
-  Mestská samospráva operatívne rieši úlohy

-  Byť úspešný sa oplatí

-  V súťaži páleničiarov bodovali pálenky z Radimova

-  Pacienti si zaslúžia kvalitné zdravotné služby

-  Pomôžte v našom meste vybudovať detské ihriská
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Milí čitatelia! 
Verím, že ste sa už stopercentne 
preorientovali na letný režim, ktorý 
teraz na nás dýcha z každého 
miesta. Či už je to doma, v práci,          
na dovolenke, niekde stovky 
kilometrov od nášho mesta  alebo aj 
tu, priamo v našich uliciach.  

Dnes, keď sa vyberieme do obcho-
du, môžeme stretnúť tváre, ktoré 
sme už dávno nevideli, ktoré 
prichádzajú k nám práve v tomto 
období, sú to naši rodáci a ich 
prázdninujúce deti  a tak sa aj rýchly 
nákup v meste stáva dlhšou 
záležitosťou, aby sme sa mohli 
zvítať a prehodiť pár milých slov   
so svojimi známymi. 

Naše príbytky sa stávajú viac 
opustenými, pretože všetok svoj čas 
trávime vonku, na terasách,                
v záhradách, na prechádzkach             
v meste či v lese. Prečo nevyužiť 
všetko to, čo nám 
l e t o  p o n ú k a .          
Či už sú to slnečné 
lúče, plody našej 
záhrady prípadne 
lesné dary (tých je 
však zatiaľ málo). 
Každý z nás si 
príde na to svoje. 
Starí rodičia majú 
pocit, že sú využití 
na sto percent 
(vďaka, že sú), deti 

si môžu vytvoriť svoj vlastný 
p r o g r a m ,  a l e b o  s i  u ž í v a ť  
ničnerobenie, rodičia si tieto 
mesiace presne naplánovali, aby bol 
každý deň zabezpečený. Ale dôležité 
je, aby sme to všetci v zdraví a              
v pohode prežili, aby nám ostali 
zapamätateľné chvíle, ktoré sme 
prežili.  

Jedna z tých mojich spomienok           
na letné prázdniny je aj jazda               
na bicykli do obchodu po kilo cukru, 
ktoré nám chýbalo pri zaváraní a       
k tomu dobrý nanuk. Bolo to 
dôležité, pretože poháre s marhu-
ľami už čakali na stole. Akoby to 
bolo včera. A dnes stojím v kuchyni 
ja a čakám na kilo cukru. Čas tak 
rýchlo letí, nie je to len fráza, je to 
fakt. A preto vám prajem krásne 
júlové, augustové dni. Plné nielen 
zavárania, ale aj zážitkov, aby sme 
vždy mali na čo spomínať. 

o   Michaela Marcinová



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

3

V letnom čísle nášho mesačníka 
nahliadneme do rokov sedemdesia-
tych.  V kronike je toto obdobie rozde-
lené do viacerých oblastí, napr. aj: 

„Činnosť MsNV a jeho orgánov:           
Po úspešne vykonaných voľbách do NV 
v r. 1971 na ustanovujúcom plenár-
nom zasadnutí MsNV, konanom dňa 
16. decembra 1971, bola uznesením 
orgánu potvrdená voľba 29 poslancov, 
z ktorých boli 16 členovia KSS. Zloženie 
rady MsNV po voľbách v r. 1971:            
1. Gnap Ján – predseda MsNV, Mackulin 
Juraj – podpredseda MsNV, Legiň Šte-
fan – tajomník MsNV, Haluška Ján, člen 
rady MsNV, Dr. Gamčík František, člen 
rady, Baran Andrej, člen rady, Gajdoš 
Štefan, člen rady, Gazdič Juraj – člen 
rady, Štefánik Ján – člen rady, Kovaľ 
Jozef – člen rady, Vaľková Zuzana – 
člen rady. Terajší stav poslancov MsNV 
je 29, z nich 13 robotníci, 3 členovia 
JRD, 1 veterinár, lekár, 1 zubný lekár,        
1 príslušník SNB, 1 učiteľka, 4 riadite-
lia závodov, 2 verejní pracovníci,              
3 administratívni pracovníci.“ 

„Plnenie volebného programu: 
Volebný program na roky 1971 – 75 
zahrňoval 10 základných bodov, ktoré 
boli realizované takto: 

1. V priebehu roku 1972 – 73 boli   
dané do užívania 2 x 18 bytových 
jednotiek s ústredným kúrením. 

2. V roku 1972 – 73 bola prevedená 
výstavba miestnych komunikácií 

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
v náklade 1 799 000 Kčs. 

3. V roku 1972 bol daný do užívania 
hotel Družba v náklade 2 770 
000,- Kčs.

4. V roku 1973 po rekonštrukcii a 
prestavbe bol odovzdaný  Dom 
pionierov a mládeže v náklade 5 
300 000 Kčs. V ňom je umiest
nený Dom pionierov a mládeže, 
osvetová beseda a mestská 
ľudová knižnica, ľudová škola 
umenia, autoškola. 

5. Pri príležitosti 30. výročia SNP bol 
daný do prevádzky mestský 
vodovod s nákladom 9,5 mil. Kčs 
a tým bola doriešená otázka 
pitnej vody v našom mestečku. 
Kapacita mestského vodovodu je 
stanovená pre 15 000 obyvateľov. 

6. V roku 1973 bola daný do užívania 
most cez Radomku a preložka 
cesty. Pri tejto akcii bolo preinves-
tovaných cez 10 miliónov Kčs. 

7. V roku 1974 bolo dané do užívania 
veterinárne stredisko.

8. Dokončuje sa druhá etapa výstavby 
Ústavu sociálnej starostlivosti         
v náklade 1 608 000 Kčs. 

9. V pláne bola výstavba lekárne –       
z plánu vypadá.

10. P o d o b n e  s a  n e u s k u t o č n i l a  
výstavba kúpaliska.“    

„Verejnoprospešná činnosť obyva-
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teľov: Rada MsNV venovala veľkú 
pozornosť televíznemu vysielaniu 
seriálu „Víťazná cesta“. Pre skrášlenie 
a tvorbu životného prostredia vyhlá-
sila medzi obyvateľstvom a závodmi 
súťaž. Osobitná pozornosť bola veno-
vaná zberu odpadových surovín: 
papiera a skla. Vysadilo sa 9 188 ovoc-
ných stromkov, 7 679 okrasných drevín 
a 29 006 kvetov.“  

Záujmová činnosť nášho obyvateľ-
stva v 70. rokoch, okrem iného, bola aj 
v absolvovaní rôznych kurzov –         
Pripravujeme studené misy, Kurz 
strihov a šitia, Kurz varenia a pečenia 
alebo Kurz stolovania. 

V tomto období sa v kronike môžeme 
dočítať o tom, že sa Giraltovce 
neustále budovali a do užívania sa 
dostávali budovy, ktoré sú aj dnes 
neoddeliteľnou súčasťou nášho 

mesta a sú stále využívané: „V roku 
1979 bol daný do používania Dom 
služieb s nákladom 9,5 mil. Kčs, čím sa 
rozšírili služby ako opravovňa televí-
zorov, zriadila sa čistiareň prádla, 
predajňa kvetov, pohrebné služby, 
kaderníctvo, kozmetika. V objekte bola 
umiestnená predajňa nábytku a vzor-
ková predajňa Koža – guma – textil. 
Pokračuje sa vo výstavbe obchodného 
domu, ktorého plánovaný náklad je 
18,5 mil. Kčs. Do užívania boli odo-
vzdané: sociálna budova TJ Slovan, 
Dom smútku, tribúna na miestnom 
športovom ihrisku.“

Veľká dôležitosť  sa koncom 70. a 
začiatkom 80. rokov pripisuje činnosti 
nášho mestského ZPOZ-u:  „Významné 
miesto v živote našich občanov 
zo h rá v a  a j  d e v ä ťčl e n ný  z b o r                 
pre občianske záležitosti. Už štvrtý-

V roku 1981 prešla kronika mesta kontrolou, 
čo môžete vidieť na tejto fotografii: 
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Pred začiatkom dovolenkového obdo-

bia, po konaní 9. slávnostného zasad-

nutia nášho mestského zastupiteľstva, 

venovaného 600. výročiu prvej písom-

nej zmienky o Giraltovciach, sa jeho 

poslanci stretli už na dvoch ďalších 

zasadnutiach, aby operatívne riešili 

niektoré úlohy. Rokovania zvolal a vie-

dol Mgr. Ján Rubis, primátor mesta.

Takmer v polovici júna sa poslanci MsZ 

stretli na svojom 10. zasadnutí, aby rie-

šili problematiku kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta, niektoré 

problémy  týkajúce sa majetku Giralto-

viec a problematiku nakladania s komu-

nálnymi a drobnými stavebnými a 

inými odpadmi na území mesta.

Poslanci schválili správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta       

za obdobie I. polroku 2016 a plán na II. 

polrok 2016. Zároveň schválili jeho 

odmenu  v zmysle platných predpisov 

vo výške mesačného platu. Prerokovali 

a schválili vecné bremeno na pozem-

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA OPERATÍVNE RIEŠI ÚLOHY 
ku, parcela 1061/1 na Kukorelliho ulici 

a práva prechodu po pozemku a návrh 

Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy        

č. 5/2016/VYST, názov stavby: Giral-

tovce: MSAN_Gira_1061_1. Ide o tele-

komunikačné zariadenie zabezpeču-

júce rýchlejšie šírenie dát pre obyvate-

ľov mesta cez optický kábel, čím sa 

skvalitní možnosť využívania interne-

tového pripojenia pre domácnosti. 

Súčasť rokovania bola aj správa               

o výbere nájomného v bytových 

domoch a nebytových priestoroch           

k 31. 05. 2016, v ktorej boli aj návrhy 

na riešenie starších a dlhodobých 

pohľadávok mesta na nájomnom. 

Poslanci schválili aj návrh na cenovú 

ponuku na prenájom pozemku, par-

celné číslo E mpč. 656/4, na dobu 

určitú v trvaní 10 rokov, v zmysle § 9a 

ods. 1 až 3 a 5 až 7 zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, na podnikateľský účel. Bol 

schválený aj návrh VZN č. 1/2016         

krát sa umiestnil v okrese na 2. mieste.            
Za uplynulých päť rokov narodilo sa 
363 detí, z ktorých bolo spoločne uvíta-
ných 222, individuálne 62 detí. V spo-
menutom období bolo uzavretých 407 
manželstiev, z toho 182 bez cirkevného 
obradu. Zomrelo 71 občanov, bez cir-
kevného obradu boli pochovaní traja. 
Okrem týchto základných úkonov 
venoval ZPOZ pozornosť stretnutiu          

s dôchodcami, členmi protifašistického 
odboja, zlatej a striebornej svadbe, 
životným jubileám, odovzdávaniu 
maturitných vysvedčení a výučných 
listov a odovzdávaniu brancov             
do výcviku.“

Text a foto:  Michaela Marcinová 
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odpadu. Neúmerne sa zvyšuje odvoz 

na skládku odpadu v Hanušovciach 

nad Topľou, čo zvyšuje tlak na náklady. 

Nie je  dobrá ani situácia s triedením 

komunálneho odpadu. Jej zlepšenie 

má priniesť pripravený inštruktážny 

leták, ktorý bude distribuovaný         

do všetkých domácnosti v meste.

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi           

na území mesta Giraltovce. MsZ prero-

kovalo a schválilo  návrh na spôsob pre-

daja garáží v bytovom dome na ul. kpt. 

Nálepku 121/36. Záver rokovania tvo-

rili otázky a pripomienky poslancov       

k rôznym problémom v meste.

Na začiatku  júla 2016 sa poslanci MsZ 

stretli na svojom 11. zasadnutí, aby 

operatívne riešili ďalšie naliehavé 

problémy.  V prvom rade prerokovali a 

schválili úpravu rozpočtu mesta Giral-

tovce na tento rok. Návrh predniesla 

Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného 

oddelenia. Poslanci sa v ďalšom bode 

vrátili k návrhu na schválenie predaja 

garáží v bytovom dome postavenom 

na ul. kpt. Nálepku s. č. 121/36, na par-

cele C KN č. 408/1, v k.  ú . Giraltovce,        

v prospech záujemcov z Giraltoviec 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

ktorý predniesol Ing. Ján Čabala, 

vedúci oddelenia správy majetku 

mesta.

Pomerne zaujímavú diskusiu vyvolala  

správa o hospodárení spoločnosti 

Mestský podnik služieb Giraltovce, 

s.r.o., za rok 2015, predložená PhDr. 

Matúšom Štofkom, konateľom spoloč-

nosti. Hovorilo sa okrem iného o rie-

šení starých dlhov a pohľadávok      

spoločnosti, problémoch so starou 

technikou a o spôsobe získania osob-

ného motorového vozidla pre potreby 

konateľa spoločnosti. Hlavná časť dis-

kusie sa  týkala odvozu komunálneho 

PhDr. Matúš Štofko, 
konateľ spoločnosti MPS Giraltovce, s. r. o.

V rámci diskusie poslanci rozoberali 

rôzne problémy v meste. Vypočuli si aj 

informáciu manažéra MAS Topoľa     

Ing. Ľubomíra Fila o medzinárodnom        

projekte cyklotrasy prechádzajúcej aj 

naším mestom. Do projektu sa Giral-

tovce majú možnosť zapojiť spolu         

s mestami Bardejov a Svidník. Poslanci 

navrhli, aby sa k uzneseniu, ktoré je 

potrebné prijať v súvislosti s týmto  

projektom, vrátili na budúci mesiac, 

keď budú spracované podrobnejšie 

informácie.

Text a foto:  PhDr. František  Džalai
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vidím ja. Spolupracuje so skupinami 
IMT Smile, Desmod, Komajota, Peha 
a spevákmi Zuzanou Smatanovou či 
Petrom Nagyom. Okrem toho, že sa 
stal spevákom roka v ankete Oto,         
v roku 2009 sa stal absolútnym víťa-
zom ceny Grand Prix na medziná-

pred bránami semifinále. Odvtedy 
nahral tri CD albumy, z ktorých 
najúspešnejší je Mandolína. Giral-
tovskému publiku zaspieval rovno-
mennú pieseň a ďalšie známe hity 
ako Neľutujem či titulnú skladbu        
z jojkárskeho seriálu Zoo Tak to 

Spevák ankety OTO  
rozvášnil giraltovské tínedžerky 

Adam ĎURICA

z Giraltoviec, Wendigo z Raslavíc, 
Heľenine oči z Prešova a aj spevák a 
hudobník Adam Ďurica z Hlohovca, 
ktorý týždeň po giraltovskom kon-
certe zaspieval aj vo Svidníku počas 
akcie Dni mesta. Do povedomia 
verejnosti sa dostal vďaka účasti       
v prvej sérii speváckej šou Slovensko 
hľadá Superstar, keď na základe 
diváckych hlasov skončil tesne        

Týždeň po vystúpení giraltovskej 
ZŠ si Giraltovčania užili koncert 
viacerých známych kapiel. Bolo to 
ďalšie podujatie, ktoré sa konalo            
v rámci osláv k výročiu nášho 
mesta. 

V giraltovskom Parku mieru sa          
na „Jána“ uskutočnil koncert, počas 
ktorého vystúpili skupiny ESO             
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rodnom festivale v poľskom Rzes-
zowe. Jeho coververzia piesne Mám 
ťa rád od Karola Duchoňa sa stala 
najúspešnejším vystúpením pro-
gramu Legendy popu a najpozera-
nejším live vystúpením roku 2012 
na internete. V sobotu 16. júla sa 
hudobne predstavl na Miss Domaša 
v rekreačnej oblasti Dobrá. Východ 
Slovenska má rád a zaujímavosťou 
je, že v metropole Šariša má korene. 
Viac nám prezradil v rozhovore.

Čo pre vás znamenajú získané oce-
nenia, ako je cena speváka roka       
v ankete OTO? 

- Ocenenie OTO si veľmi vážim, 
keďže už nemáme Zlatého Slávika. 
Myslím si, že je to hlas ľudu a ja 
robím hudbu pre ľudí, aby ich pote-
šila a nabila pozitívnou energiou. 
Oni mi to vracajú naspäť na každom 
mojom vystúpení, čo ma teší. 

Ako sa vám momentálne darí, 
tešili ste sa na koncerty v okrese 
Svidník?

- Ak to môžem takto neskromne 
povedať, prežívam svoje najlepšie 
hudobné obdobie a po 11 rokoch sa 
moje sny pretavili do reality, v ktorej 
teraz žijem. Na týchto koncertoch 
som očakával výbornú atmosféru, 
pretože na východe sa ľudia vedia 
perfektne baviť.  
Špeciálne Svidník mám rád ešte         
z čias, keď sme sem chodili hrávať  
do klubu Holičstvo, tam boli skvelé 
koncerty.  

Prezraďte nám, či ešte počas leta 
alebo v tomto roku plánuje ďalšie 
koncerty v tomto regióne. Hráte 
radšej pre masu ľudí, alebo prefe-
rujete vystúpenia pre menšie, 
komornejšie publikum?

- Či sú to vnútorné akcie alebo von-
kajšie, obe milujem. Každé hranie 
má svoje čaro, ale priznám sa, že      
po Mandolína Tour, ktoré bolo celé         
v interiéroch, som sa už tešil na letné 
hrania vonku. Na východe budeme 
hrať celé leto. Väčšina mojich let-
nýc h  v y s t ú p e n í  b u d e  p ráve                  
na východe a už sa na ne veľmi teším.

Aký vzťah máte k východu, cho-
dievate sem často?

- So Šarišom som úzko spätý, nielen 
kvôli klipu. Mám tu rodinu, chodil 
som tu ako dieťa hlavne na prázdni-
ny. Môj otec pochádza z Prešova  žijú 
tu babka a dedko. My sme síce nikdy 
nebývali na východe, ale mám ho 
rád. Prešov, ako aj prešovských muzi-
kantov dobre poznám a mám s nimi 
dobré vzťahy.

Za rozhovor Adamovi veľmi 
pekne ďakujeme a prajeme mu 
veľa ďalších úspechov. 

Autor: Martina Cigľárová, 
foto: L. Lukáč 
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Základná škola v Giraltovciach
nás previedla minulosťou

V našom meste si pripomíname 600. 

výročie prvej písomnej zmienky. 

Mestské oslavy prebiehajú po celý 

rok a podujatia organizované            

pri tejto príležitosti pokračujú.       

Pre veľký divácky úspech zreprízovali 

slávnostný program v parku žiaci a 

učitelia ZŠ.

Na nedávnom slávnostnom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Giraltov-

ciach, ktoré sa konalo v duchu 600. 

výročia mesta, zaujala Základná škola 

Giraltovce programom Pútnik. Reprízu 

slávnostného programu si žiaci so svo-

jimi pedagógmi zopakovali pred zrakmi 

Giraltovčanov i návštevníkov z okolia a 

zožali s ňou ďalší veľký úspech. „Pre 

veľký záujem rodičov, ale aj ostatnej 

giraltovskej verejnosti, sme sa rozhodli 

reprízovať program nacvičený pri príle-

žitosti výročného mestského zastupi-

teľstva,“ napísali na sociálnej sieti. Roz-

hodnutie bolo správne, u publika sa 

dostavila dvojitá spokojnosť s kultúr-

nym pásmom, za čo účinkujúcich odme-

nili vďačným potleskom. Na základe ich 

programu si na minulé školské časy 

zaspomínali aj starší občania, ktorí mali 

možnosť vychutnať si celý prierez his-

tóriou od obdobia útlaku až po slo-

bodné učenie. V scénkach nechýbali 

staré školské predmety, medzi nimi aj 

lavice z „bosákovej“ školy. Celosvetovo 

známy americký bankár Michal Bosák 

dal v roku 1925 postaviť v Okrúhlom 

školu  v budove bývalej krčmy s pod-

mienkou, že v obci viac nebude krčma. 
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Toto obdobie pripomínajú aj staro-

dávne predmety z vystúpenia. 

Šesťsto rokov radosti i trápenia

„Rodná zem – najmocnejšia inšpirácia 

života a umenia, koľko sĺz a žiaľu vypila 

za tých 600 rokov jestvovania nášho 

mesta, koľko piesní si vypočula..,“          

prihovárala sa divákom konferencierka 

programu Mgr. Mária Osifová, vedúca 

odboru kultúry MsÚ. Spolu s primáto-

rom Jánom Rubisom ďakovali za skvelé 

kultúrno-umelecké, v istých momen-

toch aj vtipné výkony škole, žiakom, 

učiteľom a riaditeľovi Marekovi Marci-

nekovi, ktorí si v závere i spoločne 

zaspievali. Verejnosť si mala možnosť 

vypočuť aj osobné svedectvo giraltov-

skej obyvateľky, pani Krivákovej, ktorá 

si prostredníctvom audionahrávky 

zaspomínala na kruté časy vojny. Pro-

gram hudobným sprievodom spríjem-

nili členovia ĽH Čavargoš. 

Autor: Martina Cigľárová, 
foto: J. Hažlinský

Byť úspešný sa oplatí...
Človeka veľmi poteší, keď sa opakovane presvedčí o tom, aké šikovné sú deti a 
mladí ľudia našich škôl. Že majú chuť učiť sa, spoznávať, čerpať informácie a 
nesedieť len pri počítačoch a o nič sa nezaujímať. Ostáva dúfať, že ich snaha 
patriť medzi tých najlepších vydrží čo najdlhšie. Úspech v živote totiž nezávisí 
len od talentu, ale aj od neustálej cieľavedomosti, snahy posúvať sa ďalej, 
pracovať na sebe a niečo dokázať. 
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Normandské príslovie hovorí: „Ak uspejete iba raz, môže to byť náhoda. Ak 
uspejete dvakrát, môže to byť šťastie. Ak uspejete trikrát , tak vďaka usilovnosti 
a pracovitosti.“ 

Návod na dosiahnutie úspechu môže byť celkom jednoduchý. Sledujte životy 
úspešných ľudí a napodobňujte ich. Úspešných ľudí nenájdete vysedávať         
pri pive a veľmi zriedkavo ich nájdete rozvalených na gauči pred televízorom. 

Úspech si vždy zaslúži mimoriadnu cenu.

S úsmevom na tvári privítal primátor mesta Mgr. Ján Rubis v pondelok  27. júna 
všetkých návštevníkov slávnosti Juvenalis, aby sa s nimi mohol podeliť o svoju 
radosť, radosť pedagógov a predovšetkým  radosť detí. Konalo sa totiž 
stretnutie primátora s mladými giraltovskými talentami, na ktorom boli 
oceňovaní najúspešnejší žiaci a študenti škôl za reprezentáciu a šírenie 
dobrého mena školy a mesta v školskom roku 2015/2016. Cieľ podujatia je 
verejne vyzdvihnúť a morálne oceniť mladých ľudí, ktorí počas štúdia dosiahli 
veľký úspech svojimi vedomosťami či svojím talentom. Návrhy na ocenených 
mohli predkladať riaditelia giraltovských škôl. 

Laureáti školského roku 2015/2016 

Natália Tkáčová ZŠ 1. miesto: celoslovenská literárno-výtvarná súťaž-  
Naši národní buditelia Ľudovít Štúr-José Martí
2. miesto: Biologická olympiáda 

Eva Kollárová ZŠ 2. miesto: Matematická olympiáda - krajské kolo 
1. miesto: Hviezdoslavov Kubín 
2. miesto: Škultétyho rečňovanky 

Soňa Vasičková ZŠ 2. miesto: Geografická olympiáda - krajské kolo 
2. miesto: Dejepisná olympiáda - krajské kolo

Daniel Kovalčík   ZUŠ  laureát: III. kat. celoslovenskej súťaži v Spišskej 
Novej Vsi

Marcel Daňko ZUŠ  laureát: IV. kat. celoslovenskej súťaži v Spišskej  
Novej Vsi

Alexandra Vaňková ZUŠ zlaté pásmo: celoslovenská súťaž v Spišskej 
Novej Vsi

 zlaté pásmo + cena predsedu poroty: Stropkovská klavírna jar

Branislav Bučko ZUŠ laureát kategórie: Gitarový festival Giraltovce

Sára Věchtová ZUŠ  zlaté pásmo – Gitarový festival Giraltovce
2. miesto v zlatom pásme: Medzinárodná gitarová súťaž Štúrovo

Jakub Kniš ZUŠ  zlaté pásmo: Gitarový festival Giraltovce
 zlaté pásmo: Medzinárodná gitarová súťaž Štúrovo
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Adam Kuriplach ZUŠ  zlaté pásmo: Gitarový festival Giraltovce
 zlaté pásmo: Medzinárodná gitarová súťaž Štúrovo

Martin Vavrek ZUŠ  zlaté pásmo: Gitarový festival Giraltovce

Timea Drabiková ZUŠ   zlaté pásmo: Medzinárodná gitarová súťaž Štúrovo

Aneta Suchaničová ZUŠ z l a t é  p á s m o :  M e d z i n á r o d n á  s ú ťa ž  
akordeónistov Rajecké Teplice

Kristína Daňková ZUŠ z l a t é  p á s m o :  M e d z i n á r o d n á  s ú ťa ž  
akordeónistov Rajecké Teplice

Lucia Onofrejová ZUŠ 2. miesto s postupom do finále súťaže Slávik 
Slovenska

Veronika Karašivská   SŠ 3. miesto: recitátorská súťaž Gaňov pamätník 

Kristína Kaňuchová   GG 1. miesto: krajské kolo - Hviezdoslavov Kubín. 

2. miesto: regionálne kolo súťaže moderátorov

Miroslav Tarabčák SSOŠ 3. miesto: krajské kolo SOČ

Viktória Rozputinská SZŠ 1. miesto: krajské kolo - Biblická súťaž 

Lucia Onofrejová SZŠ ocenenie za výborný prednes: krajské kolo - 
Hviezdoslavov Kubín

Emma Baranová SZŠ    1. miesto: medzinárodná súťaž Vianočný betlehem

Družstvo žiakov: Janka Pacáková, Radka Holoďáková, Samuel Mário Belás

SZŠ 2. miesto: krajské kolo - Biblická súťaž, 5. miesto: 
celoslovenské kolo – Biblická súťaž

Kolektív žiakov Súkromnej ZŠ pod vedením Mgr. Jána Kopčáka

SZŠ Ocenenie Európskym komisárom pre vzdelávanie, kultúru, mládež a 
šport Tiborom Navracsicsom a ministrom školstva VVaŠ SR Jurajom Draxlerom 
za najlepší medzinárodný projekt v súťaži Európska značka pre jazyky

Všetkým laureátom patrí veľká vďaka a zároveň sa tešíme aj z úspechov tých, 
ktorí nespĺňajú kritériá na udelenie ocenenia, ale napriek tomu šíria doma i            
v zahraničí dobré meno nášho mesta.

Slávnostnú chvíľu dotvorili svojím vystúpením žiačka Miriam Horváthová           
z Košíc hrou na saxofón a spevom Iveta Kočišová zo Základnej školy v Marhani.

V závere slávnosti sa odovzdali ocenenia žiakom, ktorí uspeli vo výtvarnej 
súťaži vyhlásenej ZUŠ pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky           
o meste Giraltovce pod názvom Giraltovce – moje mesto. 
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Dostať ocenenie z rúk primátora je určite pre každého veľký zážitok. Pozvanie 
na slávnosť oceňovania dostalo 23 najlepších žiakov,  študentov a kolektívov. 
Nie každému mladému človeku sa naskytne príležitosť byť pozvaný a prevziať 
ocenenie priamo od primátora. Preto je smutné ak pozvaní dajú prednosť iným 
aktivitám pred účasťou na tejto jedinečnej akcii.

Text:  Mgr. Antónia Juhová - vedúca školského úradu, foto: F. Eliaš

Jubilanti oslavovali aj vyzvedali
Všetko má svoj čas a 

svoju dobu každé úsilie. 

Svoju dobu má niečo hľadať, 

svoju dobu má niečo strácať...

Tak hovorí Milan Rúfus v jednej            
zo svojich básní.

A týmto  mottom sme privítali 
jubilantov, ktorí sa v prvom polroku 
dožili svojho významného jubilea,              
v obradnej sieni MsÚ. A ja dodávam, 
že každý vek má svoje čaro. Nuž a čaro 
zrelosti je výzva. Pripomína,  aby sme  
nestrácali čas, pripomína,  aby sme 
jeden druhému vedeli povedať: Mám 
ťa rád, mám ťa rada...

Milou slávnostnou chvíľkou sme 
spolu s predstaviteľmi mesta oslávili 
sviatok 37 jubilantov. Tí, ktorí                 
od primátora mesta pozvanie prijali, 
sa počas horúceho prvého júlového 
dňa stretli na pôde MsÚ.  Na úvod 
slávnostný príhovor, po ňom zápis          
do pamätnej knihy mesta, prijaté 
malé pozornosti pripomínajúce tento  
neobyčajný deň... a potom už milý 

pozdrav speváckej skupiny Topľanky. 
Tá  za hudobného sprievodu   Andreja 
Majera potešila srdcia a na záver  
pridala aj k oslavám narodenín 
neodmysliteľne patriace živió ... 

Potom si jubilanti  – pokojne a 
spokojne -  v spoločnosti primátora a 
prednostu MsÚ vychutnali kávu a 
zákusok a debatovali o témach 
t ý k a j ú c i c h  s a  c h o d u  m e s t a .   
Prítomných zaujímalo, či bude 
pokračovať výstavba chodníka          
na Bardejovskej ulici, ako je to              
s čistením vonkajšej kanalizácie, kto 
má nárok na  jej vyčistenie a 
pokosenie trávnatej plochy okolo 
neho a kto si musí túto plochu 
zveľaďovať sám. Taktiež ich zaujímala 
budúcnosť a využiteľnosť bývalých 
kožiarskych závodov, ale ponúkli 
vedeniu aj drobné postrehy ako 
chýbajúci odpadkový kôš pri spodnej 
autobusovej zastávke či nevyčistený 
chodník na Bardejovskej ulici.   
Veríme, že jubilantom ostala milá 
spomienka na toto popoludnie a         
na záver  im už len želáme to 
najcennejšie  -  veľa,  veľa  zdravia.
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Text: M. Osifová, 

foto: F. Eliaš



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

16

Do 4. ročníka súťažnej výstavy pále-
ných destilátov v Giraltovciach, spoje-
nej s ich degustovaním, sa prihlásilo 
takmer 300 ovocinárov. Šampiónom 
sa,  tak ako vlani, stala slivovica Šte-
fana Dulíka z Radimova. 

V našom meste sa aj v tomto roku 
uskutočnila súťažná výstava ovoc-
ných destilátov spojená s ochutnáv-
kou. Podujatie sa uskutočnilo v pries-
toroch  sály Parku mieru za účasti čle-
nov Slovenského rádu rytierov desti-
látov. Organizátori boli mesto Giral-
tovce, Združenie páleníc a liehovarov 
na výrobu destilátov na Slovensku a 
giraltovská Súkrom ná stredná 
odborná škola. Štvrtý ročník je dôkaz 
toho, že súťaži sa darí a získava si 
čoraz viac priaznivcov. Tento rok bol 
zároveň výnimočný tým, že príprava 
súťaže sa niesla v duchu 600. výročia 
prvej písomnej zmienky o meste 
Giraltovce. Veľký podiel má na nej aj 
prevádzkovateľ pálenice v meste 
Giraltovce – časti Francovce  pred-
seda Združenia páleníc a liehovarov 
na výrobu destilátov na Slovensku a 
organizačného výboru súťažnej 
výstavy a ochutnávky ovocných desti-
látov v Prešovskom kraji Pavel Lech-
man. Jeho  hlavný cieľ je propagovať 
„kultúru v pití alkoholu“ a heslo je „Pi 
málo, pi dobré“. „Do súťaže bolo doru-
čených 281 vzoriek rôznych druhov 
destilátov a produktov z nich,  z 37 
miest a obcí Slovenska, Radějova a 

Sudoměřice z Moravy. Udelili sme aj 
veľa zlatých diplomov, čo nás teší.“ Tvr-
dí, že legálne vyrobený lieh v páleni-
ciach sa nedá porovnať s tým pále-
ným „na čierno“ v rôznych zariade-
niach. Na Slovensku je tých legálnych 
197. 

Najlepšie chutia z Radimova

Na 4. ročníku ochutnávky v Giraltov-
ciach degustovali takmer 300 vzo-
riek. Degustačné komisie hodnotili 
vzhľad, čistotu, intenzitu a harmóniu 
chuti či vône vzoriek. Vlaňajšie posta-
venie šampióna si udržal a potvrdil 
Štefan Dulík z Radimova so slivovicou 
(r. 2010), podľa ktorého sa pestova-
teľské „remeslo“ dedí z generácie      
na generáciu. Pred časom nám           
prezradil, že do Giraltoviec chodieva 
rád a že sa s pestovateľmi už z ochut-
návok navzájom poznajú. „Teším sa 
tejto súťaži medzi východom a zápa-
dom. Stretávame sa tu v priateľskom 
duchu a aj sa zabavíme a zaspievame 
si,“ povedal šampión, ktorý už za 
pálenky získal okolo sto ocenení. 
Nemenej úspešné boli aj ďalšie radi-
movské pálenky, jablkovica Pavla Med-
veďa (r. 2015), slivovica a hruškovica 
(r. 2015) Jána Lukáča ako víťazov 
odrody. Za najlepšiu marhuľovicu        
(r. 2014) ocenili Juraja Bunčiaka             
z Nového Mesta nad Váhom a za 
čerešňovicu Vladimíru Jurekovú         
z Myjavy (r. 2015), ktorá žne v súťaži 

V súťaži páleničiarov 
opäť bodovali pálenky z Radimova 
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každoročne tiež pekné úspechy.           
„Z ovocných destilátov niektorí pes-
tovatelia pripravujú aj rôzne likéry a 
maceráty s mnohými príchuťami a 
predkladajú ich na ohodnotenie a 
ochutnávku ostatným účastníkom,“ 
vraví Lechman. „Základ každého des-
tilátu je dobrý kvas. Ak je kvalitný, 
ovocie nesmie byť zhnité ani nahni-
té, musí byť zrelé až prezreté, bez 
lístia, dreva či stopky.“ Dobrý lieh je 
podľa neho liek na dlhovekosť. Dáva 
mu za pravdu aj primátor Ján Rubis. 
„O alkohole sa vraví, že v malom 
množstve môže aj liečiť. Rodí sa 
predsa z tých najušľachtilejších suro-
vín  a v primeranom množstve rozo-
hrieva telo aj dušu,“ uviedol. 

Autor: Martina Cigľárová, 
foto: mc

ÚSPEŠNEJŠIE
AKO MUŽI 

Počas prvej tohtoročnej júlovej soboty sa na futbalovom štadióne Slovana 
uskutočnil V. ročník Súťaže hasičských družstiev TOPLIANSKEJ DOLINY                
o Pohár primátora mesta Giraltovce. Celkovo súťažilo 16 hasičských družstiev 
v kategóriách: ženy, stroje s výkonom do  1 220 cm3 a stroje s výkonom nad         
1 220 cm3.

Súťaž oficiálne otvoril primátor Ján Rubis za prítomnosti predstaviteľov 
Územného výboru  (ÚV) Svidník – Stropkov, predsedu ÚV Jána Gibeja, veliteľa 
ÚV a člena krajského výboru Ivana Hliváka, výkonnej podpredsedníčky ÚV 
Pavlíny Kretovej, podpredsedu pre okres Svidník Michala Holovku, 
podpredsedu pre okres Stropkov Michala Holuba a členov pléna ÚV. Pravidlá 
súťaže a podmienky pripomenul veliteľ DHZ v Giraltovciach Marek Hliboký, 
ktorý predstavil aj rozhodcov súťaže.

DOMÁCE ŽENY
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Súťažilo sa na dva pokusy podľa platného súťažného poriadku DPO SR                       
v požiarnom útoku s vodou. Počas prestávky sa uskutočnila aj pravidelná, 
tradičná súťaž o najrýchlejšieho prúdara. Medzi ženskými družstvami boli 
najlepšie domáce súťažiace z Giraltoviec (21,16) pred ženami z Kukovej a 
Raslavíc.
Primátor Ján Rubis na záver súťaže odovzdal poháre pre najlepšie súťažné 
družstvá. Okrem už uvedených ženských družstiev dekoroval v kategórii 
súťažiacich mužov so strojmi do 1 220 cm3 víťazov z Havaja pred druhým 
družstvom z Kračúnoviec. V kategórii súťažiacich družstiev  mužov so strojmi 
nad 1 220 cm3zvíťazil Milpoš (14,07) pred Svidníkom (15,06) a Oľšavcami 
(15,19). Domáce družstvo Giraltovčanov skončilo na 5. mieste (16,73).

Text a snímky:  František   D  ž a l  a i

Otvorenie súťaže primátorom Jánom Rubisom 

Takto súťažilo jedno zo ženských družstiev
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„Milujú okázalo rozmarný život, 
majú zlé spôsoby, opovrhujú auto-
ritou, nerešpektujú dospelých, 
trávia čas tým, že sa flákajú a kvá-
kajú spolu. Odporujú svojim rodi-
čom, spoločnosť a rozprávanie sa 
je ich jediným zaneprázdnením, 
nenásytne jedia a tyranizujú svo-
jich učiteľov.“ – Sokrates

Dospievanie je prechodné obdobie 
medzi detstvom a dospelosťou. Je to 
proces, ktorý je spojený so zložitými 
fyzickými a psychickými zmenami. 
Zároveň je to obdobie hľadania a 
rozvoja vlastnej identity. Pubertu 
charakterizujú aj pohlavné dospie-
vanie a záujem o sexualitu. Mladý 
človek často v tomto období potre-
buje pomôcť, poradiť a správne 
usmerniť. Toto obdobie prežívajú 
naši žiaci vyšších ročníkov. 

Aj z tohto dôvodu sme 11., 12. a       
18. apríla a 9. mája 2016 usporiadali 
pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka  besedu 
na tému Prevencia infekcií u dospie-
vajúcich. Pozvanie medzi nás prijala 
a besedu viedla PhDr. Gabriela 
Kuriplachová  z Fakulty zdravotníc-
kych odborov Prešovskej univerzity 
v Prešove. Dievčatá a chlapci sa nezá-
visle od seba oboznámili s témou 
dospievania, priateľstva, správnej  
výživy, hygieny, reálií súčasného 
života. Súčasťou bola aj prezentácia,             
v ktorej sa žiaci dozvedeli o mož-

ných rizikách a chorobách spoje-
ných s nedostatočnou hygienou. 
Zároveň bol žiakom k danej téme 
premietnutý dokumentárny film. 
Potom nasledovala voľná debata      
s možnosťou kladenia otázok. 
Našich žiakov táto beseda veľmi zau-
jala a dúfajme, že bude kladne vplý-
vať na ich ďalší rozvoj. Cieľ besedy 
bol umožniť pochopiť dievčatám a 
chlapcom psychické zmeny, kto-
rými prechádzajú a budú prechá-
dzať, nahliadnuť do tajov dospieva-
nia, správnej intímnej hygieny a       
prevencie možných ochorení.

V poslednej časti týchto prednášok 
sa pani Kuriplachová zaoberala aj 
módou a venovala dostatočný pries-
tor súčasným trendom obliekania, 
ktorý spestrila zaujímavou prezen-
táciou. Beseda pre dievčatá a chlap-
cov bola veľmi poučná. Srdečné 
poďakovanie patrí  PhDr. G. Kuripla-
chovej, ktorá bola ochotná nájsť si 
čas a prísť medzi žiakov našej školy.

Súčasne prebiehala aj beseda s pani 
Zajacovou, zdravotnou sestrou          
v tunajšej gynekologickej ambulan-
cii. Venovala sa problémom, ktoré 
sa často vyskytujú u dospievajúcich 
dievčat. Takisto jej patrí veľká       
vďaka.

Mgr. Anna Balažová
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„Naši národní buditelia Ľudovít 
Štúr - José Martí“ je celoslovenská 
l i t e rá r n a  a  v ý t va r n á  s ú ťa ž  
o r g a n i z o va n á  s p o l o č n o s ťo u  
priateľov Kuby na Slovensku a 
Ve ľv ys l a n e c t vo m  Ku b á n s ke j  
republiky. Do tejto súťaže sa zapojili 
a j  ž i a c i  Z á k l a d n e j  š k o l y                        
v Giraltovciach. 

Dňa 28. mája 2016 o 10. hodine          
v Slovenskom rozhlase v Bratislave 
sa konalo vyhodnotenie súťaže, kde 
naša žiačka Natália Tkáčová            
z 5. B triedy získala vo výtvarnej 
súťaži 1. miesto za výtvarný námet, 
v ktorom zobrazila históriu nášho 
štátu pomocou postavy Ľudovíta 
Š t ú r a .  Ve ľv y s l a n k y ň a  Ku b y                   

na Slovensku Loipa 
Sanchez Lorenzová 
blahoželala Natálke       
k úspechu a odovzdala 
jej cenu. Natálka tak  
n a  c e l o s l ove n s ke j  
súťaži  zviditeľnila  
základnú školu, región 
a mesto Giraltovce. 

Víťazke ďakujeme, 
b l a h o ž e l á m e  a  
prajeme jej ďalšie 
úspechy.

PaedDr. Anna 
Galíková

V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE
JÚNOVÉ RADOVÁNKY

V poslednom mesiaci školského roka 
sa pre jún vymýšľajú rôzne prívlastky. 
Tento náš tohtoročný sme nazvali 
„ošiaľový“. Veď toľko akcií, koľko sme 
stihli uskutočniť v jednom mesiaci sa 
naozaj nezmestí do takého  mála dní. 
Po zvládnutí všetkých školských 
p ov i n n o s t í ,  k to ré  s a  s p á j a j ú                 

s o  z a o k r ú h ľo v a n í m  z n á m o k                
na vysved-čení, sme sa tak dostali         
do víru akcií, školských výletov a 
rôznych iných „ výjazdov“ zo školy. 
Všetky boli krásne, jedinečné, 
pamätné a plné zážitkov. Niektoré       
z nich sa pokúsim priblížiť v skratke. 
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Naši druháci sa začiatkom júna išli 
pozrieť aký arzenál vozového parku 
majú na našom najbližšom letisku       
v Prešove. Určite tam zažili veľa 
zaujímavého. Mohli si vyskúšať 
napríklad vysielačky a vidieť letiace 
helikoptéry a parašutistov. Ich výlet 

poobede zmenil kurz a Spišská ZOO 
na pár minút zlákala nejedného 
zvedavca,  ktorý sa nebojácne 
prechádzal jej uličkami. Piatkový deň, 
03. 06. 2016 sa pre nich skončil 
šťastným príchodom do školy až          
k večeru. 

Školský výlet tretiakov a štvrtákov 
bol plný radosti smiechu, kriku, ktorý 
prezrádzal spokojnosť a nadšenie. 
Počasie bolo výborné a vietor 
pomáhajúci tým, ktorí nevládali za 
rýchlejšími turistami, bol perfektný 
hnací prostriedok. Spoznali menších 
kamarátov,  a le  aj  rovesníkov                    
z Matiašky, ktorí si to tiež namierili na 
náučný chodník „Tajch“, vzdialený len 
pár kilometrov od Giraltoviec. 
S p o l o č n é  o p e k a n i e  z  d o m u  
prinesených dobrôt  prinieslo 

zaujímavé okamihy, ktoré mali svoje 
opodstatnenie. Naša túra bola dlhšia 
a popretkávaná menšími zastávkami 
pri náučných tabuliach, kde sme si 
utvrdzovali už v poznanom a 
spoznávali neznáme informácie          
o lese, ktorý je lekár našich sŕdc, 
pastva pre oči a zásobáreň čerstvého 
vzduchu. Potulky krásnou prírodou 
ukončil blízky ranč Breziny.

Foto: Ing. Jaroslava Kosárová
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Záver školského roka je naozaj 
najkrajšia, najpríjemnejšia akcia a 
niet pochýb, že túto radosť vedia 
najlepšie opísať žiaci, ktorí po celý 
školský rok pracovali s nasadením síl 
a vytúžený oddych je pre nich tá 
najlepšia odmena.

Prajem všetkým žiakom, ale aj 
kolegom, aby si  každý jeden 
prázdninový deň vychutnávali             
v blízkosti svojich známych a 
priateľov. Užívajte si každú chvíľu         
s  pocitom  šťastia  a  radosti.

Text: E. Tchuríková

Foto: Mgr. Emília Tchuríková

Sviatok všetkých detí 
Vytúžený a dlho očakávaný deň všetkých detí je 1. jún – Medzinárodný deň detí.         
Aj v MŠ v Giraltovciach bol tento deň pre deti výnimočný a plný prekvapení. Prvé 
prekvapenie bolo spoločné stolovanie detí všetkých tried vonku na vyzdobenom 
školskom dvore. Netradičná desiata „špekáčikovo-zeleninová párty“ deťom veľmi 
chutila. Druhé prekvapenie bol sprievod detí mestom s hrkálkami v rukách a                 
s hlasným pokrikom: „Dnes máme sviatok!“. Veselými detskými piesňami a hlavne 
dobrou náladou pozdravili škôlkari okoloidúcich v meste a tí ich odmenili milým, 
úprimným úsmevom. Tretie prekvapenie bola detská diskotéka – dievčatá sa 
vykrúcali v kole v krásnych šatách a chlapci im tlieskali a taktiež predvádzali rôzne 
tanečné kreácie. A to štvrté prekvapenie bolo veru superveľké prekvapenie. Veľké, 
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to znamená, že k nám do MŠ dorazili dva veľké nádherné kone. Mali ste vidieť tie 
iskričky, ktoré sa objavili v detských očkách pri pohľade na cválajúce kone! Tieto 
kone povozili všetkých škôlkarov z našej školy. Odvaha deťom nechýbala a z jazdy 
na koňoch mali všetci veľký zážitok. Prekvapenia pokračovali aj popoludní. Deti sa 
tešili z maľovania na tvár a, samozrejme, aj z darčeka, ktorý ich veľmi potešil.          
Zo školy odchádzali spokojné a šťastné s darčekmi v rukách. 

Beáta Miňová

POVZDYCH LESA 
Škola v prírode, Huty, Lesná pedago-

gika,  Na včelej farme v Okrúhlom, to 

boli posledné titulky článkov v Spra-

vodajcovi a mesačníku Dukla, ktoré 

ma upútali.  Učiteľka Anna Šoltýsová 

si zvolila za týždňovú školu v prírode 

Oravu – Huty, Oravu, síce ťažkého 

života, ale nádhernej prírody. 

Muselo to byť úžasné pre naše deti, 

čo všetko videli a zažili, im iste ostane 

i natrvalo.  Učiteľka Tatiana Sabolová 

- znova úžasné stretnutie žiakov a 

pracovníkov Lesov z Prešova. A 

téma? Predsa stromy, byliny a zver 

našich lesov. Meno Borisa Sabola sa 
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spája s ďalším stretnutím, i keď star-

ších študentov, ale v Okrúhlom          

na včelej farme. 

Všetky tieto a iste aj iné podobné 

podujatia sú z môjho pohľadu vyni-

kajúce. Ale... Ale je ich málo a sú len 

jednorazové. A tu som pri tom, prečo 

to spomínam. Máme voči našim 

deťom veľký deficit pravidelného 

kontaktu s prírodou v podobe krúž-

kov, nezáleží kde prevádzkovaných, 

podobných, aké fungovali v minulos-

ti. 

Turistiku s deťmi dlhé roky praktizo-

vala H. Čušková, škoda, že pri určitých 

zmenách na pracovisku sa zvýšila 

práve ona, rovnako s turistikou 

našich žiakov bola tiež dlho spätá 

učiteľka S. Moravčíková a ešte dáv-

nejšie, so zameraním na les a poľov-

níctvo,  učiteľ K. Sereday. Tuším, že 

podobnou formou fungoval aj  rybár-

sky krúžok. Stačí postrehnúť odpo-

vede v rôznych televíznych súťažiach 

na tému prírody a je jasné, že mla-

dým ľuďom chýbajú neraz aj 

základné vedomosti, pojmy z tejto 

oblasti. 

Pracovala som kedysi s tými najmlad-

šími žiakmi, ktorým stačil náš Park 

mieru, aby ho v prvouke  navštevo-

vali a spoznali celé jeho „bohatstvo“ 

vo všetkých štyroch ročných obdo-

biach. Dvojhodinovka telesnej 

výchovy mimo telocvične stačila     

na vychádzky, stihli sme prejsť všetky 

okolité kopce, aj Furčanku, kde som 

aj ja bola vtedy prvýkrát. Pohľad          

z každého kopca na naše mesto je iný, 

ale rovnako pekný a prekvapujúci. 

Naše deti sa právom prezentujú svo-

jimi úspechmi v rôznych oblastiach, 

ale ja sa prihováram práve za spomí-

nanú oblasť – poznávanie a pestova-

nie vzťahu k našej krásnej prírode, 

ktorú musíme nielen poznávať, ale 

súčasne aj chrániť. A to sa docieli len 

pravidelným kontaktom s ňou a rov-

nako spolužitím s ňou. Detská lekárka 

v jednej z relácií výstižne a jednodu-

cho povedala, že deťom najviac 

chýba prirodzený pohyb, odhliadnuc 

od novodobých vymožeností a ponú-

kaných technických prostriedkov. 

Sú prázdniny, doprajme našim deťom 

možnosť takéhoto pohybu a čo naj-

viac práve v prírode. Prosím tých, 

ktorí plánujú detské žiacke aktivity, 

aby našli vhodných a ochotných ľudí, 

ale hlavne vytvorili podmienky        

na takúto činnosť v novom  školskom 

roku. Povzdych lesa – v ňom sú zahr-

nuté prosby lesa, adresované práve 

nám, ľuďom. A tá posledná znie: 

Pútnik, ktorá kráčaš okolo mňa, 

vyslyš moju prosbu – NENIČ MA! 

Margita Gazdičová
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Aby sme sa viac čo to dozvedeli            
o súčasnom stave rekonštrukčných 
interiérových prác v budove, stretli 
sme sa s riaditeľkou ILB, s. r. o., Mgr. 
Zuzanou Gajdošikovou. 

V nedávnom období sa v Mestskej  poliklinike Dr. J. Goldbergera v Giral-
tovciach udiali výrazne stavebné zmeny. Bolo vybudované ďalšie podla-
žie, pribudli výťah, nové ambulancie a podstatne skrásnelo okolie. To 
mohol postrehnúť každý, kto navštívil tento objekt. V súčasnosti sa 
rekonštrukčné práce presunuli  skôr do interiéru budovy polikliniky.

KVALITNÉ ZDRAVOTNÉ SLUŽBY 
PACIENTI SI ZASLÚŽIA

* Prezradila nám, že najdôležitejšie 
práce prebiehajú na vynovovaní inte-
riéru rehabilitácie. Boli už zrekon-
štruované recepcia a telocvičňa, ako 
aj priestory pre masáže. Intenzívne 
vrcholia práce na úpravách vodolieč-
by, elektroliečby a iných priestorov. 
Boli urobené nové, kvalitné protišmy-
kové dlážky a niektoré stropy, kde 
staré kovové obloženie nahradili 
novým, z iných materiálov. Inštalovali 

aj kvalitnejšie bodové osvetlenie,        
pri ktorom využili moderné svetlá, 
výrazne šetriace elektrickú energiu 
oproti starým žiarivkovým svetelným 
zdrojom. V rámci interiérovej moder-
nizácie vybavujú tieto priestory aj 
novými vaňami a inými potrebnými 
vecami, zvyšujúcimi komfort pre 
pacientov využívajúcich rehabili-
tačné služby. Do týchto činnosti inves-
tujú  na interiérové práce 6-tisíc a        
na prístrojové vybavenie 20-tisíc eur.

* No neskvalitňujú iba materiálno-
technické vybavenie, ale postupne 
chcú dobudovať aj organizačné pred-
poklady pre zvýšenie komfortu 
pacientov. Tie  budú spočívať v tom, 
že chcú čo najskôr zriadiť systém, aby 
sa pacient mohol elektronicky objed-
nať na určitú dobu. Tým pádom by 
nemusel strácať čas zbytočným čaka-
ním na procedúry, ale prišiel v dohod-
nutom čase a boli mu poskytnuté 
potrebné zdravotné služby. 

*  Takýto systém,  pomocou ktorého 
sa budú pacienti objednávať na kon-
krétny čas ošetrenia, postupne 
zavedú vo všetkých ambulanciách, 
aby ľudia čo najmenej strácali čas zby-

Mgr. Zuzana Gajdošiková, 
riaditeľka ILB s. r. o.
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točným vysedávaním v čakárni a čaka-
ním na svoje vyšetrenie u lekára. 

* Ako zvykne hovoriť riaditeľka Gaj-
došiková: „ ... aj naši pacienti si 
zaslúžia, aby im boli poskytnuté kva-
litné zdravotné služby včas a bez 
zbytočného strácania času ... “ 

*  So zlepšovaním organizácie v ambu-
lanciách investujú aj do novej a čoraz 
modernejšej zdravotnej techniky, aby 
tým prispeli ku skvalitňovaniu diag-
nostiky a k oveľa lepšej liečbe pacien-
tov.  Pre internú ambulanciu zabezpe-
čili najnovší typ EKG prístroja so záťa-
žovou technológiou. Ambulancie 
postupne vybavia modernými lekár-
skymi prístrojovými technológiami 
ako najnovší typ ultrazvuku, prístroje 
s laserovou technológiou a iné.              
V budúcom období kladú najviac 
dôrazu na  zakúpenie a vybudovanie 
najmodernejšieho röntgenu s digitál-
nou technológiou, čím chcú prispieť  
k presným snímkam pre pacientov a 

umožniť lekárom čo najkvalitnejšiu 
diagnostiku zdravotného problému 
pacienta. Tým prispejú aj  k urýchle-
niu a skvalitneniu liečby.

*  Ako nám nezabudla prezradiť ria-
diteľka, Mgr. Z. Gajdošiková, získali 
certifikát, ktorý im umožňuje školiť 
mladých začínajúcich lekárov. Tým si 
postupne zabezpečujú kontinuitu, 
aby po odchode starších lekárov       
do dôchodku mali zabezpečených 
nových perspektívnych lekárov, ktorí 
budú pokračovať v práci svojich pred-
chodcov. 

*  Pre ďalšie skvalitňovanie zdravot-
ných služieb pre obyvateľov Giralto-
viec a regiónu majú mnoho ďalších 
ambicióznych plánov. O ich realizácií 
budeme našich čitateľov v niektorých 
ďalších vydaniach nášho SPRAVO-
DAJCU mesta Giraltovce informovať.

Text a snímky: 

PhDr. František  D ž a l a i

Takto to vyzeralo počas rekonštrukčných prác v interiéri rehabilitácie
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Novovynovená telocvičňa

V polovici  júna  2016 pribudla pre oby-
vateľov nášho mesta a okolitých obcí 
nová finančná služba. V Giraltovciach 
bol inštalovaný druhý bankomat naj-
väčšej banky na Slovensku -  Sloven-
skej sporiteľne (SLSP). 
Bankomat sa nachádza na Duklianskej 
ulici v budove Domu služieb. Je priamo 
v centre mesta v blízkosti obchodov a 
nie je veľmi vzdialený od autobusovej 
stanice. O novej službe pre našich oby-
vateľov nám poskytla informáciu Bc. 
Lenka Voľanská, riaditeľka giraltovskej 
pobočky SLSP, ktorá nám okrem iného 
povedala:  „Chceme byť ľuďom 

nablízku všade tam, kde sa často zdr-
žujú a naše služby potrebujú najviac –  
v obchodných centrách, na  sídliskách, 
vo frekventovaných turistických lokali-
tách, na železničných staniciach či           
v zdravotníckych zariadeniach.“  
Po nedávnom otvorení novo zrekon-
štruovaných priestorov giraltovskej 
pobočky SLSP (o ktorom sme informo-
vali aj na stránkach SPRAVODAJCU 
mesta Giraltovce) je to ďalší príspevok 
tejto finančnej inštitúcie k výraznému 
skvalitneniu a komfortu ľudí využívajú-
cich služby SLSP. 
To potvrdila aj Bc. Lenka Voľanská          
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ktorá prezradila: „Priority našej banky 
pri budovaní obchodnej siete, ktorými 
sa roky riadime,  sú dobrá dostupnosť, 
príjemné prostredie a všetky bankové 
služby pod jednou strechou. Dlhodobá 
koncepcia nám umožnila vytvoriť efek-
tívnu a  v súčasnosti najväčšiu poboč-
kovú a bankomatovú sieť na Sloven-
sku.“  Vysvetlila nám, že pri dôležitých 
finančných rozhodnutiach si väčšina 
ľudí rada vypočuje odporúčania odbor-
níkov. No - na výber hotovosti,  zaplate-
nie faktúr,  zmenu PIN kódu ku karte a  
mnoho ďalších bankových transakcií, 
postačí využiť bankomat a možnosti, 
ktoré poskytuje. Užívatelia moderných 
komunikačných služieb, medzi ktorými 
je najviac mladých ľudí, oceňujú mož-
nosť dobiť si kredit kariet mobilných 
operátorov. SLSP, ako prvá banka         
na Slovensku ponúka možnosť výberu 
bankoviek v hodnotách, aké klient 
potrebuje. Prostredníctvom banko-
matu môžu užívatelia získať informácie 
o stave a transakciách na svojom účte či 
dozvedieť sa napríklad to, aký veľký 
úver by mohli získať.

Text a foto: PhDr.  F.  D ž a l a i

Obyvatelia Giraltoviec a okolia, využíva-
júci služby SLSP, sa o nových možnos-
tiach môžu presvedčiť už teraz v giral-
tovskej pobočke a pri službách poskyto-
vaných dvoma bankomatmi.

Občania si pomaly zvykajú na to,          
že v meste je aj druhý bankomat SLSP.

POD HLADINOU SKONČIL ĎALŠÍ MLADÝ ŽIVOT 
Nedávno tragicky vyhasol život 16-
ročného Reného z giraltovskej 
rómskej komunity, ktorý sa kúpal    
s kamarátmi v Lužanoch pri Topli, 
ktoré sú za Giraltovcami. Podľa 
informácií krajskej policajnej 

Záver školského roka a začiatok 
prázdnin sa stal osudným         
pre mladého chlapca Reného            
(† 16). Giraltovčan sa utopil        
v  neďalekej  obci  Lužany           
pri Topli.
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hovorkyne Jany Migaľovej sa utopil 
pri skákaní do vyše 4-metrovej 
hĺbky v rieke Topľa. Jeho kamaráti 
bežali po pomoc, ale žiaľ, už bolo       
na jeho záchranu príliš neskoro.                     
Po nezvestnom pátrali hasiči, 
záchranári a potápači zhruba dve 
hodiny a na miesto privolali 
kriminalistov z Bardejova. „Telo 
bolo tri hodiny vo vode stuhnuté, 
následne sme ho oživovali. Lekár po 
vytiahnutí tela konštatoval smrť,“ 
povedal šéf krajských hasičov, 
operačný dôstojník Krajského 
r i a d i t e ľs t v a  H a s i č s k é h o  a  
záchranného zboru v Prešove Ján 
Goliáš. Tento prípad je varovanie 
pre mládež, ktorá sa v letnom 
období často správa búrlivo a 

nezvláda situáciu. Vlani i pred 
rokmi takto skončilo mnoho 
mladých životov. Podľa odborníkov 
len v ojedinelých prípadoch je 
topenie sa dostatočne viditeľné.           
V televízii vidíme dramatické scény, 
boj o život, krik, špliechanie, 
mávanie a volanie o pomoc.                    
V reálnej situácii je to však vraj 
málokedy pozorovateľné. Preto sa 
sledujme navzájom a dávajme 
pozor jeden na druhého, aby sme si 
mohli a vedeli včas pomôcť. Stačí len 
mať oči „na stopkách“ a pozorovať 
svoje okolie. Naučme sa väčšej 
zodpovednosti nielen za seba, ale aj 
za druhých. A to aj pri vode. 

Autor: Martina Cigľárová

foto: www.noviny.sk
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Svidnícku plaváreň ocenili

Medzi ocenenými spoločnos-
ťami v oblasti cestovného ruchu 
Prešovského kraja za minulý 
rok skončil aj svidnícky vodný 
k o m p l e x  A q u a r u t h e n i a .  
Podobné zariadenie by privítali 
aj naši občania v Giraltoviach. 

V hodnotení odbornej poroty v dru-
hom ročníku súťaže cestovného 
ruchu PSK nedávno skončila svid-
nícka plaváreň Aquaruthenia ako 
jeden z troch najlepších produktov. 
Odborná porota vybrala najlepšie 
zariadenia a osobnosti kraja, o najlep-
ších kultúrnych, informačných, uby-
tovacích, reštauračných zariadeniach 
a  zamestnancoch rozhodla verejnosť 
v online ankete. „Ocenenia majú pou-

kázať na kvality, motivovať a oceniť 
tých, ktorí rozvíjajú cestovný ruch 
kraja vo všetkých oblastiach. Kom-
plex letného kúpaliska a celoročných 
bazénov s wellness Aquaruthenia 
Svidník je príkladom rozvoja produk-
tov cestovného ruchu v regióne          
so silným, ale zatiaľ málo využívaným 
potenciálom. Z nedokončenej plavár-
ne, ktorá chátrala vedľa letného kúpa-
liska vyše dvadsať rokov, vzniklo 
wellness zariadenie s vnútornými 
bazénmi,“ uviedla pracovníčka PR a 
marketingu Barbora Čechová z Kraj-
skej organizácie cestovného ruchu 
Severovýchod Slovenska (KOCR). 

Príklad toho, ako sa nevzdávať.

Plaváreň Aquaruthenia otvorili                
v marci minulého roku ako súkromný 
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celoročný komplex s vnútornými 
bazénmi a wellnessom, ktorý prepo-
jili s kúpaliskom - vonkajším vodným 
areálom, športoviskami a kempom, 
ktoré majú v prenájme vo Svidníku. Je 
vzor toho, ako sa dá vytvoriť                 
z „ničoho“ niečo. Chátrajúcu budovu, 
kde vybudovali plaváreň, odkúpili 
pred rokmi od mesta. Hoci sa im nepo-
darilo získať na jej dokončenie     
podporu na základe grantu, požiadali 
o úver, ktorý im schválili a dokončenie 
financovali aj vlastnými zdrojmi. 
Podľa majiteľa Jozefa Kráľa je úspech 
plavárne výsledok viacerých faktorov. 
„Berieme to ako ohodnotenie  našich 
aktivít v oblasti cestovného ruchu       
na východnom Slovensku počas 
posledných 15 rokov. Verím, že toto 
ocenenie pomôže k propagácii regi-
ónu severovýchodného Slovenska, 
kde sa Aquaruthenia Svidník nachá-
dza. Myslím si, že tu máme veľa firiem 
a ľudí, ktorí v oblasti cestovného 
ruchu urobili a robia veľa, len nemajú 
čas dávať o sebe vedieť, keďže musia 
tvrdo pracovať,“ vraví konateľ Jozef 
Kráľ.

Budeme mať niekedy bazén aj 
my?

Dočkajú sa v budúcnosti bazéna aj 
Giraltovčania? Aj v Giraltovciach by 
chceli mať občania mestskú krytú 
plaváreň, nedarí sa ju však dokončiť. 
Mesto sa už niekoľko rokov usiluje 
zriadiť ju v budove bývalej stre-
doškolskej telocvične, ktorú rekon-

štruovali. V objekte, kde vznikla            
v roku 2009 Športová hala Igora Nová-
ka, vytvorili základy. Okrem dvoch 
bazénov – s rozmermi 20 x 10 metrov 
a detského malo pribudnúť športové 
welness centrum a sauny, prípadne 
masážne oddelenie. V rámci rekon-
štrukcie športovej haly tam zabezpe-
čili sociálne zariadenie, šatne a 
prezliekarne. „Myslím, že to nie je         
v tejto dobe žiaden nadštandard, ale 
bežná vec, ktorú by mali občania v 21. 
storočí využívať. Celkový rozpočet je 
cez 900-tisíc eur, budeme hľadať 
prostriedky. Mala by slúžiť na relax aj 
občanom z okolia, športovcom či 
školákom. Na základe projektovej 
dokumentácie bolo vydané stavebné 
povolenie, máme spravené stavebné 
práce,“ povedal nám už pred časom 
giraltovský primátor Ján Rubis. Na jej 
dokončenie zatiaľ financie neposta-
čovali, žiadali o ne aj Úrad vlády. Ďal-
šie peniaze mesto nezískalo ani           
z Ministerstva školstva, ani od pred-
sedu vlády z jeho rezervy. Hoci na to 
peniaze stále chýbajú, verí, že raz sa 
túto aktivitu podarí dotiahnuť            
do úspešného konca. „Verím, že aj keď 
mesto Giraltovce nie je veľké, ani 
okresné mesto, presadíme sa s tým, 
aby sme dokončili plaváreň v prie-
behu ďalších rokov. Je to stále otvo-
rená otázka,“ dodáva.

Text a foto: Martina Cigľárová
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Starostovské kauzy spod Dukly  
otriasli verejnosťouVerejnosťou v okrese Svidník otriaslo  

v poslednom čase niekoľko škandálov 

samospráv. Dvoch starostov obvinili, 

jednému vinu dokázali, súd s druhým 

pokračuje. 

Bývalého starostu obce Ladomirová 

Ladislava Bojčíka (50) obvinili vlani           

zo subvenčného podvodu, za čo  dostal 

podmienku. Kvôli spáchaniu trestného 

činu prišiel o svoju funkciu,  v ktorej bol 

päť volebných období. Podľa polície 

porušil zákon, keď Úrad práce, sociál-

nych vecí a rodiny v Bardejove požiadal 

o jednorazový príspevok na podporu 

rozvoja zamestnanosti v sume 4 500 

eur na vytvorenie dvoch pracovných 

miest pre správcov budov, objektov a 

potokov obecného úradu. K žiadosti 

mal priložiť fiktívne doklady zo štát-

nych inštitúcií, ktoré mali potvrdiť, že 

obec nemá dlhy, hoci samospráva 

dlhovala peniaze za zdravotné a     

sociálne poistenie. „V otázke splnenia 

podmienok takto uviedol  štát              

do omylu a neoprávnene vylákal        

od štátu, v zastúpení ÚPSVaR Bardejov, 

finančné prostriedky, ktoré sú 

mesačne refundované zo štátneho 

rozpočtu na základe predložených 

žiadostí obce o platbu,“ informoval 

hovorca Krajského policajného zboru       

v Prešove Daniel Džobanik. Na falšova-

nie prišli vtedajší poslanci Pavol Jesen-

ský a Vladimír Cuper, ktorý sa v apríli 

stal novým starostom. „Pre získanie 

dotácií bolo potrebné doložiť potvrde-

nia o tom, že nemáme dlhy, vtedy 

žiadne neboli. Za mojím obvinením 

stojí niektorý z poslancov. Zmyslel si, že 

sa do mňa pustí a poškodí moje meno,“ 

tvrdil vtedy Bojčík.  „Obec mala pozdlž-

nosti, čím vzniklo podozrenie. Domnie-

vali sme sa, že obec dlží aj súkromným 

spoločnostiam,“ povedali poslanci.         

Po vynesení rozsudku ako starosta 

skončil a stratil mandát na ďalšie zotr-

vanie na poste. Ku všetkému sa priznal, 

na súdne prerokovanie dohody viac-

krát neprišiel. „Okresný súd Svidník 

rozsudkom uložil obžalovanému           

pre trestný čin subvenčného podvodu 

na základe schválenej dohody o vine a 

treste trest odňatia slobody vo výmere 

dva roky, pričom výkon tohto trestu mu 

podmienečne odložil na skúšobnú 

dobu v trvaní tri roky. Rozsudok je 

právoplatný,“ potvrdil hovorca Kraj-

ského súdu v Prešove Michal Drimák.
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Starostovia verzus poslanci

Ladomirovský exstarosta nie je jediný, 

ktorý má problémy so zákonom. Aj 

starosta Vyšného Mirošova Michal 

Petranik (34) čelí od roku 2014 obvine-

niam zo sprenevery peňazí, zneužíva-

nia právomoci verejného činiteľa a 

marenia exekučného konania. Žalujú 

ho nielen za neoprávnené obohatenie 

sa, ale aj za nezaplatenie okolo 4-tisíc 

eur exekučných zrážok z vlastných 

odmien starostu. Obžalobu podali      

na svidnícky súd v decembri 2014, 

vytýčili 13 pojednávaní, z ktorých  

prebehli tri. Ostatné sudca odročil, 

väčšinou pre neprítomnosť starostu. 

Podľa poslanca Jána Hoška a exposlan-

cov Ľuboša Bibka a Michala Petríka mal 

v priebehu rokov 2011 - 2013 vykonať 

finančné transakcie z obecných účtov  

v sume takmer 65-tisíc eur. Následne 

mal peniaze vybrať v hotovosti alebo 

ich cez internetbanking previesť         

na účty rodinných príslušníkov, kama-

rátov a na futbalový klub, kde je pred-

sedom. Tvrdia, že neoprávnene použil 

113-tisíc eur z obce a časť po istom 

období na účet obce vrátil. Zaujímali sa 

o obecný účet, k výpisu sa dostali tak, 

že ho našli na smetisku. Na nekalé 

praktiky a neplatenie faktúr za obec 

upozornili bývalých poslancov obča-

nia. „Už v roku 2012 sme chceli urobiť 

kontrolu, no starosta to neumožnil. 

Dokumenty sme si vyžiadali na základe 

infozákona. Starosta predložil sfalšo-

vané kópie výpisov z bankového účtu,“ 

povedal pre Prešovské noviny posla-

nec Ján Hoško. V roku 2012 dostali     

od starostu oznámenie o zániku posla-

neckého mandátu, ktoré bolo podľa 

nich neoprávnené. Konflikt medzi 

starostom a bývalými obecnými 

poslancami sa dostal pred súd a vytvo-

rila sa z neho kauza, ktorá trvá dodnes. 

Osobný spor starosta priznal a popiera, 

že by mal spreneveriť peniaze z obec-

nej kasy. „Ostatné prevody som robil, 

keď mi poslanci robili problémy a nech-

celi podpisovať výplaty pre obecných 

zamestnancov. Žiadne peniaze som 

nikdy nepoužil pre svoju potrebu,“ 

povedal.

Odborníci na samosprávu: Tieto 

problémy možno chápať ako 

ľudské zlyhanie

Prípadmi v okrese sa zaoberá aj Zdru-

ženie občanov miest a obcí Slovenska 

(ZOMOS). Predsedu Vladimíra Špá-

nika s predsedom OKS Ondrejom 

Dostálom, ktorí  boli  nedávno             

na východe, upozornili na problémy   

v okrese obyvatelia z okolitých obcí. 

„Bohužiaľ, zákon o obecnom zriadení 

nedáva zastupiteľstvu ani prokuratúre 

možnosť dostatočne v predstihu 

účinne reagovať spôsobom, ktorý by 

dokázal zamedziť podobným podvo-

dom. Napríklad v Ladomirovej. Navyše 

spôsob, ako bol realizovaný, bol 

výhradne v réžii starostu a zastupiteľ-

stvo sa mohlo o tom dozvedieť až ex 

post,“ tvrdí Špánik. V tomto prípade je 
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to podľa jeho slov možné chápať ako 

ľudské zlyhanie. Myslí si, že práve 

vďaka neúcte k zákonu o obecnom 

zriadení, v ktorom absentuje sankčná 

časť, si niektorí starostovia dovolia 

častokrát konať za hranicou zákona. „Aj 

vzhľadom k tomu, že orgány činné         

v trestnom konaní majú často laxný 

vzťah k podaniam, ktoré v týchto 

súvislostiach dostávajú. Navyše 

registrujeme často priame aj nepriame 

prepojenia starostov na tieto orgány, 

ktoré im umožňujú pomerne úspešne 

veci nevyšetriť alebo ukončiť rozhod-

nutia, že nejde o trestný čin napriek 

tomu, že dokazujeme často vznik reál-

nej škody obci. Stav obce po zániku 

mandátu starostu v dôsledku právo-

platného odsúdenia za trestný čin je 

kritický. Je spôsobený činnosťou býva-

lého starostu. Obci hrozila nútená 

správa. Vládny audit jasne poukázal       

na kritickú situáciu, v ktorej sa obec 

nachádza. No teší nás, že v tomto  

prípade sa veci úspešne dotiahli         

do konca a očakávame podobný 

postup aj pri riešení ďalších podaní.“ 

Podstatou ZOMOS je spolu s aktívnymi 

občanmi a poslancami analyzovať 

problémy v konkrétnych obciach, ktoré 

sa im nedarí riešiť v rámci štandard-

ných vzťahov v danej samospráve.                   

„S podobnými problémami sa potýkajú 

občania vo všetkých regiónoch Sloven-

ska a ťažisko činnosti ZOMOS spočíva      

v snahe podporiť občanov v snahe 

aktívne riešiť problémy ich vlastnej 

obci a zlepšiť fungovanie obecnej 

samosprávy,“ dodáva predseda     

združenia.

Autor: Martina Cigľárová, 
foto: zdroj - korzar.sk. 

Pomôžte v našom meste
vybudovať nové ihriská

Od mája prebieha v Giraltovciach ofi-
ciálna zbierka určená na výstavbu 
dvoch certifikovaných detských 
ihrísk. Iniciátor myšlienky je Peter 
Ščavnický. 

Pomôžte nám vybudovať detské 
ihrisko v Giraltovciach. Podporte 
našich najmenších, aby sa mali kde 
zabávať... Aj týmito výzvami sa snažia 
organizátori podporiť zbierku          
na ihriská v našom meste a apelovať 
na potenciálnych „darcov“.  Dobro-

voľnú verejnú zbierku za účelom spo-
lufinancovania výstavby schválilo 
koncom apríla Mestské zastupiteľ-
stvo v Giraltovciach. Usporiadateľ je 
mesto, hlavný iniciátor Peter Ščavnic-
ký, ktorý prezradil, že by mohli vznik-
núť na uliciach Tehelná a Dukelská. 
Ďalšia poverená osoba je prednosta 
úradu Pavol Tchurik. Petra motivovali 
chýbajúce a zničené ihriská. Giraltov-
čania ich majú niekoľko, no tie, ktoré 
zostali, sú už poznačené časom, v prie-
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behu rokov opotrebované a zničené 
vyčíňaním vandalov, mládežou               
i neprispôsobivými občanmi. Preto sa 
začal  touto ideou zapodievať                 
na sociálnej sieti Facebook, kde oslo-
vil viaceré rodinky. „Bol som smutný  
z toho, že sa stále robí niečo iné, len 
nie to, čo by sa malo a že v meste nie sú 
poriadne ihriská. Mesto nám nejaké 
postavilo, no to, čo máme, ničia starší. 
Chodím a oslovujem podnikateľov, 
ktorí by prispeli. Traja už niečo daro-
vali, ďalší mi dali zatiaľ aspoň            
prísľub,“ povedal Peter. Tvrdí, že si 
myslel, že to bude jednoduchšie. „No 
je to komplikovanejšie, ako to vyzerá. 
Keď sme to rozbehli, mesiac sme 
museli riešiť formality, aby sme mohli 
postupovať podľa zákona.“ Rád by 
zbierkou oslovil aj iné okolité mestá. 

Babka k babce
Cieľ občianskeho aktivistu Ščavnic-
kého nie je postaviť klasické ihriská, 
ale viacúčelové domčeky – komplex 

niekoľkých detských zábavných sta-
novíšť, kde by nechýbali preliezačky, 
šmýkačky, hojdačky či menšie  
lezecké steny. „Želám si, aby sa tam 
mohlo naraz zabaviť viac detí. Išli by 
sme podľa certifikátu, ktorý musí    
spĺňať normy. Bol by som rád, ak by sa 
podarilo aspoň jedno. Cena sa 
približne pohybuje od 8 do 11-tisíc 
eur.“ Zbierka prebieha po celý rok, od 
začiatku mája 2016 do konca apríla 
2017. Po skončení sa buď zruší, alebo 
by sa výzva predĺžila. O výsledkoch a 
použití vyzbieraných finančných 
prostriedkov bude občanov informo-
vať zastupiteľstvo do 10 dní od ukon-
čenia zbierky. Informoval nás o troch 
možnostiach, ako prispieť. „Darovať 
peniaze deťom môžete zaslaním        
príspevku na účet: SK30 0900 0000 
0050 3323 7410, osobne - ľubovoľ-
nou čiastkou v hotovosti odloženou 
do trezora a anonymným vhodením 
dobrovoľnej sumy do peňažných 
urien - vo vestibule mestského úradu, 
nákupnom stredisku Makos a reštau-
rácii Skalný orol. Najlepšie by bolo, 
keby boli pokladničky vo všetkých 
potravinách, keďže ide o frekvento-
vané miesta.“ Niektorí občania sa             
k tomu stavajú kladne, navrhli aj 
formu trvalého príkazu, aby mohli 
každý mesiac darovať jedno, dve 
eurá. „Keby tak zmýšľali a urobili via-
cerí, určite by sa nám aspoň na jedno 
vyzbieralo. Nemusí to byť naraz veľká 
suma, každé euro pomôže. Verím, že 
sa podarí, i keď pomaly ďalej zájdeme. 
Radšej poďme postupnými krokmi, 
niet sa kam náhliť,“ dodáva. 

Autor: Martina Cigľárová
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VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH (2. časť)
Cieľ a účel rozvoja vidieckeho turizmu

Cieľ rozvoja VCRA je najmä:

! Využitie voľných objektov v obciach, 
resp. nevyužitých rekreačných kapa-
cít v poľnohospodárstve.

! Využitie dočasne alebo trvalo uvoľ-
nených pracovných síl v poľno-
hospodárstve a zvýšenie ich kvalifi-
kácie.

! Odbyt poľnohospodárskych pro-
duktov, resp. potravín a surovín       
na výrobu hotových jedál v poľno-
hospodárstve.

! Rozvoj služieb na vidieku, ktoré 
majú napojenie na vidiecku turistiku 
bezprostredne alebo sprostredko-
vane.

! Zachovanie a zlepšovanie výzoru 
obce, kde sa turizmus rozvíja a to 
nielen z hľadiska čistoty a poriadku, 
ale aj z hľadiska architektonického 
(napríklad zachovanie pôvodnej 
zástavby), stavebno-technického a 
pod.

! Zlepšovanie štandardu bývania a 
spôsobu života samotných poskyto-
vateľov služieb.

Vidiecke prostredie ako podmienku 
rozvoja VCRA charakterizujeme týmito 
ukazovateľmi:

! Hustota obyvateľstva a štruktúra 
osídlenia 

! Spôsob využívania pôdy 

! Tradičná sociálna štruktúra, kul-
túrna identita a dedičstvo 

! Nenarušené prírodné prostredie 

Produkt vidieckeho cestovného ruchu 
a agroturistiky

Produkt vidieckeho cestovného ruchu a 
agroturistiky je poskytovanie balíka 
služieb, ktoré majú špecifický charakter. 
Tieto služby môžeme rozdeliť z hľadiska 
hierarchie uspokojenia potrieb takto:

1. Základné – ubytovacie a stravovacie 
služby

2. Doplnkové – ponuka aktivít pre 
voľný čas

Ubytovacie služby
Poskytujú zvyčajne ubytovacie zariade-
nia charakteristické menšou (obmedze-
nou) ubytovacou kapacitou – chata, 
zrub, chalupa, rekreačný domček,  
farma, poľnohospodárska usadlosť – 
obyčajne do 10 lôžok. Nachádzajú sa 
zvyčajne v obci, alebo sú rozptýlené         
v okolí, čím nedochádza k zvýšenej 
koncentrácii hostí na jednom mieste.

Interiér má pôsobiť príjemným až 
domáckym dojmom a má byť zariadený 
v príznačnom vidieckom štýle.                
Vo vidieckom štýle dominujú najmä 
drevo, keramika, prútie, bavlna, ľan a 
kameň. Exteriér má s okolitou krajinou 
tvoriť príjemný a harmonický celok, 
ktorý zvyčajne predstavuje typická 
vidiecka záhrada.

Základný štandard poskytovania     
služieb:

>Primárna starostlivosť o osobu 
hosťa od prvého kontaktu
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>Registrácia hosťa do domovej knihy

>Vypracovanie a zviditeľnenie ubyto-
vacieho poriadku, cenníka ubytova-
nia

>Poučenie hosťa o všetkých náleži-
tostiach spojených s poskytovaným 
ubytovaním

>Otvorenie osobného účtu hosťovi a 
zapisovanie poskytnutých služieb 
počas pobytu 

>Zabezpečenie náležitostí pre dodr-
žanie ustanovení Občianskeho 
zákonníka o zodpovednosti za veci 
vnesené do ubytovacieho priestoru 
ubytovaným alebo pre neho

>Riešenie bezpečnosti hosťa v objek-
te, izbe, blízkom okolí

>Udržiavanie čistoty a hygieny

>Overenie nutnosti dodržiavania 
vyhlášky O registrácii tržieb elektro-
nickou registračnou pokladnicou, 
stanovenie si spôsobu platby, resp. 
zálohovej platby

Stravovacie služby

Obvykle nadväzujú na ubytovacie služ-
by. Rozsah ich poskytovania upravuje 
živnostenský zákon. Takmer každý uby-
tovaný účastník VCRA v súkromí očaká-
va, že mu tieto služby poskytne majiteľ 
zariadenia, alebo bude mať k dispozícii 
samostatnú kuchynku.

Stravovacie služby sa poskytujú aj              
v inom, verejnosti prístupnom zariadení 
patriacom inému podnikateľovi, alebo  
v zariadení, ktorého hlavná činnosť 
súvisí s výrobou a spracovaním poľno-
hospodárskych produktov.

Ubytovanie v súkromí – v izbe – vyžadu-
je, aby mal hosť možnosť bezproblé-
movo konzumovať stravu, krátkodobo 
si odložiť či skladovať potraviny.

Ubytovanie v súkromí – objekte – pred-
pokladá priestor a vybavenosť na kon-
zumáciu stravy, odloženie si a skladova-
nie potravín, ale aj na prípravu stravy. 
Ideálna je samostatná kuchynka.

Stravovanie v pohostinských prevádz-
karňach – sú to priestory v objektoch,         
v ktorých sa pripravujú pokrmy a nápo-
je, uskutočňuje sa predaj polotovarov a 
tovarov potravinárskeho charakteru a 
poskytujú sa s tým súvisiace služby. 
Môže mať viac odbytových stredísk. 
Interiér i oblečenie obsluhujúceho 
personálu by mali byť zariadené           
vo vidieckom ľudovom štýle.

Ponuka jedál a nápojov majiteľom uby-
tovacieho zariadenia v súkromí má 
obyčajne charakter menu a je výsledok 
jeho dohovoru s hosťom. Vítaná je 
ponuka produktov vlastnej výroby či 
iných producentov v mieste, prispôso-
bená miestnym podmienkam, výrob-
ným zvyklostiam a so zaujímavým sorti-
mentom. Hosť počas ubytovania         
na vidieku očakáva zmenu v stravovaní, 
preto  sú príprava jedál a ich ponuka 
jeho významná súčasť. Práve domácky 
pripravené jedlá a miestne domáce 
špeciality (halušky, cestoviny, husté 
polievky, omáčky, lokše, údené mäsá a 
i.) sú jedno zo špecifík ponuky vidiec-
keho stravovacieho zariadenia.

Treba však dbať na zásady zdravej výži-
vy, cudzincom vedieť podať informácie 
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o surovinách, z ktorých je jedlo vyrobe-
né, ako aj o technológii ich prípravy.

VCRA je turizmus výletov a odchodov     
z miesta pobytu, preto je vhodné hos-
ťom ponúknuť potravinový balíček.

Zloženie večere je vhodné dohodnúť 
vopred, potrebné je tu poznať stravova-
cie zvyklosti zahraničných hostí. Obľú-
bené sú večere pri vatre, ohníku.

Pohostinské odbytové strediská umož-

ňujú nielen sa najesť, občerstviť sa a 
odpočinúť si, ale majú ponúkať aj uspo-
kojenie ďalších potrieb, napríklad pre-
daj typických suvenírov, pohľadníc atď.

Poskytovanie stravovacích služieb sa tu 
riadi jedálnym a nápojovým lístkom, 
gastronomickým poradím a všetkými 
všeobecnými a hygienickým predpismi 
platnými pre zariadenia spoločného 
stravovania.

Ľubomír Filo

HISTÓRIA NÁŠHO MESTA VO FOTOGRAFIACH 
V Giraltovciach v tomto období vrcholia oslavy 600. výročia prvej 
písomnej zmienky o existujúcom sídle na území, kde naše mesto leží              
v súčasnosti. Tomuto významnému medzníku histórie sú venované aj 
naše príspevky, v ktorých uverejňujeme snímky z Giraltoviec zo začiatku 
40. rokov minulého storočia. 
Tieto naše dokumentárne spomienky, zachytené objektívom fotoaparátu a 
zaznamenávajúce stopy plynúceho času pre súčasnosť a budúce generácie, 
prinášajú našim čitateľom pohľady na to,  ako sa za desaťročia rozvoja mesta 
menili jeho jednotlivé časti a aké rozdiely sú viditeľné na jeho obraze                      
v meniacom sa kolobehu života.
Dnes uverejňujeme snímku, ako pred desiatkami rokov vyzerala časť centra 
našich Giraltoviec a porovnať ju môžeme s tým, ako vyzerá dnes.

PhDr. 
František  
D ž a l a i

Časť centra Giraltoviec pred viac ako trištvrte storočím.
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V čase vrcholiacej jari a v lete - približne od mája 
do septembra - natrafíme na okrajoch ciest, 
záhrad a na lúkach na ďalšiu rozšírenú liečivú 
bylinku. Je to rebríček obyčajný, ktorému sa ľudovo 
hovorí aj myší chvost.

Môžeme si ho nazbierať do zásoby a to tak, že 
zbierame kvet, aj celé oplodia počas slnečného dňa. 
Sušíme ich v tieni, bez slniečka a po vysušení ho 
odložíme do papierovej škatule alebo papierovej tašky. 
Táto liečiva bylina nám môže pomôcť niekoľkými 
spôsobmi. Uverejňujeme niektoré z nich. 

REBRÍČEK OBYČAJNÝ JE DOBRÁ LIEČIVÁ RASTLINKA

Vzácna liečivá bylinka, ktorá pomáha 
ženám:

Rebríček obyčajný by mali mať doma 
poruke hlavne ženy pretože im môže 
pomôcť pri rôznych ťažkostiach ako 
sú meškajúca menštruácia, bolesti       
v podbruší, či všelijaké zápaly. 
Pravidelne by si mali pripraviť čaj         
z dvoch lyžičiek sušeného rebríčka 
obyčajného,  za l iateho dvoma 
decilitrami vriacej vody, ktorý 
necháme lúhovať 5 minút. Tento čaj 
pijeme teplý 2 až 3-krát denne počas 
dvoch - troch týždňov. Pomáha aj         
pri ťažkostiach počas prechodu a aj 
pri nepríjemnom svrbení intímnych 
partií ženy, ktoré omývame silnejším 
odvarom alebo si doprajeme sedací 
kúpeľ. V tom prípade  sto gramov 
sušených alebo čerstvých byliniek 
namočíme na noc do studenej vody a 
na druhý deň zmes zohrejeme           
do bodu varu a pridáme do kúpeľa. 
Takýto kúpeľ pomáha aj pri zápale 

vaječníkov. Častejšie ho využívame aj 
v prípade, keď nám objavia myóm. 
Opakujeme ho dovtedy, kým sa 
nedozvieme, že myóm zmizol.

Lieč ivá  byl ina  pre  vo jakov  a  
drevorubačov:

Rebríček obyčajný - ako jedna z naj-
starších liečivých rastliniek má aj 
veľmi silné dezinfekčné a hojivé 
účinky na rany. Čerstvo pomliaždená 
v ň a ť  -  p r i l o ž e n á  n a  r a n u  -  
neuveriteľne zrýchľuje hojenie a rana 
sa aj krajšie zacelí. Preto sa o rastline 
hovorí, že je aj liečivá bylinka              
pre vojakov a drevorubačov.

Liečebné uplatnenie na vnútorné 
ťažkosti: 

Omnoho širšie je uplatnenie zvnútra. 
Pomáha pri kŕčoch, problémoch          
s trávením, žalúdočnej a črevnej 
neuróze, astme, chorobách pečene a 
žlčníka a podobných ťažkostiach.
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Čajová zmes pri angine pectoris

Potrebujeme: 5 dielov vňate rebríčka, 
4 diely vňate srdcovníka, 3 diely vňate 
nátržníka, 3 diely listov imela, 2 diely 
vňate medovky, 2 diely koreňa 
valeriány, 2 diely koreňa puškvorca a 
2 diely kvetu hlohu.

Postup: Dve ploché polievkové lyžice 
zmesi namočíme do ½ l vlažnej vody a 
necháme  min. 8 hodín stáť. Viac ako 
polovicu macerátu zlejeme, zvyšok 
asi minútu povaríme a necháme 
p r i k r y t ý  p o m a ly  v yc h l a d n ú ť.  

Precedíme, zmiešame s macerátom a 
pijeme 2 krát denne, ráno a večer. 

Čaj z rebríčka obyčajného

Rady a recepty OKIENKO
PRE GAZDINKY

Topinambury - zdravé jedlo, 
ktoré pomáha nášmu zdraviu

Dnes vám chceme ponúknuť 
recepty na jedlá z menej obvyklej 
suroviny, ktorá po príprave chutí 
a zároveň pomáha nášmu orga-
nizmu svojimi zdravotnými účin-
kami.

Máme na mysli hľuzy rastliny topi-
nambur. Zbierajú sa neskoro na 
jeseň alebo skoro na jar. Obsahujú 
až 20 % sacharidov, z čoho je najdô-
ležitejší inulín (16 %), prospešný 
pre chorých na cukrovku, ktorým 
môže nahrádzať zemiaky. Majú 
sladkastú chuť s orieškovou príchu-
ťou. Sú aj dobrý zdroj vlákniny. Obsa-
hujú dôležité minerály ako draslík, 
fosfor, vápnik, horčík a železo. 
Menej obsahujú kremík a zinok. 

Môžu sa upravovať varením, opeka-
ním alebo zapekaním. Dajú sa aj 
vyprážať ako zemiakové placky, 
dusiť ako príloha, ale i podávať 
surové, dá sa z nich robiť kaša.   

RECEPTY
Topinambury vyprážané v pivo-
vom cestíčku

POTREBUJEME: 750 g topinambu-
rov, 6 lyžíc hladkej múky, 2,5 dl svet-
lého piva, 1 lyžicu Heliolu extra, 2 
vajcia, mleté čierne korenie, soľ, 
voda, Fritol na vyprážanie.

POSTUP: Očistené topinambury 
varíme asi 20 minút v osolenej vode. 
Necháme vychladnúť, ošúpeme a 
pokrájame na hrubšie plátky, ktoré 
osolíme a okoreníme. Z piva, hladkej 
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múky, oleja, vajec a soli vyšľa-
háme cestíčko, do ktorého 
namáčame pripravené topi-
nambury a vyprážame ich          
v rozohriatom oleji z oboch 
strán dozlata. Podávame s vare-
n ý m i  a l e b o  o p e k a n ý m i  
zemiakmi a s tatárskou omáč-
kou.

Topinamburový šalát

POTREBUJEME: 500 g topi-
namburov, 4 vajcia, 1 menšiu 
cibuľu, 4 sterilizované uhorky, 
100g šunky alebo šunkovej 
salámy, 5 lyžíc majonézy,            
1 lyžicu jablčného alebo vín-
neho octu, práškový cukor, 
mleté čierne korenie, soľ, vodu.

POSTUP: Očistené topinam-
bury uvaríme v osolenej vode, 
scedíme, ošúpeme a pokrá-
jame na plátky, zmiešame           
s natvrdo uvarenými vajcami 
pokrájanými na kolieska,  
nadrobno pokrájanou cibuľou, 
na malé kocky pokrájanými 
uhorkami a šunkou alebo salá-
mou. Zalejeme majonézou 
ochutenou cukrom, octom a 
korením. Dobre premiešame, 
necháme chvíľu  odležať             
v chladničke a podávame, 
podobne ako zemiakový šalát, 
k mäsitým i k bezmäsitým 
jedlám. 

DOBRÚ  CHUŤ  !

Pripravila: Mária Džalaiová

M. Džalaiová pri topinamburch v záhradke

Hľuzy topinamburov môžeme pripravovať
ako zemiaky
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Záhradkárske okienko
Aktualita v ochrane rastlín na júl

Proti druhej generácii obaľovača 
jablčného a slivkového ošetrujeme 
podľa signalizácie. 

Pred uzavretím strapcov urobíme  
preventívny postrek viniča proti plesni 
s ive j .  Podľa  pr iebehu počas ia  
pokračujeme aj v ošetrovaní proti 
peronospóre a múčnatke. 

Pokračujeme v ošetrovaní  rajčiakov 
proti plesni.

Veľké rozdiely medzi dennými a 
nočnými teplotami a silné ranné rosy 
podporujú šírenie múčnatky na 
koreňovej zeleninke. S preventívnymi 
postrekmi začíname v polovici júla.

Za daždivého počasia pokračujeme          
v ošetrovaní cibule jarnej proti plesni 
cibuľovej. Postreky vykonávame            
v 14-dňových intervaloch.

Aktuality na august

Pokračujeme v postrekoch náchylných  
odrôd jabloní  proti pehovitosti plodov.  
Listové hnojivá s vyšším obsahom 
vápnika aplikujeme v dvojtýždňových 
intervaloch.

Druhá generácia minerky pórovej 
napáda porasty póru. K rojeniu škodcu 
dochádza v druhej polovici augusta. 
Prvý postrek urobíme hneď po zistení 
vpichov v listoch póru.

V druhej polovici leta ohrozuje 
hlúboviny druhá generácia húseníc 
mlynárika kapustového a mory 
kapustovej. Prípravky aplikujeme proti 

mladým húseniciam. Do postrekovej 
kvapaliny treba pridať zmáčadlo Silvet.

Práce v bodoch - júl 

IPravidelný zber zrelej zeleniny a 
odstraňovanie žltých listov

IVýsadba neskorého karfiolu, zimnej 
kapusty a póru

IPostupné siatie červenej repy, mrkvy, 
hlávkového šalátu a vodnice

IPretrhávanie jabĺk, letné prerezáva-
nie tvarovaných jabloní.

IJednorazové prihnojovanie rastlín, 
ktoré to potrebujú, rýchlo pôsobia-
cim hnojivom

IZostrih živých plotov,  hlavne 
ihličnatých a stále zelených

IOdrezkovanie  fuksií, muškátov a 
ostatných izbových a balkónových 
rastlín

Práce v bodoch - august

IPravidelná starostlivosť o vonkajšie 
rajčiaky

IVyberanie zrelej cibule a šalotky

IZačiatkom augusta:  výsev pekinskej 
kapusty, vysádzanie kelu kučeravého, 
ka l e rá b o v,  k va k y  a  ka r f i o l u  
Vysádzanie jahodníka Prihnojovanie 
georgín, chryzantém a rastlín               
v nádobách

IZ a č i a t o k  v ý s a d b y  c i b u ľ o v í n   
kvitnúcich na jar

Ľubomír Krupa
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Z POZ
NARODILI SA:

Alexander Bilý   Matej Holub              Martin Bodnár
   Jazmína Dirdová      Michael Hric

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

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno           Rok narodenia Dátum úmrtia
Ján Mihelič     1937          05.06.2016
René Belý 2000 23.06.2016
Verona Gabčová 1930     29.06.2016

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

MANŽELSTVO UZAVRELI: 

Matúš Cviklík a Andrea Šimová
Kračúnovce Giraltovce

Pavol Zvodz  a Jana Romanová
Giraltovce Varadka

Marek Fedák a     Natália Cvoreňová
Giraltovce Raslavice

Jaroslav Mitaľ a Simona Čigášová
Giraltovce Kračúnovce

František Bendík a Mária Semanková
Giraltovce Mokroluh

Miroslav Juhas a Nikola Ferencová
Giraltovce Kapišová

Martin Kuzma a Miriama Matiová
Okrúhle                             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.

Lucas Lechman Lukáš Kurej Ginevra Pisano
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Svoje životné jubileá v mesiaci júl oslávia:

85 rokov Mária Kovalčíková 60 rokov Andrej Hamara

Alena Onuferová

80 rokov Anna Kožlejová Mária Paľová

Juraj Šima

75 rokov Milan Harčarik Peter Vaško

Ján Hliboký

55 rokov Jana Daniščáková

70 rokov Jozef Barnaš Peter Drab

Alžbeta Hajdová Andrej Maliňak

Ján Harviš Mária Sotáková

Ján Horbaj Marta Vaňková

František Kurečaj Mária Vojtová

Mária Paľová

Peter Sukovský 50 rokov Valéria Daňková

Mgr. Miroslav Jackanin

65 rokov Anna Čabalová

Margita Maťašová

Mária Michalčíková

Dušan Pankuch 

Svoje životné jubileá v mesiaci august oslávia:

85 rokov Ján Mihalík 60 rokov Darina Hliboká

Zdenko Kurečaj

80 rokov Mária Regeciová Emília Vavreková

75 rokov Helena Jurečková 55 rokov Marta Dunčáková

MUDr. Jozef Prazňák Ing. Dana Hajduková

František Chrzan

70 rokov Vincent Budzina Stanislav Tomko

Helena Majerová

50 rokov Ing. Iveta Kurčová

65 rokovHelena Bakaľarová Viera Štefániková

Ondrej Hajda Milan Varganin

Eva Katriňaková

Mária Pastirčáková
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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,       
aby oznámili svoju vôľu telefonicky alebo písomne na MsÚ, odd. kultúry -         

Mgr. Mária Osifová, tel. kontakt: 054/4863909,                                           
e-mail: maria.osifova@giraltovce.sk

Ospravedlnenie 

Ospravedlňujeme sa za chyby, ktoré sa objavili v júnovom vydaní mesačníka 
Spravodajca mesta Giraltovce. V spoločenskej kronike sme nesprávne uviedli 
meno narodeného dieťaťa „Laura Patrícia Gačová“. Meno dieťaťa je Lara 
Patrícia Gačová. V zozname jubilantov sme omylom uviedli dvakrát 55 rokov. 
Správne malo byť: Svoje životné jubileá v mesiaci jún oslávia - 50 rokov: Anna 
Bakaľárová, Marta Cigánová, Alena Digoňová, Ing. Miloslav Kurča, Jaroslav 
Majerník, Iveta Mikulová, Jozef Mitráš, František Palian. Za chyby sa 
dotknutým osobám a čitateľom ospravedlňujeme. 

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová

Vážení jubilanti, pri príležitosti Vášho životného jubilea Vám želáme 

ŠPORT

ONDREJ DESIATNIK STRIEDA VLADA RUSNÁKA
Futbalisti MFK Slovan Giraltovce obsa-
dili v práve skončenom ročníku III. 
ligy desiatu priečku. Po dobrej jesen-
nej časti prišla náročná jar s ťažkým 
vyžrebovaním a veľkou maródkou. 
Napriek tomu si Slovan s prehľadom 
zabezpečil účasť aj v budúcom roč-
níku súťaže. Po uzavretí súťaže si funk-
cionári v Slovane spolu sadli                 
k okrúhlemu stolu a výsledkom boli 

zaujímavé zmeny vo vedení klubu, ale 
aj pri treťoligovom mužstve. O dianí         
v klube nás ochotne informoval mana-
žér klubu Jozef Mati: „Po skončení
jarnej časti bolo zvolané členské zhro-
maždenie a na ňom bol zvolený          
za nového predsedu podnikateľ Jozef 
Zajac, ktorý na tomto poste vymenil 
Martina Končára. Keďže bol klub 
dohodnutý s trénerom Vladimírom 
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Ru s n á ko m  d o  ko n c a  ro č n í ka  
2015/2016, musel sa hľadať vhodný 
adept na giraltovskú lavičku. Chcel by 
som povedať, že s prácou pána Rus-
náka sme boli spokojní a potvrdilo sa, 
že jeho výber bol správny krok. 
Pokračujeme v tradícii, že si vyhliad-
neme trénera, ktorý zapadne do giral-
tovského prostredia. Som presvedče-
ný, že sme našli toho správneho muža. 
Je ním Ondrej Desiatnik, bývalý futba-
lista Petržalky, Bardejova, Lipian, 
Rimavskej Soboty, Senca, Trebišova i 
Ličartoviec. Naposledy pracoval         
pri mládeži v Bardejove, predtým       
v Košiciach. Príprava sa začala 1. júla a 
mužstvo odohrá 5 zápasov. Súperi 
budú Raslavice, Lipany, Kračúnovce, 
Prešov U19 a rakúsky štvrtoligista. 
Veľmi zásadná zmena v kádri je 
odchod Petra Štefánika, ktorý sa       
po trinástich rokoch vracia do Kračú-
noviec. Bude to citeľná strata, ale za 

odvedené služby sa mu treba poďako-
vať. Snáď mu v Giraltovciach posta-
víme sochu. Hosťovanie v Bardejove 
sa skončilo Jakubovi Verčimákovi a  
Čierneho nad Topľou by sme radi zís-
kali bratov Dvorjakovcov a z Bystrého 
máme záujem o talentovaných hráčov 
Siváka a Tkáča. Nový ročník začneme 
31. 7 v Sabinove, ihneď v stredu priví-
tame doma v derby Bardejovskú 
Novú Ves, 7. augusta nastúpime         
vo Veľkých Revištiach a o týždeň 
znova vonku vo Svite. 20. augusta     
privítame nováčika z Veľkého Horeša 
náročný mesiac zakončíme 28. 
augusta vo Svidníku. Upozorňujem, 
že domáce zápasy sa budú hrať v sobo-
tu. Chcem ešte dodať, že sme sa snažili 
o to, aby sme mohli byť farma Parti-
zána Bardejov. Žiaľ, nestalo sa tak, 
predbehol nás Svidník. Škoda. “

Miroslav Deutsch

Mesto Giraltovce je známe aj širokou 
športovou činnosťou. Aj keď domi-
nantné postavenie mal a má futbal,       
v minulosti sa rozvíjali aj iné športy. 
Bol tu výborný basketbal, potom aj 
volejbal, stolný tenis, šachy, box, turis-
tika, jazdectvo a aj ďalšie športové
odvetvia. Málokto však vie, že v Giral-
tovciach sa hral aj ľadový hokej. No a       
s týmto športom je spojené s osobou  
Tomáša MITAĽA. Tento hokeju 
oddaný športovec pobláznil veľkú 
skupinu mladých ľudí a dokázal, že       

v našom meste sa bude hrať hokej.   
So spolupracovníkmi z Kožiarskych 
závodov zabezpečil osvetlenie ľado-
vej plochy pri Topli. Tomáš Mitaľ bol 
veľký organizátor a výsledok bolo 
účinkovanie v okresnej súťaži               
s výbornými výsledkami. Trvalo to 
desať rokov, avšak zápasy sa hrali       
prevažne v Bardejove. 

Tak ako všetky hokejové tímy na svete 
boli závislé od brankára, tak aj Giral-
tovčania mali takého. Pán Tomáš 
Mitaľ nezabudne rýchlo povedať 

PRIEKOPNÍK GIRALTOVSKÉHO HOKEJA 
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jedno meno. Skutočne, Jozef Lon-
gauer bol presne taký skvelý brankár. 
Prekonať ho bolo veľmi ťažké.

Pán Tomáš Mitaľ oslávil v posledný 
júnový deň sedemdesiatku a zaslúži si 
pozornosť giraltovskej verejnosti. Bol 
aktívny v Iskre KZ Giraltovce, hral fut-

bal za Slovan, potom bol funkcionár  a 
ešte stihol aj rozhodovať futbalové 
zápasy v krajských súťažiach. Ku gra-
tulantom sa pripájame aj my so žela-
ním pevného zdravia. Potom aj všetko 
ostané bude ľahšie. Živio, Tomáš.

Miroslav Deutsch

POSTREHY Z MESTA
 Triedenie odpadu po giraltovsky.

Žltý kontajner je určený 
na plasty 

 Foto: Mgr. F. Eliaš
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f. BYTSERVIS Svidník PRÍJME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO 
POMERU VODOINŠTALATÉROV, KÚRENÁROV A ZVÁRAČOV 

ZG1 (PLAMEŇ). 
Doprava na pracovisko mimo sídla firmy ako aj ubytovanie sú zabezpečované 
zo strany našej spoločnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle: 
054/7881745. Radi Vám poskytneme viac informácií a dohodneme osobný 
pohovor. 

BYTSERVIS Svidník je silnou stavebnou firmou, ktorá je na trhu už 25 rokov.          
V súčasnosti máme cca 40 kvalifikovaných zamestnancov a okrem hlavného 
sídla vo Svidníku máme vybudované aj svoje zastúpenie v Bratislave a Poprade.

Základným poslaním spoločnosti je: 

- dodávka, montáž a výmena vodomerov a meračov tepla,

- rekonštrukcia zvislých a ležatých rozvodov vody, plynu, vzduchu a kanalizácie,

- demontáž, manipulácia a likvidácia azbestu,

- hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav a teplej úžitkovej vody,

- výstavba a rekonštrukcia kotolní,

- kompletná realizácia vykurovania pre rodinné domy a bytové spoločenstvá

- zemné práce a úprava terénu.

Našou snahou je neustále sa prispôsobovať požiadavkám našich zákazníkov a 
trhu. Neustále sa snažíme vyhľadávať a uvádzať na trh zaujímavé novinky. 
Intenzívne pracujeme na zlepšovaní našich služieb a v neposlednom rade sa 
stále snažíme priniesť nové a kvalitné výrobky v čo najlepšej možnej cene. 
Základom filozofie spoločnosti je neustála inovácia vo všetkých oblastiach 
služieb.
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ECHO
AUTOMATICKÉ PRÁČKY

CHLADNIČKY

MRAZNIČKY

KUCHYNSKÉ ZARIADENIA

KLIMATIZÁCIU

PLYNOVÉ SPOTREBIČE

Ponúka SERVIS na:

Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce

Tel.: 0908 452 497
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