať odvážne, ti bojazlivosť či hanblivosť bráni konať rytiersky. Aj 
napriek tomu, že niekedy cítiš strach alebo rozpaky, môžeš urobiť to, čo považuješ za 
správne a byť sám sebou. Držíme ti palce, aby si odvahu v sebe  zobudil. Možno ti dodajú 
smelosť skutočné príbehy tvojich vrstovníkov, ktorí napriek výsmechu či navádzaniu 
okolia  na zlé dokázali byť odvážnymi /sv. Dominik Savio, sv. Tarzícius, bl. Laura  
Vicuňová.../

B – Nie je ľahké byť odvážnym, ale ty už poznáš ten rytiersky pocit, keď sa ti to podarí. 
Niekedy ťa síce niečo zabrzdí, tvoje srdce sa však už vydalo na cestu odvahy. Len tak 
ďalej !

C – Odvahe si dal naplno  „zelenú“. Najlepšie o tom hovoria tvoje postoje a skutky- máš 
odvahu byť sám sebou : odvahu robiť správne veci, aj keď ťa v nich nik nepodporí , máš 
odvahu prekonať rozpaky i odvahu skúšať svoje sily. Blahoželáme, odvážny rytier či 
rytierka!

Odvahou naplnený život ti želá  redakcia.  

HREBEŇOVKA

Tajničku vylúštite podľa legendy.

1- studnica múdrosti ...,2- je na každom dome, 3 – čím šijeme, 4 – kde spia zvieratá,

5- súbor máp, 6- dostávame ho za prácu, 7- dopravný prostriedok/ u nás ho nemáme/

8- príslovka  -temer, ako alebo..., 9 – máme ho v ústach, 10- osoba mužského pohlavia,

11- krmná surovina, 12- rôzne maličkosti/ pomôcka-veci/, 13- spojka, 14-kamenný 
artefakt z konca treťohôr,15-raj, 16 – v zime visí zo strechy.                   

/riešenie – 1-kniha,2-komín,3-ihla,4-brhloh,5-atlas,6-plat,7-vlak,8-skoro,9-jazyk,10-chlap 
11-repa,12-veci,13-avšak,14-eolit,15-eden, 16-cencúľ/ 

tajnička = KNIHA TVOJ PRIATEĽ/



V prípade 
záujmu 
aj cez 
víkend.

POZVÁNKA

Mesto Giraltovce a Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
                            Vás srdečne pozývajú na 
                          regionálnu súťaž v maľovaní

VEĽKONOČNÝCH  KRASLÍC
Dňa:1.apríla 2007 o 14,oo hod. do priestorov Domu kultúry v Giraltovciach.



Výstava a predaj veľkonočných kraslíc a netradičných výrobkov jednotlivých škôl 
potrvá od 28. marca – 1.apríla 2007 v Dome kultúry.


