Spravodajca mesta Giraltovce

Keď kvitnú biele chryzantémy, k hrobom kráčame,
tichučko stojíme, pohľadom pomník hladíme.
Clivota zrazu obklopí nás,
tam pri hroboch všetci zmäkneme,
tam srdce na pomník kladieme.
Spomíname!
Smútok si slzu z očí ukradne celkom nebadane,
zrazu v oku zaleskne sa
a ruky samé k modlitbe spínajú sa.
Sviečky plápolajú!
Blízke duše nemou rečou rozprávajú.
Na cintoríne bolesť znova prebudí sa
a ostro bodne do srdca.
Minulosť sa vráti, zrazu späť sú roky preţité.
V tichom čase novembra duša rozpráva príbehy ţivota,
hlboko načiera do studne poznania,
spomienky oţijú, hroby sa otvárajú,
blízkych späť nám vracajú.
Keď voňajú biele chryzantémy, nastal dušičiek čas,
svet nostalgiou dýcha.
Vence, samé vence a sviečky zapálené,
vďačným srdcom na hrob prinesené.
Pri hroboch tichučko stojíme, na blízkych myslíme,
tam v tichu nehybne stojíme, v duši tisíc otáznikov máme,
lebo práve v dušičkovom čase správne cesty ţivota hľadáme.
Večné otázky, nikdy nezodpovedané,
v pomníkoch navţdy sú vtesané.
Srdcom ich čítame, odpoveď spoznáme.
Tam zrazu jasne vidíme, ţe Boţia dobrota vţdy vyhrávala,
srdcia naprávala a oltár ţivota láskou zohrievala.
Ako nádherne voňajú biele chryzantémy.
Smútok odháňajú, pokoj, večný pokoj všetkým prinášajú.
Po roku, drahí, prídeme zas,
vencom sa poďakovať, v duši pospomínať.
Anna Mitaľová
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Zasadnutie mestského zastupiteľstva
sa uskutočnilo 27. októbra 2014. Bolo to
v poradí 28. zasadnutie MsZ za účasti
10 poslancov, ospravedlnila sa PhDr.
Lucia
Imreová.
Zasadnutie
otvoril
primátor mesta Mgr. Ján Rubis, kontrolu
plnenia uznesení z 27. zasadnutia MsZ
predloţil prednosta MsÚ Ing. Ján Čabala. Nasledoval návrh
k schváleniu obce Lascov za člena Školského úradu
v Giraltovciach, ktorý predkladal Mgr. Jozef Kozák. Poslanci
MsZ tento bod rokovania odsúhlasili.
Úpravu rozpočtu mesta Giraltovce na rok 2014 predloţila
Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia. Poslanci
pripomienkovali opravy dôleţitých budov v našom meste.
Primátor mesta informoval o 3 projektoch, ktoré sú v štádiu
riešenia: Rekonštrukcia Parku mieru, Komunitné centrum
a Výstavba na Bardejovskej ulici. Zároveň pripomenul, ţe
reálny dlh mesta je 28,11 %.
Zmenu rozpočtu mesta
Giraltovce na rok 2014 poslanci rozpočtovým opatrením číslo
4 schválili.
Návrh na schválenie štatútu Rómskej občianskej hliadky
predloţil Mgr. Ján Rubis, primátor mesta.
Ide o projekt na 12 mesiacov, od októbra 2014
do septembra 2015. Vybraní boli 4 členovia tejto hliadky,
ktorí spĺňali potrebné kritériá, ukončenie plnohodnotného
základného vzdelania a čistý register trestov. V podstate majú
plniť 2 základné úlohy: ráno slúţia na prechodoch v čase,
keď deti idú do školy a chránia majetok mesta. V tejto
súvislosti pán primátor pochválil aj prácu terénnych
sociálnych pracovníkov, ktorí zabezpečujú agendu rómskych
občanov.
Nasledovali interpelácie a rôzne, hovorilo sa o úprave
cintorína pred Sviatkom všetkých svätých a o riešení rôznych
problémov v našom meste. V závere primátor mesta poďakoval
poslancom za spoluprácu a rokovanie MsZ zastupiteľstva
ukončil.
Anna Mitaľová
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Miestna volebná komisia v Giraltovciach podľa § 23 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, ţe pre voľby
primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:
Peter Cibuľka, 38 r., ţivnostník,
Giraltovce, Mlynská 806/21 - nezávislý kandidát
Jaroslav Harajda, Ing., 50 r., ekonóm,
Giraltovce, Fučíkova 392/28,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST – HÍD, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
Martin Končár, MVDr., 47 r., veterinárny lekár,
Giraltovce, Budovateľská 177/17 - nezávislý kandidát
Ján Rubis, Mgr., 53 r., politológ,
Giraltovce, kpt. Nálepku 608/69,
SMER – sociálna demokracia
Stanislav Varga, 39 r., manaţér pre medzinárodný obchod,
Giraltovce, Mlynská 805/20 - nezávislý kandidát
Miestna volebná komisia v Giraltovciach podľa § 18 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, ţe pre voľby
poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto
kandidátov:
1.
2.
3.
4.
5.

Stanislav Bakaľar, 45 r., invalidný dôchodca,
Giraltovce, Kukučínova 470/16, SNS
Helena Bosaková, 47 r., administratívny pracovník,
Giraltovce, Tehelná 7, KDH
Ján Čiţek, Mgr., 61 r., dôchodca,
Giraltovce, Budovateľská 168, nezávislý kandidát
Miroslav Deutsch, MVDr., 61 r., veterinárny lekár,
Giraltovce, Záhradná 18, nezávislý kandidát
Mária Digoňová, Ing., 49 r., administratívny pracovník,
Giraltovce, Fučíkova 413/49, KDH
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Marta Fereková, 33 r., študentka PU,
Giraltovce, Mlynská 855/22, nezávislý kandidát
Ľubomír Filo, Ing., 64 r., ekonóm,
Giraltovce, Bardejovská 254/40, nezávislý kandidát
Jaroslav Harajda, Ing., 50 r., ekonóm,
Giraltovce, Fučíkova 392/28, KDH
Dávid Havira, 25 r., študent,
Giraltovce, Tehelná 599/4, SMER-SD
Ján Haţlinský, Ing., 40 r., elektroinţinier,
Giraltovce, Dukelská 78/76, SDKÚ-DS
Marek Hliboký, 41 r., hasič - záchranár,
Giraltovce, Tehelná 602/11, SMER-SD
Peter Hliboký, 39 r., finančný konzultant,
Giraltovce, Kpt. Nálepku 789, nezávislý kandidát
Mária Kačmarová, Mgr., 55 r., pedagóg,
Giraltovce, Dukelská 61/68, KDH
Alena Kmecová, 61 r., dôchodkyňa,
Giraltovce, Druţstevná 353, SMER-SD
Martin Končár, MVDr., 47 r., veterinárny lekár,
Giraltovce, Budovateľská 177/17, nezávislý kandidát
Martin Koššala, PaedDr., 53 r., riaditeľ školy,
Giraltovce, Tehelná 1, SMER-SD
Stanislav Macák, RNDr., 54 r., chemik,
Giraltovce, SNP 287/5, SDKÚ-DS
Ján Magdoško, Ing., 62 r., konateľ spoločnosti,
Giraltovce, Na Serpentínach 596/12, SMER-SD
Rastislav Onufer, Ing., 31 r., bezpečnostný pracovník,
Giraltovce, Fučíkova 579/62, KDH
Martina Onuferová, PaedDr., 31 r., pedagóg,
Giraltovce, Fučíkova 579/62, KDH
Pavel Paľa, Ing., 64 r., konateľ spoločnosti,
Giraltovce, Dukelská 59/66, SMER-SD
Marek Pavúk, Bc., 27 r., fitness inštruktor,
Giraltovce, Hviezdoslavova 452/8, nezávislý kandidát
Ján Rubis, Mgr., 53 r., politológ,
Giraltovce, Kpt. Nálepku 608/69, SMER-SD
František Schrenk, Ing., 29 r., projektový manaţér,
Giraltovce, Dukelská 159/58, nezávislý kandidát
Helena Sušinková, 61 r., dôchodca,
Giraltovce, Fučíkova 370/7, KDH
Jaroslav Šamko, 34 r., robotník,
Giraltovce, Bardejovská 218/3, SMER-SD
Peter Ščavnický, 34 r., nezamestnaný,
Giraltovce, Tehelná 9, KDH
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28.
29.
30.
31.
32.
33.

Mária Štofková, 51 r., úradníčka,
Giraltovce, Tehelná 599/4, NOVA
Ladislav Tomko, Ing., 53 r., inšpektor,
Giraltovce, Na Serpentínach 15/4, SMER-SD
Martin Varga, Mgr., 36 r., obchodný riaditeľ,
Giraltovce, Kukučínova 551, nezávislý kandidát
Dušan Verčimak, Ing., 49 r., manaţér vzdelávania,
Giraltovce, Dukelská 62/69, SDKÚ-DS
Slávka Vojčeková, Mgr., 55 r., právnička,
Giraltovce, Bardejovská 588, SMER-SD
Ján Ţulták, 45 r., montér,
Giraltovce, Kpt. Nálepku 131, SMER-SD

babie leto na nás nezabudlo? Slnečné teplé októbrové dni nás
nútili obliecť si opäť krátky rukáv. Dokonca aj noci boli veľmi
príjemné a nevyskytol sa ţiadny ranný prízemný mráz, ten nás
prekvapil aţ v závere mesiaca.
detský kolotoč na sídlisku Dukelská mení svoje miesto?
Na ţiadosť občanov ţijúcich v bloku Z - kvôli rušeniu nočného
pokoja, hlavne cez víkend, keď sa mládeţ vracala z nočných
klubov a zdrţiavala sa pri tejto detskej atrakcii - bude preloţený
bliţšie k detskému ihrisku na tomto sídlisku. Je však otázne, či
sa tak problém nepresunie len k iným občanom.
slogan tohtoročnej jubilejnej 20. kampane Študentskej kvapky
krvi sa verejnosti prihovára rečou mladých ľudí?
Slovnou
hračkou – Sú tuNIAKY MOJI ľudia? (sú tu nejakí moji ľudia) Nebuď tuniak a daruj krv! - je kampaň primárne zameraná
na získavanie prvodarcov, medzi ktorými sú najmä ľudia
v mladšom veku. V našej poliklinike sa odber krvi konal
29.10. a zúčastnilo sa ho 43 darcov, z toho 15 bolo prvodarcov.
celoslovenská charitatívna zbierka potravín, organizovaná
Červeným kríţom a spoločnosťou Kaufland, pomohla aj ľuďom
v našom meste? Dobrovoľníci SČK uskutočnili zbierku
trvanlivých potravín pred spomínaným obchodným domom, tie
potom rozdelili do balíčkov, ktoré putovali k sociálne slabším
občanom. V našom meste sa takto pomohlo 8 rodinám, ktorých
prekvapené a dojaté reakcie boli dôkazom toho, ţe títo ľudia
takúto pomoc naozaj potrebujú.
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Text a foto: Mária Osifová

S

tretli sme sa s primátorom Giraltoviec Jánom Rubisom,
aby nás ako predseda petičného výboru informoval o tom,
ako dopadlo stretnutie v Bratislave, kam doručili petičné
hárky s poţiadavkou na urýchlenie prípravných prác a výstavby
rýchlostnej cesty R4 v tzv. červenom variante (z Prešova okolo
Giraltoviec do Svidníka a ďalej na hranicu s Poľskom).
Delegácia doručila petíciu, ktorú podpísalo vyše 11 - tisíc
obyvateľov nášho okresu, do Bratislavy. Na Ministerstve
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
ju prijal štátny tajomník Viktor Stromček.
V delegácii boli Ján Rubis, primátor Giraltoviec, Ján Holodňák,
primátor Svidníka a starostovia obcí: Dušan Majerník z Kračúnoviec, Michal Kolesár z Okrúhleho a Vladimír Bujčík z Ladomírovej.
Počas dvojhodinového rokovania ich V. Stromček so svojimi
dvoma kolegami informoval o tom, ţe v súčasnosti vrcholia práce na
štúdii realizovateľnosti výstavby R4, o ktorých po prerokovaní
krajskou kanceláriou Diaľničnej spoločnosti v Prešove budú
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informovaní obyvatelia kraja a členovia petičného výboru. Štúdia je
prvý predpoklad zaradenia tejto akcie medzi projekty financované
zo štrukturálnych fondov EU na programovacie obdobie 2016 –
2020. Ak by sa tak nestalo, štát by vo svojom rozpočte ťaţko našiel
prostriedky na túto stavbu. V tejto súvislosti sa hovorilo aj
o moţnostiach spojenia sa našej strany pri riešení tohto problému
s Poľskom, ktoré má moţno ešte väčšie moţnosti získať finančné
prostriedky z európskych fondov. Pritom Poľsko má tieţ záujem
na vybudovaní fungujúcej rýchlostnej komunikácie v severojuţnom
smere cez európsky kontinent. Do riešenia bude treba zainteresovať
aj europoslancov, či uţ našich alebo poľských.
Dôleţité je, ţe štúdia realizovateľnosti výstavby R4 je hotová a
po prerokovaní v Prešove a schválení pôjde na rokovanie vlády,
ktorá rozhodne o tom,
či štúdia bude posunutá ako projekt
do európskych fondov a v akom variante – či uţ v červenom alebo
modrom (cez Stropkov).
Počas stretnutia prítomní otvorili aj otázku bezplatného
cestovania niektorých skupín nášho obyvateľstva vlakovou
dopravou. Členovia petičného výboru sa obrátili na pracovníkov
ministerstva s návrhom, aby sa začalo uvaţovať o bezplatnom
cestovaní aj v autobusovej doprave. Malo by sa to dotýkať hlavne
takých regiónov, ako je aj náš okres, ktorý nemá ani meter
ţeleznice. Ministerstvo po vyhodnotení prvých skúseností
s bezplatným cestovaním zváţi, či sa budú dať realizovať aj ďalšie
moţnosti bezplatného cestovania.
Tretia oblasť, o ktorej sa na stretnutí hovorilo, bola problematika
otvorenia Stanice technickej kontroly (STK) pre osobné a nákladné
autá, ktorá v našom okrese v súčasnosti nie je. Ministerstvo
pripravuje rozmiestnenie STK po celom Slovensku a v rámci toho by
sme chceli, ako povedal Ján Rubis, otvoriť STK vo Svidníku, kde
v súčasnosti nie je ţiadna a vodiči musia s autami chodiť aţ
do Stráţskeho, Prešova či inam. Pritom vo Svidníku boli donedávna
aţ dve STK, ktoré dnes uţ licenciu nemajú. Ako nám primátor J.
Rubis prezradil, chceli by dosiahnuť, aby STK bola aj v našom
meste, v Giraltovciach. Pomohlo by to nielen našim autodopravcom
a majiteľom áut, ale aj ľuďom z bliţšieho a ďalšieho regiónu.
Ako na záver Ján Rubis povedal, s výsledkom stretnutia je
celkovo spokojný, len ho mrzí to, ţe aktivity okolo prípravy výstavby
rýchlostnej cesty R4, vykonané za dve ostané desaťročia, boli
zbytočné. Ako ich informovali pracovníci ministerstva, výstupy
z týchto činností by neobstáli pre európske fondy, preto tento
proces vlastne ako keby začínal znovu.
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Treba veriť, ţe stojaté vody okolo problémov, o ktorých sa na
rokovaní v Bratislave hovorilo, sa konečne pohnú a problémy sa
budú riešiť. Nášmu mestu, regiónu a jeho obyvateľom by to len
pomohlo.
Text a foto: PhDr. František D ž a l a i

Členovia petičného výboru pred Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave: zľava v prvom rade
J. Rubis, J. Holodňák, M. Kolesár, v druhom rade V. Bujčík a
D. Majerník
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P

ríjemný

večer strávili diváci na benefičnom
koncerte, ktorý pripravilo Občianske zdruţenie
Spojme srdcia pre zdravie pod patronátom
primátora mesta Mgr. Jána Rubisa. Podujatie malo
peknú myšlienku, pomoc tým, ktorí to najviac
potrebujú. Dobrovoľné vstupné bude pouţité pre klientov DSS v Giraltovciach na rehabilitáciu.
V úvode koncertu navodilo príjemnú atmosféru duo
klientov Domova sociálnych sluţieb, a to strhujúcim
tancom. Svoje umenie, ako vţdy, predviedli aj ţiaci
umeleckej školy, zaujali hrou na klavíri, akordeónovým
orchestrom, duo hrou na husliach, ľudovou hudbou
a tanečný odbor vareškovým tancom. Otec s dcérou,
Jana a Jano Pavelčákovci z Košíc, sa predstavili divákom upravenými ľudovými pesničkami. Z Humenného
prišla podporiť peknú myšlienku muţská spevácka
skupina Rusinské holosy, ktorá čerpá vo svojom
repertoári z popu a folklóru. A samozrejme, na záver
nechýbal domáci folklórny súbor Topľan so svojimi
prekrásnymi strhujúcimi pesničkami a tancami.
Občianske zdruţenie sa touto cestou poďakovalo
za spoluprácu a pomoc pamätným listom a plaketou
primátorovi mesta Mgr. Jánovi Rubisovi, riaditeľke DSS
Mgr. Slávke Vojčekovej a riaditeľovi ZUŠ Mgr. Petrovi
Zajacovi. Odovzdal im ich predseda zdruţenia Vladislav
Kačmár.
Divákom sa tento program páčil, čo prejavovali
mohutným potleskom a skandovaním počas vystúpenia.
No musím však zdôrazniť - a je mi to veľmi ľúto - ţe
občania nášho mesta si nenašli čas a chuť podporiť
myšlienku pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Veď
človek nikdy nevie, či takúto pomoc nebude potrebovať
niekedy aj on sám.
Text: Alena Kmecová, Foto: A. Mašlejová
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Možno pre iných úplne obyčajný deň, ale pre mnohých z nás veľký sviatok.
Elegancia vyžarovala zo všetkých zúčastnených. Zatiaľ čo u účinkujúcich
bolo badať jemnú nervozitu, ktorá však išla ruka v ruke s absolútnou
pripravenosťou a pracovným nasadením, u hostí prevládalo vzrušenie
z očakávania. O čom hovorím? No predsa o okrúhlych 60. narodeninách
Gymnázia v Giraltovciach. Oslavy prebiehali v priestoroch MsÚ 19.
októbra a boli pozvaní učitelia - bývalí aj terajší, zamestnanci školy,
významní bývalí študenti a hostia.
Dalo sa čakať, že tento deň bude sprevádzaný gráciou a noblesou, čo
sa už od začiatku potvrdilo. Pomyselné svetlo reflektorov sa na úvod
sústredilo na hymnu všetkých študentov – Gaudeamus Igitur – ktorú
zborovo zaspievali naši žiaci. Po skončení úvodného defilé si slovo vzali
moderátori, ktorí s hrdosťou otvorili slávnostný program a úctivo privítali
všetkých prítomných. Na rad sa dostali spomienky v podobe prezentácie
s historickými fotografiami školy, kde si každý aspoň trochu pripomenul
staré časy nášho gymnázia. Na to nadväzoval príhovor nového riaditeľa,
Róberta Mihalenka, ktorý vo svojej reči poďakoval svojmu predchodcovi
Jurajovi Auerswaldovi za dlhoročné vedenie školy. Ďalej nasledovalo
pôsobivé hudobno-slovné pásmo,
od klasikov slovenskej poézie
až po tvorbu absolventov nášho gymnázia, s názvom Nezatajiteľní v čase.
Nedá mi nespomenúť, aké veľké nadanie a umelecké cítenie majú tí žiaci gymnazisti, ktorých spestrenie programu hudobnými prednesmi obohatilo
všetkých prítomných, akordeónové kvinteto, klavírne sólo alebo perfektne
zosúladený husľový duet. Dôležitou súčasťou tohto dňa bolo odovzdávanie
ďakovných listov učiteľom, zamestnancom
za významné
a dlhoročné pôsobenie v našej škole. Ukázať svoj talent prišli aj žiaci zo ZŠ
v Giraltovciach, ktoré boli milou súčasťou programu. Detská radosť
a entuziazmus, sršiaci z ich tvárí, potešili nejedno ľudské oko. Bodkou na
záver bolo pásmo zábavy a humoru o vážnych aj menej vážnych príhodách
v našej škole s názvom: „Vstúpte do našej školy... kde nechýbalo veľa
vtipných a priam geniálne zahraných obrazov z vyučovacích hodín.
,,Všetko bolo dokonale zorganizované, a to aj vďaka intenzívnej
spolupráci s profesormi,“ vyjadrili sa študenti, ktorí nedajú dopustiť na
profesionálny prístup učiteľov. Tí im venovali každú voľnú chvíľu
a pomáhali predviesť majstrovský výkon, čo sa, samozrejme, podarilo.
Aj tu sa potvrdilo staré známe pravidlo, že na Gymnáziu v Giraltovciach
sa dá nielen kvalitne a efektívne pripraviť na ďalšie štúdium, ale aj
predviesť svoj talent a nadanie v mimoškolských aktivitách.
Radka Dzurišová, 4.A, Gymnázium Giraltovce
Foto: Jakub Ďuraš
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Vážení čitatelia!
Dovoľte, aby som sa krátko vrátil k vydarenej celodennej akcii Festival
pečenia chleba, ktorú mesto usporiadalo 24. augusta 2014 v rámci tzv.
mäkkého projektu, súvisiaceho s modernizáciou zariadení amfiteátra a
priľahlých objektov v Parku mieru. I keď sa už o tejto akcii popísalo dosť,
predsa sme na niečo zabudli. Súčasťou
projektu, spolufinancovaného z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovenská republika 2007 – 2013, bolo aj
vydanie etnopublikácie k Festivalu pečenia
chleba s názvom Chlieb kedysi a
dnes/Chleb kiedyś a dziś z regiónu Horného
Šariša a Podkarpatskej oblasti v Poľsku.
Publikácia predstavuje rôzne druhy a
spôsoby prípravy a pečenia chleba v oboch
regiónoch a približuje aj históriu a súčasnosť
tejto vzácnej, zdravej a neodmysliteľnej
súčasti ľudského stravovania. Chlieb je totiž
v každej krajine či regióne v niečom odlišný,
môže mať rôzne tvary, rôzne pomery a zloženie jednotlivých druhov múky.
Bez rozdielu národnosti však všetci tí, čo ho poznajú a konzumujú,
považujú chlebík za Boží dar a mnohí dodnes dodržiavajú staré tradície,
ktoré sú s ním spojené. V rámci sprievodnej akcie sa na festivale
predstavili aj ukážky rôznych druhov chleba, pekárskych výrobkov i koláčov
zo súčasnosti.
Naše poďakovanie patrí všetkým výrobcom, ktorí ponúkli návštevníkom
na ochutnanie svoje výrobky. Zvlášne poďakovanie však patrí firme
ORMIX, s. r. o. Giraltovce, ktorá pripravila a napiekla rozne druhy chleba a
koláčov podľa starodávnych receptov tak, ako sú uvedené v publikácii
(tepšovníky, priplanky, plamenníky) a mnohé ďalšie dobroty.
A celkom na záver ešte niečo – obyvateľov nášho mesta veľmi teší, že
po niekoľkých rokoch sa tradícia pečenia chleba a pekárskych výrobkov
po modernizácii niekdajšej pekárne do Giraltoviec opäť vrátila.
Ing. Ľubomír Filo
Celý projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Cezhraničná spolupráca Poľská republika–Slovenská republika 2007 – 2013.
12
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D

vojročný medzinárodný projekt Let stones speak (Nechajme
kamene hovoriť), do ktorého je zapojená Súkromná
základná
škola
v Giraltovciach,
opäť
v septembri
pokračoval. Traja pedagógovia s dvoma ţiačkami sa zúčastnili ďalšej
mobility, tentoraz na Islande. Islanďania vravia, ţe ich národná
hymna je drkotanie zubami. Majú pravdu len spolovice, lebo
zubami drkocú zväčša cudzinci, ktorí pracujú v tejto krajine, alebo
objavujú jej krásy ako turisti. Na vlastnej koţi sme zistili, ţe bez
zimnej vetrovky, čiapky, nepremokavých topánok, pršiplášťa
na Island cestovať neradno. My sme na to nezabudli, a tak naša
cesta bola zaujímavá.
Prvý deň: Cesta autom z Giraltoviec na letisko v Budapešti,
odtiaľ let do Londýna, ďalší let Londýn – Keflavik (Island) a na záver
presun autom do partnerskej školy v meste Selfos. Nasledoval
spoločný obed, po ňom míting učiteľov všetkých zúčastnených
krajín (Island, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Poľsko, Litva,
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Slovensko). Ţiaci mali svoj
samostatný program plný aktivít,
ukončený prehliadkou školy a odchodom do rodín, v ktorých bývali.
Pred večerou sme stihli navštíviť termálne kúpalisko s teplotou vody
aţ 42 stupňov.
Druhý deň: Začalo sa spoznávanie „mesačnej krajiny“.
Presúvame sa autobusom na juţné pobreţie. Z diaľky zazrieme
gigantický vodopád. Prechádzame poza vodnú stenu, stekajúcu
z vysokej skaly. Čo uţ, ţe sme mokrí, ale je to neopakovateľný
záţitok. Druhá zastávka je múzeum sopky Ajafjanajokúl, ktorá
v roku 2010 paralyzovala svojím výbuchom leteckú dopravu v celej
Európe. Cesta pokračuje do múzea ľudovej kultúry, neskôr sa
zastavujeme pri veľkom ľadovci, ktorý v najhrubšej časti dosahuje
aţ 800 metrov. Opäť nastupujeme do autobusu a o chvíľu
prichádzame k vodopádu Skógafoss, padajúcemu asi zo 100 m
výšky. Striekajúca voda a slnečné lúče spolu - to je nádherná dúha.
Priam idylickú scenériu dotvárajú huňaté ovce, ktoré sa pasú aţ
v 100 m výške, ako kamzíky.
Tretí deň: Island je bohatý na gejzíry. Jeden takýto sme
navštívili. V pravidelných,
asi 5 - minútových intervaloch
vystrekuje do výšky asi 20 metrov 80 – 100 - stupňová voda. Celé
okolie je bohaté na pariace sa krátery. Sigrídarstígur je názov
veľkého vodopádu, ku ktorému sme prišli. Voda, pochádzajúca
z ľadovca, sa valí neuveriteľnou silou po obrovských skalách.
Štvrtý deň: Prichádzame k vodopádu Hjalparfoss. Nádherný
výhľad preruší iba lejak. Po obede navštívime jahňaciu farmu. Plno
áut, ľudí, bľačanie a zápach oviec. Farmári bez nervozity, oblečení
v typických svetroch s nórskym vzorom, s celými rodinami
prichádzajú sem. Vyberajú si svoje ovce, nakladajú ich do áut
a odváţajú domov prezimovať.
Piaty deň: Skoro ráno budíček, rozlúčka v škole a vyráţame
zo Selfoss. Prichádzame na Osevre - pláţ s čiernym pieskom. Fúka
silný studený vietor, na mori je príliv. Nedáme pozor a o chvíľu
máme vodu Atlantiku v topánkach. Opäť sa vezieme na letisko
do Keflaviku. Po 15. hodine odlietame do Varšavy. Po polnoci
nasadneme do autobusu, ráno prichádzame do Krosna a odtiaľ
autom domov. Bol to nádherný týţdeň s nezabudnuteľnými
záţitkami.
PaedDr. S. Baranová, Mgr. H. Semánová
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trach a závisť vraj majú veľké oči, zvykli hovorievať naši
predkovia. Myslím si, ţe toto konštatovanie platí aj dnes
a určite nestratí na svojej aktuálnosti ani v najbliţšej
budúcnosti.
Nechcel som veriť vlastným očiam, keď som na jednom z najrušnejších miest nášho väčšinou pokojného mesta, na stene
bytového domu vedľa katolíckeho kostola, zbadal výraznú tabuľu
s nielenţe nelichotivým, ale aj nepravdivým obsahom. Okrem iného
som sa dozvedel, ţe terajšie vedenie mestského úradu, ba dokonca
aj poslanci mestského zastupiteľstva, si z nášho mesta a jeho
finančných zdrojov spravili, takpovediac, súkromnú bonanzu –
nekontrolovateľný zdroj vlastných príjmov.
O tom, ţe to tak nie je a ţe kaţdé preinvestované euro sa musí
riadne zaúčtovať, zúčtovať a aj riadne skontrolovať, nehovorí len
zákon, ale i prax. Navyše, zákon hovorí aj to, ţe kaţdý občan má
právo vedeniu mesta klásť veľmi konkrétne otázky a musí na ne
dostať pravdivé odpovede.
Načo teda hanlivé a dezinformujúce tabule na rušných miestach?
Všetci vieme, ţe onedlho nás čakajú komunálne voľby. No a
v našom meste na jedenásť poslaneckých miest kandiduje tridsaťtri
uchádzačov. Autor/autori textu na spomínanej tabuli teda zvolili
„spoľahlivú“ a, ţiaľ, na Slovensku aj vcelku úspešnú metódu
úderov, mierených takpovediac niekoľko centimetrov niţe pása.
O tom, či sú údaje, spomenuté na tejto tabuli, pravdivé, sa môţe
presvedčiť kaţdý obyvateľ Giraltoviec jednak pýtaním sa
kompetentných poslancov a úradníkov mestského úradu a jednak
tým, ţe sa s otvorenými očami a mysľou prejde po meste a pozrie si,
čo sa tu za ostatných pár rokov urobilo. Je len samozrejmé, ţe hoci
mesto získalo niekoľko grantov z Európskej únie, muselo vynaloţiť
aj vlastné prostriedky. Tie sú však v porovnaní s výškou získaných
dotácií také nízke, ţe by pokryli zhruba desať percent skutočne
preinvestovaných prostriedkov.
Nuţ, ak je toto ten chaos, z ktorého nám chcú niektorí oponenti
vedenia mesta pomôcť, môţem povedať iba jediné – nech nám ten
„chaos“ ešte zopár rokov vydrţí, aby sme stihlo zrealizovať to, čo
sme sľúbili, úspešne rozbehli a mnohé uţ i dokončili.
A celkom na záver si nemôţem odpustiť poznámku: Ak by mala
byť kvalita práce autora/autorov textu tabule pre mesto taká, aká je
15
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kvalita ich jazykového prejavu a gramatiky, potom by sme sa mali
mať naozaj na pozore. Veď naši predkovia zvykli hovorievať aj to, ţe
vtáka poznáš po perí a človeka po reči...
Text a foto: Ing. Ľubomír Filo

mesto Giraltovce sa riadi zákonmi o obecnom zriadení a o financovaní obcí. Kaţdoročne je schvaľovaný rozpočet na príslušný
kalendárny rok a spracovávaný záverečný účet mesta, ktorý
schvaľujú poslanci MsZ a je verejne prístupný na obvyklom mieste
v meste a na internetovej stránke mesta Giraltovce. Skutočný stav
úverovej zaťaţenosti je prehľadne rozpísaný v tabuľkovej časti
záverečného účtu k 31. 12. 2013. Úverové zaťaţenie mesta k 30. 9.
2014 je 28,11 % zo skutočných beţných príjmov.
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Prehľad o stave a pohyboch úverov v priebehu roka 2013:

V zmysle zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách, §17, sa
úver na výstavbu obytných domov zo ŠFRB v celkovej sume
800 281 eur nezapočítava do celkového úverového zaťaţenia mesta
– spláca sa nájomným.
Do celkového úverového zaťaţenia mesta sa nezapočítava ani
suma 45 182 eur z úveru na financovanie projektu folklórnych
slávností a 72 407 eur z úveru na financovanie rekonštrukcie
polikliniky. Po prijatí záverečných platieb za projekty budú tieto
čiastky uhradené do Prima banky Slovensko.
Úverová zaťaţenosť mesta v roku 2013:
Celková suma úverov k 31. 12. 2013 .......................1 755 547 €
Skutočné beţné príjmy k 31. 12. 2012 .................... 3 855 135 €
Úverová zaťaţenosť mesta je 45,54 %
Dlhová sluţba, čiţe splátka istiny a úverov v rozpočtovom roku
vo vzťahu ku skutočným beţným príjmom minulého roku, je 4,58%.
Aké dlhy majú slovenské mestá
Poradie Mesto
Dlh (% príjmov)
1.
Ţilina
77,06
2.
Veľký Krtíš
55,05
3.
Tornaľa
53,81
4.
Púchov
50,81
5.
Spišské Vlachy
48,98
.
.
.
32. Vranov nad Topľou
28,91
33. Handlová
28,68
34. Moldava nad Bodvou 28,2
35. Rajecké Teplice
28,17
36. Giraltovce
28,11

Dlh na obyvateľa
442,71
253,31
338,77
324,68
328,79

193,39
116,67
189,42
146,72
257,44
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Hlavné aktivity vo finančnom vyjadrení zrealizované zo zdrojov
EÚ ( 85% ) vlády SR (10%), vlastné zdroje mesta (5%)
2009 – 2011 Základná škola Giraltovce..................... 2 000 000 Eur
2008 – 2011 Materská škola Giraltovce........................ 650 000 Eur
2009 – 2012 Kanalizácia ulice Kpt. Nálepku.................. 810 00 Eur
2009 – 2012 Separácia tuhého komunálneho odpadu.......................
................................................................................... 350 000 Eur
2010 – 2011 Revitalizácia pešej zóny..........................1 000 000 Eur
2012 – 2014 Poliklinika Giraltovce.............................1 800 000 Eur
Aktivity realizované z prostriedkov štátneho rozpočtu vlády SR
2011 – 2012 Protipovodňová ochrana na rieke Topľa .......................
.................................................................................... 500 000 Eur
2010- 2012 Výstavba bytov niţšieho štandardu ...............................
.................................................................................... 370 000 Eur
2013 – 2014 Výstavba nájomných bytov ( budova PD) .....................
..................................................................................... 800 000Eur
Stavby realizované z vlastných finančných zdrojov
2010 – 2012 Športová hala Igora Nováka ..................... 380 000 Eur
2012 – 2014 Rekonštrukcia Domu smútku a cintorína ....................
...................................................................................... 60 000 Eur
2010- 2014 Rekonštrukcia miestnych komunikácii....... 45 000 Eur
Aktivity zrealizované z úverových prostriedkov
2013 – 2014 Rekonštrukcia teplovodných rozvodov a kotolne
.................................................................................... 980 000 Eur
Schválené prebiehajúce aktivity v meste
Rekonštrukcia Parku mieru ....................................... 810 000 Eur
Výstavba komunitného centra ..................................... 200 000 Eur
Výstavba chodníka s verejným osvetlením - ul. Bardejovská ............
.................................................................................... 120 000 Eur
Mgr. Ján Rubis
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Uplynulo uţ päť mesiacov od začatia práce terénnych
pracovníkov. Chvíľu trvalo, kým si členovia komunity zvykli,
ţe znova pracujeme. Dlhodobé problémy , ktoré sme im
pomáhali riešiť, pretrvávajú a preto opätovne vyhľadávajú
našu pomoc. Čo sa zlepšilo je to, ţe jednoduchšie úkony, ako
je vypisovanie šekov a niektorých tlačív uţ väčšina zvláda
sama .
Keďţe začal nový školský rok obnovili sme spoluprácu so
základnými školami, SSOŠ a materskou školou. Okrem
doučovacích aktivít v Spojenej škole
sme naplánovali
spoločné akcie, ktoré v spolupráci so školami chceme
realizovať. V októbri bola so ţiakmi SSOŠ prednáška na tému
„ STOP DROGÁM“, ktorú viedol p. Jaroslav Kusek – člen
Mestskej polície v Giraltovciach. Mesiac október je mesiacom
úcty k starším a Spojená škola a Materská škola pripravili so
svojimi zverencami program pre starých rodičov. Na tieto
akcie sme boli pozvaní aj my, sociálni pracovníci. V materskej
škôlke si kaţdá trieda pripravila program. Najviac detí
z komunity je
v piatej „ marhuľovej“ triede, ktorú vedú
učiteľky p. Mašlejová a Mgr. Antolíková. Sú to predškoláci .
Deti zo seba vydali maximum a dojatí rodičia a starí rodičia
len pozerali, akých to majú šikovníkov. Po vystúpení bolo pre
všetkých pripravené občerstvenie. Ďakujeme p. učiteľkám, ţe
ani pri takýchto akciách na nás nezabúdajú. Sociálni
pracovníci sú
spojítkom medzi školami a rodičmi detí
a uľahčujú komunikáciu medzi nimi. V tomto školskom roku
v rámci projektu MRK2 pôsobia v škôlke asistenti, pretoţe
niektoré rómske deti neovládajú slovenský jazyk a ťaţko sa
s nimi pracuje. . Deti z komunity sú cielene umiestňované do
zmiešaných tried, kvôli lepšej adaptabilite.
Vďaka
ústretovosti vedeniu škôl a učiteľov hodnotíme prácu s nimi
ako veľmi dobrú.
V rámci vzdelávania dospelých sa v októbri uskutočnila
prednáška na tému „ Komunikácia na úradoch“, ktorú viedol
Ing. Ľubomír Filo.
Do budúcnosti máme naplánované aktivity na voľnočasové
vyuţitie pre deti zo Spojenej školy a prednášky s lekárom.
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Vystúpenie detí MŠ: „Úcta k starším“

Foto: D. Klémová

Práca v teréne

Prednáška: „Stop drogám“

Foto: D. Klémová
Článok neprešiel jazykovou úpravou.
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Dôchodcovská hymna (úryvok)
Dvanásť krát do roka radosť máme,
poštárka pri bránke zazvoní
a my ju s radosťou privítame,
keď nás finančne podporí.
Keď prídu niekedy smutné chvíle,
pieseň nám náladu napraví,
tešme sa spoločne na ďalšie chvíle,
len nech nás zdravíčko nezradí.
„Je dobre, ak sa človek má kam vracať. Prichádzať na miesta,
ktoré vnímame ako svoj domov. Človek tu naberá stratenú energiu,
kaţdé stretnutie s dobrými známymi, priateľmi či kolegami a ţiakmi
je radosťou.“
Tieto vety patria p. Škurlovej z Návratov, z vyznania nášmu
mestu. Ja dodávam, ţe kaţdé vzájomné stretnutie, stretávanie sa,
by malo byť pre nás potešením, zdrojom na doplnenie energie. Malo
by to byť samozrejmosťou nášho kaţdodenného ţivota. Týmto
smerom by sa mali uberať naše všedné dni.
Bohatosť
takýchto
príleţitostí,
organizovaných
mestom
a inštitúciami v ňom, sme mohli sledovať všetci, počnúc jarou a ešte
stále nekončiac.
Svojou účasťou sme tieţ podporili jednotlivé podujatia a aktivity.
Myslím tým našu Jednotu dôchodcov a jej členov. Snaţili sme sa
v rámci svojich moţností urobiť niečo prospešné pre seba, ale aj
potešiť iných.
Aj tohto roku sme uţ opakovane zabezpečili rekondičný pobyt
pre 24 našich ľudí v KLD-Druţba v Bardejovských Kúpeľoch.
Kvalita všetkých poskytovaných sluţieb prispela k spokojnosti
a verím, ţe aj k zdraviu.
Poznávací zájazd do Zakopaného v lete, veríme, tieţ splnil
očakávania účastníkov.
Pod spomínaným potešením iných sa myslí pôsobenie našej
speváckej zloţky Topľanky, ktorá má za sebou početné vystúpenia
s rôznym zameraním, a tým aj obsahom.
Vţdy sme súčasťou slávnostných stretnutí organizovaných MsÚ,
primátorom mesta. Ako uţ tradične to boli folklórne festivaly
v susedných i vzdialenejších dedinách, na bohatých doţinkových
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slávnostiach v našom meste, ale aj v Bardejovských Kúpeľoch spolu
s kompletnou výpravou z našich domácich osláv, ďalej k 70. výročiu
SNP pri odhalení pamätníka v Kobylniciach.
Naposledy to bola naša účasť a vystúpenie na charitatívnom
benefičnom koncerte v športovej hale v Bardejove, z ktorého
patričná finančná čiastka pripadne aj nášmu DSS.
Kým sa rozlúčime s týmto kalendárnym rokom, čaká nás ešte
tradičné Katarínske posedenie.
Veríme, ţe rovnako v príjemnej a dobrej pohode.
Jednota dôchodcov

S

iedmeho októbra tohto roka sa uskutočnil kontrolný deň
na investičnej akcii, realizovanej v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská
republika 2007 – 2013 v rámci projektu Hľadanie spoločných
koreňov
–
vybudovanie
turisticko-rekreačného
zázemia
modernizáciou Parku pod dubmi (Poľsko) a Parku mieru
(Slovensko).
Na kontrolnom dni investor – MsÚ Giraltovce a dodávateľ prác firma DUHA, a. s. Prešov, posudzovali stav rozostavanosti
jednotlivých objektov, a to:
- rekonštrukcia správnej budovy,
- rekonštrukcia a prekrytie amfiteátra,
- výstavba parkovacích plôch,
- výstavba cyklistického chodníka,
- rekonštrukcia lavičiek a osvetlenia v parku,
- výstavba vstupného chodníka do parku.
Na kontrolnom dni prijali konkrétne opatrenia na urýchlenie
postupu prác s cieľom dodrţať termín výstavby – 30. november
2014. Spýtali sme sa zástupcu investora, vedúceho oddelenia
výstavby MsÚ v Giraltovciach Ing. Matiho, ako je spokojný
s priebehom prác a či dodávateľ stihne termín ukončenia stavby,
30. november 2014. Tu je jeho odpoveď:
„Dodávateľ prác zvýšil počet pracovníkov a práce skoordinoval
tak, aby stavba bola ukončená v stanovenom termíne. Pracovať sa
bude aj počas víkendových dní.“
Od rekonštrukcie objektov mesto veľa očakáva. Doposiaľ je
napríklad rozvoj cestovného ruchu v regióne minimálny. Tu sa
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vytvárajú podmienky pre jeho postupný rozvoj, najmä v oblasti
vidieckeho turizmu, v spojení aj s rozvojom zamestnanosti v regióne. Preto bolo mesto aj jeden z iniciátorov vzniku MAS Topoľa,
o.z., v rámci Programu rozvoja vidieka v plánovacom období 2014 –
2020, odkiaľ bude moţné v prípade schválenia Integrovanej
stratégie pre mikroregión Topoľa čerpať nenávratné finančné
prostriedky najmä na rozvoj tejto oblasti.
Súčasťou rekonštrukcie Parku mieru je aj predĺţenie existujúcej
cyklotrasy o 365 m. Predĺţenie cyklotrasy je plánované do obce
Kračúnovce, súbeţne so štátnou cestou E-371 Prešov – Svidník
po ľavej strane od Giraltoviec. Trasa bude pokračovať štátnymi
cestami III. a IV. triedy, miestnymi, lesnými a poľnými
komunikáciami do Babieho, Vlače a naspäť do Giraltoviec.
Zdruţenie mikroregiónu Topoľa a Vidiek, n. o., v Giraltovciach
v rámci iného projektu zabezpečili aj projektovú dokumentáciu
pre výstavbu náučného cyklistického chodníka.
A ešte poznámka smerom do budúcnosti: projektová
dokumentácia rieši aj splav Tople z Parku mieru v Giraltovciach
do Vlače.

Text a foto: Ing. Ľubomír Filo
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V Giraltovciach v hoteli Alfa sa uskutočnilo zasadnutie Výkonného výboru a revíznej komisie MAS (Miestnej akčnej skupiny)
TOPOĽA, o. z. Zúčastnili sa ho aj pozvaní podnikatelia
a zástupcovia samospráv z regiónu. Zasadnutie viedli predseda
MAS Mikuláš Mašlej, starosta obce Lúčka a podpredseda Ing.
Pavol Paľa, Agrosluţby VK Giraltovce.
Účastníci stretnutia rozoberali aktuálne problémy pri riešení
ďalších úloh a stanovovaní ideových cieľov MAS TOPOĽA, o. z.
Vedenie MAS prezentovalo novú vlajku zdruţenia, na ktorej sú
zakomponované erby jednotlivých obcí regiónu zapojených do činnosti MAS TOPOĽA, o. z.
Prítomným členom predstavili aj dve nové pracovníčky: Ing.
Petru Zajarošovú, zamestnanú v MsÚ v Giraltovciach a Mgr.
Kristínu Halečkovú, pracujúcu v OcÚ v Lúčke, ktoré budú pomáhať
pri administratívnych prácach pre MAS TOPOĽA, o. z.
Počas rokovania hovorili jednotliví podnikatelia a zástupcovia
samospráv o svojich návrhoch a námetoch, ktorými by obohatili
činnosť MAS TOPOĽA o. z., aby sa naplnili hlavné zámery
pre
budúcnosť
nášho
regiónu
v oblasti
hospodárskeho
a ekonomického rozvoja s dôrazom na také problémy ako je
nezamestnanosť a perspektívy ţivota do budúcnosti. Neraz bolo cítiť
myšlienku: „Aby z nášho regiónu ľudia neodchádzali, ale aby tu
prichádzali noví a prispievali k jeho rastu“.
K tomu by výraznou mierou malo pomôcť aj riešenie dlhoročného
problému s vybudovaním rýchlostnej cesty R4 medzinárodného
významu spájajúcej náš mikroregión s krajským mestom Prešov,
okresným mestom Svidník s napojením Poľska a Pobaltských
krajín.
Text a foto: PhDr. František Džalai

Spoločné foto účastníkov s novou vlajkou združenia, vpredu vpravo sedia
P. Zajarošová a K. Halečková
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Podľa typológie vidieckych oblastí býva v SR na vidieku
50 percent a v prechodných oblastiach 38 percent
obyvateľov. Regióny vidieka tvoria 96 percent rozlohy.
Počet obyvateľov SR je 5,410 milióna. Slovensko má
charakter podhorskej aţ horskej krajiny, 60 percent
územia tvoria horské a podhorské oblasti. Vláda SR s EÚ sa
dohodli na dôleţitom programe v plánovacom období 2014
-2020 s výhľadom do roku 2024. Je to program „Rozvoja
vidieka“. Rozvoj vidieka, tak ako v minulom plánovacom
období, sa i teraz bude realizovať formou projektu LEADER.
Ľudia ţijúci v jednom regióne sa musia dohodnúť na tom, čo
chcú a ako je moţné to dosiahnuť a potom spolu túto víziu
meniť na realitu. Poslaním projektu LEADER je spájať a
podporovať ľudí vo viere, ţe dokáţu urobiť aj sami mnoho
aktivít za finančnej podpory EÚ a štátu. Nositeľom
a koordinátorom uvedených aktivít sa v našom regióne stala
MAS (Miestna akčná skupina) TOPOĽA, o. z. Má 60 členov.
Sú v nej organizovaní zástupcovia samospráv mesta
Giraltovce, 20
okolitých
obcí,
podnikateľov,
zástupcov
neziskového sektoru a aktívnych obyvateľov.
Uskutočnili sa stretnutia členov MAS TOPOĽA, o. z. a
obyvateľov na pracovných stretnutiach v Giraltovciach (píšeme
o ňom na inom mieste) a v Kultúrnom dome v Lúčke, kde
účastníci stretnutia prehodnotili doposiaľ vykonané aktivity
k danej problematike.
Na úvod ich Ing. Ľubomír Filo zoznámil s vyhodnotením
prieskumu verejnej mienky, materiálneho auditu obcí
a dotazníkov podnikateľských subjektov. Hovoril nielen
o obsahu výsledkov, ale prezentoval aj rôzne grafy.
Hlavnou témou stretnutia bola analýza negatívnych
a pozitívnych
činiteľov
ovplyvňujúcich
súčasný
stav
mikroregiónu Topoľa.
Lektorkou a odborníčkou na danú tematiku bola Andrea
Hradiská, PhD,. predsedníčka MAS LEV Levoča.
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Po prehodnotení súčasného stavu mikroregiónu MAS
TOPOĽA, o. z., jej výkonný výbor pripraví ďalšie pracovné
stretnutie k problémovej analýze, o ktorom Vás budeme
informovať. Je potrebné, aby čo najväčší počet obyvateľov,
podnikateľov a členov rôznych zdruţení na týchto stretnutiach
predkladal svoje ideové a finančné vízie, ktoré budú
dostatočným podkladom k vypracovaniu kvalitnej Integrovanej
stratégie regiónu.
Kancelária MAS TOPOĽA, o. z. sa nachádza na I. poschodí
Domu sluţieb v Giraltovciach, vchod z Fučíkovej ulice. Bliţšie
informácie nájdete na www.mastopola.giraltovce.sk. Návrhy
môţete posielať na mail: emfil4@gmail.com, alebo vloţiť
do poštovej schránky na prízemí v DS v Giraltovciach.
Ing. Ľubomír Filo,
riaditeľ Vidiek, n. o. a manager MAS Topoľa

O

bčas sa nám pritrafí zaţiť ten príjemný pocit, keď sme
sa po čase vrátili na staré známe miesto a ono sa
zmenilo nie - ako to často býva - k horšiemu, ale
k oveľa lepšiemu, neţ sa nám vpísalo do pamäti.
Takýto veľmi príjemný záţitok mi po dlhých rokoch
priniesla letná návšteva Giraltoviec. Záţitok o to príjemnejší,
ţe sa mi s týmto mestečkom spájajú pekné spomienky na roky
štúdií v Prešove, spojené aj s víkendovými návštevami milej
priateľky a jej rodiny.
Po rokoch ma do Giraltoviec osud zavial znovu. A hoci len
na pár dní a nie len v tých príjemných súvislostiach, aj tak
ma nová tvár mesta veľmi príjemne prekvapila. Pamätala som
si malé, sivé námestie, nie veľmi upravenú autobusovú
stanicu, neporiadok okolo niektorých bytoviek a atmosféru
akejsi ospalej nudy. Samozrejme, pri návštevách v rodine
mojej priateľky to bolo celkom iné. Tam vládli radosť, pohoda
a najmä činorodosť domácich.
Pri tohtoročnej letnej návšteve ma mesto privítalo farbami,
čistými ulicami (aspoň tými, ktoré som mohla vidieť),
vynoveným námestím plným kvetinových záhonov, príjemným
večerným osvetlením. Ešte aj hotel, ktorý si pamätám ako
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typickú sivú socialistickú „kocku“, celkom zmenil svoju
podobu. A dnes znesie porovnanie s kvalitnými hotelmi v aj
v oveľa väčších a mestách. A keďţe som človek zvedavý,
trochu som sa povypytovala aj na to, aké plány majú otcovia
mesta do budúcnosti. Výstavba nových obytných domov,
rozšírenie sídliska, výstavba prepotrebných chodníkov
v bočných uliciach, rozšírenie cyklotrás, modernizácia Parku
mieru, rozšírenie a modernizácia športovísk, vytvorenie
podmienok pre rozvoj turizmu aj z hľadiska riešenia
nezamestnanosti, ktorá je v tomto regióne skutočne váţny
problém...
A keďţe sú si vedomí, ţe z rozpočtu mesta a zo štátnych
zdrojov by sa im to nepodarilo, začali (a musím podotknúť, ţe
na slovenské pomery veľmi úspešne) vyuţívať aj zdroje
z Európskej únie.
Je toho veľa, čo si Giraltovčania a vedenie ich „rathausu“
naplánovali. Ako občasný návštevník, ktorý v tomto meste
zanechal kúsok svojho srdca, im drţím palce. A v tomto
predvolebnom čase im prajem, aby volili svojich radných
múdro, s rozvahou a s pohľadom upretým do budúcnosti...

Text: Barbara Turčíková Foto: Mária Osifová
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Náš kniţný trh je v poslednej dobe veľmi dobre
zásobený, vychádza celý rad novej literatúry
zo všetkých oblastí. Jediná nevýhoda je ich
pomerne vysoká cena kníh, stavajú sa pre nás
drahou záleţitosťou a mnohí si ich nemôţu
dovoliť kupovať domov. O to viac nás teší, ţe v našej mestskej
kniţnici máme celý rad nových kníh, ktoré sme zakúpili
vďaka dotácii Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva. Z nových
titulov vyberám:
LENA RIEČANSKÁ: NEBO, PEKLO, RAJ
Ţivot sa vie s nami pohrať. Raz sa cítime ako v raji, inokedy
je to úplné peklo. Marcel padá z problému do problému. Keď
stretne svoju ţivotnú lásku Agátu, konečne dospeje, ibaţe
osud sa s ním nepríjemne zahrá a jeho šťastie sa rúca ako
domček z karát. Hrdinovia príbehu sa ocitnú na pokraji
priepasti, keď potrebujú pomocnú ruku. Stihnú sa jej
zachytiť? Znamená podaná ruka symbol neba, pekla alebo ich
zavedie do pokojného raja?
LAUREN KATEOVÁ: SLZA
Sedemnásťročná Eureka má za sebou krutú skúsenosť.
Auto, ktorým sa spolu s mamou viezla po Sedemmíľovom
moste na letisko v Miami, zmietne obrovská vlna do mora.
Mama zahynie, Eureka sa vracia do ţivota s ranami na duši
i na tele. Čoraz väčšmi sa presviedča, ţe matkina smrť nebola
náhodná. Ale čo znamená varovanie, ţe nikdy nesmie vyroniť
jedinú slzu?
LORNA BYRNEOVÁ: LÁSKA Z NEBIES
Lorna Byrneová vidí anjelov a rozpráva sa s nimi
odmalička. Jej kniha Láska z nebies poskytuje jedinečný
pohľad na lásku, na jej pôvod, jej význam v ţivote človeka
a názorne ukazuje, akými spôsobmi môţeme milovať. Po prečítaní tej knihy budeme o láske zmýšľať inak.
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PAVEL HIRAX BARIČÁK: ŠLABIKÁR ŠŤASTIA
Je to motivačná kniha s podnázvom Návrat k sebe, autor
v nej jednoduchou formou vysvetľuje princípy pozitívneho
myslenia. Hovorí aj o zákonoch zrkadlenia, príťaţlivosti
a rezonancie. Hirax svojou knihou necieli nikam inam, ako
k novému snu ľudstva plného lásky, lebo ako sám hovorí:
zmeňte seba, zmeníte svet.
ROZPRÁVKY NA SNÍVANIE
Príbehy o zvieratkách, ktoré potešia malých aj veľkých.
Otvárajú bránu do sveta fantázie, lásky a porozumenia.
Skrývajú veľa múdrosti a sú cestou k detskému srdiečku.
Anna Mitaľová

November je v záhradke uţ pomerne
smutný. Deň sa natoľko skrátil, ţe
prichádzame zo zamestnania uţ za tmy.
A tak nám pre záhradné práce zostáva len
koniec týţdňa. Záhradku je však potrebné
dávať do poriadku ešte skôr, neţ sa uloţí
na zimný spánok. Pretoţe väčšina našich
pôd má sklon k postupnému okysľovaniu, potrebujeme pridať
ovocným drevinám tieţ vápnik. Pouţívajú sa buď jemný mletý
vápenec, pálené vápno alebo vápenný prach. Ešte neţ napadne
prvý sneh, treba odstrániť nahnité a poškodené plody, ktoré
môţu byť príčinou rozličných chorôb a škodcov. Mali by sa dávať
mimo kompostu.
Zrýľujeme
nahrubo
pestovateľskú pôdu
a starostlivo
vyberáme vytrvalé buriny.
- Ak nie je pôda ešte zamrznutá, môţeme vysievať mrkvu
a petrţlen. Pri tomto spôsobe výsevu semienka vyklíčia (vzídu) aţ
v budúcom roku na jar v dobe, keď by sme mohli ťaţko pripraviť
pôdu na jarný výsev. Jesenné výsevy urýchľujú jarné zbery.
- Uskladnenú zeleninu pravidelne kontrolujeme a v prípade,
ţe sa vyskytnú napadnuté kusy, tieto odstránime, aby nedošlo
k napadnutiu ostatnej zeleniny.
Ľubomír Krupa
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Nela Novotňaková
Artúr Harbula
Mathias Rudolf Ľuník

Eva Bolvanová
Damian Šamko

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

Peter Povala
Podbiel

a

PhDr. Lucia Imreová, MPH.
Giraltovce

Michal Kočiš
Giraltovce

a

Stanislava Čerťaská
Lutila

Martin Vaľany
Giraltovce

a

Darina Džobáková
Drienov

PhDr. Daniel Imrich
Giraltovce

a

Ing. Kristína Paľová
Buclovany

Martin Bolvan
Giraltovce

a

Renáta Fedáková
Smižany

Novomanželom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň dňom,
ktorý im otvorí bránu do sveta pokoja a lásky. Nech ich manželstvo
naplní životným šťastím, nech vytvorí puto, ktoré nič na svete
nepretrhne a nech je prameňom sily, ktorý im vždy pomôže vyhrať
nad nástrahami života.

NAVŢDY NÁS OPUSTILI:
Meno
Rok narodenia
Eva Katriňaková
1951
Pavel Švač
1947
Anna Ľuníková
1925
Anna Pantlikášová 1931
Mária Brendzová
1942

Dátum úmrtia
05.10.2014
14.10.2014
20.10.2014
24.10.2014
26.10.2014

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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95 rokov

Alţbeta Packová

55 rokov

80 rokov

Andrej Mikula

75 rokov

Tomáš Bakalár
Andrej Ţulták

70 rokov

Alţbeta Bakaľarová
Michal Digoň

65 rokov

Helena Červeňaková
Mária Komišáková
Gizela Kurečajová

Anna Jurčová
Miroslav Kmec
Vojtech Kurej
Július Vaľany
Ing. Ján Vaľovský

50 rokov
Andrej Bosak
Ing. Andrej Eštok
Andrej Feč
Katarína Havrilová
Štefan Kurečaj
Ján Sokol
Ľubica Tušeková

60 rokov Ernest Fedák
Mária Gregová
Marta Kmecová
Andrej Mašlej
Mgr. Eulália Prazňáková

Vážení jubilanti, pri príležitosti Vášho životného jubilea Vám
želáme do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, elánu, Božieho
požehnania a veľa dobrej nálady do každého dňa.
Prosíme obyvateľov ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej
rubrike, oznámili svoju vôľu telefonicky alebo písomne na MsÚ,
odd. kultúry - Mgr. Mária Osifová, tel. kontakt: 054/4863909,
e-mail: maria.osifova@giraltovce.sk
Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová
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Uţ 14 odohraných kôl má za sebou III. futbalová liga. Jej
účastníci by mali odohrať ešte po dva zápasy s tým, ţe sa
bude predohrávať prvé jarné kolo. Do toho však môţe
prehovoriť aj prípadné nepriaznivé počasie. Do pozornosti
futbalových odborníkov, médií aj priaznivcov futbalu sa opäť
dostalo účinkovanie futbalistov MFK Slovan Giraltovce.
Mladíci okolo Petra Štefánika dosahujú v tomto ročníku
súťaţe naozaj zaujímavé výsledky, nad ktorými mnohí krútia
hlavami.
Po štrnástich zápasoch majú na konte 22 bodov, navyše
by mohli toto konto obohatiť o 6 bodov z domácich stretnutí
s Vranovom a rezervou Prešova. Avšak tu niekde je pes
zakopaný, pretoţe giraltovský tím by tie zápasy asi hral radšej
u svojich súperov. Netreba sa tomu veľmi čudovať, lebo
Slovan uţ vonku odohral 8 zápasov a v polovici z nich dokázal
zvíťaziť po výsledkoch 1:0. To je výborná bilancia a keď sa
pozrieme, u akých súperov to slovanisti zbíjali, tak si zaslúţia
obdiv (Prešov B, Michalovce B, Vysoké Tatry, Humenné).
Horšie je to uţ s hodnotením domácich zápasov.
Slovan dokázal vyhrať len v polovičnom počte stretnutí (3) a
v rovnakom počte body porozdával, a to hlavne tým bodovo
chudobnejším (Veľké Revištia, Sabinov, Plavnica).
Rusnákova druţina akoby sa chcela rovnať tej
Jánošíkovej... Ak by sme to chceli zhrnúť, tak Slovan získal
za šesť zaznamenaných gólov aţ 18 bodov za výsledky 1:0, tri
body za víťazstvo s Bardejovskou Novou Vsou (2:1) a jeden
bod za bezgólovú domácu remízu so Sabinovom. Takţe je to
naozaj zaujímavé. Manaţér Slovana Jozef Mati pridáva svoj
názor s nadhľadom: "Úvod sezóny sa nám vydaril. Výhra
v Prešove a potom dva úspechy doma v derby zápasoch so
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Stropkovom a Bardejovskou Novou Vsou zdvihli muţstvu
sebavedomie. V domácich zápasoch si chlapci vypracovali
mnoţstvo šancí, ţiaľ, veľa ich ostalo nepremenených. Zlom
nastal po nešťastnej domácej prehre
s Veľkými Revištiami
a následnom vyradení Čurlíka pre zra-nenie. Akoby naši hráči
zrazu doma stratili istotu a vieru
vo svoje schopnosti. To čo
vedeli hravo uplatňovať u súperov, doma neplatilo. Poznám to
veľmi dobre. Strach z domáceho prostredia je doslova
deprimujúci. Naši nevedia hrať pod psychickým
tlakom, sú nervózni a
najmä vo finálnej fáze im
chýba rozvaha. Navyše
počujú kaţdý výkrik z
hľadiska a kritika počas
zápasu im neprospieva.
Všetci by sme ich mali
povzbudiť. Oni fakt doma
aţ
príliš
chcú,
ale
niekedy to chcenie nedokáţu pretaviť do svojej
hry a potom aj do úspešného výsledku. Videl som
všetky zápasu vonku a
tam
pôsobíme
úplne
iným dojmom. Sústredenosť, bojovnosť, zodpovedný prístup a hra bez kŕčov to sú hlavné atribúty, ktoré
nám prinášajú zlaté body od súperov."
S tým treba súhlasiť. Víťazstvo v Humennom sa nerodí
kaţdý deň a aj tú poslednú výhru si treba veľmi ceniť. " Malé"
Giraltovce oskalpovali "veľké" Humenné. To nie je to isté, ako
keď vyhráte vo Vysokých Tatrách. Tu ste porazili bývalého
prvoligistu a účastníka Pohára UEFA. Preto ten výsledok letí
do sveta. Čím viac bude takýchto úspechov, tým lepšie pre
giraltovský futbal.
Text: Miroslav Deutsch, Foto: Ladislav Lukáč
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PRACOVNÝ ÚRAZ

Nedávno obnovený múrik utrpel nárazom automobilu vážne zranenia. Aj keď
je situovaný pri poliklinike, poskytnutie pomoci je tentoraz záležitosťou
niekoho iného...

AJ TAK SA DÁ

Kontajner pred Slovenskou sporiteľňou, a.s, zaberal na tomto veľmi
frekventovanom mieste parkovacie miesto, a tak si našiel nové pôsobisko
na druhej strane chodníka. No a Giraltovce majú prvý putovný kontajner na
Slovensku!!

Text a foto: Mária Osifová
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