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Škola je veľký dom. 
Škola je celá veľká. 
Žijú v nej školáci 
a pani učiteľka. 
 

Červenú strechu má 
a strecha komín v dyme.    
Aby tam detičkám 
nebolo zima v zime. 
 

Škola je vážny dom, 
celá je vážna – škola. 
A škola bez kvetov 
je ako jeseň holá. 
 

Nech teda zasvietia 
deťom v nej do svetnice, 
ak už nie slniečko 
aspoň tie slnečnice. 
 

                                    Milan Rúfus 
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1. Mestská polícia v spolupráci s firmou Hunter vykonala na Kukučínovej ulici 
odchyt zabehnutých a túlavých psov 1. júla 2011. Do ochrannej karantény bolo 
umiestnených celkom 5 psov. 

2. 2. júla 2011 v neskorých večerných hodinách  hliadka MsP vybavila 
v blokovom konaní J.H., občana ČR, ktorý preukázateľne umožnil požitie 
alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. 

3. V nočných hodinách 3.7.2011 hliadka MsP pristihla D.K. a M.K. z Trebišova  
pri poškodzovaní mestského kvetinového záhonu na Dukelskej ulici vedľa 
bloku „E“.  Po upravení záhonu vec bola vybavená na mieste v blokovom 
konaní. 

4. Nadránom toho istého dňa M.A. z Koprivnice znečisťoval verejné priestranstvo 
vedľa baru Letisko rozbíjaním fliaš. Po uvedení priestranstva do pôvodného 
stavu bol menovaný vybavený v blokovom konaní. 

5. V blokovom konaní hliadka MsP vybavila aj K.D. z Giraltoviec za umožnenie 
konzumu alkoholu osobám mladším ako 18 rokov dňa 7. júla 2011.  

6. Konanie Š.D. z Giraltoviec ohľadom spáchania podobného skutku bude 
predmetom správneho konania. 

7. Počas  služby 9. júla 2011 hliadka mestskej polície našla stratenú vec  - 
preukaz poistenca a platobnú kartu. Oba boli  vrátené majiteľovi predpísaným 
spôsobom 

8. Bicykel, nájdený počas služby 11. júla 2011,  hliadka MsP vrátila majiteľovi 
  po hodnovernom preskúmaní vlastníctva. 

9. Mestská polícia v spolupráci s firmou Hunter vykonala na území mesta odchyt 
zabehnutých a túlavých psov 28. júla 2011 a 1. augusta 2011. Do ochrannej 
karantény boli umiestnené celkom 2 psy.  

10. Hliadka MsP za neoprávnený záber verejného priestranstva na Hviezdo-
slavovej ulici vybavila v blokovom konaní majiteľa vozidla D.K. z Brezova  8. 
augusta 2011. 

11. Hliadka MsP vo večerných hodinách 12.8.2011 odchytila na Dukelskej ulici 
šteňa - Nemecký ovčiak - a umiestnila ho v koterci. Po vyšetrovaní si psa 
prevzal majiteľ V.J. z Giraltoviec. Vec bola vybavená dohovorením.  Podobne 
vybavila vec odchytu psa aj 19.8.2011, kde bola majiteľkou Š.A. z Giraltoviec . 

12.  16.8.2011 počas služby hliadka našla peňaženku s finančným obnosom. 
Po vyhlásení v mestskom rozhlase sa prihlásil majiteľ, ktorý presne 

identifikoval peňaženku aj s obsahom. Nález fin. hotovosti v bankomate je 
predmetom spolupráce medzi MsP a Sl. sporiteľňou. Nález mobilného telefónu 
dňa 24. augusta 2011 vyriešila MsP vrátením majiteľovi po jeho 
predchádzajúcom identifikovaní.  

                                                            Ondrej Cina 
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 meteorológovia nám na začiatku leta sľubovali  extrémne 

horúce a suché počasie, 40 – stupňové teploty, ktoré budú 
sprevádzať búrky z tepla? Skutočnosť bola však úplne iná. 
Dažde a chladné počasie nás sprevádzali takmer celým júlom 
a sľúbený chladnejší august prekvapil horúčavami. 

 Mesto Giraltovce sa zapojilo do programu dodávok potravinovej 
pomoci?  Táto pomoc je určená deťom v náhradnej rodinnej 
starostlivosti, fyzickým osobám, ktoré sú poberateľmi dávok 
v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, osobám na hranici 
životného minima a poberateľom dôchodku, ktorého výška 
nepresahuje 305€. Občania, ktorí spĺňajú podmienky, vyplnia 
žiadosť o poskytnutie potravín  osobám v núdzi,  tieto žiadosti  
sa posielajú do Potravinovej banky Slovenska.  Po spracovaní 
údajov, čo môže trvať aj mesiac, sa pre výber potravín  budú 
prizývať občania, zoskupení podľa ulíc. 

 Mestská knižnica sa sťahuje do nových priestorov? Začiatkom 
septembra si budete  môcť prísť vypožičať knihy a použiť 
internet v nových priestoroch v budove Centra voľného času na 
Fučíkovej ulici.  

 naše mestečko ožilo? Ráno sa žiaci ponáhľajú do svojich škôl, 
aby pomaly rozbehli nový školský rok.  Žiaci zo Základnej školy 
v Giraltovciach sa môžu  zvlášť tešiť aj na moderné triedy  
v novopostavenom pavilóne. 

 práca na poliach je v plnom prúde? Záhradkári 
a poľnohospodári sa môžu tešiť z peknej úrody. Druhý 
slovenský chlieb – zemiaky – sa urodil, čo sa týka množstva 
a veľkosti, do pýchy pestovateľom.  

  návštevníci nášho mesta sa budú môcť lepšie orientovať? 
Koncom augusta bolo pozdĺž hlavnej cesty osadených sedem  
tabúľ orientačných systémov, ktoré označujú ulice a inštitúcie 
v našom meste.     

                                   ooooo      Mária Osifová 
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Mesto Giraltovce, tak ako aj mnoho iných miest a obcí na 

Slovensku,  sa zapojilo do čerpania štrukturálnych fondov EÚ 
v programovacom období 2007 – 2013. Naše účinkovanie v tomto 
procese môžeme považovať za úspešné, keďže sa nám podarilo začať 
realizovať - resp. už aj dokončiť - niekoľko dôležitých projektových 
zámerov. Aj v  tomto roku je v Giraltovciach realizovaných niekoľko 
kvalitných projektov. 

1.) Rekonštrukcia a prístavba základnej školy v Giral-
tovciach, pavilóny B a C 

      Tento projekt je už v záverečnej fáze a hlavná aktivita – 
stavebné práce – je  ukončená.  Cieľom  projektu je zlepšenie 
podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu v Základnej škole 
Giraltovce. V rámci  projektu bol rekonštruovaný pavilón B (výmena 
okien, zateplenie zvislých a vodorovných konštrukcií) a postavený  
ďalší, úplne nový pavilón C so 14-imi učebnými triedami. Celkový 
rozpočtový náklad tohto projektu je  2 135 000,00 €. Mesto 
Giraltovce získalo finančné prostriedky na tento projekt 
z Regionálneho operačného programu.  
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2.) Rekonštrukcia Materskej školy Giraltovce 
Tento projekt je už v záverečnej fáze a hlavná aktivita – stavebné 

práce – je  ukončená.  Cieľom  projektu je zlepšenie podmienok pre 
realizáciu vzdelávacieho procesu v Materskej škole. V rámci 
projektu bola  zrekonštruovaná celá budova zateplením zvislých 
obvodových stien a  obnovou sociálno-hygienických zariadení 
a kuchyne. Súčasne sa realizovala výstavba nadstavby, v ktorej sú 
zriadené dve nové triedy s príslušenstvom. Celkový rozpočtový 
náklad tohto projektu je  605 000,00 €. Mesto Giraltovce získalo 
finančné prostriedky na tento projekt z Regionálneho operačného 
programu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.) Kanalizácia -  ul.  kpt. Nálepku, Giraltovce.  
Tento projekt bol  realizačne ukončený a v súčasnosti prebieha 

jeho administratívne ukončenie. Cieľom tohto projektu bolo 
zvýšenie počtu obyvateľov, žijúcich v domoch napojených na verej-
nú kanalizáciu. Výstavbou tejto kanalizácie má celá zastavaná časť 
mesta (mimo miestnej časti Francovce) možnosť napojenia na verej-
nú kanalizáciu. Realizácia tohto projektu bola  rozpočtovaná vo 
výške 825 000,00 €.  Finančné prostriedky na tento projekt mesto 
získalo z Operačného programu životné prostredie. 
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4.) Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste Giraltovce.   
Projekt sa ešte len rozbieha, v júli  bola podpísaná zmluva 

o Nenávratnom finančnom príspevku (NFP). V súčasnosti prebieha 
verejné obstarávanie. Cieľom  projektu je posilnenie kultúrneho 
potenciálu a rozvoja cestovného ruchu a následné zvýšenie 
konkurencieschopnosti. V rámci tohto projektu mesto plánuje 
vyrobiť systematické propagačné a informačné materiály, ako je 
publikácia o meste, rôzne pohľadnice, reklamné a propagačné 
materiály  či analyticko–strategické dokumenty v oblasti rozvoja 
cestovného ruchu. Jeho  rozpočtový náklad  je vyše 50 000,00 € a je 
financovaný  z regionálneho operačného programu. 

 
5.) Rekonštrukcia polikliniky.  
Tento projekt bol schválený v rámci úspešnej Lokálnej stratégie 

komplexného prístupu. V súčasnosti (júl – august)  prebieha verejné 
obstarávanie, ktoré je v záverečnej fáze. Cieľom  projektu je 
rekonštrukcia a modernizácia polikliniky, rozšírenie ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti na prevenciu a podporu zdravia ochorení 
„skupiny 5“ a zabezpečenie príslušného prístrojového vybavenia. 
V rámci tohto projektu mesto zrekonštruuje budovu polikliniky 
a zároveň vybuduje nadstavbu s novými priestormi na zdravotné 
účely. Súčasťou obnovy polikliniky sú aj nové moderné diagnostické 
prístroje na liečbu pacientov. Rozpočtový náklad daného projektu je 
cca 1 700 000,00 €, na ktorý finančné prostriedky poskytuje 
ministerstvo zdravotníctva v rámci Operačného programu 
zdravotníctvo. 
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6.) Systém separácie a zhodnocovania odpadov v meste 
Giraltovce   

Daný projekt práve prebieha a plánované ukončenie je 
v decembri tohto roku.  Jeho cieľom je zlepšenie systému triedenia 
odpadov v Giraltovciach. Mesto už zakúpilo zberné nádoby na sepa-
ráciu odpadu, lis na papier a plasty, traktor s drvičkou na bioodpad 
a auto na zvoz separovaného zberu. Výška nákladov na  projekt je 
cca 360 000,00 €, ktoré sú získané z operačného programu životné 
prostredie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.) Terénna sociálna práca v rómskej komunite   
Projekt je momentálne vo fáze posudzovania a schvaľovania. 

Jeho  cieľom  je intenzívnou sociálnou prácou rozvíjať schopnosti 
jednotlivcov, rodín a komunít, predchádzať sociálnemu vylúčeniu, 
resp. podporiť  integráciu Rómov do spoločnosti. V rámci tohto 
projektu mesto plánuje zamestnať dvoch terénnych sociálnych 
pracovníkov a dvoch asistentov, ktorých úlohou bude práca 
prevažne s rómskou komunitou – pomáhať im pri riešení ich 
problémov. Rozpočet daného projektu je vyše 88 000,00 € 
a financovaný bude z operačného programu zamestnanosť 
a sociálna inklúzia. 

                                              Text: Emil Mati, Ondrej Sopko 
                                Oddelenie výstavby a regionálneho rozvoja  

                                                                   Foto: Mária Osifová 
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Leto je prakticky za nami. Malo byť časom relaxu a oddychu. 

Povedané inými slovami: malo byť obdobím, keď sme mali leňošiť   
a prakticky nič nerobiť. Ak by sme tieto slová preniesli do oblasti 
verejného života a kultúry, tak by táto oblasť mala mať dovolenku. 
V našom meste počas tohto leta to tak ale nebolo, kultúra 
a spoločenský život neoddychovali. Ba naopak. V Giraltovciach sa 
uskutočnilo niekoľko vydarených spoločenských a kultúrnych 
podujatí. Takže kultúra a spoločenský život dovolenku nemali. Ak 
pripomenieme aj také akcie, ako boli Letné predajné trhy, kde 
okrem iného vystúpila v rámci kultúrneho programu skupina 
FOUREM so speváčkou Majou Štefaníkovou, tak mesto žilo bohatou 
spoločenskou a kultúrnou atmosférou. 

Už začiatok letnej kultúrnej sezóny v meste sa niesol v znamení 
folklóru a dobrej ľudovej zábavy,  uskutočnil sa 20. Folklórny 
festival Toplianskej doliny. Okrem mnohých domácich folklórnych 
súborov,  skupín a podobných telies z blízkeho okolia ho 
„vyšperkovali“ vystúpenia kolektívov s celoslovenskou pôsobnosťou 
a úrovňou. Mám na mysli súbory PUĽS z Prešova, Rozsutec zo Žili-
ny a hlavne Lúčnicu z Bratislavy, ktorá očarila divákov svojím 
profilovým programom. 

Osobitnou kapitolou Kultúrneho leta 2011 v Giraltovciach boli aj 
tri veľmi kvalitné podvečery a večery, vyplnené vystúpeniami veľmi 
dobrých skupín a jednotlivcov. Prvým bolo vystúpenie bratislavskej 
skupiny Polemic spolu s predkapelou Ska2tonics.  Country večer 
bol ešte vydarenejší. Okrem vystúpenia legendárneho slovenského 
country speváka Alana Mikušeka  a speváčky Lujzy divákov 
zabávali aj známe kapely z nášho regiónu, Žobráci a Eldorádo. No 
a vyjadrovať sa k tretiemu večeru, ktorý by sme mohli nazvať aj 
retro večer, by bolo nosením dreva do lesa. V našom giraltovskom 
amfiteátri zneli známe hity skupiny Beatles. Kto na tomto koncerte 
nebol, môže ľutovať,  pretože  aby toho nebolo málo, v druhej časti 
zneli najznámejšie hity takých hudobných fenoménov ako  ABBA, 
Boney M, Bee Gees, Suzi Quatro, Blondie a iných. To na javisku 
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excelovala skupina Jam&Bazar. No aby sme nezabudli: v prvej časti 
večera účinkovala skupina známa nielen u nás a v Čechách, ale i vo 
svete. Boli to chlapci z retro kapely Backwards. 

Na jedno leto - a na také mesto ako sú Giraltovce - toho bolo 
dosť. A za to patrí vďaka hlavnému organizátorovi – pracovníkom 
oddelenia kultúry Mestského úradu v Giraltovciach pod vedením 
Aleny Kmecovej,  ale aj všetkým, čo prispeli k organizácii a úspechu 
týchto podujatí. 

Na záver si dovolíme pripojiť ešte jeden postreh. Uvedeným 
akciám prialo aj počasie a na väčšine z nich bola aj bohatá účasť 
divákov. No tí, ktorí sa ich zúčastnili, mohli konštatovať, že prevahu 
v hľadisku mali  skôr ľudia z okolia ako domáci. A to nie dobre.  
Keď už organizátori dovezú kvalitnú kultúru doslova až do domu, je 
na škodu, že tí, pre ktorých to robia - obyvatelia nášho mesta - 
neprídu vo väčšom množstve. Ani vstupné na väčšinu podujatí 
nebolo až také vysoké, aby bránilo väčšine záujemcov uvedených 
akcií sa zúčastniť. Preto slabšia účasť domácich divákov na podu-
jatiach Giraltovského kultúrneho leta 2011 mrzí nielen 
organizátorov, ale mala by aj tých, ktorí na tieto podujatia neprišli. 

 
  ooooo       František Džalai      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polemic je obľúbenou skupinou medzi mladými fanúšikmi 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda country hudby Alan Mikušek                  Foto: Mária Osifová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vo svete najznámejší 

Beatles revivle – skupina 
Backwards 
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Nestarnúce hity  70-tých rokov predviedli Jam and Bazar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divákom nevadilo zlé počasie. 
Foto: Ladislav Lukáč 
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Mesto Giraltovce sa v ostatných rokoch vyznačuje značnou 

investičnou činnosťou.  Každú chvíľu sa nejaký nový objekt 
dobuduje a iný sa začína stavať. V súčasnosti sa  stavebný ruch 
presunul do centra mesta, kde prebieha rekonštrukcia pešej zóny. 
Napriek tejto intenzívnej stavebnej činnosti môžeme konštatovať, že 
mesto Giraltovce je, čo sa týka čistoty a údržby prostredia, na veľmi 
dobrej úrovni.  

No i v našom meste je problém- ako v mnohých iných - so psami. 
A ani nie tak so psami, ako s tými, čo počas svojich prechádzok 
v meste za sebou nechávajú. V podstate sa v názoroch na psov, 
žijúcich v meste, vyšpecifikovali dva prúdy. Jedna skupina občanov 
(to sú hlavne tí, ktorí psa nemajú) je nespokojná a správanie sa 
psov a ich majiteľov kritizuje. Nespokojní sú hlavne s tým, že 
nezodpovední majitelia psov sa nepostarajú o to, aby exkrementy po 
ich miláčikoch neostávali v tráve, na cestičkách a chodníkoch. 
Druhou skupinou sú psíčkari  nespokojní s tým, že v meste 
donedávna neexistovali miesta, kde by to, čo ostáva po psíkoch, 
odkladali. Do tradičných kontajnerov na komunálny odpad sa to 
akosi nehodí a iné miesta neexistovali. No i tento problém je už 
v súčasnosti, zdá sa, minulosťou. Pred časom sa totiž  na miestach, 
kde je veľká frekvencia venčiacich sa psov, sa objavili odpadkové 
kontajnery so špecifickým zameraním. Aj niektoré najinte-
ligentnejšie psy - o ich majiteľoch nehovoriac - podľa piktogramu na 
týchto nádobách vedia, že je to miesto na odloženie toho, čo po 
psoch ostáva. Takže jedna starosť pre psov a ich majiteľov odpadla. 
Za to sú majitelia psíkov zodpovedným pracovníkom mesta vďační.   

Takže by malo byť konečne všetko v poriadku. No zdá sa, že nie 
je. Stále sa objavujú kde tu ponosy, že ešte existuje skupina psov 
a hlavne ich majiteľov, ktorí aj napriek tomu, že už sú spomínané 
kontajnery na psie výkaly, sa správajú  tak ako predtým. Ignorujú 
ich a pozostatky po psoch sa stále kde tu povaľujú. Inou skupinou 
sú psy, ktoré sa po meste potulujú bez majiteľa. Aj tie pochopiteľne 
čo-to  po sebe zanechajú, neodložia a problém pretrváva. 

Nuž existuje iba jedna cesta, ako postupovať. Prakticky každý 
pes svojho majiteľa má a ten má povinnosť sa o neho starať. A tu by 
mala nastúpiť represívna časť, možnosť takýchto majiteľov 
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postihovať. Existuje spôsob, ako takýchto majiteľov nájsť a za be-
nevolenciu ich pokutovať. Je tu priestor pre mestskú políciu aby 
takýmto nezodpovedným psičkárom pripomenula ich povinnosť. 
Treba ich v zmysle platnej legislatívy pokutovať. Aby tí ktorí sú 
zodpovední a psie exkrementy odstraňujú vedeli, že robia dobre a tí 
ktorí sa správajú nezodpovedne, boli postihovaní. 

Naše mesto a hlavne zodpovední pracovníci a ľudia, ktorí sa 
o čistotu a úpravu životného prostredia starajú a zodpovední 
obyvatelia, ktorí poriadok udržiavajú, si to zaslúžia. 

 
 

                                                      ooooo     František Džalai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak to je on – kontajner na psie exkrementy 
       Foto: autor 
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Alžbeta Ondusková 

 
 

 

Padni 
pod 
krížom 

                                           
 
V letných mesiacoch vydala naša domáca autorka Alžbeta 

Ondusková svoju ôsmu zbierku náboženskej poézie pod názvom  
Padni pod krížom. Úvodne slovo  k tejto zbierke napísala Alžbeta 
Škurlová, vyberáme z neho: „Poézia sa v histórii ľudstva vždy 
pokúšala dávať odpovede na vážne otázky, ktoré v každom čase 
ľudskej histórie stáli pred nami. Aj ona sa však pomaly vytráca 
z nášho života. Nahrádzame ju často bezcennými druhmi umenia, 
nevyzretými formami kultúry. O to viac nás môže tešiť skutočnosť, 
že sa v našom slovenskom spoločenstve pociťuje potreba duchovnej 
poézie, duchovného slova, ktoré oslovuje nielen veriacich, ale aj ľudí 
hľadajúcich cestu k sebe, ku koreňom človečenstva.” 

Alžbeta Ondusková, autorka náboženskej poézie, patrí k tým 
šťastným autorom, ktorí majú stálu čitateľskú obec. Žije v prostredí 
malého mesta Giraltovce na východnom Slovensku. Život ľudí je tu 
naplnený prácou a starosťami možno o niečo viac ako v iných 
častiach našej domoviny. A tak nechýba inšpirácia, autorke ju 
denne ponúka život spolurodákov, prostých ľudí, s ktorými spolu 
preciťuje ich osud, starosti a trápenia. Často sa vo svojich básňach 
obracia na Pána, hľadajúc u Neho pomoc, oporu, istotu, že spolu 
s Ním sa dajú prekonať všetky prekážky. Báseň Dal si nám, Bože je 
súčasťou  novej zbierky: 

                                                                                    /r/             
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Dal si nám, Bože, žitia dar,     
slobodnú vôľu k tomu,     
cestu ku spáse ukázal     
i k požehnaniu zdroju.     

 
Dal poznať studňu bezodnú,                    
čo živú vodu dáva, 
napojí nám dušu smädnú, 
by s novou silou vstala. 

 
Dal poznať svojej lásky moc,   
čo objíma svet celý,      
na svetlo mení tmavú noc,   
odpúšťa ľuďom hriechy.    

 
 

Dal si sa spoznať v Synovi, 
čo k hriešnikom sa sklonil, 
kríž stal sa oltár obetný. 
Baránkom sám Syn Boží 

 
 

Poď, duša, pod kríž v pokání, 
tam Spasiteľ ťa čaká, 
tam láska robí zázraky, 
tam do večnosti brána. 

 
 
                                        Alžbeta  Ondusková 
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Skôr, než sme vstúpili do leta, nemôžem nespomenúť ešte jedno 
dôležité stretnutie, ktorého obsahom vždy býva vyhodnotenie našich 
aktivít v uplynulom roku a oboznámenie sa s tými, ktoré máme pred 
sebou. Je to zároveň priestor na poradenstvo, odporúčania, informácie 
o zmenách v systémoch.... a tie sú pre našich členov vždy aktuálne 
a potrebné. Toto všetko obsahuje výročná členská schôdza za účasti 
našich lekárov a pozvaných hostí. Praktickí lekári  majú vždy čo 
odovzdať našim členom formou informácií,  ale tentoraz  pozvanie prijal 
aj doktor Ladislav Ľuník, gynekológ a ukázalo sa, že to bola dobrá voľba. 
Jeho informácie sa stretli s dobrým ohlasom u žien tejto vekovej 
kategórie, tým viac, že jeho rady a odporúčania boli pripravené práve pre 
ne.  

Tohtoročný program už letný, pokračoval Športovým dňom – Dňom 
zdravia v areáli futbalového štadióna. V ponuke bolo päť  súťažných 
disciplín,  vyhodnotenie  a odmeny pre  prvých troch v každej z nich.  
Prirodzene,  nešlo tu o špičkové športové výkony, ale to 
povzbudzovanie, vzájomné prekáranie a porovnávanie navodili pravú 
súťaživú atmosféru, zábavu a dôvod na zasmiatie a uvoľnenie.       
O počte účastníkov svedčí aj fotografia a ja môžem len dodať, že každý 
zo zúčastnených do súťaží zapojil podľa svojich schopností.  
Samozrejme nikdy nechýbajú dobrý guláš, už tradične zo zariadenia p.  
Františka Štinčíka, dobrá nálada, vyvolaná harmonikou Ondreja  Majera 
(bez čiarky) a pestrosť domácich dobrôt od našich členov. Žičlivé k nám 
práve v tento deň bolo aj  teplé letné slnko.  

Máme za sebou aj jednodňový výlet na začiatku augusta, opäť  
v príjemnej letnej pohode. Zo Svidníka sme si to  nasmerovali do 
hvezdárne v Roztokoch v prostredí nádhernej prírody, navštívili sme 
drevený kostolík z roku 1763 – národnú kultúrnu pamiatku v Jedlinke, 
výrobu keramiky sme mohli vidieť v Chmeľovej (pri odbočení zo Zbo-
rova), nasledovali voľný program v Bardejovských kúpeľoch a záver 
v blízkom salaši. Rozchádzali sme sa spokojní s konštatovaním príjemne 
stráveného dňa so zaujímavým programom. Na koniec augusta 
a začiatok septembra je naplánovaný týždenný rekondičný pobyt 
v Turčianskych Tepliciach, zúčastní sa ho niekoľko desiatok účastníkov. 
Dúfame len, že bude rovnako úspešný a uspokojí všetkých, i keď réžia 
pobytu už nebude len naša.                  

      ooooo    Margita Gazdičová  
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Jedna zo súťažných disciplín – streľba na terč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členovia ZPCCH oddychujú po súťažnom zápolení 
 Foto: Alena Kmecová 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
18 

 
 
Hoci bola polovica augusta a väčšina škôl ešte  odpočívala, ZŠ v našom meste 

bola plná života. V dňoch od 15. do 18. augusta sa v Giraltovciach už po druhýkrát 
konala akcia  s názvom Legoprojekt a škola bola miestom, kde sa tento raz všetko 
odohrávalo. Čo bolo náplňou Legoprojektu? Hlavnou úlohou zúčastnených bolo 
postaviť Lego mestečko. Je to mestečko so základňou 8x3,5m v tvare kríža ako 
hlavného symbolu kresťanstva. K dispozícii sme mali jedno kombi auto plné lega, 
ktoré vlastní Cirkev bratská v Čechách a prepožičiava ho.  Toto množstvo lega 
putujúce po Čechách a Slovensku deti premenili  na svoje  LEGOMESTEČKO. 
Práca trvala 4 odpoludnia. Deti postavili domy, veže, autá, lietadlá, lode a mnoho 
ďalších vecí. Stavali sa sety presne podľa návodu, ale aj stavby a dopravné 
prostriedky podľa vlastnej fantázie. Naozaj bolo na čo pozerať a následne potom aj 
s čím sa pohrať. Výtvory, ktoré deti urobili, mohli obdivovať aj rodičia. 

   Okrem tvorivej práce s legom mali deti možnosť poznávať príbehy 
starovekých biblických miest. Objavili sme Babylon  a jeho vežu, Jericho 
a Jeruzalem. Deťom sme sa snažili primeraným spôsobom cez tieto príbehy 
vysvetliť biblické pravdy. Sú to princípy platné stále a môžu sa stať aj v dnešnej 
dobe základom života, lebo Božie slovo je pravda. Na Legoprojekte sa schádzalo 
denne od 40 až do 70 detí. Tešíme sa zo spoločne prežitého času.  

   V závere patrí poďakovanie Petrovi Kimák – Fejkovi, riaditeľovi ZŠ, ktorý nám 
na túto akciu dal k dispozícii priestory   v škole. Aj vďaka týmto priestorom sme 
mohli pracovať s toľkými deťmi.  Ďakujeme aj všetkým rodičom, ktorí prišli so svoji-
mi deťmi a stavali spolu s nami a aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
pomohli. Fotografie z tejto akcie nájdete na stránke www.cbhermanovce.sk 

                                        ooooo     Ľubomír Krupa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pri stavbe legového mestečka 

                                                                     Foto: autor 

http://www.cbhermanovce.sk
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Letné  dvojmesačné  prázdniny  sa  vzdialili,  odleteli 

do diaľav budúceho roku, tak ako od nás odlietajú 
bociany či iné vtáky. Našich členov teraz čaká nielen 
práca v škole, ale aj mnoho aktivít v mimoškolskej 
oblasti, ktoré pre nich pripravuje Centrum, ale o tom až 
neskôr. Teraz sa vrátim k prázdninám, počas ktorých 
sme pre nich zorganizovali množstvo pekných podujatí, 
niektoré z nich boli podmienené aj počasím, ktoré 
hlavne v júli bolo všelijaké, ale teplotné rekordy 
v auguste nás priam poháňali k vode.  

V našom areáli Girlandia na tieto účely slúžil bazén, 
návštevníci boli deti, rodičia s deťmi, ale aj mládež a babičky s vnúčatkami, okrem 
bazénu využívali aj minigolf, autíčka, šmýkačku, tenis, multifunkčné ihrisko a mnohí 
si prišli len tak odpočinúť, pozrieť zvieratká či iba posedieť v peknom areáli. 

Prázdniny sme už tradične začali Hokejovým turnajom o Pohár primátora, 
ktorého 4.ročník sa konal pod záštitou hokejovej legendy Jozefa Golonku. Do súťa-
že sa prihlásilo 15 družstiev, zápasy sa odohrávali v Giraltovciach a vo Svidníku. 
Finále sa hralo v Giraltovciach za veľmi peknej diváckej účasti. Prvenstvo v tejto 
súťaži sa podarilo obhájiť minuloročnému víťazovi HbC Bardejov, 2.miesto získal 
tím Mad Dogs Košice, 3. miesto Plastika Trebišov, štvrtú priečku sa podarilo 
obsadiť domácemu klubu Lion CVČ Giraltovce a prvú päťku  uzatvorilo mužstvo 
z Michaloviec. 

Peknými podujatiami boli návštevy Oceánie a ZOO v Nyíregyháze v Maďarsku. 
Pre veľký záujem sme tam boli trikrát a deti, niektoré aj s rodičmi, nám takto zaplnili 
päť autobusov. Maďarské teplé kúpalisko si niektorí vychutnali v Nyíregyháze, no 
pre vzdialenosť sme potom volili Szarospatak, ktorý sme navštívili dvakrát. Tiež 
sme tam boli spokojní a tak to ešte do zimy využijeme, ak bude o kúpanie záujem. 

V júli naši siláci usporiadali 2. ročník  súťaže o pohár v mŕtvom ťahu. Zúčastnilo 
sa ho dvadsať slovenských súťažiacich v štyroch kategóriách – dorastenci, juniori, 
open  a  masters. Najväčšie zastúpenie mali dorastenci, ich súboj bol vyrovnaný. 
O prvenstvo zvádzali boj Dávid Bendik – PWL Giraltovce a Dominik Kačala –Kstak 
Matej Bardejov. Dávid 250-kilovú činku zvládol a tak získal 1. miesto. Veková 
kategória juniorov mala štyroch pretekárov, v nej prvenstvo získal Michal Turoci-
Hercules Rožňava. Veľké súperenie bolo v kategórii open, kde súťažilo 5 
pretekárov. Víťazom  sa stal náš pretekár a tréner Marek Pavúk z PWL CVČ. 
V kategórii masters zvíťazil Klement Fekete z Hercules Rožňava. Absolútne 
prvenstvo bez rozdielu hmotnosti a veku obhájil po roku Marek Pavúk výkonom 310 
kg  a  počtom bodov 275,6. Veľké povzbudzovanie a aplaus sprevádzali Mareka, 
keď skúšal váhu 330 kg, veruže veľa nechýbalo a bol by to zvládol. Teraz mu 
držíme palce, aby sa mu tento  sen podarilo uskutočniť v Atlante, kam odlieta 
v septembri tohto roku s  Dávidom  Bendikom  a  trénerom  Michalom  Berežňakom 
na Majstrovstvá sveta WUAP federácie. 
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Prázdniny naši borci ukončili 1. ročníkom Giraltovského siláka, ktorý sa konal 
v peknú  poslednú augustovú nedeľu. Na multifunkčnom ihrisku si pred vyše dvesto 
divákmi zabojovalo osem súťažiacich, ktorí v piatich kategóriách súťaže  dokázali 
nielen svoju silu, ale aj zručnosť. Víťazi sa zaiste potešili pekným  cenám, ktoré 
tvorili pohárové trofeje, diplomy a vitamínové doplnky. Ceny zabezpečilo CVČ 
a víťazi si ich prevzali z rúk poslanca Jaroslava Harajdu a nášho trénera a 
niekoľkonásobného majstra sveta a Slovenska vo svojej kategórii, Michala 
Berežňaka. Umiestnenie bolo: 1. Dávid Belovežčík – Svidník, 2.  Milan Šuľan – 
Lučenec a 3.Erik Jaškanič – Svidník.  Na 4. mieste skončili Miroslav Druga  
z Lučenca a Gabriel Grega – Giraltovce, 5.miesto - Vlado Švec,  Dukovce, 6. Peter 
Partila, Brezov a 7. Marek Janov zo Svidníka. Súťaž zaujala a tak tréner prisľúbil aj 
ďalší ročník. Foto z tejto  súťaže nájdete na stránkach časopisu, ale aj na stránke 
CVČ, kde máte možnosť vidieť aj mnohé iné z našich podujatí. 

Počas leta súťažili aj naši požiarnici a to nielen u nás,  ale aj na 19. ročníku 
súťaže O Šarišský pohár, ktorá sa konala vo Vyšnom Mirošove. Naši hasiči 
zabezpečovali časomieru a v súťaži sa umiestnili v kategórii muži na 8. mieste a 
v kategórii muži nad 35 rokov na 3. mieste. V kategórii Plameň sa mladí hasiči 
z Lúčky umiestnili na 3. mieste. 

Leto ešte drží svoje teplé dni, takže školáci sa neradi lúčia s prázdninami, ale aj 
v novom školskom roku ich  v Centre čakajú pekné aktivity, zaujímavé podujatia a 
krúžková činnosť.  Informácie  o  nich  nájdete  na  našej  stránke,  na  plagátoch  či 
vo vašich školách, ale tiež aj vo Spravodajcovi.    

                                                               ooooo       Helena Sušinková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víťazi súťaže  Giraltovský silák                         Foto: Eva Michalková 
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25.septembra 2011 sa zišli na pracovnom stretnutí riaditelia základných  
a materských škôl a školských zariadení v spádovom území Školského úradu 
Giraltovce. Dôsledne prerokovali pedagogicko-organizačné pokyny na otvorenie 
a priebeh školského roka 2011/2012.  

Školské vyučovanie sa začína 5.septembra 2011 a podľa rozvrhu hodín sa 
vyučuje  od 6. septembra. Na prvých dvoch hodinách žiaci budú poučení 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj s obsahom školského poriadku.  
Klasifikačná porada za 1. polrok sa uskutoční najskôr 24. januára a prvý polrok 
sa končí 31.januára 2012. 

Druhý polrok sa začne 1. februára a klasifikačná porada za 2. polrok sa 
uskutoční najskôr 22.júna. Školské vyučovanie v tomto školskom roku sa končí 
29.júna 2012. 

Termíny školských prázdnin sú:  
• jesenné prázdniny  28. október – 31.október 2011  
• vianočné prázdniny  23. december 2011– 5. január 2012 
• polročné prázdniny 3. február  2012 
• jarné prázdniny  27. február  – 2.marec 2012 
• veľkonočné prázdniny 5. apríl – 10. apríl 2012 
• letné prázdniny  2. júl – 31. august 2012 
 
             Riaditelia škôl zabezpečili vypracovanie školských vzdelávacích 

programov, prerokovali ich na pedagogických radách a tiež ich prerokujú 
školské rady jednotlivých škôl a školských zariadení. V  kompetencii  riaditeľov 
je podľa potreby vydanie prevádzkových poriadkov telocviční v súlade s § 3 ods. 
2 Vyhlášky č. 320/2008. 

       Z dôvodu zmeny finančných pásiem pre školské stravovanie 
v súčasnosti zriaďovatelia škôl a školských zariadení aktualizujú svoje 
všeobecne záväzné nariadenia o určení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach. 

       V náväznosti na zákon č. 37/2011, ktorým sa doplnil školský zákon č. 
245/2008 Z. z., sa bude v základných školách povinne vyučovať anglický jazyk 
ako jeden z dvoch cudzích jazykov. Zákon však nijako neupravuje, že to musí 
byť prvý cudzí  jazyk,  teda  nezavádza  povinnosť  vyučovať  anglický  jazyk  už 
na prvom stupni základnej školy. 

       Dovoľte mi teda na prahu nového školského roka popriať pedagogickým 
pracovníkom, žiakom a aj rodičom a ostatným zamestnancom škôl úspešné 
zvládnutie vytýčených úloh, pevné zdravie, optimálnu pracovnú klímu a radosť.  
Želám Vám dobrú atmosféru, príjemné medziľudské vzťahy a radosť zo vzá-
jomného stretávania sa. 
       ooooo   Jozef Kozák, odb. zam . ŠÚ   ooooo  
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22.júl 2011 sa navždy zapíše čiernym atramentom do dejín 
ľudstva. Všetci sme zhrození z toho, čo sa stalo v Nórsku. Oslo, 
mesto, ktoré udeľuje Nobelovu cenu za mier, sa po výbuchu 
bomby zmenilo na vojnovú zónu. Pre nórsku spoločnosť je to 
veľký otras, keď do pokojného budovania života zasiahne takýto 
nezmyselný, strašný čin. Hrôzu to vyvoláva aj v ostatných 
štátoch Európy a celého sveta. Predstava zmasakrovaných 
pokojných bezbranných ľudí vyvoláva v každom súdnom človeku 
šok. Nekrvácalo len Oslo. Terčom útoku sa stal aj prímestský 
ostrov Utoja, kde sa zišlo približne sedem stoviek mládežníckych 
aktivistov vládnucej Strany práce. Ťažko si predstaviť, čo 
v tomto chaose prežívali zasiahnutí ľudia. Zármutok príbuzných, 
najmä rodičov či súrodencov, sa nedá opísať. Prečo? Prečo sa to 
stalo? Nepoznáme  odpoveď. O bezohľadnom egoizme človeka, 
ktorý bol schopný spáchať takýto hrozný zločin, sa nedá 
pochybovať. Keď človek s takouto primitívnou etickou úrovňou 
dostane do ruky automatickú zbraň a nemá mravné zábrany, 
výsledkom je za krátky čas takmer stovka mŕtvych. Udalosti 
v Nórsku nás nemôžu nechať ľahostajnými. Zločiny takého 
druhu sú možné len v dôsledku vyspelej techniky. Nové 
technické   vymoženosti   zvyšujú   kvalitu   nášho   života,    ale 
na druhej strane sa dajú zneužiť na ničivé deštruktívne ciele. 
Rozhodujúcim činiteľom na týchto vážkach je človek. Technický 
vývoj sa zrejme nedá zastaviť, ale čo s človekom? Treba nám 
začať od nás samých. Aká je moja mravná úroveň? Akú mravnú 
úroveň majú moje slová, rozhodovanie a konanie? Iba ak sami 
prejdeme takýmto procesom obnovy, budeme vedieť poradiť aj 
druhým. Sme zodpovední za to, aký príklad vlastným životom 
poskytujeme svojmu okoliu. Myslím si, že veľká je aj 
zodpovednosť   médií.  Filmy,  v  ktorých  sa  bez  zábran  strieľa 
do ľudí, môžu prebudiť v nejednom človeku jeho driemajúce 
vražedné vášne. No na druhej strane existujú aj programy, ktoré 
sú vysoko etické a pozitívne. Dôležitý je človek, jeho postoj 
a morálna úroveň. Je mnoho príležitostí pôsobiť na mravnú 
úroveň ľudí a práve takéto zlomové situácie nás nemôžu nechať 
chladnými. Podobná udalosť sa môže stať kdekoľvek na svete, 
žiadna krajina nie je v tomto ohľade bezpečná.  Vychovávatelia, 
profesionálni aj neprofesionálni, by mali aj takéto vecí využívať 
na usmerňovanie ľudí, za ktorých sú zodpovední. 

 
ooooo   Anna  Mitaľová 
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OCHRANA 
RASTLÍN 
V SEPTEMBRI 

 
Za daždivého počasia pokračujeme 

v ošetrovaní viniča proti botrytíde 
Quadrisom, Teldorom, Zatom.  Dva 
týždne pred zberom urobíme posledný postrek náchylných odrôd 
jabloní  proti  pehovitosti  plodov  listovými  hnojivami  bohatými 
na vápnik. Pred prenesením izbových rastlín do bytov ich 
dôkladne prekontrolujeme ak majú škodcov, ošetríme ich ešte 
vonku. Môžu parazitovať molice, strapky, červce a štítničky. 

Úžitková záhrada v septembri je miestom, ktoré veľmi radi 
navštevujeme, pretože môžeme zberať dozrievajúce ovocie, 
začiatkom septembra sa vysieva reďkovka, ktorú zberáme asi 
v polovici októbra. Dá sa vysievať aj poľný šalát a zimný špenát, 
aby sme získali na jar veľmi skoro mrkvu, môžeme ju vysievať už 
v septembri  asi do hĺbky 1 cm. To isté platí pre jesenný výsev 
petržlenu. V septembri je v záhradke už menej kvetov ako 
uprostred leta. Pri správnom vysadení sa však môžeme tešiť 
z mnohých druhov kvitnúcich trvaliek, hľuznatých. 

September je najlepší termín na presádzanie trvaliek a to 6 až 
10 týždňov po hlavnom kvitnutí. V tomto období je čas 
vysádzania narcisov, tulipánov, krókusov,  snežienok, scily 
a hyacintov. 

                                                  ooooo   Ľubomír Krupa 
 
   
 
 
 
 

6.9 – 30.9.2011 – Vernisáž výstavy Mikuláša Žižáka – 
                            Krajinomaľba 
23.9 – 25.9.2011 – Propagačná výstava drobných zvierat,  
exotického vtáctva a ovocia, zeleniny a kvetov 
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Vo futbalovom drese Slovana 
Giraltovce sa predstavilo mnoho výborných 
futbalistov. Každý z nich upútal pozornosť 

inak a v rôznom období. Zaujímavosťou však 
je, že za giraltovské mužstvo hrali aj hráči, 

ktorí mali rovnaké meno i priezvisko. 
Do  tejto kategórie patria aj Švačovci 

s krstným menom Ján. Najstaršieho 
volali Kaleja a bol to bek ako sa patrí. 

Mladší,   populárny Janek, bol skvelý záložník a najmladšieho zas 
volali Dobiáš. Prečo? Lebo hral na poste pravého obrancu, na drese 
nosil číslo 2  a svojou hrou, rýchlosťou a tvrdosťou pripomínal 
legendárneho - a vo svojej  dobe jedného z najlepších futbalistov 
Československa  - Karola Dobiáša a ešte aj pri behu rozhadzoval  
päty ako on. Áno, reč je o Jánovi Švačovi, ktorý  14.septembra oslávi 
šesťdesiatku. Prvý raz nastúpil za Slovan ako sedemnásťročný proti 
Svidníku. Podarilo sa mu hrať s takou   silnou generáciou hráčov,  
ako boli  E.Mati, P. Mati, T. Končár, M. Harčarík a J. Pališin. Rád 
spomína na trénera J. Štrusa, ktorý mu dával šancu hrať. Neskôr boli 
jeho spoluhráčmi bratia Barnášovci, J. Krajčík, J. Packa a ďalší. 
Futbal v Slovane hral do roku 1975. Potom sa mu ozvali vleklé 
zranenia a rekreačne si zahral v Brezove. Starší fanúšikovia ho 
veľmi dobre poznajú, stále fandí  Slovanu a jeho miesto za dolnou 
bránkou je pravidelne obsadené. Janko, veľa zdravia, šťastia 
a spokojnosti do ďalších rokov. 

 
   ooooo    Miroslav Deutsch 
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Internacionáli MFK Slovan Giraltovce Ján Švač ml. horný rad, prvý zľava 
                                                             Foto: archív 

 
 
 
 

V auguste začali svoju novú sezónu všetky futbalové súťaže. 
V Giraltovciach máme novinku a to účinkovanie dorasteneckých 
družstiev v II. futbalovej lige, v ktorej si môžu naši chlapci 
porovnávať svoje kvality aj celkami zo stredného Slovenska. 
Futbalisti A- mužstva Slovana pokračujú v súťaži, ktorá má 
názov Majstrovstvo regiónu Východ. V predošlom ročníku si 
Giraltovčania urobili veľmi dobré meno tretím miestom 
v tabuľke aj herným prejavom. Tretia priečka im priniesla účasť 
v Slovenskom pohári a už sú v II. kole tejto súťaže, nakoľko sa 
ich prvý súper Trebišov vyhlásil. Ďalším protivníkom bude 
účastník tretej ligy FK Ružiná. Škoda že Slovanu neprial žreb 
a musí ísť za súperom a naopak v kútiku duše sme verili, že 
osudie určí pre Giraltovce protivníka ako Žilina alebo Prešov. Ak 
by sa hralo v Giraltovciach bol by to veľký sviatok. Škoda. 
V majstrovských zápasoch sa však Slovanu nedarí podľa 
predstáv trénera, funkcionárov i priaznivcov. Vonku sa zatiaľ 
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 nepodaril žiadny bodový zisk a strata  bodov doma s rezervou 
Michaloviec veľmi mrzí. Aj keď víťazstvá doma s Barcou 
a Nižným  Hrušovom potešili, s  hrou  veľká  spokojnosť  nebola. 
Na súperových ihriskách sa z mužstva vytratila tá tradičná iskra 
a nepoddajnosť, ktorá mužstvo zudobila v minulej sezóne. Treba 
však aj povedať, že tréner Ľ.Puháka dáva priestor viacerým 
mladým hráčom a trpezlivosť je preto namieste. Pozitívom je 
úspešná strelecká potencia Ľ. Kaňucha, ktorý sa zaradil na čelo 
strelcov súťaže. Pred nami je ešte veľa zápasov a aj možnosť 
vylepšenia hry i bodového zisku. 

     Je dobré, že pozornosť giraltovskej futbalovej verejnosti  
upútala omladina Slovana. Začiatok súťaže vzbudzoval veľké 
obavy, veď skok do II. ligy a aj strata veľkého počtu končiacich 
dorastencov bola varovná. Realita sa však ukázala v oveľa 
krajšom svetle. Dorastenci Slovana už v prvom zápase proti 
kvalitnému súperovi z Banskej Bystrice predviedli výborný 
výkon a zaslúžene zvíťazili o dva góly. A čo je najdôležitejšie 
potešili početnú divácku návštevu. Áno, dá sa povedať, že 
zverenci Jaroslava Mitaľa bavili divákov a aplauz na otvorenej 
scéne bol veľmi častý. Podobne to bolo aj pri ďalších domácich 
zápasoch s Trebišovom a Stropkovom, ktoré skončili víťazstvom 
Slovana a diváci odchádzali s dobrým pocitom. Na druhej strane 
treba konštatovať, že na mládežníckych zápas sa rozširuje 
neduh v podobe častého pokrikovania na adresu rozhodcov 
a hráčov súpera.. Emócie patria k futbalu a fanúšik prejavuje 
svoje sympatie či antipatie rôzne. Horšie je, ak sa to vyskytuje 
v priestore striedačiek u ľudí, ktorí nie sú usporiadatelia 
a Slovenským futbalovým zväzom sú označovaní ako nepovolané 
osoby. Určite to nerobí dobré meno giraltovskému futbalu a SFZ  
postupuje veľmi prísne. Nepáčilo sa to ani primátorovi mesta, 
ktorý odchádzal zo zápasu s Banskou Bystricou znechutený. 
Potešenie zo zápasu vystriedali rozpaky. Podľa jeho slov, takéto 
prejavy už nebude ani Mesto Giraltovce tolerovať. 

     Čo dodať na záver? Futbal je krásna a neobyčajná hra, 
ktorá prináša neopakovateľné pocity. Tým najkrajším je 
potešenie z hry i výsledkov svojich mužstiev. A aj tie giraltovské, 
dospelí, dorastenci i žiaci majú čo ponúknuť a preto ešte raz 
slová z titulku: radujme sa z futbalu, priatelia. 

 
ooooo   Miroslav Deutsch 
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Teréziu Scirankovú 
Sebastiána Macka 
Barboru Kurejovú 
Samuela Fedáka 
Anastáziu Novotnú 
 
 
 
Michal Sabo    - 90  Marta Cibuľková   - 60  
Ján Tchurik     - 80  Mária Paľová      -   60 
Mária Paľová, MUDr. - 80  Jaroslav Dreveňak    - 55 
Ružena Chytilová   - 75  Ján Chlebovský         -   55      
Anna Hliboká    - 75  Zdenko Kurečaj    - 55 
Andrej Murenko, Mgr. - 70  Milan Németh –Mikula - 55 
Jolana Šimová   - 65  Lýdia Peštová    - 55 
Anna Sukovská   - 65  Mária Dzurušová   - 55 
Mária Foltinová   - 65  Helena Kaňuková   - 55 
Eva Mitaľová    - 65  Bartolomej Mitráš   - 50 
Marián Šramko   - 60  Štefan Valachovič   - 50 
Ján Švač     - 60  Helena Makuchová  - 50 
Ružena Polohová   - 60 
 
 
 

Vladimír Pém - Ivana Švačová 
Prešov     Giraltovce 

Marek Ferenc - Renáta Fedáková 
Svidník     Giraltovce 

Ing.Dušan Kaľavský - Tatiana Mariňaková 
Giraltovce                Giraltovce 

Jozef Harenčár - Katarína Šimová 
Široké      Giraltovce 

Daniel Leško  - Anna Imreová 
  Kalnište     Giraltovce 
Ing. Peter Pivarč - Mgr. Darin Michliková 
  Bratislava                           Giraltovce 
Radoslav Gaďo - Martina Daňová 
Nižný Hrabovec                 Giraltovce 
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Čas plynie, lieči, otupuje ostne bolesti, 

nedovolí  zabúdať. Na sklonku mája, v jednom 
krásnom slnečnom  ráne nás navždy opustil 
môj manžel, otec našich detí a dedko našich 
vnúčat Dipl. tech. František Pach. 

  Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí nám 
pomáhali prekonávať ťažké chvíle svojou 
účasťou. 

   Kolektívu členov Zbor pre občianske 
záležitosti v Giraltovciach za prípravu dôstojnej 
poslednej rozlúčky s naším drahým zosnulým 
úprimne ďakujeme. 

                                                                                                        
Manželka a smútiaca rodina Pachová   
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Obchod Mikuláša Kutlíka, medzi ním a  dobovým automobilom je stojan 
benzínového čerpadla. V pozadí na kopci vidno vežičku, ktorá bola súčasťou 
väčšieho majerského areálu, v ktorom sa nachádzal kaštieľ a kúria.  

Foto: archív Adriána Eštoka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sídlo firmy Ludus, na kopci Kostol sv. Cyrila a Metoda zo 40. rokov 20. 
storočia.                                                                             Foto: Mária Osifová 
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Máš plné zuby trávenia  času štúdiom angličtiny a stále nevieš 
komunikovať v angličtine? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ak chceš skutočne rozprávať po anglicky, pripraviť sa na 

maturitnú skúšku, prijimačky na vysokú školu, alebo ísť 
pracovať do Anglicka, príď študovať individuálne  alebo v malých  
skupinách  s kvalifikovaným rodeným anglickým učiteľom.  

Spolu sa rozhodneme čo sa budeš učiť (akademickú angličtinu, 
obchodnú angličtinu, každodennú konverzáciu, atď). 

Investuj do svojej budúcnosti teraz, nemárni svoj čas a peniaze. 
Príď sa učiť so skutočným angličanom -  Edwardom O´Toole, multi 
vydávaným spisovateľom s 13-ročnými  skúsenosťami so súkromnou 
výučbou anglického jazyka na Slovensku a v Poľsku.   

Okrem toho ponúkam: 
Business English – Obchodná angličtina 
Individuálna alebo skupinová  (maximum 4) 
Obchodná angličtina pre stredný a vyšší  stupeň  študentov, 

kombinácia práce s knihou a otvoreného štýlu lekcií. 
Môžem poskytovať svoje služby aj priamo vo vašej  firme ! 
Tel – 0904 530508 
ul. Sov.hrdinov 102, budova Obvodného úradu 5, 
089 01 Svidník 

www.edwardotoole.com 
 

http://www.edwardotoole.com
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Pivovarníci darujú východnému Slovensku 16 600 eur 
 
Spoločnosť Pivovary Tovar, a. s. je známa svojim zodpovedným prístup k 
firemnej filantropii. Aj tento rok v rámci 8. ročníka charitatívneho projektu 
OBČIANSKA VOĽBA PIVOVARU ŠARIŠ daruje 16 600 EUR na rozvoj 
východného Slovenska. 

Mimovládne organizácie z okresov Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou a Bardejov 
môžu získať finančný grant na realizáciu zaujímavých a zmysluplných projektov, 
ktoré by mali prispieť k skvalitneniu životnej úrovne obyvateľov v oblastiach 
zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, športových aktivít, k rozvoju kultúry a 
spoločenského života, vzdelávania a ekológie. 

Za uplynulých sedem ročníkov spoločnosť prostredníctvom Občianskej voľby 
podporila  57 projektov v celkovej  hodnote takmer 157 000 eur. Úspešné 
projekty získali celkovo 38 978 hlasov od občanov. Finančné prostriedky sa 
takto pretransformovali a zanechali trvalú stopu v regióne východného 
Slovenska.  

Rada reprezentantov pri Komunitnej nadácii Veľký Šariš bude posudzovať 
prihlásené projekty v prvom kroku. Okrem jasne formulovanej témy projektu, cieľa 
a súladu so zameraním programu sa bude hodnotiť aj dlhodobá perspektíva 
a udržateľnosť projektu. 

V rámci výzvy 8. ročníka Občianskej voľby Pivovaru Šariš sa pri posudzovaní 
projektov bude tiež zohľadňovať, ako projekt prispeje, či rieši energetickú 
úspornosť, separáciu a znižovanie odpadov, šetrenie s pitnou vodou a ochranu 
prameňov a studničiek v regióne, ktorý je mimoriadne bohatý na kvalitnú pitnú 
vodu. 

Výber projektov je naďalej v rukách občanov.  

Postupujúce projekty už budú hodnotené formou verejného hlasovania. Každý 
občan tak môže hlasovať za projekt, ktorý je podľa neho najdôležitejší a reflektuje 
potreby jeho regiónu.  

„V minulosti sa výzva stretla s veľkým ohlasom. Preto sme za účelom podporenia 
čo najväčšieho počtu dobrých a ušľachtilých nápadov rozhodli tento rok urobiť malé 
zmeny v systéme odmeňovania projektov,“ uviedla Miriam Šramová, manažérka 
korporátnych vzťahov spoločnosti Pivovary Topvar, a. s., a zároveň dodala: 
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„Maximálna výška podpory jedného projektu je 3000 euro, čo dáva šancu 
väčšiemu počtu uchádzačov o grant.“  

Grantový program Občianska voľba Pivovaru Šariš prebieha v úzkej spolupráci 
s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš už od roku 2004. O príspevok môže 
mimovládna organizácia požiadať vyplnením formulára, ktorý je k dispozícii priamo 
v Komunitnej nadácii Veľký Šariš, alebo na webových stránkach 
www.pivovarytopvar.sk (sekcia Naše hodnoty, podsekcia Podpora komunít) 
a http://home.nextra.sk/komunit. Poradenstvo pri príprave projektov poskytne 
Štefánia Lenzová, správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš, na telefónnych 
číslach 0907/920 594 alebo 051/776 2013.  

Uzávierka programu je 23. septembra 2011.  

Spravte východné Slovensko krajším miestom pre život, zapojte sa do Občianskej 
voľby a získajte prostriedky na váš projekt. 

Akciová spoločnosť Pivovary Topvar je členom jednej z najväčších pivovarníckych 
spoločností na svete SABMiller. Do portfólia spoločnosti patria značky Pilsner 
Urquell, Velkopopovický Kozel Šariš, Topvar, Smädný Mních, Gambrinus, Birell, 
Master a Redd´s. 
 
 

V prípade potreby ďalších informácií sa s dôverou obráťte na: 
Pivovary Topvar, a. s., Zuzana Lošáková – manažérka firemnej komunikácie 

t. č.:  02/67 28 61 52, mobil: 0904/703 273, 
e-mail: zuzana.losakova@topvar.sabmiller.com 

 
        
 

Vydáva: Mestský úrad Giraltovce 
Vedúci redakčnej rady: Alena Kmecová 

Vydáva sa na základe povolenia:  
OÚ  č. 2/94 Bardejov 

Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedá autor, nie 
redakčná rada. 

Tlač a sadzba: UNIPRESS, Dukelská 64, 087 01 Giraltovce, 
tel.: 054/732 2878 

Adresa redakcie: Mestský úrad Giraltovce, 
tel./fax: 054/732 23 01, 732 24 47  

Uzávierka vždy 20. v mesiaci, 
Náklad: 230 ks, Cena 0,50 € 

e-mail: msugiraltovce@stonline.sk 
 

ISSN 1335-6607 
EV 3891/09 

http://www.pivovarytopvar.sk
http://home.nextra.sk/komunit
mailto:zuzana.losakova@topvar.sabmiller.com
mailto:msugiraltovce@stonline.sk

