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Vážení čitatelia! 

Naše letné dni vystriedali dni jesene. Začal sa október. Veríme, 
že všetci ste už zabehnutí v každodenných pracovných a škol-
ských povinnostiach, a tak si plnými dúškami budete vychutná-
vať tohtoročnú jeseň. Nie každý je týmto nastávajúcim mesiacom 
naklonený. Veď keď sa na nás slniečko už neusmieva každý deň, 
keď sa musíme cestou na nákup či do práce, školy trápiť s dáždni-
kom proti vetru, naše tváre sú zamračené. Keď nám ešte nekúria 
a v bytoch je už zima, hneď máme po nálade a deň je už ťažší, 
tmavší a ufrflanejší. Ako v posledných rokoch zvykneme hovoriť 
jesenné dni sú plné depresie. Skúsme to však obrátiť. 

Pozrime sa naspäť na september. Prvá polovica deviateho me-
siaca bola ešte plná tričiek, žabiek, slniečka, leto sa akosi nechce-
lo rozlúčiť. Postupne pribúdali dni, ktoré už naznačovali zmenu 
počasia a našich nálad. Ale aj napriek tomu, že vonku to bude 
teraz vyzerať väčšinou tak „pod psa“, v našich domovoch a v nás 
samotných to môže byť úplne inak. Kto z nás by nezvládol deň ľah-
šie, keby sa netešil na príjemný večer pod dekou, s teplým čajom 
v ruke a svojím obľúbeným relaxom – knihou, televíziou, hudbou, 
tajničkou alebo len tak so svojimi najbližšími. Aj keby nesvietilo 
slnko, koho by nehrial pocit, že naša celoročná práca v záhrade 
má už svoje miesto v komorách. Komu by prekážali dážď a vietor, 
keby ho doma čakala vôňa čerstvo upečenej jablkovej štrúdle? 

Nezabúdajme na to, že počasie nášho dňa nezávisí len od exte-
riéru nášho sveta, ale hlavne od interiéru našej duše. A tak Vám 
prajeme, aby vaše nasledujúce dni, napriek zlému počasiu a zime, 
boli hrejivé a príjemné na duši spolu s vašimi blízkymi. Tento 
mesiac je ešte o to výnimočnejší, že patrí našim starým rodičom, 
všetkým dôchodcom, starým mamám, starým otcom či dedkom 
a babkám. Potešme ich svojou prítomnosťou, hoci aj na chvíľu, ale 
o to častejšie. Vyjadrime im vďaku a potrebu ich bytia pre nás. 

Príjemný október Vám želá 
Michaela Marcinová
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V čase uzávierky tohto vydania Spravodajcu mesta Giraltovce sa ko-
nalo 5.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach v  tomto 
volebnom období. Poslanci prerokovali bohatý program, ktorý obsa-
hoval viac ako dve desiatky bodov. O podrobnostiach budeme našich 
čitateľov informovať v ďalšom vydaní nášho periodika.

Okrem základných procedurálnych bodov rokovania, ako bolo určenie ná-
vrhovej komisie, kontroly uznesení z predošlého MsZ a podobne, poslanci 
si vypočuli monitorovaciu správu k programovému rozpočtu mesta a návrh 
na úpravu rozpočtu mesta.

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo aj správu o stave výberu miestnych 
daní a miestneho poplatku k poslednému augustu tohto roku a stav výberu 
nájomného v bytových domoch a nebytových priestoroch k uvedenému ter-
mínu.

Poslanci prerokovali ďalej návrh na odpísanie pohľadávky voči spoločnosti 
DELTA UK, s. r. o., návrhy na schválenie prenájmu budovy mestskej knižni-
ce, súp. číslo 158 na Dukelskej ulici a priestorov pre Jar života, n. o., v bu-
dove CVČ na Fučíkovej ulici.

V programe boli aj návrhy dvoch Všeobecne záväzných nariadení mesta, 
a to VZN 1/2015 o mestskej polícii a VZN 2/2015 o Prevádzkovom poriadku 
pohrebísk a Domu smútku v Giraltovciach.

Prerokované boli aj návrhy na prevod vlastníctva a zrušenie Zásad mesta 
Giraltovce pri určovaní nájomného za prenájom nehnuteľností s výnimkou 
bytov vo vlastníctve mesta, schválených uznesením č. 162/2008, interpelá-
cie poslancov MsZ a rôzne.

Spracoval: PhDr. František Džalai

Mestská polícia informuje

•  Mestská polícia 16. júla 2015 vybavila napomenutím na mieste kona-
nie so znakmi priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.
•  Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorý sa stal 23. júla 2015, 
v zmysle zákona realizovalo OO PZ v Giraltovciach.
•  Podozrenie z rušenia nočného pokoja na Kukučínovej ulici v Giral-
tovciach 25. júla 2015 hliadka MsP vybavila na mieste výzvou s násled-
ným napomenutím.
•  Likvidáciu uhynutej lesnej zveri realizovala MsP 27. júla 2015 v spolupráci 
s miestnym poľovníckym združením. 
•  Odchyt  zabehnutého  psa  vykonala  hliadka MsP na Dukelskej  ulici  
28.  júla  2015  v  popoludňajších  hodinách.  Pes  bol  vrátený majiteľovi 
po výzve a vec vybavená uložením blokovej pokuty.

Z PROGRAMU 5. MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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• V čase služby v podvečerných hodinách 30. júla 2015 hliadka MsP zistila, 
že na bývalej skládke TKO z neznámych príčin došlo k požiaru jej obsahu. 
Vec bola oznámená OR HaZZ vo Svidníku, požiar lokalizovaný HaZZ Giral-
tovce.
•  V spolupráci s firmou Hunter bol vykonaný odchyt zabehnutých a tú-
lavých psov na území mesta  31.  júla  2015. Celkovo došlo  k  odchytu  
4 psov.
•  Pri zistení voľného pohybu psa 3. augusta 2015 hliadka MsP vybavila vec 
na mieste napomenutím.
•  Oznámenie o susedských sporoch 4. augusta 2015 hliadka MsP vy-
bavila na mieste výzvou na upustenie od konania s poučením o mož-
nosti postihu a následným napomenutím. K podobnému skutku došlo 
12. augusta 2015, bola vybavená tým istým spôsobom.
•  Za obdobie uvedené v tomto príspevku hliadka MsP vybavila protiprávne 
konanie vodičov uložením blokovej pokuty celkovo 15 x a použitím napome-
nutia celkovo 5 x. Mgr. Ondrej Cina

ǷǷ prvýǷ jesennýǷdeňǷkǷnámǷzavítalǷ23.Ƿ septembraǷ2015?ǷLetnéǷpočasieǷ
vládloǷdoǷposlednéhoǷdňaǷsvojhoǷpôsobenia.ǷLetoǷboloǷnádherné,ǷnoǷ
pociťujemeǷdeficitǷdažďaǷnechǷsiǷajǷhubáriǷužǷkonečneǷpríduǷnaǷsvoje.Ƿ

ǷǷ vǷPoliklinikeǷILB,ǷsǷr.o.ǷGiraltovce,ǷvásǷčoskoroǷošetríǷnovýǷinternista?ǷKaždýǷ
štvrtokǷdoǷ14.ǷhodinyǷtamǷbudeǷordinovaťǷMUDr.ǷJarmilaǷGmitterová.

ǷǷ stávkováǷkanceláriaǷNikeǷjeǷbližšieǷkǷvám?ǷKtoǷrádǷtipujeǷhlavneǷvǷob-
lastiǷšportu,ǷmôžeǷprísťǷpokúšaťǷšťastieǷdoǷbudovyǷslužiebǷnaǷprízemí.Ƿ

ǷǷ saǷstaráme,ǷabyǷnašeǷmestoǷkvitloǷajǷvǷjeseni?ǷModernáǷsúčasťǷmiestǷjeǷkve-
tinováǷ výzdoba,Ƿ aǷ túǷ smeǷnechceliǷ zanedbaťǷ aniǷ naǷ konciǷ leta.ǷMnožstvoǷ
žltoǷ–ǷmodrýchǷsirôtokǷ(farbyǷmesta)ǷboloǷvysadenýchǷpopriǷhlavnejǷcesteǷ
doǷbetónovýchǷkvetináčov.Ƿ

ǷǷ ajǷmestskáǷknižnicaǷjeǷnaǷsociálnejǷsieti?ǷFacebookǷzasiaholǷužǷazdaǷ
všetkyǷ odvetvia,Ƿ dokážeǷ osloviťǷ množstvoǷ používateľovǷ vǷ priebehuǷ
párǷminútǷaǷposkytnúťǷveľaǷinformácií.ǷNájdeteǷjuǷpodǷmenomǷMest-
skáǷknižnicaǷGiraltovceǷaǷzískateǷzǷnejǷknižnéǷnovinky,Ƿakcie,Ƿpozván-
kyǷčiǷ fotografieǷzǷakcií.ǷKnihovníčkaǷvámǷposkytneǷ informácieǷoǷdo-
stupnostiǷkníh,ǷčímǷušetríǷčitateľoviǷčas.Ƿ

ǷǷ mámeǷriešenieǷdilemyǷmnohýchǷzǷvás?ǷMáteǷchuťǷnaǷdobrúǷkávu,ǷaleǷnemáteǷ
naǷňuǷčas...ǷUžǷnevadí!ǷVǷkaviarniǷpriǷautobusovejǷstaniciǷaǷvǷpizzeriiǷvǷDomeǷ
služiebǷsiǷmôžeteǷkávuǷzobraťǷsoǷsebouǷvǷpapierovomǷkelímkuǷsǷkrytom,Ƿ
tzv.ǷTAKEǷAWAYǷkávuǷaǷvychutnaťǷsiǷ juǷvǷpráci,ǷvǷauteǷaleboǷ jednoduchoǷ
tam,ǷkdeǷsiǷnaǷňuǷčasǷnájdete...

VIETE, ŽE ...
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8.ǷoktóberǷ1914Ƿ–ǷvǷKrásnejǷ
HôrkeǷ(dnesǷsúčasťǷTvrdošína)Ƿ
saǷnarodilǷĽudovítǷKukorelli

ZǷ rodnejǷ OravyǷ saǷ jehoǷ rodinaǷ presťa-
hovalaǷ naǷ ZemplínǷ aǷ potomǷ doǷ Košíc,Ƿ
kdeǷ KukorelliǷ navštevovalǷ gymná-

ziumǷ aǷ školuǷ preǷ výchovuǷ vojenskýchǷ
dôstojníkov.Ƿ OdǷ rokuǷ 1936Ƿ absolvo-
valǷ viaceréǷ leteckéǷ kurzyǷ vǷ ČecháchǷ
aǷ naǷ Morave.Ƿ NaǷ konciǷ rokaǷ 1938Ƿ hoǷ
užǷpreveliliǷdoǷ leteckéhoǷplukuǷvǷPieš-
ťanoch.ǷVǷneskoršejǷslovenskejǷarmádeǷ
dosiaholǷhodnosťǷnadporučíkaǷletectva.Ƿ

Kalendárium osobností z dejín Giraltoviec
OKTÓB ER

ǷǷ privítaťǷmilýchǷ hostíǷ naǷ pôdeǷmestaǷ jeǷ preǷ násǷ vždyǷ sviatok?Ƿ SobotaǷǷ
21.ǷseptembraǷbolaǷtakýmtoǷsviatkomǷhlavneǷpreǷhasičovǷzǷpovolaniaǷ
aǷ členovǷ DHZ.Ƿ TíǷ privítaliǷ kolegovǷ zǷ českéhoǷ PřerovaǷ aǷ okoliaǷ aǷ tak-
tiežǷzǷBardejova.ǷNaǷpozvanieǷprimátoraǷmestaǷaǷprednostuǷMsÚǷpri-
šliǷ doǷobradnejǷ sieneǷMsÚ,Ƿ abyǷ imǷpodaliǷ informácieǷoǷnašomǷmeste.ǷǷ
IchǷ krokyǷ potomǷ smerovaliǷ doǷ areáluǷ CVČ,Ƿ kdeǷ saǷ našiǷ členoviaǷDHZǷǷ
pochváliliǷsvojimiǷpriestormiǷaǷzároveňǷsiǷprezreliǷajǷpráveǷprebiehajúcuǷ
výstavuǷdrobnochovateľov.ǷVǷnovýchǷpriestorochǷvǷsáleǷvǷParkuǷmieruǷ
potomǷprebiehaloǷspoločnéǷposedenieǷpriǷguľáši,ǷktorýǷukuchtiliǷčleno-
viaǷDHZ.Ƿ

Text: Mgr. Mária Osifová, foto: J. Novák
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PoǷodhaleníǷ jehoǷspolupráceǷsǷodbojo-
vouǷ organizáciouǷ DemecǷ bolǷ zaistený.Ƿ
VǷ novembriǷ 1941Ƿ hoǷ vylúčiliǷ zǷ armá-
dyǷ aǷ odsúdiliǷ naǷ niekoľkomesačnéǷ vä-
zenie.Ƿ PoǷ prepusteníǷ naňhoǷ vǷ januáriǷ
1943ǷvydaliǷzatykač,ǷaleǷzoǷžandárskejǷ
celyǷvǷPiešťanochǷsaǷmuǷpodariloǷutiecť.Ƿ
UkrývalǷsaǷvǷNitreǷaǷBratislaveǷaǷnapo-
konǷvǷapríliǷ1943ǷsaǷdostávaǷdoǷBarde-
jova.ǷZdržiavalǷsaǷnajmäǷvǷGiraltovskomǷ
okrese.Ƿ KrátkoǷ saǷ skrývalǷ vǷ Štefurove,Ƿ
aleǷ jehoǷ cieľomǷ bolaǷ obecǷ Matiaška.Ƿ
TamǷbolǷvǷlesochǷnadǷobcouǷužǷskôrǷvy-
tvorenýǷdrevorubačskýǷtábor,ǷvǷktoromǷ
saǷ skrývaliǷ osobyǷ politickyǷ aǷ rasovoǷ
prenasledovanéǷ aǷ tiežǷ sovietskiǷ ute-
čenciǷzǷnemeckýchǷzajateckýchǷtáborov.Ƿ
KukorelliǷ malǷ zaǷ úlohuǷ zorganizovaťǷ
zǷ nichǷ ozbrojenúǷ partizánskuǷ skupinuǷ
podľaǷvojenskéhoǷmodelu.ǷVǷdruhejǷpo-
loviciǷrokaǷ1943ǷnavštívilǷzápadnéǷSlo-
vensko,ǷzatkliǷho,ǷaleǷopäťǷsaǷmuǷpoda-
riloǷutiecť.ǷPodǷfalošnýmǷmenomǷMartinǷ
MinarovičǷsaǷdostávaǷnaǷOravu,ǷkdeǷsaǷ
zoznamujeǷ sǷ ukrajinskýmǷ utečencomǷ
aǷsovietskymǷseržantomǷIvanomǷKono-
novičimǷBaľutom.ǷPráveǷsǷnímǷvytvorilǷ
poǷ návrateǷ doǷ GiraltovskéhoǷ okresuǷ
vǷ apríliǷ 1944Ƿ štábǷ partizánskejǷ sku-
pinyǷ Čapajev.Ƿ BaľutaǷ saǷ stalǷ veliteľomǷ
aǷKukorelliǷnáčelníkomǷštábu.ǷSkupinaǷ
saǷ ešteǷpredtýmǷpresunulaǷ zǷMatiaškyǷ
nadǷobecǷPetrovceǷvǷSlanskýchǷvrchochǷ
aǷvǷtomǷčaseǷvykonávalaǷrôzneǷdiverznéǷ
akcie.Ƿ ZačiatkomǷ augustaǷ 1944Ƿ saǷ Ku-
korelliǷvǷhoráchǷstretolǷsǷplukovníkomǷ
MikulášomǷMarkusom,ǷveliteľomǷ1.Ƿdi-
vízieǷVýchodoslovenskejǷarmády,ǷktorejǷ
sídloǷ boloǷ vǷ Giraltovciach.Ƿ DohodliǷ saǷ
naǷvzájomnejǷspolupráci.ǷPoǷodzbrojeníǷ
VýchodoslovenskejǷ armádyǷ NemcamiǷ
saǷ časťǷ vojakovǷ pridalaǷ kǷ partizánomǷ
aǷ zǷ ČapajevaǷ bolǷ vytvorenýǷ početnejšíǷ
partizánskyǷ zväzok.Ƿ TenǷ saǷ presunulǷ

východneǷdoǷOndavskejǷvrchoviny.ǷKu-
korelliǷ malǷ zaǷ úlohuǷ previesťǷ zväzokǷ
kǷČervenejǷarmádeǷblízkoǷpoľskýchǷhra-
níc,Ƿ tuǷ všakǷ došloǷ 24.Ƿ novembraǷ 1944Ƿ
kǷ očakávanémuǷ stretnutiuǷ partizánovǷ
sǷNemcami.ǷPlánǷ saǷpodaril,Ƿ aleǷ zaǷnieǷ
celkomǷ vyjasnenýchǷ okolnostíǷ predǷ
HaburouǷ priǷ MedzilaborciachǷ padolǷ
ajǷ náčelníkǷ štábuǷ Kukorelli.Ƿ SmrteľnáǷ
guľka,ǷktoráǷhoǷzasiahlaǷdoǷčela,ǷprišlaǷ
pravdepodobneǷ zǷ prostrediaǷ partizá-
nov.ǷExistujúǷdohady,Ƿ žeǷ jehoǷsmrťǷsú-
visíǷ soǷspormiǷvoǷvedeníǷzväzku.ǷNovýǷ
partizánskyǷveliteľǷKokinǷtotižǷlenǷnie-
koľkoǷ dníǷ predǷ akciouǷ nariadilǷ popra-
vuǷ piatichǷ nespravodlivoǷ odsúdenýchǷ
sovietskychǷpartizánov,ǷprotiǷčomuǷmalǷ
KukorelliǷ výhrady.Ƿ TeloǷ náčelníkaǷ štá-
buǷpartizánskehoǷzväzkuǷČapajevǷboloǷ
poǷvojneǷprevezenéǷdoǷKošíc.

Ľudovít Kukorelli, nadporučík letectva a náčelník 
štábu partizánskeho zväzku Čapajev 

(Zdroj: Ľudovít Kukorelli. Životný príbeh vojaka 
a partizána, 2015) 



6 SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

12.ǷoktóberǷ1870Ƿ–Ƿ
vǷPrešoveǷzomrelǷJánǷHvezdaǷ

(145.Ƿvýročie)
RodákǷ zǷ GiraltoviecǷ (*1814)Ƿ bolǷ vǷ Ša-
rišskejǷ župeǷ známyǷ akoǷ príležitostnýǷ
básnikǷ píšuciǷ svojeǷ veršeǷ vǷ šarišskomǷ
nárečí.Ƿ ZákladyǷčítania,ǷpísaniaǷaǷpočí-
taniaǷnepochybneǷzískalǷodǷsvojhoǷotca,Ƿ
ktorýǷdoǷrokuǷ1823ǷpôsobilǷvǷGiraltov-
ciachǷakoǷučiteľǷnaǷevanjelickejǷľudovejǷ
škole.Ƿ ĎalšieǷ štúdiáǷ absolvovalǷ vǷ Miš-
kovciǷ(poǷmaďarskyǷMiskolc)ǷaǷvǷPrešo-
ve.ǷTeológiaǷhoǷzrejmeǷneoslovila,Ƿ leboǷ
vǷrokuǷ1834ǷodišielǷzǷprešovskéhoǷko-
légiaǷ doǷPeštiǷ (dnešnáǷBudapešť),Ƿ kdeǷ
študovalǷ geodéziu.Ƿ DoǷ PrešovaǷ saǷ aleǷ
vrátil,Ƿ stalǷ saǷ zamestnancomǷ ŠarišskejǷ
župy,Ƿ presnejšieǷ bolǷ župnýmǷ zememe-
račom.ǷJánǷHvezdaǷvoǷvoľnomǷčaseǷpísalǷ
básne,ǷvǷktorýchǷkomentovalǷspoločen-
skéǷaǷpolitickéǷudalostiǷvǷŠariši.ǷAjǷkeďǷ
užǷakoǷštudentǷprešovskéhoǷkolégiaǷbolǷ
aktívnymǷčlenomǷSlovenskejǷspoločnos-
ti,ǷzǷjehoǷknižneǷvydanejǷbásneǷTajemniǷ
listǷ jistehoǷ františkanaǷ (1849)Ƿ saǷ do-
zvedáme,ǷžeǷsoǷslovenskýmiǷdobrovoľ-
níckymiǷ výpravamiǷ štúrovcovǷ vǷ revo-
lučnýchǷrokochǷ1848–1849Ƿnesúhlasil.Ƿ
VǷrokuǷ1861ǷuverejnilǷpríspevokǷvǷhu-
moristicko-satirickomǷ časopiseǷ Čer-
nokňažník,Ƿ ktorýǷ vydávalǷ štúrovskýmǷ
hnutímǷ ovplyvnenýǷ žurnalistaǷ ViliamǷ
PaulinyǷTóthǷ(krátkoǷsmeǷhoǷspomenuliǷ
vǷjúnovomǷčísleǷSpravodajcu,ǷvǷdetstveǷ
hoǷ totižǷ vychovávalǷ giraltovskýǷ rodákǷ
JánǷRoy).Ƿ JánǷHvezdaǷvoǷsvojichǷvoleb-
nýchǷveršovačkáchǷkritizovalǷzléǷsociál-
neǷpostavenieǷpospolitéhoǷľuduǷvǷŠari-
ši.ǷNaǷŽupnomǷdomeǷvǷPrešoveǷnaǷkri-
žovatkeǷSlovenskejǷaǷMetodovejǷuliceǷjeǷ
umiestnenáǷ pamätnáǷ tabuľaǷ pripomí-
najúceǷjehoǷtamojšieǷpôsobenie.

17.ǷoktóberǷ1973Ƿ–Ƿ
voǷWashingtoneǷD.ǷC.Ƿ
zomrelǷŠtefanǷKočvara

TentoǷprávnik,ǷpolitikǷaǷpredstaviteľǷob-
čianskehoǷprotifašistickéhoǷodbojaǷbolǷ
krátkoǷ vǷ rokochǷ 1947–1948Ƿ podpred-
sedomǷ československejǷ vládyǷ vǷ Prahe.Ƿ
VǷ rokochǷ 1938–1942Ƿ pôsobilǷ akoǷ ve-
rejnýǷ notárǷ vǷ Giraltovciach,Ƿ potomǷ žilǷ
triǷ rokyǷ vǷ kúpeľochǷ vǷ neďalekomǷ Ša-
rišskomǷ Štiavniku.Ƿ ViacǷ saǷ oǷ ŠtefanoviǷ
Kočvarovi,Ƿ rodákoviǷzǷMyjavyǷ (*1896),Ƿ
môžeteǷ dočítaťǷ vǷ decembrovomǷ čísleǷ
Spravodajcu.

31.ǷoktóberǷ1939Ƿ–Ƿ
vǷDolnomǷKubíneǷzomrelǷ

IvanǷJurajǷPivko
NarodilǷsaǷvǷMartineǷ(*1867)ǷvǷnárod-
neǷ uvedomelejǷ rodineǷ –Ƿ jehoǷ otecǷ bolǷ
signatáromǷMemorandaǷnárodaǷsloven-
ského,ǷmatkaǷzasǷhistorickyǷprvouǷpred-
sedníčkouǷ Živeny,Ƿ spolkuǷ slovenskýchǷ
žien.ǷPoǷľudovejǷškoleǷvǷMartine,Ƿgym-
náziuǷvǷBanskejǷBystriciǷaǷ lýceuǷvǷBra-
tislaveǷštudovalǷnaǷvyššejǷživnostenskejǷ
školeǷvǷTešíne.ǷPoǷpraxiǷvǷRužomberku,Ƿ
BudapeštiǷaǷBukureštiǷsaǷnakoniecǷusa-
dilǷvǷDolnomǷKubíne,ǷkdeǷnahradilǷsvoj-
hoǷ otcaǷ voǷ funkciiǷ pokladníkaǷ filiálkyǷ
TatraǷbanky.ǷVǷprvomǷdesaťročíǷ20.Ƿsto-
ročiaǷ saǷ trikrátǷ pokúšalǷ akoǷ slovenskýǷ
kandidátǷ uspieťǷ voǷ voľbáchǷ doǷ Uhor-
skéhoǷ snemu.Ƿ NajdramatickejšieǷ pre-
ňhoǷdopadliǷposlednéǷvoľbyǷvǷGiraltov-
skomǷokreseǷvǷrokuǷ1906.ǷKeďžeǷmedziǷ
miestnymǷ slovenskýmǷ obyvateľstvomǷ
malǷveľkúǷšancuǷnaǷúspech,Ƿpromaďar-
skyǷ orientovanéǷ úradyǷ hoǷ daliǷ zaistiťǷ
aǷ zaǷ údajnéǷ poburovanieǷ obyvateľstvaǷ
hoǷ vǷ PrešoveǷ zavreliǷ doǷ väzenia.Ƿ Nie-
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Robert Kaliňák splnil svoj 
„sľub“ aj v Giraltovciach 

Naše mesto bolo jedno z tých, kde „obdarovali“ hasičským autom Iveco 
Daily dobrovoľných hasičov. Podľa podpredsedu vlády si ho zaslúžia a rád 
preto plní „sľub“. 

 Nové hasičské auto s prívesným vozíkom dostal od ministra Kaliňáka do „daru“ 
aj DHZ v Giraltovciach počas slávnostného odovzdávania, pri ktorom sa ním aj 
priviezol a odovzdal kľúče. Uviedli ho do života, ako to nazval, „bežným hasičským 
spôsobom“ – „ručným hasiacim prístrojom značky Hubert.“ Medzi hosťami boli: 
poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič, štátny tajomník ministerstva vnútra SR Ma-
rián  Saloň, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín 
Horvát, podpredseda PSK Peter Obrimčák, poslanec PSK Ján Vook, riaditeľ 

lenžeǷ muǷ takǷ znemožniliǷ uchádzaťǷ saǷ
oǷpriazeňǷvoličov,ǷaleǷešteǷmuǷnaǷdesaťǷ
rokovǷzakázaliǷvstupǷdoǷŠarišskejǷžupy.Ƿ
AkoǷpoznamenalǷPivkovǷsúčasníkǷJúliusǷ
Botto:Ƿ „Potom,Ƿ 2.Ƿ aprílaǷ 1907,Ƿ súdilaǷ
PrešovskáǷ súdnaǷ stolicaǷ IvanaǷ Pivku,Ƿ
žeǷakoǷkandidátǷvyslanectvaǷodbavovalǷ
vǷHanušovciachǷvǷsedliackejǷizbeǷvǷprí-
tomnostiǷ piatichǷ osôb,Ƿ volebnéǷ zhro-

maždenieǷ aǷ priǷ tejǷ príležitostiǷ hovoril,Ƿ
žeǷ jeǷSlovákǷaǷ žeǷ siǷ SlováciǷmajúǷ svojuǷ
rečǷuctiť.“ǷProcesǷ sǷPivkomǷpokračovalǷ
ajǷ nasledujúciǷ rok.Ƿ TentokrátǷ Sveto-
zárǷ HurbanǷ VajanskýǷ vǷ októbriǷ 1908Ƿ
doǷmoskovskýchǷ novínǷ píše:Ƿ „25.Ƿ sep-
tembraǷ kráľovskáǷ kúria,Ƿ najvyššíǷ súdǷ
odsúdilǷ IvanaǷPivkuǷnaǷ14ǷdníǷväzeniaǷ
aǷ50ǷkorúnǷpokutyǷzaǷto,ǷžeǷvǷGiraltov-
ciachǷ rozprávalǷ štyromǷgazdomǷvǷ súk-
romnomǷdomeǷoǷslovenskejǷnárodnos-
tiǷ aǷ oǷutláčaníǷ slovenskéhoǷ jazyka.Ƿ (...)Ƿ
kúriaǷ tvrdí,Ƿ žeǷ ,ľudovéǷ zhromaždenieǷ
tvoriaǷ užǷ trajaǷ ľudia!Ƿ AǷ keďžeǷ I.Ƿ PivkoǷ
neohlásilǷvrchnostiǷ totoǷzhromaždenieǷǷ
štyrochǷ členov,Ƿ previnilǷ saǷ verejnýmǷ
vyvolávanímǷ vzburyǷ protiǷ maďarskejǷ
národnosti!“ǷPivkoǷsiǷnakoniecǷodsedelǷ
trestǷ vǷ SegedíneǷ (SzegedǷ vǷ dnešnomǷ
Maďarsku).Ƿ PoznačilaǷ hoǷ ajǷ prváǷ sve-
továǷvojna,ǷešteǷdlhoǷpoǷjejǷskončeníǷsaǷ
liečilǷzǷmalárie.ǷNeskôrǷpracovalǷvǷTat-
raǷ bankeǷ voǷ Zvolene,Ƿ dôchodokǷ pre-
žilǷ vǷ KomárneǷ aǷ naǷ statkuǷ vǷ JasenovejǷ
naǷ Orave.Ƿ PrispievalǷ doǷ slovenskýchǷ
novín,Ƿ bolǷ členomǷ MaticeǷ slovenskej,Ƿ
MuzeálnejǷslovenskejǷspoločnostiǷaǷSlo-
venskéhoǷnárodnéhoǷmúzea.

Mgr. Adrián Eštok

Národnokultúrny pracovník Ivan Juraj Pivko 
(Zdroj: Genealogicko-heraldický hlas)
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krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove Ján Goliáš, prednosta Okresného úradu 
vo Svidníku Jozef  Baslár,  delegácia Okresného výboru požiarnej ochrany 
pre okresy Svidník a Stropkov vedená Jánom  Gibejom, starostovia okolitých 
obcí a mestskí poslanci. Podľa primátora Jána Rubisa Vláda SR pod vedením 
predsedu Roberta Fica už od roku 2006 pravidelne rieši problémy regiónov naj-
viac postihnutých povodňami či inými prírodnými katastrofami. S pomocou ne- 
obišli ani Giraltovce. „Naše mesto obdržalo 500-tisíc eur z rezervy Úradu vlády SR 
v auguste 2009 na výjazdovom stretnutí vlády v našom okrese, v meste Svidník. 
Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák sa značnou mierou pričinil 
o rozvoj dobrovoľného Hasičského zboru v rámci SR. Sľub, ktorý dal v rámci DHZ, 
plní aj v našom meste,“ povedal počas odovzdávania auta. Dobrovoľní hasiči sú 
nápomocní v boji so živlami, povodňami, požiarmi či nehodami na štátnej ceste 
1/73 v regióne.

Kaliňák: „Urodilo sa niečo dobré“
 „Naozaj sa teším, lebo všetci veľmi dobre viete, že chodím do Giraltoviec rád. 

Vždy hovorím, že človek sa v tvojej spoločnosti, pán primátor Rubis, cíti veľmi 
dobre. Patrí k tým, ktorých voláme buldoci, lebo za svoje mesto urobí čokoľvek. 
Keď sa raz do niečoho zakusne, nikdy nepustí,“ zažartoval v dobrom slova zmys-
le Kaliňák. „Som veľmi rád, že sa veci aj v tomto meste rozvíjajú a že tu každý rok 
vidí človek posun ďalej a viem, koľko mi hovoril, akých má dobrých hasičov. Videl 
som ich niekoľkokrát pri činnosti, ako boli nápomocní, keď bol problém s veľkou 
vodou. Som rád, že dnes sa s vami môžem aj naživo stretnúť pri príjemnej uda-
losti. Po tom týždni politického pekla v Bratislave človeku dobre padne aspoň 
na chvíľu sa stretnúť s normálnymi ľuďmi, dobre mi to padlo. Často čítate v novi-
nách, ako ten náš parlament nerobí veľa dobrých vecí, ale predsa len - teraz sa 
urodilo niečo veľmi dobré.“ 

160-ročný boj
Vyjadril sa, že dobrovoľní hasiči si auto nesmierne zaslúžia, aj preto to vníma 

ako „splnenie“ prísľubu voči nim. „Celých 160 rokov bojovali o to, aby mali ten 
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piedestál, ktorý si dobrovoľní hasiči zaslúžia a konečne sa po 160 rokoch poda-
rilo presadiť nový zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR (37/2014). Som rád, 
že chlapi zabojovali, hoci to nebolo jednoduché.“ Za to vraj vďačí aj poslancovi 
NR SR Mikulášovi Krajkovičovi. „Takisto mi veľmi pomohol v tom, aby zákon pre-
šiel. Vďaka nemu sa urodil projekt, vďaka ktorému tu dnes stojíme.“ Nezabudol 
sa poďakovať najstarším i najmladším hasičom. „Na tomto mieste sa chcem po-
ďakovať aj tým najstarším hasičom, tu z Giraltoviec, ktorí udržali tradíciu hasič-
stva aj v rokoch, kedy sa dobrovoľným hasičom až tak nedarilo, neusmievalo sa 
slniečko ako dnes a napriek tomu dokázali pritiahnuť mladú generáciu. Ďakujem, 
že ste sa pripojili k dobrovoľným hasičom v dnešnom svete internetu. Napriek 
tisíckam možností tráviť čas, aby ste sa pripojili k tým, ktorí zachraňujú. To je 
niečo, čo sa len tak v dnešnej dobe nevidí. Nemám žiadne obavy o budúcnosť 
Slovenska, keď bude v rukách takejto generácie, akou ste vy.“ Až do konca dával 
najavo, ako si ich váži. „Všetko je, ako má byť, kľúče sú v správnych rukách,“ 
povedal na záver a zaželal hasičom veľa šťastných kilometrov. „A aby auto zhr-
dzavelo v garáži a nikomu sa nič nestalo. Ale vieme, že taká situácia nenastane, 
počasie nás preveruje každý rok niekoľkokrát, tak aby sa z výjazdov vrátili zdraví, 
živí, bez zranenia,“ dodal. Novými požiarnymi vozidlami obdarovali v rámci okre-
su i ďalšie obce v okolí.

Autor: Martina Cigľárová, foto: M. Osifová

V dňoch 11. - 12. septembra 2015 vystavovali v priestoroch CVČ Giraltovce 
svoje produkty prvýkrát spolu tri organizácie: Základná organizácia záhrad-
károv, Organizácia včelárov a poľovnícke združenie Lazy Kobylnice.

Výstava mala dobrú odozvu nielen u detí ale aj dospelých. Záhradkári sa mohli, 
pochváliť aj napriek veľkému suchu, dobrou úrodou. Pekné boli zemiaky, hroz-
no, paprika, paradajky, ktorými sa pýšili mnohí naši pestovatelia. Pavol Kucha-
rík vystavoval viacero druhov pekných zemiakov, Ján Homulka mal krásne druhy 
jabĺk a hrozna, nádherné hrozno mala aj pani Mária Osifová staršia. Baklažány 
sme mohli vidieť v košíku pani Márie Štefaníkovej. Pekné slniečko sa usmievalo 
na všetkých a zhotovili ho ruky Márie Bednárovej mladšej. Tortu z kvetov vyrobila 
pani Monika Sciranková. Na výstave sa mohli pochváliť svojou šikovnosťou aj tí 
mladší - Janík Gdovin, sestry Jurečkové, Sarka Lipinská so svojím ježkom. Veľkú 
pozornosť mal aj rakytník pani Magdy Imrovej. Sme veľmi radi, že rok čo rok 
máme stále viac vystavovateľov, za čo im patrí veľká vďaka. Zväz záhradkárov 
odmenil všetkých vystavovateľov vecnými a praktickými cenami. 

 Organizácia včelárov prezentovala rôzne druhy medu, ktoré mali úspech hlav-
ne u detí pri ochutnávke. Dospelí si prišli tiež na svoje, keď hodnotili jednotlivé 
druhy medu. Z 11 druhov sladkého nektáru mal úspech med pána Jozefa Juhazy-

Záhradkári, včelári a poľovníci sa prezentovali... 
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ho - medovicový, kvetový z ostropestreca bol od pána Viliama Kelemena a mätový  
od Dušana Štefaníka. Zaujali aj rôzne druhy včelárskych pomôcok a zariadení.

Poľovnícke združenie Lazy Kobylnice vystavovalo rôzne druhy parohov, 
od menších až po tie najväčšie. O výstave nás informoval pán A. Andrijko: „Cel-
kovo to bolo 84 exponátov. Vystavované boli trofeje jelenej, srnčej, diviačej zveri, 
no výstavku spestrili aj trofeje šeliem, t. j. zver, ktorá nepodlieha poľovníckemu 
plánovaniu. Medzi vystavovanými trofejami boli aj hodnotné exponáty, ktoré do-
sahovali medailové hodnotenie. Od jelenej zveri bolo vystavovaných 11 trofejí 
(parožia), ktoré dosahovali bodovú hodnotu nad 170 bodov CIC (t.j. medailové 
ohodnotenie). No bola vystavovaná aj trofej jeleňa, ktorá prevýšila bodovú hod-
notu zlatej medaily, 5 trofejí striebornú a 5 trofejí bronzovú medailu. Od diviačej 
zveri bolo vystavovaných 9 trofejí (diviačie kly), z ktorých 5 trofejí dosahovalo 
hodnotenie zlatej medaily a 4 trofeje striebornej medaily. Ďalej bolo vystavova-
ných 32 srnčích trofejí (parožky), z ktorých 1 dosahovala hodnotenie striebornej 
medaily a 2 trofeje bronzovú medailu. Výstavku spestrili už spomínané trofeje 
šeliem a psíka medvedíkového, rysa ostrovida, vlka dravého, mačky divej, líšky 
a jazveca. U šeliem boli vystavované lebky, kože a jeden preparát psíka medvedi-
kovitého. Šelmy dosahovali bodové hodnotenie 1 zlatej, 3 strieborných a 2 bron-
zových medailí. Členovia PZ LAZY Kobylnice boli radi, že aspoň malou ukážkou 
poľovníckych trofejí mohli verejnosti priblížiť trofeje voľne žijúcej zveri v našej 
prírode, ku ktorej by sme sa všetci mali správať veľmi zodpovedne, aby táto ešte 
v súčasnosti nádherná fauna bola prístupná aj pre budúce generácie.“ 
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V sobotu výstava pokračovala, a tak nechýbala ani súťaž v pečení šišiek. Škoda, 
že sa súťaže zúčastnili iba dve družstvá, a to Family – rodina Bednárovcov a šikov-
ný kuchárky z mestskej vývarovne. Všetkým prítomným šišky chutili, tí najmenší 
si oblizovali aj pršteky. 
Srdečná vďaka patrí sponzorom, ktorí nám pomohli finančne a materiálne.  

Už teraz sa tešíme na ďalšiu výstavu o rok, kde plánujeme pripraviť pre návštevní-
kov príjemné a lákavé aktivity. 

 Text: Alena Kmecová, foto: M. Osifová, M. Marcinová

Giraltovčania mali  aj  tento  rok chovateľskú,  záhradkársku a  včelársku 
výstavu,  tentoraz však osobitne. Napriek  tomu prilákali do areálu v CVČ 
stovky ľudí.

V našom meste sa opäť stretli chovatelia v rámci trojdňovej propagačnej vý-
stavy Mestského klubu chovateľov, drobných zvierat a exotického vtáctva. Týž-
deň predtým počas dvoch dní vystavovali svoje produkty záhradkári a včelári  
zo ZO Slovenského zväzu záhradkárov a včelárov PZ Kobylnice Lazy v spolu-
práci s MsÚ. Aj v tomto roku bolo čo ukázať a čím sa predviesť. Pestovatelia si 
z domu poprinášali svoju vyzbieranú úrodu – ovocie, zeleninu, rastliny či kvety, 
prípadne ikebany a včelári med a včelárske produkty. Počas akcie sa aj v tomto 
ročníku piekli šišky. Alena Kmecová z klubu záhradkárov už vlani prezradila, že 
do výstav sa každoročne zapája čoraz viac mladých ľudí, ich záujem sa zvyšuje. 

ExOty Sú atRaKCIa PRE DEtI
Chovatelia vystavovali niekoľko druhov králikov, hydinu, bažanty, holuby, hos-

podárske zvieratá, exotické vtáctvo i terárijné zvieratá. K milovníkom chovu cu-
dzokrajných zvierat patrí Ján Sabolčík, ktorý prišiel ukázať jaštericu z Afganista-
nu (gekončík) a tarantulu (vtáčkar) z Brazílie. Má doma desiatky druhov rôznych 
zvierat, najradšej chová netypické, a to aj preto, že študuje špeciálne chova-
teľstvo. Na hluk sú podľa neho tieto zvieratá zvyknuté. Ani hady nie sú podľa 
slov ďalšieho mladého chovateľa Tomáša Bakaľára príliš náročné, pri hluku sú 
však o niečo nepokojnejšie. Na výstave sa opäť „popýšil“ užovkou červenou. 
Jaroslav Schrenk z giraltovského chovateľského klubu sa už približne päť rokov 
stará o novozélandského červeného králika, teraz priniesol ovce plemena suffolk 
americký. 

S PRIEStORMI CVČ Sú SPOKOJNí
Výstava sa každoročne organizovala v Parku mieru, no počas minuloročnej 

rekonštrukcie ju mesto „presunulo“ do priestorov v CVČ. Tie sa im osvedčili 
a spokojní sú chovatelia, pestovatelia i včelári. Taktiež návštevníci výstavy si ich 
pochvaľujú. Podľa včelárov sa včelársky rok začína v auguste, keď sa rodia dl-
hoveké včely. „Ich najväčší nepriateľ je klieštik, ktorý sa do Európy rozšíril z Ázie. 
Od včelára je med kvalitný a zároveň najzdravší,“ tvrdia. Od každého jedného 

Chovateľská a záhradkárska výstava je už tradíciou
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chutí ináč. Ich recept na zdravie nie je žiadne tajomstvo. Každé ráno radia zjesť 
lyžičku medu, je to účinný liek na choroby.

Autor: Martina Cigľárová
Foto: M. Marcinová
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PrivítanieǷprvákovǷ
AjǷvǷtomtoǷškolskomǷrokuǷ2015/2016Ƿ

smeǷ vítaliǷ novýchǷ žiakovǷ doǷ prvéhoǷ
ročníka.Ƿ PrišliǷ kǷ námǷ spoluǷ sǷ rodičmiǷ
aǷ vǷ spoločenskejǷmiestnostiǷ ZŠ,Ƿ zaǷ prí-
tomnostiǷ primátoraǷ Mgr.Ƿ J.Ƿ Rubisa,Ƿ zá-
stupkýňǷ Mgr.Ƿ M.Ƿ ŠtefánikovejǷ aǷ PeaDr.Ƿ
S.Ƿ GoliášovejǷ ichǷ vǷ rozhlasovomǷ prí-
hovoreǷ privítalǷ riaditeľǷ ZŠǷ Mgr.Ƿ MarekǷ

Marcinek.ǷPrváckeǷ tváreǷboliǷplnéǷočakávaníǷ iǷobávǷzǷneznámehoǷvǷnovej,Ƿ
„skutočnejǷškole“.ǷTietoǷsaǷvšakǷveľmiǷrýchloǷrozplynuliǷpriǷvystúpeníǷžiakovǷǷ
3.Ƿ ročníka.Ƿ BásničkouǷ naǷ uvítanieǷ aǷ pásmomǷ ľudovýchǷ piesníǷ imǷ vyčariliǷ
úsmevǷnaǷtvári.ǷŽelámeǷimǷveľaǷúspechovǷpriǷzískavaníǷvedomostíǷvǷpísaní,Ƿ
čítaníǷiǷrátaní,ǷvǷtejtoǷveľmiǷdôležitejǷpráciǷvǷprvomǷročníkuǷaǷzároveňǷsaǷte-
šíme,ǷžeǷsiǷvybraliǷpráveǷnašuǷškolu.Ƿ Text: Mgr. T. Sabolová

VýstavaǷvčelárovǷaǷzáhradkárov
TakǷakoǷkaždýǷrokǷajǷtútoǷjeseňǷZväzǷvčelárovǷaǷzáhradkárovǷvǷGiraltovci-

achǷusporiadalǷvýstavkuǷsvojichǷproduktov.ǷVýstavuǷvoľneǷdostupnúǷširokejǷ
verejnostiǷsmeǷnavštíviliǷajǷmy,ǷžiaciǷZŠǷvǷGiraltovciach.ǷPrezreliǷsmeǷsiǷpre-
krásneǷaǷvtipneǷnaaranžovanéǷzátišiaǷ zǷovociaǷ aǷ zeleniny,Ƿ ktoréǷbudúǷ istoǷ
inšpirujúceǷpreǷnašichǷžiakovǷnaǷhodináchǷvýtvarnejǷvýchovyǷčiǷpracovnéhoǷ
vyučovania.ǷČlenoviaǷzväzuǷvčelárovǷnámǷprichystaliǷochutnávkuǷsladkéhoǷ
produktuǷvčiel,ǷmeduǷaǷporozprávaliǷoǷživoteǷtohtoǷdrobného,ǷnoǷveľmiǷuži-
točnéhoǷhmyzu,ǷoǷktoromǷsaǷučímeǷnaǷhodináchǷprírodovedy.ǷAjǷtaktoǷspája-
meǷteóriuǷsǷpraxou.Ƿ Text: Mgr. T. Sabolová
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V  septembri  si  nejeden  školák  povzdychol  pri  myšlienke  na  začia-
tok školy a s ňou spojené školské povinnosti. to, čo sa v škole udeje,  
sa nikde  inde nezažije! Spoločne strávené chvíle so spolužiakmi nám 
nikto neopíše tak dôkladne, ako keď ich prežijeme naozaj. Škola nie je 
predsa len o učení, či skôr mučení?!

Tak, ako si na Nový rok dávame predsavzatia, tak aj školáci, alebo skôr ich 
rodičia im prajú, aby sa im darilo, aby mali samé jednotky, tých „aby“ je tam 
viac než dosť.

Neraz si myslíme, že šťastie nestojí pri nás, že behá niekde po horách. 
Šťastie ale môže byť už len to, že máme s kým prekonávať nejakú prekáž-
ku, ktorá sa vyskytne aj v priebehu školského roka. Predstava, že sme sami 
a nemá nám kto pomocnú ruku podať, je hrozná. Prajeme vám všetkým, ma-
lým a veľkým, školákom aj neškolákom, aby ste sa nikdy necítili sami a nemali 
núdzu o priateľov!

Už prvý mesiac sa aj u nás v škole nelenilo a okrem bežných vyučovacích 
povinností sme súťažili, skúmali, kreslili, spievali, mixovali... 

Svetový deň mlieka v školách sa pripomína 25. septembra. Praobyčajný 
mok, ktorý nasýtil každého živého tvora na Zemi oslavoval svoju existenciu aj 
v školách. Tá naša nebola výnimka. Pri rannom vstupe do školy bolo na žia-
koch vidno, že sú akýsi rovnakí. V mliečnej farbe prišli všetci odetí a v rukách 
mali mliečnu desiatu.

V triedach sa spolu s triednymi učiteľmi dohodli, čo z mlieka o mlieku bude 
prioritou „mliečneho dňa“ a začali sa diať veľmi zaujímavé veci. Skladali sa 
básne, spievali sa piesne, vymýšľali sa prezentácie, mixovali a ochutnávali sa 
kokteily. Dokonca sa pokúšali podojiť našu fiktívnu kravu. No, aj tí najmenší 

priložili ruky k dielu. Vytvárali 
spoločnú kresbu kravy.

 Na všetko to dianie do-
zerala Žiacka školská rada, 
ktorá je v našej škole novin-
kou. Spoločne s komisiou 
vyhodnotili najlepších a oce-
nili ich mliečnymi dobrotami. 
Mlieko a mliečne výrobky 
nám darovala Milena  Uhrí-
nová z Dukoviec, začo jej 
veľmi pekne ďakujeme.

Text a foto:
Emília Tchuríková 

Novoškolské predsavzatia 
v Súkromnej ZŠ
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Stretnutie Spolužiakov po 50 rokoch
Koncom augusta sa stretlo 16 bývalých spolužiakov zo Strednej všeobecno-

vzdelávacej školy v Giraltovciach. Túto školu ukončili v roku 1965 pod vedením 
triedneho učiteľa Karola Sládečka. Chceme sa týmto poďakovať zástupkyni 
riaditeľa ZŠ Mgr. Márii Štefaníkovej za milé prijatie v škole, na ktorú máme ne-
zabudnuteľné spomienky. Poďakovanie patrí aj primátorovi mesta Mgr. Jánovi 
Rubisovi, ktorý nás v obradnej sieni MsÚ vrelo prijal spolu s prednostom Ing. 
Pavlom Tchuríkom. Nás „domácich“ tešilo, keď sa naši „cezpoľní“ kladne vyjad-
rovali o našom meste. Boli uveličení príjemnou zmenou, ktorou mesto prešlo. 

Počas posedenia v jednej z mestských reštaurácií sme zažili ďalšie veľmi 
príjemné prekvapenie. Cimbalová muzika pod vedením Mgr. Petra Zajaca a 
časť členov súboru Karpaťanin z Prešova, v ktorom účinkuje aj náš spolužiak 
Janko, nás zabávali do neskorého večera. 

Text: Emília Kucharíková, foto: M. Osifová

MINULOSŤǷVYTVORILAǷNAŠUǷPRÍTOMNOSŤǷ
OǷzákladnejǷorganizáciiǷSZPBǷnášhoǷmestaǷvásǷnaǷstránkachǷspravodaj-

cuǷinformujemeǷpravidelne,ǷjeǷtoǷajǷpreto,ǷžeǷichǷčinnosťǷjeǷstáleǷaktívna.Ƿ
VždyǷsaǷdejúǷudalosti,ǷktoréǷpripomínajúǷnašuǷnárodnúǷminulosť.ǷTakǷtoǷ
boloǷajǷvǷaugustovýchǷdňoch.ǷPriǷpamätníkuǷarmádnehoǷgenerálaǷLudvíkaǷ
SvoboduǷvǷjehoǷrodnejǷdedineǷvǷČecháchǷsaǷkonalaǷspomienkováǷslávnosť.Ƿ
PrítomnýǷnaǷnejǷbolǷajǷpredsedaǷZOǷSZPBǷMgr.ǷVladimírǷOsif,ǷnielenǷakoǷ
pozorovateľ,ǷaleǷajǷakoǷocenený.ǷPorozprávalǷnámǷoǷsvojichǷdojmoch.Ƿ„V au-
guste som sa zúčastnil zájazdu odbojárov Prešovského kraja, ktorí navštívili 
v Českej republike pamätné miesta bojov z druhej svetovej vojny. Táto náv-
števa, ako aj mnohé predošlé, je výsledok dlhoročnej spolupráce SZPB a KČP 
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(Klubu českých pohraničníkov). V Čechách sme navštívili Vysočinu, Ležáky, 
Cigaj a rodisko arm. gen. L. Svobodu Hroznatín. Prešli sme niekoľko vojen-
ských zariadení, ktoré mali slúžiť na ochranu štátnych hraníc. V Hroznatí-
ne, pred pamätníkom arm. gen. L. Svobodu boli medailou ocenení traja českí 
a dvaja slovenskí odbojári. Medaily nám odovzdávali profesorka Zoe Klusá-
ková - Svobodová a jej syn Ing. Klusák. Hrejivý pocit tejto medaily si vážim 
o to viac, že mi bola pripnutá rodinou arm. gen. L. Svobodu priamo pri jeho 
rodnom dome. Práve v týchto priestoroch sa nachádza múzeum, kde sa dajú 
aj kúpiť knihy domácich autorov. Dom pôsobí ako roľnícka usadlosť a je v za-
chovalom stave. Arm. gen. L. Svoboda sa narodil niekoľko stoviek kilometrov 
od nášho kraja, ale u nás mu právom patrí titul čestný občan Svidníckeho 
okresu za jeho odvážne nasadenie pri bojoch o našu slobodu.“
Ƿ

OktóberǷjeǷznámyǷtým,ǷžeǷsiǷpripomínameǷKarpatsko-duklianskuǷoperá-
ciuǷaǷDeňǷobetíǷDukly.ǷKaždýǷvie,ǷžeǷpráveǷtejtoǷoperáciiǷvelilǷužǷspomínanýǷ
arm.Ƿgen.ǷL.ǷSvoboda.ǷPánǷOsifǷnámǷporozprávalǷniečoǷajǷoǷtomtoǷobdobí.Ƿ
VtedyǷbolǷmalýǷchlapec.Ƿ„V tom období som už chodil do školy. Aj napriek 
tomu, že som bol dieťa, dokázal som aj v týchto časoch intenzívne a racionál-
ne vnímať jednotlivé udalosti. Aj teraz ich viem presne popísať. Streľbu z ťaž-
kých zbraní na Dukle bolo počuť stále, a najmä v noci. V škole na stenách 
sme mali zavesené malé urničky, kde bola uložená krvou premočená zemi-
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na z Dukly. To pre nás symbolizovalo krvavé boje v Duklianskom priesmyku. 
Po skončení vojny niektorí vojaci veľa rozprávali o udalostiach, ktoré prežili, 
ale boli aj takí, ktorí nechceli rozprávať. O armádnom generálovi Ludvíkovi 
Svobodovi som veľa počul aj od priamych účastníkov – jeho priateľov. Takmer 
všetci sa zjednotili v tom, že to bol múdry, ľudský, čestný, odvážny, dôstojný 
a rešpekt vzbudzujúci človek. Tieto vlastnosti sú vlastnosťami skutočného ve-
liteľa a taký on bol.“
NaǷnedávnomǷkladeníǷvencovǷvǷobciǷKobylniceǷboloǷpríjemnéǷvidieťǷajǷ

mladýchǷľudí,ǷktorýmǷsúǷtietoǷudalostiǷbojovǷzǷdruhejǷsvetovejǷvojnyǷznámeǷ
lenǷzǷpočutia.ǷVerím,ǷžeǷvásǷzáujemǷnašejǷmládežeǷ teší.Ƿ „Áno, v poslednej 
dobe sa čoraz viac mladých ľudí, žiakov, študentov zúčastňuje aj našich pod-
ujatí. Pre nás starších je uspokojivý pocit vidieť celú triedu žiakov klaňať sa 
soche Matky s dieťaťom. V takýchto chvíľach vieme, že dôležité udalosti našej 
minulosti prežijú, uchovajú sa v povedomí našich detí, ich detí, z generácie 
na generáciu. Preto chcem vysloviť úprimnú vďaku mladým ľuďom - Mirosla-
ve Sabolovej, Štefanovi Sabolčikovi, Mariánovi Gdovinovi, hudobnej skupine 
mladých chlapcov DESTEL, ktorí sú nám v tomto smere veľmi nápomocní. 
Taktiež mládež obce Kobylnice skrášľuje a upravuje okolie pamätníka, ktorý 
je postavený pri poľovníckej chate, za to im patrí vďaka celého výboru ZO 
SZPB Giraltovce a taktiež predsedníctva oblastnej organizácie SZPB.“Ƿ
PánaǷVladimíraǷOsifaǷsomǷsaǷešteǷopýtalaǷnaǷďalšieǷcieleǷSZPB,ǷaleǷajǷZOǷ

SZPBǷvǷGiraltoviach.Ƿ„Po 16. zjazde SZPB sa snaží naša organizácia praco-
vať na prehlbovaní a skvalitňovaní práce tým, že do svojej činnosti chce 
zapájať aj ďalšie organizácie. 22. 08. 2015 sa v Kobylniciach uskutočnilo 
stretnutie troch generácií pri pamätníku Čapajevovcov. Práve na tomto 
stretnutí Ing. Ján Uhrík, člen UR SZPB informoval prítomných o ďalších 
úlohách. Čas je dobrý liečiteľ, pomáha liečiť rany a aj zabúdať. Dnešná 
generácia nezažila fašizmus a nacizmus. Tieto ideológie ponúkajú 
na problémy jednoduché riešenie – potláčanie slobôd, vyvyšovanie sa nad 
ostatné národy, spojené s ich likvidáciou, to všetko tu už bolo. Je na nás, 
členoch SZPB jednotlivých miest, aby sme v zárodku poukazovali na tieto 
hrozby neofašizmu a neonacizmu a spoločne so štátnou mocou vytvorili 
také spoločenské a sociálne podmienky, aby tieto ideológie nemali živ-
nú pôdu v našom štáte. Naše najsilnejšie zbrane sú pravda a morálka. 
Pravda o minulosti a dnešku. Toto je zdroj, kde pramení čistota domácej 
a zahraničnej autority nás, členov SZPB.“
MinulosťǷ vytvorilaǷ našuǷ prítomnosť,Ƿ našaǷ prítomnosťǷ vytváraǷ budúc-

nosťǷpreǷďalšieǷgenerácie.ǷPretoǷjeǷnaǷnás,ǷabyǷsmeǷčinnosťǷtejtoǷorganizá-
cieǷSZPBǷbraliǷnaǷvedomie.ǷǷ

Text: Michaela Marcinová, foto: archív M. Osifa
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Marek Zimka maľuje krásy  
prírody srdcom 

Vo svidníckom Podduklianskom osvetovom stre-
disku nedávno vystavoval náš giraltovský autor Ma-
rek Zimka z Giraltoviec. Vo svojich obrazov zachytá-
va čistotu prírody, zvieratá a vtáctvo. 

Drevomodelár, ktorý maľuje obrazy technikou ole-
jomaľby, sa nedávno predstavil svidníckej verejnosti 
prostredníctvom výstavy obrazov Krása maľovaná 
srdcom. Giraltovský umelec a nedávny víťaz súťaže 
Výtvarné spektrum tvrdí, že najviac zo všetkého ho 
inšpiruje príroda, učarovala mu zver. Maľovať za-
čal, keď sa presťahoval z rodných Košíc do dedinky 
Vyšný Slavkov ležiacej uprostred polí, lesov a lúk. 
K maľovaniu ho priviedli známi. „Za to, že som začal 
intenzívnejšie tvoriť, vďačím dvom mužom, ktorí ma 

oslovili. Dostal som dar od Boha, začal som kresliť ceruzkou a maľovať. Maľujem 
dvadsať rokov, od mojich štrnástich. Získal som bližší vzťah k prírode a ochrane 
prírody. Srdcom som ochranár a nesúhlasím so zabíjaním zvierat, som za zákaz.“ 
Príroda sa podľa neho v súčasnosti ničí a devastuje. „Ak budem mať deti a vyrastú, 
možno bežného srnca či srnku uvidíme už len v ZOO.“ 

Milovník prírody 
Podľa neho nie je v dnešnom svete dôležité, čo je na obraze namaľované, ale 

akú má reklamu. „Za všetkým sa skrýva. Každý chce počuť rozprávku okolo toho.“ 
Talent podľa jeho otca zdedil po maminej strane. „To sa mi páči, že má chlapec fakt 
dar od Boha. Nezostal na jednom mieste, rozvíja ho a to si u neho cením - tú lásku 
k zvieratám a prírode. Aj to, že pritom nechodil do žiadnej umeleckej školy a žiadny 
učiteľ ho neučil robiť ťahy. On má svoj vlastný a stále bude používať svoj originál,“ 
vraví o ňom otec Milan. 

Známy v zahraničí
Je účastník okresných a krajských prehliadok neprofesionálnej výtvarnej tvorby. 

„Je to mladý, zručný a nádejný výtvarník. V jeho tvorbe prevažujú hlavne motívy 
zvierat, vtáctva a hmyzu. Jeho charakteristiky sú prirodzenosť, pravdivosť a pekná 
farebnosť. Rád maľuje krajinky, má zmysel pre realitu a má veľkú dávku originality,“ 
vraví aj metodička Katarína Grúsová z POS. Najviac ju zaujal obraz vlka, ktorý sa, 
ako vraví, vyznačuje krásou, čistotou a milotou. „Prejav Mareka Zimku vychádza 
z osobitého chápania sveta prírody, ktorým sleduje vlastné citové obohatenie. Jeho 
olejomaľby zaujali predovšetkým svojou osobitosťou, poňatím, svojským a neza-
meniteľným pôvabom, silou ilúzie a predovšetkým citlivosťou.“ Presadzuje sa aj 
mimo Slovenska, jeho obrazy sa už dostali za hranice našej krajiny. 

Autor a foto: Martina Cigľárová
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Rodina Juhasovcov variť vie: 
Danka a Jessica sú naše víťazky 
GiraltovčankyǷ DankaǷ aǷ JessicaǷ JuhasovéǷ súǷ mamaǷ aǷ dcéra,Ƿ naǷ Slo-
venskuǷ známeǷ vďakaǷ účinkovaniuǷ vǷ televíznomǷ jojkárskomǷ štúdiu.Ƿ
DvakrátǷpoǷsebeǷajǷvyhrali.Ƿ
PopulárnaǷ televíznaǷ šouǷ oǷ varení,Ƿ

ktorúǷprodukujeǷTVǷJOJ,ǷnieǷ jeǷnezná-
maǷaniǷGiraltovčanom.ǷZačiatkomǷjúlaǷ
saǷ totižǷ vǷ giraltovskejǷ pizzeriiǷ ChlistaǷ
počasǷ kastinguǷ presadiliǷ dveǷ krásneǷ
GiraltovčankyǷ DankaǷ (38)Ƿ aǷ JessicaǷ
(18)Ƿ JuhásovéǷ zoǷ známejǷ hudobníc-
kejǷrodiny.ǷVǷčase,ǷkeďǷčlenoviaǷštábuǷ
hľadaliǷ novéǷ tváre,Ƿ ktoréǷ saǷ osvedčiaǷ
ajǷvǷtelevíznejǷkuchyni,ǷnašliǷpráveǷich.Ƿ
JojkárskaǷ dramaturgičkaǷ KatkaǷ Gažo-
váǷ námǷ vǷ GiraltovciachǷ prezradila,Ƿ žeǷ
zoǷ všetkýchǷ prihlásenýchǷ účastníkovǷ
vǷrámciǷvšetkýchǷmiestǷnaǷvýchodeǷboliǷ
našeǷ občiankyǷ najlepšieǷ zoǷ všetkýchǷ
aǷ upútaliǷ odǷ saméhoǷ začiatku.Ƿ Absol-
vovaliǷužǷajǷživéǷnatáčanieǷaǷdiely,ǷvǷktorýchǷúčinkovali,ǷužǷodvysielali.ǷVysie-
lanieǷboloǷpreǷnichǷstresujúceǷtým,ǷžeǷsaǷhraloǷoǷčas.ǷModerátorǷJuniorǷaliasǷ
MilanǷ ZimnýkovalǷ ichǷ trochuǷ hecovalǷ aǷ navodzovalǷ istéǷ napätie,Ƿ aleǷ boloǷǷ
vidieť,ǷžeǷnašimǷdievčatámǷtiežǷdržíǷpalce.ǷStihliǷsaǷajǷskamarátiť.ǷDokoncaǷ
saǷvǷprogrameǷspievaloǷaǷtancovalo.ǷAleǷišloǷhlavneǷoǷzábavu.

JessicinaǷmamaǷvarilaǷdvakrátǷlepšieǷakoǷtáǷdruhá
BoliǷúspešnéǷažǷtrikrátǷ–ǷprvýkrátǷnaǷkastinguǷaǷdvakrátǷpoǷsebeǷzvíťaziliǷ

ajǷvǷreláciiǷoǷvarení,ǷkdeǷprevalcovaliǷsvojichǷsúperov.ǷSpoluǷzaǷdvaǷdielyǷna-
hraliǷtisícǷeur,ǷiǷkeď,ǷakoǷpovedalaǷDanka,ǷideǷoǷzdanenúǷvýhru.ǷDôležitejšieǷ
všakǷje,ǷžeǷboliǷšikovné.ǷTretíkrátǷsaǷimǷdariloǷtiež,Ƿžiaľ,ǷšťastieǷužǷvtedyǷstáloǷ
viacǷnaǷstraneǷ ichǷsúperov.ǷKaždopádneǷmôžemeǷbyťǷnaǷneǷprávomǷhrdí.Ƿ
„NevadíǷnám,ǷžeǷsmeǷ toǷ tretieǷkoloǷnevyhrali,Ƿ stačiaǷnámǷajǷ tieǷdve,“Ƿpre-
zradiliǷskromne.ǷPrvýkrátǷvǷštúdiuǷvariliǷhubovúǷmačankuǷsǷmarikli,ǷvǷďal-
šomǷdieliǷrybuǷpoǷgréckyǷaǷtretíkrátǷzaujaliǷnovýmǷreceptomǷnaǷbryndzovéǷ
halušky.ǷPriǷprípraveǷkaždéhoǷzǷjedálǷponúkliǷniečoǷsvoje,ǷoriginálneǷaǷinéǷ
odǷostatných.Ƿ

Autor a foto: Martina Cigľárová
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RecePTYǷzoǷšouǷ
Moja mama varí lepšie ako tvoja

- podľa Danky a Jessicy 

1.ǷHUBOVÁǷMAČANKAǷAǷMARIKLI
Suroviny:Ƿ huby (čerstvé alebo sušené), jucha z kyslej kapusty, smotana 
na varenie, hladká múka, kuracie mäso (prsia), 1 cibuľa, sladká mletá čer-
vená paprika, čierne korenie, soľ, vegeta 

Postup:ǷUmyté huby uvaríme spolu s juchou, dochutíme korením a kuracie 
mäso prepražíme zvlášť. Potom to spolu premiešame a zahustíme smotanou 
a hladkou múkou. Cibuľu prepražíme na oleji s červenom mletou paprikou.

Podávame s marikľou.

Marikli:Ƿhladká múka, acidofílne mlieko, sóda bikarbóna, soľ 
Z toho si spracujeme cesto, rozdelíme ho na 4 časti a pečieme na panvici.

2.ǷRYBAǷPOǷGRÉcKY
Suroviny:Ƿ4 ks ryby (filety z ryby z pstruha, kapra, zubáča), 250 g masla, 
polohrubá múka, soľ, citrón, 4-5 ks mrkvy, olej, 1 cibuľa, 2 strúčiky cesnaku, 
1 plechovka sterilizovaných paradajok, soľ, čierne korenie, rajčinová šťava

Postup:ǷRybu okoreníme a osolíme z oboch strán. Na tanier si pripravíme 
polohrubú múku, zmiešame s korením a rybu v nej obalíme. Na roztopenom 
masle s trochou oleja, aby maslo nezhorelo, rybu vyprážime z oboch strán. 
Na panvici osmažíme cibuľku, pridáme cesnak a nastrúhanú mrkvu. Spolu 
toto všetko popražíme a podlejeme pohárom čistej vody, aby mrkva zmäkla. 
Hneď pridáme pokrájané paradajky a dochutíme s korením. Nakoniec pri-
dáme rajčinovú šťavu a všetko necháme rýchlo prevrieť. Môžeme podávať 
s chlebom alebo uvarenými zemiakmi.

3.ǷBRYNDZOVÉǷHALUŠKYǷAǷLÁǷJUHÁSOVcI
Suroviny:Ƿ700g zemiakov, 500g polohrubej múky, 50g údenej slaniny, 120g 
bryndze, trochu soli

Postup:ǷZemiaky postrúhame na jemno. Pridáme soľ, múku a vypracujeme 
cesto. Až zmäkne, pridáme muku.

Do väčšieho hrnca dáme variť vodu. Do vriacej vody hádžeme cez sitko ha-
lušky. Varíme 10 min. Medzitým si opražíme slaninu. Halušky zmiešame 
s bryndzou a navrch dáme opraženú slaninu. 



21SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

V  Hradisku,  časti  obce  Radoma,  vyrábala  rodina  Ševcovcov  jogurty  Malý 
gazda. Dnes ich robia vo Svidníku. Výrobky ocenené zlatom nájdete v mnohých 
predajniach. 

V obci Radoma žijú manželia Zuzana 
a Jozef Ševcovci. Mladí ľudia, ktorí sa ži-
via netypickým koníčkom. Presadili sa ro-
dinnou minimliekarňou, v ktorej vyrábali 
vlastné domáce jogurty najprv z ovčieho, 
potom aj z kravského mlieka. Začínali cho-
vom asi päťdesiatich oviec. Keď začali vy-
rábať vo väčšom množstve, potrebovali sa 
presídliť do väčších priestorov, kde by sa 
mohli realizovať. Podarilo sa im obnoviť 
niekdajšiu prevádzku mliekarne vo Svidní-
ku, ktorá stojí na Stropkovskej ulici neďaleko obchvatu. „Firma Viribus unitis vznikla 
v roku 2010, spracovávali sme najprv ovčie a potom kravské mlieko. Najprv sme vy-
rábali klasické, tradičné výrobky z ovčieho mlieka a syra priamo pri našom zrubovom 
dome. Po prarodičoch nám ostala stará stodola – maštaľ, kde vznikla minimliekareň. 
V roku 2013 sa začala samotná výroba jogurtov Malý gazda. Mimo sezóny sme začí-
nali robiť pokusy a vyrábať jogurty aj z kravského mlieka,“ prezrádza majiteľ a kona-
teľ Jozef Ševc z gazdovskej rodiny. „Mám korene v poľskom Zakopanom. Ako poto-
mok tatranských Goralov som kúpil synovi Dodkovi, ktorý má rád ovečky a traktory, 
goralský klobúk. Keď ho mal na hlave, každý vravel, že je to malý gazda, preto sme 
dali ten názov.“ Na svete bolo i logo chlapca v klobúku a s Tatrami v pozadí. Pôvodný 
ešte graficky upravila trnavská spoločnosť.

Jogurt ocenili zlatom
V celosvetovej súťaži Pentawards 2014 v japonskom Tokiu získali vďaka netradič-

nému logu a obalu zlatú medailu za najlepší dizajn v kategórii potravín. Čakal ich ďal-
ší úspech. Nedávno, počas marcovej návštevy vo Svidníku, ich navštívil aj prezident 
SR Andrej Kiska, ktorý ocenil ich prácu a rôznorodosť príchutí. „Jogurty sú výborné, 
úžasné. Vyskúšal som čistý, s príchuťou malina-citrón a s borievkami-černicami. Kaž-
dému odporúčam ich ochutnať. Dobrý nápad, dobrý marketing, vlastná výroba malič-
kej firmy s potenciálom - to sú presne tie príbehy, ktoré potrebujeme na Slovensku vi-
dieť. Práve v takomto regióne ukazujú cestu, ako sa to možno dá,“ povedal pre médiá. 
„Samozrejme, veľmi nás to prekvapilo a potešilo. Naše úspechy sú tie, že sme vôbec 
s takým niečím začali, pretože naše vzdelanie - mňa ako bývalého policajta a mojej 
manželky – ekonómky, je úplne iné, ako mliekarenstvo a teší nás to, že naše výrobky 

Rodina bývajúca neďaleko Giraltoviec  
vyrába biojogurty
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ľudom chutia.“ Momentálne dokážu mesačne vyrobiť do 100-tisíc jogurtov. „S tým, 
že ich exportujeme na slovenský trh, do Čiech, oslovujeme aj Maďarov. Robíme pré-
miový produkt, ktorý je na Slovensku v malom zastúpení. Zatiaľ nemáme záujem 
o iné výrobky, budeme vyrábať len jogurty a okrajovo chceme pokračovať v syrovej 
výrobe.“ Veľa informácií získavajú prostredníctvom odbornej literatúry a internetu. 

Zdravý jogurt v skle
Tvrdia, že to nie je ani ľahký, ani lacný špás. Plánujú ešte investovať do logisti-

ky a nových technológií, kúpili linky. „Vieme o tom, že spotreba jogurtov sa z roka 
na rok zvyšuje, stúpa. Na začiatku podnikania je potrebný kapitál. V našom regióne 
sa nedisponuje nejakou veľkou kúpyschopnosťou obyvateľstva. No sme na východe, 
investuje sa do rozvozu, logistiky našich výrobkov. Máme vlastný náklad a potrebu-
jeme vlastnú infraštruktúru. Momentálne pracujeme v priestoroch, kde sa mliekareň 
potrebuje inovovať, riešiť rôzne veci, ktoré niečo stoja. Myslím si, že pretečie ešte 
veľa mlieka, kým si povieme, že sme naozaj profitujúca firma, ktorá má pevné miesto 
na trhu.“ Do budúcna uvažujú aj nad tým, že by vyrábali aj vlastné príchute, ktoré 
dávajú do jogurtu. „Chceme dať svojim zákazníkom jogurt, ktorý je dobrý, dávame ho 
ekologicky do skla, čo je najlepší obal pre potravinu ako taký. Máme ho vo viacerých 
príchutiach. No zvažujeme vlastné príchute,“ dodali. Sklíčko si potom môžete uscho-
vať a zíde sa vám napríklad na zaváraninu alebo detskú výživu. 

 Tieto jogurty si môžete kúpiť v rámci mnohých predajní aj v našom meste či okolí. 
Prípadne môžete výrobcov navštíviť na gazdovstve v Radome alebo vo svidníckej 
výrobni, kde jogurty zaobstaráte vo väčšom množstve. 

Autor a foto: Martina Cigľárová
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PROJeKTǷSPRÁVNYMǷSMeROMǷ
PredǷrokom,ǷvǷoktóbriǷ2014,ǷsaǷvǷrámciǷprojektuǷvǷspolupráciǷsǷÚra-

domǷpráce,ǷsociálnychǷveciǷaǷrodinyǷzriadiliǷajǷdveǷrómskeǷobčianskeǷ
hliadkyǷsoǷzámeromǷhlavneǷkǷrómskejǷkomuniteǷvǷnašomǷmeste.ǷŽeǷtoǷ
nebolǷsamoúčelnýǷzámer,ǷdokazujúǷajǷkonkrétneǷvýsledky,ǷdosiahnutéǷ
vǷrámciǷuvedenéhoǷprojektu.
DokumentovaťǷ toǷ chcemeǷ naǷ príkladeǷ jednejǷ

zǷuvedenýchǷhliadok,ǷktoráǷsaǷnedávnoǷuviedlaǷvzor-
nýmǷplnenímǷsvojichǷúlohǷaǷdokázalaǷzvládnuťǷprí-
padyǷvǷničomǷnieǷmenšieǷnežǷ tie,Ƿ oǷktorýchǷsaǷdo-
zvedámeǷ zǷ masmédií,Ƿ aleboǷ ichǷ vidímeǷ vǷ rôznychǷ
akčnýchǷfilmochǷčiǷseriáloch.ǷInformovalǷnásǷoǷnichǷ
priamyǷaktérǷŠtefanǷJuhas,ǷsǷktorýmǷsmeǷoǷdanejǷte-
matikeǷhovorili.
NaǷ našuǷ otázku,Ƿ akéǷ súǷ jehoǷ priameǷ skúsenostiǷ

zǷročnéhoǷpôsobeniaǷvǷhliadke,ǷnámǷrozprávalǷoǷtom,Ƿ
akoǷspoluǷsǷkolegamiǷsledujúǷ -ǷaǷnaǷmiesteǷriešiaǷ -Ƿ
menšieǷčiǷväčšieǷpriestupkyǷvočiǷobčianskemuǷspo-
lunažívaniuǷ aleboǷ drobnejǷ majetkovejǷ kriminalite.ǷǷ
ČiǷ užǷ toǷ bolǷ prípad,Ƿ keďǷ chytiliǷ páchateľov,Ƿ ktoríǷ
ukradliǷ odtokovúǷ rínuǷ zǷ budovyǷ sporiteľneǷ aleboǷ
riešenieǷ nedisciplinovanýchǷ jedincov,Ƿ ktorí,Ƿ hlav-
neǷvoǷvečernýchǷaǷnočnýchǷhodinách,ǷsaǷpoǷpožitíǷalkoholuǷnevediaǷzmestiťǷ
doǷkožeǷaǷobťažujúǷsvojichǷspoluobčanov.ǷPriǷ tom,ǷakoǷzdôraznil,Ƿ saǷveľmiǷ
dobreǷspoliehajúǷnaǷspoluprácuǷsǷmestskouǷaǷhlavneǷštátnouǷpolíciou.ǷJehoǷ
skúsenosťǷ jeǷ taká,Ƿ žeǷ naǷ ichǷ zavolanieǷ prichádzajúǷ štátniǷ policajtiǷ veľmiǷ
promptne,ǷnačasǷaǷoperatívneǷriešiaǷkonkrétneǷprípady.
NajzaujímavejšiaǷ časťǷnášhoǷ rozhovoruǷboloǷ rozprávanieǷ ŠtefanaǷ JuhasaǷ

oǷdvochǷprípadoch,ǷkdeǷsaǷzachovalǷtak,ǷakoǷtrebaǷaǷbezǷzveličovaniaǷnaǷmies-
teǷzasiaholǷvǷzávažnýchǷkriminálnychǷprípadoch.ǷAkoǷnámǷpovedal,ǷpredǷča-
som,Ƿ keďǷ užǷmalǷ poǷ službe,Ƿ vǷ popoludňajšíchǷ hodináchǷ išielǷ sǷmanželkouǷ
doǷ obchodnéhoǷ centraǷ vǷmesteǷ naǷ nákup.Ƿ VšimolǷ si,Ƿ žeǷ zǷ jednejǷ predajneǷ
vybehliǷosoby,ǷktoréǷsaǷsprávaliǷpodozrivoǷaǷoǷchvíľuǷzaǷnimiǷajǷpredavačky.Ƿ
Nezaváhal,ǷnechalǷtaškuǷsǷnákupomǷnaǷmiesteǷaǷprenasledovalǷich.ǷPodariloǷ
saǷmuǷichǷzadržaťǷaǷprivolaťǷpolíciu,ǷktoráǷoǷkrátkyǷčasǷdorazila.ǷMedzitýmǷ
saǷukázalo,ǷžeǷzmienenýmǷpredavačkámǷukradliǷpriamoǷzǷichǷpracoviskaǷpe-
ňaženku.ǷVšimolǷsi,ǷžeǷkeďǷvideli,ǷžeǷichǷchytí,ǷzahodiliǷlupǷdoǷtrávy.ǷNašťastieǷ
siǷtoǷvšimolǷaǷpoškodenáǷpredavačkaǷpotvrdila,ǷžeǷsaǷimǷnepodariloǷničǷzǷpe-
ňaženkyǷukradnúť.ǷKýmǷprišliǷštátniǷpolicajti,ǷjedenǷzoǷzadržanýchǷsaǷmuǷpri-
hovorilǷpoǷrómskyǷaǷsnažilǷsaǷhoǷovplyvniťǷtým,ǷžeǷhoǷžiadal,ǷabyǷichǷpustil,Ƿ
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veďǷjeǷpredsaǷtiežǷRóm.ǷNoǷonǷsaǷzachovalǷakoǷchlapǷaǷpovedalǷim,ǷžeǷajǷkeďǷ
jeǷRóm,ǷkradnúťǷimǷnedovolí.ǷVysvitlo,ǷžeǷsúǷtoǷRumuni,ǷoǷktorýchǷsaǷpotomǷ
postaraliǷpolicajti,ǷktoríǷnaǷmiestoǷčinuǷdorazili.Ƿ
PodobnýǷprípadǷriešilǷ sǷkolegomǷzǷobčianskejǷhliadkyǷajǷnedávnoǷaǷ jehoǷ

aktéryǷboliǷzhodouǷokolnostiǷtiežǷrumunskíǷobčania.ǷPočasǷpopoludnia,ǷkeďǷ
hliadkovaliǷsǷkolegomǷpriǷprechodeǷpreǷchodcovǷneďalekoǷgiraltovskejǷzáklad-
nejǷškoly,ǷabyǷzabezpečiliǷpreǷžiakovǷvychádzajúcichǷzǷvyučovaniaǷbezpečnosťǷ
vǷcestnejǷpremávke,ǷvšimliǷsi,ǷžeǷzǷblízkehoǷobchoduǷvybehliǷpodozrivéǷosoby,Ƿ
naǷktoréǷupozorniliǷpolicajtov.ǷOsobyǷboliǷzadržané.ǷOdǷpredavačiekǷzǷuvedenejǷ
predajneǷsaǷdozvedeli,ǷžeǷtietoǷosobyǷchceliǷplatiťǷbankovkouǷvysokejǷhodnoty.Ƿ
KeďǷimǷpredavačkyǷpovedali,ǷžeǷ500ǷeurǷnemajúǷakoǷzmeniť,ǷvytrhliǷimǷban-
kovkuǷzǷrukyǷaǷsnažiliǷsaǷutiecť.ǷAkoǷsaǷukázalo,ǷuvedenáǷbankovkaǷbolaǷfalošná.Ƿ
AjǷtítoǷpáchateliaǷskončiliǷvǷrukáchǷpolície,ǷktoráǷďalejǷtentoǷprípadǷrieši.
PolicajtiǷ naǷ totoǷ vzornéǷ plnenieǷ siǷ povinnostíǷ ŠtefanaǷ JuhasaǷ upozorniliǷ

ajǷjehoǷnadriadenýchǷaǷdostaloǷsaǷmuǷzaslúženéhoǷpoďakovaniaǷaǷoceneniaǷ
ajǷodǷsamotnéhoǷprimátoraǷmesta.Ƿ
ČoǷdodaťǷnaǷzáver.ǷŠtefanǷJuhasǷjeǷnaǷprvýǷpohľadǷnenápadnýǷchlapík,ǷakýchǷ

stretávameǷdenne.ǷNebyťǷoblečenia,ǷktoréǷupozorňujeǷnaǷto,ǷžeǷpredsaǷlenǷrobíǷ
niečoǷviac,ǷaniǷbyǷnásǷnebolǷzaujal.ǷNoǷnenápadnéǷčiny,ǷvǷskutočnostiǷdôležité,Ƿ
súǷdôkazom,ǷžeǷakǷsaǷvložíǷdôveraǷnaǷpleciaǷtakéhoǷmužaǷakoǷjeǷon,ǷtakǷvýsledokǷ
jeǷveľmiǷdobrý.ǷTýmǷmôžeǷbyťǷajǷpríkladǷpreǷostatnýchǷpodobnýchǷchlapov,Ƿ
ktoríǷsiǷčastoǷnevediaǷnájsťǷsvojeǷmiestoǷvǷživoteǷaǷspoločnosti.
UvedenýǷpríkladǷ jeǷ ajǷ dôkazomǷ toho,Ƿ žeǷpodobnéǷprojekty,Ƿ ktoréǷdávajúǷ

novéǷšanceǷaǷmožnosti,ǷmajúǷsvojǷvýznamǷaǷtrebaǷichǷpodporovať.
Text a foto: PhDr. František Džalai 

Občania zobuďme sa 
Miestna stratégia rozvoja územia a Programy hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja obcí nám klopú na dvere 

Dobre spracovaná a nastavená stratégia dokáže správne nasme-
rovať regionálny rozvoj s využitím všetkých možností a zdrojov úze-
mia. Doterajšie riadenie rozvoja zhora nadol sa nie vždy osvedčilo, 
pretože v ňom prevládali stranícke, mocenské a subjektívne pohľa-
dy. 

Preto sa v rámci Rozvoja vidieka SR v programovacom období 2014 
- 2020 začal uplatňovať dôležitý princíp riadenia zdola nahor ako roz-
voj územia vedený komunitou. Z uvedeného dôvodu aj na území nášho 
regiónu vzniklo občianske združenie MAS TOPOĽA, ktoré sa v prípa-
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de schválenia jeho štatútu stane koordinátorom stratégie a realizátorom 
schvaľovacieho procesu všetkých projektov v rámci Rozvoja vidieka SR. 
Všetko, čo bude zahrnuté a schválené v Miestnej stratégii rozvoja úze-
mia, bude aj realizované. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka zverejnilo dňa 24. 09. 2015 výzvu na predkladanie projektových 
zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Príloha 
uvedeného zámeru bude i spracovaná Miestna stratégia rozvoja územia 
Mas Topoľa. Jedna z podmienok projektového zámeru je, že MAS TO-
POĽA,o. z., vo svojich orgánoch musí mať nadpolovičné zastúpenie súk-
romného sektora, a nie samosprávy, čo tiež znamená, že väčšiu polovicu 
finančných prostriedkov bude využívať súkromný sektor. Financovanie 
projektov bude multifondové, t.j. financované z Európskeho poľnohospo-
dárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom PRV a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho 
operačného programu.

Práve teraz, keď sa spracovávajú analytická a strategická časť straté-
gie, je žiadúce, aby sa zástupcovia samospráv, podnikateľov, záujmových 
združení a iniciatívnych obyvateľov aktívne zúčastňovali spoločných pra-
covných stretnutí, ktoré organizuje združenie s koordinátorom a lektorom 
prípravy stratégie. Na týchto stretnutiach sa budú s vami vyhodnocovať 
a konkretizovať kľúčové problémy regiónu a svojimi názormi a nápad-
mi pomôžete vytvárať konkrétnu víziu územia MAS Topoľa. Aby bola ví-
zia územia MAS Topoľa objektívna, treba sa k jej návrhu aj vyjadriť, aby 
spracovatelia v strategickej časti po vyhodnotení výsledkov analýzy prob-
lémov zvolili najschodnejšiu cestu k jej naplneniu a aby spracovatelia 
stratégie vedeli k tomuto procesu naplánovať aj finančné zdroje z jed-

Pracovné stretnutie s podnikateľmi z územia MAS Topoľa
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KNIŽNÉǷNOVINKYǷVǷMeSTSKeJǷKNIŽNIcIǷ
AjǷvǷseptembriǷsmeǷpreǷvásǷnakúpiliǷniekoľkoǷnovýchǷknižnýchǷtitulov.Ƿ
TuǷjeǷvýberǷzǷnichǷ...Ƿ

JoǷNesboǷ–ǷKrvǷnaǷsnehu
SedemdesiateǷrokyǷvǷOsle.ǷOlavǷJohansenǷnedokážeǷjazdiťǷ
automǷpomaly,ǷkeďǷsaǷrozčúli,ǷstrácaǷhlavuǷaǷvôbecǷmuǷne-
jdeǷmatematika.Ƿ JeǷ dyslektik,Ƿ prečítalǷ párǷ kníh,Ƿ aleǷ nevieǷ
tohoǷveľa.ǷNeovládaǷnič,ǷčoǷbyǷmohloǷbyťǷpreǷostatnýchǷuži-
točné.ǷNaǷ čoǷ saǷ tedaǷhodí?Ƿ JeǷperfektnýǷ zabijak.ǷVäčšinouǷ
likvidujeǷľudí,ǷktoríǷsiǷtoǷzaslúžiaǷaǷnieǷjeǷtoǷpreǷnehoǷžiadnaǷ
veda.ǷKeďǷzabíjateǷ ľudí,Ƿ ťažkoǷ saǷ sǷniekýmǷzblížite.Ƿ ZrazuǷ
všakǷOlavǷstretolǷženuǷsvojichǷsnov.ǷNoǷmáǷproblém:Ƿ jeǷtoǷ
šéfovaǷmanželkaǷaǷOlavovaǷúlohaǷjeǷpopraviťǷju.

JohnǷGrishamǷ–ǷTajomstvoǷGrayǷMountain
VǷ rokuǷ 2008Ƿ americkéǷmegafirmyǷ hromadneǷ prepúšťajú,Ƿ
abyǷ saǷudržaliǷ nadǷ vodouǷ ajǷ počasǷ finančnejǷ krízy.ǷMladáǷ
právničkaǷ SamanthaǷ KoferováǷ všakǷ sǷ výpoveďouǷ dostaneǷ
ajǷ netradičnúǷponukuǷ –Ƿ akǷ príjmeǷprácuǷ vǷ neziskovejǷ or-
ganizácii,ǷpoǷrokuǷsaǷmôžeǷvrátiť.ǷAǷtakǷnedobrovoľneǷod-
chádzaǷďalekoǷodǷWashingtonuǷaǷNewǷYorku,ǷkdeǷdoterazǷ

notlivých operačných programov a vlastných zdrojov. Aktuálny návrh vízie, 
čiže dosiahnutie strategického cieľa pre územie MAS Topoľa v roku 2025, 
ku ktorému sa môžete vyjadriť, je: My, obyvatelia MaS tOPOĽa po roku 
2025, žijeme v území, ktoré vďaka modernej poľnohospodárskej veľko-
výrobe  a  farmárskej malovýrobe  bioproduktov  poskytuje  podmienky 
najmä pre rozvoj agroturistiky, čo aktívne vplýva na vznik flexibilných 
podmienok pre vytváranie nových pracovných príležitostí. Rozvoj ďal-
ších podnikateľských aktivít v malovýrobe a službách, ako aj neustále 
zlepšovanie  infraštruktúry a podmienok pre aktivity  vo voľnom čase 
v čistom a zdravom prostredí  -  to všetko sa podieľalo na neustálom 
ekonomickom a  spoločenskom  raste územia MaS topoľa,  najmä pri 
uspokojovaní všestranných potrieb nás - jeho obyvateľov i návštevní-
kov. 

K návrhu sa môže každý obyvateľ územia vyjadrovať verejne, písomne 
alebo v rámci návštevy v kancelárii MAS TOPOĽA v Dome služieb v Giral-
tovciach.

Motto celého diania je: Vaše prianie - naša vôľa - splní to MAS Topoľa.

Ing. Ľubomír Filo – manažér Mas Topoľa, o. z.
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žila.ǷOcitáǷsaǷvoǷsveteǷovládanomǷveľkýmiǷbanskýmiǷspoločnosťami,ǷktoréǷ
rozhodujúǷoǷbytíǷaǷnebytíǷtamojšíchǷobyvateľov,ǷdozvedáǷsaǷoǷichǷnekalýchǷ
praktikáchǷaǷbezohľadnomǷdrancovaníǷprírody.ǷSamanthaǷsaǷpostupneǷstávaǷ
stredobodomǷ pozornostiǷ pochybnýchǷ indivíduíǷ najatýchǷ banskouǷ spoloč-
nosťou.ǷSituáǷciaǷsaǷvyostruje...ǷǷ

MarkǷPryorǷ–ǷKníhkupec
ZaǷbielehoǷdňaǷunesúǷvǷParížiǷMaxa,Ƿ staršiehoǷmajiteľaǷ
knižnýchǷstánkovǷnaǷnábrežíǷSeiny.ǷJehoǷpriateľ,ǷšéfǷbez-
pečnostiǷnaǷAmerickomǷveľvyslanectve,ǷsaǷlenǷbezmocneǷ
prizerá,Ƿ nemáǷ možnosťǷ únoscuǷ zastaviť.Ƿ MarstonǷ roz-
behneǷvyšetrovanieǷaǷoǷpomocǷpožiadaǷagentaǷCIAǷTomaǷ
Greena,ǷktorýǷjeǷužǷjednouǷnohouǷvǷdôchodku.ǷPriǷvyšet-
rovaníǷ vyjdeǷ najavo,Ƿ žeǷMaxǷ prežilǷ koncentračnýǷ táborǷ
aǷ poǷ oslobodeníǷ saǷ pustilǷ doǷ prenasledovaniaǷ nacistov.Ƿ
SúvisíǷMaxovoǷzmiznutieǷsǷjehoǷminulosťouǷaleboǷdokon-

caǷsǷtajomnýmiǷknihami,ǷktoréǷpredáva?Ƿ

elizabethǷHoytováǷ–ǷLeopardíǷprinc
LadyǷ GeorginaǷ MaitlandováǷ nechceǷ manžela.Ƿ Potre-
bujeǷ spoľahlivéhoǷ správcu,Ƿ ktorýǷ byǷ hospodárilǷ naǷ jejǷ
panstve.ǷStačíǷ inýǷpohľadǷnaǷHarryhoǷPyeaǷaǷGeorginaǷ
pochopí,Ƿ žeǷ nemáǷ doǷ čineniaǷ lenǷ soǷ sluhom,Ƿ aleǷ naj-
mäǷsǷpríťažlivýmǷmužom.ǷHarryǷpoznáǷveľaǷšľachticovǷ
iǷšľachtičien.ǷNapriekǷtomuǷnikdyǷnestretolǷdámuǷtakúǷ
krásnu,ǷnezávislúǷaǷbezǷzábranǷtúžiacuǷležaťǷvǷjehoǷná-
ručí.Ƿ JeǷ všakǷ nemožnéǷ diskrétneǷ udržiavaťǷ vzťah,Ƿ keďǷ
ktosiǷotrávilǷovceǷaǷvǷdedineǷdôjdeǷkǷvražde.ǷKartyǷza-
miešaǷajǷnemorálnyǷzúrivecǷlordǷGranville.ǷZvíťaziaǷlás-

kaǷaǷspravodlivosťǷnadǷklamstvomǷaǷnenávisťou?Ƿ

SaskiaǷSarginsonováǷ–ǷDvojčata
IsolteǷ aǷ ViolaǷ súǷ dvojčatá.Ƿ AkoǷ detiǷ boliǷ neoddeliteľné,Ƿ
aleǷ dospeliǷ doǷ dvochǷ úplneǷ odlišnýchǷ osobností:Ƿ IsolteǷ
jeǷúspešnáǷnovinárka,ǷViolaǷjeǷzúfaleǷnešťastnáǷaǷužǷrokyǷ
bojujeǷsǷanorexiou.ǷČoǷsaǷstalo,ǷžeǷsaǷichǷcestyǷuberajúǷod-
lišnýmiǷsmermi?ǷKeďǷzačnúǷobidveǷrozprávaťǷoǷtragédii,Ƿ
ktoráǷsaǷstalaǷvǷichǷminulosti,ǷvynáraǷsaǷhrozba,ǷžeǷajǷichǷ
dospeléǷživotyǷbudúǷzničené...ǷVeľmiǷočakávanýǷrománo-
výǷdebutǷbritskejǷautorkyǷjeǷnaǷrozhraníǷmilostnéhoǷprí-
behuǷaǷpsychologickéhoǷthrilleru.
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JoǷPlattováǷ–ǷŽivotǷhoreǷnohami
TridsaťročnáǷRosalindǷShawová,ǷktorúǷjejǷsnúbenecǷbezǷvy-
svetleniaǷzanechalǷpredǷoltárom,ǷpodľaǷočakávaniaǷupadneǷ
doǷdlhotrvajúcejǷdepresie.ǷPoǷniekoľkýchǷmesiacochǷvǷzna-
meníǷalkoholuǷaǷslabejǷhygienyǷsaǷRosǷpresťahujeǷzǷLondý-
naǷ doǷ St.Ƿ AlbansuǷ aǷ začneǷ novýǷ životǷ akoǷ spolumajiteľkaǷ
kníhkupectvaǷsǷnázvomǷChapters.ǷKǷjejǷspolupracovníkomǷ
patriaǷ intelektuálnyǷaǷveľmiǷneprístupnýǷAndrew,Ƿ láskaváǷ
aǷskvostnáǷGeorginaǷaǷvoľnomyšlienkárskaǷšarmantnáǷpen-

zistkaǷJoan,ǷktoráǷobľubujeǷamatérskeǷdivadloǷaǷverejnéǷobnažovanie.ǷPráveǷ
keďǷRosǷpociťuje,ǷžeǷživotǷbyǷsaǷmoholǷzačaťǷpomalyǷzlepšovať,ǷjejǷnadmieruǷ
zarastenýǷsusedǷDanielǷzaklopeǷnaǷdvereǷsǷkyticouǷkvetov,ǷnervóznymǷúškr-
nomǷaǷdosťǷsmutnýmiǷnovinkami.

50ǷcentǷ–ǷIhrisko
TrinásťročnýǷMasliakǷmáǷ ťažkýǷ život.ǷVšetciǷ saǷmuǷvǷ jed-
nomǷkuseǷvysmievajú,Ƿ leboǷ jeǷ tučný.ǷNeznášaǷpredmestie,Ƿ
kamǷsaǷjehoǷmatkaǷpresťahovalaǷpoǷrozvodeǷaǷnajradšejǷbyǷ
saǷvrátilǷkǷotcoviǷdoǷNewǷYorku.ǷNieǷjeǷvǷpohodeǷaniǷvǷškole,Ƿ
aniǷdoma,ǷbaǷaniǷobľúbenéǷvýletyǷzaǷotcomǷčastoǷnedopad-
núǷpodľaǷjehoǷpredstáv.ǷAǷešteǷkǷtomuǷmusíǷdvakrátǷdoǷtýž-
dňaǷchodiťǷzaǷotravnouǷpsychologičkouǷLiz,ǷktoráǷsaǷusilujeǷ
odhaliť,ǷčoǷsaǷvtedyǷstaloǷnaǷihriskuǷ–ǷprečoǷjedenǷchlapecǷ

skončilǷvǷnemocniciǷaǷdruhýǷsǷpodmienečnýmǷvylúčenímǷzoǷškoly.ǷMasliakǷ
jeǷzoǷvšetkéhoǷzmätený,ǷnerozumieǷaniǷsámǷsebe,ǷnietoǷešteǷostatným.ǷStojíǷ
predǷrozhodnutím,ǷktorýmǷsmeromǷsaǷvydá,ǷlenžeǷhľadanieǷtejǷsprávnejǷces-
tyǷnieǷjeǷjednoduché.Ƿ

ValerieǷThomasováǷaǷKorkyǷPaulǷ
–ǷČarodejnicaǷWinnieǷ
–ǷšesťǷpríbehov
VitajǷvǷzázračnomǷsveteǷčarodejniceǷWinnie!Ƿ JeǷbláznivá,Ƿ
zábavnáǷaǷtotálneǷneodolateľná!ǷKeďǷsaǷzačneǷoháňaťǷča-
rovnouǷpaličkou,ǷmajǷsaǷnaǷpozore...ǷAbrakadabra!ǷVǷtejtoǷ
fantastickejǷkniheǷnájdešǷšesťǷskvelýchǷdobrodružstiev.

Knižné novinky na vás čakajú! 

Mestská knižnica Giraltovce, TextǷaǷobrázky:ǷzdrojǷinternet
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ZdravotnéǷ účinkyǷ vlašskýchǷ orechov:ǷVlašskýǷ orechǷ jeǷ cennýǷ zdrojǷ draslíka,Ƿ
ktorýǷznižujeǷkrvnýǷtlakǷaǷupokojuje.ǷŽelezo,Ƿselén,ǷzinokǷaǷvitamínǷEǷznižujúǷob-
sahǷcholesteroluǷvǷkrvi,ǷzabraňujúǷtvorbeǷkrvnýchǷzrazenín,ǷpôsobiaǷprotizápalovoǷǷ
aǷodstraňujúǷnechutenstvo.

VlašskéǷorechyǷpredǷlúskanímǷzalejteǷvriacouǷvodouǷaǷnechajteǷstáťǷaspoňǷdvadsaťǷ
minút.ǷPotomǷsaǷrozlúsknuǷbezǷnámahy.ǷVlašskéǷorechyǷprudkoǷopražteǷbezǷtuku,Ƿ
budúǷľahšie,ǷchrumkavejšieǷaǷneprepadnúǷsaǷnaǷdnoǷkoláča.

RecePTY:ǷKURAcIeǷPLÁTKYǷSǷNIVOUǷAǷORecHMI
Potrebujeme:Ƿ600ǷgǷkuracíchǷpŕs,Ƿ150ǷgǷnivy,Ƿ100ǷgǷposekanýchǷorechov,Ƿ2,5ǷdlǷ
pochúťkovejǷsmotany,Ƿ2Ƿcibule,ǷbieleǷkorenie,Ƿmaslo,Ƿcestoviny.
Postup:ǷNakrájanúǷcibuľuǷspenímeǷnaǷmasle,ǷpridámeǷnakrájanúǷnivuǷaǷnechámeǷjuǷ
pomalyǷsaǷrozpustiťǷ–ǷokorenímeǷbielymǷkorením,ǷprilejemeǷpochúťkovúǷsmotanuǷ
aǷomáčkuǷdohladkaǷvymiešame.ǷPridámeǷposekanéǷvlašskéǷorechy.ǷKuracieǷprsiaǷ
naklepeme,Ƿosolíme,ǷokorenímeǷaǷnaǷrozpálenomǷolejiǷopečiemeǷzǷobochǷstrán.ǷPre-
lejemeǷomáčkouǷaǷpodávameǷsǷcestovinouǷ(rezance,Ƿšpirálky,Ƿkolienka).

BAKLAVAǷoriginál
Potrebujeme:Ƿ3ǷbaleniaǷlístkovéhoǷcesta,ǷzomletéǷvlašskéǷ
orechy,Ƿ 1Ƿ dclǷ oleja,Ƿ 100Ƿ gǷ rozpustenéhoǷ čajovéhoǷmasla,Ƿ
435ǷgǷkryštálovéhoǷcukru,Ƿ315ǷmlǷvody,Ƿ šťavuǷzǷ jednéhoǷ
citróna.
Postup:ǷRozpustímeǷmasloǷaǷ zmiešameǷhoǷ sǷ1ǷdclǷoleja.Ƿ
KaždéǷ lístkovéǷcestoǷrozdelímeǷnaǷ4ǷčastiǷaǷpostupneǷpoǷ
jednomǷ rozvaľkámeǷ doǷ obdĺžnika.Ƿ CestoǷ potriemeǷ pier-
komǷrozpustenýmǷtukom.ǷMierneǷposypemeǷorechmi.ǷSto-
čímeǷdoǷvalčeka,ǷprenesiemeǷnaǷvymastenýǷplechǷaǷopäťǷ
hoǷ jemneǷ potriemeǷ tukom.Ƿ ValčekǷ vytvorenýǷ zǷ cestaǷ zoǷ
stránǷstlačímeǷkǷsebeǷdoǷstreduǷ(valčekǷnariasime).ǷTaktoǷ
spracovanéǷstiahnutéǷrolkyǷbaklavyǷukladámeǷjednuǷvedľaǷ
druhejǷnaǷmaslomǷvymastenýǷplech.ǷHotovéǷrolkyǷpotrie-
meǷzvyšnýmǷtukomǷaǷdámeǷpiecťǷ30Ƿ–Ƿ40ǷminútǷdoǷrúryǷvyhriatejǷnaǷ180Ƿstupňov.Ƿ
PoǷvybratíǷzǷrúryǷešteǷhorúceǷrolkyǷnakrájameǷnaǷpožadovanéǷkusyǷ(ccaǷ3Ƿ–Ƿ4).ǷDo-
preduǷsiǷpripravímeǷzálievku,ǷǷktorouǷpolejemeǷhorúcuǷbaklavu.
PrípravaǷzálievky:ǷZmiešameǷcukorǷsǷvodou,ǷpridámeǷcitrónovúǷšťavuǷaǷvarímeǷccaǷ
10Ƿminút.ǷKontrolujemeǷaǷobčasǷpremiešame.ǷToutoǷešteǷhorúcouǷzálievkouǷzalie-
vameǷpostupneǷkúsokǷpoǷkúskuǷpolievkovouǷlyžicouǷaǷpolievameǷajǷdruhýkrát,ǷkýmǷ
saǷnámǷzálievkaǷneminie.ǷKaždýǷkúsokǷmusíǷbyťǷdokonaleǷpoliaty.ǷBaklavuǷnechá-
meǷpostáťǷďalšíchǷccaǷ30Ƿ–Ƿ60Ƿminút,ǷabyǷzálievkaǷnasiaklaǷaǷpotomǷservírujeme.

ǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷPripravujú:ǷĽ.ǷČajková,ǷM.ǷDžalaiová

OKIENKO 
PRE GAZDINKY

Rolky baklavy na peká-
či a naservírované
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mongomerakǷ–Ƿplášť
zasanovacǷ–Ƿzachovať
źimotaǷ–Ƿchlad/silnýǷmráz

ǷǷǷtrunaǷ–Ƿrakva
ǷǷǷkončistiǷ-Ƿšpicatý
ǷǷǷkoskaǷ-Ƿkosák

Po našemu...

Pred základnou školou v roku 1965

Pohrebný voz
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Foto: archív 
Jany Kundrovej

Autor textu: M. Osifová

ZáHRADA V OKtóbRI 
* Zazimovanie paliem a menej otužilých prenosných rastlín.
* Koniec októbra je vhodný na zber liečivých koreňov – kostihoja, valeriány, angeli-

ky, čakanky, bedrovníka, horca zlatého, púpavy, žihľavy a lopúcha.
* Prvých desať dní v októbri je mimoriadne vhodných na výsadbu cesnaku. Strúčiky 

vysádzajte asi 7 cm hlboko na záhon, ktorý nie je čerstvo hnojený.
* Zber neskorých odrôd jadrovín.
* Zazimovanie rododendronov, budleje, fuksie, ibišteka. Keď opadá lístie zo stro-

mov, stačí ho prikŕmiť a prikryť čačinou, aby ho nerozfúkalo. Zazimovať by sa mali 
aj niektoré trávy napr. Miscanthus a niektoré typy bambusov.

* Je čas vysádzať stromy a kríky, ktoré nie sú vysadené v kvetináčoch. Vyberajte 
škôlku, ktorá je v rovnakom podnebnom pásme alebo v drsnejších podmienkach. 
Stromy saďte do rovnakej hĺbky, ako boli v škôlke.

AKtuALItY V OCHRANE RAStLíN
* Pred silnými zimnými mrazmi, ktoré prichádzajú zvyčajne v druhej polovici zimy, 

môžeme chrániť kmene stromov natrením 15-percentným roztokom vápenného 
mlieka. 

* Pripevnením lepových pásov na kmene ovocných stromov zabránime samičkám 
piadiviek, aby sa dostali do korún stromov, kde kladú prezimujúce vajíčka. 

* Už na jeseň po opade listov môžeme ošetriť broskyne proti kučeravosti listov meď-
natými prípravkami. Teplota pri postreku by mala byť nad 7 °C.

* Pokračujeme v ošetrovaní chryzantém proti škvrnitosti listov a proti škodcom ako 
molica, bzdôška a voška. Ľubomír Krupa

Záhradkárske 
okienko
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Z P O Z
Narodili sa: 

Dávid Halža, Roman Varga, Nikola Kurečajová, Viktória Maťašová 
Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie Vášho dieťatka prinesie 

do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy. 

MaNželstvo uzavreli:
Erik Vachaľ, Giraltovce a Marianna Križánková, Giraltovce
Ing. Jozef Ligenza, Kuková  a Erika Jurčová, Giraltovce
Pavol Namešpetra, Kračúnovce a Miloslava Zbiňovská, Giraltovce
Lukáš Vojta, Giraltovce a Dominika Mitaľová, Mičakovce
Martin Kertys, Marhaň a Simona Eliašová, Giraltovce
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.

Navždy nás opustili:
 Meno rok narodenia dátum úmrtia
 Margita Šváčová 1927 06.09.2015
  Štefan Gerat 1934 13.09.2015
 Ján Goč 1955 14.09.2015

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

svoje životNé jubileá v Mesiaci oKtÓber oslávia: 
85 rokov Mária Dunčáková 60 rokov Štefan Katriňák 
 Zuzana Kandračová Ladislav Mati
80 rokov Anna Legiňová Anna Novická
75 rokov Mária Kucháriková 55 rokov  Věra Bilá
70 rokov Anna Hlavinková    Jaroslav Fečo
65 rokov Milan Dulina    Vladimír Haluška 
 Mária Dzurišová    Mgr. Anna Kalafová  
 MUDr. Jozef Hrinko    Štefan Pantlikáš 
 Elemír Makula 50 rokov Damián Gulák 
 Mária Petreňová    Ladislav Nazarej  
       Mária Rezaková
      Vladislav Roguľa

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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ŠPORT

DOMÁCA ŠTEDROSŤ SLOVANA NEMÁ HRANICE
Tretia najvyššia futbalová súťaž na Slovensku má za sebou svoju prvú tre-

tinu. Každé mužstvo odohralo 10 zápasov, len počet stretnutí uskutočnených 
doma a vonku sa u niektorých tímov líši. Všetky súboje prebehli podľa regulí, 
len zápas Lipany - Moldava (1:2) bol skontumovaný v prospech Odevy Lipany, 
pretože jeden z legionárov Moldavy nedoložil včas potrebné dokumenty. Tento 
verdikt od zeleného stola pomohol Lipanom, aby sa dotiahli na vedúcu Krásnu. 
Mimochodom, spanilá jazda nováčika z Košíc trvala 9 stretnutí a skončila sa pre-
hrou 1:2 vo Vranove. Aj druhý nováčik z Pušoviec si počína veľmi dobre. Veľké 
prekvapenie to však nie je, keďže giraltovský sused disponuje veľmi schopným 
mužstvom. Najzaujímavejšia skutočnosť je to, že na chvoste tabuľky sú obidvaja 
minuloroční druholigisti Trebišov a Moldava. Futbalisti MFK Slovan Giraltovce 
plávajú súťažou bezpečne, ale táto plavba silne pripomína hojdanie sa na rozbú-
renom mori. Raz hore, raz dole a fanúšikovia sa majú zblázniť. Chytajú morskú 
nemoc a hlavne domáce prehry so Stropkovom (1:3) a Vyšným Opátskym (1:4) 
dali riadne zabrať ich žalúdkom. Na druhej strane potešenie a radosť z troch 
víťazstiev a jednej remízy na ihriskách súperov musia blahodarne účinkovať 
na nervový systém všetkých priaznivcov giraltovského futbalu. Príčinu rozdiel-
nych výkonov aj výsledkov na domácom trávniku a u súperov je ťažko objektívne 
nájsť.

Táto situácia sa opakuje už pravidelne a vyhováranie sa na náhodu neobstojí. 
Tento stav je už realita. Preto sa natíska otázka, prečo sú výkony a výsledky 
Slovana rozdielne vonku a doma? Odpovedá kormidelník MFK Slovan a skúse-
ný odborník Vladimír RUSNÁK: „Poznám tento kolektív veľmi dobre a nie som 
týmto stavom nadšený. Vo futbale platí, že doma sa má víťaziť a úspechy vonku 
sú dobrý bonus. V našom prípade to ovplyvňuje veľa faktorov a ja spomeniem 
aspoň niektoré. Na prvom mieste je psychika našich kľúčových hráčov. Tí majú 
ťahať celé mužstvo. Oni si viac veria vonku. Sú pohotovejší, rýchlejší a hýria 
veľkou aktivitou. To všetko doma absentuje, a navyše je na celé mužstvo vy-
víjaný veľký psychický tlak. Tak sa stáva, že chýbajú zdravá agresivita a viera  
vo víťazstvo. Mužstvu chýba v poli osobnosť, vodca, ktorý by kolektív doká-
zal strhnúť a viesť k výhre. Aspoň taký, aký bol v minulosti František Bandžák.  
Výsledky doma ovplyvňuje aj zahadzovanie vyložených príležitostí v rozhodu-
júcich momentoch, tak ako to bolo naposledy s Vyšným Opátskym. A k tomu 
často chýba aj to potrebné šťastie. Ja pevne verím, že sa to všetko prelomí  
už v najbližšom domácom zápase.“

V uplynulom období dokázali síce Giraltovčania doma poraziť Veľké Revištia 
(2:0), ale nasledujúca prehra s Vyšným Opátskym (1:4) patrí k tým potupným. 
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Na druhej strane Slovan vyhral v Trebišove (2:1), aj v Moldave (1:0). Vysoko tre-
ba hodnotiť nerozhodný výsledok 1:1 v Snine. To sa rovná v giraltovskom poní-
maní víťazstvu, pretože Giraltovce v Snine uspeli len málokedy. A to mohol ešte 
Kuriplach v závere rozhodnúť o zisku troch bodov.

Na ilustráciu toho, čo bolo napísané, vám ponúkame tabuľky III. ligy doma 
a vonku po 10. kole.

DOMa  VONKU
1. Krásna 5 5 0 0 14:4 15 1. Lipany 5 3 2 0 7:0 11
2. Pušovce 6 4 2 0 10:4 14 2. Krásna 5 3 1 1 8:5 10
3. B.N.Ves 5 4 1 0 17:1 13 3. SLOVaN  6  3  1  2  7:9  10
4. Lipany 5 4 1 0 13:2 13 4. Stropkov 5 2 1 2 8:6 7
5. V. Revištia 5 4 0 0 12:4 12 5. V. Opátske 6 2 1 3 8:8 7
6. Stropkov 5 4 0 1 10:5 12 6. Snina 5 2 0 3 3:7 6
7. Vranov 6 4 0 2 5:5 12 7. Plavnica  4 1 1 2 5:5 4
8. Sabinov 5 3 2 0 12:4 11 8. Sabinov 5 1 0 4 4:8 3
9. Futura 6 3 1 2 6:4 10 9. V. Revištia 6 0 3 3 3:8 3
10. V. Opátske 4 3 0 1 16:4 9 10. Trebišov 6 1 0 5 2:27 3
11. Snina 5 2 3 0 11:2 9 11. Pušovce 4 0 2 2 1:3 2
12. Plavnica 6 2 2 2 4:4 8 12. Prešov B 4 0 1 3 1:5 1
13. Prešov B 6 2 1 3 8:9 7 13. Futura 4 0 1 3 6:12 1
14. SLOVaN  4  1  1  2  4:8  4 14. Vranov 4 0 1 3 2:10 1
15. Moldava 4 1 0 3 5:5 3 15. B.N.Ves 5 0 1 4 3:14 1
16. Trebišov 4 0 2 2 2:4 2 16. Moldava 6 0 0 6 4:25 0

 Miroslav Deutsch

MFK Slovan Giraltovce v zápase s Vyšným Opátskym       foto: Ladislav Lukáč
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Postrehy z Mesta

ParkoviskoǷpredǷMsÚǷmáǷ36ǷparkovacíchǷmiestǷaǷ2ǷparkovacieǷmiestečka.
Foto: Mária Osifová
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